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CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO DAS EMENDAS AO 

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

38.3 SESSÃO (16-1-67) 
O Senador HERIBALDO VIEIRA 

(ARENA - Sergipe) pronuncia o se-
guinte discurso: (97) 

"Senhor Presidente e Senhores Con-
gressistas, a Constituição Federal de 
1946 assegurava ao proprietário do solo 
preferência na exploração das minas e 
jazidas. 

O Projeto de Constituição que esta-
mos elaborando substituiu êsse direito 
preferencial à exploração, pela partici-
pação nos resultados da lavra, ou pela 
indenização, quando se tratar de jazidas 
e minas cuja exploração constituir mo-
nopólio da União. 

No parágrafo 3.0 do art. 161 do Proje-
to, desde logo se fixa que a participa-
ção do superficiário no resultado da la-
vra será igual ao dízimo do impôsto úni-
co sôbre minerais. 

A Emenda n.0 264, de minha autoria 
e para a qual pedi destaque para apro-
vação, manda que a indenização ao su-
perficiário de minas e jazidas, cuja ex-
ploração constitui monopólio estatal, 
seja como a participação paga ao su-
perficiário das demais jazidas igualmen-
te paga dentro de um só critério, ou seja, 
em quantia nunca inferior a não me-
nos do dízimo do impôsto único sôbre 
minerais. 

A nossa preocupação, ao elaborar a 
Emenda n.0 264, foi no sentido de pôr 
côbro ao abuso que vem perpetrando, 
impunemente, a Petrobrás durante 13 
longos anos, ou seja, desde o advento da 

Lei n.O 2. 004, de 1953. Nos seus traba-
lhos de pesquisas e exploração, ela in-
vade as propriedades, danifica-as, des-
trói cêrcas, porteiras e plantações, 
ocupa-as, sem indenizar a ninguém, le-
vando à pobreza e ao desapontamento 
um número considerável de proprietá-
rios esbulhados, muitos dos quais têm 
abandonado o seu imóvel, quando não 
têm se suicidado no auge do desespêro, 
como ainda há poucos dias me mencio-
nava fato ocorrido no seu Estado o 
Deputado Raimundo de Brito. As repre-
sentações baiana, sergipana e alagoana 
são testem unhas dêsse drama que aflige 
as regiões da área setentrional do pe-
tróleo. 

Quero mostrar, Senhor Presidente, 
que o quantitativo da indenização suge-
rido na minha emenda representa um 
mínimo que até parece ridículo reivin-
dicá-lo. 

Vejamos êste quadro: 
A Petrobrás, em 1964, faturou ....... . 

Cr$ 981.863.720.590; em 1965 ......... . 
Cr$ 952.208.242.055. Em 1964 teve de 
lucro líquido: Cr$ 146.943.007.804, em 
1965: Cr$ 166.494.547.680. Gastou com 
seu pessoal: Cr$ 124.471.488.291, e em 
1965: Cr$ 179.229 .155.136. A participa-
ção dos empregados e diretores nos lu-
cros da emprêsa foi, em 1964, ......... . 
Cr$ 12.271.000.000, e em 1965: ....... . 
Cr$ 16. 670. 954.000. As indenizações pa-
gas aos Estados e Municípios, em 1964: 
Cr$ 6.929.162.040, e em 1965: ....... . 
Cr$ 7.139.195.200. 

(97) D.C.N. - 17-1-1967, n.o 10 - pág. 270 
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Como se vê, enquanto os empregados 
da emprêsa participaram dos lucros, na 
ordem de 16 bilhões, os Estados e Mu-
nicípios participaram, ainda, com 7 bi-
lhões, em números redondos. 

Vê-se dêsses dados, que a participação 
dos empregados da Petrobrás, nos lu-
cros da emprêsa, elevou-se a mais do 
dôbro da indenização paga aos Estados 
e Municípios. 

Se fizermos o cálculo da indenização 
que a nossa emenda propõe, à base dos 
dados acima apresentados, os superficiá-
rios receberiam o seguinte: 

a) para o dízimo calculado sôbre o 
impôsto incidente sôbre o óleo 
cru, que é de 6%: 

1964 

Dízimo do impôsto, 0,6% 519.887.163 
(em cruzeiros) . 

1965 

Dízimo do impôsto, 0,6% 534 .439. 565 
(em cruzeiros). 

b) para o dízimo calculado sôbre o 
impôsto incidente sôbre os mi-
nerais em geral, que é de 10%: 

1964-1965 

Dízimo do impôsto, 1% - (os super-
ficiários receberiam, em cruzeiros) ..... . 
866.145.272 - 892.399.275. 

O preço da indenização é feito sôbre 
o preço CIF do barril de óleo importado 
(valor médio fixado trimestralmente 
pelo Conselho Nacional de Petróleo, que, 
no 3.0 trimestre de 1966, foi de US$ 1,93 
convertido à taxa média de câmbio vi-
gorante (também fixada pelo CNP -
Cr$ 2. 220 por dólar, no 3.0 trimestre 
de 1966) . Dêsse valor é deduzida a des-
pesa de transporte entre o campo pro-
dutor e o litoral, ou pôrto de embarque, 
despesa essa que é fixada pela própria 
Petrobrás. Sôbre o valor líquido calcula-
se a percentagem de indenização. Foi 
êsse o cálculo que fizemos. 

De acôrdo com os dados do último 
balanço publicado (relatório do ano de 
1965), a proporção da produção nacional 
de óleo cru foi a seguinte: 

Estado da Bahia, 34. 123.334 barris, 
99,4%. 

Estados de Sergipe e Alagoas, 203.951 
barris, 0,6%. 

Total, 34.327.285 barris, 100,0% . 

Aí estão os dados necessários para que 
os nobres Relator e Sub-Relator da ma-
téria, assim como os Senhores Congres-
sistas, sôbre êles se debrucem e verifi-
quem o mínimo minimorum de indeni-
zação que a minha emenda sugere seja 
paga aos superficiários. 

Não é justo que os interêsses dos su-
perficiários das minas e jazidas cuja ex-
ploração não constitui monopólio esta-
tal sejam de logo amparados e a sua 
participação fixada e os dos superficiá-
rios das minas e jazidas monopolizadas 
não mereçam igual tutela. 

Acrescentamos que a indenização que 
a nossa emenda manda pagar ao su-
perficiário de jazida monopolizada re-
presenta apenas 60% da participação 
que irá ter o superficiário das demais 
jazidas. 

Senhor Presidente, Senhores Congres-
sistas, falo sentindo a angústia das po-
pulações da área petrolífera da Bahia, 
Sergipe e Alagoas, que durante 13 anos 
vêm sendo espoliadas, empobrecidas, sem 
terem para onde nem para quem apelar. 

Falo em nome dessa gente que 
não crê na Petrobrás, que enriquece 
o País e procura aumentar a participa-
ção dos seus empregados e dirigentes 
nos lucros da emprêsa, sem se lembrar 
dos superficiários aos quais nada paga 
e nada quer pagar para que não diminua 
o acervo de onde saem os percentuais 
dos seus lucros. 

Até os Estados e os Municípios já co-
meçam a sofrer os efeitos da sua ganân-
cia, pois, segundo estou informado, só 
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receberam as indenizações a que têm di-
reito até o ano de 1961. Daí para cá 
nada mais lhes foi pago. 

A aprovação da nossa emenda não 
vulnera a intocabilidade, indiscutível, e 
que nós defendemos energicamente, fer-
vorosamente, do monopólio estatal do 
petróleo. Fixa-se no critério da indeni-
zação ao superficiário que o próprio Pro-
jeto preconiza. Apenas estabelece um 
teto mínimo ao pagamento da indeniza-
ção, teto igual, ou melhor, teto que tem 
a mesma base do fixado para a parti-
cipação no resultado das demais jazidas. 
É uma emenda justa, razoável, modesta, 
desambiciosa, mas oportuna, necessária, 
inadiável, urgentemente solicitada, e 
que merece todo o apoio dos senhores 
congressistas." 

* * * 
O Deputado MARTINS RODRIGUES 

(MDB-Ceará) pronuncia discurso nos 
seguintes têrmos: (98) 

"Senhor Presidente, Senhores Congres-
sistas, tem-se proclamado, depois da 
aprovação do Projeto de Constituição 
de iniciativa do Sr. Presidente da Re-
pública, que, na sua tramitação pela Co-
missão Constitucional que o examinou, 
sofreu êle algumas alterações que de 
muito o aliviam daqueles preceitos con-
siderados, por todos nós, autoritários, 
antidemocráticos, desfiguradores do re-
gime em vigor, segundo a tradição do 
nosso País. 

Sou daqueles, Senhor Presidente, que 
não vêem nas modificações introduzi-
das, de modo geral, êsse abrandamento 
considerável a que a euforia de muitos 
Senhores Congressistas se tem referido. 

Só conheço uma emenda, a relativa à 
Declaração de Direitos Individuais, que, 
efetivamente, trouxe melhoria de vulto 
ao projeto governamental. E ainda as-
sim, em lugar de aceitar-se, na Comis-
são Constitucional, a emenda mais am-
pla, aquela que restaurava o enunciado 
das Garantias e Direitos Individuais, 

constante do artigo 141 da Constituição 
vigente, o que se fêz foi adotar-se a 
emenda menos favorável à ampliação 
do projeto, sempre fiel, a maioria da Co-
missão, ao pensamento dominante do 
Govêrno, de manter, quanto possível, o 
caráter autoritário e antidemocrático do 
Projeto de Constituição. 

Não só não se restauraram integral-
mente aquelas Garantias e Direitos In-
dividuais, como ainda se deixou preva-
lecer o texto do art. 151, segundo o qual, 
a exemplo do que consta no art. 18 da 
Constituição alemã, o abuso de. direito 
na prática de certos direitos e garantias 
individuais leva à suspensão dos mes-
mos, bem assim à suspensão dos direitos 
políticos por um prazo que variará entre 
dois e dez anos, a ser declarado pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

O correto seria expungir do Projeto de 
Constituição êste dispositivo que, cer-
tamente, o desfigura e que, se tem razão 
de ser do ponto de vista histórico e po-
lítico na Constituição alemã, votada 
pouco depois da derrota do Nazismo, 
que bem o explica, não encontra maior 
justificação na conjuntura política na-
cional, sobretudo em têrmos de princí-
pio que deve permanecer no contexto da 
Constituição brasileira. 

Assinalo, também, no que se refere à 
enunciação das garantias e direitos in-
dividuais, grave omissão na emenda 
aprovada. Deixou de referir-se o Proje-
to, e a Emenda Eurico Rezende, também 
aprovada não se refere, ao enunciado no 
§ 34 do art. 141 da Constituição vigente, 
onde está aquela regra imanente ao Di-
reito Tributário, de reconhecimento uni-
versal, segundo a qual nenhum tributo 
pode ser cobrado sem lei anterior que o 
estabeleça, nem também sem estar in-
cluído no orçamento. 

Todos nós sabemos que, na questão de 
direito tributário, dois princípios fun-
damentais dominam a matéria: em pri-

(98) D.C.N. - 17-1-1967, n.o 10 - pág. 271 
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melro lugar, o tributo deve constar de 
lei anterior, na vigência do Orçamento, 
sem o que não poderá ser cobrado, ain-
da que o Orçamento o inclua como ga-
rantia de segurança para o contribuin-
te; em segundo lugar, o tributo deve ser 
incluído no Orçamento, sem o que não 
pode ser cobrado ainda que haja lei an-
terior que o estabeleça." 

O Sr. Afonso Arinos - Ilustre Depu-
tado Martins Rodrigues, em relação à 
crítica que V. Ex. a vem fazendo à parte 
do projeto que diz respeito a direitos e 
garantias, eu teria prazer em dar uma 
explicação a V. Ex. a, visto que, do grupo 
que se incumbiu da elaboração da Emen-
da n.0 326, eu fui o escolhido para rela-
tar-lhe o texto. Não era de minha in-
tenção se introduzisse no texto atual o 
art. 150 (art. 151 do projeto governamen-
tal) nem foi um satisfação que as-
senti em fazê-lo. Neste particular, es-
tou de acôrdo com V. Ex. a Mas Vossa 
Excelência há de convir que a emenda, 
em si mesma, representa um conjunto 
de dados positivos que supera a contra-
dição ou dados negativos constantes do 
art. 150. A aceitação do art. 150 - é 
com tôda a franqueza que aproveito a 
oportunidade para, em aparte a Vossa 
Excelência, deixar consignado nos Anais 
-envolve uma negociação, no bom sen-
tido, no sentido de negociação política. 
A esta foi levado o grupo incumbido de 
examinar o assunto a fim de obter do 
Govêrno a aceitação da outra parte, da 
parte geral. Duas razões nos levaram a 
considerar a conveniência de tal transa-
ção - emprego estas palavras "transa-
ção" e "negociação" no alto sentido po-
lítico, sentido de conciliação. Sendo ma-
téria subordinada ao alto critério, ao ar-
bítrio da Côrte Suprema - não será pru-
dente que nós esqueçamos êste porme-
nor - não me parece, sinceramente, que 
um tribunal como a Côrte Suprema, que 
tem sido alvo de tão meritórias procla-
mações de admiração e de reconheci-
mento, inclusive por parte da Oposição, 
nesta Casa, fôsse levado a servir de ins-

trumento a idéias facciosas ou a parcia-
lidades vingativas. Além disso, outra ra-
zão que, talvez, mereça a alta considera-
ção do espírito de jurista e de homem 
independente que é Vossa Excelência ... " 

O SR. MARTINS RODRIGUES -
"Obrigado a Vossa Excelência." 

O Sr. Afonso Arinos - ". . . é que fica 
em forma, em potencial, na Constitui-
ção, um instrumento que, não sendo ade-
quado às finalidades que os elaboradores 
da Carta da Alemanha Ocidental tinham 
em vista, pode ser útil à conjuntura do 
nosso próprio País. Quer dizer, não é 
com o espírito de se defender o Estado 
brasileiro contra a tirania anti-semita, 
que êste artigo vai funcionar, mas para 
defender o Estado brasileiro da tirania 
autoritária, dos regimes militares, da 
ameaça de ditadura. Não devemos es-
quecer, com efeito, que fica sujeito às 
sanções, às punições, às advertências 
daquele artigo todo aquêle que vier di-
zer que o Congresso deve ser derrubado 
declarar de público e em programa de 
televisão ou em artigo na imprensa, que 
se deve instalar a ditadura militar. En-
tão, compete àqueles, que têm consciên-
cia e responsabilidade, lançar mão do 
artigo para aplicá-lo contra aquêles que 
ameaçam nossos ideais e crenças. Acho 
que isto deve ficar como palavra de es-
clarecimento, como palavra de confian-
ça, como explicação do fato que eu lhe 
estou narrando. Doutra parte, no que 
diz respeito à anterioridade da taxação, 
confesso a Vossa Excelência que não te-
nho segurança sôbre a inconveniência da 
introdução dêsse texto na declaração de 
direitos e garantias individuais, visto que 
constitui matéria que se insere na parte 
relativa ao Direito Financeiro e à ela-
boração orçamentária. De maneira que, 
sem dúvida, é um direito individual o 
da Emenda n.O 326. Como Vossa Exce-
lência sabe, existe um princípio de que 
certas garantias não pressupõem as ga-
rantias de outro tipo de regime demo-
crático como o que estamos vivendo. E 
o regime democrático pressupõe a ante-
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rioridade da permissão legislativa para 
a taxação. De maneira que me parece 
mais adequado que o princípio que Vos-
sa Excelência com tanta segurança e lu-
cidez vem defendendo, fôsse acolhido na 
parte da Constituição no que diz respei-
to à elaboração orçamentária. Agradeço 
a Vossa Excelência o aparte que me con-
cedeu, e peço desculpas pela extensão 
dêle." 

O SR. MARTINS RODRIGUES - "O 
aparte de Vossa Excelência é esclarece-
dor e, sem dúvida, enriquece o meu dis-
curso, a êle trazendo uma colaboração 
valiosa, principalmente, porque, parte 
de homem como Vossa Excelência, Se-
nador Afonso Arinos, cujos esclareci-
mentos vêm enriquecendo os debates que 
ora travamos em tôrno do assunto. Re-
gistro, portanto, com satisfação, as pa-
lavras de Vossa Excelência, neste ins-
tante. Mas, infelizmente, não tenho, a 
respeito da aplicação do art. 151, como 
está na emenda afinal de contas ado-
tada, o otimismo que Vossa Excelência 
manifesta. 

Quanto ao que toca ao Supremo Tri-
bunal Federal, não tenho dúvida de que 
êste não iria servir de instrumento para 
perseguições mesquinhas, ou vinditas 
de caráter político. O Supremo Tribunal 
Federal tem sempre, felizmente, reagido 
em sentido inverso, contrário a essas 
tendências e, assim, merece tôda nossa 
confiança na aplicação dêsses dispositi-
vos, o que me parece inconveniente é 
dar-se essa atribuição a um tribunal não 
político, ao contrário do que acontece 
com a Constituição da Alemanha Oci-
dental, onde essa atribuição está entre-
gue ao chamado Tribunal Constitucio-
nal, ali constituído de elementos políti-
cos. Mas esperemos, confiantemente, 
que os prognósticos do nobre Senador 
Afonso Arinos, realmente, se verifiquem, 
no futuro, e que o princípio aqui esta-
belecido, em lugar de se voltar contra, 
de ser uma garantia ou um instrumen-
to de ação autoritária, da parte do Po-

der, aja em sentido contrário, para a 
defesa das garantias individuais e das 
prerrogativas democráticas do povo bra-
sileiro. 

Quanto ao problema da tributação, 
nobre Senador, o que me pareceu incon-
veniente foi retirar-se o dispositivo da 
Constituição: ou êle estivesse no elenco 
das garantias e Direitos Individuais, 
como figura na Carta Constitucional vi-
gente, ou fôsse inserido noutra parte -
a relativa ao sistema tributário, tão am-
plo de disposições inócuas, inúteis e até 
indigestas. O certo é que seria indispen-
sável, porque a simples lei ordinária não 
vai garantir os direitos dos contribuintes. 

De sorte que minha dúvida com rela-
ção a êsse aspecto continua, não em re-
ferência puramente à emenda, mas a 
omissão do Projeto e da Comissão Cons-
titucional, que não aceitou outras emen-
das em que o princípio se estabeleceu. 

Mas, Senhor Presidente, como o tempo 
é curto, escasso, para uma apreciação 
minuciosa de todos os demais aspectos 
da Constituição, quero limitar-me a al-
guns outros. Salientei, de princípio, que, 
realmente, a única modificação sensível, 
mais ou menos profunda, aceita entre 
as de que está precisando o projeto, foi 
esta. Sei como Vossa Excelência, como 
outros Senadores, inclusive da Maioria, 
tomaram a iniciativa, honra lhes seja 
feita. 

Efetivamente, sem o enunciado segu-
ro das garantias e direitos individuais e 
sem a supressão daqueles dispositivos 
que condicionavam o funcionamento, a 
manutenção dos mesmos à legislação or-
dinária, êles, efetivamente, não existi-
riam, e essas garantias, como Vossa Ex-
celência muito bem sabe e sabe-o muito 
bem o Congresso, são direitos que estão 
acima da própria Constituição. :É ques-
tão de ordem supra-constitucional. 

Neste ponto, efetivamente, a interfe-
rência do nobre Senador Afonso Arinos 
e outros, produziu resultados satisfató-
rios, e com a sua iniciativa, a emenda 
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foi aprovada. Aceito, ainda, muito bem, 
aquêle sentido de transação em têrmos 
elevados de conciliação a que Sua Exce-
lência se referiu. De fato, a permanecer 
o texto do projeto da Constituição como 
se encontrava, seria preferível adotar-
se a emenda em prejuízo dêle, com a 
enunciação, desde logo, de garantias, 
ainda que excluído o texto do art. 151, 
transformado em 150." 

O Sr. Afonso Arinos- "Vossa Excelên-
cia perdoe a insistência com que inter-
rompo o seu brilhante discurso, mas gos-
taria de deixar um depoimento que deve 
servir de elemento para a História dês-
tes dias e para a interpretação do texto 
constitucional, tal como vai sair do Con-
gresso . Ainda com relação a êsse artigo 
limitativo, houve pressão de nossa parte 
e cessão da parte do Govêrno, porque êle 
não corresponde à forma com que apa-
rece no projeto. Essa forma não ultra-
passa, talvez a idéia de que a supressão 
de representação determinaria, automà-
ticamente, a perda de direitos indivi-
duais." 

O SR. MARTINS RODRIGUES- "As-
sim me parece. Era um defeito grave." 

O Sr. Afonso Arinos - "A nova redação 
dá ao Supremo Tribunal a competência." 

O SR. MARTINS RODRIGUES - "A 
redação é excelente sob êsse aspecto." 

O Sr. Afonso Arinos - "E também no 
decorrer das discussões a respeito do as-
sunto, foi-se muito sensível, extrema-
mente sensível à advertência formulada 
por Vossa Excelência e outros ilustres 
representantes da minoria, no sentido de 
que a redação, embora modificada, não 
era satisfatória, porque poderiam am-
pliar-se os direitos e garantias indivi-
duais. E, como disse, ainda neste ponto 
não ignora Vossa Excelência, houve pres-
são de nossa parte e cessão por parte 
do Executivo, no sentido de que ficasse 
consignado na parte dos direitos políti-
cos. Obrigado a Vossa Excelência por 
mais uma vez me conceder o aparte." 

O SR. MARTINS RODRIGUES - "Sou 
muito grato a Vossa Excelência, por mais 
esta contribuição que vem esclarecer o 
texto e, de futuro, a sua interpretação 
exata. Posso dar meu testemunho de 
que a suspensão de direitos e garantias 
que será autorizada é apenas referente 
aos direitos políticos, não abrangendo a 
emenda direitos individuais, o que, sem 
dúvida, melhora a proposição, sobretudo 
se aprovada a emenda do Senador Da-
niel Krieger, para a qual o MDB já pe-
diu destaque, suprimindo da competên-
cia do Supremo Tribunal Federal, aque-
la parte em que atribui-se a êle a capa-
cidade para julgar da suspensão de di-
reitos políticos. Eliminam-se do texto a 
ser aprovado as expressões: "ou indivi-
duais." Com essa eliminação a que Vos-
sa Excelência alude, melhora-se, de mo-
do favorável, o projeto inicial. 

Mas uma das grandes falhas do pro-
jeto, onde mais se acentua o caráter au-
toritário do Govêrno, observando a filo-
sofia política que compõe a atual situa-
ção do País, filosofia que me parece gra-
vemente perigosa para os destinos de-
mocráticos de nossa terra, se permane-
cer para o futuro - e não me parece 
haja esperança próxima de alteração da 
mesma -, um dos mais graves aspec-
tos dessa matéria é o Capítulo referente 
ao Poder Legislativo. 

Aí exacerbam-se as prerrogativas, as 
atribuições do Poder Executivo, em de-
trimento do Legislativo. O nobre Sub-
Relator da matéria, na Comissão Cons-
titucional, o nobre Senador Vasconcelos 
Tôrres, com certa ironia, refere-se ao 
"azeitamento dos arcabuzes" que teriam, 
para combater o Projeto e minimizar as 
observações, as críticas que, com tôda 
justiça, foram formuladas contra a pro-
posição. 

O Poder Legislativo sai, infelizmente, 
com a complacência desta Casa, da 
Maioria do Congresso Nacional - eu di-
ria melhor com a sua cumplicidade, por-
que a complacência que se tem verifi-
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cada nessa matéria deixa de ser simples 
anuência para ser conivência, cumplici-
dade num delito contra as instituições 
democráticas nacionais - o Poder Le-
gislativo sai, dizia eu, com a compla-
cência da Maioria desta Casa, mutilado, 
degradado, reduzido nas suas atribuições 
que passam a pertencer ao Poder Exe-
cutivo. Pràticamente, o Poder Legisla-
tivo desaparece. 

Sem me referir a outras partes do 
Projeto a que já tivemos ocasião de alu-
dir, pelo menos em apartes a alguns dos 
oradores que me precederam nesta tri-
buna, queria acentuar dois aspectos para 
os quais peço atenção dos nobres Se-
nhores Senadores e Deputados. 

Um dêles é aquêle que se refere à 
aprovação dos Tratados e Convenções 
internacionais. O projeto determina, 
nessa matéria, que é da competência ex-
clusiva do Congresso Nacional - tanto 
que se faz através de decreto legislativo, 
que não está sujeito à sanção do Pre-
sidente da República - que, decorrido 
o prazo de noventa dias da entrada do 
tratado no Congresso, se o mesmo não 
estiver aprovado, será automàticamente 
considerado aprovado. Ora, nobres Con-
gressistas, não posso compreender como 
em matéria dessa gravidade se permita 
a aprovação definitiva de tratado inter-
nacional - tratado ou convenção - pelo 
simples decurso do prazo, como se se 
tratasse - e já é uma atribuição, uma 
imposição séria, uma redução séria das 
atribuições do Congresso - de matéria 
puramente legislativa. Basta que o Go-
vêrno tenha interêsse na aprovação de 
um tratado inconveniente- digamos-
à soberania, aos interêsses econômicos 
do País, para que êle, através da sua 
maioria, através de elementos de sua 
confiança, no Congresso, obstrua o an-
damento do mesmo e, decorrido certo 
prazo, o tratado estará automàticamen-
te aprovado. 

Peço a atenção de meus pares nesta 
Casa para a gravidade dêste dispositivo 

que está contido no projeto inicial. 
Apresentei emenda suprimindo o precei-
to. Ela não teve o acolhimento da Comis-
são, não obstante a segurança com que 
foram postos os argumentos contrários à 
proposição governamental. Considero 
êste um dos aspectos graves do projeto 
em matéria de interêsse do País. 

Outra proposição que também diz res-
peito ao Poder Legislativo, está inserta 
no Projeto inicial e a respeito da qual 
não foram acolhidas emendas justifica-
das perante a Comissão Constitucional, 
é a que se refere à autorização para o 
processamento de Deputados e Senado-
res em questões de delito de natureza 
comum. A tradição constitucional do 
País é no sentido de que a autorização 
para o processamento seja dada através 
de pronunciamento da maioria absoluta 
da Casa do Congresso a que pertencer o 
representante que seja acusado de crime, 
para cujo processamento se peça auto-
rização. É evidente que assim seja atra-
vés de pronunciamento explícito - por 
que isto diz com a imunidade parla-
mentar. 

A imunidade parlamentar não subsis-
tiria se ficasse ao arbítrio do Govêrno, 
do Poder Executivo ou Judiciário, sub-
meter o Deputado ou Senador a proces-
samento sem autorização explícita da 
Casa. 

O Projeto, repetindo tentativa do atual 
Govêrno, declara que se o pedido de pro-
cessamento não fôr autorizado, não fôr 
votado dentro de sessenta dias, está au-
tomàticamente concedida a licença para 
processar. Uma emenda, aceita pelo Re-
lator e aprovada pela Comissão, esten-
deu êste prazo a noventa dias. 

Emenda de minha autoria, repetindo 
o que está na emenda constitucional, 
seria aprovada, pelo texto resultante de 
subemenda do eminente Deputado Tar-
so Dutra. Declarava que a autorização 
para o processo devia ser submetida ao 
Plenário da Casa interessada, dentro no 
máximo de 120 dias, sendo incluída au-
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tomàticamente na Ordem do Dia, para 
ser votada em caráter preferencial. 

O que não posso admitir é que a auto-
rização para o processo que envolve a 
segurança e a garantia da imunidade 
parlamentar seja dada por simples de-
curso do prazo. 

:tl:ste Govêmo tem uma espécie de idéia 
fixa a respeito de aprovação automáti-
ca: aprovam-se automàticamente, por 
decurso de prazo, projetos de origem go-
vernamental, aprovam-se, automàtica-
mente, os tratados internacionais e ago-
ra até a concessão de licença para pro-
cessamento de Deputados e Senadores 
- que envolve a segurança e o respeito 
à imunidade parlamentar - pode ser 
aprovada automàticamente, por decurso 
do prazo. 

li:, sem dúvida, um dispositivo dos mais 
graves. Sei que, em geral, se invoca como 
argumento, para justificar essa proposi-
ção, o abuso que, realmente, se tem ve-
rificado, no sentido de não se votarem 
as autorizações para processamento. Mas 
êste abuso não se corrige pelo agravo, 
pela ofensa, pela vulneração da imuni-
dade, que resultará da aprovação auto-
mática. Tal abuso se corrige com a exi-
gência de prazo certo para que a ma-
téria seja votada, efetivamente. 

Isso está na emenda de minha auto-
ria, recusada pela Comissão, na qual se 
determina que, decorridos 120 dias do 
pedido de processamento, a autorização 
seja incluída em Ordem do Dia inde-
pendentemente de parecer da Comissão, 
para ser votada, preferencialmente a 
qualquer outra matéria. 

li: indispensável que a autorização seja 
efetivamente votada pelos Deputados e 
Senadores. Peço também a atenção dos 
Senadores e Deputados para esta ma-
téria que diz com a nossa segurança. 
De mim não partiria nunca um pedido a 
qualquer colega para que não autori-
zasse o processamento, pela Justiça, se, 
amanhã, por infelicidade, viesse a in-
correr na prática de delito. Acho muito 

mais grave a medida como está na pro-
posição do que os abusos que se tem ve-
rificado. 

Sei que outros companheiros desejam 
pronunciar-se sôbre o Projeto de Cons-
tituição. Embora ainda me sobrassem 
muitas observações a fazer para demons-
trar o caráter autoritário e antidemo-
crático da proposição, limito-me, por en-
quanto, a estas observações, aguardan-
do para, na justificação dos destaques da 
emenda de minha autoria, expender ou-
tras observações a respeito." 

O Senador AFONSO ARINOS 
(ARENA-Guanabara) pronuncia o se-
guinte discurso: (99) 

"Senhor Presidente, Senhores Congres-
sistas, quem visse o Plenário do Con-
gresso no último dia de discussão do 
Projeto de Reforma Constitucional, tal 
como se apresenta hoje, há uma hora e 
45 minutos depois de aberta a sessão, 
teria talvez inclinação a aceitar os va-
ticínios pessimistas daqueles que consi-
deram que o Congresso vem, a trouxe-
mouxe, seguindo a elaboração desta re-
forma, fundamental aos destinos do 
País, num estado de espírito de capitu-
lação e de abandono. 

No entanto, Senhor Presidente, não é 
esta a verdade. Eu não remontaria aqui 
a exemplos conspícuos da história parla-
mentar brasileira, que tendem a de-
monstrar que a relativa frigidez, a au-
sência de entusiasmo e de freqüência 
nos hemiciclos nas Casas do povo, não 
significam desinterêsse, despreocupação 
ou perda do senso de responsabilidade 
dos representantes dêsse mesmo povo 
em relação aos problemas fundamentais 
da Nação. 

Lembraria apenas um exemplo que 
agora me ocorre à memória, o do maior, 
talvez, de todos os parlamentares da Re-
pública, aquêle cujo modêlo, cujo exem-
plo poderemos invocar sem diminuição 

(99) D.C.N. - 17-1-1967, n.o 10 - pág. 272 
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para qualquer outro - Rui Barbosa, 
que, em um de seus discursos memorá-
veis, salientava que o fato de estar sen-
do ouvido por seis Senadores apenas, no 
recinto do Senado, do velho Senado, não 
significava que êle desconhecesse a im-
portância da participação do mesmo Se-
nado na discussão e elaboração do pro-
jeto que o levara à tribuna. 

Com efeito, Senhor Presidente, não é 
exato, e aqui procurarei demonstrar, 
com o meu testemunho, não é exato, que 
se deva ceder ao pessimismo, ao tédio, 
à desconfiança, ao sentimento de de-
samparo e abandono, que parece trans-
parecer de muitos comentários feitos a 
respeito da elaboração constitucional 
que estamos vivendo. 

A verdade é que a ebulição das idéias, 
o entrechoque das paixões, a luta dos in-
terêsses, dos ideais, dos propósitos, das 
ambições e até das cóleras não se pro-
cessa, muitas vêzes, aqui neste recinto, 
que é um estuário aberto, mas nos deba-
tes que se prolongam noite a dentro, 
nestas madrugadas do Planalto, nas aco-
modações, nas transigências, nas resis-
tências, nas durezas, nas insídias, nas 
conquistas, nas cessões com que a pouco 
e pouco, aquêle ser estranho, do ponto 
de vista jurídico, aquela entidade ca-
nhestra, coxeante e indeterminada, 
aquêle meio-monstro que, talvez, fizes-
se ora sorrir, ora ameaçar, que, aqui, 
recebemos, vai-se afeiçoando, vai adqui-
rindo os contornos de um instrumento 
fundamental do Estado brasileiro, e vai 
abrindo, a pouco e pouco, descerrando 
as portas do futuro. É ali - e posso fa-
lar, Senhor Presidente, porque não par-
ticipo da Comissão que tem sido o filtro 
de tôdas essas iniciativas frustas ou co-
roadas de êxito - é ali que, realmen-
te, deve ser encontrado o significado; é 
ali que deve ser definida a fisionomia 
histórica do que está ocorrendo entre 
nós. 

Hoje, neste recinto, estamos chegando 
ao fim de uma etapa em que se fala 

para assistentes circunstanciais, mais 
atentos alguns, mais despreocupados 
outros. Mas, hoje, começaremos a ser 
nós mesmos, os personagens centrais do 
drama que se vai abrir. É com o término 
dêste turvo e meio misterioso período 
de elaboração, de transformação e de fil-
tragem, e com a abertura da fase que 
hoje se inaugura, de exibição, de procla-
mação aos olhos do povo das posições 
realmente assumidas, que o Plenário se 
vai animar. É aqui que êle vai voltar a 
viver os seus velhos dias, aquêles velhos 
dias que nós tanto conhecemos, prolon-
gados por anos; é realmente, daqui, des-
ta tribuna, que é uma eminência de onde 
se descortina o panorama do País, que 
vamos contemplar o espaço nacional, o 
espaço temporal, o espaço histórico, de 
que o Parlamento brasileiro tem sido, há 
tantos anos, há mais de século, há quase 
século e meio, a expressão genuína e o 
espelho fiel. 

Falei, Senhor Presidente, em espaço 
nacional e em dimensões históricas. Sou 
um homem que parte, sou um homem 
que vai partir. Aqui neste recinto toma-
do não na sua significação material de 
sala, de ambiente concreto, mas na sua 
representação simbólica de local por ex-
celência da vida brasileira, aqui neste 
recinto, nos seus dois ramos, transcorre-
ram, na sua maior parte, os últimos vin-
te anos de minha existência. Aqui, Se-
nhor Presidente, branquearam-se-me os 
cabelos; aqui, constrangeu-se, muitas 
vêzes, o meu coração em lutas que se 
tingiram de sangue, em embates que se 
turvaram, muitas vêzes, de aspectos 
oprobriosos, mas também em espetáculos 
que se engrandeceram e que se ilumina-
ram com as côres mais puras e com os 
sons mais altos de nossa alma. Aqui, 
Senhor Presidente, eu senti e sinto, como 
homem que parte, como homem que 
compreende bem o significado das per-
sonalidades políticas que servem de elo 
à soldagem dos tempos e das gerações; 
aqui, como homem que transitou e que 
seguiu, levando sua pobre bagagem de 
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viajante, esta bagagem que não sai mais 
cheia de riqueza do que quando aqui en-
trei, aqui compreendi que ainda existe, 
Senhor Presidente, lugar para a espe-
rança. 

Daqui sigo, certo de que fui partici-
pante de momentos em que, à minha vis-
ta, despetalaram-se horas de grandeza 
e de drama, mas com a confiança de que 
esta instituição prosseguirá no papel 
que sempre teve, de testemunha de nos-
sa dimensão histórica e da nossa dimen-
são nacional. 

O Sr. Geraldo Freire - Nobre Sena-
dor Afonso Arinos, a sua palavra, como 
sempre acontece, é de belos auspícios 
para todos nós. Vossa Excelência, du-
rante grande período de sua brilhante 
existência, enriqueceu as duas Casas do 
Congresso Nacional. Deu, primeiramen-
te, à Câmara dos Deputados, como Lí-
der eminente que foi, com a sua bravura, 
com seu talento e com sua cultura, tudo 
o que o autêntico brasileiro pode dar à 
sua Pátria. Posteriormente, no Senado 
Federal, essa mesma linha de tradição 
vem se mantendo, sem qualquer solução 
de continuidade. Agora, já no final do 
seu mandato, tão cheio de realizações, 
Vossa Excelência se apresenta à tribuna 
do Congresso para nos dar bela lição de 
crença na instituição parlamentar. Co-
mo seu coestaduano, como homem que 
sempre se mirou nos exemplos de Vossa 
Excelência, na sua altitude intelectual, 
aqui estou, Senhor Senador Afonso Ari-
nos, para, em nome daqueles nossos co-
estaduanos, que tanto se honraram de 
tê-lo por líder, apresentar-lhe nossas ho-
menagens. Vossa Excelência continuará 
servindo ao Brasil na sua estirpe e na 
sua própria vida. Esta tem sido sempre 
uma linha indesviável, e estaremos de 
olhos fitos em Vossa Excelência, porque 
um homem do seu teor não se pertence, 
pertence à coletividade. E é com orgu-
lho que a coletividade brasileira se mira 
em Afonso Arinos, o continuador de uma 
grande linhagem, um homem que tem 

projetado a nossa Cultura em face do 
mundo. Senador, continuarei, aliás, con-
tinuaremos a ouvi-lo com a atenção me-
recida, certos de que a lição, como sem-
pre, servirá para a nossa edificação e 
para a grandeza das instituições demo-
cráticas da nossa Pátria.'' 

O SR. AFONSO ARINOS - "Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

Senhor Presidente, ao tentar formu-
lar sugestões para a interpretação, a di-
fícil interpretação do caráter mineiro, 
do misterioso, do refolhado caráter mi-
neiro, eu muitas vêzes tenho pensado 
que o Sul, a zona de onde vem o nobre 
Deputado Geraldo Freire, representa, 
realmente, a flôr da tradição montanhe-
za. É uma ilusão supor que nós, minei-
ros, somos apenas os representantes do 
rotineiro, do tedioso equilíbrio das con-
tas bem pagas, dos deveres conjugais 
cumpridos com invariável submissão e 
lealdade, dos estudos aprofundados do 
latim e de outras inutilidades floridas, a 
não ser para sábios professôres como o 
Padre Câmara. 

Os mineiros têm em si qualquer ger-
mem de inconformidade e de loucura. 
Há em Minas zonas de transição entre 
o bom-senso que aparece aos olhos do 
País como representativo da nossa gen-
te, e aquêle grão específico de insensa-
tez, que é o levêdo de nossa aventura 
histórica. 

Os nossos homens representativos, a 
partir de Tiradentes, são a negação da 
conformidade da rotina e do bom-sens.:>. 
E no sul, de onde vem o nobre Deputado 
Geraldo Freire, então há o encontro -
sempre sustentei isto, em relação aos 
homens do Sul - dessas duas linhas: a 
fantasia, a graça, a generosidade, a poe-
sia e a velha tradição mineira do bom-
senso, da responsabilidade, da aplicação, 
da austeridade. 

O nobre Deputado acaba de dar um 
exemplo dessa mistura auspiciosa, com 
o calor da sua imaginação, com a graça 
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florida do seu verbo, com o brilho da 
sua generosidade, premiando um dos 
seus coestaduanos que não deixou a sua 
terra ao abandonar-lhe a representação 
e que a ela volta, neste momento, com 
o coração repleto da mesma ternura da 
sua infância e da sua mocidade." 

O Sr. Geraldo Freire- "Se Vossa Ex-
celência permite, lembrarei uma das ca-
racterísticas principais dos homens de 
Minas, sobretudo dos homens do Sul, que 
é o espírito de justiça." 

O SR. AFONSO ARINOS - "Muito 
obrigado." 

O Sr. Benjamin Farah - "Como re-
presentante da Guanabara, não poderia 
ficar indiferente diante da presença de 
V. Ex.a nessa alta tribuna, quando já se 
aproxima o término do seu mandato. 
Conheci V. Ex. a na primeira legisla-
tura, esparzindo aqui, nesta Casa, como 
um príncipe oriental, a pedraria da sua 
inteligência, através de discursos memo-
ráveis, combinado com a sua entrada pa-
ra a Academia de Letras. Vossa Exce-
lência, certa vez, foi procurado pelos ca-
riocas para representá-los no Senado da 
República. Desta tribuna, com absoluta 
sinceridade, afirmo que os cariocas se 
sentem orgulhosos pelo grande brilho 
que Vossa Excelência deu à representa-
ção da Guanabara. Hoje, Vossa Excelên-
cia retorna àquele Estado. Não quis can-
didatar-se novamente, se o tivesse feito 
teria sido reeleito, tal a estima e pres-
tígio de que ali goza. O povo carioca -
repito - sente-se orgulhoso porque Vos-
sa Excelência soube honrar o seu man-
dato e nós, daquele Estado, somos gra-
tos pelo realce dado à nossa represen-
tação." 

O SR. AFONSO ARINOS - "Senhor 
Presidente, é profundamente sensibiliza-
do que agradeço as palavras do meu ve-
lho companheiro e amigo, Deputado Ben-
jamin Farah. A êle, com a responsabili-
dade da sua ascendência, é que cabem 
aquelas alusões à generosidade oriental, 
a êle, que descende, pelo sangue, daquele 

povo habituado a espargir, como êle diz 
as galas da generosidade, é que pode-
riam caber as palavras em retribuição 
ao muito de excesso com que comentou 
minha passagem pelo Senado. 

Mas, Senhor Presidente, é motivo de 
satisfação muito especial, porque sem-
pre fomos representantes de facções ad-
versas. Devo dizer a Vossa Excelência, 
Deputado Benjamin Farah, que é real-
mente com pena que o vejo afastar-se 
da Câmara dos Deputados, a que hon-
rou com a sua presença durante tantos 
anos. Vossa Excelência tem títulos, pres-
tígio, estima do povo da Guanabara pa-
ra, nas próximas eleições volver a esta 
Casa a que serviu com o devotamento 
da sua profissão, com a caridade dos seus 
sentimentos e com a dedicação que sem-
pre manifestou à causa pública. 

O Sr. Martins Rodrigues - Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS - Com mui-
to prazer. 

O Sr. Martins Rodrigues - Apesar de 
têrmos militado constantemente em 
campos políticos contrários, fui sempre 
grande admirador do espírito, do talen-
to e do devotamento cívico de Vossa Ex-
celência. De longos anos, quando não tí-
nhamos maior convivência, era essa a 
minha posição relativamente ao homem 
público da sua categoria, do seu valor 
moral, da sua cultura, que tanto honrou 
o Estado de Minas Gerais e o Brasil. 
Recentemente, tivemos ocasião de um 
encontro mais próximo pela vivência 
pessoal e pela aproximação do mesmo 
pensamento democrático. Cresceu em 
mim essa admiração e êsse encantamen-
to e, ainda agora, o vejo trazer à dis-
cussão do Projeto de Constituição, sua 
contribuição valiosa quando já podia 
despedir-se da vida pública, deixar de 
vir ao debate. Mesmo porque Vossa Ex-
celência, através de grandes discursos 
que proferiu no Senado da República, já 
trouxe preciosos subsídios ao exame de 
matéria de tanta relevância para a vida 
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pública nacional. Só temos a lamentar, 
nobre Senador Afonso Arinos, que o 
Brasil perca, na atividade da vida públi-
ca militante do Parlamento, a contribui-
ção valiosa de um homem da sua esta-
tura política moral e intelectual. Inte-
grado na vida pública, creio que Vossa 
Excelência não sai dela definitivamente 
nem se afasta senão para trazer, nou-
tros setores do magistério a que se con-
sagra, das letras a que se entrega, con-
tribuições mais demoradas, mais medita-
das, para que possamos nós, na defesa 
das prerrogativas democráticas, manter 
as nossas posições, nossos princípios, e 
a segurança da permanência dêsses 
ideais. li: com êsse sentimento, nobre Se-
nador Afonso Arinos, que interrompo, 
por alguns momentos, o discurso de Vos-
sa Excelência para trazer a manifesta-
ção do meu pensamento." 

O SR. AFONSO ARINOS - "Senhor 
Presidente, seria escusado agradecer as 
palavras do nobre Líder da Oposição 
nesta Casa, o Deputado Martins Rodri-
gues, a quem me ligam relações de ami-
zade as mais afetuosas, pois Sua Exce-
lência oferece, com a aspereza do seu 
temperamento, aquêle espetáculo que 
podemos lobrigar na flora da sua terra 
ensolarada. As árvores do Ceará apare-
cem, às vêzes, ásperas, espinhosas, de 
receptividade discutível, fechadas, como 
em defesa contra a agressividade do 
meio. 

Mas, Sr. Presidente, sabemos bem que 
êsses são expedientes com que, de fato, a 
vida se constrange, se concentra, se am-
plia e se dilata na riqueza interior; na 
água pura que guardam certos grava-
tás; nas flôres maravilhosas, que explo-
dem entre fôlhas espinhosas e até mes-
mo na profundidade com que as raízes 
se embebem no solo da terra, profun-
didade que, compreendida, intelectual e 
moralmente, muito se aproximam das 
raízes com que o nobre Deputado se as-
senhoreia da realidade do País, dos sen-
timentos do seu povo e das incumbências 

de sua atividade. Quem o conhece de 
perto, sabe onde, no caule adusto, na 
fôlha espinhosa, encontrar a água que 
dessedente e a flor que embevece." 

O Sr. Cesário Coimbra - "Prezado e 
culto amigo Senador Afonso Arinos, se 
não fôsse o cumprimento do dever, eu 
não ousaria interromper o discurso de 
Vossa Excelência, sobretudo quando me 
precederam homens que, com a sua 
cultura, o seu trabalho e o seu caráter, 
têm dignificado esta Casa. No entanto, 
prezado Senador Afonso Arinos, venho 
trazer a Vossa Excelência, homem que 
engrandece não somente a ARENA, não 
somente o MDB, mas o Brasil-, e neste 
momento, não posso falar a Vossa Ex-
celência em nome do meu Partido e 
muito menos da ARENA, porque falo 
mais alto do que isso- o reconhecimen-
to, a gratidão, o muito obrigado da raça 
negra do Brasil, porque foi Vossa Exce-
lência, com êsse espírito generoso, com 
êsse coração magnânimo, bem humani-
tário, quem completou a emancipação 
dos negros da minha Pátria. E neste 
momento em que o Congresso brasileiro 
engrandece o homem intimorato, e al-
vinitente, a raça negra que teve e tem 
sempre em Vossa Excelência um verda-
deiro, um legítimo advogado, não poderia 
deixar de trazer o seu sincero e perene 
agradecimento." 

O SR. AFONSO ARINOS - "Senhor 
Presidente, as palavras do nobre Depu-
tado Cesário Coimbra, ilustre represen-
tante do Maranhão nesta Casa, valeriam 
para mim, como prêmio muito além do 
que eu mereço, com referência a tôda 
a minha vida parlamentar. Quando se 
encontra alguém com a sua boa-fé, com 
a sua honestidade - e quem sabe? -
com a sua experiência de sofrimentos, de 
revoltas sopitadas, de ambições mutila-
das, quando se encontra alguém que po-
de dizer: "- falo não em meu nome, 
nem em nome da facção que represen-
to, mas em nome do meu povo, da mi-
nha raça" - e êsse alguém diz: "trago-
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te as expressões da nossa gratidão", en-
tão, Senhor Presidente, a nossa humil-
dade não detém um profundo sentimen-
to de confôrto e de satisfação porque, 
realmente, tem-se a convicção de que 
se passou pelo Congresso deixando qual-
quer coisa que se torne mais perene do 
que o som ilusório das vozes que nêle 
se fazem ecoar. 

Mas não fui eu, Senhor Deputado, não 
fui eu o autor dessa lei. Eu fui a mão 
que a redigiu. Basta Vossa Excelência 
recordar-se, de que essa lei passou nas 
duas Casas sem uma emenda, sem um 
voto contrário. Naquele momento, aque-
la pobre mão, no cursivo hesitante de 
sua fragilidade, robusteceu-se, apoiou-
se com segurança no papel e redigiu 
qualquer coisa que era a palavra de to-
dos, o sentimento de todos, a intenção 
de todos. Devo dizer a Vossa Excelência 
e a esta Casa, que tive alguma compen-
sação por aquêle momento em que pro-
curei exprimir, não apenas os anseios da 
raça que foi oprimida, mas a grandeza 
das outras raças que com ela convivem 
no Brasil; se tive um prêmio por êsse es-
fôrço, êle se completou agora, porque foi 
também a minha mão de velho parla-
mentar que pôde redigir, na Declaração 
de Direitos e Garantias, aquelas palavras 
que trazem para o texto da Constituição 
a perenidade do princípio até agora con-
signado na lei ordinária; esta modifica-
ção introduzida na Declaração de Direi-
tos que diz: "a discriminação racial será 
punida pela lei." 

O país que pode apresentar aos olhos 
do mundo, neste momento em que o dra-
ma das raças, o choque entre raças, o 
massacre entre as raças, a brutalidade 
das guerras raciais espanta e comove, 
um País que pode introduzir no seu tex-
to, sem que houvesse aqui, neste Ple-
nário, uma só palavra, não direi de con-
denação, mas de curiosidade por essa 
inovação estranha, de se dizer, no texto 
de uma lei constitucional, que tal ato 
será punido pela lei penal; um País que 

pode apresentar êsse exemplo, é não uma 
grande potência, mas uma grande 
nação. 

Senhor Presidente, há pouco, falando 
do meu caso individual - mas posso, 
quero e desejo transferir para o nosso 
caso coletivo -, dizia que todos somos 
passageiros, todos somos transeuntes, 
todos somos viajantes que desta Casa 
partimos, para outros roteiros. Um País, 
um Congresso, uma coletividade política 
que pode levar na sua viagem essa ba-
gagem de generosidade e de confiança, 
não é um País que se deva deixar subme-
ter aos assaltos de pessimismo, da dúvi-
da. Ao contrário, é, Senhor Presidente, 
um País que dá lições ao mundo, por-
que as lições de fôrça nacional não são 
aquelas, ou não são somente aquelas que 
se apresentam robustecidas pela couraça 
das armas ou pelo ímpeto das realizações 
econômicas. É também esta substância 
íntima que sobe das fibras profundas da 
sensibilidade de um povo e que, sem ar-
mas, e que sem dinheiro, e que sem téc-
nica, e que sem liderança histórica, re-
solve, pelo amor, aquêles problemas que 
outros Países, que outros Estados desa-
fiadores da grandeza divina, que outros 
Estados rebeldes à voz de advertência do 
maior Pastor das almas, não podem so-
lucionar, não podem deslindar, malgra-
do todo o aparato de fôrça com que se 
apresentam. 

Então, fortes somos nós, então pode-
rosos histOricamente somos nós, então, 
exemplares humanamente somos nós 
êste povo de analfabetos, de opilados, d~ 
abandonados, de perdidos da vastidão 
deserta. Éste povo de subalimentados, 
de maliciosos, êste povo resolve os pro-
blemas da vida pela malícia, contornan-
do-os, elidindo-os, evitando-os, mas que 
os resolve e que, em problemas desta na-
tureza, os decide com aquela fôrça cole-
tiva que pode transformar um homem 
que não sabe ser mais do que isto, que 
não quer ser mais do que um homem, 
com as virtudes, os defeitos e os atri-



- 498 

butos específicos da natureza humana, 
que pode transformar, de repente, êsse 
homem, entre milhões de outros, no de-
tentor da glória imarcescível de receber 
as homenagens de uma raça." 

O Sr. Adaucto Cardoso - "V. Ex. a 
é um velho parlamentar e sabe que os 
discursos de despedida nunca podem 
conservar uma linha coerente, de uni-
dade, e que êles ensejam sempre a pro-
dução de testemunhos, às vêzes inopor-
tunos, às vêzes anárquicos, mas indis-
pensáveis. O orador é quem menos fala; 
falam aquêles que dêle se despedem. 
Eu, neste particular, aliás, invejo a co-
ragem de Vossa Excelência, pois tendo 
que enfrentar, também, dentro de alguns 
dias, a despedida, não terei coragem de 
ir à tribuna: a minha sensibilidade não 
suportará a posição que Vossa Excelên-
cia está suportando. Como seu compa-
nheiro do tempestuoso partido que nós 
tivemos, também tenho que dar meu tes-
temunho de que Vossa Excelência é um 
daqueles a quem se deve a restauração 
da dignidade da vida pública neste País. 
Sucedemos a um tempo em que os ho-
mens públicos foram dizimados. Eram 
os carcomidos, Vossa Excelência se re-
corda. Tudo aquilo que o passado nos 
legou foi dispersado, foi dizimado. Vos-
sa Excelência serviu de ponte entre o 
passado e o presente. Vossa Excelência, 
que é professor, que é pedagogo, fêz, du-
rante mais de vinte anos, pedagogia po-
lítica, através daquilo que mais vale em 
matéria pedagógica- através dos exem-
plos, mais estimulantes do que os racio-
cínios. Os seus exemplos hão de ficar e 
as gerações hão de se lembrar de que fo-
ram êsses homens- que Vossa Excelên-
cia liderou, que Vossa Excelência coman-
dou, primeiro como líder de Bancada e, 
depois, como líder de Oposição -, foram 
êsses homens que fundiram de nôvo a 
tradição democrática neste País. Isto 
Vossa Excelência conquistou e nada lhe 
arrancará." 

O SR. AFONSO ARINOS - "Senhor 
Presidente, talvez a Casa ignore um por-
menor de nossas vidas paralelas - eu 
aqui estou utilizando o título de Plutar-
co granus salis de ironia que terá ocor-
rido a cada um dos presentes. As nossas 
vidas paralelas. Sentá vamos, Senhor 
Presidente, no mesmo banco da Faculda-
de Nacional de Direito - Adaucto Car-
doso e o orador que, neste momento 
ocupa, talvez por demasiado tempo, a 
atenção da Casa. 

E então as nossas vidas correram re-
almente paralelas. :í!:le sempre ensinan-
do, sempre contendo, sempre- vou em-
pregar a palavra que lhe dá hoje, o sen-
tido exato, que lhe cabe como uma luva 
admirável, uma luva ao mesmo tempo, 
que lhe ficará em desafio: sempre jul-
gando. 

Está aí, Senhor Presidente, um homem 
que encontra, na cabeça branca dos dias 
de hoje, com a inspiração, a motivação, 
a inclinação, a vocação de uma vida: 
julgar. Incômodo, rebarbativo, imprevis-
to, irritante, sempre, entretanto, ilumi-
nado por uma flama interior de pureza e 
de fé. 

Aí está, Senhor Presidente, o Juiz -
o Juiz dos seus colegas, Juiz dos seus 
adversários, o Juiz implacável de si mes-
mo. Aí está o homem que o Congresso 
Nacional oferece como uma das mais 
puras, das mais altas, das mais confian-
tes expressões da sua vida à Suprema 
Côrte dêste País. 

Vossa Excelência, Deputado Adauto 
Cardoso, não precisa falar para se des-
pedir. Sabemos que Vossa Excelência 
vai atuar lá com um voto entre quinze, 
coisa diferente de um voto entre 409, e 
que êsse voto entre quinze que Vossa 
Excelência há de proferir lá - nos mo-
mentos de vacilação, de ansiedade, nos 
momentos culminantes dos dramas na-
cionais que se aproximam - será, nobre 
Deputado Adauto Cardoso, aquêle mesmo 
voto julgador intransigente às vêzes, 
que desperta e que tem despertado tan-
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tas vêzes a cólera, mas nunca o des-
prêzo. 

1l:ste é o voto que formulo com se-
gurança para os votos que Vossa Exce-
lência formulará nesta nova etapa da 
sua grande vida. 

Mas, Senhor Presidente, preciso che-
gar realmente aos dois pontos em que 
queria me deter no meu discurso. Estou 
falando com aquela confiança na gene-
rosidade que Vossa Excelência tem tan-
tas vêzes manifestado na outra Casa, o 
que servirá como um ... " 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondim) 
-"Nobre Senador Afonso Arinos, no mo-
mento não há tolerância, há gôzo espi-
ritual." 

O SR. AFONSO ARINOS - " ... servirá 
como um viatico para esta nova viagem 
que iniciarei. 

Realmente, tenho a impressão, e vou 
transmiti-la a êsses jovens Deputados 
que foram colegas do meu filho. 

Aqui as gerações se sucedem. De mea 
filho a mim. De mim a meu pai. De 
meu pai a meu avô e a outros mais re-
cuados no tempo. São gerações que aqui 
vêm passando, falando, falando, seguin-
do, prosseguindo. 

Certa vez me encontrava numa rua 
de Paris e fazia uma meditação que fre-
qüentemente me ocorria naquela época. 
Que tristeza; a velhice se aproximava na 
sua confidencial advertência fisiológica. 
Certos anúncios, certo bater discreto de 
portas, que só a velhice e aquêle que co-
meça a envelhecer compreendem. Eu 
dizia, de mim para mim: - Por que nós, 
que pretendemos constituir a classe pri-
vilegiada dos organismos naturais, não 
temos esta prerrogativa, êste privilégio, 
esta satisfação, esta bênção de reflorir 
em cada nova primavera? Apareciam as 
fôlhas nos castanheiros de Paris. Era, 
Senhor Presidente, uma daquelas ma-
nhãs de fim de inverno e início de pri-
mavera, que é como o raiar de uma 
madrugada num nôvo ano, em que as 

fôrças misteriosas da natureza abrolham 
e rebentam não apenas na aparência 
da vegetação, mas na graça das mulhe-
res, no sorriso dos homens, na alegria 
das populações. E, então, eis que passa 
junto a mim um casal de namorados pa-
risienses - êle e ela enlaçados, naquela 
espécie de atenção a qualquer coisa que 
ninguém vê, naquela espécie de concen-
tração dentro de si mesmos e naquela 
espécie de marcha para o único destino 
certo dos namorados, que é a falta de 
destino, que é o descompromisso com as 
direções. E, então, de repente, veio-me 
uma idéia consoladora: é que não é o 
homem que reverdece, que refloresce, 
que se reconstitui, mas é a Humanidade. 
E, então, os homens são as fôlhas dêsse 
tronco imperecível que são as nações. 

Nós nos devemos contentar, nos orgu-
lhar e nos honrar com êsse destino efê-
mero das fôlhas. Não envelhecemos, não 
deperecemos, não desaparecemos, por-
que nos projetamos, porque nos trans-
mitimos, porque nos transfundimos na-
queles que ressurgem. E, Senhor Pre-
sidente, foi aplicado, foi consolado, foi 
quase satisfeito que volvi a minha casa, 
pensando nisto, e é exatamente isto que 
penso nesta hora. Quando vejo aqui es-
tas gerações sucessivas, desde aquêles 
que quase foram companheiros de meu 
pai até os jovens que andaram em com-
panhia de meu filho, sinto que o Con-
gresso é isto, sinto que tôdas essas fôr-
ças se reúnem neste grande estuário, 
neste grande volume, nesta grande cor-
rente histórica que se projeta majestosa-
mente para o futuro turbada às vêzes, 
impedida às vêzes por redemoinhos tu-
multosos, mas nunca suprimida. 

Chamo a atenção da Casa para êste 
aspecto, que é importantíssimo: assisti-
mos nós ao Poder Executivo entrar em 
sucessivas fases de convulsão e de co-
lapso; assistimos a um Presidente morto 
por suas próprias mãos; assistimos a 
um Presidente renunciante; assistimos a 
um Presidente deposto, e o Congresso 
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permaneceu, agredido, mutilado, muitas 
vêzes submisso ao inevitável, mas sem-
pre sobrevivendo; sobrevive, não porque 
aquêles que pensam fazê-lo sobreviver 
ou consentir na sua sobrevivência este-
jam certos na sua persuasão, mas so-
brevive, porque não há possibilidade po-
lítica nem histórica de suprimi-lo. A 
sua supressão física, a sua supressão ma-
terial depende da marcha ou das in-
tenções imediatas de algumas formações 
militares, mas a sua supressão histórica, 
o seu desaparecimento sociológico cria-
ria problemas de uma envergadura mui-
to maior, de que mesmo as inteligências 
menos perspicazes se apercebem. E, en-
tão, esta acomodação com a vida do 
Congresso não é a prova da nossa fragi-
lidade; é a prova da nossa necessidade, 
da nossa fôrça, da nossa integridade. 

Senhor Presidente, eu vejo, daqui, isto. 
Parto, como disse, levando a minha pró-
pria bagagem, não mais rica do que 
quando aqui cheguei, não mais rica de 
bens, não mais rica de valôres; mais pe-
sada talvez de frustrações, de mágoas, 
de desilusões, mas também, nobres Con-
gressistas, com uma larga parte desti-
nada à esperança, à confiança na res-
ponsabilidade que incumbe a Vossas Ex-
celências e de que Vossas Excelências 
irão seguramente se desincumbir. 

Quando examinamos os acontecimen-
tos que se vêm desdobrando nos últimos 
anos, temos a tendência - a meu ver 
perigosa - de nos deixarmos impressio-
nar pelo aspecto enganoso dos pormeno-
res. Só podemos compreender o signifi-
cado dos grandes espetáculos na sua 
observação conjunta. E a apreciação 
conjunta do espetáculo brasileiro dos úl-
timos anos para cá demonstra, a meu 
ver, que existem razões sobejas de oti-
mismo e de confiança. Não estou aqui 
como o porta-voz de um ufanismo vazio 
e caduco. Não estou aqui como um apli-
cador de injeções estimulantes ou de 
tranqüilizantes psicológicos. Estou aqui, 
ao contrário, com a segurança de quem 

deseja exprimir aquilo que está no fundo 
de seu coração e de seu pensamento. 

Vejam os Senhores Congressistas se a 
marcha dos acontecimentos não parece 
indicar as razões da esperança. Todo o 
esfôrço a que assistimos e contra o qual 
muitas vêzes nos erguemos, tôdas as con-
tradições, as debilidades, as injustiças, 
os erros que se vieram acumulando, nes-
tes quase três anos, parece, entretanto, 
se confundirem numa marcha para o 
caminho irresistível da restauração da 
legalidade . 

Se não fôsse assim, não estaríamos 
aqui com a convicção íntima, que é a 
nossa, de cada um de nós - estou certo 
disso - de que estávamos marchando 
para a Constituição. Estaríamos depri-
midos, com a segurança de que estáva-
mos marchando para a ditadura. A fôr-
ça, esta fôrça aparente, esta fôrça pro-
clamada, às vêzes detestada, muitas vê-
zes vilipendiada, com que o Govêrno que 
encerra o seu mandato chega ao têrmo 
de sua vida, da sua autoridade, esta fôrça 
lhe provém, a meu ver, precisamente da 
circunstância, que está no subconscien-
te de todos nós, de que êle vai seguindo 
a duras penas para o caminho da res-
tauração legal. Se o Govêrno estivesse 
tendendo para a ditadura, nós o vería-
mos frágil, nós o veríamos como nas vê-
zes em que êle, no decurso dessa marcha, 
foi obrigado a capitular com as imposi-
ções temporárias da ditadura. Nesses 
momentos é que êle foi fraco, nesses 
momentos é que nós o vimos pouco li-
vre, submerso pela onda sobranceira da 
violência. Nunca se deixou, entretanto, 
de esperar que êle emergisse dessa luta, 
dessa luta terrível a que vimos assistin-
do. E êle marcha, e à medida que mar-
cha, e à medida em que se aproxima 
do seu fim, e à medida em que chega 
ao têrmo da sua vida, está cada vez mais 
forte. Por que êsse fim é a lei, é por-
que esta porta se abre para a luz e não 
para as trevas, é porque marchamos pa-
ra o domínio do fato pela lei e não para 
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o domínio da lei pelo fato. Esta é a mi-
nha persuasão, e ela não é fundada num 
raciocínio tirado apenas do bem-querer, 
do bem-desejar. Ela é tirada também da 
maturação de certos exemplos his-
tóricos. 

Ora, acompanhem-me os Senhores 
Congressistas nesta ligeira explanação: 
a Constituição de 1891 foi feita em têr-
mos muito mais belos, histOricamente, 
do que esta. O projeto dos juristas -
que também houve - foi remetido ao 
Govêrno Provisório. O Govêrno Provisó-
rio remeteu êsse projeto à Assembléia 
Constituinte e esta procedeu então com 
uma liberdade espetacular. 

Os debates da Constituinte de 1891 são 
uma grande página da nossa história. 
Mas que ocorreu? Foram modificados, se 
não estou enganado, 14 artigos, segura-
mente não mais de 16. E se instalou, se 
instaurou e se fixou a estabilidade ju-
rídica do País depois daquilo? Não. 

Sabemos da luta que se seguiu à ado-
ção dessa Constituição. Sabemos da re-
núncia de Deodoro. Sabemos da luta 
sangrenta que talou as campinas do Rio 
Grande, com a revolução federalista. 
Sabemos da deposição dos governadores. 
E sabemos, depois da adoção do 
documento constitucional, da tormenta, 
do turbilhão em que entrou o País por 
5 ou 6 anos. 

E a Constituição de 1934? Todos os 
homens da minha idade participaram 
um pouco dela. Lembro-me aqui de um 
dêsses homens que comigo conversou, 
não na ocasião da Constituinte, mas 
depois dela, o Deputado Amaral Peixoto, 
aqui presente, no período em que éramos 
ambos representantes da Câmara dos 
Deputados. Entretinha-me com Sua Ex-
celência, que pela circunstância da sua 
vida tinha acompanhado muito de per-
to a atuação do Poder Executivo naque-
les dias da Constituição de 1934, e não 
sei se Sua Excelência se lembrará neste 
momento do que então me contou: que 

o Presidente desinteressou-se da elabo-
ração constitucional, desde que pressen-
tiu que não poderia contribuir com efi-
cácia para a adoção de certos pontos 
fundamentais que tinha em vista. Esta 
é a prova de que a elaboração consti-
tucional de 1934 fêz-se também com ple-
na liberdade do Congresso, a ponto de 
levar o Presidente da República a desin-
teressar-se dos trabalhos, porque não 
conseguiu fazer com que seus pontos de 
vista fôssem adotados. 

E que ocorreu? Desde que aprovada a 
Constituição de 1934, sentia-se no País, 
nas profundezas da sua alma, na certeza 
de sua convicção - e aqui está o Depu-
tado Capanema, meu velho amigo, gran-
de brasileiro, ilustre brasileiro, que hon-
rou o País naquele momento, como ainda 
hoje honra o seu mandato nesta Casa, 
que não me desmentirá -sentia-se que 
o País marchava para a ditadura, sen-
tia-se que era inevitável a fôrça histó-
rica que nos levava para a dissolução 
do Estado democrático e para a insta-
lação do Estado-de-fôrça. 

Essa bela Constituição, essa Constitui-
ção luminosa, que tinha incorporados no 
seu texto os ensinamentos mais fecundos 
do Direito Constitucional moderno, desde 
a Constituição de Weimar à Constituição 
espanhola, essa Constituição, que era um 
repositório de sentenças sábias, de sen-
tenças lapidares, de belas sentenças ju-
rídicas e humanas, marchou para o de-
clínio, para o estiolamento, para a dis-
solução e marchou para a morte. Ela 
nasceu com odor cadavérico. Sentia-se, 
no País, que marchávamos para a dita-
dura, pouco importa o papel que repre-
sentou a Assembléia Constituinte e a im-
portância do seu desempenho na con-
fecção daquele documento. 

Hoje, sentimos o contrário, sentimos 
que, aqui, torturados, sufocados, humi-
lhados, impelidos, contidos nas nossas 
esperanças, estamos fazendo um do-
cumento que marcha evidentemente, 
que marcha histOricamente, que marcha, 
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porque corresponde às fôrças profundas 
do nosso País, para a reinstalação da li-
berdade democrática no Brasil. 

Sentimos isto. Sinto isto e desafio a 
quem proclame o contrário, desafio a 
que se diga que esta Constituição vai ser-
vir para uma volta a um estado de di-
tadura. Não; ela vai servir, pela pró-
pria confecção do seu nôvo texto, para 
uma provocação ou um desafio a Vos-
sas Excelências, que aqui ficam, para 
que a reformem e instalem no seu bôjo, 
com a correção das deficiências, com a 
adição de novas qualidades, o caminho 
do País para o futuro democrático. 1!:ste 
é o sentimento unânime dêste País, e é 
por isto que protesto e é por isto que 
conclamo aqui o Congresso a declarar 
comigo, sim ou não, se devemos partir 
de hoje para uma marcha de descrença 
e de pessimismo, ou se devemos levantar 
os nossos corações contra as divisões, 
contra as cóleras, contra as ambições 
frustradas, contra os desejos insatisfei-
tos, e colocar êste Congresso na posição 
que sempre teve, em benefício dos nossos 
filhos, em benefício do futuro desta pá-
tria comum. 

Senhor Presidente, eu poderia e deve-
ria, mas não quero abusar da tolerância 
de Vossa Excelência e da generosidade 
do Plenário - fazer uma explanação, 
resumida, mas convincente, das trans-
formações que sofreu a elaboração da 
nova Constituição de 1967, contra a 
qual me manifesto, em muitos pontos, 
contra a qual me manifestei em reitera-
das declarações no Senado da República 
e que não me satisfaz de forma alguma, 
mas que não me tolhe as esperanças, 
que não me mutila a confiança no País. 
Eu poderia manifestar-me aqui para de-
monstrar pormenorizadamente, aquilo 
que, entretanto, procurarei salientar de 
forma muito geral e muito superficial. 
Se fizermos a comparação entre o ante-
projeto publicado - chamemo-lo assim 
- e o projeto enviado, e entre o projeto 
enviado e o documento que daqui vai 

sair, vamos ver uma marcha incessante 
para o progresso jurídico e para a me-
lhoria das condições políticas. Foi tran-
sigência, foi permissão, foi cessão à pres-
são incoercível dos fatos, seja o que fôr, 
mas isto saiu daqui, dêste Congresso, 
dessas mil e tantas emendas apresenta-
das, saiu das lutas travadas, como há 
pouco, no princípio do meu discurso eu 
salientava, não neste Plenário, mas nos 
corredores, nas salas de deliberação das 
Comissões; saiu daqui, Senhores Depu-
tados e Senhores Senadores, saiu dêste 
centro de impulsão, de contenção e de 
fixação da alma nacional, que é o Con-
gresso do Brasil. 

Saiu daqui, e porque não esperar en-
tão que daqui por diante saiam novas 
coisas, como as que nós mesmos conse-
guimos introduzir? Entre as modifica-
ções substanciais no projeto há aquela 
que diz que as emendas constitucionais 
serão aprovadas, por maioria absoluta, 
em uma só tramitação nesta Casa. Nun-
ca houve maior facilidade para renova-
ção do texto constitucional do que esta 
que introduzimos e que está consignada. 
Então, porque desesperar? Então, por 
quê descrer? Então, por quê protestar? 
Então, porque boquejar? Porque fi-
car nas ante-salas e nas rodas dizendo 
aquilo que nós sabemos que não é ver-
dade, dizendo da nossa desconfiança, 
quando ela não existe, do nosso pessi-
mismo, quando não tem razão de ser, 
dizendo da nossa descrença neste País? 
O que existe no fundo, como um verme 
que corrói a polpa de um fruto, é a des-
crença, é o pessimismo; é a descrença 
no País. Existe, em alguns poucos, a cer-
teza de que somos uma subnação e não 
uma nação; de que somos um subgrupo 
de homens públicos e não um grupo de 
homens públicos; de que somos homens 
levados pela nossa visão e não a perse-
guir os objetivos comuns. E eu não que-
ro - longe de mim a idéia - desesti-
mular as divisões. Longe de mim a idéia 
de desestimular, de proscrever, de con-
denar, de atacar os ataques de que fui 
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porta-voz tantos anos da minha vida. 
Levantem-se, protestem, divirjam,· ata-
quem, agridam, mas confiem, creiam na 
função que lhes compete - a de trans-
formar êste documento, que já entrega-
mos transformado ao povo em qualquer 
coisa de muito melhor. 

Deixo aqui, Senhor Presidente, esta 
palavra de confiança, de esperança. Si-
go, como disse, meu destino com os olhos 
fitos no de Vossa Excelência. Não quero 
entrar em pormenores, mas, se pudesse 
também deixar uma palavra de adver-
tência, seria aquela para uma emenda 
que vai cair, que vai ser condenada. É 
a emenda que institui, no Brasil, o Go-
vêrno parlamentar. Não provocará tan-
tos sorrisos daqui a alguns anos, não 
provocará tantas declarações de que se 
trata do devaneio de um escritor ou das 
elocubrações de um professor. Não. 
Existem sementes da realidade. A rea-
lidade não está nos textos estatísticos, 
não está nas notas promissórias, não es-
tá nas declarações de impôsto de renda. 
Isto, sim, são ficções, são aparências, 
são convenções. A realidade está na vi-
da, que não se define, mas que se sente. 
A realidade está na fôrça das coisas que 
não se pode limitar, mas cujo impacto é 
sensível aos nossos destinos. 

Deixo aqui esta advertência. Lembrai-
vos de um velho companheiro que se foi, 
que marcou a sua passagem por muitos 
erros que confessa, que sai daqui sem 
ter um só inimigo - de minha parte 
não tenho nenhum - sem ter um só 
ressentimento, sem ter uma só mágoa, 
mas que tem diante de si, perene como a 
tinha quando aqui entrou na sua moci-
dade, a confiança na estrêla do futuro 
dêste País. 

Lembra-me agora um belo verso de 
um poeta italiano, que diz, falando a seu 
Pais: "Arma la prua e sorti verso il 
1nondo." 

* * * 
O Sr. Deputado ULYSSES GUIMA-

RAES pronuncia discurso que, entregue 

à revisão do orador, não foi publicado 
no Diário do Congresso Nacional. 

* * * 
O Deputado EWALDO PINTO (MDB-

São Paulo) (100) rende homenagens ao 
Senador Afonso Arinos afirmando que 
"a convocação de Sua Excelência ao fi-
nal do seu discurso deve servir de obje-
to de meditação de todos, para que, seja 
qual fôr o resultado da votação que va-
mos iniciar hoje, em condições extre-
mamente adversas, apesar do esfôrço de-
senvolvido, faço a justiça de proclamar, 
por algumas figuras do próprio partido 
do Govêrno, no Senado da República, 
não se arrefeça o ânimo dos democra-
tas. Que todos aquêles que querem ainda 
preservar o regime democrático tenham 
o ânimo suficiente, tenham a sadia au-
dácia, tenham a coragem de ousar e 
empreendam, desde logo, desde o pri-
meiro dia de vigência desta Carta, a 
grande tarefa da revisão constitucional, 
para que finalmente o Brasil possa re-
ceber uma Carta Constitucional à al-
tura da sua condição de País realmen-
te democrata. 

Apenas em um ponto tenho algumas 
dúvidas quanto à afirmação peremptó-
ria do eminente mestre e eminente Se-
nador: é relativamente ao clima reinan-
te em nosso País para um trabalho efe-
tivo de reconquista, de implantação do 
regime democrático. 

Ainda há pouco - e falo com rela-
ção ao meu Estado - logo que foi divul-
gado o Projeto de Constituição, eu fa-
zia, em São Paulo, através da televisão, 
uma censura que renovo às fôrças po-
líticas do meu Estado. A reação das fôr-
ças políticas de São Paulo não estava e 
não está à altura de São Paulo. O que se 
via e ainda hoje se vê em meu Estado, 
infelizmente, eminente Senador e emi-
nentes companheiros do Congresso Na-
cional, é profundamente triste, é me-
lancólico. Os juristas de São Paulo, os 
sociológos d eSão Paulo, os educadores 
de São Paulo, que agora se manifesta-
ram, as chamadas fôrças vivas de São 
(100) D.C.N. - 17-1-1967- n.o 10- pág. 275 
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Paulo demonstraram, de maneira geral, 
uma deplorável indiferença, uma triste 
ausência na discussão do Projeto de 
Constituição. 

Não percamos a esperança, Senhor 
Presidente e eminentes Congressistas. 
Vamos convocar as novas gerações e 
empreender a grande tarefa de desfral-
dar desde o início a bandeira da revisão, 
para dar ao Brasil a Carta Constitucio-
nal que êle merece." 

* * * 
O Deputado BEN.JAMIN FARAH 

(MDB-Guanabara) (101) pronuncia o 
seguinte discurso: 

"Senhor Presidente, já não nutria eu 
mais a esperança de vir a esta alta tri-
buna pronunciar algumas palavras a 
respeito do projeto de Constituição ora 
examinado nesta Casa. Entretanto, aqui 
estou. E, neste momento, eu me recordo 
daquele agitado período, na Assembléia 
Nacional Constituinte, quando, ainda 
muito jovem e sem nenhuma experiên-
cia parlamentar, defrontei-me com fi-
guras que fizeram história neste País. 

Eu me lembro, Senhor Presidente, dos 
grandes vultos que tomaram parte na-
quela Assembléia, dentre êles, Getúlio 
Vargas, Nereu Ramos, Artur Bernardes, 
Agamemnon Magalhães, Cirilo Júnior, 
Otávio Mangabeira, Artur de Souza Cos-
ta, Soares Filho e tantos outros que dor-
mem o sono eterno. Não quis fazer re-
ferência a nenhum dos vivos. Foi um 
espetáculo magnífico o desenrolar da-
queles acontecimentos. 

Não direi, Senhor Presidente, que nes-
ta oportunidade também a Nação não 
tenha motivos de orgulho dos seus re-
presentantes. Figuras que honram a 
cultura jurídica dêste País passaram 
por esta alta tribuna, evidenciando o 
fulgor da sua inteligência e os seus no-
bres propósitos na defesa das insti-
tuições. 

Fui daqueles que advogaram a parti-
cipação do MDB no debate desta maté-

ria. É assunto da mais alta importân-
cia. Acho que não poderíamos a ela ficar 
indiferentes. O povo não compreende 
bem a ausência, a fuga, a indiferença 
de um parlamentar, diante de um pro-
jeto tão relevante, diante da elaboração 
da Carta Magna. 

Senhor Presidente, na verdade, para a 
elaboração da Carta de 1946, dispusemos 
de 7 meses, e, na feitura desta, apenas 
de alguns dias. Nem por isso, entretan-
to, posso deixar de expressar aqui meu 
respeito e minha admiração pela Gran-
de Comissão, pelo trabalho minucio-
so, fatigante que realizou com a inten-
ção de outorgar ao País uma Carta, a 
melhor possível. 

Acompanhei os trabalhos daquela Co-
missão durante dias e noites e admirei 
o esfôrço de seu Presidente Deputado 
Pedro Aleixo, do Relator - o eminente 
Senador Antônio Carlos - dos Sub-Re-
latores, dos membros daquela Comissão, 
a preocupação de alguns dêles, defen-
dendo, com ardor, com entusiasmo, suas 
emendas e as dos companheiros, inclu-
sive vários que participaram dos traba-
lhos mas que não se incluem entre os 
membros da Comissão. 

Aí estão as emendas, multas rejeita-
das, outras aprovadas. E, com o mesmo 
propósito daqueles que querem dar uma 
Carta a êste País, apresentei também 
algumas emendas." 

O Sr. Eurico Rezende - "Vossa Exce-
lência fêz referência aos membros da 
Comissão, à sua assiduidade, aos seus 
propósitos, à sua eficiência. Desejo co-
brir a modéstia da sua omissão, pois, 
embora não membro da Comissão, Vossa 
Excelência, ao lado de Monsenhor Arru-
da Câmara, ganhou o campeonato da 
assuidade. Quem não conhece os mem-
bros da Comissão pensaria que Vossa 
Excelência também integrava aquêle ór-
gão misto do Congresso Nacional. Nesta 
oportunidade, quero referir-me à an-
gústia e ao sofrimento do Deputado 
Yuhiskigue Tamura, sempre na tocaia, 
(101) D.C.N. - 17-1-1967 - n.o 10 - pág. 275 
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na vigilância, na sofreguidão, procuran-
do incluir, entre as emendas aprovadas, 
as de número 18 e 19, de sua autoria. 
Sua Excelência, fiel às suas origens e à 
sua ancestralidade, apaixonou-se pelo 
tema cooperativismo, que, aliás, nasceu 
no Japão, deslocou-se para os Estados 
Unidos, finalmente veio para o Brasil e 
aqui teve na Cooperativa de Cotia a sua 
consagração nacional. Desejo dar, po-
rém, densidade de referência à luta, à 
pertinácia de Vossa Excelência na defe-
sa de duas emendas: uma, em favor da 
aposentadoria aos trinta anos, contra a 
qual tive o desprazer sentimental, mas a 
honra de convicção de votar, e a outra, 
efetivando servidores públicos que à data 
da Constituição, ou quando viessem a 
contá-lo, tivessem cinco anos de serviço. 
Esta justiça se lhe faz: Vossa Excelên-
cia sai de uma pugna eleitoral em que 
os deuses da política não lhe foram fa-
voráveis. Qualquer outra pessoa, não re-
vestida de resistência e de espírito de 
solidarismo, ter-se-ia desinteressado in-
teiramente por êsses problemas. Mas 
Vossa Excelência, não; derrotado nas 
urnas, continuou na sua luta, e foi, co-
mo nós outros, morador de várias noites 
e inquilino de várias madrugadas na Co-
missão Mista, na defesa da aposentado-
ria aos trinta anos e da estabilidade fun-
cional aos 5 anos. 

Quero, neste ensejo em que Vossa Ex-
celência se está despedindo, também 
temporàriamente, do Congresso Nacio-
nal, enviar-lhe a sinceridade das minhas 
saudações, de permeio com a espontanei-
dade das minhas congratulações com o 
funcionalismo público brasileiro, que 
continua a ter, na atividade de Vossa 
Excelência, uma bandeira de lutas que 
não cessam, quaisquer que sejam as 
ocasiões e as circunstâncias." 

O SR. BENJAMIN FARAH- "Agrade-
ço, muito sensibilizado, o depoimento de 
Vossa Excelência. Confesso que êste de-
poimento, para mim, é um dos maiores 
motivos de satisfação que tive neste 

Congresso. Essa declaração de Vossa Ex-
celência constituirá uma página de que 
muito me orgulharei e terei a honra de 
mostrá-la aos meus filhos. Porque uma 
das grandes preocupações que sempre 
tive neste Parlamento, através dêstes 21 
anos de mandato, é a de voltar para mi-
nha casa e poder olhar, de cabeça er-
guida, para minha espôsa e meus fi-
lhos. E, ainda mais. Voltarei orgulhoso, 
podendo também exibir essa página que 
Vossa Excelência acaba de traçar com 
o brilho da sua inteligência. Mas, quero 
dizer a Vossa Excelência que, na Grande 
Comissão, Vossa Excelência foi um dos 
seus mais brilhantes e atuantes compo-
nentes. O Espírito Santo, Senhor Sena-
dor Eurico Rezende, brindou-nos com 
Vossa Excelência neste Congresso. Vossa 
Excelência tem cumprido com o seu de-
ver, tem honrado o seu mandato, tem 
dignificado êste Parlamento." 

O Sr. Eurico Rezende - "Agradeço a 
Vossa Excelência, mas assinalo que as 
suas vozes elogiosas não passam das di-
tadas por um coração imensamente lin-
guarudo, que é o coração de Vossa Exce-
lência ... " 

O SR. BENJAMIN FARAH - "Estou 
fazendo justiça a Vossa Excelência. Os 
Anais estão aí para comprovar a minha 
asserção. No caso da emenda da estabi-
lidade, que é a Emenda n.0 14, se ela 
teve algum sucesso naquela Comissão, eu 
só agradeço a Vossa Excelência, que fêz 
uma adaptação dela com a emenda do 
nobre Deputado Paulo Sarasate, a de 
n.0 369, inspirada pelo Senador Daniel 
Krieger. Dar-se-á, assim, aos servidores, 
a tranqüilidade de que tanto precisam, 
sobretudo aquêles que tenham cinco 
anos de exercício e os que irão tê-los. 
Portanto, não poderia deixar de prestar 
aqui também êste depoimento. Se esta 
emenda fôr aprovada, fôr aceita pelo 
Congresso nas próximas horas, agradeço 
principalmente ao esfôrço, à bondade e 
à solidariedade de Vossa Excelência." 
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O Sr. Eurico Rezende - "Devo dizer 
a Vossa Excelência que, em contato com 
o Líder do Govêrno, o eminente Sena-
dor Daniel Krieger, aproveitei expres-
sões da emenda de Vossa Excelência e 
expressões da proposição subsidiária do 
Sr. Deputado Paulo Sarasate, formando 
então um texto comum, em condições 
de atender às reivindicações da classe. 

Mas devo, ainda, por espírito de jus-
tiça, dizer que foi Vossa Excelência quem 
pessoalmente, através de contatos cons-
tantes, obteve a elaboração daquele tex-
to. Sem a participação de Vossa Exce-
lência, não teríamos chegado àquele re-
sultado. Faço votos por que o esquema, 
traçado graças à inspiração e ao esfôrço 
de Vossa Excelência em favor da estabi-
lidade dos interinos, tenha êxito também 
aqui no Plenário; isto é, que o Congres-
so Nacional consagre essa emenda, não 
apenas como uma expressão de justiça 
para com a classe, mas, sobretudo, como 
um prêmio pela combatividade de Vossa 
Excelência." 

O SR. BENJAMIN FARAH - "Muito 
agradeço a Vossa Excelência. Vou, in-
clusive, ler o texto elaborado, ou, melhor, 
adaptado por Vossa Excelência, que na-
turalmente ficou com mais propriedade 
técnica . Essa é a fusão da e::nenda do 
nobre Deputado Paulo Sarasate, com a 
que elaborei: 

"Respeitado o direito aos candida-
tos aprovados em concurso público 
aos cargos vagos a que concorreram, 
os atuais servidores que contarem ou 
venham a contar 5 anos de exercí-
cio, e tenham sido nomeados ou ad-
mitidos até 30 de novembro de 1966 
serão automàticamente efetivados e 
passarão a ocupar, em conseqüência, 
cargos extintos quando vagarem, em 
quadros suplementares, especial-
mente criados para êsse fim." 

Essa é a emenda de que acabamos de 
falar. 

Sr. Presidente, outras emendas elabo-
rei, como a de número 239, que dispõe 

sôbre a estabilidade dos trabalhadores 
aos cinco anos de serviço nas emprêsas; 
a Emenda 242, que atribui ao trabalha-
dor trinta dias de férias; a Emenda 680, 
que enquadra os bombeiros da Guana-
bara e do Distrito Federal na Constitui-
ção da República; e a Emenda n.0 2, 
que concede aposentadoria aos servido-
res, em geral, aos 30 anos de serviço. 

Não vou naturalmente, Senhor Presi-
dente, fazer o exame minucioso dessas 
emendas, porque elas estão aí nos avul-
sos. Mas chamo a atenção principalmen-
te para duas emendas, já que a de núme-
ro 14 foi aceita pela Comissão: 

A primeira, de número 242, que con-
cede 30 dias de férias aos trabalhadores. 

A legislação trabalhista concede 20 
dias corridos, excluídos os feriados. Ora, 
Sr. Presidente, os funcionários públicos, 
os militares, todos, enfim, neste País, 
dispõem de 30 dias de férias. Por que, 
por eqüidade, não dá-Ias aos trabalhado-
res? Com êste espírito de solidariedade 
e justiça social, elaborei esta emenda e 
espero que a Casa venha a aceitá-la. 
Mas a emenda que tem causado certa 
agitação, porque constitui a mais sentida 
aspiração dos servidores em geral, é a 
de número 2, que concede aposentadoria 
aos 30 anos. 

Essa emenda teve parecer favorável do 
Sub-Relator da Comissão, o nobre Depu-
tado Accioly Filho. Todos sabem que já 
se concede aposentadoria aos 30 anos aos 
militares, que passam para a reserva com 
êsse tempo de serviço. Os magistrados, 
de acôrdo com o art. 106 do Projeto de 
Constituição, também se aposentam com 
30 anos de serviço. A funcionária gozará 
do mesmo benefício. Monsenhor Arruda 
Câmara apresentou a Emenda n.0 116, 
que reduz os limites de tempo da apo-
sentadoria. Ela poderá ser aos 30 anos e 
até aos 25, segundo a periculosidade ou 
a natureza do serviço. Diz a emenda: 

"Atendendo à natureza especial ou 
periculosidade do serviço, poderá a 
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lei reduzir os limites de idade, e os 
de tempo de serviço para aposenta-
doria voluntária, com as vantagens 
do item I, do art. 99." 

Portanto, Senhor Presidente, não traz 
inovação a minha emenda, que apenas 
estabelece a eqüidade em relação aos 
funcionários de outras categorias. 

O nobre Senador Vasconcelos Tôrres 
pediu-me, há alguns minutos, permissão 
para um aparte. Concedo-o, agora, com 
muito prazer." 

O Sr. Vasconcelos Tôrres- "Já o Sena-
dor Eurico Rezende falou por todos nós, 
não só pelos membros da Grande Comis-
são, mas também pelo Plenário das duas 
Casas do Congresso. Particularmente, 
quero dar o testemunho do que foi a ope-
rosidade de Vossa Excelência, sua infa-
tigável atuação durante aquêles dias em 
que ficou na trincheira vigilante, não di-
go em defesa do funcionalismo, mas, na 
sustentação das causas justas, das rei-
vindicações que têm de estar amparadas 
no texto constitucional. Sua atuação foi 
marcada pela maneira inteligente como 
soube defender suas proposições. Con-
forme Vossa Excelência sabe, sou autor 
de emenda que concede também aposen-
tadoria aos trinta anos, apresentada 
ainda quando Deputado federal, depois 
renovada como Senador, dentro dos mes-
mos postulados defendidos por Vossa Ex-
celência. Desta vez, cabe-lhe a priori-
dade, e a melhor homenagem que seu 
modesto colega lhe poderá prestar, jus-
tamente agora, é fazer com que o pe-
dido de destaque para a sua emenda 
conte com o voto do aparteante. Re-
tribuindo o empenho, emoldurando a 
homenagem que desejo prestar a Vossa 
Excelência, quero que essa vitória lhe 
caiba in totum. Não serei apenas o autor 
de emenda que concede aposentadoria 
aos trinta anos; serei eleitor, no Ple-
nário, da Emenda Benjamin Farah. 
Que êste benefício seja inscrito na Carta 
Magna, como um direito que deve ser 
concedido, tão logo se efetive a votação." 

O SR. BENJAMIN FARAH - "Agrade-
ço muito comovido a solidariedade de 
Vossa Excelência. Já outro dia, em carta 
a O Globo, em face de uma notícia de-
formada sôbre Vossa Excelência, tive 
oportunidade de expressar meu aprêço 
pelo ilustre Senador, e assinalar os re-
levantes serviços que vem prestando aos 
servidores em geral. Disse mesmo que 
Vossa Excelência marcha nesta campa-
nha em favor da aposentadoria há lon-
gos anos. Espero que o nobre colega 
consiga fazer vitoriosa no coração de seus 
nobres companheiros da ARENA essa te-
se, sentida aspiração dos servidores. O 
MDB está, todo êle, cerrando fileiras em 
tôrno desta emenda. Ela só passará se 
a ARENA fôr favorável. Do contrário, a 
aposentadoria aos trinta anos não será 
aprovada. Espero, todavia, que a ARENA, 
reexaminando a emenda, nos dê tam-
bém seu apoio, até porque dignos ele-
mentos dessa grande agremiação já es-
tão solidários com a proposição. Não 
acredito que a ARENA, partido governa-
mental, e tendo o Govêrno, nos funcio-
nários, colaboradores dos mais eficientes 
para levar a bom têrmo sua tarefa, fi-
que indiferente, na sua grande maioria, 
a essa grande aspiração dos servidores 
em geral." 

O Sr. Geraldo Freire - "Nobre Depu-
tado Benjamin Farah, está terminando 
esta legislatura. Alguns dos nossos com-
panheiros não voltarão. Entre êles, Vos-
sa Excelência, que não se candidatou à 
reeleição do mandato de Deputado. Se 
o tivesse feito, estaria eleito por uma 
votação maciça, e com grande tranqüi-
lidade. 

Vamos sentir a falta do nobre colega. 
Já os ilustres Senadores Eurico Rezende 
e Vasconcelos Tôrres deram seu teste-
munho quanto à operosidade de Vossa 
Excelência junto à Grande Comissão de 
reforma constitucional. Desejo acres-
centar aqui o testemunho em nome da 
Câmara dos Deputados, isto é, dizer de 
sua permanente operosidade em todo o 
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decurso do mandato. Vossa Excelência 
primou sempre pela assiduidade, pelo in-
cessante trabalhar e, sobretudo, pela 
combatividade na defesa das causas que 
lhe despertavam a atenção, que eram, 
afinal, tôdas as causas de interêsse na-
cional vindas a êste Plenário. Nunca 
tive a honra de militar com Vossa Exce-
lência sob a mesma bandeira partidá-
ria. Mas tive honra maior, pois sempre 
labutei, sempre trabalhei, sempre estive 
solidário com Vossa Excelência em cau-
sas que, por assim dizer, sobrelevam, so-
brepairam, estão acima das contingên-
cias partidárias. Nos profundos ideais 
humanos e espirituais, sempre tive o pri-
vilégio de estar ao lado de Vossa Exce-
lência. Quero, portanto, prestar-lhe mi-
nha homenagem. Quanto, especifica-
mente, à emenda de Vossa Excelência, 
não sou eu a pessoa indicada para me 
manifestar, porque são outros os líde-
res incumbidos de fazer o exame de tô-
das as emendas a serem destacadas, 
aprovadas ou combatidas em nome da 
ARENA. Mas quero deixar aqui o meu 
testemunho da permanente operosidade 
de Vossa Excelência, e, principalmente, 
dos profundos exemplos de humanismo 
e de espiritualidade que estão contidos 
na sua vida exemplar." 

O SR. BENJAMIN FARAH - "Sou 
muito grato a Vossa Excelência pelo seu 
aparte. Realmente, nunca tive a hon-
ra de militar ao lado de Vossa Excelên-
cia na mesma agremiação política, mas 
tenho a suprema felicidade de militar 
com o nobre colega na grande família 
de Cristo. Há uma ponte que nos liga 
- o Nazareno. Esta ponte é indestru-
tível; ela nos levará para outros rumos 
que não os terrenos; nossa amizade, 
portanto, com a proteção de Deus, será 
eterna." 

O Sr. Nicolau Tuma - "Quero tam-
bém, eminente colega e amigo, referen-
dar as carinhosas palavras com que Vos-
sa Excelência foi saudado por aquêles 
que me precederam nos apartes. Desejo 

incorporar-me ao número daqueles ami-
gos e admiradores que conquistou ao 
longo de sua vida pública. Vossa Exce-
lência defendeu sempre os pequenos, os 
humildes, e, especialmente, os servido-
res públicos desta Nação. Nobre tarefa 
de Vossa Excelência, Deputado Benja-
mim Farah, que deverá ser seguida pe-
los que, na próxima legislatura, integra-
rem o Congresso Nacional. Vossa Exce-
lência advogou sempre teses muito hu-
manas em relação ao funcionalismo pú-
blico. Entendo, Deputado Benjamim Fa-
rah, que êsse é o ponto fundamental 
de qualquer reforma que se pretenda fa-
zer no Brasil. Não adianta formularmos 
novas Constituições, novas leis, modifi-
car os quadros administrativos superio-
res da República. 

O que adianta é têrmos um bom cor-
po de funcionários, porque quem admi-
nistra é o funcionário. Uma organiza-
ção modelar para o funcionalismo pú-
blico brasileiro será aquela que o liber-
te, que lhe permita o acesso nas carrei-
ras, nas promoções, independentemente 
de injunções políticas, numa fórmula 
capaz de dar a cada um o prêmio do 
seu esfôrço e da sua capacidade; isto 
sim, poderá dar, no futuro, os melhores 
rendimentos para o progresso e desen-
volvimento do País. Assim, todo o seu 
trabalho na defesa do funcionalismo 
público dêste País há de redundar sem-
pre benéfico e há de encontrar seguido-
res nas legislaturas que se sucederem. 
Quem trabalhar pelo funcionalismo, 
quem der ao funcionalismo autonomia, 
possibilidade de acesso, de promoção e de 
remuneração condigna, estará, por certo, 
trabalhando pelo progresso, pelo desen-
volvimento do Brasil." 

O SR. BENJAMIN FARAH - "Muito 
grato a Vossa Excelência. Quero dizer-
lhe que seu aparte é comovedor para 
mim. Vossa Excelência, como eu, é fi-
lho de libanês. E quem, como nós, as-
sistiu à luta de nossos pais para man-
dar-nos estudar, dando-nos as condi-
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ções para um dia chegarmos a êste Par-
lamento, têm de corresponder a êsse 
esfôrço, a êsse trabalho hercúleo. 

Lembro-me bem. Morávamos no inte-
rior de Mato Grosso, muito longe da ci-
dade, numa roça. Ir à cidade para es-
tudar era difícil, sob muitos aspectos. 
Família grande, de 14 filhos, não era 
com facilidade que seu chefe podia edu-
cá-los. Mas aquêle emigrante que veio 
do Líbano fêz o sacrifício de mandar os 
filhos ao colégio. Dois anos depois que 
êle morreu, fui eleito Deputado. Quis 
sempre, na minha vida, fazer alguma 
coisa por meus pais. Mas por aquêle que 
mais se sacrificou por mim nada pude 
fazer. Quando estava em condições de 
ajudá-lo, êle já não precisava senão de 
minhas orações. 

A presença de Vossa Excelência, no-
bre Deputado Nicolau Tuma, neste mo-
mento, traz-me a recordação do homem 
que deu todo o seu esfôrço, tôda sua vi-
da para educar os filhos, a fim de que 
êles pudessem, um dia, servir um pou-
co a esta Nação. Inspirado nesse sen-
timento de generosidade, de bondade, 
de justiça, que vem dos nossos ances-
trais, é que procurei atuar nesta Casa. 
Não defendo os funcionários por dema-
gogia. Defendo-os justamente porque 
são êles os que precisam de nossa de-
fesa. 

Nesta hora em que estamos votando 
uma Constituição - não direi se boa, 
se má; o futuro decidirá - temos de 
humanizá-la através de algumas emen-
das que levem uma mensagem de jus-
tiça àqueles que tanto trabalham por 
êste País e que esperam um pouco de 
seus representantes. 

Não acredito que a ARENA, a valorosa 
ARENA, abandone os funcionários nes-
te momento. ~les nunca abandonaram 
seus postos, jamais deixaram de cum-
prir o seu dever. Espero, portanto, que 
o Partido do Govêrno faça alguma coi-
sa por êles." 

O Sr. Nicolau Tuma - "Não são fun-
cionários da ARENA nem do MDB. São 
do Brasil." 

O SR. BENJAMIN FARAH- "Perfei-
to. Mas a sorte dos funcionários, na 
votação dessas emendas, depende preci-
samente da ARENA, porque o nosso Par-
tido, o MDB, já tomou posição. 

Senhor Presidente, se a Emenda n.0 2, 
que concede aos funcionários aposenta-
doria aos trinta anos de serviço, fôr vi-
toriosa, essa vitória não será minha. 
Vou partir, vou deixar esta Casa, den-
tro de alguns dias. A vitória será do 
Congresso. E êste Congresso, tão sensí-
vel aos anseios e à realidade brasileira, 
não poderá ficar impermeável a essa 
proposta. Digo realidade, pelo seguinte: 
estamos dando aposentadoria aos servi-
dores com 35 anos de serviço; ora, se o 
servidor ingressa no serviço público com 
26 e 27 anos, digamos mesmo com 25, 
somando-se 25 com 35, são 60 anos. Ve-
jamos o que dizem as estatísticas do 
IBGE. A vida média no Brasil não é de 
60 anos, segundo demografia econômica 
que examinei há poucos dias; a vida mé-
dia é de 42,3 anos. O IBGE fala em 45 
a 48 anos. Assim, na melhor das hipó-
teses, ainda que o funcionário ingresse 
no serviço público com 25 anos de idade, 
êle não vai gozar dessa aposentadoria. 
As estatísticas dizem que, se ela fôr con-
cedida aos 30 anos, apenas 25% serão 
beneficiados; 5% estariam doentes e 
70% estariam mortos. Assim, a aposen-
tadoria que estamos dando não é para 
os vivos, mas para os mortos. 

Senhor Presidente, estou sendo con-
vocado por Vossa Excelência para deixar 
esta tribuna. Não pude alongar-me. 
Apenas fixei minha posição neste sen-
tido. Não subi a esta tribuna para fazer 
uma despedida, porque para isso não te-
ria coragem. 

Passei tanto tempo nesta Casa, 
fiz tantos amigos aqui, graças a Deus, 
não tenho inimigo algum, apaixonei-me 
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tanto por êste P a r I a m e n to, a que 
não dei nenhum brilho, é verdade, 
mas procurei aqui t r a b a I h a r, como 
aquela formiguinha persistente que 
constrói a sua casa e guarda o seu ali-
mento para os dias de inverno. Dêsse 
modo, se viesse fazer uma despedida, o 
meu discurso ficaria incompleto. A emo-
ção não me deixaria terminá-lo. Subi 
à tribuna para falar um pouco destas 
emendas. Esta tem sido minha luta, mi-
nha vida. Trabalhei pelos servidores, 
trabalhei pelos operários, trabalhei pe-
los militares. Aliás, paguei caro por isso. 
Fui candidato ao Senado pelo Estado da 
Guanabara, e um candidato da suble-
genda - sublegenda que eu não quis im-
pugnar, e podia fazê-lo, porque em 91 
convencionais tive 60 votos, outro teve 
um voto e o terceiro 24 ou 26 votos; as 
sublegendas estavam liquidadas, houve 
impugnação por um Deputado, que man-
dou o documento à mesa com várias as-
sinaturas, e mandei retirá-lo - todos os 
dias escrevia artigos contra mim, ale-
gando o excesso do meu trabalho em be-
nefício dos servidores. Trabalhei pelos 
servidores, mas o dinheiro que saiu do 
Tesouro para os servidores foi para au-
mentar um pouco o pão na mesa do ope-
rário, na mesa do funcionário, do mili-
tar, do soldado, do sargento, do tenente, 
do capitão. E que importa que fôsse mes-
mo para a do mais graduado? ~sse di-
nheiro - falam que sou o Deputado 
mais caro dêste País - não vem para 
o meu bôlso. Procurei desempenhar aqui 
uma atuação, levado mais pelo espírito 
de justiça do que pela frieza do cora-
ção. O homem não pode ter coração 
frio. O homem deve ouvir o seu coração 
e agir. 

Senhor Presidente, talvez tenha co-
metido alguns excessos, alguns erros. 
Mas, se o fiz, não foi com essa inten-
ção. Procurei cumprir com meu dever. 

Senhor Presidente, desço desta tribu-
na, fazendo um apêlo ao Congresso para 
que atenda a alguma dessas emendas, 

principalmente a Emenda n.0 2 e a 
Emenda n.0 242. Se elas forem derro-
tadas, a derrota será minha; se vitorio-
sas, a vitória será do Congresso, que co-
nheceu das necessidades daqueles que 
bateram às nossas portas e aqui foram 
ouvidos." 

~= * * 
O Deputado ARRUDA C Ã MA R A 

(ARENA-Pernambuco) pronuncia dis-
curso nos seguintes têrmos: (tO!!) 

"Senhor Presidente, quando se dis-
cutia, nesta Casa, a Emenda 250 do no-
bre Senador Heribaldo Vieira, fêz-se, 
sem cabimento, uma exploração do tra-
tamento divino a todos os seus filhos, 
transferindo-se o tratamento celestial, 
onde as almas têm igualdade, ressalva-
do o grau de glória pelos méritos pes-
soais, para o da distribuição dos bens 
terrenos. Ora, Sr. Presidente, basta uma 
ligeira vista para demonstrar como o 
próprio Deus distingue entre os seus fi-
lhos na distribuição dêsses bens. Vemos 
que as situações são diferentes, desde o 
Paraíso: as condições de trabalho, de ri-
queza, de bens materiais. 

Os dois primeiros irmãos, Abel e Caim, 
tiveram profissões diferentes. Abel era 
pastor, Caím agricultor. Depois, com o 
tempo, se foram mudando as coisas. 
Mais tarde, Moisés é o Legislador, o 
Condutor de homens, o Chefe, Aarão, o 
sacerdote. 

Quando veio a realeza, Deus escolheu, 
dentre as tribos, a de Benjamim e den-
tre a progênie de Metro, escolheu Saul 
primeiro rei. Rejeitado êste, dentre vá-
rios irmãos, escolheu David para rei, fi-
cando os demais na condição dos ho-
mens comuns. 

Se passarmos para o Nôvo Testamen-
to, veremos que Jesus Cristo escolheu 
para apóstolos, não os fariseus, os fi-
lósofos ou os sábios, mas 12 homens ru-

(102) D.C.N. - 17-1-1967, n.o 10 - pág. 277 
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des. Dentre êstes 12 homens rudes, es-
colheu, para chefe, Pedro. Não escolheu, 
por exemplo, a João Evangelista, discí-
pulo amado, querido do mestre. Esco-
lheu Pedro. 

Os homens nascem uns, pretos; outros, 
brancos; outros, em condição de ricos, 
ainda outros, em condição de pobres; 
uns, em países civilizados, outros, nas 
selvas, entre os gentios. 

São Paulo, explicando essa diversida-
de, diz que Deus distribui os bens como 
quer, e mostra na Epístola I, aos Co-
ríntios, capítulo XII, e aos Romanos, 
capítulo IX, que uns são escolhidos para 
doutôres, outros para profetas, outros 
para intérpretes das línguas, outros para 
o dom das línguas. Traçou aquelas di-
versas categorias, sendo o mesmo Deus, 
o mesmo Espírito. Aos Romanos, re-
petiu o escrito no Genesis, XXI. Logo, 
não há essa igualdade com que Deus 
trataria os seus filhos na ordem mate-
rial, embora todos sejam seus filhos, em-
bora destine o céu para todos. Segundo 
a palavra de São Paulo, Deus quer que 
todos os homens se salvem e tenham co-
nhecimento da verdade. Portanto, o céu, 
a beatitude da pátria espiritual, Deus a 
destina a todos os seus filhos, e cada 
um então poderá ter um maior grau de 
glória naquelas mansões, de acôrdo com 
o merecimento próprio. Mas a beatitu-
de substancial, essencial, todos que lá 
entrarem terão. Entretanto, na ordem 
material não é assim. Deus não distri-
bui os bens, conforme se apregoou aqui, 
"com igualdade de condições a todos os 
seus filhos". Muito ao contrário. Por is-
so que :ti:le é o Senhor, o nosso Pai, Se-
nhor de todos os bens. ":ti:le distribui co-
mo lhe aprouver", no dizer de São Paulo. 

O Deputado Geraldo Freire deu uma 
cajadada de morte na exploração que 
se vinha fazendo, quando citou o caso 
dos dois filhos de Abrahão. Um, da es-
pôsa legítima, Sara, Isaac; outro, filho 
da concubina, Ismael. Foi Ismael pôsto 

fora do lar. Deus mandou manter-lhe 
a vida, dar-lhe água, prometeu-lhe uma 
progênie, deu-lhe terras, mas a promes-
sa da linhagem da qual havia de sair o 
Messias, o privilégio da filiação legíti-
ma, foi concedida e reservada, sem dú-
vida, a Isaac. Isto pôs têrmo, de fato, à 
afirmação de que Deus tratava igual-
mente a todos os seus filhos. Vê-se aí 
a diferença da condição de filho legíti-
mo e de filho espúrio. Na verdade, Deus 
dá o essencial à vida de todos, as con-
dições necessárias para viver. Ismael te-
ve água, comida, terra, habitação e di-
reito de constituir família - êsses di-
reitos inerentes à vida e ao seu prolonga-
mento. Mas, em relação à promessa dos 
privilégios do povo eleito, isso foi dado, 
exclusivamente, ao filho legítimo, isto é, 
ao filho dos esposos Abrahão e Sara. 

Vemos, mais adiante, uma coisa mui-
to mais importante. É que mais tarde 
Abrahão tomou ainda outra mulher, 
chamada Cetura, da qual nasceram fi-
lhos. Esta terceira mulher estava nas 
condições de Agar. E diz o Gênesis, no 
Capítulo 25, que Abraão, perto do fim 
da vida, deu a Isaac, ao filho legítimo, 
todos os seus bens, e fêz, também, pre-
sentes e doações aos filhos das concubi-
nas. E os separou do seu filho Isaac e 
os fêz ir para as partes do Oriente. E, 
tendo Abraão vivido 175 anos, morreu 
numa ditosa velhice, na idade mais 
avançada, e foi unir-se ao seu povo. E 
Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-
no numa caverna de dois compartimen-
tos, que era no campo de Efron, filho de 
Seor Heteu, defronte de Mambre. 

Vê-se, portanto, que desde o tempo 
dos patriarcas, naturalmente com base 
na lei natural e nos preceitos divinos, 
verbalmente dados, há duas situações, a 
situação de Isaac, que era o filho legí-
timo, e a situação de Ismael e dos des-
cendentes de Cetura. A Isaac êle deu 
os seus bens, o grosso, a herança; não 
desamparou, porém, os filhos das con-
cubinas. Mas deu-lhes presentes, natu-
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ralmente o necessário para a sua 
alimentação, para o seu estabelecimen-
to. Mas há a situação diferente estabe-
lecida por Abrahão, segundo os ditames 
divinos. 

Destarte, não se pode invocar o nome 
de Deus para trazê-lo aqui no meio des-
sas sujeiras de incesto, adultério e que-
jandos. 

No comentário do Padre Figueiredo se 
vê como são tão claras essas noções: 
a) aos filhos das concubinas ... 

Quer dizer, a Agar e Cetura, se cha-
mava de "concubinas", já naquele tem-
po - Hoje, o Sr. Nelson Carneiro, num 
eufemismo, chama de "companheiras" 
- por ser êsse o nome que se dava às 
mulheres de segunda ordem". O con-
cubinato, naquele tempo, era tolerado; 
as concubinas viviam sujeitas à mãe de 
família e mulher principal, como à sua 
senhora. 

O enlace se constituía com essa casta 
de pessoas sem contrato, por escrito, sem 
dote, sem cerimônias". Tomavam-se 
simplesmente essas mulheres, como mais 
tarde Jacob tomou as escravas Raquel e 
Lia, sem mais formalidades. 

Isaac, porém, não teve concubina. 
Casou-se com Rebeca e teve aquêles dois 
filhos da história que Vossas Excelên-
cias conhecem: Esaú e Jacob. 

"E os filhos que nasciam dêsses 
concubinatos não tinham direito al-
gum à sucessão, se assim não era do 
gôsto da mãe da família ou da pri-
meira mulher, porque entre os he-
breus, os filhos seguiam a condição 
da mãe. Assim é que, para os fi-
lhos de Jacó, havidos nas duas es-
cravas Bala e Zeva, terem parte 
na herança, foi necessário que nisso 
viessem ou concordassem Lia e 
Raquel." 

O Sr. Bagueira Leal - "Eminente 
Monsenhor Arruda Câmara, tem Vossa 

Excelência muita razão na sua pregação. 
Mas um fato não se pode negar: é que 
a dissolução da família brasileira é coisa 
de assombrar, e, se não tomarmos uma 
providência qualquer, ou aceitar a idéia 
do Deputado Nelson Carneiro ou a sua 
mesma, ela vai cada vez piorando. 
Tenho uma filha que cursa colégio de 
primeira classe no Rio de Janeiro e é 
rara a semana em que chego ao Rio e 
ela não diz: papai, a mãe de minha co-
lega se separou. Isto está aumentando; 
portanto, está provado que como está, 
não dá resultado para a estabilidade da 
família brasileira, porque cada vez a dis-
solução aumenta mais." 

O SR. ARRUDA CAMARA- "Não está 
aumentando tanto assim, Senhor Depu-
tado. Aumentaram consideràvelmente 
os desquites com aquêle projeto do 
Deputado Nelson Carneiro, que prometia 
divórcio depois de cinco anos de des-
quite. Quem quer que estivesse descon-
tente, dizia: "corramos para o Deputado 
Nelson Carneiro. Façamos o ãesquite c 
nos preparemos, que a lei dêle vem aí, 
e então teremos o divórcio." Foi um cha-
mariz para o desquite. Mas o que se ve-
rifica de algum tempo para cá, apesar 
do aumento de população e dos casa-
mentos, é que os desquites, hoje, ou es-
tacionaram, ou diminuíram. No último 
ano, está lá nas estatísticas dos tribu-
nais, houve diminuição de desquites em 
Pernambuco. A mesma coisa no próprio 
Rio de Janeiro. 

Houve ali duzentos e tantos desquites 
a menos do que no ano anterior. Não 
há, portanto, êsse número assombroso 
de desquites. Se compararmos os 40 ou 
50 mil desquitados e separados, confor-
me o último recenseamento, que exis-
tem no Brasil, com os 12 milhões de di-
vorciados existentes na América do Nor-
te, ficaremos assustados de ver a dife-
rença. 

E, se existe certa dissolução dos cos-
tumes nas grandes Capitais, como o no-
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bre Deputado acentuou, não ocorre tal 
nas cidades do interior, nem nos campos. 

Então, vamos nós, para remediar de-
terminados casos, estender a praga? 
~sse seria o argumento que os divorcis-
tas poderiam invocar: já existe a gripe, 
que é o desquite; vamos instituir a febre 
amarela e a bubônica, que é o divórcio, 
que é contagioso, que cresce de dia para 
dia. 

No Uruguai, por exemplo, houve meia 
dúzia de desquites no ano da institui-
ção. Hoje, êsse número ascende de mil 
por ano. Na França, de mil e tantos, os 
divórcios passaram, em 1946, a 157.500, 
num País de população menor do que 
a nossa. Na América do Norte, então, 
ascendem a uma média entre 400 mil a 
600 mil separações, pelo divórcio, por 
ano, nobre Deputado. Eis aí a obra ne-
fasta do divórcio. 

Aludiu-se aqui a filhos ilegítimos. As 
estatísticas demonstram que o número 
de filhos ilegítimos é muito maior nos 
países divorcistas, ou nos países em que 
se introduziu o divórcio. Assim, na 
Suécia, na Dinamarca, na Noruega, essa 
média ascende a índices de dez, de onze, 
e até de quinze, enquanto que na Espa-
nha e na Itália, essa média é de quatro 
e fração, e na Irlanda é de dois e fração. 

Em São Paulo, há poucos anos, o ín-
dice era de 5,8. Vê-se, pois, por aí, que 
o número de filhos ilegítimos não di-
minui com o divórcio. Aumenta. 

Já me referi também aos crimes pas-
sionais. Se lermos os testemunhos auto-
rizados de Planiol, Colin e Captain, ve-
remos que êsses juristas, assombrados 
com a situação da França, dizem que 
"uma grave ameaça pesa sôbre a fa-
mília francesa; que os suicídios, as des-
graças sociais, a loucura, o bastardismo, 
que, pensavam os introdutores do divór-
cio, iriam diminuir com a introdução 
dêsse instituto, ao contrário, aumenta-
ram consideràvelmente". Os crimes de 

adultério, se verificarmos as estatísticas 
da França e da Bélgica, tomaram níveis 
muito mais altos depois da instituição 
do divórcio. Não é, portanto, o divórcio 
um remédio que traga felicidade; senão, 
não resultariam dêle essas desgraças e 
o seu aumento. 

O próprio Naquet, que estabeleceu o 
divórcio na França, 30 anos mais tarde 
confessa que os suicídios e outros males 
sociais progrediram depois disso. E êle 
se ri sôbre as ruínas de sua obra, espe-
rando que dessa dissolução surja uma 
nova humanidade regenerada, numa es-
pécie de sadismo mental, de fanatismo, 
de entusiasmo mórbido. 

Senhor Presidente, creio ter completa-
do, assim, a refutação às últimas alega-
ções do eminente Senador Heribaldo 
Vieira. O professor Nélson Carneiro, di-
vorcista, tomou como padroeira Fabíola, 
que se divorciou, casou-se, foi advertida 
pela Igreja e fêz penitência pública en-
tre as lágrimas do povo. 

Naquet, o autor da lei do divórcio, nos 
seus discursos de 26 e 2, dizia no Se-
nado: 

"Se chegardes a demonstrar que, no 
dia em que restabelecermos o divór-
cio nas nossas leis, teremos contri-
buído para corromper os nossos cos-
tumes; teremos aumentado o núme-
ro de famílias que se desunem; que, 
a pretexto de devolver a liberdade 
a certo número de esposos que dela 
estão privados, vamos pelo contrá-
rio, privar desta união, que é o be-
nefício da vida; se me demonstrar-
des isto, estareis autorizados a con-
cluir contra mim. Mas se, ao invés, 
chego a estabelecer que o divórcio 
não pode ter por conseqüência au-
mentar o número de famílias que 
se desunem; que sua ação neste 
ponto será extremamente fraca; se 
me demonstrardes que no caso de se 
exercer qualquer ação, esta será mais 
no sentido de diminuir o número de 
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desuniões de famílias, do que de au-
mentá-las, se eu estabeleço es-
tas premissas, terei, por minha vez, 
o direito de dizer-vos: o divórcio não 
interessa às famílias bem constituí-
das nem lhes faz correr o menor pe-
rigo." 

Eram, porém, mais de 2. 000 as famí-
lias desunidas com possibilidade de re-
conciliação, quando se votou a Lei Na-
quet; passados 30 anos, em 1913, esta 
cifra elevou-se a 18.800, e em 1947, a 
57.500. 

Passados 30 anos, Naquet escrevia: 

"Vemos a criminalidade crescer, ou 
ao menos não decrescer, quando, 
graças à escola, esperamos a sua di-
minuição. Vemos os divórcios e as 
separações aumentarem ràpidamen-
te em todos os países e os suicídios 
seguirem uma progressão crescente, 
paralela à primeira. Na presença 
dêstes fatos, alguns, e nós somos dês:.. 
te número, alegram-se (vers l'union 
libre, Paris, 1900, pág. 25). 

Naquet vê nesta decomposição a poli-
ginia de que sairá regenerada a huma-
nidade de amanhã, e o espetáculo desta 
humanidade feliz e nova o faz contem-
plar com calma as tristezas c dores 
atuais, (pág. 27), multiplicadas pela sua 
lei funesta. 

Escreveu Chesterton um livro "A Su-
perstição do Divórcio". Os divorcistas 
modêlo-Naquet oferecem-nos o tipo 
mórbido do pseudomístico fanatizado 
<França, o "Divórcio", terceira edição, 
páginas 82 e segs. ) . 

O nobre Senador Heribaldo Vieira po-
deria tomar como patrono Abrahão, ou, 
então, o Rei Salomão, que juntou, que 
adicionou às suas espôsas, porque já era 
polígamo, cêrca de 700 concubinas. 

Na verdade, vamos preferir .ficar com 
Isaac e com tantos patriarcas e profe-
tas, monógamos, e relembrar aquelas pa-

lavras de Jesus Cristo aos fariseus, 
quando êstes Lhe perguntaram: "Mas 
Moisés não mandou dar o libelo de re-
púdio?" E Jesus Cristo respondeu: "Por 
causa da dureza dos vossos corações, 
Moisés vô-lo permitiu. Mas, no princí-
pio, não era assim". E acrescentou: "Se-
rão dois, numa só carne. Já não são dois, 
mas uma só carne. Não separe o ho-
mem o que Deus uniu". 

Assim, na tradição inicial da huma-
nidade, o casamento era "uno e indis-
solúvel", "eram dois numa só carne". É 
um parentesco mais forte, mais sólido, 
mais robusto do que a própria paterni-
dade, ou maternidade, em que os dois 
não são uma só carne; são, quando mui-
to, extensão de uma mesma carne, de 
um mesmo sangue. 

Alegou-se, aqui, a situação de contra-
to para o casamento. Demonstrei que o 
casamento não é um contrato, propria-
mente dito, segundo a teoria hoje mais 
generalizada, mas uma Instituição. 

Mas, mesmo os que admitem a sua 
natureza de contrato, como Planiol e 
Clóvis, consideram o casamento um con-
trato de natureza especial com caracte-
rísticas que faltam aos outros contratos, 
um contrato que interessa a terceiros, 
aos filhos, à Pátria, à sociedade. É uma 
instituição de direito público que não se 
pode desmanchar ou quebrar, ao arbí-
trio dos contratantes. 

Assim, portanto, não colhe invocar essa 
situação de contrato. 

Aliás, sabe o ilustre Senador Josaphat 
Marinho, que invocou êsse argumento, 
que as situações de parentesco são irre-
tratáveis. O pai nunca pode cancelar a 
sua situação de pai. Mesmo o reconhe-
cimento dos filhos e a adoção são defi-
nitivos. Ésses institutos jurídicos, dos 
quais resultou o parentesco, são irretra-
táveis. Como, então, o casamento, que é 
o mais forte dêles e faz com que dois 
sejam uma só carne, sejam uma unida-
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de, poderia ser uma instituição ou um 
contrato retratável? Isso seria um con-
tra-senso. 

Mas Senhor Presidente, não desejo 
prender por mais tempo a atenção desta 
Casa. Queria completar o esfacelamento 
do castelo de cartas trazido a êste Ple-
nário pelo nosso eminente Senador He-
ribaldo Vieira, varão de grandes virtu-
des e de robusta inteligência, mas que 
nessa parte está errado, porque a sua 
tese, estabelecendo várias famílias legí-
timas ou várias famílias iguais, simul-
tâneamente, é a tese da poligamia simul-
tânea, que os nossos costumes repelem. 
Quando muito, Sua Excelência podia 
vestir aquela grande camisa até os pés, 
pôr um barrete na cabeça, deixar cres-
cer a barba, tomar nas mãos o Alcorão, 
e sair pregando a religião de Maomé 
por êste País, porque entre os muçulma-
nos, a poligamia é permitida. 

Desejaria que Sua Excelência abrisse 
os olhos para isto, bem como o nobre 
Deputado Nelson Carneiro, com aquêle 
seu entusiasmo pelos espúrios e pelas 
concubinas; nós providenciamos a situa-
ção de alimentos e até uma parte de 
espólio para os espúrios. Esta situação 
já está esclarecida e fixada em lei. Não 
é que queiramos privar os pobres espú-
rios de qualquer socorro. Não! Quere-
mos amparar, mas não desejamos equi-
parar, proporcionar-lhes alimento num 
sentido amplo, de teto, comida e educa-
ção. Até uma parte na herança, sob a 
denominação de "amparo social", nós 
lhes demos. Fazemos aquilo que Isaac, 
segundo as prescrições divinas, fêz em 
relação aos seus filhos. 

A herança, o direito ãa estirpe e da 
promessa à sucessão entregou Abrahão 
a seu filho legítimo Isaac e distribuiu 
depois, certos bens, presentes, doações, 
benesses aos demais, mas distinguindo 
a categoria da herança da segurança, do 
privilégio, do filho legítimo, da situação 
dos filhos de Agar e Cetura as duas 

concubinas. Já, portanto, naquele tem-
po, havia as concubinas. Não era sob 
essa denominação de "companheiras" 
que o engenhoso Professor Nelson Car-
neiro descobriu num eufemismo, para 
denominar uma parte daquele seu gar-
boso e aguerrido exército de Copacaba-
na, que êle mobilizava nos corredores do 
Palácio Tiradentes, para pressionar os 
Deputados. E, naquele tempo, até an-
dou em perigo - mas graças a Deus 
êsse perigo foi superado - a virtude do 
ilustre Presidente Mazzilli. Era o as-
sédio. 

sua Excelência fala constantemente 
na pressão da Igreja, mas aquela pres-
são de seu famoso exército de concubi-
nas e desquitadas era muito maior do 
que a pressão da Igreja. Agora, natu-
ralmente, aquêle organizado e belo exér-
cito com a dificuldade de passagens, 
co~ a distância, não se apresenta aqui 
tão numeroso como lá no Palácio Ti-
radentes. Ah! se Vossas Excelências vis-
sem - e os antigos Deputados não me 
deixam ser infiel à verdade dos fatos -
a pressão que o Sr. Nelson Carneiro 
exercia com aquêle seu garboso exército, 
ficariam espantados de ver que homem 
terrível êle é ... 

Os comunistas, como os nazistas, até 
certo tempo faziam também um exérci-
to de espiãs formosas para desvendarem 
os segredos das nações opostas ou ini-
migas. 

o Sr. Nelson Carneiro organizou seu 
exército, seus esquadrões. E, no tempo 
das votações e das discussões, Sua Ex-
celência fazia sua ofensiva. Certa vez, 
Sua Excelência, pessoalmente, e seus 
agentes, exerceram tal pressão sôbre um 
velho Deputado, cujo nome me abstenho 
de citar, porque já é falecido, que Sua 
Excelência me disse: "Monsenhor, esca-
pei do Dr. Nelson Carneiro, depois de 
duas horas de lutas, como o Doutor 
Fausto das garras de Metistófeles." E 
respirou. 
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Pois bem, Srs. Congressistas, tenha-
mos em vista a instituição da família. 
Socorramos os filhos espúrios, mas sem 
atentar contra a dignidade do casamen-
to, contra a família legítima, cujos di-
reitos seriam prejudicados por essas fa-
mílias constituídas à latere. 

Por outro lado, não podem avaliar os 
nobres colegas - e quero chamar a 
atenção para êste ponto - o quanto de 
explorações aventureiras, insufladas por 
advogados sequiosos de pecúnia e atê por 
chantagista, na promoção de ações de 
investigação de paternidade, perturban-
do muitas vêzes injustamente, sem fun-
damento, a paz dos lares, a tranqüili-
dade das famílias, espalhando escânda-
los por tôda a parte. Se os filhos são 
iguais e têm os mesmos direitos, então 
multiplicar-se-iam essas ações de in-
vestigação de paternidade, com o escân-
dalo público - e muitas vêzes com o 
assalto àqueles que têm alguma coisa 
sem fundamento algum, apenas por in-
terêsses materiais. 

Sabemos o que são as pa1xoes huma-
nas, o que é ambição, e a própria ne-
cessidade; sabemos daquela história de 
José do Egito, homem santo, virtuoso, 
não ficou livre do assalto da mulher de 
Putifar, e teve de fugir deixando sua 
túnica. E essa túnica de que instrumento 
serviu? De acusação, como se êle fôsse 
um assaltante da honra daquele lar. E 
êle foi parar na cadeia só saindo de lá 
por um milagre, quando interpretou os 
sonhos do Faraó. 

Mesmo, Senhores Congressistas, os 
"Josés do Egito" não estarão livres de 
ações de investigações de paternidade 
das "Mulheres de Putifar", sequiosas de 
conseguir bens para seus filhos, de co-
locá-los em situação idêntica à dos fi-
lhos legítimos. E há, ainda, a Lei Nel-
son Carneiro n.' 883, que já dá os alimen-
tos e uma parte da herança. Haverá as-
sim muitas ações das quais não escapa-

rão sequer os "Josés do Egito". Acaute-
lem-se, portanto, V. Ex. a', e acautelem, 
outrossim, os interêsses daqueles que têm 
alguma coisa e que verão seu nome in-
justamente arrastado aos pretórios, em 
ações de investigação de paternidade, 
com tristeza para sua espôsa legítima, 
com as lágrimas dos seus filhos, que 
terão uma parte do seu patrimônio, 
através de provas precárias, como as 
provas testemunhais, arrancadas para 
servir à cobiça, à ambição, à paixão de 
quantas aventureiras não trepidam em 
mover as chamadas "ações temerárias", 
das quais não lhes advém inconveniente 
algum se as perderem, para ver se lo-
gram alguma coisa à custa de quem tra-
balhou, à custa do patrimônio ou dos la-
bôres de uma espôsa que colabora com 
seu marido e o ajuda a construir a for-
tuna; à custa, muitas vêzes, do trabalho 
dos filhos legítimos e de seus direitos. 

A questão não é tão simples, Senhores 
Congressistas, que se resolva assim à luz 
de um sentimentalismo piegas... Ela 
exige reformulação profunda, um estudo 
acurado do aprêço que se deve à insti-
tuição do casamento, da segurança da 
família legítima, constituída pelo casa-
mento, que a Constituição garante mais 
do que às outras. E, enfim, dos interês-
ses sociais, do decôro público, da segu-
rança daqueles que, amanhã, se acharão 
ameaçados de ações de investigação de 
paternidade muitas vêzes "ações teme-
rárias", como acabei de dizer. 

Os legisladores têm grande responsa-
bilidade. A Constituição garante "o 
amparo à família, à maternidade, à in-
fância e à adolescência." Se a Lei núme-
ro 883, do Professor Nelson Carneiro 
não fôr suficiente, amanhã através de 
legislação ordinária, aumentemos essa 
proteção, amparemos, amparemos mas 
sem equiparar, sem pôr em perigo a fa-
mília 1 e g í ti ma, sem introduzir essa 
transgressão frontal à moral cristã, de 
equiparar o concubinato ao casamento 
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legítimo, como deseja fazer o nobre Se-
nador H e ri baldo Vieira. 

Espero que esta Casa considere tam-
bém que estas filigranas, que essas dis-
posições são de lei ordinária, do Código 
Civil. A Constituição traça as linhas ge-
rais da proteção à família, ao casamen-
to indissolúvel, da proteção à materni-
dade, à infância e à adolescência. Ago-
ra, cabe à lei ordinária estabelecer os 
graus, a maneira, a proporção dessa 
proteção, dessa assistência e dêsse am-
paro. Deixamos êsse detalhe, pois para 
a lei ordinária. O professor Nelson Car-
neiro, uma grande inteligência e talvez 
o homem mais sabido desta República 
encontrará meios de amparar sem equi-
parar. 

Senhores Congressistas, guardem na 
mente estas palavras: não equiparar o 
que é inequiparável, não igualar o que 
é inigualável. Amparar, amparar, mas 
sem equiparar! 

Era o que tinha a dizer. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O Deputado EWALDO PINTO (MDB-
São Paulo) levanta a seguinte questão 
de ordem: (10:1) 

"Senhor Presidente, quero reiterar 
protesto que tive oportunidade de for-
mular desta tribuna quando da leitura 
da mensagem do Poder Executivo que 
encaminhava a esta Casa o projeto de 
lei de imprensa. O calendário então ela-
borado - e não poderia ser outro, devo 
ressalvar - fazia com que o projeto de 
lei de imprensa tramitasse paralelamen-
te ao projeto de Constituição. Uma lei 
complementar da Constituição, uma das 
mais importantes leis complementares 
da Constituição, conforme foi acentuado 
Pelo próprio Presidente do Congresso, 
Senador Moura Andrade, tramitando ao 
mesmo tempo em que se verifica a vota-

ção do projeto de Constituição da Re-
pública! 

Não sei, Senhor Presidente, como po-
derá a Comissão, como pode o eminente 
Relator conciliar a tramitação de um 
projeto de lei complementar com a do 
projeto de lei de Constituição. Comple-
mentar a que Constituição? A esta que 
está sendo sepultada ou a nova Cons-
tituição, que vai ser aprovada até o 
dia 21 e ficar em estoque até o dia 15 
de março, para então entrar em vigor? 

E ainda com uma agravante, Senhor 
Presidente: duas proposições que, pela 
sua natureza, despertam a atenção não 
só dos membros da Comissão, mas tam-
bém da grande maioria da Casa, têm a 
sua tramitação ao mesmo tempo. Assim, 
hoje à noite - e deveria ter sido inicia-
da ontem a discussão na Comissão -
hoje à noite, quando estaremos em ple-
na fase de votação do Projeto de Cons-
tituição, com chamadas sucessivas, com 
solicitações sucessivas da presença de 
parlamentares no Plenário, estará a Co-
missão reunida para discutir o parecer 
do Relator ao Projeto de Lei de Impren-
sa. Aí se verifica de forma bem clara, 
o que há de inconveniente, de inadequa-
do, de aberrante até em discutir-se, ao 
mesmo tempo, um projeto de Constitui-
ção e um projeto de lei complementar 
à Constituição, além da impossibilidade, 
da inviabilidade de os membros do Con-
gresso dedicarem sua atenção simultâ-
neamente ao Plenário e à Comissão, 
quando a presença de todos os membros 
da Casa vai ser solicitada com freqüên-
cia para as votações em Plenário. 

Daí, Senhor Presidente, manifestar 
eu, mais uma vez, a minha estranheza e 
o meu protesto ante êste açodamento 
do Poder Executivo que não tinha ne-
cessidade de enviar um projeto de lei 
complementar para atropelar e tumul-
tuar a votação do Projeto de Consti-
tuição." 

(103) D.C.N. - 17-1-1967, n.o 10 - pág. 279 



39.8 SESSÃO (16-1-67) 

QUESTõES DE ORDEM 

Aberta a sessão o Deputado Amaral 
Neto (MDB - Guanabara) levanta a se-
guinte questão de ordem: ('"') 

O SR. AMARAL NETO (Sem revisão 
do autor) - Sr. Presidente, queria sub-
meter a V. Ex.a uma questão de ordem 
que considero muito grave e que já 
trouxe a esta Casa ontem. 

Hoje vamos iniciar aqui a discussão 
e votação das emendas constitucionais, 
em sessões que vão transcorrer de 9 da 
manhã à meia-noite, pelo menos. Hoje 
também está convocada a Comissão pa-
ra apreciar o Projeto de Lei de Impren-
sa, para se reunir às 20 horas. 

Queria que V. Ex.a resolvesse a seguin-
te questão de ordem. Por decisão de V. 
Ex.8 , o trabalho de Comissões ficou proi-
bido quando o Plenário do Congresso es-
tiver reunido para votação. Queria en-
tão que V. Ex.a esclarecesse à Casa <.> à 
Comissão a que pertenço como vai poder 
funcionar a Comissão de Lei de Impren-
sa com votação no Plenário. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 
O SR. PRESIDENTE (1\foura Andrade) 

- De fato, as Comissões não poderão 
reunir-se durante os trabalhos de Ple-
nário, e notadamente durante êstes tra-
balhos de votação de emendas à Cons-
tituição. 

O Sr. Presidente da Comissão de Lei 
de Imprensa convocará, portanto, reu-
nião da sua Comissão para as duas ho · 
ras da madrugada, porque é possível que 
o próprio Plenário tenha de ser convo-
cado para as madrugadas, em virtude da 
exigüidade de prazo. 

O Deputado Amaral Neto (MDB ·-
Guanabara) volta a falar pela ordem: 

O SR. AMARAL NETO (Pela ordem -
Sem revisão do orador) -Sr. Presiden-
te, depois de resolvida a questão de or-
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dem, era preciso que êste Congresso to-
masse bem nota da humilhação e ver-
gonha que nos impõem, de votar uma 
Constituição ao lado de uma Lei de Im-
prensa que não tem tempo útil para ser 
estudada e votada. 

A imprensa, principalmente, precisa 
saber disto. Não sei como vamos poder 
trabalhar aqui o dia inteiro, até à ma-
drugada, e das duas da manhã até às 
oito na Comissão de Lei de Imprensa. É 
uma desumanidade que não poderia ser 
praticada num regime normal. Nenhum 
Congresso do mundo jamais se subme-
teu a situação desta ordem. Daí ponde-
rar a V. Ex.a que era necessário um re-
fôrço de suas palavras no sentido de 
que o Congresso, pela sua Maioria, a 
Maioria do Govêrno, compreendesse que 
isto é alguma coisa de inconcebível, de 
inadmissível. Vamos permanecer aqui 
das nove horas da manhã às duas da 
madrugada em votação em plenário, e 
de duas às oito da manhã, na Comis-
são de Lei de Imprensa! Não é possível 
que alguém possa agüentar um sistema 
de trabalho assim, Sr. Presidente. 

É preciso que o Govêmo, responsável 
por isto, saiba do nosso protesto e que 
a Maioria representada aqui por uma li-
derança tão digna, porque é merecedor 
de aprêço o Senador Daniel Krieger, sin-
ta e faça sentir ao Presidente da Repú-
blica que isto é um deboche, que isto é 
um acinte, não à Imprensa e não ao 
Congresso, mas ao próprio povo brasi-
leiro. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 

O SR. PRESIDENTE (1\foura Andrade) 
- A Presidência não pode fazer coisa 
alguma. O apêlo de V. Ex.a foi dirigido 
aos lideres. Entretanto, a Presidência, 
depois de encerrados os trabalhos de vo-
tação, também fica na Casa, até altas 
horas da madrugada, coordenando o re-
sultado de tudo quanto foi feito. 

(104) D.C.N. - 17-1-67 - n. 0 10 - pág. 280. 
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De modo que todos nós estamos sub-
metidos a êsse ritmo de trabalho. Mas 
o apêlo de V. Ex.a foi dirigido às lide-
ranças da Maioria e, certamente, da 
parte delas encontrará receptividade. 

... . . 
O Deputado AFRANIO DE OLIVEIRA 

(MDB - São Paulo) levanta a questão 
de ordem abaixo transcrita: ('"5 ) 

Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

- Senhor Presidente, desejo levantar 
uma questão de ordem e apresentar um 
requerimento, uma e outro inspirados 
numa entrevista do Presidente da 
ARENA do Espírito Santo, que a con-
cedeu, em São Paulo, sexta-feira, à noi-
te, na Televisão Tupi, Canal 4. Também 
Vi numa sessão de cinema, sábado, jor-
nal nacional, muito bonito, do Rosem-
berg, sôbre as comemorações de Tira-
dentes, em Minas Gerais, na defesa da 
liberdade e da democracia. 

Há mais ou menos um ano, o Gover-
nador Carlos Lacerda fêz a sua denún-
cia sôbre um crime de lesa-Pátria, co-
metido por um jornal brasileiro chama-
do "O Globo", cujo Presidente é o Sr. 
Roberto Marinho. 

Tal denúncia foi confirmada, nesta 
Casa, por uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito. Mas, até agora, não foi 
julgada pelo Plenário. Porém, Senhor 
Presidente, depois que teve o julgamen-
to da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito também o teve dos Ministros mili-
tares, que o condenaram, por unaniml-
dade, como fêz o Senhor Deputado Djal-
ma Marinho, naquela Comissão, haven-
do considerado inconstitucional, ilegal, 
também o Conselho Nacional de Tele-
comunicações, onde os Ministros mili-
tares são em número de oito resolveu 
condená-lo por unanimidade. 

Senhor Presidente, tinha sido já advo-
gado do Sr. Roberto Marinho no caso 
do Parque Lage, o Ministro da Justiça, 
Sr. Carlos Medeiros Silva, que subesta-

beleceu para o Senhor Nascimento Sil-
va, quando foi para o Supremo Tribunal 
Federal. O Sr. Nascimento Silva - hoje 
também Ministro - foi quem organizou 
o "Globo-Time-Life", e posteriormente 
foi nomeado também para o Ministério . 

Não poderiam, pois, êsses dois julgar 
o ex-Ministro da Justiça suspeito. Mas, 
como ex-advogado do Senhor Roberto 
Marinho, êle o é, na verdade. E o pro-
cesso continua, há vários dias retido nas 
mãos do Senhor Presidente da Repúbli-
ca cujo julgamento a Nação desconhe-
ce. Ninguém o conhece. O que conhece 
conforme nos mostrou o nobre Depu-
tado João Calmon é a fotografia publi-
cada no "0 Globo" por ocasião da come-
moração do seu 41.0 aniversário, onde 
num concêrto sinfônico, lado a lado es-
tão o réu e o juiz, Roberto Marinho e 
Castello Branco, para estarrecimento 
desta Nação. Nunca vi coisa igual! 

Queria então apresentar esta questão 
de ordem no sentido de que se adiasse 
a votação desta matéria, na defesa da 
própria decência dêste Parlamento e pa-
ra que o resultado a que chegou a Co-
missão Parlamentar de Inquérito, que 
não é apenas o julgamento do Deputado 
Djalma Marinho, mas o de todos os 
Membros daquela Comissão, fôsse rati-
ficado por êste Plenário e também que 
o Sr. Presidente da República se pro-
nunciasse sôbre êste caso que, repito, é 
um verdadeiro crime de lesa-Pátria. 

Naquela ocasião, disseram Djalma 
Marinho e todos os grandes advogados 
brasileiros: "feriu o texto da lei, contra-
riou dispositivo expresso da Constitui-
ção". 

Por que vamos, então, votar outra 
Constituição? Para que, Sr. Presidente? 
Para ser desrespeitada novamente? 

Senhor Presidente, minha questão de 
ordem é esta. Sei o que V. Ex.a pensa, 
no seu íntimo. Eu o conheço, Sr. Presi-
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dente! Sei que V. Ex.a teria vontade de, 
neste momento, de acôrdo com o Regi-
mento Interno da Casa, atender a mi-
nha questão de ordem e defender, mais 
uma vez, como já o fêz tantas, o decôro, 
a decência dêste hoje Conselho Legisla-
tivo da República. 

Mas, Sr. Presidente, sei que, atualmen-
te, o que rege o Parlamento não é o Re-
gimento Interno: é o Regimento exter-
no baixado pelo Presidente Castello 
Branco - é o Ato número 4. 

Vossa Excelência vai dizer que não 
haverá tempo material para isso. Então, 
Sr. Presidente, não há tempo para vol-
tar a defender a moralidade pública no 
Brasil? Sempre há tempo para isso. 

Por êsse motivo, lanço apêlo a V. Ex.a 
para atender a minha questão de or-
dem ou, se não puder fazê-lo, a suspen-
são de tôdas essas votações, por 24 ho-
ras, para que conheçamos o resultado 
final: o julgamento final de assunto tão 
escabroso, Sr. Presidente! 

O Sr. 1.0 Secretário lê o seguinte re-
querimento: 

REQUERIMENTO 
Sr. Presidente: 
Requeiro, nos têrmos do Regimento, 

seja adiada a votação das emendas à 
Constituição, pelo prazo de vinte e qua-
tro (24) horas. 

Sala das Sessões, em 16 de janeiro de 
1967.- Deputado Afrânio de Oliveira. 

Justificação 
Trata-se da defesa do decôro do Par-

lamento e da moralidade pública, de 
acôrdo com explanação verbal que farei 
em Plenário. 

DECISAO DA PRESID:t!::NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- A Presidência, tem no mais alto aprê-
ço o nobre Deputado Afrânio de Olivei-
ra. Entretanto, lembra a S. Ex.a que se 

ela fôsse suspender votações por proces-
sos que não andam, nós não votaríamos 
nem dentro de dois mil anos. 

Assim, não pode receber o requeri-
mento do nobre Deputado Afrânio d'e 
Oliveira. 

Não será submetido ao Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

faz a seguinte comunicação aos Srs. 
Congressistas: (""') 

- Os Senhores Congressistas já de-
vem ter tomado conhecimento das reti-
ficações a que procedeu a Comissão Mis-
ta, impressas e distribuídas em avulsos, 
no momento oportuno. A Presidência 
chama a atenção dos Senhores Congres-
sistas para o avulso, uma vez que a Co-
missão Mista enviou ofícios de retifica-
ção e esclarecimento sôbrc a matéria do 
parecer. Poderão alguns dos Senhores 
Congressistas, acompanhando o pare-
cer, verificar, pelas retificações, que se 
tratam de equívocos. Assim, é muito im-
portante que cotejem o avulso das reti-
ficações com o avulso do parecer. 

A Presidência recebeu, hoje, sem tem-
po para imprimir, mais um ofício de re-
tificação. O Sr. Deputado Pedro Alei-
xo é também subscritor, ao lado do Sr. 
Relator-Geral, Senador Antônio Carlos 
Konder Reis. É o seguinte o ofício, cuja 
leitura será feita pelo Sr. 1.0 Secretário. 

É lido o seguinte: 
Brasilla, 16 de janeiro de 1967. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência o original, e duas 
cópias do Ofício que me foi dirigido 
pelo Sr. Senador Antônio Carlos, Re-
lator-Geral do Projeto de Consti-
tuição, solicitando algumas retifica-
ções que deverão ser introduzidas 
no parecer conclusivo da Comissão 
Mista, bem como nova publicação, 
em avulso, do referido parecer. 
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Aproveito o ensejo para apresen-
tar meus protestos de estima e con-
sideração. - As) Deputado Pedro 
Aleixo, Presidente da Comissão Mis-
ta do Projeto de Constituição. 

Brasília, 16 de janeiro de 1967. 
Senhor Presidente, 
Venho à presença de Vossa Exce-

lência solicitar que sejam procedi-
das as retificações abaixo discrimi-
nadas, por mim encontradas no re-
exame que fiz do parecer conclusivo 
da Comissão Mista que examinou o 
Projeto de Constituição. 

Inclua-se entre as aprovadas. 
TiTULO II 

402/4. 
TiTULO III 

423 (excluindo-a das aprovadas em 
parte). 

746. 
TiTULO V 

TiTULO I 
Capítulo VI 

246/7 (excluindo-a das aprovadas em 
parte). 

Inclua-se entre as aprovadas em 
parte: 

448 - até as expressões "dos seus 
membros", no Capítulo VIII do Título I. 

149 - para efeito de se rejeitar o pa-
rágrafo, excluindo-a das aprovadas in-
tegralmente, no Título V. 

Aproveito a oportunidade para reite-
rar meus protestos de estima e consi-
deração. (As) Antônio Carlos Konder 
Reis, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A respeito da Emenda n.0 423, o Sr. 
Relator-Geral comunica que ela deve ser 
incluída entre as aprovadas em parte. 

Indago, do Sr. Relator-Geral, se deve 
ser incluída nas aprovadas no todo ou 
nas rejeitadas. 

Para responder a indagação do PRE-
SIDENTE MOURA ANDRADE, o SENA-
DOR ANTôNIO CARLOS (ARENA --
Santa Catarina), na qualidade de Rela-
tor-Geral do Projeto de Constituição, 
assim se expressa: 

Sr. Presidente, a Emenda n.0 432 é 
de autoria do nobre Sr. Senador Auré-
lio Vianna. 

Essa emenda manda substituir a re-
dação do n.o 15, do Art. 158, pela seguin-
te: 

"XV - seguro-desemprêgo, medi-
ante contribuição da União, do em-
pregado e do empregador". 

A retificação é pedida porque, no pri-
meiro parecer, a emenda foi aprovada, 
apenas, com a expressão "seguro-desem-
prêgo", e no ofício que V. Ex.a está len-
do foi feita a correção. 

A emenda foi aprovada no todo. Creio 
que, no início do ofício, há uma indica-
ção, se não me falha a memória. 

VOTAÇAO DAS EMENDAS 
Ao anunciar a votação das emenras 

apresentadas ao Projeto de Constitui-
ção, o PRESIDENTE MOURA ANDRADE 
pronuncia as seguintes palavras: (1°') 

- Srs. Congressistas, o Congresso vai, 
neste instante, iniciar a votação das 
emendas apresentadas ao Projeto de 
Constituição. Esta Presidência está cer-
ta de que, através das normas e instru-
ções que baixou, proporcionou o maior 
número de oportunidades possível, à 
discussão da matéria. 

Do mesmo modo, tudo quanto conside-
rou necessário, útil e favorável à boa 
interpretação dos Senhores Congressis-
tas, foi por ela, ainda que com dificul-
dades e fadigas, oferecido por meio de 
publicações especiais que mandou pro-
ceder. 

Pesquisas foram feitas por um serviço 
especializado, quadros comparativos fo-
ram publicados, emendas, pareceres, rc-
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tificações e considerações foram impres-
sas, e tudo foi distribuído a tempo e ftO 
seu tempo. 

Assim, os Senhores Congressista3 fi-
caram habilitados, não obstante a exi-
güidade dos prazos, a discutir com pre-
cisão a matéria, a localizar pontos de 
divergência e a identificar outros de 
concordância. Muitos importantes dis-
cursos foram pronunciados: de ordem 
doutrinária-constitucional; de ordem 
técnico-legislativa; de natureza regi-
mental e prática; de crítica ou de defe-
sa apaixonadas; de afirmações constru-
tivas; de definições políticas e de atitu-
des compreensivas entre os líderes mais 
responsáveis. 

Dispõe, assim, o Congresso Nacional, 
de instrumentos, se não os ideais, pelo 
menos os estritamente necessarws a 
aperfeiçoar o Projeto de Constituição. 

Tenho uma esperança muito funda-
da em que o Congresso decida nesta ho-
ra fazendo o máximo para dar forma ao 
futuro do País, retirando-o da instabi-
lidade jurídica que tantas perturbações 
traz à vida econômica e tanto desfigura 
os fatos sociais. 

Sei que o anseio de liberdade e de jus-
tiça deve, neste grave mas histórico mo-
mento, dominar os corações dos Con-
gressistas no esclarecimento dos princí-
pios constitucionais que vão ser lança-
dos. Só posso desejar que cada um faça 
a sua parte, mesmo a despeito de quais-
quer conseqüências pessoais, reais ou 
imaginárias. 

Em nada melhoraremos a sorte do 
País se cometermos o equívoco de pen-
sar em melhorar a nossa própria sorte. 
Precisamos ter uma profunda consciên-
cia de destino, encontrar, dentro de nós 
mesmos, o nosso dever e torná-lo ina-
balável. Cumprir o dever, antes de mais 
nada, fazer o que se deve, acima de tu-
do, porque do contrário virão depois de 
nós os que nos julgarão de forma ine-
xorável. 

Nenhum pode, nesta hora, ser tími-
do ao ponto de omitir-se, deixando de 
contribuir com a sua inteligência, a sua 
cultura e o seu bom senso; nenhum po-
de ser arrogante ao ponto de destruir 
o trabalho dos demais, pretendendo que 
apenas a sua inteligência, a sua cultura, 
mas também a sua falta de bom senso 
é que possam prevalecer. 

Uma indeclinável fidelidade à Nação 
deve nortear a conduta de todos. Tôdas 
as razões de ordem pessoal ou política 
são pequenas demais para superar aque-
la mais alta, única e universal inspira-
ção para os nossos atos. 

Neste momento, Senhores Congressis-
tas, a Nação precisa dos frutos da expe-
riência de seus legisladores, de sua co-
ragem cívica e devoção democrática. 

As nossas decisões, hoje, não nos afe-
tarão a nós unicamente, mas a tôda a 
Nação, a cada homem, mulher e crian-
ça, e ainda a cada um daqueles que es-
tão para nascer. 

A Presidência aspira a cooperação de 
todos, para que se possa chegar a um 
resultado e, de seu mais íntimo desejo 
e de sua mais ardente esperança, para 
que se possa chegar a um bom resultado. 

Não haverá obstáculo algum aos que 
realmente quiserem cumprir o seu de-
ver. A Presidência não será hostil a nin-
guém, mesmo aos que pretendam servir-
se dela para alcançar fins que não es-
tejam contidos no dever. Não será hos-
til a ninguém, mesmo a êstes, mas êstes 
certamente encontrarão sérias dificul-
dades para alcançar seus objetivos. 

A Presidência espera que todos proce-
dam como construtores de um edifício, 
preocupando-se em primeiro lugar com 
as suas fundações. 

As normas de trabalho estabelecidas 
por esta Presidência asseguram a vota-
ção de tôda a matéria, sem surprêsas 
para ninguém, com a margem de segu-
rança que um método desta importância 
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deve conter. Para cumpri-lo, precisa a 
Presidência contar com a boa vontade, 
a compreensão, o concurso dos líderes. 

Vale neste instante ressaltar que o 
processo de votação das Emendas à 
Constituição se inicia dentro de um cli-
ma promissor, que se deve, sobretudo, 
às lideranças na Câmara e no Senado, 
particularmente ao Senador Daniel 
Krieger, (Palmas) coadjuvado pelo 
Deputado Raimundo Padilha (Palmas) 
e compreendido pelos Líderes do MDB, 
Deputados Vieira de Melo, Humberto 
Lucena e Senador Aurélio Vianna. 

A Presidência confia em que, durante 
os trabalhos de votação, ainda mais se 
acentue esta compreensão recíproca. 
Acredita na imensa capacidade de diá-
logo dêsses eminentes brasileiros, tantas 
vêzes demonstrada nas horas cruciantes 
da vida nacional. 

Com estas palavras vou anunciar os 
critérios de votação e a ela dar início. 

CRITÉRIOS DE VOTAÇAO DAS 
EMENDAS 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-A Presidência recebeu- se não hou-
ver êrro de conta - 505 requerimentos 
de destaque. Será votada, em primeiro 
lugar, a matéria de parecer favorável, 
salvo os destaques; em seguida, serão 
votadas as emendas de parecer contrá-
rio, ressalvados os requerimentos de des-
taque; após, serão votados os requeri-
mentos de destaque; primeiro, aquêlés 
Para os quais haja pedido de preferên-
cia. Os requerimentos de destaque que 
Porventura forem coincidentes, que ti-
verem sido requeridos pela ARENA e pe-
lo MDB, separada ou conjuntamente, 
não importa, mas que se refiram à mes-
ma matéria e que pretendam o mesmo 
resultado, serão, desde logo, deferidos 
Pela Presidência. Os demais que não 
coincidam, serão submetidos à votação 
do Plenário. 

Assim, vamos votar, em primeiro lu-
gar, as emendas de parecer favorável, 
salvo os requerimentos de destaque. 

Se não houver objeções, a Presidência 
prescindirá, neste momento, da leitura 
dos requerimnetos de destaque, pelo seu 
grande volume, como anunciou, se não 
houver equívoco de soma - que poderá. 
ser de mais um ou mais dois, ou de me-
nos um ou menos dois - totalizam 505. 

Se não houver nenhuma objeção, va-
mos passar à votação das emendas de 
parecer favorável e, em seguida, passar-
se-á à leitura dos destaques, deferindo 
a Presidência os destaques coincidentes 
e votação dos destaques coincidentes em 
conjunto e, em seguida, votando, sepa-
radamente, na ordem de preferência, os 
demais destaques. 

As emendas de parecer favorável vão 
ser votadas. São as seguintes (vou enu-
merá-las para efeito inclusive, de regis-
tro posterior). A votação das emendas 
de parecer favorável será em globo, en-
tretanto, aquelas sôbre as quais existem 
requerimentos de destaque só se consi-
derarão posteriormente. Salvo os reque-
rimentos de destaque já apresentados, 
consideraremos desde logo aprovadas 
tôdas as emendas. Em seguida, analisa-
remos os destaques e poderá então ha-
ver pronunciamento do Plenário. 

A Presidência passa a enumerar as 
emendas com parecer favorável. Solici-
to ao Sr. Relator que acompanhe a lei-
tura. 

EMENDAS COM PARECER 
FAVORAVEL 

Números 1-6 - 1-14 - 1-16 - 1-23 
- 1-24 - 1-33 - 1-37 - 1-38 - 1-39 
- 1-40 - 1-43 - 1-50 - 1-67 - 1-83 
- 1-84 - 1-85 - 1-86 - 1-87 - 1-91 
- 1-97 - 1-105 - 1-113 - 1-117 - 11 
- 12 - 14 - 23 - 24 - 26 - 37 - 41 
- 43 - 44 - 46-7 - 46-9 - 46-11 -
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50 - 55 - 63 - 70-2 - 80 - 82-9 -
82-11 - 85 - 86 - 89-90-C-54 - 92 -· 
95 - 104 - 106 - 111 - 114 - 118 -
121 - 130-22 - 130-26 - 130-27 -
130-48 - 130-50 - 130-51 - 130-53 --
130-64 - 131-7 - 140 - 143 - 149 salvo 
o parágrafo - 183 - 189 - 193 -- 201 ·-
204 - 205 -- 208 - 209 -- 210 - 217-4. 
- 217-5- 217-6- 229- 236-2-- 236-4 
- 246-7 - 256 -- 260 - 261 - 262 --
268-1 -- 268-4- 268-5 - 275-277-284 
-286-2- 291-10- 295- 296-- 300-
301 - 303 - 312 - 315 - 319 - 321 -
322 - 324 ·- 326 - 327 - 329 - 330 -
332 - 340 - 351-3 - 363-4 - 363-7 -
363-8 - 367 - 369-2 - 369-3 - 369-4 
- 369-5 - 369-9 - 374 - 381 - 383 --
384 - 402-1 - 402-2 - 402-3 - 402-4 
-- 409 - 423 - 426-10 - 427-9 - 428-2 
- 428-5-428-6- 436- 448 até as ex-
pressões "dos seus membros" - 449 -
453 - 454 - 465 - 466 - 467 - 470 -
473 - 479-3 - 481 - 513-3 - 521-7 --
521-17 - 521-21 -- 528 -- 534 -- 539 --
540- 543 - 550- 552 -- 554- 555-1 
- 555-2 - 555-3 - 555-4 -- 581 -- 587 
-- 589 - 604 -- 617 -- 628-2 - 648 -
653 - 654 - 656 - 659 - 681-3 -- 681-8 
- 681-14 - 681-17 - 685 - 704 -- 729 
- 746 - 781-1 - 781-4 - 781-7 -
781-10 - 781-19 - 781-23 - 781-24 -
781-25 - 781-27 - 781-29 - 787-1 -
787-2 - 797-1 - 799-1 - 802 - 805-A 
- 805-H - 805-I - 805-L - 815-1 --
816-2 - 832-6 - 837-5 - 838-15 -
838-16 - 838-22 - 839-3 - 839-4 -
839-6 - 839-7 - 839-8 - 839-9 - 839-10 
- 839-13 - 843-1 - 843-3 - 843-4 -
846- 848- 849-3 - 849-4- 849-12 ·-
849-13 - 849-16 - 850 - 851 - 852 ·-
854 - 856 - 857 - 858 - 859 - 866 ·-
872 - 873-2 - 873-4 - 873-5 - 873-6 
- 873-7 - 873-8 - 873-9 - 873-10 -
873-12 - 877 - 881-B - 881-D. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Passo à relação das emendas de pa-
recer favorável em parte, que serão vo-
tadas conjuntamente com as emendas 
de parecer favorável total. 

EMENDAS COM PARECER FAVORAVEL 
EM PARTE 

Números: 

1/2 - 1/27 - 1/102 - 53 - 54 -
62 - 70/3 - 82/1 - 82/21 - 109 - 116 
-- 130/6 - 130/14 - 130/54 - 130/ 55 
-- 130/59 - 149 (para rejeitar o pará-
grafo) - 170 - 238/1 - 246/1 -- 246/2 
- 246/3 -- 246/5 -- 246/6 - 246/7 --
246/8 -- 246/9 - 286/1 -- 290 - 293 --
297 - 309 - 313 - 320 - 264 -- 369/1 
- 423 - 424 - 441 - 448 - 455 - 457 
-- 461 - 468 - * 519 -- 529 - 561 --
* 576 - 598 -- 607 - 620 - 628/1 
639/2 - 732 - 784 -- 797-cr - 801 -
803-H - 804-D -- 804-F - 805-F --
817/2-- 822- 826-F-- 832/1- 833/1-
839/17 - 841 - 843/2 -- 855 - 861 --
862 - 873/11. 

(*) Vide parecer à emenda n.0 424. 
Devo prestar um esclarecimento ao 

Plenário, a respeito das emendas 519, 
576 e 424, às quais o parecer foi parcial-
mente favorável. 

A Emenda 424 diz o seguinte: 
"Adicionando-se trechos da 

emendas 519 e 576, ficando com a 
seguinte redação: 

Art. 158, IV - Participação nos 
lucros e excepcionalmente na gestão 
das emprêsas, nos casos e condições 
que forem estabelecidos". 

Assim, a votação da Emenda 424 com-
preende a votação das emendas n.0 s 519 
e 576 e é feita na redação proposta. In-
dago do Sr. Relator se é êste exatamente 
o entendimento da Comissão. 

O SR. ANTôNIO CARLOS -- (ARENA 
Santa Catarina) - Relator crera!: --
Sr. Presidente, quando do exame da 
Emenda 424, a Comissão resolveu exa-
miná-la em conjunto com as de n.0 s 
576 e 519, dando a redação que consta 
do avulso e considerando as três emen-
das aprovadas, em parte: participação 
nos lucros, excepcionalmente na gestão 
das emprêsas, na forma que fôr de-
terminado. Foi a decisão da Comissão. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência agradece a informação 
do Sr. Relator. 

Pela Ordem, o DEPUTADO MARIO 
COVAS (MDB - São Paulo) assinala 
que na leitura da relação das emendas 
de parecer favorável houve omissão da 
emenda 791-14. 

O Se n a do r ANTôNIO CARLOS 
(ARENA - Santa Catarina) - Relator 
Geral - esclarece: 

- Sr. Presidente, quanto ao pedido de 
esclarecimento do Deputado Mário Co-
vas, informo a V. Ex.a que a Emenda n.0 

791-14 foi aprovada em parte, isto, é, o 
item 5.0

• Quanto ao item 1.o, que trata do 
salário-mínimo, foi aprovada a Emenda 
do nobre Senador Heribaldo Vieira, que 
reproduz o texto da Constituição de 
1946, considerando a questão das regiões. 

O Presidente MOURA ANDRADE so-
licita ao Sr. Relator, Senador Antônio 
Carlos, fazer essa comunicação por es-
crito, para o devido registro, dado que 
não consta dos documentos enviados à 
Mesa pela Comissão. Afirma que em 
conseqüência a emenda 791-14 está in-
cluída entre as de parecer favorável 
parcial. 

O Deputado BENJAMIN FARAH (MDB 
- Guanabara) levanta a seguinte ques-
tão de ordem: 

- Sr. Presidente, apresentei pedido 
de destaque para a Emenda 680. Pedi 
destaque, também, por igual para a 
Emenda 290, do nobre Deputado Lino 
Braun. Como esta emenda teve parece1: 
favorável, peço a v. Ex.a que retire os 
meus pedidos de destaque. 

DECISAO DA PRESID:í!:NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- As emendas que serão votadas em 
globo são as de parecer favorável, sem 
prejuízo dos destaques que foram reque-
ridos. No momento em que os destaques 
forem submetidos à votação, V. Ex.a po-
derá pedir a retirada. 

Solicito aos Senhores Congressistas 
que se limitem, no momento, a apreciar 
a matéria das emendas de parecer fa-
vorável. Os destaques têm uma outra 
oportunidade para as suas apreciações, 
discussões, requerimentos etc. 

Os Senhores Congressistas ouviram, 
com bastante atenção, a leitura que a 
Mesa fêz das emendas de parecer favo-
rável, total e parcial. Se nenhuma in-
dagação é feita à Mesa, vamos passar à 
votação. 

Solicito dos Senhores Secretários da 
Câmara a gentileza de virem à Mesa pa-
ra ajudarem a Presidência nesta vota-
ção, porque, em primeiro lugar, votará 
a Câmara dos Deputados. 

O Sr. Relator-Geral, Senador ANTô-
NIO CARLOS (ARENA - Santa Catari-
na), solicita informações ao Sr. Presi-
dente (Moura Andrade) sôbre a Emen-
da n.o 1-89. Deseja saber se nos parece-
res que emitira ela constava como apro-
vada. Esclarece tratar-se de emenda de 
redação, substituindo a palavra "consti-
tuirão" para "constituirá". 

O Presidente MOURA ANDRADE in-
forma que o Congresso Nacional está 
votando só matéria constitucional, en-
tretanto a referência quanto a essa 
emenda será feita, no momento opor-
tuno. Assinala que a emenda figura com 
parecer contrário em virtude da retifi-
cação feita pelo Sr. Relator. 

O Senador ANTôNIO CARLOS faz a 
seguinte consulta: 

Sr. Presidente, o eminente Líder Ray-
mundo Padilha encaminhou requeri-
mento sôbre a Emenda n.0 862 que foi 
aprovada em parte e V. Ex.a incluiu na 
relação das que deveriam ser votadas 
em globo. O requerimento altera um 
pouco a forma estabelecida pelo pare-
cer da Comissão. Não há introdução de 
nenhum elemento nôvo, apenas a Emen-
da 862 recebeu parecer favorável na 
parte conetada com as Emendas 109 e 
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82-29. Então consultaria V. Ex.a se esta 
emenda não deveria ser votada separa-
damente, uma vez que há o requerimen-
to do Sr. Deputado Raymundo Padilha. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Conforme anunciou a Presidência, as 
emendas serão votadas em globo, sem 
prejuízo dos requerimentos que foram 
apresentados. A seguir, se fará a vota-
ção dêsses requerimentos, que regulará 
as situações que forem criadas, uma vez 
que os requerimentos não prejudicam as 
matérias votadas em globo. De modo 
que o requerimento do Sr. Deputado 
Raymundo Padilha será apreciado na 
oportunidade. 

O Senador ANTôNIO CARLOS inda-
ga, então, do Presidente Moura Andra-
de se a Casa não poderia tomar conhe-
cimento das emendas que foram desta-
cadas e que receberam parecer favorá-
vel. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade> 

- Poderia, mas só teríamos que mandar 
proceder à leitura de 506 requerimentos 
dessa natureza. 

O Sr. ANTôNIO CARLOS - Grato a 
Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Foi por isso que, de início, declarei: 
se ninguém fizesse objeção, eu faria a 
leitura após a votação das emendas de 
parecer favorável, uma vez que êsses re-
querimentos foram devidamente regis-
trados e estão ressalvados para aprecia-
ção. 

De modo que a votação não prejudi-
cará êsses requerimentos. 

O Senador ANTôNIO CARLOS escla-
rece que só fêz êsse pedido porque, real-
mente, não pôde verificar quais as 
emendas que vão ser, de fato, votadas, 
mas se submete à orientação da Mesa. 

Para uma questão de ordem tem a pa-
lavra o Deputado GETúLIO MOURA 
(MDB - Estado do Rio). ('0

') 

O Sr. GETúLIO MOURA - Apesar da 
informação que Vossa Excelência pres-
tou ao ilustre Relator, confesso que te-
nho dificuldade para votar as emendas 
com parecer favorável, uma vez que há 
destaque dessas emendas. De modo, que 
vai ocorrer a seguinte situação: eu con-
corro, com meu voto, para a aprovação 
das emendas, na sua totalidade; depois, 
a Liderança do Govêrno, naquilo que 
lhe interessa, destaca emendas com as 
quais estou de acôrdo e que votei englo-
badamente. Pergunto: V. Ex.a vai enun-
ciar, antes da votação, quais os desta-
ques para essas emendas? Há uma difi-
culdade invencível para que possamos 
votar com absoluta segurança. 

Reconheço, e V. Ex.a informou que há 
505 destaques. Mas se fôsse possível, V. 
Ex.a levantaria a sessão por quinze mi-
nutos, destacando apenas essas emen-
das a que se refere o parecer favorável, 
para votarmos com absoluta segurança. 

É o a pêlo que faço. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vamos votar as emendas de parece-
res favoráveis, que foram vencedoras na 
Comissão. Vão ser votadas em globo, 
ressalvados os requerimentos de desta-
que. Se vamos apreciar requerimentos 
de destaque dessas emendas, podemos 
votá-las em globo, salvo êsses requeri-
mentos de destaque. Do contrário, seria 
uma delonga desnecessária. Entretanto, 
se o Plenário ainda não compreendeu 
bem - talvez seja isto - farei nôvo es-
clarecimento. 

Temos um bloco de emendas com pa-
receres favoráveis. E temos um bloco de 
emendas de pareceres contrários. Des-
tas emendas de pareceres favoráveis, fo-

(108) D.C.N. - 17-1-67 - n.o 10 - pág. 283. 



- 527 -

ram requeridos vários destaques. Das 
emendas de pareceres contrários, foram 
requeridos vários destaques também. 
Então, a Mesa adotou o seguinte crité-
rio: votam-se tôdas. Em seguida, serão 
votadas as matérias dos destaques. Tô-
das estarão aprovadas ou tôdas estarão 
rejeitadas. E há que apreciar-se os re-
querimentos de destaque que forem con-
cedidos para que a matéria seja votada 
pelo Plenário. Mas os que não forem 
concedidos, a matéria já está votada. 

Parece-me que é a melhor orienta-
ção, a mais rápida, inclusive assegura o 
encerramento da votação dentro do pra-
zo porque se terá dado a votação das 
emendas em globo. 

O Deputado ADOLPHO DE OLIVEI-
RA (MDB - Rio de Janeiro) levanta a 
seguinte questão de ordem: 

-Sr. Presidente, V. Ex.11 já anunciou, 
e nós temos conhecimento, a existência 
de requerimentos de destaque para as 
emendas com parecer favorável. 

~sses requerimentos abrangem na sua 
quase totalidade, emendas que a Maio-
ria pretende rejeitar, embora tenham 
alcançado parecer favorável na Comis-
são Mista. 

Mas o requerimento de destaque diri-
gido pelos Líderes do Govêrno na Câ-
mara e no Senado, relaciona várias 
emendas, cujo destaque é solicitado e, 
logo, diz o seguinte: 

(lê): 

"Assim sendo, tendo em vista o., 
pareceres e retificações, são rela-
cionadas como tendo parecer favo-
rável. .. " 

DECISAO DA PRESIDÊNCIA 
O SR. PRESIDENTE (!\loura Andrade) 

- A Presidência não pode aceitar ques-
tão de ordem a respeito do requerimen-
to que ainda nem foi lido. 

Se começarem os Srs. Deputados a 
apanhar requerimento sôbre a mesa e, 

antes de serem lidos, levantar questões 
de ordem, naturalmente não concluire-
mos nossos trabalhos. 

O Deputado ADOLPHO DE OLIVEIRA 
volta, ainda, a falar, pela ordem: 

- Sr. Presidente, com a devida vênia 
pediria que V. Ex.a ouvisse a minha 
questão de ordem até o fim. 

Queria apenas perguntar se vale o 
parecer da Comissão Mista ou se vale a 
relação de emendas com pareceres con-
siderados favoráveis que consta dos pe-
didos de destaque que V. Ex.a vai anun-
ciar. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- A Mesa dará a sua decisão depois de 
lidos os requerimentos. Não vamos tra-
balhar sob hipóteses, antes que a Mesa 
tenha definido a sua posição. Do con-
trário, ficaríamos discutindo o dia in-
teiro sôbre as intenções da Mesa e sô-
bre o processo de trabalho que vai ado-
tar. 

Pela ordem tem a palavra o Deputado 
MARIO COVAS (MDB- São Paulo): 

O SR. MARIO COVAS - Senhor Pre-
sidente, não ouvi na relação que V. Ex.11 

anunciou, referência à Emenda 363-7 
que aparece no avulso como aprovada 
no Capítulo VI, do Título I. 

DECISAO DA PRESIDÊNCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Li a Emenda 363-7 que está entre as 
emendas, de parecer favorável. 

O Deputado AUREO MELO (MDB -
Guanabara) levanta a seguinte questão 
de ordem: 

- Senhor Presidente, tão logo tomei 
conhecimento do parecer contrário pro-
ferido pela Comissão Mista a dvas 
emendas da minha autoria - uma de-
las que estabelece eleições para o Dis-
trito Federal e a outra sôbre o aumen-
to do número de Deputados dos Terri-
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tórios - solicitei ao líder do meu Par-
tido, Deputado João Herculino, que fir-
masse pedido de destaque. l!:sses desta-
ques foram endereçados à Mesa e en-
tregues ao nobre assessor, Dr. Isaac 
Brown. 

Posteriormente, fui informado de que 
o ilustre Líder João Herculino havia re-
tirado todos os pedidos de destaque, pa-
ra submetê-los à apreciação dos compo-
nentes do MDB que participaram da Co-
missão Mista. 

Agora, Sr. Presidente, estou sendo in-
formado pelo nobre Deputado João Her-
culino de que, embora minhas emendas 
não tivessem sido consideradas priori-
tárias, êsses pedidos de destaque, firma-
dos por S. Ex.a, foram devolvidos à Me-
sa. 

Pergunto a V. Ex.a se, estando os do-
cumentos devolvidos à Mesa conforme 
assevera o nobre Deputado João Her-
culino, é imprescindível a apresentação 
de novos pedidos de destaque para as 
mencionadas emendas. 

DECISAO DA PRESID:I!:NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os requerimentos de destaque que se 
acham sôbre a mesa e que foram apre-
sentados até o fim da sessão matutina 
serão todos objeto de consideração da 
Casa, e dêles será dado conhecimento. 
Agora, se porventura não houver êssc 
requerimento, nada se poderá fazer, 
porque o prazo está esgotado. 

O Sr. Aureo Melo - Senhor Presiden-
te, gostaria de solicitar a V. Ex.a e à 
Mesa informassem se de fato êsses pe-
didos de destaque se encontram aí. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- V. Ex.a poderia fazer a gentileza de 
verificar na Secretaria da Presidência 
se o seu requerimento se acha aqui. A 
Secretaria terá prazer em informar a 
Vossas Excelências. Assim também, os 
demais Srs. Deputados e Senadores que 

desejem qualquer informação sôbre a 
existência de seus requerimentos de des-
taque na Presidência, podem procurar a 
Secretaria e consultar os documentos 
que aqui estão. 

O Deputado CELSO PASSOS (MDB -
Minas Gerais) levanta a seguinte ques-
tão de ordem: 

- Senhor Presidente, completando :1. 

questão de ordem formulada pelo no-
bre Deputado Getúlio Moura e como co-
laboração à direção dos trabalhos, inda-
go de V. Ex.a se não seria possível, e até 
razoável, que, ao colocar V. Ex.a em vo-
tação as emendas, com parecer favorá-
vel, delas excluísse aquelas objeto de 
pedidos de destaque. Não havendo dú-
vida sôbre essas matérias, desde logo se-
riam aprovadas tôdas as emendas com 
parecer favorável não destacadas. 

DECISAO DA PRESIDf:NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Mas é o que vai acontecer, Senhor 
Deputado. Tôdas as emendas com pare-
cer favorável sôbre as quais não haja 
requerimentos de destaque estão pacifi-
camente aprovadas. 

O Sr. Celso Passos - Sem requeri-
mento de destaque? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Tôdas as que não tiverem requeri-
mentos de destaque estarão aprovadas. 

Vou suspender a sessão por alguns 
instantes, porque preciso ordenar a ma-
téria que acabei de anunciar, para po-
dermos iniciar a votação. Na reabertura, 
darei a palavra ao nobre Deputado Nel-
son Carneiro. Os Senhores Deputados 
que desejarem poderão aproveitar o in-
tervalo da suspensão da sessão, para ve-
rificar se os seus requerimentos de des-
taque foram encaminhados à Mesa pe-
los seus Líderes. 

Está suspensa a sessão por alguns ins-
tantes. 
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A Sessão é suspensa às 16 horas, 
sendo reaberta às 16 horas e 20 mi-
nutos. 

Reaberta a sessão, o Deputado NEL-
SON CARNEIRO (MDB - Guanabara) 
levanta a seguinte questão de ordem: 

- Sr. Presidente, quero assinalar a 
dificuldade de cada um dos senhores 
congressistas em votar as emendas, ain-
da com as ressalvas dos cuidados que 
V. Ex.a pôs para a ordenação dos traba-
lhos. É que é impossível a qualquer 
deputado ou senador saber realmente 
qual o texto que está sendo votado e que 
vai figurar como artigo da Constituição, 
porque não houve - o tempo não o per-
mitia, realmente - um esbôço do que 
seria a Constituição com as emendas 
aprovadas. 

Então, ocorre o seguinte: ainda há 
pouco V. Ex.a informou ao Deputado 
Mário Covas que a emenda 363-7 ao Art. 
66, Parágrafo 2.0 , tinha sido aprovada. 
Mas há, por exemplo, uma emenda de 
minha autoria, que dá nova redação a 
êsse artigo e está com parecer contrá-
rio. Se essa emenda, da qual não houve 
destaque, fôr agora aprovada, vai difi-
cultar a apreciação daquela emenda com 
parecer contrário, no momento oportu-
no. 

Assim, o Congresso não tem como op-
tar entre uma emenda que não conhe-
ce, que é a lembrada pelo Deputado Má-
rio Covas, e aquela que seria objeto de 
destaque, de minha autoria. 

De modo que, qualquer que seja a so-
lução que V. Ex.a dê a esta questão de 
ordem, eu queria deixar assinalado êste 
aspecto, para demonstrar a dificuldade 
- apesar de tôdas as cautelas tomadas 
pela Mesa - que vai marcar a votação 
de uma Carta Magna em prazo tão 
exíguo. 

DECISAO DA PRESIDÉNCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- A Mesa declara que não poderá dar 

solução ao problema apresentado pelo 
Deputado Nelson Carneiro, salvo se exis-
tir também requerimento de destaque 
para sua emenda. Se existirem dois re-
querimentos de destaque, um para uma 
e outro para outra, então teremos solu-
ção regimental para o assunto. Mas, se 
não foi requerido em tempo o destaque 
também para esta matéria, a Mesa não 
poderá trabalhar contra a matéria ven-
cida. 

O Deputado MARIO COVAS (MDB -
São Paulo) levanta questão de ordem 
assinalando que tem a impressão de que 
existem mais quatro emendas que fo-
ram aprovadas e que não constam da 
relação lida pelo Presidente Moura An-
drade. Esclarece que são as de números 
873-8, 369-3, 849-9 e 423. 

DECISAO DA PRESIDÉNCIA 
O SR. PRESIDENTE (l\loura Andrade\ 

-· Sr. Deputado Mário Covas, informo a 
v. Ex.a que a Mesa havia lido, como de 
parecer favorável, as emendas n.0 s 873-8, 
369-3 e 423. A 849-9, consta das anota-
ções da Mesa como de parecer contrário. 

O Deputado MARTINS RODRIGUES 
(MDB - Ceará) levanta questão de or-
dem que publicaremos a seguir com a 
decisão do Presidente Moura Andrade e 
esclarecimentos do Relator, Senador An-
tônio Carlos. 

O SR .. MARTINS RODRIGUES- Se-
nhor Presidente. V. Ex.a declarou que a 
emenda n.0 369-3 foi incluída entre as 
aprovadas? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Entre as aprovadas. 

O SR. MARTINS RODRIGUES- E a 
emenda n.0 247? 

O SR. PRESIDENTE (!\loura Andrade) 
-- 247? Um momento. 

O SR. MARTINS RODRIGUES -- Elas 
são contraditórias. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A emenda n.0 247 consta, pelas ano-
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tações da Mesa, como prejudicada. Tem 
a palavra o Sr. Relator, para informar. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Senhor 
Presidente, a emenda n.0 873-8 consta, 
no parecer da Comissão, como aprovada; 
a emenda n.O 369-3 consta como aprova-
da, para efeito de ser aproveitado o pa-
rágrafo único, que proíbe aos Estados 
baixarem decretos-leis; a emenda n.0 •• 

849-9 consta como rejeitada, e a emen-
da n.0 423 foi lida por V. Ex.a, de acôr-
do com o requerimento de retificação. A 
emenda é de autoria do nobre Senador 
Aurélio Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Perfeito. A emenda n.0 247 consta co-
mo prejudicada. 

VOTAÇAO DAS EMENDAS 
Câmara dos Deputados 

O Presidente (Moura Andrade) anun-
cia a votação das emendas (em bloco) 
com parecer favorável, salvo os requeri-
mentos de destaque. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS: 

Geraldo Freire 
Humberto Lucena 

Acre 
Albany Leal- ARENA 
Altino Machado - MDB 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Mário Maia - MDB 
Rui Lino- MDB 
Wanderley Dantas- ARENA 

Amazonas 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos - MDB 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Armando Carneiro - ARENA 

Armando Corrêa-- ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
João Menezes- MDB 
Lopo Castro - ARENA 
Waldemar Guimarães- ARENA 

Maranhão 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
Clodomir Millet - ARENA 
Eurico Ribeiro- ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Lister Caldas- ARENA 
Luiz Coelho- ARENA 
Mattos Carvalho- MDB 
Pedro Braga - MDB 

Piauí 
Dyrno Pires- ARENA 
Ezequias Costa - ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcanti - ARENA 
João Mendes Olímpio - MDB 
Moura Santos- MDB 

Ceará 
Alvaro Lins - MDB 
Costa Lima- ARENA 
Francisco Adeodato- ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Moreira da Rocha - MDB 
Ossian Araripe - ARENA 
Oziris Pontes - MDB 
Paes de Andrade - MDB 

Rio Grande do Norte 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 
Vingt Rosado- ARENA 
Xavier Fernandes- ARENA 

Paraíba 
Arnaldo Lafayete - MDB 
Bivar Olintho - MDB 



Ernany Sátiro - ARENA 
Janduí Carneiro - MDB 
João Fernandes - MDB 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Plínio Lemos- ARENA 
Raul de Góes - ARENA 

Pernambuco 

Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio- ARENA 
Andrade Lima Filho - MDB 
Arruda Câmara- ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Clodomir Leite - MDB 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Herácllo Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josecarlos Guerra- ARENA 
José Meira- ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Milvernes Lima -ARENA 
Osvaldo Lima Filho - MDB 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas 

Aloysio Nonô - MDB 
Ary Pitombo - MDB 
Medeiros Neto - ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Pereira Lúcio - ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe 

Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista -ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto- ARENA 
Walter Batista - MDB 

Bahia 

Aloísio de Castro - MDB 
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Antônio Carlos Magalhães- ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Edgard Pereira - MDB 
Gastão Pedreira - MDB 
Heitor Dias- ARENA 
Henrique Lima - MDB 

João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo - ARENA 
Luiz Viana- ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Manso Cabral- ARENA 
Mário Piva - MDB 
Necy Novaes- ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Pedro Catalão - MDB 
Raimundo Brito- ARENA 
Regis Pacheco - MDB 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque- ARENA 
Tourinho Dantas - ARENA 
Vasco Filho - ARENA 
Vieira de Melo - MDB 
Wilson Falcon - ARENA 

Espírito Santo 

Argilano Dario - MDB 
Bagueira Leal - ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
João Calmon - ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro 

Adolpho Oliveira - MDB 
Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Theodoro - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Carlos Werneck -ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edésio Nunes - MDB 
Geremias Fontes- ARENA 
Getúlio Moura - MDB 
Glênio Martins - MDB 
José Maria Ribeiro - MDB 
Raimundo Padilha- ARENA 

Guanabara 

Adauto Cardoso- ARENA 
Amaral Neto- MDB 
Arnaldo Nogueira- ARENA 



Aureo Melo- MDB 
Benjamin Farah- MDB 
Breno da Silveira - MDB 
Cardoso de Menezes- ARENA 
Eurico de Oliveira - MDB 
Hamilton Nogueira - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Nelson Carneiro - MDB 
Rubens Berardo - MDB 
Waldir Simões - MDB 

l.Uinas Gerais 

Abel Rafael - ARENA 
Amintas de Barros - ARENA 
Aquiles Diniz - MDB 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Passos - MDB 
Dnar Mendes - ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Gustavo Capanema - ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria- ARENA 
João Herculino - MDB 
José Bonifácio -ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira -ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ormeu Botelho- ARENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Padre Nobre - MDB 
Pedro Aleixo- ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Renato Azeredo - MDB 
Rondon Pacheco - ARENA 
Teófilo Pires- ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo 

Adrião Bernardes - ARENA 
Alceu de Carvalho - MDB 
Amaral Furlan - MDB 
Aniz Badra - ARENA 
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Antônio Feliciano -ARENA 
Athiê Coury - MDB 
Batista Ramos- ARENA 
Broca Filho - ARENA 
Campos Verga! - ARENA 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Franco Montoro- ARENA 
Germinai Feijó- MDB 
Hamilton Prado- ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Herbert Levy- ARENA 
José Barbosa- MDB 
Lacôrte Vitale -ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Levy Tavares- MDB 
Mário Covas - MDB 
Nicolau Tuma -ARENA 
Ortiz Monteiro - ARENA 
Padre Godinho - MDB 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plinio Salgado -ARENA 
Ulysses Guimarães - MDB 
Yukishigue Tamura -- ARENA 

Goiás 

Benedito Vaz - MDB 
Castro Costa - MDB 
Celestino Filho - MDB 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado - ARENA 
José Freire- MDB 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 
Rezende Monteiro- ARENA 

Mato Grosso 

Corrêa da Costa - ARENA 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Rachid Mamed- ARENA 
Wilson Martins - MDB 

Paraná 

Accioly Filho - ARENA 
Antônio Annibelli - MDB 
Antônio Baby - MDB 
Emílio Gomes - ARENA 



Fernando Gama _ MDB 
Hermes Macedo _ ARENA 
Jorge Curi -ARENA 
José Richa - MDB 
Lyrio Bertoli- ARENA 
Mário Gomes_ ARENA 
Petrônio Fernal _ MDB 
Zacarias Seleme _ ARENA 

Santa Catarina 
Antônio Almeida _ ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
Laerte Vieira _ MDB 
Lenoir Vargas _ ARENA 
Orlando Bertoli - ARENA 
Osni Regis- ARENA 
Paulo Macarini - MDB 
Pedro Zimmermann- ARENA 

Rio Grande do Sul 
Adílio Vianna - MDB 
Afonso Anschau- ARENA 
Antônio Bresolin - MDB 
Ary Alcântara - ARENA 
Brito Velho _ ARENA 
Cid Furtado -ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
José Mandelli _ MDB 
Marcial Terra - ARENA 
Lino Braun _ MDB 
Luciano Machado- ARENA 
Norberto Schmidt- ARENA 
Osmar Grafulha - MDB 
Perachi Barcellos- ARENA 
Ruben Alves - MDB 
Tarso Dutra- ARENA 
Victor Issler - MDB 
Zaire Nunes _ MDB 

Amapá 
Janary Nunes- ARENA 

Rondônia 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima 
Francisco Elesbão - ARENA 
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RESPONDEM A CHAMADA E ABST:t!.:M-
SE DE VOTAR OS SRS. DEPUTADOS: 

Noronha Filho 
João Mendes 
Josaphat Azevedo 
Bernardo Bello 
Fontes Tôrres 
Roberto Saturnino 
Hélcio Maghenzani 
Ivete Vargas 
Maurício Goulart 
Ranieri Mazzilli 
Teófilo Andrade 
Peixoto da Silveira 
Newton Carneiro 
Wilson Chedid 

Procedida a votação, o Presidente 
(Moura Andrade) divulga o resultado 
seguinte: 

Votaram sim 271 Senhores Deputados; 
abstiveram-se de votar 14 Senhores 
Deputados. As emendas foram aprova-
das, salvo os requerimentos de desta-
que. 

O Senador JOSAPHAT MARINHO 
(MDB - Bahia) faz a seguinte decla-
ração: ('09 ) 

- Senhor Presidente, a liderança do 
MDB na Câmara e no Senado, quer dei-
xar esclarecido que a bancada na Câ-
mara votou, e vai votar a bancada do 
Senado, a favor da Emenda 326, do Se-
nador Eurico Rezende, que disciplina o 
Capítulo dos Direitos e Garantias, por 
não poder, regimentalmente, pedir pre-
ferência para a votação da Emenda 
Wilson Gonçalves, sem risco de preva-
lecer o texto do projeto. Se pudesse fa-
zê-lo, requereria preferência para esta 
emenda, que altera o capítulo do pro-
jeto e não encerra qualquer dispositivo 
de sentido punitivo. Admite, entretanto, 
como está admitindo, a Emenda Eurico 
Rezende, com as alterações já conven-
cionadas, para impedir que subsista 0 
texto de todo condenável. 

(109) D.C.N. - 17-l-67 - n.o lO - pág. 285. 
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Respondem à chamada e votam "sim" 

Adolpho Franco 
Mello Braga 
Irineu Bornhausen 
Antônio Carlos 
Attíllo Fontana 
Guido Mondin 
Mem de Sá 

os Srs. Senadores: 
Daniel Krieger 
Filinto Müller 
Aurélio Vianna 
Adalberto Sena 
Oscar Passos 
Vivaldo Lima 
Edmundo Levi 
Arthur Virgílio 
Lobão da Silveira 
Eugênio Barros 
Sebastião Archer 
Joaquim Parente 
José Cândido 
Menezes Pimentel 
Wilson Gonçalves 
Dinarte Mariz 
Manoel Villaça 
Ruy Carneiro 
Argemiro de Figueiredo 
Domício Gondim 
Silvestre Péricles 
Rui Palmeira 
Arnon de Melo 
Heribaldo Vieira 
Júlio Leite 
José Leite 
Aloysio de Carvalho 
Antônio Balbino 
Josaphat Marinho 
Jefferson de Aguiar 
Eurico Rezende 
Raul Giuberti 
Vasconcelos Tôrres 
Afonso Arinos 
Gilberto Marinho 
Milton Campos 
Benedicto Valadares 
Nogueira da Gama 
Lino de Matos 
João Abrahão 
José Feliciano 
Pedro Ludovico 
Lopes da Costa 
Bezerra Neto 
Nelson Maculan 

Procedida a votação, o Presidente 
(Moura Andrade) divulga o resultado 
seguinte: 

Votaram sim 52 Senhores Senadores; 
nenhum votou contra. Não ocorreu abs-
tenção. As emendas foram aprovadas. 

40.a SESSÃO (16-1-67) 
Aberta a sessão, o PRESIDENTE MOU-

RA ANDRADE anuncia a votação das 
emendas de parecer contrário, em globo, 
com ressalva dos requerimentos de des-
taque. Salienta que os Srs. Líderes e o 
Sr. Relator poderão acompanhar a lei-
tura para contrôle e qualquer reclama-
ção que porventura tenham a fazer. 

O Deputado PAULO SARASATE 
(ARENA-Ceará) (llO) levanta questão 
de ordem: 

"Sr. Presidente, há uma emenda de 
minha autoria, de n.0 363, item III, que, 
como a mãe de São Pedro, não aparece 
em parte alguma. Não está entre as de 
parecer contrário, não está entre as de 
parecer favorável e não figura como pre-
judicada. Então, peço ao nobre Relator 
que, na conformidade do que foi objeto 
de deliberação da Comissão Mista da 
qual participei ela seja efetivamente da-
da como aprovada, porque aprovada foi. 

O fato de para ela ter sido solicitado 
destaque pouco importa. Pode ser des-
taque para rejeitar ou para aprovar, mas 
a emenda tem de estar no parecer da 
Comissão Mista como aprovada, porque 
foi realmente aprovada. As de números 
363-1, 363-5 e 363-6 aparecem como re-
jeitadas e as de números 363-4, 363-7 e 
363-8 como aprovadas. Não aparece, por-

(110) D.C.N. - 17·1·67 - n.o 10 - pãg. 286. 
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tanto, a 363-3. O que houve com ela é 
que foi aprovada e no original figura 
com a letra do próprio Presidente da 
Comissão, nobre Deputado Pedro Aleixo, 
como realmente aprovada. Pediria, en-
tão, a V. Ex.a que, ouvido o Relator, se 
dignasse a esclarecer a minha questão 
de ordem." 

DECISAO DA PRESID~NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- De acôrdo com a orientação da Pre-
sidência, extraída do parecer, a Emen-
da 363-3, de autoria de V. Ex. a, ao 
art. 64, § 3.0 , do projeto, figura entre 
as que receberam parecer pela prejudi-
cialidade. Toda via, pedirei informações 
ao Sr. Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos, a quem dou a palavra. 

O Senador ANTôNIO CARLOS escla-
rece: 

"Senhor Presidente, a Emenda 363-3, 
conforme V. Ex. a já esclareceu ao no-
bre Deputado Paulo Sarasate, figura no 
parecer da Comissão, à página 76, 1.a co-
luna, como prejudicada, uma vez que ela 
cuida de vinculação, através de lei com-
plementar, e a Comissão Mista aprovou 
tôdas as emendas, que objetivam vin-
culações, ou pelo menos quase tôdas elas. 
Eram muitas emendas, e foram apro-
vadas as que objetivavam vinculações de 
tôdas as regiões. A emenda referida 
!oi destacada para ser objeto de exame 
do Plenário do Congresso, no momento 
oportuno. Ela, portanto, não está de mo-
do algum afastada." 

O Deputado Paulo Sarasate afirma ao 
Sr. Presidente (Moura Andrade) que 
não !oi isso que ocorreu. A emenda foi 
dada como aprovada e, no original, la 
está como tal, com a letra do Presiden-
te da Comissão Mista, o nobre Deputado 
Pedro Aleixo . 

O Sr. Presidente (Moura Andrade) 
concede a palavra ao Deputado Pedro 
Aleixo (ARENA-Minas Gerais) para in-
formar. 

O SR. PEDRO ALEIXO: 

"Senhor Presidente, acudindo à con-
vocação de V. Ex. a, começo explicando 
que procurei informar-me colhendo do 
Senhor Relator o documento que serviu 
de base para as deliberações tomadas na 
última hora da sessão da Comissão Es-
pecial que estudou e apreciou as emen-
das ao Projeto de Constituição. Tenho 
em mãos êsse documento, que foi guar-
dado na memória do Sr. Deputado Paulo 
Sarasate. Efetivamente, quando verifi-
camos, depois de exaustivos trabalhos, 
que tôdas as emendas que não haviam 
sido prioritàriamente examinadas, a 
requerimento da liderança do MDB na 
Comissão, não podiam ser examinadas 
e receber parecer uma a uma, considera-
mos que era necessário que tivéssemos 
uma fórmula, em virtude da qual pu-
déssemos apresentar o grande trabalho 
já realizado e, aproveitando êsse traba-
lho dar relativamente às outras emen-
das' não apreciadas, uma apreciação 
convencional. 

Nesse sentido, o eminente líder do Mo-
vimento Democrático Brasileiro, Sr. Se-
nador Aurélio Vianna, depois de confe-
renciar com seus companheiros, trouxe-
nos a relação de emendas que reputava 
êle deviam ser consideradas como apro-
vadas por maioria. E assim aceitava que 
de nossa parte fôssem dadas por apro-
vadas por maioria aquelas emendas que 
tiveram parecer favorável do Sr. Rela-
tor, muitas vêzes contrariando o parecer 
de cada um dos Srs. Sub-Relatores. Is-
to assentado, houve, relativamente à 
Emenda n.0 363-3, a sugestão de que ela 
fôsse incluída na relação daquelas que 
poderiam ser consideradas como rece-
bendo parecer favorável. Mas naquela 
ocasião ficou bem expresso, e por todos 
aceito, o seguinte: não havia da nossa 
parte compromisso algum no sentido de 
que tais emendas viessem a ser presti-
giadas no Plenário do Congresso Nacio-
nal. Assim sendo, tínhamos nós a liber-
dade de pedir o destaque de tôdas elas, 
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para que fôssem consideradas separada-
mente, sem obrigação de votar com qual-
quer delas. 

De outra parte, a aprovação pelos Srs. 
Representantes do MDB das conclusões 
do parecer do nobre Relator, Senador 
Antônio Carlos, também não tinha o al-
cance de obrigá-los a aprovar tais emen-
das, ainda que tivessem elas a melhor 
fundamentação ou fôssem justificadas 
no parecer já lido. Ficamos reciproca-
mente livres para que neste Plenário se 
estabelecesse o debate e pudessem as 
emendas ser apreciadas, separadamente 
ou conjuntamente, conforme fôsse da 
maior conveniência. Assim sendo, con-
sidero que o Sr. Deputado Paulo Sara-
sate tem efetivamente razão, porque a 
Emenda 363-3 deverá ser considerada in-
cluída entre aquelas que convencional-
mente receberam o parecer favorável, 
parecer simbólico. Mas desde logo fica 
declarado, Senhor Presidente, que, como 
tal emenda não constava da relação das 
aprovadas, então não está essa emenda 
aprovada, e sim destacada, não com pa-
recer contrário, mas destacada para ser 
objeto de apreciação por parte do Ple-
nário. 

Está, portanto, explicada a questão, 
Sr. Presidente, e a explicação talvez 
fôsse até desnecessária. Peço a V. Ex.a. 
e aos meus eminentes colegas que des-
culpem a demora. A minha presença 
nesta tribuna seria até desnecessária, se 
nós tivéssemos tido a oportunidade de 
ouvir, com melhor atenção, como sem-
pre é devida ao nobre Deputado Paulo 
Sarasate, a explicação de que já existe 
um requerimento de destaque feito pelos 
Líderes Raimundo Padilha e Fillnto 
Müller. O que significa êsse requerimen-
to de destaque é a implícita existência 
da declaração de uma aprovação da 
emenda, mas no desejo de que ela não 
pudesse ser considerada aprovada englo-
badamente, porque quanto a ela se fará 
o pronunciamento do Plenário. Com esta 
explicação, acho que estou apenas tra-

zendo elementos esclarecedores do que 
já estava, no meu entender, esclarecido 
no próprio documento firmado pelos Srs. 
Membros. 

O Deputado Paulo Sarasate levanta 
nova questão de ordem: 

"Sr. Presidente, considero-me agora 
devidamente esclarecido. Tudo quanto 
disse o Deputado Pedro Aleixo foi exa-
tamente o que eu disse: que a emenda 
tinha sido dada como aprovada. O Re-
lator sustentou que tinha sido dada co-
mo prejudicada, o que não poderia ser 
nunca, porque ela nada tem a ver com 
a outra, uma vez que se refere a capi-
tulos diferentes. Agora estou esclarecido 
e agradeço ao nobre Presidente da Co-
missão Mista." 

O Presidente (Moura Andrade) con-
cede a palavra ao Senador Antônio Car-
los, que assim se expressa: 

O SR. ANTôNIO CARLOS: 
"Senhor Presidente, o nobre Presidente 

da Comissão já prestou a V. Ex. a. e à 
Casa os esclarecimentos devidos. Real-
mente, esta emenda eu não inclui entre 
as aprovadas porque se tratava de nor-
ma estabelecendo uma nova forma para 
se chegar à vinculação. Ela determina 
que, "ressalvados os casos desta Consti-
tuição e dos Fundos, também podem ser 
objeto de vinculação dispositivos de leis 
complementares". No meu entender, ela 
se chocava com aquelas outras que foram 
aprovadas e que determinavam expres-
samente, vinculações da receita para as 
diversas regiões do nosso País. Dêsse 
modo, pareceu-me que ela realmente 
fôra prejudicada. 

Por outro lado, havendo requerimen-
to de destaque, a matéria chegaria ao 
Plenário e seria examinada nas mesmas 
condições, tivesse a emenda sido consi-
derada aprovada, rejeitada ou prejudi-
cada. No entanto, o esclarecimento do 
Sr. Presidente faz com que a Mesa tome 
conhecimento da retificação feita pela 
Comissão. 
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DECISAO DA PRESID~NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- No parecer do Relator, conforme as 
anotações da Presidência, dêle extraídas, 
a Emenda n.0 363/3, ao artigo 64, § 3.0 , 

figura como prejudicada. E o Sr. Rela-
tor explicou as razões por que assim a 
fêz constar no parecer. 

O Presidente da Comissão Mista infor-
mou, entretanto, que esta emenda deve-
ria ser incluída entre as de parecer fa-
vorável, com o que concordou o Sr. Re-
lator ao final da sua exposição. Assim 
sendo, peço ao Senhor Relator que en-
caminhe esta retificação por escrito à 
Mesa, para que possa produzir os neces-
sários efeitos. 

O Presidente (Moura Andrade) anun-
cia a votação das emendas de parecer 
contrário. Assinala que a Presidência 
irá proceder à leitura dessas emendas e 
que os Srs. Líderes e particularmente o 
Sr. Relator, devem fazer o obséquio de 
acompanhar a leitura dessas emendas, 
para, no caso de verificarem qualquer 
equívoco da Presidência, reclamarem 
imediatamente. 

Publicaremos, a seguir, a leitura das 
emendas de parecer contrário com as de-
cisões e esclarecimentos da Presidência 
às questões de ordem levantadas pelos 
Srs . Congressistas. 

As emendas de parecer contrário são 
as seguintes: 1-4 - 1-5 - 1-7 -- 1-9 --
1-10 - 1-13 -- 1-15 -- 1-17 -- 1-18 ~ 
1-19 - 1-21 -- 1-22 - 1-26 - 1-28 --
1-29 - 1-34 -- 1-35 - 1-36 -- 1-42 --
1-44 - 1-45 - 1-46 -- 1-47 -- 1-48 --
1-49 - 1-51 -- 1-52 -- 1-53 -- 1-54 --
1-55 - 1-56 -- 1-57 -- 1-58 -- 1-59 --
1-60 - 1-61 -- 1-62 -- 1-63 -- 1-68 --
1-70 - 1-73 -- 1-74 -- 1-75 -- 1-76 --
1-77 - 1-78 -- 1-79 -- 1-80 -- 1-81 --
1-82 -- 1-89 -- 1-92 -- 1-93 -- 1-94 --
1-95 - 1-98 - 1-99 -- 1-101 -- 1-111 
- 1-112 - 1-114 -- 1-118 -- 1-119 --
1-120 - 1-121 -- 1-125. 

Emendas n.0 ' 2 - 6 -- 8 -- 9 - 10 
-- 13 -- 15 -- 16 -- 19 -- 22 -- 27 --
28 -- 30 -- 32 - 35 -- 36 - 38 --
39 -- 42 -- 45 - 46-1 -- 46-3 -- 46-6 
-- 46-8 -- 46-10 -- 46-12 -- 47-1 -- 47-2 
-- 48 -- 51 -- 57 -- 58 -- 59 -- 64 --
65 -- 66 -- 68 -- 70-1 -- 71 -- 73 -- 75 
-- 76-A -- 76-B -- 76-C e 76-D -- 77 
-- 79 -- 81 -- 82-3 -- 82-4 -- 82-5 --
82-6 -- 82-10 -- 82-12 -- 82-13 -- 82-14 
-- 82-17 -- 82-18 -- 82-23 -- 82-25 --
82-26 -- 82-27 -- 82-28 -- 82-31 -- 83 
-- 84 -- 90-A - 90-B -- 90-C-1 -- 90-C-2 
-- 90-C-3 -- 90-C-4 -- 90-C-5 -- 90-C-6 
-- 90-C-27 -- 90-C-28 -- 90-C-29 --
90-C-30-- 90-C-31 -- 90-C-32 -- 90-C-33 
(sempre a de n.0 90 e de letra c do n.0 90) 
-- 90-C-34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 --
39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 45 -- 47 
-- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 53 -- 55 
58 e 59. Estas últimas tôdas 90-C. 

Emendas n.0 s 91 -- 94 -- 96 -- 98 --
100 -- 101 -- 102 -- 105-5 -- 108 -- 110 
-- 113 -- 115 -- 117 -- 123 -- 124 -- 125 
-- 126 -- 127 -- 129 -- 130-3 -- 130-4 --
130-8 -- 130-9 -- 130-10 -- 130-11 --
130-12 -- sempre seguindo a cento e trin-
ta: 13 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 --
21 -- 24 -- 25 -- 28 -- 30 -- 31 -- 33 --
34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 40 -- 41 -- 42 -
43 -- 49 -- 60 -- 61 -- 62 - 63 - 65 
- 66 -- 69 - 70 -- 72 -- 73 -- 74 e 75. 
Tôdas estas são referentes à cento e 
trinta, ou seja, itens das Emendas 
n.o• 130 -- 131-1 -- 131-2 -- 131-4 --
131-5 -- 131-6 -- 131-7-A - 131-7-C -
131-15 -- 131-16 - 131-17 - 131-18 -
133 -- 134 - 136 - 138 -- 139 - 141 
-- 142 -- 144 -- 145 -- 151 -- 153 --
154 -- 171 -- 174 -- 177 - 178 -- 179 
- 180 -- 181 -- 182 -- 185 - 188 - 191 
-- 194 -- 195 -- 196 - 197 - 198 -
199 -- 203 -- 206 -- 211 -- 212 -- 213 
-- 214 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -
220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 226 
-- 231 -- 232 -- 234 - 235 - 236-1 
-- 236-3 -- 236-7 -- 236-8 -- 236-10 -
237 -- 238-2 - 238-3 - 239 - 240 -
241 - 242 -- 244-1 - 245-1 - 246-4 -
248-1 - 248-2 -- 249-1 - 249-2 -- 249-3 
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- 249-4 - 259 - 264 - 265 - 266 -
267 - 268-2 - 268-6 - 268-7 - 269 -
271 - 273 - 276 - 278 - 279 - 280 
- 281 - 283 - 285-A - 285-B - 287 
- 288 - 289-4 - 291-3 - 291-6 - 291-9 
- 292 - 294 - 298 - 299 - 302 -
305 - 307 - 314 - 317 - 325 - 331 
- 334 - 336 - 339 - 341 - 343 -
346 - 349-1 - 349-2 - 349-3 - 349-4 
- 349-5 - 349-6 - 351-1 - 351-2 -
353-2 - 355-1 - 355-2 - 355-3 - 358 
- 359 - 360-1 - 360-2 - 360-3 -
360-4 - 361 - 362 - 363-1 - 363-2 -
363-5 - 363-6 - 365-1 - 365-2 - 368 
- 369-8 - 371 - 372 - 375 - 376 -
377 - 378 - 379 - 380 - 382 - 385 
- 386 - 387 - 388 - 389 - 391 -
392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 398 
- 401 - 403 - 405 - 406 - 410 - 411 
- 413 - 414 - 415-1 - 415-2 - 416 
- 420 - 421 - 422 - 425 - 426-1 -
426-2 - 426-3 - 426-4 - 426-5 - 426-6 
- 427-2 - 427-3 - 427-4 - 427-7 -
427-10 - 428-3 - 428-7 - 429 - 430 
- 434 - 435 - 438 - 443 - 444 -
445 - 446 - 447 - 460 - 464 - 469 
- 471 - 472 - 474 - 475 - 478 - 479-1 
- 479-2 - 479-4 - 479-5 - 479-6 -
479-7 - 479-8 - 479-9 - 479-10 - 480 
- 482 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 
- 491 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 
- 501 - 502 - 503 - 504 - 505 -
508 - 512 - 513-4 - 513-5 - 513-6 -
513-7 - 513-8 - 514-1 - 514-2 - 516 
- 517- 518- 520- 521-1- 521-2-
521-4 - 521-5 - 521-6 - 521-8 - 521-9 
- 521-11 - 521-13 - 521-14 - 521-15 
- 521-16 - 521-18 - 521-29 - 523 -
526 - 530 - 531 - 533 - 536 - 541 
- 551 - 553 - 557 - 558 - 560 -
563 - 564 - 565 - 568 - 570 - 572 
- 573 - 574 - 575 - 577 - 578 -
579 - 580 - 583 - 584 - 588 - 590 
-591-592- 593-594-595-597. 

De 594 para a 595. De 595 a 597. Por-
tanto, são três emendas: 594 595 
e 597. 

Agora, na casa dos 600: 601 602 
603 - 605 - 608 - 609-1 - 609-2 

- 611 - 612 - 613 - 614 - 615 -

616 - 618 - 619 - 622 - 623 - 624 
- 625 - 627 - 629 - 631 - 632 -
633 - 634-1 - 634-2 - 635 - 636 -
637 - 638 - 640 - 641 - 644 - 645 
- 646 - 647 - 649 - 651 - 652 -
655-1 - 655-2 - 658 - 660 - 661-1 -
661-2 - 663 - 667-1 - 667-2 - 669 
- 671 - 672 - 676 - 677 - 678 -
679 - 680 - 681-1 - 681-2 - 681-4 -
681-7 - 681-10 - 681-11 - 681-12 -
681-13 - 681-15 - 681-16 - 681-18 -
681-20 - 683 - 684/1 - 684/2 - 686 -
688 - 689 - 691 - 695 - 696-1. 

Vou verificar o número seguinte. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O último número anunciado foi o da 
Emenda 691-10. Vai-se fazer a verifica-
ção do número seguinte. 

O Sr. Paulo Sarasate - Sr. Presiden-
te, enquanto se verifica, posso levantar 
uma questão de ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Creio que não seria oportuno, nobre 
Deputado Paulo Sarasate, porque esta-
mos verificando números. 

O Sr. Paulo Sarasate - Mas, Senhor 
Presidente, minha questão de ordem se 
referiria justamente a números. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Mas os Senhores Líderes e Relatores 
estão acompanhando a matéria, para o 
caso qe qualquer reclamação ser feita. 
Essa matéria está sendo pessoalmente 
anunciada pelo Presidente, a fim de fi-
car devidamente registrada de modo que, 
na redação final, não haja nenhum 
equívoco e, também, nas votações pos-
teriores dos destaques não se faça ne-
nhuma confusão. Valerão aquelas emen-
das que forem lidas e acompanhadas pe-
los Líderes e Relatores, de acôrdo com 
os pareceres dados pela Comissão. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O último número anunciado foi 
696-1; continuando: 696-2 - 696-3 -
696-5 - 696-6 - 697 - 698-1 - 699 -
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702 - 706- 707-B- 709-1 - 709-2-
710-1 710-2 -- 710-3 -- 717-1 
- 717-2 - 719 - 721 - 722 -- 723 -
724 - 725 - 726 - 727 -- 728 - 730 
- 733 - 734 - 735 - 736 -- 738 -
741 - 742 -- 743 -- 745 -- 747 -- 748 
- 753 -- 754 -- 757 -- 758 -- 760 -
762 -- 764 -- 768 -- 770 -- 774 -- 775 
-- 776 -- 777 - 778 -- 781-2 -- 781-3 
-- 781-6 - 781-9 - 781-11 -- 781-12 --
781-16 - 781-17 -- 781-18 -- 781-21 --
781-26 -- 781-40 -- 781-50 -- 781-55 
- 781-56 - 781-60 - 781-67 -
782 -- 786 - 788-- 789-- 791-1 -- 791-5 
-- 791-7 -- 791-8 -- 791-9 -- 791-11 
- 791-12 -- 791-13 791-15 
791-16 - 792-1 - 792-2 -- 792-3 -- 794 
-- 795- 796 - 797-A-- 797-B -- 797-C 
-- 797-F -- 797-H - 797-J -- 797-K --
797-L-- 797-M- 798-1 -- 798-2 -- 798-3 
- 799-2 -- 799-3 -- 803-A -- 803-B --
803-C -- 803-D -- 803-E -- 803-F 
803-G -- 803-I -- 803-J -- 803-K --
803-L -- 803-M - 805-D -- 805-K --
806 -- 807 - 808 -- 809 - 810 -- 812 
- 813 -- 814 - 815-2 -- 816-3 - 817-1 
- 818 -- 819 -- 820-2 - 820-4 -- 821 --
824 - 827 -- 828 - 829 - 830 -- 831-1 
-- 831-3 - 831-4 -- 831-5 -- 832-2 --
832-3 -- 832-7 -- 833-2 -- 834 -- 836 --
837-2 -- 837-3 - 838-2 -- 838-3 -- 838-6 
- 838-7. 

O Sr. João Herculino - Emenda 
838-7? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Sim. 

O Sr. João Herculino - Senhor Pre-
sidente, a Emenda 838-7 foi considerada 
prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vai ser verificada a objeção do Sr. 
Deputado João Herculino quanto à 
Emenda n.0 838-7. 

Enquanto se faz a verificação, vamos 
Prosseguir. 

Emendas n.o• 838-9 -- 838-10 -- 838-12 
- 838-13 - 838-14 -- 839-1 -- 839-2 --
839-11 - 839-12 - 839-18 -- 839-19 --

840-3 -- 840-5 -- 842 -- 844 -- 845-1 --
845-2 -- 847 -- 849-5 -- 849-6 -- 849-7 
-- 849-9 -- 849-19 -- 853 -- 860 -- 864-1 
-- 864-2 -- 865 -- 868 -- 870 -- 873-1 
-- 873-3 -- 873-14 -- 874 -- 875 -- 876 
-- 878-- 879 -- 880 - 881-A -- 881-E --
883-4 -- 883-6 -- 883-7 -- 883-8 -- 883-9 
-- 883-10 -- 883-14 -- 884. 

O Sr. Adauto Cardoso -- Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-- Com a palavra o nobre Deputado 
Adauto Cardoso. 

O SR. ADAUTO CARDOSO -- Sr. Pre-
sidente, por favor, rogaria a V. Ex. a que 
me informasse, em relação às Emendas 
n.o• 746-1 e 746-2, se realmente V. Ex. a 
as deu como rejeitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-- As Emendas n.0 ' 746-1 e 746-2, de 
acôrdo com a retificação enviada à Mesa 
pela Comissão Mista, passaram a figurar 
entre aquelas de parecer favorável. Ti-
nham sido incluídas por equívoco da Co-
missão entre aquelas com parecer con-
trário, mas a Comissão fêz em tempo a 
devida retificação. 

O Sr. Adauto Cardoso - Igualmente, 
Sr. Presidente, a de número 791-9 cons-
ta do avulso como rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-- Exatamente. Ela foi anunciada en-
tre as emendas de parecer contrário. 

O Sr. Adauto Cardoso - Acredito que 
o lapso teria sido meu e não de V. Ex. a 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-- Muito obrigado a V. Ex. a Tem o Sr. 
Relator alguma observação a fazer, 
quanto à enumeração de emendas de 
parecer contrário? (Pausa.) S. Ex.a não 
tem qualquer observação a fazer. 

Emenda n.0 838-7, que sofreu obser-
vação do Sr. Deputado João Herculino. 

O Sr. Raimundo Padilha- Realmen-
te, Sr. Presidente, figura duas vêzes no 
enunciado de V. Ex. a 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-A Emenda n.0 838-7 figura na relação 
geral como prejudicada, todavia o pa-
recer da Comissão Mista foi contrário à 
Emenda. Não há observações a fazer. 
No grupo das emendas de parecer con-
trário a Presidência incluirá as emen-
das que foram consideradas como pre-
judicadas. 

O Sr. Paulo Sarasate - Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. PAULO SARASATE (Questão de 
ordem.) Sr. Presidente, ainda há pou-
co ouvimos o nobre Presidente da Co-
missão, o Sr. Deputado e Vice-Presiden-
te da República eleito, Pedro Aleixo, de-
clarar que aquelas emendas que tives-
sem pareceres emitidos num sentido e 
aparecessem num sentido oposto, ou 
aquelas que tivessem parecer contrário 
e aparecessem como prejudicadas, deve-
riam ser automàticamente tidas como 
destacadas. Naquele caso, esclareci que 
não havia necessidade dêsse destaque 
automàticamente, uma vez que o dili-
gente Líder do Govêrno, Deputado Ray-
mundo Padilha, tinha requerido desta-
que para a rejeição da emenda de mi-
nha autoria. 

No caso concreto, entretanto, quero o 
esclarecimento do Sr. Relator. Trata-se 
da Emenda n.0 363, item 2.0 , sôbre o 
orçamento: 

"O Orçamento anual dividir-se-á em 
corrente e de capital, e compreen-
derá." 

Mando tirar essa primeira parte, que 
me pareceu esdrúxula: 

"0 Orçamento anual dividir-se-á em 
corrente e de capital". 

E mando dizer: 
"O Orçamento anual compreen-
derá." 

Apesar de todo o meu esfôrço, essa 
emenda foi rejeitada, e aparece no pa-
recer como prejudicada. Não sei, mas 
deve ser um equívoco. O nobre Relator 
parece já vai mandar - se não man-
dou - um requerimento à Mesa, pedin-
do que ela seja considerada rejeitada. 
Em tais condições está surpreendido o 
Plenário pela retificação feita. 

Pergunto a V. Ex. a, Sr. Presidente, 
se o entendimento do nobre Deputado 
Pedro Aleixo tem procedência no caso, 
e a emenda é tida como automàtica-
mente rejeitada, ou se é preciso formu-
lar requerimento, caso em que pediria 
ao nobre Líder Raymundo Padilha fa-
zê-lo. 

O Sr. Antônio Carlos - Sr. Presiden-
te, realmente a emenda foi rejeitada na 
Comissão, e na publicação ela aparece 
como prejudicada. No ofício que vou di-
rigir a V. Ex. a sôbre a Emenda n.O 363-2, 
farei a retificação solicitada pelo nobre 
Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- As emendas de parecer pela prejudi-
cialidade serão incluídas entre as emen-
das de parecer contrário para serem vo-
tadas em globo, salvo os destaques re-
queridos. 

O Sr. Paulo Sarasate - E vão ser re-
queridos agora, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Já foram requeridos. 

O Sr. Paulo Sarasate - E, no caso 
concreto, em que houve um engano? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A situação é sempre a mesma. Se 
ela fôsse de parecer contrário, não ti-
nha tido destaque. Como ela é de pa-
recer pela prejudicialidade, também não 
tem destaque e a situação é uma só. 
Ela é votada ou entre as de parecer con-
trário ou entre as de parecer pela pre-
judicialidade, a não ser que exista um 
requerimento de destaque formulado 
tempestivamente. 
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O Sr. Paulo Sarasate - Obrigado. 
Quer dizer que, quando um êrro em sen-
tido contrário, também não é permitido 
mais destaque, nem automático, nem ex-
presso? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Todos os destaques foram requeridos 
até o encerramento da sessão matutina 
de hoje. 

O Sr. Paulo Sarasate - Mesmo com o 
êrro que surpreende Plenário e lide-
ranças? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Mas não pode haver surprêsa em Ple-
nário, Sr. Deputado. Qual é a surprêsa 
a que V. Ex. a. se refere? 

O Sr. Paulo Sarasate - Mas poderia 
haver, por exemplo, uma emenda dada 
como aprovada e que apareça como re-
jeitada, e é o caso daquela de ainda 
agora, em que houve confusão. Se não 
tivesse havido destaque ... 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Emenda dada como aprovada nunca 
apareceu como rejeitada. A emenda 
dada como aprovada foi publicada com 
a sua aprovação. Pode ter havido um 
equívoco do parecer ... 

O Sr. Paulo Sarasate - Pois é, houve 
um equívoco. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- ... mas êste equívoco foi corrigido em 
tempo pelo Senhor Relator, que enviou 
à Mesa o ofício que foi publicado, e que 
faz a necessária retificação, esclarecen-
do o equívoco. É que V. Ex. a. só chegou 
depois de se iniciarem as votações. 

O Sr. Paulo Sarasate - Falo sôbre 
aquela emenda de ainda há pouco, que 
o nobre Relator declarou que efetiva-
mente não tinha sido incluída entre as 
aprovadas. Sustentei o contrário e o Sr. 
Presidente da Comissão interveio e afir-
mou que tinha havido um equívoco, 
afirmativa com que concordou plena-
mente o nobre Relator. Apenas aquela 
tese de destaque automático do Sr. Pre-

sidente da Comissão não chegou a evi-
denciar-se porque tinha havido um pe-
dido de destaque para a emenda. 

De sorte que pergunto a V. Ex. a.: se 
houver um caso idêntico ao que estou 
examinando agora, ficarei tolhido no di-
reito de apresentar destaque, ou a tese 
do destaque automático, porque a emen-
da surgiu com parecer oposto, é uma 
tese válida? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Não há destaques automáticos. Os 
destaques são requeridos e houve prazo 
para serem apresentados à Mesa, prazo 
que se encerrou na sessão matutina de 
hoje. 

O nobre Relator informou que incluiu 
a emenda a que V. Ex. a. faz referência 
entre as prejudicadas. Entretanto, o Sr. 
Presidente da Comissão prestou os es-
clarecimentos que todos nós compreen-
demos muito bem: a emenda por V. Ex.a. 
referida era daquelas às quais se deu pa-
recer por maioria, exclusivamente para 
encerrar o processo em elaboração na 
Comissão, a fim de poder atender aos 
prazos para publicação da matéria e iní-
cio de sua discussão e votação. Estamos 
perfeitamente esclarecidos no assunto. 
Entretanto, o Sr. Presidente da Comis-
são declarou que havia sido requerido 
destaque dessa emenda de V. Ex. a. e que 
não punha dúvidas em que ela fôsse tida 
como aprovada, no que foi afinal acom-
panhado pelo Sr. Relator. 

Vamos prosseguir nos trabalhos. 
O Sr. Paulo Sarasate - Pela ordem, 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Tem a palavra o nobre Deputado 
Paulo Sarasate. 

O Sr. Paulo Sarasate (Questão de 
ordem) - Sr. Presidente, agora é o caso 
de uma emenda que não aparece nem 
com parecer favorável, nem com parecer 
contrário, nem como prejudicada. É a 
Emenda 365, segunda parte, pois, quan-
to à primeira parte, houve parecer do 
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Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito, 
que a aprovou em parte. Entretanto, 
na Comissão, chegou-se a uma compó-
sita- têrmo de agrado do nobre Depu-
tado Adauto Cardoso - e o resultado 
foi que fizeram outra emenda sôbre ve-
readores, adotando não o parecer do no-
bre Deputado Oliveira Brito. Quanto à 
segunda parte da emenda, entretanto, 
n.0 365-2, já pedi informes ao Sr. Re-
lator e gostaria que êsses informes fôs-
sem dados, porque S. Ex.8 me disse que 
ela tinha sido aprovada, ou, então, uma 
semelhante tinha merecido aprovação. 
Gostaria de um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Li pausadamente a Emenda n.0 365-1 
- portanto, a primeira parte - e a 
Emenda 365-2. A seguinte era a de 
n.0 368. Os Senhores Líderes estavam 
atentos, tomando nota. 

Ela recebeu parecer contrário, tanto 
na primeira, quanto na segunda parte. 

Tem a palavra o Sr. Relator-Geral. 

O SR. ANTONIO CARLOS: 

Sr. Presidente, no ofício que encami-
nhei à Mesa, datado de 12 do corrente, 
referi-me às Emendas 365-1 e 365-2 como 
rejeitadas . 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Emenda 365 ou 375? 

O Sr. Antônio Carlos - Emenda 365, 
do nobre Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A que estamos discutindo. 

O Sr. Antônio Carlos - Perfeitamen-
te, Emendas 365-1 e 365-2. E tive oca-
sião, após solicitar esclarecimentos do 
nobre Sub-Relator Deputado Accioly 
Filho, de comunicar ao nobre Deputado 
Paulo Sarasate que a matéria da Emen-
da 365-2 fôra disciplinada pela Emenda 
55, de autoria do nobre Deputado José 
Bonifácio. Esta emenda atinge o mes-
mo objetivo, segundo informações do 
nobre Deputado Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vê-se, então, que as Emendas 365-1 
e 365-2 tiveram parecer contrário. A 
Comissão opinou favoràvelmente a ou-
tra emenda que tratava do mesmo as-
sunto. 

O Sr. Paulo Sarasate - Muito obri-
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Por esta razão é que, talvez ela figu-
rasse como prejudicada . 

O Sr. Paulo Sarasate - Houve, por-
tanto, uma confusão. Ela era prejudica-
da e não rejeitada, porque se aprovou 
outra no mesmo sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vamos agora às emendas com pare-
cer da Comissão pela prejudicialidade. 
Nos têrmos regimentais, são recebidos 
êsses pareceres como contrários, uma 
vez que a prejudicialidade das emendas 
só se verifica em conseqüência da vota-
ção havida no Plenário. O Relator deu 
parecer pela prejudicialidade, em con-
seqüência da votação havida na Comis-
são. Vamos a elas. Os Senhores Líde-
res terão paciência bem como o Senhor 
Relator e o Plenário. Há estrita neces-
sidade da leitura de uma a uma, em vir-
tude do método adotado para votação, 
uma vez que sôbre as emendas de pa-
recer contrário, como também sôbre as 
emendas de parecer favorável, recairam 
requerimentos de destaques. Há, pois, 
necessidade desta preliminar de leitura, 
ainda que longa, a fim de que fique bem 
colocado o problema da votação e não 
haja dúvidas futuras. 

As emendas são as seguintes: 1-1 
1-3 - 1-8 - 1-11 - 1-12 - 1-20 
1-25 - 1-30 - 1-31 - 1-32 - 1-41 
1-64 - 1-65 - 1-66 - 1-69 - 1-71 
1-72 - 1-88 - 1-90 - 1-96 - 1-100 -
1-103 - 1-104 - 1-106 - 1-107 - 1-108 
- 1-109 - 1-110 - 1-115 - 1-116 -
1-122 - 1-123 - 1-124 - 1-26 - 1-127. 

A seguir: Emendas n.os 3 - 4 - 5 -
7- 17- 18- 20- 21 - 25- 29-
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31 - 33 - 34 - 40 - 46-2 - 46-4 -
46-5 - 46-13 - 46-14 - 49 - 52 -
56 - 60 - 61 - 67 - 69 - 72 - 74 
- 78 - 82-2 -- 82-7 -- 82-8 -- 82-15 
- 82-16 -- 82-19 -- 82-20 -- 82-22 --
82-24 -- 82-29 e 82-30 -- 87 -- 88 --
90-c-7 -- 90-c-8 -- 90-c-9 -- 90-c-10 
- 90-c-11 -- 90-c-12 -- 90-c-13 --
90-C-14 -- 90-c-15 -- 90-c-16 --
90-c-17 -- 90-c-18 -- 90-c-19 -- 90-c-20 
- 90-c-21 -- 90-c-23 -- 90-c-24 -
90-C-25 -- 90-c-26 -- 90-c-44 --
- 90-c-46 -- 90-c-52 -- 90-c-56 e 90-c-57 
- 93 - 97 -- 99 -- 103 -- 105-1 -- 105-2 
- 105-3 -- 105-4 -- 105-5 -- 105-7 --
107 - 112 -- 119 -- 120 -- 122 -- 128 
- 130-1 -- 130-2 -- 130-5 -- 130-7 --
130-20 - 130-23 -- 130-29 -- 130-32 -
130-38 - 130-39 -- 130-44 -- 130-45 --
130-46 - 130-47 -- 130-52 -- 130-56 --
130-57 - 130-58 -- 130-67 -- 130-68 --
130-71 - 130-76 - 131-3 - 131-7-B --
131-9 - 131-10 -- 131-11 -- 131-12 --
131-13 - 131-14 -- 132 -- 135 -- 137 --
146 - 147 - 148 - 150 -- 152 - 155 
- 156 - 157 -- 158 -- 159 -- 160 --
161 - 162 -- 163 - 164 -- 165 -- 166 
- 167 - 168 -- 169 -- 172 -- 173 -
175 - 176 - 184 -- 186 - 187 - 190 
- 192 - 200 - 202 - 207 - 215 -
217-1 - 217-2 - 217-3 -- 225 - 227-1 
- 227-2 - 227-3 - 228 -- 230 - 233-a 
- 233-b - 233-c -- 236-5 -- 236-6 -
236-9 - 238-1-a - 238-4 -- 238-5 -
238-6 - 238-7 - 243 - 244-2 - 244-3 
- 245-2 -- 245-3 - 245-4 - 245-5 --
247 - 250 -- 251 - 252 - 253 - 254 
- 255 - 257 -- 258 - 263 - 268-3. 

Agora, suspende-se um p o u c o a 
~numeração, dado que atingimos uma 

as emendas cujo parecer precisa ser 
Verificado . 

1 
Vou suspender a sessão, por alguns 

dnstantes, para conhecer o pensamento 
0 Sr. Relator Antônio Carlos. 
Está suspensa a Sessão. 
<Suspensa a Sessão.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Está reaberta a Sessão. A última 

enumeração de emenda foi 268-3. Ago-
ra deveria vir a 270. Entretanto, ainda 
o Sr. Relator está verificando esta 
emenda. Assim, não se registre ainda 
a 270. Vamos prosseguir, registrando as 
seguintes: 272 - 274 -- 282 - 289-1 -
289-2 - 289-3 - 291-1 - 291-2 - 291-4 
- 291-5 - 291-7 - 291-8 - 291-11 -
291-12 - 291-13 - 291-14 -- 304 - 306 
- 308 - 310-1 - 310-2 -- 311 - 316 
- 318 - 323 --328 - 333 -- 335 -- 357 -
338 - 342 - 344 -- 345 -- 347 - 348 
- 350 - 352 - 353-1 -- 354-1 - 354-2 
- 354-3 - 356 -- 357 - 363-2 -- 363-3 
- 366 - 369-6 - 369-7 - 370 - 373 
- 390 - 397 -- 399 - 400 -- 404 -
407 - 408 - 412 -- 417 - 418 - 419 
- 426-7 - 426-8 - 426-9 - 427-1 -
427-5 - 427-6 e 427-8 - 428-1 -- 428-4 
- 428-8 - 428-9 - 428-10 -- 431 -
432 - 433 - 437 -- 439 -- 440 -- 442 
-- 450 -- 451 - 452 - 456 -- 458 --
459 -- 462 -- 463 - 476 -- 477 
- 483 -- 484 -- 490 -- 492 -- 493 -
494 -- 495 - 506 - 507 - 509 - 510 
- 511 - 513-1 e 513-2 - 515 - 521-3 
- 521-10 - 521-12 - 521-19 - 521-20 
- 521-22 - 521-23 -- 521-24 -- 521-25 
- 521-26 -- 521-27 - 521-28 -- 522 -
524 - 525 - 527 - 532 - 535 -- 537 -
538 - 542 - 544 - 545 - 546 -- 547 
-- 548 - 549 - 556 - 559 - 562 -
566 -- 567 -- 569 -- 571 - 582 - 585 
- 586 - 596 - 599 -- 600 - 606 -
610 -- 621 - 626 - 630 - 639-1 - 639-3 
- 639-4 - 642 - 643 - 650 - 657 -
662 - 664-1 - 664-2 - 664-3 - 664-4 
- 664-5 -- 664-6 - 665-1 -- 665-2 -
666 - 668 -- 670 - 673 - 674 -- 675 
- 681-5 - 681-6 - 681-9 -- 681-19 -
682 - 687-1 -- 687-2 -- 690 - 692 -
693 - 694 - 696-4 -- 696-7 - 696-8 
- 698-2 - 698/3 - 698-4 - 698-5 - 698-6 
698-7-698-8- 698-9-698-10-698-11 
-- 698-12- 700- 701 - 703 - 705 -
707-A-- 707-C- 708-1 - 708-2 -- 708-3 
- 708-4 - 709-3 - 711-1 - 711-2 -
712-1 - 712-2 - 712-3 - 712-4 - 712-5 
- 712-6 -- 712-7 -- 713-1 - 713-2 -
714-1 - 714-2 - 714-3 -- 714-4 - 714-5 
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-- 715 -- 716 -- 718-1 -- 718-2 -- 718-3 
- 718-4 -- 720 -- 731-1 -- 731-2 -- 737 
-- 739 -- 740 -- 744 -- 749-1 - 749-2 
- 750 - 751 -- 752 -- 755 -- 756 --
759 -- 761 -- 763 -- 765 -- 766 
-- 767 -- 769 -- 771 -- 772 -- 773 -
779 -- 780-1 -- 780-2 -- 781-5 -- 781-8 
-- 781-13 -- 781-14 -- 781-14-A -- 781-15 
-- 781-20 -- 781-22 -- 781-28 -- 781-30 
-- 781-31 -- 781-32 -- 781-33 -- 781-34 
-- 781-35 -- 781-36 -- 781-37 - 781-38 
-- 781-39 -- 781-41 -- 781-42 -- 781-43 
-- 781-44 -- 781-45 - 781-46 -- 781-47 
- 781-48 --781-49-- 781-51 -781-52-
781-53 - 781-54 - 781-57 - 781-58 -
781-59 - 781-62 - 781-63 - 783 - 785 -
790 - 791-2 - 791-3 - 791-4 - 791-6 -
791-10 -- 791-14 - 793 - 797-D - 797-E 
- 797-N - 797-0 - 800-1 - 800-2 -
800.:.3- 804-A- 804-B- 804-C- 804-E 
- 804-G - 804-H - 804-1 - 805-B --
805-C - 805-E - 805-G - 805-J -
805-M -- 811-1 - 811-2 - 811-3 --
811-4 - 811-5 - 811-6 - 811-7 - 816-1 
- 816-4 - 820-1 - 820-3 - 823 - 825 
- 831-2 - 832-4 - 832-5 - 835 - 837-1 
- 837-4 - 838-1 - 838-4 -- 838-5 
838-8 - 838-11 - 838-17 - 838-18 -
838-19 - 838-20 - 838-21 - 839-5 -
839-14 -- 839-15 - 839-16 -- 839-20 --
840-1 - 840-2 - 840-4 - 849-1 - 849-2 
- 849-8 - 849-10 - 849-11 -- 849-14 
- 849-15 - 849-17 - 849-18 - 863 -
867 - 869 - 871 - 873-13 - 881-C --
882 - 883-1 - 883-2 - 883-3 - 883-5 
- 883-11 - 883-12 - 883-13 - 883-15 
- 883-16 -- 883-17. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Emenda n.0 270, que tinha ficado 
para ser anunciada posteriormente, 
também está entre as prejudicadas. 

VOTAÇAO 

O Presidente Moura Andrade anuncia 
a votação das emendas de parecer con-
trário e das que receberam parecer pela 
prejudicialidade, igualmente tidas pela 
Mesa como de parecer contrário, salvo 
os requerimentos de destaque. 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

(Procede-se à chamada.) 

Respondem e votam "não "os Senho-
res Deputados: 

Raimundo Padilha 
Humberto Lucena 

Acre: 

Albany Leal- ARENA 
Altino Machado -- MDB 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Rui Lino - MDB 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 

Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos - MDB 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres- ARENA 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 

Adriano Gonçalves - ARENA 
Armando Carneiro - ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
Gabriel Hermes --ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
João Menezes- MDB 
Waldemar Guimarães- ARENA 

Maranhão: 

Alexandre Costa - ARENA 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
Clodomir Millet - ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho - ARENA 
Mattos Carvalho - MDB 
Pedro Braga - MDB 

Piauí: 
Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa - ARENA 



Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante- ARENA 
João Mendes Olímpio - MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará: 

Álvaro Lins - MDB 
Armando Falcão - ARENA 
Costa Lima- ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Euclides Wicar - ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Moreira da Rocha - MDB 
Ossian Araripe - ARENA 
Oziris Pontes - MDB 
Paes de Andrade - MDB 
Paulo Sarasate - ARENA 

Rio Grande do Norte: 

Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 
Vingt Rosado - ARENA 

Paraíba: 

Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho- MDB 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro - ARENA 
Janduí Carneiro - MDB 
João Fernandes- MDB 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco: 

Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Aurino Valois -ARENA 
Clodomir Leite - MDB 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Herácllo Rêgo -ARENA 
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João Cleofas- ARENA 
Josecarlos Guerra - ARENA 
José Meira - ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas: 

Aloysio Nonô- MDB 
Ary Pitombo - MDB 
Medeiros Neto- ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Pereira Lúcio- ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 

Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 

Bahia: 

Aloísio de Castro - MDB 
Antônio Carlos Magalhães -ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Hermógenes Príncipe - MDB 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo - ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Mário Piva - MDB 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Pedro Catalão - MDB 
Raimundo Brito - ARENA 
Régis Pacheco - MDB 
Ruy Santos - ARENA 
Tourinho Dantas - ARENA 
Vasco Filho- ARENA 

Espírito Santo: 

Argilano Dario - MDB 
Bagueira Leal - ARENA 
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Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
João Calmon- ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade- ARENA 

Rio de Janeiro: 

Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edésio Nunes - MDB 
Edilberto de Castro - ARENA 
Emmanoel Waismann- MDB 
Geremias Fontes - ARENA 
Glênio Martins - MDB 
Heli Ribeiro - ARENA 
José Maria Ribeiro - MDB 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 

Adauto Cardoso - ARENA 
Amaral Neto- MDB 
Arnaldo Nogueira - ARENA 
Aureo Melo - MDB 
Benjamin Farah- MDB 
Cardoso de Menezes- ARENA 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Nelson Carneiro - MDB 
Rubens Berardo - MDB 
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 

Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha- ARENA 
Amintas de Barros -ARENA 
Aquiles Diniz - MDB 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Murta- ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Gustavo Capanema - ARENA 

Horácio Bethônico- ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
João Herculino - MDB 
José Bonifácio- ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira - ARENA 
Monteiro de Castro- ARENA 
Nogueira de Rezende - ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Padre Nobre - MDB 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Renato Azeredo- MDB 
Rondon Pacheco - ARENA 
Tancredo Neves- MDB 
Teófilo Pires - ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos- ARENA 

São Paulo: 

Adrião Bernardes- ARENA 
Alceu de Carvalho - MDB 
Amaral Furlan - MDB 
Aniz Badra - ARENA 
Antônio Feliciano- ARENA 
Athié Coury - MDB 
Batista Ramos - ARENA 
Broca Filho -ARENA 
Campos Verga! - ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Franco Montoro - MDB 
Hamilton Prado - ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
Lacôrte Vital e - ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Levy Tavares - MDB 
Mário Covas - MDB 
Nicolau Tuma - ARENA 
Ortlz Monteiro - ARENA 
Padre Godinho - MDB 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado- ARENA 
Ulysses Guimarães - MDB 
Yukishigue Tamura - ARENA 



Goiás: 
Anísio Rocha - MDB 
Castro Costa - MDB 
Celestino Filho - MDB 
Geraldo de Pina- ARENA 
Jales Machado- ARENA 
José Freire - MDB 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida- ARENA 
Peixoto da Silveira - MDB 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 
Correa da Costa- ARENA 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Philadelpho Garcia- ARENA 
Rachid Mamed- ARENA 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Accioly Filho- ARENA 
Antonio Annibelli - MDB 
Antonio Baby- MDB 
Emílio Gomes - ARENA 
Fernando Gama - MDB 
Hermes Macedo -ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
Jorge Curi- ARENA 
Lyrio Bertolli -ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Petrônio Femal - MDB 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Renato Celidônio- MDB 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina: 
Alvaro Catão - ARENA 
Antônio Almeida - ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
Domício Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Laerte Vieira - MDB 
Lenoir Vargas - ARENA 
Orlando Bertoli- ARENA 
Osni Regis - ARENA 
Paulo Macarini - MDB 
Pedro Zimmermann- ARENA 
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Rio Grande do Sul: 
Adílio Viana - MDB 
Afonso Anschau- ARENA 
Antônio Bresolin- MDB 
Ary Alcântara- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares- ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
José Mandelli - MDB 
Lino Braun- MDB 
Luciano Machado- ARENA 
Marcial Terra- ARENA 
Matheus Schmidt - MDB 
Norberto Schmidt - ARENA 
Osmar Grafulha - MDB 
Perachi Barcelos - ARENA 
Ruben Alves- MDB 
Tarso Dutra - ARENA 
Zaire Nunes- MDB 

Amapá: 
Janary Nunes - ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

Abstiveram-se de votar os Senhores 
Deputados: 

Unírio Machado 
Wilson Chedid 
Newton Carneiro. 
Benedito Vaz 
Teófilo Andrade 
Ranieri Mazzilli 
Maurício Goulart 
José Barbosa 
Ivete Vargas 
Hélcio Maghenzani 
Ewaldo Pinto 
Afrânio de Oliveira 
Simão da Cunha 
Oscar Corrêa 
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Celso Passos 
Carlos Murilo 
Noronha Filho 
Breno da Silveira 
Roberto Saturnino 
Getúlio Moura 
Fontes Tôrres 
Bernardo Bello 
Vieira de Melo 
Josaphat Borges 
João Mendes 
Henrique Lima 
Edgard Pereira 
Clemens Sampaio 
José Carlos Teixeira 
Ariosto Amado 
Oswaldo Lima Filho 
Andrade Lima Filho 
Renato Archer 
Mário Maia. 

Procedida a votação, o Presidente 
(Moura Andrade) divulga o resultado 
seguinte: 

Votaram não 280 Srs. Deputados. Abs-
tiveram-se de votar 34 Srs. Deputados. 
As emendas foram rejeitadas. Esclarece 
que o Senado, em conseqüência, não terá 
de votar a matéria, uma vez que ela já 
foi rejeitada na Câmara. 

O Sr. 1.0 -Secretário lê emenda de re-
dação do Deputado Nicolau Tuma, que 
é a seguinte: 

EMENDA DE REDAÇAO 

Capítulo IV - Dos Direitos e Garan-
tias Individuais. 

Art. 149 - Acrescente-se no final do 
§ 10 a seguinte expressão: 

". . . ou por danos causados ao erá-
rio público." 

Justificação 

A Emenda n.O 657, de minha autoria, 
foi considerada prejudicada em virtude 
da aprovação do § 10 do art. 149, com 
a redação proposta pela Emenda n.0 326. 

Entendeu o eminente Sub-Relator, 
Senador Wilson Gonçalves, que o final 
de minha emenda, que ora pretendo res-
tabelecer, não podia ser aceito pela im-
possibilidade regimental de se acrescen-
tar a expressão "ou" entre o final do 
mencionado § 10 e a expressão ". . . por 
danos causados ao erário público", como 
se lê no final da Emenda n.O 657, de 
minha autoria. Entretanto, manifestou 
o Senhor Senador Wilson Gonçalves sua 
plena concordância com os nossos de-
sígnios que são os de abranger na hipó-
tese do confisco os bens originários de 
atividades ilicitas, lesivas ao erário, 
como, por exemplo, o contrabando. 

O Senhor Presidente dos trabalhos 
advertiu-nos que a Lei Penal poderia fi-
gurar a hipótese. Data vênia, entendo 
que não. A lei ordinária não pode ir 
além do que dispõe a Constituição e o 
dispositivo constitucional só admite o 
confisco de bens quando resultantes de 
abusos no exercício de função pública. 

Assim ponderando, entendo que mi-
nha emenda não foi prejudicada. Tam-
bém não foi rejeitada porque não foi 
posta em votação. 

Está, desta forma, muito viva a Emen-
da n.0 657, à espera de uma decisão. 

Ora, como seus objetivos são os mais 
sadios, como existiu em prim!ípio con-
cordância do Senhor Sub-Relator, nada 
mais justo que se aceite a emenda que 
ora proponho. Ela completa o pensa-
mento do legislador e se constituirá 
numa nova barreira ao enriquecimento 
ilícito, com danos causados ao erário. 

Sala da Comissão Especial, em janeiro 
de 1967. - Nicolau Tuma. 

O Presidente Moura Andrade esclarece 
que a matéria só pode ser considerada 
pela Presidência, como sugestão à Co-
missão Mista. Nestas condições, será ela 
encaminhada a êsse órgão para ser con-
siderada por ocasião da redação. 



4I.a SESSÃO (17-1-67) 
QUESTõES DE ORDEM 

Aberta a sessão, o Presidente Moura 
Andrade concede a palavra ao Depu-
tado JOÃO MENEZES (MDB - Pará) 
para uma questão de ordem: (111) 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acom-
panhando os trabalhos do Congresso 
Nacional, verificamos que V. Ex.a tem 
procurado, na realidade, coordenar ês-
ses trabalhos, para que não surjam dú-
vidas durante a votação das numerosas 
emendas apresentadas ao Projeto de 
Constituição. Nesta oportunidade, quero 
formular a V. Ex.a uma indagação ou 
questão de ordem relativa aos traba-
lhos. 

Existem grupos de emendas com pa-
recer favorável, existem grupos de emen-
das com parecer negativo e com parecer 
Pela prejudicialidade. Essas emendas 
votadas em globo com parecer favorá-
Vel, ou em globo com parecer negativo, 
depois vão sofrer os mais variados des-
taques, porque, segundo V. Ex.a anun-
ciou, existem 505 destaques. Portanto, 
se formos votar destaque por destaque, 
será quase materialmente impossível de-
liberarmos sôbre todos êles no tempo 
determinado para a ordenação dos tra-
balhos da votação. Então, pergunto, pri-
meiro: se êsses destaques não forem vo-
tados, as emendas aprovadas, com pare-
ceres favoráveis, ficam como válidas, 
como aprovadas e as rejeitadas ficam 
definitivamente rejeitadas? Se por aca-
so, na votação de um destaque, não hou-
~er número suficiente para votá-lo -
e a segunda consulta que faço a V. Ex.a 
- o Congresso continuará a votar essa 
e~enda para a qual não houve número, 
ate obter o quorum, ou passará para a 
emenda seguinte? 

Estas as duas consultas que queria fa-
zer Para ordenar os nossos trabalhos· 

DECISAO DA PRESID:I!:NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- V. Ex.a levantou realmente tôdas as 
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hipóteses que podem ocorrer no anda-
mento dos trabalhos. A Presidência in-
forma que a votação realizada ontem 
consubstanciou o processo de elabora-
ção constitucional. Foram aprovadas as 
emendas de parecer favorável e foram 
rejeitadas as emendas de parecer con-
trário, :laivo os destaques. De então por 
diante, deveremos submeter a Plenário 
os requerimentos de destaque e as ma-
térias a que dizem respeito, quando 
aprovados êsses requerimentos. Se por-
ventura não houver aprovação de desta-
que algum, consideram-se como inte-
grantes da Constituição tôdas as emen-
das de parecer favorável, já aprovadas. 
Se retirados os destaques, estarão inte-
grando o Projeto as emendas, de parece-
res favoráveis já aprovadas. Se a vo-
tação não alcançar 202 Deputados, na 
Câmara, e 34 Senadores, no Senado, o 
destaque será tido como rejeitado e, con-
seqüentemente, aí se verificará a inte-
gração da emenda, de parecer favorável, 
já aprovada por maioria absoluta, no 
Projeto. 

Com êste processamento já realizado, 
não ocorre qualquer hipótese em que o 
Projeto de Constituição pudesse vir a ser 
promulgado no seu texto original, pois 
já sofreu modificações. Agora, trata-se 
de verificar se haverá modificações sô-
bre a matéria já votada. Não se trata 
mais de incluir dispositivos ou retirar 
dispositivos ainda sob votação, mas, sim, 
retirar dispositivos já votados ou incluir 
dispositivos ainda não votados. 

Respondo a V. Ex.a da seguinte ma-
neira. 

Primeira hipótese: se não forem vota-
dos os destaques, estarão aprovadas as 
emendas de parecer favorável e rejeita-
das as de parecer contrário. 

Segunda hipótese: se a emenda não 
alcançar 202 votos na Câmara e 34 vo-
tos no Senado, se ela tiver parecer favo-
rável, ficará dentro do seu grupo, e es-

(lll)D.c.N. - 18-1-67 - n.0 11 - pág. 295. 
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tará aprovada; se tiver parecer contrá-
rio, ficará dentro do seu grupo e estará 
rejeitada. 

Terceira hipótese: se os requerimentos 
de destaque forem retirados, as matérias 
a que dizem respeito ficarão no seu res-
pectivo grupo: se com parecer favorável, 
as emendas estarão definitivamente 
aprovadas; se com parecer contrá;rio, 
estarão rejeitadas. 

Parece-me que o esclarecimento é o 
suficiente. 

O Deputado João Menezes solicita, 
ainda, alguns esclarecimentos ao Presi-
dente do Congresso Nacional. Publica-
remos a seguir essas indagações com as 
respectivas decisões do Presidente Mou-
ra Andrade. 

O Sr. João Menezes - Ainda faltou 
uma hipótese, Sr. Presidente, que eu gos-
taria também esclarecesse V. Ex. a. As 
premissas que V. Ex.a trouxe ao conhe-
cimento do Plenário são perfeitas e es-
tão de acôrdo com a lógica e o bom-
senso, e até mesmo com as disposições 
legais. Mas há outra hipótese: no caso 
de estar sendo votado um destaque, se 
não existir quorum para a sua votação, 
V. Ex.a passará para outra matéria, ou 
insistirá em votações sucessivas do des-
taque até a existência de quorum? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- No pedido de destaque, a votação é 
simbólica. 

O Sr. João Menezes - E não pode 
haver verificação? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Pode. 

O Sr. João Menezes- Se houver veri-
ficação para o pedido de destaque e a 
direção dos trabalhos verificar que não 
há quorum ... 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Se não existir maioria absoluta, ou 
seja, o quorum qualificado para a vota-
ção de emenda constitucional, encerra-
se a sessão e marca-se outra para se 

retomar o trabalho, uma vez que o Con-
gresso, nesta fase, não pode trabalhar 
sem o quorum qualificado para a vota-
ção de emendas constitucionais. 

O Sr. João Menezes - Perfeito. Então 
V. Ex.a esclarece o seguinte: primeiro, se 
na votação dos destaques, com emendas 
de parecer favorável. .. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência precisa esclarecer uma 
circunstância: a sua resposta é em rela-
ção a requerimentos de destaque. 

O Sr. João Menezes - Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Se fôr em relação à própria emenda 
já destacada, não alcançando número, 
considera-se a emenda rejeitada. 

O Sr. João Menezes - Muito grato a 
V. Ex.a. 

O Plenário está bem esclarecido com 
o que V. Ex.a acabou de declarar. Só se 
repetirá a votação no caso de requeri-
mento de destaque. Se êste não tiver 
quorum, então V. Ex.a suspenderá a ses-
são e marcará outra para insistir no 
mesmo requerimento. No caso das emen-
das não; as que não o obtiverem serão 
dadas como aprovadas ou rejeitadas. 
Não é isto? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Não é bem isso. A Presidência se 
reserva o direito de, em determinada 
circunstância, deixar de submeter à vo-
tação um pedido de destaque para o 
qual, evidentemente, não foi dado quo-
rum e passará, então, a votar outros pe-
didos de destaque, a fim de que não ha-
ja, em face dessa interpretação, movi-
mentos de obstrução em tômo de mero 
incidente regimental, que é o pedido de 
destaque, deixando-se de apreciar a ma-
téria constitucional. 

O Sr. João Menezes - Então, V. Ex.a 
já está dando nova interpretação. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Não é nova interpretação. É que V. 
Ex.a deseja que a Mesa, por antecipação, 



- 551 

anuncie como resolverá tôdas as ques-
tões de ordem que forem colocadas em 
Plenário daqui por diante. v. Ex.a, muito 
inteligentemente, já apresentou inúme-
ras hipóteses. A Mesa, de sua parte, com 
bastante liberalidade, está procurando 
orientar V. Ex.a e o Plenário dentro des-
sas hipóteses. Mas evidentemente as 
hip~teses por V. E~. a apresentadas' po-
de.rao estar alteradas pela dificuldade de 
transito de determinada matéria, quan-
do surgir. Portanto em tese e sem que 
i t ' ' s o implique efetivamente num pré-jul-
gamento das questões de ordem que ain-
da vão surgir - apenas em tese repito 
- informo a V. Ex.a que temos de dis-
tinguir duas situações: a votação do re-
querimento de destaque da votação da 
matéria destacada. o requerimento de 
destaque é votado pelo processo simbó-
lico· Pode sôbre êle haver pedido de ve-
rificação e, então, far-se-á uma chama-
da. Se se verificar então a não-exis-t· ' ' encia de número na Casa a sessão por 
i ' ' sso mesmo, não poderá continuar. Ago-
ra, a matéria destacada é votada nomi-
n~lmente. Se se verificar que na ocasião 
nao h' a quorum para a aprovação cons-
u:ucional, considera-se a matéria como 
~ao aprovada. Esta a distinção a ser 
eita · Uma, é a falta de número para 

Prosseguimento da sessão, que se cons-
~ata atrav_és de verificação de votação. 

outra e a inexistência do quorum 
constitucional para a aprovação da ma-
téria submetida ao Plenário. 

De acôrdo com a Constituição e os 
atos que nos regem, inclusive os vários 
Regimentos, o da Câmara o do Senado 
e o R ' egimento Comum bem assim a Re-sol - ' uçao n.o 1 do Congresso Nacional não ale ' ançando o quorum qualificado, con-
side:a-se a matéria como prejudicada, 
e nao volta à apreciação do Plenário. 

Estas são, portanto as soluções que a 
Presidência pode, no ~omento, apresen-
tar a v. Ex.a. 

O Sr. João 1\lenezes - Multo grato a 
V. Ex.a. 

Reconheço a responsab1lldade que 
pesa sôbre seus ombros, neste momento 
em que se discute e se vota a lei prin-
cipal do País. Verifiquei, pela exposição 
clara que acabou de fazer à Casa, que, 
primeiramente, em relação à falta de 
quorum para votação de pedido de des-
taque, V. Ex.a havia, inicialmente, se 
não estou enganado, informado que, no 
caso de não h a ver número para essa 
votação, suspenderia a sessão e convo-
caria depois uma seguinte e insistiria ... 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- V. Ex.a desculpe-me. Quando afir-
mei que, não havendo quorum, se encer-
raria a sessão, é porque não haveria 
número para a deliberação. Só não ha-
verá número na verificação de votação 
de um destaque, quando não existir quo-
rum para prosseguir na sessão. Então ela 
é encerrada - não é suspensa - e se 
convoca nova sessão. Aí vem a segunda 
hipótese de V. Ex.a: e, na segunda sessão, 
V. Ex. a colocará obrigatoriamente o 
mesmo requerimento que deu causa à 
falta de número? 

O Sr. João Menezes - Já esclareceu 
V. Ex.a que não. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Poderei fazê-lo ou deixar de fazê-lo, 
conforme a circunstância em que ocorra 
a falta de número. Se, porventura, a 
Presidência verificar que foi por causa 
daquele requerimento que deixou de 
existir número, não irá recolocá-lo, salvo 
entendimento entre os líderes para que 
novamente haja número. Iniciará com 
outra matéria que garanta a continui-
dade dos trabalhos, deixando aquêle re-
querimento para mais tarde. A Presi-
dência tem de fazer todo o possível para 
que não haja cessação do processo de 
votação da Constituição. 

O Sr. João Menezes - Esta a expli-
cação que eu queria de V. Ex. a. Agra-
deço bastante e saio daqui com a cer-
teza de que provàvelmente alguns pedi-
dos de destaque ficarão de quarentena. 
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O Deputado RAYMUNDO PADILHA 
(ARENA - Rio de Janeiro) levanta a 
seguinte questão de ordem: (112) 

Sr. Presidente, é provável que algo que 
V. Ex.a tenha anunciado me tenha esca-
pado, neste tumulto natural de quem 
está procurando orientar-se em tôrno 
de matéria tão complexa. Mas o enten-
dimento geral, acredito, de tôda a Casa 
é o de que o julgamento final e defini-
tivo reside no voto do Plenário. Não 
prevaleceria, de qualquer maneira, outra 
espécie de julgamento. Quero dizer, sô-
bre qualquer matéria que não fôsse aqui 
apreciada, não poderia prevalecer um 
voto, digamos, da própria comissão, por-
que sôbre ela o Plenário não se mani-
festou. Qual a decisão final, nesta fase 
de elaboração legislativa, se a soberania 
pertence ao Plenário? Sr. Presidente, 
dúvidas nos acodem, ao longo da sua 
brilhante exposição e dos esclarecimen-
tos sempre clarividentes que V. Ex.a nos 
ministra. Ficamos aqui a procurar sa-
ber se um incidente de processo não po-
deria perturbar a própria inserção, ou 
a omissão, no texto constitucional, de 
matéria que eventualmente deixasse de 
ser votada no Plenário. 

Não sei se entendi bem a exposição de 
V. Ex. a e se fui também bem claro nesta 
questão de ordem. 

DECISAO DA PRESIDtNCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- V. Ex. a foi bastante claro. A Presi-
dência adotou, como critério, a votação, 
em primeiro lugar, das emendas de pa-
recer favorável, em globo, salvo os re-
querimentos de destaque, e as emendas 
de parecer contrário, em globo, salvo os 
requerimentos de destaque, porque dava 
oportunidade ao Plenário para manifes-
tar-se positivamente a respeito de umas 
e de outras, aprovando-as ou rejeitando-
as, e, em seguida, passar à apreciação 
dos destaques. Com isso, propiciava 
meios ao Plenário, através dos seus lí-
deres, de encaminhar as decisões da res-
pectiva bancada e de tôda a Casa, no 

sentido de declararem qual era o seu 
ponto de vista, ou qual era a votação 
que confirmavam através dos destaques. 

Em última análise, o que V. Ex.a de-
seja indagar da Presidência é se a vota-
ção, em globo, está consumada, apesar 
da existência de requerimentos de des-
taque, ou se ela não se consumou, em 
virtude da existência de requerimentos 
de destaque. 

O Deputado Raymundo Padilha, a 
seguir, faz várias indagações ao Presi-
dente do Congresso Nacional. Abaixo 
transcrevemos essas indagações, junta-
mente com as respostas do Presidente 
Moura Andrade. 

O Sr. Raymundo Padilha - Perdão. 
Não me estou referindo à totalidade dos 
destaques, matéria da qual iremos tratar 
dentro em pouco. Indago concretamen-
te: se temos 505 destaques a apreciar, 
para negar ou aprovar, admitindo-se 
que, dizia eu, por qualquer incidente 
de processo, por uma ação de liderança 
ou por omissão, enfim, por quaisquer cir-
cunstâncias peculiares a um Parlamen-
to, deixássemos de votar alguns dêsses 
destaques, qual a posição dêles no texto 
constitucional, se pertence o julgamento 
à soberania do Plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Se deixarmos de votar os destaques, 
a matéria a que êles dizem respeito fi-
cará integrada no respectivo grupo de 
emendas globais, que foi aprovado. Se 
porventura o destaque diz respeito a 
emenda de parecer contrário, e se êle 
não fôr votado, a matéria, estando entre 
as de parecer contrário, já foi rejeitada 
pelo Plenário. Se disser respeito a ma-
téria de parecer favorável é a mesma 
situação. 

O Sr. Raymundo Padilha - É julga-
mento transverso, implícito, que decorre 
desta omissão. Havendo omissão, have-
ria julgamento implícito. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Não vejo por que seja implícito aquilo 
que foi expressamente aprovado pelo 
Plenário no dia de ontem. 

O Sr. Raymundo Padilha - Perdão, 
Sr. Presidente. Foi aprovado. Salvo os 
destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Salvo os destaques. É evidente que, 
se V. Ex.a e o líder da oposição, que 
~presentaram destaques, comparecerem 
a Mesa e retificarem o requerimento de 
destaque - veja V. Ex.a - a matéria 
estará aprovada. Portanto, o requeri-
me~to de destaque vale enquanto valer 
a Intenção e a ação da liderança. A 
Mesa dá por aprovadas as matérias que 
foram efetivamente aprovadas pelo voto 
Positivo do Plenário, e dá por rejeitadas 
~s. matérias que foram efetivamente re-
Jeitadas pelo voto negativo do Plenário, 
salvo os destaques. Mas veja V. Ex.a que 
a argumentação de V. Ex.a se resolve 
c~m extrema facilidade: diante da hi-
Potese de que V. Ex.a e os líderes da 
oposição decidissem retirar - vamos di-
zer, se porventura isso ocorresse - to-
dos os requerimentos de destaque que 
foram apresentados, estaria terminado 
0 Processo de elaboração constitucional. 

O Sr. Raymundo Padilha- Se V. Ex.a 
Permite, seria ato volitivo, ato expresso 
de vontade, voluntário em suma, da li-
derança de uma ou outra parcialidade. 
~a hipótese que V. Ex.a - e Deus me 
IVre contestar o que V. Ex.a está dizen-

do; era um esclarecimento que desejava 
fazer - admiti, talvez errôneamente, 
Que uma decisão definitiva com desta-
q.ue em vigor não poderia ser dada por 
~Imples processo de omissão ou por um 
Incidente de Plenário, sem haver pro-
nunciamento positivo ou negativo do 
P.lenário. Por isso, usei a expressão tá-
Cita ou implícita. Agradeço a V. Ex.a. 

Para uma questão de ordem usa da 
Palavra o Deputado JOAO HERCULINO 
<MDB - Minas Gerais): (113) 

Sr. Presidente, tenho a impressão de 
que a simples necessidade, que existe de 
ser o destaque aprovado ou não, confir-
ma ou dá mais fôrça ao que V. Ex.a aca-
ba de decidir. Se, quando V. Ex.a puser 
em votação as emendas com pareceres 
favoráveis, salvo os destaques, êsses des-
taques não forem aprovados - é claro, 
lógico, evidente que o destaque de emen-
da com parecer favorável só pode ser 
para rejeição - é claro, lógico e evi-
dente também que a matéria está apro-
vada. Liquidado o assunto, portanto. V. 
Ex.a porá, por certo, a votação dos des-
taques, de acôrdo com os pareceres sô-
bre os mesmos exarados. Então, per-
gunto a V. Ex.a: nós, da Oposição, que 
nos interessamos, por exemplo, pelo des-
taque para a votação da emenda 2, co-
mo iremos proceder? Poderemos pedir 
preferência ainda para votação dêsse 
destaque? 

DECISAO DO PRESIDENTE 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Creio que a matéria está suficiente-
mente esclarecida. Os Senhores Con-
gressistas, antes que se inicie o processo 
de votação, estão levantando questões 
de ordem, estão levantando hipóteses. A 
Mesa está procurando responder àquilo 
que realmente seja de tal natureza que 
a sua resposta implique a maneira da 
condução dos trabalhos dos líderes no 
futuro. Já foi devidamente informado 
o Plenário a respeito dessas hipóteses, 
e a Presidência achou que, de fato, elas 
tinham interêsse para o encaminhamen-
to dos trabalhos. Entretanto, só quando 
chegar o destaque à Emenda n.0 2, de 
Vossa Excelência, se tornará oportuna a 
intervenção do nobre Deputado. 

O Sr. João Herculino - Então, será 
um a um. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- É evidente. Não estando agrupadas, 
será um a um. V. Ex. a deverá aguardar 
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que a Mesa anuncie como se vai pro-
cessar a votação dos destaques. 

O Deputado GETúLIO MOURA (MDB 
- Rio de Janeiro) levanta a seguinte 
questão de ordem: (114) 

Sr. Presidente, não sei se me antecipo, 
mas tenho a impressão de que êste pon-
to muito interessa a todos nós. Desejo 
indagar a V. Ex.a qual o método a ser 
seguido na apresentação dos destaques. 
Será pela ordem dos artigos destacados? 
Será pela ordem do recebimento dêsses 
destaques - salvo aquêles que têm pre-
ferência pedida, ou prioridade pleiteada 
pelos Líderes? Ainda: qual a ordem a 
ser seguida, uma vez que os destaques 
pràticamente foram oferecidos ao mes-
mo tempo, isto é, contemporâneamente? 

DECISAO DA PRESIDltNCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- É preciso aguardem os Srs. Congres-
sistas que a Mesa anuncie a forma pela 
qual vai ser processada a apreciação dos 
destaques. Se derem essa oportunidade 
à Mesa, já não terão necessidade de tan-
tas questões de ordem a respeito de as-
sunto que ainda não conhecem, mas po-
derão ter a oportunidade de levantar 
questões de ordem sôbre a decisão da 
Presidência. Nesta sessão a Presidência 
deferirá, se não houver manifestação em 
contrário, os requerimentos de destaque 
sôbre matéria coincidente, ou seja, re-
querimentos coincidentes, - aquêles 
apresentados pelos líderes do Govêrno 
e, também, pelos líderes da Oposição. A 
Presidência fêz uma verificação e, nesta, 
encontrou requerimentos partidos da li-
derança do Govêrno e da liderança da 
Oposição, que diziam respeito a pedidos 
de destaque das mesmas emendas e para 
o mesmo fim, ou seja, para aprovações 
ou rejeições. Então, a Presidência en-
tende que não haverá necessidade de 
submeter ao Plenário a aprovação de um 
requerimento de destaque partido de to-
do o Plenário, isto é, de ambas as lide-
ranças. Com isso ganha tempo. Em se-

guida, colocará em votação os requeri-
mentos sôbre os quais não ocorreu coin-
cidência entre ambas as facções, mas 
que são preferenciais das respectivas li-
deranças. Por último, colocará em vota-
ção os requerimentos que não são prefe-
renciais. Dêstes últimos, antes de entra-
rem em votação, a Presidência fará uma 
organização. Não pode responder, desde 
já, se os submeterá ao Plenário, pela 
ordem de entrada na Secretaria, uma 
vez que poderia haver tumulto, já que 
se referem a artigos e capítulos com-
pletamente diversos dentro da Consti-
tuição. Também não pode a Presidência 
submetê-los pelo número dêles, por que 
a ordem cronológica não é para êste tipo 
de trabalho a melhor ordem. Dêsse mo-
do, uma vez terminados os destaques 
preferenciais, a Presidência irá exami-
nar os restantes destaques, para verifi-
car nestes últimos qual o melhor método 
a ser seguido pelo Plenário. 

Temos, portanto, desde já anunciado: 
em primeiro lugar, votar-se-ão os des-
taques em que haja coincidência de pe-
didos; em seguida, os destaques prefe-
renciais das lideranças; depois, haverá 
uma verificação dos destaques remanes-
centes para estabelecimento do método 
mais aconselhável e mais fácil para a 
votação. 

Para uma questão de ordem usa da 
palavra o Deputado PEDRO ALEIXO 
(ARENA - Minas Gerais): (115) 

Sr. Presidente, na sessão de ontem, 
V. Ex.a submeteu ao Plenário a votação 
de tôdas as emendas que haviam rece-
bido parecer favorável, com a ressalva 
dos destaques que tivessem incidido sô-
bre emendas relacionadas pela Comissão 
como merecedoras de aprovação. V. Ex.a, 
assim procedendo, como sempre, facili-
tou imensamente os trabalhos do Plená-
rio e teve a cuidadosa diligência de 
anunciar emenda por emenda, de tal 
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sorte que o Plenário ficou perfeitamente 
informado do alcance do voto que ia dar. 

Interpretando os requerimentos ofere-
cidos, V. Ex.a me pareceu ter dado a 
melhor de tôdas as soluções, porque, em 
face do dispositivo do Ato Institucional, 
segundo o qual, aprovado em globo o 
projeto, como o foi, o de que se cogitava 
dai por diante era saber quais as modi-
ficações que iriam ser nêle introduzidas 
Por via de emendas, desde logo ficava 
certo que a modificação no projeto exi-
giria expressamente o quorum da maio-
ria absoluta de Deputados e também da 
maioria absoluta de Senadores. Mais 
tarde, V. Ex.a submeteu ao Plenário tô-
das as emendas que tinham tido parecer 
contrário e também as que tinham sido 
consideradas prejudicadas, entendendo 
que aquelas que tivessem sido rejeitadas, 
ou como prejudicadas ou porque expli-
citamente excluídas da aprovação por 
Parte da Comissão, desde logo estariam 
afastadas de qualquer deliberação do 
Plenário, destacadamente, salvo se para 
elas tivesse havido requerimento de des-
taque. 

Estamos hoje, graças à diligência de 
V. Ex.a, numa situação absolutamente 
tranqüila. O Plenário aprovou o que quis 
aprovar expressamente, sem mesmo ter 
a informação de quais as emendas que 
haviam sido objeto de requerimento de 
destaque; de igual modo, o Plenário re-
Jeitou o que quis rejeitar sem mesmo 
Precisar de saber quais as emendas que 
tinham sido objeto de destaque. 

Assim, neste momento já se sabe que 
0 Projeto de Constituição sofreu modifi-
c~ções substanciais, por via da aprova-
Çao das emendas que tiveram parecer 
favorável, tôdas elas votadas com conhe-
cimento preciso, exato, porque tôdas elas 
anunciadas por v. Ex.a da maneira mais 
explícita. 

Vamos, portanto, agora, Sr. Presiden-
te, conforme v. Ex.a anunciou, entrar 
na segunda fase dos nossos trabalhos; 

isto é, vamos saber, de agora por diante, 
quais as emendas que ainda terão de ser 
submetidas ao conhecimento do Plená-
rio. Então, pondo a questão como V. Ex.a 
a pôs, fica perfeitamente ressalvado que 
será necessário que pelo voto expresso 
da maioria absoluta de Deputados e pelo 
voto expresso da maioria dos Senadores 
se fará a modificação no Projeto de 
constituição, já votado em globo, e, es-
pecialmente, em r:lação a emendas ~uc 
tiverem sido tambem aprovadas, explici-
tamente, ou, então, relativamente a 
emendas que, dadas como rejeitadas, 
possam ressurgir, por via da votação do 
destaque indicado. 

com esta satisfação, que me permito 
dar às deliberações de V. Ex.a, acredito 
que nenhum de nós precisa ter qualquer 
apreensão em face da decisão que V. Ex.a 
deu, porque, na verdade, o ~ue vai pre-
valecer não é 0 voto imphcito, o voto 
suposto, 0 voto fictício do Plenário, mas, 
im 0 voto expresso do Plenário, seja 
:pr~vando a emenda, seja rejeitando-a. 
E ara que a emenda possa realmente, 
d~ ~gora por diante, ser introduzida no 
projeto, ou ter 0 alcance de suprimir 

Projeto qualquer dispositivo, ou de no . t 
alterar qualquer dispositivo no proJe o, 
será necessário, como V. ~x.a anunciou 
há pouco, que na gradaçao _dos desta-
ques se tenha a manifestaçao do Ple-
nário. 

:E:ste entendimento, Sr. Presidente, que 
estou dando à deliberação de V. Ex.a, me 
parece ser aquêle que corresponde efe-
tivamente, não só aos dispositivos do ato 
de convocação, do Ato Institucional, co-
mo principalmente à constante e insis-
tente interpretação que V. Ex.a deu, des-
de o primeiro momento dos nossos tra-
balhos. v. Ex.a, com acuidade admirá-
vel, viu que na verdade nos encontrá-
vamos, em face do Projeto de Constitui-
ção na contingência de votar em globo, 
salvo os destaques que, naquela ocasião, 
tivessem sido requeridos. V. Ex.a chegou 
mesmo a anunciar o prazo para que ês-
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ses destaques fôssem oferecidos. Enten-
deu, entretanto, o Plenário que, ao invés 
de fazer o destaque sôbre êsse ou aquêle 
dispositivo, deveria aproveitar a fase de 
apresentação de emendas para, por meio 
de emendas supressivas, aditivas ou mo-
dificativas, dar a contribuição dos Con-
gressistas na elaboração definitiva do 
diploma constitucional. Escolhida essa 
via, a outra estava realmente relevada 
a um segundo plano e não poderia mais 
por ela transitar quem havia preferido 
a colaboração mais eficiente através de 
centenas de emendas, que na verdade se 
desdobram em mais de três milhares. 

Sendo assim, Sr. Presidente, parece-
me que agora vamos votar, de acôrdo 
com o que V. Ex.a determinou, apenas 
as emendas que tiverem sido objeto de 
coincidência de pedidos de destaques pe-
las duas organizações representadas nes-
te Plenário. Depois, então, será proces-
sada a votação das emendas para as 
quais se . houver pedido preferência. Em 
seguida, prosseguiremos nossos traba-
lhos, sob a constante vigilância da Mesa, 
principalmente para impedir que, vota-
das essas ou aquelas emendas, de agora 
por diante, depois de feita a votação, se 
possa, com a votação posterior, criar 
uma anomalia de emendas votadas, tor-
nando impraticável a própria elaboração 
definitiva, na sua redação final, do di-
ploma constitucional. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, con-
gratulo-me com V. Ex.a pelo processo 
adotado, porque dêle, realmente, vai sair 
a expressão da vontade de cada um dos 
Srs. Congressistas, em sua participação 
na elaboração da Constituição do País. 

O Presidente MOURA ANDRADE es-
clarece: 

A Presidência deixa claro que os re-
querimentos de destaques deverão ser 
votados pelo Plenário. Se não o forem, 
as matérias a que dizem respeito terão 
o destino correspondente aos blocos de 
emendas de que fazem parte. As que 

estão aprovadas estão aprovadas; as que 
estão rejeitadas estão rejeitadas. É den-
tro desta definição que o Plenário vai 
trabalhar. 

Há necessidade de aprovar ou rejeitar 
o requerimento de destaque. Qualquer 
retirada de requerimento de destaque 
implicará na reintegração da emenda no 
grupo de que faz parte. 

O Deputado PAULO SARASATE (ARE 
NA - Ceará) levanta a seguinte ques-
tão de ordem: (116) 

Sr. Presidente, ninguém mais do que 
eu, pela emenda que tomei a meu cargo 
defender, seria beneficiado, através da 
sua aprovação automática, em face do 
pronunciamento de V. Ex.a neste ins-
tante. Quer-me parecer, entretanto, que' 
não se atentou para uma particularida-
de. A Comissão, quer quando se mani-
festa favoràvelmente, quer quando se 
manifesta contràriamente a determina-
da proposição, apenas emite um parecer, 
e um parecer não tem fôrça de decisão. 
O parecer é matéria simplesmente opi-
nativa, como sabe V. Ex.a. 

Nestas condições, se V. Ex.a anunciou 
que um bloco de emendas com parecer 
favorável ia ser aprovado, salvos os des-
taques, aprovadas somente foram as 
emendas que não sofreram destaques. O 
Plenário expressamente se pronunciou 
a favor dessas emendas, na conformi-
dade do parecer da Comissão, e ficou 
aguardando a oportunidade devida, ou 
seja, para então, manifestar-se a favor 
ou contra o parecer da Comissão. 

Está nas notas taquigráficas que as 
emendas com parecer favorável foram 
aprovadas, salvo os destaques. Logo, não 
foram aprovadas aquelas destacadas, e 
assim é da tradição parlamentar em to-
dos os tempos. Segundo, na sessão da 
noite - e está nas notas taquigráficas 
- foram rejeitadas as emendas com pa-
recer contrário, salvo os destaques. Quer 
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dizer, só foram aprovadas, ou rejeitadas 
aquelas emendas acêrca das quais o 
Plenário se manifestou em bloco, na con-
sonância do parecer respectivo da Co-
missão. 

Nestas condições, Sr. Presidente, como 
parece que está havendo um grande 
equívoco, como parece que está havendo, 
no tumulto com que estamos votando a 
matéria, uma dúvida, que precisa ser 
convenientemente esclarecida à luz dos 
textos regimentais e à luz da própria 
vontade de acertar de cada um de nós, 
a partir de V. Ex.a, eu pediria que V. Ex.a 
considerasse suspensa a sessão, até que, 
num encontro de vontades entre os Lí-
deres e a Mesa, se achasse a solução ne-
cessária para o problema. Porque é fácil 
de resolver a questão. Se a Liderança do 
Govêrno tem emendas cuja rejeição con-
sidera imprescindível, que ela conceda 
a preferência para essas emendas e as 
submeta desde logo a votos. Se a Opo-
sição tem emendas que deseja votadas 
imediatamente, requeira para elas pre-
ferência comum. Feito isto, estaria sa-
nado o problema, e o Plenário se mani-
festaria, não direi soberanamente, por-
que se está abusando muito hoje do uso 
da palavra soberania, mas na plenitude 
de sua consciência. Afirmo, desde logo, 
que darei meu voto favorável às emen-
das do Nordeste, quaisquer que sejam as 
hipóteses. Assim, pediria a V. Ex. a que 
suspendesse a sessão, para que se che-
gasse a êsse entendimento entre as Li-
deranças, porque sem entendimento não 
atingiremos o fim com a tranqüilidade, 
com a coerência, com a fidelidade regi-
mental, com a ordenação perfeita com 
que V. Ex.a quer conduzir nossos traba-
lhos. 

O Deputado João Herculino (MDB -
Minas Gerais) pede a palavra para uma 
questão de ordem. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Não vou mais dar a palavra pela or-

dem a ninguém. Vou até aceitar a su-
gestão do Deputado Paulo Sarasate, e 
suspender a sessão por alguns instantes. 
Mas preciso declarar que os Srs. Depu-
tados estão incidindo em graves equí-
vocos. 

Se a matéria está destacada, ela o está 
para ser apreciada, e as questões de 
ordem com que aqui estamos consumindo 
tempo, realmente não modificam a de-
cisão da Mesa, nem podem modificá-la, 
porque a matéria foi votada salvo os 
destaques. Se os destaques não vierem 
a ser votados, a matéria está votada. 

Vou suspender a sessão, para que se 
reponha a tranqüilidade que ontem vigia 
nesta Casa e que tão bons resultados 
deu aos trabalhos. 

Neste ponto, deferi a questão de ordem 
do Deputado Paulo Sarasate. 

Está suspensa a sessão por alguns ins-
tantes. 

Reaberta a sessão, o PRESIDENTE 
MOURA ANDRADE faz a seguinte co-
municação: 

Antes de passarmos aos nossos traba-
lhos, a Presidência precisa esclarecer 
uma de suas respostas dadas à questão 
de ordem formulada pelo Deputado João 
Menezes. 

Verificou-se que, na mesma resposta 
por equívoco da Presidência, consta das 
notas taquigráficas o seguinte: 

"Se a emenda não alcançar 202 vo-
tos na Câmara e 34 votos no Senado, 
ela é tida como rejeitada". 

Assim, se a emenda não alcançar 202 
votos na Câmara e 34 votos no Senado, 
ela é tida como rejeitada. Todavia, por 
equívoco, a Mesa anunciou mais o se-
guinte: 

"E, conseqüentemente, aí se verifi-
cará a integração da emenda de pa-
recer favorável, já aprovada." 
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Há evidente equívoco. Resulta da pró-
pria contradição existente nesta afir-
mativa. Se a afirmativa é a de que, não 
alcançando 202 votos na Câmara ou 34 
no Senado, ela é tida como rejeitada, 
não poderia concluir a Presidência por 
declarar que, nesse caso, ela estará apro-
vada. De modo que faz esta retificação, 
por ter visto nas notas taquigráficas essa 
sua afirmação, que não pode prevalecer 
diante do que dispõe expressamente o 
Regimento e da maneira como deve ser 
processada esta votação constitucional. 

O Deputado LAURO CRUZ (ARENA 
- São Paulo) levanta a seguinte ques-
tão de ordem: 

Sr. Presidente, da relação dos desta-
ques distribuída no Plenário não consta 
o requerimento referente à Emenda nú-
mero 163. Pediria a V. Ex. a que veri-
ficasse isto. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

-- ~ procedente a questão de ordem por 
V. Ex.a levantada. Trata-se de omissão 
do avulso. Eu solicitaria dos Srs. Líderes 
e dos Srs. Congressistas o obséquio de 
anotarem no avulso, depois da Emenda 
n.0 162 e antes da 164, a existência do 
requerimento de destaque para votação, 
em separado, da Emenda n.0 163. ~ uma 
emenda com parecer pela prejudiciali-
dade. 

Pela ordem, usa da palavra o Depu-
tado JOAO MENEZES (MDB - Pará) : 
(117) 

Sr. Presidente, prestei atenção agora 
à exposição de V. Ex.a e não sei se real-
mente está correto o meu pensamento, 
porque quando V. Ex.a começou a expo-
sição eu estava lá na Liderança do Par-
tido e, nesse espaço que separa a Lide-
rança do Partido do Plenário, não ouvi 
a exposição inicial de V. Ex.a. 

Mas me parece que foi feita uma reti-
ficação à deliberação anterior expen-
dida pela Mesa do Congresso. E nessa 

retificação, se bem entendi, ficou explí-
cito que as emendas com destaque que 
não obtiverem o quorum de maioria dos 
Deputados e de maioria dos Senadores, 
essas emendas serão rejeitadas. 

Parece-me que aí existe uma pequena 
lacuna que precisa ser esclarecida, por-
que êsses destaques são formulados para 
emendas com parecer favorável e para 
emendas com parecer contrário. Ou me-
lhor, êsses destaques são feitos para 
emendas já com a chancela do Plenário, 
isto é, já aprovadas pelo Plenário. Por-
que o que o Plenário aprovou não foi o 
parecer; o que o Plenário aprovou foram 
as emendas; o que o Plenário aprovou 
ontem, à tarde, foram as emendas com 
parecer favorável. Portanto, não apro-
vou o parecer, mas as emendas, que ago-
ra fazem parte do corpo do projeto. Da 
mesma forma, o Plenário não aprovou 
as emendas com parecer contrário, mas, 
sim, rejeitou as emendas que obtiveram 
parecer negativo. 

Nessas condições, parece-me que há 
ainda uma pequena nuvem que preci-
samos esclarecer. Se a emenda já foi 
aprovada, se a emenda já foi sancio-
nada, já foi chancelada pelo Plenário, 
pela maioria do Congresso, essa emenda 
já está, digamos assim, marchando para 
ser definitiva ou já é definitiva, a não 
ser que haja um modo maior para re-
tirá-la. 

Ora, se há um pedido de destaque para 
votar uma emenda que já está aprovada, 
uma emenda que já é parte integrante 
do corpo do projeto, parece-me lógico 
que, se não houver número para retificar 
a decisão anterior, prevalece a decisão 
efetiva, a decisão que já foi dada pelo 
Congresso, ou seja, a aprovação. Tam-
bém, seguindo o mesmo raciocínio, julgo 
que as emendas que foram rejeitadas e 
que, portanto, estão excluídas do pro-
jeto, só poderão sobreviver se o Plenário, 
por sua maioria, de acôrdo com os têr-

(117) D.C.N. - 18-1-67 - n.o 11 - pág. 298. 
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mos regimentais, aprovar essas emen-
das. Parece-me que essa é a conclusão 
lógica, o raciocínio lógico e o que está 
de acôrdo com as disposições regimen-
tais da Casa, porque o que se discute 
não é mais parecer; o que se discute 
é aquilo que já !oi aprovado, o que já 
tem fôrça de lei e que só pode ser der-
rubado se houver uma votação superior 
que lhe dê invalidade, como também 
aquilo que não tem validade só pode 
convalescer se houver o número que o 
faça voltar a reintegrar-se no texto do 
projeto. De maneira, Sr. Presidente, que 
fica aí essa minha, não digo questão de 
ordem, mas ligeira ressalva, porque me 
Parece não entendi bem, embora V. Ex.a 
explique sempre as coisas com muita 
clareza e com a dialética formidável 
que lhe reconhecemos. Parece-me que 
neste sentido está havendo uma peque-
na confusão entre parecer e emendas. 
E não são mais emendas porque foram 
aprovadas ou rejeitadas e as primeiras 
já fazem parte do texto. De maneira 
que fica aí essa exposição para que V. 
Ex.a possa, se achar conveniente, dar 
mais alguns esclarecimentos ao Plená-
rio. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência não reformou nenhuma 
decisão. Apenas corrigiu equívoco que 
Praticara anteriormente ao responder a 
uma questão de ordem, de V. Ex.a. Afir-
mara que a emenda que não alcançasse 
202 votos seria tida como rejeitada, e 
acrescentara em contradição à afirma-
tiva, que seria dada como aprovada. Ora, 
em nenhum momento se votou o pare-
cer. O que estava sempre em votação 
eram as emendas - as de parecer favo-
rável e as de parecer contrário. 

Entretanto, os destaques figuram -
e é isto que é preciso que se note nesta 
fase do processo - como verdadeiros 
recursos interpostos à aprovação daque-
las emendas, recursos êsses que têm de 

ser apreciados pelo voto positivo, e que, 
se não forem apreciados, caducam pelo 
decurso do tempo, prevalecendo então a 
matéria que foi votada por não ter ha-
vido pronunciamento sôbre o recurso. 
Mas uma vez submetida a matéria ao 
Plenário, ela precisa alcançar o quorum 
constitucional. Se não alcançar 202 vo-
tos, não foi aprovada a matéria que 
tinha sido aprovada em globo. Se alcan-
çar 202 votos, foi aprovada ou rejeitada. 
É esta a situação. 

Volta a pedir a palavra pela ordem o 
Deputado João Menezes. O Presidente 
Moura Andrade esclarece: 

Peço a V. Ex.a que deixe as questões 
de ordem para quando ocorrer a cir-
cunstância. Na primeira emenda em que 
não se verificar a circunstância ou em 
que ela se verificar, V. Ex. a levantará 
a questão de ordem. Tôda a perturbação 
do Plenário foi causada exatamente por-
que a Presidência acedeu em dar uma 
orientação a propósito de questões de 
ordem hipotéticas. V. Ex. a apresentou 
várias hipóteses. Então, decidindo a 
respeito de hipóteses, a Presidência pode 
cometer equívocos e ser cobrado isso co-
mo precedente da Presidência, quando 
fôr decidir sôbre o fato. Precisamos ter 
o fato para a ordenação do trabalho em 
relação a êsse fato. De outro modo fica-
remos o dia todo aqui. Já está quase 
na hora de terminar a sessão e ainda 
estou a dar a V. Ex.a decisões a respeito 
de hipóteses que V. Ex.a acredita possam 
ocorrer que talvez nem ocorram. 

A seguir o Deputado JOAO MENEZES 
faz várias indagações ,ao Presidente 
Moura Andrade. Transcrevemos abaixo 
essas indagações com as decisões do Pre-
sidente do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, peço a palavra para 
nova questão de ordem. V. Ex.a tenha 
paciência, mas parece-me é um direito 
que nos assiste o de levantar questões 
de ordem. É a seguinte: se tivermos aqui 
a Constituição brasileira ... 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Mas veja que V. Ex.a começa com o 
se, "se tivermos uma Constituição", "se 
não tivermos a Constituição", "se tiver-
mos a votação", "se deixarmos de tê-la". 
Não é possível V. Ex.a pretender que a 
Presidência concorde em paralisar o 
Congresso e não proceder ao processo 
para o qual êle está convocado, a fim 
de ficar decidindo questões de ordem. 

O Sr. João Menezes - Mas V. Ex.a 
interrompeu a sessão por uma hora. Não 
fui eu que a suspendi. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Foi V. Ex.a, em virtude das suas su-
cessivas questões de ordem hipotéticas. 

O Sr. João Menezes - Não fui eu. 
V. Ex. a já tinha resolvido a questão. 
Então não é o se. Existindo a Consti-
tuição brasileira ... 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- É a mesma coisa. 

O Sr. João Menezes - Não é a mesma 
coisa. Existe a Constituição brasileira. 
Não é o se. Ela ainda existe. Agora, a 
hipótese: Vamos votar um projeto de 
lei, enviado pelo Sr. Presidente da Re-
pública, que altera a Constituição. Se 
êsse projeto constitucional não alcançar 
o quorum constitucional, a proposição 
fica de pé? É a pergunta que faço a 
V. Ex.a. 

DECISAO DA PRESID:l!:NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Nada disto ainda aconteceu. A Cons-
tituição de 1946 continua sujeita a um 
processo de substituição por outra, que 
ainda está sendo votada. Ainda não 
ocorreu que não tivesse sido votada. Não 
responderei mais a questões de ordem 
sôbre hipóteses. A Mesa errou quando 
aceitou essas postulações que foram co-
locadas. Respondendo a respeito de hi-
póteses, ela acaba perturbando efetiva-
mente o raciocínio do Plenário. Deve-

remos decidir sôbre cada fato, a fim de 
que se possa, efetivamente, sabe r 
como a ordem dos trabalhos fica colo-
cada, e o que melhor garantirá o pro-
nunciamento de cada um dos Srs. Con-
gressistas. 

Agora vou pedir muita atenção ao Sr. 
Relator e aos Srs. Líderes. 

Vou anunciar quais os requerimentos 
de destaque que coincidem. O MDB re-
quereu destaque para a Emenda n.0 610. 

Desejo consultar o Líder Filinto Mül-
ler, se não estiver presente, o Líder Da-
niel Krieger, a respeito dêste requeri-
mento. 

O MDB requereu destaque para a 
Emenda n.0 124. A ARENA, por inter-
médio de seu Líder na Câmara e do seu 
Líder no Senado, também requereu des-
taque para a mesma emenda. Assim, 
sendo, considera-se a emenda destacada. 

Estão deferidos ambos os requerimen-
tos. 

Necessito da presença, na Mesa, do 
Líder Daniel Krieger, ou do Líder Fi-
Unto Müller, para um esclarecimento 
sôbre coincidências de requerimento. 

É a Emenda n.0 610. Para ela foi re-
querido destaque pelo MDB e também 
pela ARENA. Está deferido o destaque. 

Emenda n.0 109. Para ela foi pedido 
destaque, pela ARENA e pelo MDB. Es-
tou ainda procedendo à verificação da 
coincidência dos requerimentos. 

Tem a palavra, pela ordem, o Depu-
tado Nelson Carneiro (MDB - Guana-
bara): 

Sr. Presidente, desisto da questão de 
ordem. V. Ex.a apenas acentua a coin-
cidência, para que seja votado em sepa-
rado. É isso? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Para deferir, se ocorrer a coincidên-
cia. 
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O Sr. Nelson Carneiro - Ocorrendo a 
coincidência ... 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Ocorrendo, já está automàticamente 
deferido para votação em separado. 

O Sr. Nelson Carneiro - Apenas o 
destaque. 

DECISÃO DA PRESID~NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O destaque apenas, por enquanto. 

Há coincidência. Está deferido o re-
querimento de destaque para a Emenda 
n.o 109. 

Emenda n.0 587. Requerido destaque 
Pela ARENA e pelo MDB. Em virtude da 
coincidência, está deferido. 

Emenda n.0 653. Há coincidência de 
requerimentos. Foram formulados dois 
requerimentos, um pela ARENA e outro 
Pelo MDB. Está deferido o destaque para 
a votação em separado da Emenda 
n.o 653. 

Emenda n.0 697. Há coincidência de 
requerimento de destaque. Está deferido 
o destaque. 

Emenda n.0 124. Já tinha sido defe-
rido o destaque. 

Emenda n.0 782. Há coincidência de 
requerimentos de destaque. Está defe-
rido. 

Emenda n.0 881-E. Há coincidência de 
r~querimentos de destaque. Está defe-
rido. 

Emenda n.0 326. Requerimento de des-
taque formulado por ambas as lideran-
Ças, para rejeição das expressões "e a 
soberania". 

Não é possível atender a êste reque-r· Imento nestes têrmos. De modo que a 
Mesa irá atendê-lo para votação da 
Emenda n.0 326, salvo as expressões "e 
~ soberania". O que tem de ser votado 
e a emenda. Não podemos votar a ex-

clusão de palavras da emenda, mas po-
demos votá-la salvo expressões. Nestes 
têrmos, portanto, é que a emenda será 
colocada em votação. Ela será colocada 
em todo seu teor, e aprovada salvo as 
expressões "e a soberania". 

Está deferido o destaque para a Emen-
da n.0 326, que será votada salvo as ex-
pressões "e a soberania". 

Emenda n.0 846. Há coincidência de 
requerimentos. Está deferido o desta-
que. 

Emenda n.0 782. Vou verificar a coin-
cidência. 

O Deputado Raymundo Padilha (ARE 
NA- Rio de Janeiro) levanta a seguinte 
questão de ordem: 

Sr. Presidente, pela ordem. Essa emen-
da já foi mencionada anteriormente por 
V. Ex.a, salvo engano. 

DECISÃO DA PRESID~NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Já foi deferido o destaque desta 
emenda. 

Para a Emenda n.0 782 há requeri-
mentos coincidentes. Nos nossos regis-
tros figura que já tinha sido destacada. 

Emenda n.0 785. Também há coinci-
dência de requerimentos. Está deferido 
o destaque. 

Não sei se já havia deferido o destaque 
para a Emenda n.0 846. 

O Sr. Nelson Carneiro - Já. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Quanto à Emenda n.0 881-C, também 
há coincidência de requerimentos. Está 
deferido o destaque. 

Diante do adiantado da hora, vou en-
cerrar esta sessão, convocando os Srs. 
Congressistas para nova sessão às 14,30 
horas. 

Está encerrada a sessão. 
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42.a SESSÃO (17-1-67) 

Aberta a sessão, o Deputado NELSON 
CARNEIRO (MDB- Guanabara) levan-
ta a seguinte questão de ordem: (118) 

-Senhor Presidente, penso interpre-
tar o pensamento de V. Exa, nas várias 
questões de ordem discutidas nesta Ca-
sa, sôbre o processo de votação, lendo 
o que escrevi e que está assim redigido. 

Primeiro: as emendas destacadas com 
pareceres favoráveis serão consideradas 
rejeitadas, se na votação não alcança-
rem 202 votos favoráveis, na Câmara, e 
34 no Senado. 

Segundo: a emenda destacada, com 
parecer contrário, inclusive pela preju-
dicialidade, somente será considerada 
aprovada, se na votação alcançar 202 
votos favoráveis na Câmara e 34 no 
Senado. 

Terceiro: a emenda destacada qual-
quer que seja o parecer, que não che-
gar a ser votada, será incluída ou ex-
cluída do texto, conforme o parecer obti-
do na Comissão. 

Penso que foi assim a deliberação que 
V. Exa tomou na sessão de hoje. Não 
estou apoiando, Sr. Presidente; estou 
procurando resumir a deliberação de V. 
Exa na sessão de hoje, porque também 
divirjo, data venia, da orientação que 
V. Exa imprime no que diz respeito ao 
número 1. A meu ver, a emenda desta-
cada com parecer favorável deveria ser 
considerada rejeitada somente se alcan-
çasse 202 votos contrários da Câmara e 
34 do Senado, partindo do ponto-de-
vista de que tôdas as emendas estão a-
provadas com parecer favorável, desde 
que não sejam aprovados os destaques. 
Se o destaque para rejeitar não fôr a-
provado, então prevalece a emenda. 
~ste o entendimento que sustento pe-

rante V. Exa. Eu não aplaudo. Apenas 
situo o pensamento de V. Exa, para 
pedir-lhe que reconsidere a parte n° 1, 
no sentido de determinar que as emen-

das destacadas, com parecer favorável, 
sejam consideradas aprovadas, se na 
votação não alcançarem 202 votos con-
trários, na Câmara e 34 no Senado. 

É esta a questão de ordem que sub-
meto ao alto critério de V. Exa 

Para discorrer sôbre a questão de or-
dem do Deputado Nelson Carneiro, usa 
da palavra o Deputado PEDRO ALEIXO 
(ARENA- Minas Gerais) nos seguintes 
têrmos: (119) 

- Sr. Presidente, quando o nobre De-
putado Nelson Carneiro procura inter-
pretar a declaração de V. Exa sôbre a 
questão de ordem hoje suscitada, verifi-
camos que S. Exa toma logo uma posi-
ção no sentido de nos levar a concluir 
que, no processo de votação, estaremos 
organizando um diploma constitucional 
por meros pressupostos e ficções. 

Todos levamos em consideração o dis-
positivo do art. 5° do Ato Institucional 
n° 4: logo depois da aprovação do proje-
to de Constituição por maioria absoluta 
da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, e, nos têrmos dêsse dispositivo, 
foram, perante a Comissão, apresenta-
das emendas, mediante o apoio de 1/4 
dos membros da Câmara e 1/4 dos mem-
bros do Senado. 

Foram apresentadas dentro dos cin-
co dias seguintes ao da aprovação do 
Projeto e a Comissão, dentro do prazo 
de doze dias, sôbre elas emitiu parecer. 

Passou-se depois à discussão das e-
mendas do plenário, e, terminada a dis-
cussão passaram elas a ser votadas, em 
um único turno. 

No parágrafo único do Art. 7o, vemos 
declarado: 

"Aprovada na Câmara dos Depu-
tados pela maioria absoluta, será 
em seguida, submetida à aprovação 
do Senado e, se aprovada por igual 
maioria, dar-se-á por aceita a e-
menda." 

(118) D.C.N. 18-1·67 
(119) D.C.N. - 18·1·67 

n.o 11 
n.o 11 

pág. 300 
pág. 301 
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Ora, Sr. Presidente, quando se lm-
ciava a votação, tinha a Mesa numero-
sos requerimentos de destaque, todos 
de acôrdo com a tradição, e de acôrdo 
com os entendimentos havidos com V. 
Exa. 

Leio, agora, o requerimento então for-
mulado pelos eminentes lideres da Ali-
ança Renovadora Nacional, no Senado 
e na Câmara. Aqui está: 

"Na forma do que dispõem as nor-
mas que regem a votação do Proje-
to de Constituição, requeremos se-
jam votadas englobadamente as e-
mendas que receberam parecer fa-
vorável da Comissão Mista, ressalva-
dos os destaques constantes do pre-
sente requerimento, bem como ou-
tros destaques que foram requeri-
dos." 

Veja V. Exa. que a liderança da Alian-
ça Renovadora Nacional entendeu ser da 
~aior importância ressalvar os reque-
rimentos não somente os que estava fa-
z~ndo, como todos os que porventura 
fossem apresentados, de tal maneira que 
os nossos adversários nesta Casa tives-
sem a mesma segurança e garantia que 
Para nós estávamos reclamando. 

Então, Sr. Presidente, além dêsses re-
querimentos, outros foram apresentados, 
assinados pelo Líder da Aliança Reno-
Vadora Nacional, como se vê nas cópias 
que tenho em mãos, e como também é 
do conhecimento de V. Exa., numerosos 
outros pela liderança do Movimento De-
mocrático Brasileiro. Não há ninguém 
nesta Casa, Sr. Presidente, que, de acôr-
do com a tradição, não tivesse a certe-
za de que, quando v. Exa. anunciava tô-
das as emendas que haviam recebido 
Parecer favorável, v. Exa, anunciava 
que a votação delas seria com a ressal-
va dos destaques. De tal sorte, seria uma 
surprêsa, mas uma surprêsa tal, que e-
quivaleria realmente a um golpe contra 
a boa-fé da Casa se porventura se pre-
te d ' n esse dizer que votando as emendas c ' om Parecer favorável, salvo as ressal-

vadas pelos destaques, estavam assim 
sendo aprovadas emendas cujos desta-
ques haviam sido requeridos por nós ou 
por adversários. 

Estamos Sr. Presidente, numa Casa 
em que, antes de tudo, é preciso que a 
boa-fé regule e discipline as nossas rela-
ções. Por isso mesmo, qualquer inter-
pretação que se pudesse dar, no sentido 
contrário, seria, sem dúvida alguma, 
uma surprêsa que não poderia preva-
lecer. 

Prossigo Sr. Presidente. O que se pre-
tende agora - veja-se bem - é elidir 
o disposto no Ato Institucional; isto é, 
embora feita a ressalva quanto a essas 
emendas, entender-se-ia que, agora, os 
que ressalvaram o seu voto não apro-
vando as emendas que estavam aqui tô-
das relacionadas e, mais do que rela-
cionadas, con~tantes de um dossiê ofe-
recido à Mesa êsses que quisessem en-
jeitar essas emendas é que teriam de ter 
o quorum exigido pelo Ato Institucional 
para a aprovação. 

Ora, Sr. Presidente, isso realmente 
clama aos céus, porque é um atentado, 
como disse, contra a boa-fé dos que par-
ticiparam desta votação. Adiante, te-
mos realmente de considerar que, nos 
têrmos do Ato Institucional, no dia 24 
de janeiro deverá ser promulgado o pro-
jeto de Constituição com as emendas a-
provadas ou seja, que tenham sido apro-
vadas de acôrdo com o artigo 4°: "se ne-
nhuma emenda tiver merecido aprova-
ção ou se a votação não tiver sido en-
cerrada até o dia 21 de janeiro". 

Evidentemente, Sr. Presidente, para o 
efeito de se fazer a votação, é necessá-
rio que haja uma votação. Não se pode 
absolutamente adotar a ficção de que, 
tendo os pareceres dados, uma emenda, 
só porque mereceu pronunciamento fa-
vorável da Comissão, viesse a ser encar-
tada, incluída no diploma constitucional. 
Veja V. Exa., Sr. Presidente, a que ab-
surdo nós seríamos levados. Por um en-
tendimento convencional, para que ti-
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vessem ingresso em plenário, ressalva-
mos que seria dado parecer favorável, a 
várias emendas que chegaram a ser exa-
minadas pela Comissão. Muitas delas 
são chocantemente contraditórias, an-
tinômicas, se eliminam umas às outras. 
Se fôsse adotado, então, uma processo de 
considerar aprovada uma emenda só 
porque ela foi votada com destaque, em-
bora o destaque estivesse feito, veja V. 
Exa. o absurdo a que chegaríamos: Te-
ríamos criado o Estado do Amapá, te-
ríamos aceito tôdas as vinculações pro-
postas para todos os vales dêste país, 
teríamos determinado que todos aquêles 
que fizeram concurso para cargos públi-
cos fôssem automáticamente nomeados, 
teríamos determinado que os ex-comba-
tentes, conforme vários dispositivos de 
emenda, poderiam ser nomeados, inde-
pendentemente de concu~so para qual-
quer cargo. Não vou além, Sr. Presiden-
te, na especificação dos exemplos, por-
que, evidentemente, não poderí·amos 
nunca oferecer ao mundo um diploma 
constitucional com tantas incongruên-
cias e incoêrencias. 

V. Exa., Sr. Presidente, por certo, há 
de compreender que estamos aqui em-
penhados em fazer a melhor de tôdas as 
Constituições, empenhados sinceramen-
te em trabalhar para isso. Mas não po-
demos, Sr. Presidente, jamais, esperar 
que da inteligência e da fidelidade de 
V. Ex.a às funções de seu cargo e aos 
deveres da sua magistratura pudesse re--
sultar esta terrível surprêsa, não para 
nós mas para a Nação brasileira. 

Para uma explicação de ordem pes-
soal, usa da palavra o Deputado NEL-
SON CARNEIRO (MDB - Guanaba-
ra): (1!!0) 

Sr. Presidente o nobre Deputado 
Pedro Aleixo, ao qual peço agora espe-
cial atenção, não entendeu o que eu dis-
se. O MDB procurou resumir o que V. 
Exa. disse na sessão de hoje. Tive o 
cuidado de escrever o que V. Exa. de-

liberou. Procedi a leitura do que eu 
anotara e solicitei para o caso a aten-
ção da Mesa, para que, relendo minha 

. anotação, dissesse se era aquele ou não 
o seu pensamento, se era aquela ou não 
a posição pela Mesa assumida na ses-
são da manhã. Mas ressalvei - apenas 
ressalvei, em nome do Movimento De-
mocrático Brasileiro - que nós, acei-
tando a decisão da Mesa, não a aplau-
díamos em referência ao n° 1. Mas nem 
se quer pedi a V. Exa. que revisse a sua 
decisão. Apenas esclareci que não po-
díamos aplaudir essa decisão. A Casa, 
portanto, não tem por que ouvir os ar-
roubos do nobre Líder Pedro Aleixo, a-
tribuindo boa ou ma-fé a quem quer 
que seja. Não. O MDB agiu de boa-fé 
e a melhor demonstração disso é que 
fêz por escrito o que desejava fôsse fi-
xado por V. Exa. como sendo a ver-
dadeira ou a falsa interpretação de suas 
palavras. 

Dêsse modo, o Deputado Pedro Alei-
xo não tem razão, quando fala em boa-
fé. Todos nós, Sr. Deputado, estamos 
aqui de boa-fé. E a Oposição, mais do 
que o Govêrno, está prestando servi-
ços ao Brasil, porque está colaborando 
para votar uma Constituição em que o 
Govêrno tem os maiores interêsses. Nem 
por isto a Oposição se tem furtado a to-
dos os entendimentos, nem sequer se 
furtará, porque acha que acima do Go-
vêrno está a continuidade do País, acima 
das atuais divergências está a continui-
dade da vocação democrática do povo 
brasileiro. No momento, Sr. Presidente, 
eu quis saber se o que aqui reproduzira 
correspondia realmente ao pensamento 
de V. Ex.a Ninguém melhor do que V. Ex.a 
poderá dizer se alí estava ou não expres-
sa a decisão de V. Ex.a na sessão 
da manhã. Quanto ao número 3, con-
tra o qual também se insurge o no-
bre Líder Pedro Aleixo, foi assim que 
V. Ex.a reiteradamente decidiu: a e-
menda destacada, qualquer que seja o 
parecer e que não chegar a ser vota-
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da, será incluída, ou excluída do texto 
conforme parecer obtido na Comissã~. 
Se isto está certo ou errado, a culpa não 
cabe a nós, mas, sim, ao Govêrno, que 
fixou períodos dentro dos quais seria 
impossível votar seriamente uma Cons-
tituição, obrigando a Comissão Mista, 
a aprovar à balaiada, por atacado, e-
mendas que nem foram lidas. Se votar-
mos uma Constituição pela metade é 
Por culpa exclusiva do Govêrno, de sua 
vaidade, de sua prepotência, de seu au-
toritarismo. A Oposição, com o maior 
respeito ao nobre Deputado Pedro Alei-
x~, quer dizer que, nesta oportunidade, 
nao pediu qualquer modificação da de-
cisão de V. Exa. Apenas procurou repe-
tir o que V. Exa decidira e fêz um co-
mentário quanto à parte no 1. Se a Co-
missão aprovou a criação do Amapá, e 
se isso é absurdo, a culpa é da maioria 
d~ Comissão, que aprovou essa preten-
sao. Se é absurda a nomeação de todos 
os funcionários concursados, êsse absur-
do não foi praticado pela minoria, mas 
Pela maioria naquela Comissão. 

Portanto, Sr. Presidente, devo ao De-
P~tado Pedro Aleixo esta explicação. 
Nao pedi qualquer modificação do pon-
to de vista de V. Exa. E, com o mesmo 
aprêço com que durante tantos anos re-
conheci em S. Exa. a boa-fé nos de-
bates mais acalorados, faço questão de 
que também em mim se reconheça boa-
fé, no momento em que apenas pedi a 
Palavra, repito, para perguntar se o que 
eu mencionava era realmente a orien-
t -açao adotada por V. Exa., para que não 
houvesse mais dúvida no espírito de 
ninguém. Apenas procurei perguntar a 
V· Exa. se era êsse o seu pensamento. 
Ninguém melhor do que V. Exa. para 
dizer se foi essa ou não a decisão. E 
Presto esta homenagem ao Deputado 
Pedro Aleixo, certo de que só o ardor do 
debate pôde levar S. Exa. a fazer acusa-
ções tão graves a quem êle conhece des-
de a juventude e a quem atribui, nesta 
oportunidade, má-fé, que nunca foi a-
Panágio de minha vida. 

O Sr. Pedro Aleíxo - Sabe V. Exa., 
nobre colega, que me referi a um aten-
tado contra a boa-fé, mas não pratica-
do por V. Exa. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agrade-
ço a V. Ex.a porque seria, para um ho-
mem que tem envelhecido na vida pú-
blica com a maior dignidade, um des-
primor ouvir de um homem da categoria 
moral de V. Ex.a uma acusação tão gra-
ve. Agradeço a retificação que V. Ex.a 
fêz. 

Mas quero deixar claro, Sr. Presidente, 
que o MDB, nesta oportunidade, não 
pediu nenhuma modificação do pensa-
mento de V. Exa. Quer apenas saber 
se o pensamento de V. Exa. é o que está 
expresso nisto que o nosso partido pro-
curou consubstanciar nesta declaração. 

O Senador AFONSO ARINOS (ARENA 
-Guanabara) faz a seguinte comunica-
ção: (121) 

-Senhor Presidente, não acompanhei 
de perto os trabalhos da Comissão Mis-
ta, e não tenho seguido muito atenta-
mente as controvérsias no plenário es-
tabelecidas sôbre o processamento dês-
se trabalho. 

Entretanto, desejo comunicar a V. 
Exa que, hoje, em conversa com o no-
bre Líder da Minoria no Senado da Re-
pública, o eminente Senador Aurélio 
Vianna, à qual estava presente o ilus-
tre Deputado e futuro Ministro do Su-
premo Tribunal Federal Sr. Adauto Car-
doso, ouvi explicações daquele ilustre 
Líder no sentido de que, pelo que conse-
gui depreender, o Movimento Democrá-
tico Brasileiro tinha deliberado que tô-
das as questões controvertidas sôbre as 
quais o Movimento Democrático Brasilei-
ro exige e recomenda um pronunciamen-
to expresso do plenário, decorrentes de 
destaques de emendas apresentadas à a-
provação global daquelas que tiverem ti-
do parecer favorável da Comissão, seriam 
dirimidas com a discussão e votação 
dêsses destaques em plenário. 
(121) D.C.N. - 18-1-67 - n.o 11 - pág. 301 
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Apelo para S. Ex1\ se estiver no mo-
mento nos ouvindo, para que confirme 
a comunicação que acabo de fazer. 

Conseqüentemente, esta declaração 
coincide em todos os têrmos com a ex-
posição aqui feita pelo nobre Deputado 
Pedro Aleixo, isto é, de que não pode e-
xistir a aprovação implícita, aprovação 
que prescinda da manifestação expressa 
do plenário, uma aprovação que fôsse 
uma espécie de grande naturalização das 
emendas, nos têrmos da Constituição de 
1891, uma espécie de grande naturali-
zação tácita, que viesse acobertar um 
grupo de emendas, sem que sôbre elas 
o plenário se tivesse manifestado. 

Esta foi, Sr. Presidente, transmito a 
V. Exa, a informação que recebi do no-
bre Senador Aurélio Vianna, e estou cer-
to de que S. Exa, que se encontra aqui, 
ao meu lado, poderá explicar muito me-
lhor o seu próprio pensamento. 

O Senador AURÉLIO VIANNA (MDB 
- Guanabara) presta os seguintes escla-
recimentos: (1~2) 

- Senhor Presidente, nobres Congres-
sistas, está aqui a relação das emendas 
aprovadas pela maioria dos membros da 
Comissão Mista, com a declaração ex-
pressa do ilustre Deputado Pedro Alei-
xo, Presidente daquele órgão, de que se-
riam destacadas e votadas uma a uma, 
porque o destaque seria automàticamen-
te concedido para êsse fim. Das 300 e 
tantas emendas segundo me consta, a-
provadas naquela Comissão, convém que 
esta Casa e o País tomem conhecimento 
de que as que obedeceram àquele rito es-
pecial de apreciação foram em número 
de 25. Uma delas cria o Estado do Amapá. 
Diversas delas dizem respeito às vincu-
lações. São 25 emendas. E houve concor-
dância em que a maioria permitiria, re-
pito, o destaque automático de tôdas 
elas. 

O que declarei hoje ao Senador Afonso 
Arinos de Melo Franco e ao Deputado 
Adauto Lúcio Cardoso foi que, apesar 

da decisão de V. Exa, as matérias cons-
tantes do parecer da Comissão Mista e 
dadas como aprovadas por aquela Co-
missão seriam votadas aqui, salvo os 
destaques, e se êstes não pudessem ser 
apreciados e, conseqüêntemente, votadas 
essas matérias, ficariam elas incluídas 
como se tivesse sido ultimado o proces-
so. E isso pelo simples motivo de que só 
se destaca matéria aprovada para rejei-
tar e só se destaca matéria rejeitada pa-
ra aprovar, tanto que, quando se faz re-
querimento de destaque, é comum dizer-
se, a fim de, melhor explicitar para 
rejeição. Por quê? Porque aprovada em 
bloco, está aprovada. Extrai-se daquele 
bloco, para pronunciamento do plenário, 
aquela que já se encontra lá: Se apro-
vada, do bloco das aprovadas; se rejei-
tada, do bloco das rejeitadas, e, neste 
caso, para pertencer ao bloco das apro-
vadas e, no primeiro caso, para passar 
ao bloco das rejeitadas. íl:ste é o enten-
dimento universal: Aprovamos tôda 
matéria com parecer favorável e rejeita-
mos tôda matéria com parecer contrário. 

Agora, vamos extrair da matéria apro-
vada aquilo que achamos não deve per-
manecer lá e, por outro lado, vamos ex-
trair da matéria rejeitada aquilo que 
achamos não deve permanecer lá. Se não 
extraímos, é evidente, já está lá. 

Por isso, declarei, fiel ao acontecimen-
to da Comissão: o MDB não se preva-
lecerá jamais da decisão para evitar o 
pronunciamento do plenário sôbre aque-
las matérias controvertidas. 

Estão incluídas na Constituição as ver-
bas vinculadas? Nós, do Nordeste, gos-
taríamos que sim. E, às vêzes, nem que-
remos examinar o problema, para que 
certos argumentos não nos levem a a-
bandonar a tese primeira. Mas, desde 
que houve aquêle compromisso na Co-
missão, desejamos haja um pronuncia-
mento do plenário, porque sabemos que, 
se tal não se fizer, essa matéria será in-
cluída na Constituição como aprovada. 

(122) D.C.N. - 18-1-67 - n.0 11 - pág. 302 
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E nós, lealmente: - e está o Senador 
Afonso Arinos dizendo exatamente, por-
que é isto mesmo - não temos para 
onde fugir. Quando o Senador Moura 
Andrade lia vagarosamente, chamando 
a atenção para a leitura feita, emenda 
por emenda, e dizendo: "Prestem aten-
ção, as emendas que estou enunciando 
estão aprovadas pela Comissão e vão ser 
postas em votação," e continuava, con-
tinuava, pensei: aí há um aviso qual-
quer. Se a inversão tivesse sido feita, pri-
meiro a votação dos destaques para a-
provação ou rejeição das matérias, en-
tão a coisa seria diferente, o problema 
seria outro. Sôbre as 300 e tantas emen-
das aqui relacionadas já conversamos 
uns com os outros, os membros da dire-
ção parlamentar da ARENA c do MDB. 
Aí já se encontram os destaques e os pe·-
didos de preferência para os destaques 
dessas emendas. A ARENA já fêz o des-
taque das emendas porque aprovadas: 
então quer sua rejeição. E estamos dis-
postos, Sr. Presidente a votá-las, não 
há dúvida. 

Agora, o grande problema é êste: E se 
não houver tempo para votar tôdas elas, 
Óu rejeitá-las? Mas o problema é nosso 
ou regimental? 

Porque, digamos assim, as pontas de 
rama ficaram, o principal está aqui, e 
tenho a impressão de que se nos dispu-
sermos a marcar nossa posição, essa ma-
téria principal, essencial, substancial se-
rá tôda ela aprovada ou será tôda ela 
rejeitada, ou parte dela será aprovada 
ou parte dela será rejeitada. 

Por exemplo temos interêsse na apro-
vação da emenda que concede eleição 
direta. A ARENA não acolhe a emenda. 
Vão votá-la? Um grupo deseja a aprova-
ção das vinculações, para que constem 
da Constituição: outro grupo, não. Va-
mos decidir no voto. Isso é democrático. 
Mas aquela outra matéria que pode en-
trar na Constituição sem lhe quebrar a 
linha mestra, a espinha dorsal, e que já 
já está aprovada, está, só se fôr rejeita-

da por votação, para ser extraída do 
grupo das aprovadas. A verdade verda-
deira, e termino aqui, é esta: no capí-
tulo dos pareceres favoráveis, as emen-
das com parecer favorável estão vota-
das. Estão votadas as de parecer contrá-
rio. Vamos fazer agora uma segunda vo-
tação, para tirar, das emendas com pa-
racer favorável, aquelas com as quais não 
concordamos e tirar do capítulo das 
emendas com parecer contrário aquelas 
que achamos não devem lá permanecer. 
Mas confirmo, nesse sentido, as pala-
vras do Senador Afonso Arinos e estou 
ansioso, Sr. Presidente, para que cum-
pramos aquilo que foi fruto daquele en-
tendimento último a respeito dêsses as·-
suntos substanciais que êstes sim, são 
substanciais. 

Volta a falar o Senador AFONSO ARI-
NOS (ARENA - Guanabara) (123) 

Senhor Presidente, apenas quero 
consignar meu agradecimento e minha 
profunda satisfação, em ver plenamen-
te confirmadas as palavras que aqui, 
há pouco, mencionei, com relação à in-
formação prestada pelo Senador Aurélio 
Vianna. E vejo mais do que isso; vejo 
confirmado o que disse, no meu discur-
so de ontem. O que, realmente, está a-
contecendo é que pela angústia do tem-
po determinado para a execução do Ato 
Institucional n° 4, o processamento da 
reforma constitucional se está fazendo 
principalmente nos entendimentos polí-
ticos das lideranças dos dois grandes 
grupos parlamentares. Então, o que aqui 
disse corresponde perfeitamente ao que 
disseram o Senador Aurélio Vianna e o 
Deputado Pedro Aleixo, isto é, aquelas 
medidas de natureza substancial - e 
aqui repito a expressão do Senador Au-
rélio Vianna - foram objeto de uma 
triagem, de um entendimento, de uma 
conciliação entre os dirigentes dos dois 
grupos, para que elas sejam honrada-
mente submetidas à deliberação do ple-
nário. 
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Sr. Presidente pertenço à ARENA, e 
em muitos dêsses destaques vou votar 
com o MDB, porque meu Líder me deu 
o direito de votar de acôrdo com os 
compromissos que assumi comigo mes-
mo. No tocante à eleição direta e as ou-
tras incidências, votarei com o MDB. 
Eu desejava exatamente confirmar o 
que vinha dizendo o Deputado Pedro 
Aleixo e que acaba de ser confirmado 
pelo meu honrado e ilustre colega a 
quem devoto velha admiração, o Sr. Se-
nador Aurélio Vianna. 

O Deputado DANIEL FARACO (ARE-
NA - Rio Grande do Sul) usa da pala-
vra: (124) 

- Senhor Presidente, desejo contri-
buir para a solução que todos queremos, 
ou seja, a ultimação do processo de vo-
tação de emendas ao Projeto de Consti-
tuição, já aprovado em primeira discus-
são. 

Ora, o que se me afigura importante 
no caso -peço a especial atenção de V. 
Exa. e da Casa para isto - é que as 
emendas estão sujeitas a um processo de 
votação que começou com a aprovação, 
salvo os destaques, e que terminará com 
a votação dos destaques. Portanto, Se-
nhor Presidente, enquanto não forem 
votados os destaques, o processo de vo-
tação não terá sido ultimado. :l!:sse o 
ponto importante, Sr. Presidente. Aliás 
desde o comêço Vossa Excelência nos 
alertou para êste aspecto. 

1t claro, Sr. Presidente que a votação 
da massa de emendas que temos dian-
te de nós vai exigir um esfôrço enorme 
de parte da Casa; vai exigir, está exi-
gindo e, agora obteve um clima de en-
tendimento para que possa ser ultima-
da. Do contrário, correríamos o seguin-
te risco: se os destaques não fôssem tó-
dos votados, por esta ou por aquela ra-
zão, não teríamos ultimado o processo 
de votação e prevaleceria, o que nin-
guém deseja, o disposto no Ato Institu-
cional n° 4, ou seja, seria promulgada 
a Constituição tal como votada em glo-
bo. 

Sr. Presidente, êste parece-me o ponto 
sério, o ponto grave que está a exigir 
da Casa, das lideranças, de V. Ex. a, um 
esfôrço grande, um esfôrço homérico, 
para encontrar a fórmula que nos per-
mita ultimar o processo de votação, vale 
dizer, votar, por acôrdo ou como fôr, 
todos os destaques, do primeiro ao úl-
timo. Sem isso, o processo de votação 
não terá sido ultimado e teremos, en-
tão, a Constituição promulgada nos têr-
mos do projeto inicial. 

O Deputado PEREffiA LOPES (ARE-
NA - São Paulo) levanta a seguinte 
questão de ordem: (125) 

- Sr. Presidente, o nobre Senador 
Afonso Arinos conseguiu conciliar opi-
niões que para mim são absolutamente 
c o n t r a d i t ó r i a s : as opiniões dos 
nobres Congressistas Senador Afon-
so Arinos e Deputado Pedro Aleixo. Não 
vejo como possa haver uma uniformi-
dade de pensamento entre êsses dois 
nobres Congressistas. 

A mim, a questão me parece absoluta-
mente clara. V. Ex8 se não me engano, 
pôs em votação um grupo de emendas 
que tinha parecer favorável, do qual ex-
cluiu umas tantas para as quais havia 
sido solicitado destaque. Do mesmo mo-
do V. Ex8 pôs em votação um outro gru-
po de emendas com parecer contrário do 
qual excluiu umas tantas para as quais 
havia sido solicitado destaque. 

Ora, o grupo de emendas com pare-
cer favorável foi aprovado, mas nêle não 
foram incluídas aquelas emendas desta-
cadas. O mesmo ocorreu com relação ao 
grupo de emendas que tinha parecer 
contrário. Dessa forma, esta Casa ainda 
não se manifestou sôbre as emendas des-
tacadas. Daí a oposição, o choque fron-
tal dos ponto-de-vista aqui manifesta-
dos pelos nobres Congressistas Pedro 
Aleixo e Afonso Arinos. Considero que 
as emendas destacadas não foram ain-
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da objeto de consideração pelos parla-
mentares aqui reunidos e, se eles não 
se manifestaram a respeito, essas emen-
das não podem, na minha opinião, de 
maneira alguma, ser incluídas na nova 
Constituição da República. 

Pela ordem, usa da palavra o Deputa-
do ULYSSES GUIMARAES CMDB -
São Paulo): (126 ) 

- Sr. Presidente, uma coisa é pedido 
da destaque, outra coisa é destaque con-
cedido. V. Exa. com base no Regimento 
e na tradição, ordenou, de maneira ab-
solutamente correta, a votação da ma-
téria. Vossa Ex8 • submeteu o votos, como 
se faz diàriamente na Câmara e no 
Senado, do Congresso, as emendas com 
parecer favoràvel, salvo os destaques. 
Posteriormente a isso, como sempre se 
faz, serão os destaques postos a votos. 
Por que? Porque a Casa, pela maioria, 
pode negar o destaque. Se a Casa nega 
o destaque, que ocorre? Tem-se a emen-
da como aprovada, se estiver no grupo 
das aprovadas, ou rejeitada, se estiver 
no grupo das rejeitadas. Se se entendes-
se que o pedido já representaria um des-
taque V. Ex8 • teria sempre de submter 
a votos a proposição destacada, para 
saber se a Casa ia dizer sim aprovando 
ou não rejeitando. 

Mas isso não ocorre, Sr. Presidente. 
Outra hipótese: solicita-se um destaque 
e retira-se o destaque - êle pode ser 
retirado. Que ocorre? Se a emenda esti-
ver no grupo das aprovadas, com retira-
da do destaque, automàtlcamente estará 
aprovada; se estiver no grupo das rejei-
tadas, automàticamente estará rejeitada. 
Portanto, inequivocamente, nesse meca-
nismo do destaque, no processo da vo-
tação, prevalece o voto aprovando ou 
rejeitando, até manifestação em con-
trário da Casa. A instância foi suspen-
sa; é uma espécie de recurso, como acon-
tece, por exemplo, na esfera judiciária: 
o réu absolvido aqui, poderá ser conde-

nado acolá, mas, enquanto não se con-
dena, não se pode chegar à conclusão de 
que a absolvição não prevalece. 

Sr. Presidente na última conclusão 
a que V. Ex8 chegou, também a lógica 
o bom-senso e a tradição socorrem de 
maneira completa a sua interpretação. 
Se, por qualquer circunstância, não hou-
ver possibilidade de aprovar as emen-
das - chegou-se ao prazo fatal, não 
há mais tempo- qual a decisão? Terá de 
se prevalecer, primeiro, o parecer da 
Comissão, aprovando ou rejeitando; em 
segundo lugar, o pronunciamento do ple-
nário. Como vai V. Ex8 decidir e ignorar 
o parecer da Comissão a decisão do ple-
nário, para dizer que a emenda aprova-
da foi rejeitada, ou vice-versa? Portan-
to, eminente Presidente, V. Exa tem 
uma tradição inexceptuável de procedi-
mento no plenário e na Comissão, nesse 
sentido. 

Desejo dizer que não é propósito de 
qualquer de nós valer-se de uma decisão 
regimental para não nos pronunciarmos 
sôbre tôdas as emendas, dizer sim ou 
não, até o fim do ciclo regimental. Ha-
veremos de criar até critérios de comodi-
dade para votação conjunta e temos ti-
do uma norma de entendimento impe-
cável até o presente momento, para CI.Ue 
isso ocorra. Mas, e aqui termino, quero 
dizer que V. Ex8 também tem um pre-
cedente. Veja V. Ex8 que na fixação da 
tramitação das matérias, nos prazos de 
45 ou 30 dias, entender-se-ão como váli-
das as modificações já verificadas na 
Câmara ou no Senado. O que a Câmara 
aprovou em 30 dias, ou o Senado, incor-
pora-se ao texto. Foi o que V. Exa de-
cidiu. 

Assim, minha intervenção, de resto 
absolutamente dispensável, foi no sen-
tido de declarar impecável, dentro do 
Regimento e dentro da tradição da Casa 
a decisão de V. Exa. 
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O Deputado RUY SANTOS (ARENA -
Bahia) levanta a seguinte questão de 
ordem: (127) 

- Sr. Presidente, perdoe-me V. Exa e 
perdoe-me a Casa, por vir, diante dêste 
debate, trazer o meu ponto-de-vista. A 
meu ver, tudo isto está decorrendo de 
um equívoco - releve-me dizer isto --
de V. Exa, no interpretar os requeri-
mentos de destaque. Tôda a matéria 
constitucional tem de ser votada pelo 
plenário. Assim, Sr. Presidente, os re-
querimentos de destaque não podem 
ser submetidos ao plenário, mas devem 
ser automàticamente recebidos por V. 
Exa, para retirar esta e aquela matéria 
do grupo, na hora da votação. Assim co-
mo V. Exa anunciou as emendas com 
parecer favorável, salvo destaque, ape-
nas V. Exa vai deixar para um pronun-
ciamento isolado esses destaques. Va-
mos admitir a hipótese de que o plená-
rio recuse um destaque. Se isto se der 
o plenário não conhecerá da matéria, ~ 
que não é possível em matéria consti-
tucional. 

Perdoe-me V. Exa e a Casa êste meu 
pensamento: a meu ver, tôda esta bal-
burdia está decorrendo disto: os reque-
rimentos deviam ser aceitos para a reti-
rada do grupo, e não para serem vota-
dos pelo plenário. 

DECISAO DA PRESID:I!:NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-A Presidência vai prestar um esclareci-
mento. Ela não vê confusão alguma no 
assunto. Vê realmente desejos de fac-
ções. Percebe que sua decisão desagra-
dou profundamente ao MDB, porque a 
Presidência entendeu que a emenda só 
se considerará aprovada, quando alcan-
çar 202 votos; percebe que também de-
sagradou a ARENA, por que o Sr. De-
putado Pedro Aleixo procura exatamen-
te estabelecer que a não votação dos re-
querimentos de destaque implica em não 
ter sido concluido o processo de vota-
ção. 

A Mesa, infelizmente, não pode neste 
episódio agradar a ambos, e felizmen-
te pode desagradar aos dois. 

O Ato Institucional é muito claro. No 
seu Art. 8°, declara que, a 24 de janeiro, 
as Mesas da Câmara e do Senado pro-
mulgarão a Constituição, segundo a re-
dação final da Comissão, seja o projeto 
com as emendas aprovadas, ou o que 
tenha sido aprovado de acôrdo com o 
art. 4°, o original. 

Se nenhuma emenda tiver mereci-
do aprovação ou, ainda se a vota-
ção não tiver sido encerrada até o dia 
21 de janeiro, temos, então, que se pro-
mulgará o projeto nos têrmos do que 
foi enviado ao Congresso pelo Poder Exe-
cutivo, nas seguintes situações: 1o --
se êle não tiver recebido emendas; 2.o ·-
se, tendo recebido emendas, elas não 
tiverem sido aprovadas; 3.0 - se, ten-
do recebido emendas, tiverem sido apro-
vadas, mas não tiverem sido tôdas apro-
vadas. 

Conseqüentemente, a Presidência ti-
nha de considerar êste fato: o equivoco 
do Ato Institucional está em que não 
deu ao Congresso a oportunidade de vo-
tar as suas próprias normas para esta 
elaboração constitucional. 

Já disse isto uma vez e preciso repe-
tir. O Ato Institucional pretendeu regu-
lar duas fases de votação. Em conse-
qüência, deixou o Congresso sob o risco 
de não poder concluir o trabalho de vo-
tação da Constituição. Cabe à Presidên-
cia o dever de equacionar o problema em 
têrmos que possibilitem a conclusão da 
votação e o aproveitamento, na Consti-
tuição, da contribuição dada pelo Con-
gresso durante as votações. 

Assim sendo, manteve-se o sistema 
tradicional de votações, realmente aquê-
le que tem produzido bons resultados em 
tôdas as circunstâncias, Mas houve ne-
cessidade de conciliar o sistema tradi-
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cional com as determinações do Ato Ins-
titucional. Assim como, na primeira fase, 
se votou o projeto em bloco, salvo as e-
mendas que não foram naquela primei-
ra fase, dadas a conhecimento do ple-
nário, porque só seriam oferecidas pe-
mendas que não foram, naquela primei-
ra fase, do mesmo modo, na segunda 
fase, votaram-se em bloco as emendas 
sem os requerimentos de destaque. Era 
a filosofia e a determinação, e a única 
maneira de se aplicar o Ato Institucio-
nal. 

Neste momento, vamos passar a votar 
os requerimentos de destaque. í:les apa-
recem, como disse eu na sessão matuti-
na, como verdadeiros recursos apresen-
tados pela Liderança sôbre o pronuncia-
mento anterior. í:sses requerimentos de 
destaque provocam novas votações e, 
provocando novas votações, a emenda 
destacada será considerada rejeitada, se 
na votação não alcançar 202 votos favo-
ráveis tendo parecer favorável; e se tiver 
parecer contrário, só será considerada 
aprovada, se receber 202 votos favorá-
veis da Câmara e 34 do Senado. 

Não podia a Presidência acolher a as-
piração do MDB, de que a emenda de 
parecer favorável, que agora vai ser vo-
tada através de um destaque, deveria 
ser dada por aprovada, se porventura 
não alcançasse o número de apoiamen-
to na votação do destaque. Não poderia 
fazê-lo e por isso é que decidiu que não 
o fará. Ela entende que a votação deve 
ser positiva. É votação de matéria cons-
titucional e só se realiza e se consuma 
por maioria absoluta. 

Mas a Presidência percebe que, na 
verdade, não está havendo divergência, 
mas, sim, disputa para verificar se con-
segue da Presidência uma solução que 
convenha a uma ou a outra das partes. 
E, para a hipótese de não se concluir 
a votação dos destaques, então pergun-
ta-se: se no dia 21 não estiver concluida 
a votação das matérias destacadas qual 
a situação? Respondo eu: se no dia 21, 

não estiverem votadas as matérias des-
tacadas terá decorrido a decadência do 
prazo estabelecido pelo Ato Institucio-
nal, e, conseqüêntemente, peremptos es-
tarão os requerimentos de destaques a-
presentados. 

Assim, as condições de trabalho foram 
claramente colocadas pela Presidência. 
Daqui por diante, o trabalho cabe, efeti-
vamente, às lideranças. Agora é o tra-
balho de afirmação ou de negativa. O 
esquema está apresentado. A Mesa fa-
cilitará em tudo às lideranças o exercício 
de suas atividades. Mas não há como 
deixar de votar os requerimentos de des-
taques e, se forem concedidos, como dei-
xar de votar as matérias destacadas sob 
pena de cairmos na decadência do Ato 
Institucional e, em conseqüência têrmos 
de considerar perempto o requerimento 
de destaque e, por fôrça disso, concluida 
a elaboração constitucional. 

Os líderes precisam, agora, iniciar, 
uma febril atividade no sentido das vo-
tações dos requerimentos de destaque, 
recusando, conforme já ocorreu em tan-
tas outras oportunidades de matéria 
constitucional, aquêles que acham que 
devem recusar para reduzí-los a um 
número possível de ser votado. Através 
de entendimento os lideres verificarão se 
podem, efetivamente, resumir as suas 
aspirações em tôrno de um número de 
destaques que possam ser votados. 

Lembro aos Srs. Congressistas que se 
acham sôbre a mesa 505 destaques. Te-
mos por diante apenas quatro dias; são 
48 horas de sessão. Cada votação leva 
mais de uma hora. 

Portanto, agora é o trabalho das lide-
ranças. A Mesa não recua da sua deci-
são. Colocou o problema, e espera que 
cheguemos realmente a um bom resul-
tado. Basta que os Líderes se mobilizem 
e trabalhem agora para a votação dês-
ses destaques e para a apreciação das 
emendas que forem destacadas. Para 
êsse fim, a Mesa estará inteiramente à 
disposição dos líderes e do Sr. Relator. 
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Vou, agora, suspender a sessão mais 
uma vez, para possibilitar aos Senhores 
Líderes o estabelecimento de um esque-
ma de ação que se inície dentro de pou-
co. 

Está suspensa a sessão. 
Reaberta a sessão, usa da palavra o 

Deputado OSWALDO LIMA FILHO 
(MDB- Pernambuco) para uma questão 
de ordem: (129) 

- Sr. Presidente, V. Ex11 há pouco es-
clareceu, acredito, da forma mais lúci-
da possível, os critérios que a Mesa deli-
berou aplicar à votação das emendas e os 
critérios para os destaques. Há porém, 
um ponto que, no meu modesto parecer, 
mereceria um esclarecimento formal: 
não ficou claro qual o destino das emen-
das aprovadas, ou seja, daquelas com pa-
recer favorável e que tenham sido des-
tacadas. 

A indagação que faço a V. Ex11, por-
tanto, é a seguinte: se o processo de vo-
tação não se completar, por fôrça do têr-
mino do prazo do Ato Institucional n° 4, 
qual será a situação das emendas apro-
vadas, com parecer favorável da Comis-
são, e que foram destacadas? Serão ou 
não incorporadas ao texto da Constitui-
ção? 

DECISAO DA PRESID~NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Vou prestar, em caráter absoluta-
mente formal, a declaração que me pede 
o Sr. Deputado Oswaldo Lima Filho. Ela 
será a repetição do que já foi dito pela 
Mesa. Entretanto, mais uma vez, e ago-
ra estritamente respondendo à pergun-
ta, informo ao nobre Deputado o seguin-
te: a emenda que fôr destacada e não 
vier a ser votada até o dia 21 considera-
se como integrando a Constituição, se 
de parecer favorável, porque já votada 
pelo plenário; considera-se como rejei-
tada, se de parecer contrário. De modo 
que, com esta declaração, nada além vou 
acrescentar para que não haja mais dú-
vidas de interpretação. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Muito 
grato a V. Exa. 

DESTAQUES DE EMENDAS COM 
PARECER FAVORAVEL 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- De acôrdo com orientação da Mesa, e 
depois de ouvidos os Líderes, vou sub-
meter à votação, em conjunto, os reque-
rimentos de destaques. Entre êles podem 
achar-se alguns requerimentos de des-
taque coincidentes e já deferidos. Os 
requerimentos não ficarão, entretanto, 
prejudicados pela votação dos destaques. 
São os seguintes: 

Emendas - Requerente 
1-23- ARENA 
1-67- ARENA 
1-84- ARENA 
1-85- ARENA 
1-105 - ARENA 
11- ARENA 
12- ARENA 
14 -ARENA e João Herculino 
23- ARENA 
24- ARENA 
37- ARENA 
43- ARENA 
44- ARENA 
46-7- ARENA 
46-11 - ARENA 
50- ARENA 
80- ARENA 
89- ARENA 
(*) 90-C-54 - Humberto Lucena 
95- ARENA 
104- ARENA 
114- ARENA 
121 -ARENA e Humberto Lucena 
130-22 - ARENA 
130-64 - ARENA 
131-7 - ARENA 
140- ARENA 
183- ARENA 
189- ARENA 
193- ARENA 
201- ARENA 
210- ARENA 
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236-2- ARENA 
261- ARENA 
268-4 - ARENA 
275- ARENA e Wilson Gonçalves 
277- ARENA 
284- ARENA 
286-2 - ARENA 
291-10 - ARENA 
295- ARENA 
301- ARENA 
303- ARENA 
315- ARENA 
322 - Wilson Gonçalves 
324 - Humberto Lucena 
326 - ARENA e Humberto Lucena 
329- ARENA 
330- ARENA 
332- ARENA 
340- ARENA 
351-3 - ARENA 
363-4 - ARENA 
363-7 - ARENA 
369-3- ARENA 
369-4 - ARENA e João Herculino 
384- ARENA 
409- ARENA 
426-10- ARENA 
427-9 - ARENA 
428-6 - ARENA 
436- ARENA 
466- ARENA 
473- ARENA 
479-3 - ARENA 
481 - João Herculino 
539- ARENA 

587 - ARENA, Aurélio Vianna e 
Humberto Lucena 

589- ARENA 
617- ARENA 
628-2 - ARENA 
653 -ARENA, Wilson Gonçalves e 

Humberto Lucena 
659- ARENA 
681-3 - ARENA 

681-14 - Aurélio Vianna e Humberto 
Lucena 

704- ARENA 
729 - ARENA e Wilson Gonçalves 
746- ARENA 
781-25 - ARENA 

781-27 - ARENA 
799-1 -ARENA 
8 02-ARENA 
802-5 - ARENA 
805-H - ARENA 
832-6 - ARENA e Wilson Gonçalves 
837-5 - Wilson Gonçalves 
838-16 - ARENA 
839-10 - ARENA 
839-13 - ARENA e Wilson Gonçalves 
843-3 - ARENA 
846 - ARENA e Humberto Lucena 
848 - Wilson Gonçalves 
849-13 - ARENA 
849-16 - ARENA 
852 - Wilson Gonçalves 
854 - Wilson Gonçalves 
866- ARENA 
873-5 - ARENA 
873-6- ARENA 
873-8 - ARENA 
873-10 - ARENA 

881-B - ARENA 
881-D - ARENA 

O Senador Antônio Carlos (ARENA-
Santa Catarina) levanta a seguinte 
questão de ordem: 

Sr. Presidente, a relação que V. Exa. 
acaba de ler para o plenário não coinci-
de com a que recebi. Queria pedir a V. 
Exa. que, após a votação, fizesse o obsé-
quio de encaminhar-me essa relação, 
para que pudesse depois acompanhar a 
votação. 

DECISAO DA PRESID:E:NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Perfeitamente. Passo imediatamente, 
às mãos de V. Exa. a relação das emen-
das cujos requerimentos de destaques 
foram lidos. 

O Sr. Antônio Carlos - Muito obriga-
do a V. Exa. 

Pela ordem, usa da palavra o Depu-
tado ADOLPHO DE OLIVEIRA (MDB -
Rio de Janeiro) nos seguintes têrmos: 

-Sr. Presidente, quero apenas formu-
lar uma consulta. Essas emendas para as 
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quais foram requeridos os destaques que 
V. Exa. acaba de ler serão submetidas à 
votação pela ordem da leitura, isto é, 
pela ordem numérica? 

DECISAO DA PRESID:t!:NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Estas emendas serão posteriormente 
catalogadas, depois de destacadas, para 
o efeito de serem submetidas ao plená-
rio, de acôrdo com o critério que a Mesa 
anunciará. Não poderei estar a obede-
cer à ordem cronológica em virtude de 
razões práticas de votação, dado que as 
emendas se referem ora a um capítulo, 
ora a capítulo completamente diferente. 
Assim, elas serão apreciadas de acôrdo 
com o critério, a ser anunciado pela 
Mesa. 

O Sr. Adolpho Oliveira - Logo após. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Depois de catalogadas. No momento, 
estamos votando os destaques. Em se-
guida será feita a catalogação das emen-
das. 

VOTAÇAO DOS DESTAQUES 
Os Srs. Congressistas que aprovam os 

destaques queiram permanecer como se 
acham. (Pausa). Estão aprovados. 

O Deputado João Herculino (MDB -
Minas Gerais) faz a seguinte indagação 
ao Presidente do Congresso Nacional: 

Sr. Presidente, V. Exa. colocou em vo-
tação os destaques com parecer favo-
rável? 

DECISAO DA PRESID:t!:NCIA 
O SR PRESIDENTE (Moura Andrade) 

-Perfeito. Agora vamos votar os desta-
ques emendas com parecer favorável em 
parte. Em seguida, votaremos os desta-
ques a emendas com parecer contrário, 

O Deputado Adolpho Oliveira MDB 
- Rio de Janeiro) encaminha à Mesa 
declaração de voto, esclarecendo Que vo-
tará contra os destaques, por se tratar 
de matéria aprovada pela Comissão Mis-
ta. 

O Presidente Moura Andrade informa 
que constará da Ata a declaração que 
o Deputado Adolpho de Oliveira acabara 
de fazer. 

A seguir, anuncia a votação dos desta-
ques para as emendas de parecer favo-
rável, em parte. São os seguintes: 

DESTAQUES DE EMENDAS COM 
PARECER FAVORAVEL EM PARTE 

Emendas - Requerente 
82-1- ARENA 
109 - ARENA e Humberto Lucena 
116 - ARENA e Humberto Lucena 
130-6 - Humberto Lucena 
130-14 - Humberto Lucena 
130-55 -ARENA 
246-3 § 2° - Aurélio Vianna e Hum-

berto Lucena 
246-9 - ARENA 
286-1 - ARENA 
309- ARENA 
424- ARENA 
441- ARENA 
448 - Aurélio Vianna e Humberto Lu-

cena 
457- ARENA 
519- ARENA 
561- ARENA 
576- ARENA 
598- ARENA 
620- ARENA 
628-1 - ARENA 
639-2 - Humberto Lucena 
732- ARENA 
784- ARENA 
797-G - ARENA 
801- ARENA 
832-1 - ARENA e Wilson Gonçalves 
833-1 - Wilson Gonçalves e ARENA 
841- ARENA 
861- ARENA 
862- ARENA 
862 art 3° - Humberto Lucena 
862 art. 5° - Humberto Lucena 

VOTAÇAO 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Em votação os requerimentos. (Pau-
sa.) 

Aprovados. 
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Serão apreciados agora os requerimen-
tos de destaque para emendas de pare-
cer contrário, que são os seguintes: 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE 
APRESENTADOS A EMENDAS 

REJEITADAS 

Emenda - Requerente 

1-5 - João Herculino 
1-26 - João Herculino 
1-28 - João Herculino 
1-29 - João Herculino 
1-42 - João Herculino 
1-44 - João Herculino 
1-45 -João Herculino 
1-46 - João Herculino 
1-48 - Humberto Lucena e João Her-

culino 
1-51 - João Herculino 
1-52 - João Herculino 
1-53 - João Herculino 
1-54 - João Herculino 
1-55 - João Herculino 
1-56 - João Herculino 
1-57 - João Herculino 
1-58 - João Herculino 
1-59 - João Herculino 
1-60 - João Herculino 
1-61 - João Herculino 
1-62 - João Herculino 
1-63 - João Herculino 
1-73 - João Herculino 
1-74 - João Herculino 
1-75 - João Herculino 
1-77 - João Herculino 
1-78 -João Herculino 
1-80 - João Herculino 
1-102 - João Herculino 
1-111 - João Herculino 
1-112 - João Herculino 
2 - João Herculino, Aurélio Vianna e 

Humberto Lucena 
19 - Humberto Lucena 
39- ARENA 
45 - Humberto Lucena 
58 - Aurélio Vianna e Humberto Lu-

cena 
68 - Humberto Lucena 
73 - Aurélio Vianna e Humberto Lu-

cena 

82-3 - Humberto Lucena 
82-4 - Humberto Lucena 
82-10 - Humberto Lucena 
82-18 - Humberto Lucena 
82-25 - Humberto Lucena 
90-A a 90C-6 - Humberto Lucena 
90-C-27 a 90-C-43 - Humberto Lu-

cena 
90-C-45 - Humberto Lucena 
90-C-47 a 90-C-51 - Humberto Lu-

cena 
90-C-53 - Humberto Lucena 
90-C-55 - Humberto Lucena 
90-C-58 - Humberto Lucena 
90-C-59 - Humberto Lucena 
91 - Humberto Lucena 
94- ARENA 
96 - João Herculino 
98 - João Herculino 
100 - Humberto Lucena 
110 - Humberto Lucena 
117 -Humberto Lucena 
124 - Humberto Lucena, Aurélio 

Vianna e João Herculino 
130-3 - Humberto Lucena 
130-4 - Humberto Lucena 
130-8 - Humberto Lucena 
130-10 - Humberto Lucena - João 

Herculino 
130-11 - Humberto Lucena 
130-17 - Humberto Lucena 
130-18 - Humberto Lucena 
130-19 - Humberto Lucena 
130-21 - Humberto Lucena 
130-24 - Humberto Lucena 
130-25 - Humberto Lucena 
130-28 - Humberto Lucena 
130-30 - Humberto Lucena 
130-33 - Humberto Lucena 
130-34 - Humberto Lucena 
130-35 - Humberto Lucena 
130-37 - Humberto Lucena 
130-40 - Humberto Lucena 
130-41 - Humberto Lucena 
130-43 - Humberto Lucena 
130-60 - Humberto Lucena 
130-61 - Humberto Lucena 
130-62 - Humberto Lucena 
130-63 - Humberto Lucena 
130-65 - Humberto Lucena 
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130-66 - Humberto Lucena 
130-69 - Humberto Lucena 
130-70 - Humberto Lucena 
130-72 - Humberto Lucena 
130-73 - Humberto Lucena 
130-74 - Humberto Lucena 
130-75 - Humberto Lucena 
131-1 - Humberto Lucena 
131-17 - Humberto Lucena 
131-18 - Humberto Lucena 
131-5 - Humberto Lucena 
134 - Pinheiro Brizola 
136 - Pinheiro Brizola 
177 - João Herculino 
217-7 - João Herculino 
235 - João Herculino 
236-10 - Humberto Lucena 
241- Humberto Lucena 
242 - João Herculino 
249-1 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
249-2 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
249-3 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
249-4 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
264- ARENA 
271 - João Herculino 
280 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
291-3 - ARENA 
291-6 - ARENA 
291-9 - ARENA 
305 - Wilson Gonçalves 
307 - Wilson Gonçalves 
346- ARENA 
359 - Humberto Lucena 
361 - Humberto Lucena 
362 - Humberto Lucena 
368 - Humberto Lucena 
372 - João Herculino 
389 - João Herculino 
391 - Oswaldo Zanello 
392- ARENA 
393 - Humberto Lucena 
394 - Humberto Lucena 
395 - Humberto Lucena 
411 - Humberto Lucena 
444 - João Herculino 

445 - João Herculino 
446 - João Herculino 
460 - Aurélio Vianna e Humberto 

Lucena 
464 - Aurélio Vianna e Humberto 

Lucena 
498 - João Herculino 
503 - João Herculino 
504 - João Herculino 
508 - Aurélio Vianna e Humberto 

Lucena 
512 - Aurélio Vianna e Humberto 

Lucena 
516 - Humberto Lucena 
521-2 -ARENA 
521-8 - ARENA 
553- ARENA 
563 - João Herculino 
574 - João Herculino 
575 - João Herculino 
577 - João Herculino 
578 - João Herculino 
579 - João Herculino 
580 - João Herculino 
588- ARENA 
591 - João Herculino 
592 - João Herculino 
593 - João Herculino 
594 - João Herculino 
609 - João Herculino 
613 - João Herculino 
614 - João Herculino 
619 - João Herculino e Humberto 

Lucena 
631 - Humberto Lucena 
632 - Humberto Lucena 
633 - Humberto Lucena 
634 - Humberto Lucena 
635 - Humberto Lucena 
636 - Humberto Lucena 
637- Humberto Lucena 
638 - Humberto Lucena 
640 - Humberto Lucena 
641 - Humberto Lucena 
644 - Humberto Lucena 
645 - Humberto Lucena 
646 - Humberto Lucena 
647- Humberto Lucena 
649 - Humberto Lucena 
651 - Humberto Lucena 
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652 - Humberto Lucena 
655 - Humberto Lucena 
658 - Humberto Lucena 
679 - Wilson Gonçalves 
697 - ARENA, Humberto Lucena e 

João Herculino 
707-B- Humberto Lucena 
709-1 - Humberto Lucena 
709-2 - Humberto Lucena 
710-1 - Humberto Lucena 
710-3 - Humberto Lucena 
717-1 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
717-2 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
722 - João Herculino 
724 - Humberto Lucena 
725 - Humberto Lucena 
728 - Humberto Lucena 
735 - Humberto Lucena 
736 - Humberto Lucena 
741 - Humberto Lucena 
742 - Humberto Lucena 
743 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
745 - Humberto Lucena 
753 - João Herculino 
754 - Humberto Lucena 
758 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
778 - Humberto Lucena 
782 -ARENA e João Herculino 
789 - Humberto Lucena 
791-9 - Humberto Lucena 
791-13 - Humberto Lucena 
792- ARENA 
794- ARENA 
810 - Humberto Lucena 
815-2 - ARENA 
818 - Aurélio Vianna e Humberto 

Lucena 
821- ARENA 
827 - Wilson Gonçalves 
829 - Wilson Gonçalves 
831-1 - ARENA e Wilson Gonçalves 
831-3 a 5 - ARENA e Wilson Gon-

çalves 
832-2 e 3 - ARENA e Wilson Gon-

çalves 
832-7 - ARENA e Wilson Gonçalves 

833-2 - Wilson Gonçalves 
837-2 - Wilson Gonçalves 

837-3 - Wilson Gonçalves 
839-18 - ARENA 
839-19 - ARENA 
840-5 - Wilson Gonçalves 
844 - João Herculino 
845 - João Herculino 
847 - Wilson Gonçalves 
849-5 - ARENA 
868- ARENA 
881-E - Humberto Lucena, Wilson 

çalves e João Herculino 
883-14- MDB 

VOTAÇAO 

O Sr. Presidente (MOURA ANDRADE) 
- Em votação os requerimentos que aca-
bam de ser lidos. (Pausa.) 

Estão aprovados. 
Solicito ao Sr. Deputado Lauro Cruz, 

se estiver presente, a gentileza de dar-
me o número da emenda em relação a 
qual S. Exa. verificou ter havido omis-
são. A Mesa reconheceu a procedência 
da agüição de S. Exa.. 

O Sr. Lauro Cruz: :É a emenda n. 163. 
O Sr. Presidente: (Moura Andrade) -

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
destaque requerido para a emenda n° 
163, queiram permanecer como se acham. 
(Pausa). Aprovado. 

O Senador Heribaldo Vieira (ARENA 
- Sergipe) levanta a seguinte questão 
de ordem: 

- Sr. Presidente, há um destaque, re-
querido pela Liderança da ARENA para 
a emenda n° 250, que não foi incluido 
em nenhuma das relações lidas por V. 
Exa.. 

DECISAO DA PRESID:ttNCIA 

O Sr. Presidente: (Moura Andrade) -
Vou fazer a verificação. :É que ainda não 
tinham chegado as emendas de pare-
cer pela prejudicialidade, entre as quais 
se inclui a emenda n° 250. (Pausa) 
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São os seguintes os requerimentos de 
destaques apresentados a emendas con-
sideradas prejudicadas. 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE 
APRESENTADOS A EMENDAS 

PREJUDICADAS 

Emenda - Requerente 

1-30 - João Herculino 
1-31 - João Herculino 
1-66 - João Herculino 
1-115 - João Herculino 
18 - Humberto Lucena 
33 -ARENA 
82-16 - Humberto Lucena 
82-29- ARENA 
82-29, n° VI - Humberto Lucena 
90-C-7 a 90-C-26 - Humberto Lucena 
90-C-44 e 46 - Humberto Lucena 
90-C-52 - Humberto Lucena 
90-C-56 e 90-C-57 - Humberto Lu-

cena 
97 - João Herculino 
119 - Humberto Lucena 
130-7 - Humberto Lucena 
130-23 - Humberto Lucena 
130-29 - Humberto Lucena 
130-38 -Humberto Lucena 
130-45 - Humberto Lucena 
130-52 - Nelson Carneiro 
130-56 -ARENA 
130-57 - Humberto Lucena 
130-67 - Humberto Lucena 
130-68 - Humberto Lucena 
130-71 - Humberto Lucena 
130-76 - Humberto Lucena 
131-1-04 - Humberto Lucena 
131-1-05 - Humberto Lucena 
131-1-06 - Humberto Lucena 
131-1.06 (la parte) - Humberto Lu-

cena 
131-1.06 (2a parte) - Humberto Lu-

cena 
132 - João Herculino 
135 - Pinheiro Brisola 
157 - Humberto Lucena 
161 - Humberto Lucena 
162 - Humberto Lucena 
163 - Humberto Lucena 

164 - Humberto Lucena 
166 - Humberto Lucena 
169 - João Herculino 
173- ARENA 
217-1 - João Herculino 
217-2 - João Herculino 
217-3 - João Herculino 
247- ARENA 
250 - Wilson Gonçalves 
258 - Wilson Gonçalves 
272 - João Herculino 
291-1 - ARENA 
291-2 - ARENA 
291-4 - ARENA 
291-5 - ARENA 
291-7 - ARENA 
291-8 - ARENA 
291-11 - ARENA 
291-12 - ARENA 
291-13 - ARENA 
291-14 - ARENA 
308- ARENA 
352, § 34 - MDB 
354 - Humberto Lucena 
356 - Humberto Lucena 
363-3 - ARENA 
369-9 - ARENA 
399- MDB 
419- MDB 
463 - Aurélio Vianna Humberto Lu-

cena 
492 - Aurélio Vianna 
507 - Humberto Lucena 
537 - Wilson Gonçalves 
546 - Wilson Gonçalves 
556- ARENA 
566- ARENA 
567 - João Herculino 
571 - João Herculino 
586 - João Herculino 
610 - Wilson Gonçalves e João Her-

culino 
630 - Humberto Lucena 
639-1 - Humberto Lucena 
639-3 - Humberto Lucena 
639-4 - Humberto Lucena 
642 - Humberto Lucena 
643 - Humberto Lucena 
650 - Humberto Lucena 
657 - Humberto Lucena 
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675 - Humberto Lucena 
707-A- Humberto Lucena 
708-1 - Humberto Lucena 
708-3 - Humberto Lucena 
708-4 - Humberto Lucena 
709-3 - Humberto Lucena 
711-1 e 2 - Humberto Lucena 
712-1, - Humberto Lucena 
712-2 - Humberto Lucena 
712-3 - Humberto Lucena 
712-4 - Humberto Lucena 
712-5 - Humberto Lucena 
712-6 - Humberto Lucena 
712-7 - Humberto Lucena 
713-1 - Humberto Lucena 
713-2 - Humberto Lucena 
715 - Humberto Lucena e Aurélio 

Vianna 
716 -Humberto Lucena 
720 - Humberto Lucena 
731 - Aurélio Vianna, Humberto Lu-

cena e João Herculino 
731-2 - Aurélio Vianna e Humberto 

Lucena 
785 - ARENA, Aurélio Vianna e Hum-

berto Lucena 
791-2 - Humberto Lucena 
791-4 - Humberto Lucena 
791-6 - Humberto Lucena 
791-10 - Humberto Lucena 
804-B - ARENA 
820-1 - Humberto Lucena 
831-2 - ARENA e Wilson Gonçalves 
832-4 e 5 -ARENA e Wilson Gonçalves 
837-1 - Wilson Gonçalves 
837-4 - Wilson Gonçalves 
840-4 - Wilson Gonçalves 
849- ARENA 
849-18 - Wilson Gonçalves 
871- - Filinto Müller 
881-C - ARENA, Humberto Lucena e 
Aurélio Vianna. 

VOTAÇAO 

O Sr. Presidente: (Moura Andrade) 
Os Srs. Congressistas que aprovam os re-
querimentos de destaque apresentados 
às emendas que acabam de ser anuncia-
das queiram permanecer como se acham. 
(Pausa.) Estão aprovados. 

O Deputado ADOLPHO DE OLIVEIRA 
(MDB- Rio de Janeiro) envia à Mesa a 
seguinte Declaração de Voto: 

Declaro que votei contràriamente ao 
destaque para as emendas com parecer 
favorável, pois as mesmas deveriam ser 
definitivamente incorporadas ao texto 
da Constituição. Representam o resulta-
do de dias e noites de sacrifício e traba-
lho interno da Comissão Mista para a-
menizar e corrigir o projeto governa-
mental. Seria absurdo que a Oposição, 
constrangida e coagida, concordasse com 
os intuitos da liderança da Maioria, de-
sejosa de fulminar até mesmo a colabo-
ração democrática do Congresso, reco-
nhecida e aprovada pela aludida Co-
missão, integrada por 2/3 de parlamen-
tares da ARENA e 1/3 do MDB. 

Sala das Sessões, 17 .1. 67 - Adolfo 
de Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE MOURA AN-
DRADE faz a seguinte comunicação aos 
Srs. Congressistas: 

- A Mesa vai aguardar dos Srs. Líde-
res as indicações, relativas às emendas 
em comum, para submetê-las, em pri-
meiro lugar, à aprovação do Plenário. 

A Presidência tem sôbre a mesa os 
seguintes destaques, deferidos por serem 
coincidentes: à emenda 109, à emenda 
124, à emenda 782, à emenda 326, à 
emenda 587, à emenda 610, à emenda 
653, à emenda 697, à emenda 785, à 
emenda 846, à emenda 881-C, à emenda 
881-E. 

São mais de onze emendas. Há ainda 
que deferir, por serem coincidentes, os 
seguintes destaques: Emenda n. 1-67 -
82-29 - 130-55 - 130-56 - 392 - 862 
art. 5.o - 369-4. J!:sses destaques foram 
deferidos por requeridos pelas lideran-
ças de ambos os blocos. 

O Sr. Raymundo Padilha - Para a hi-
pótese de ter ocorrido algum lapso, po-
deria V. Exa. simplesmente dizer-me 
qual o total dessas coíncidências? 
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O Sr. Presidente (Moura Andrade) -
Poderei contar, mas iria pedir aos Lí-
deres que se reunissem e examinassem 
o mérito dos destaques. ll:les são coinci-
dentes, entretanto, é preciso que a Mesa 
fique sabendo se são coincidentes tam-
bém quanto ao mérito. 

O Sr. Raymundo Padilha - Perfeito. 
Entendi bem. Está resolvida a questão. 

O Sr. Presidente (Moura Andrade) -
Se V. Exa. me dispensa de contar. 

O Sr. Raimundo Padilha - como hou-
ve alguns enganos, verificaremos no mo-
mento em que nos entendermos para a 
votação. 

O Sr. Presidente (Moura Andrade) -
Solicito portanto a V. Exa., juntamente 
com o Sr. Relator, o Sr. Líder no Sena-
do da ARENA, e também solicito aos 
Srs. Líderes do MDB na Câmara e no 
Senado, que façam o exame dessas e-
mendas que foram destacadas por se-
rem coincidentes e que, afinal, infor-
mem à Mesa quais aquelas realmente 
coincidentes também no mérito. Solici-
taria ainda dissessem se concordam em 
que sejam essas últimas emendas, isto 
é coincidentes igualmente quanto ao 
mérito, votadas em globo. Para êsse exa-
me não há outra solução senão suspen-
dermos novamente a sessão, Iremos sus-
pendê-la muitas vêzes, dado que se criou 
um clima altamente propício à votação 
da matéria, em virtude do grande espí-
rito público que está norteando os Lí-
deres na apreciação dêsse assunto. Está 
suspensa a sessão. 

Reaberta a sessão, o PRESIDENTE 
MOURA ANDRADE esclarece: 

"Na sessão desta tarde foi possível po-
sitivar em definitivo o método de vota-
ção, estabelecer o critério de forma ine-
quívoca e esclarecer quanto às conse-
qüências. Também pudemos votar todos 
os requerimentos de destaques. Devemos 
passar à votação das emendas destaca-
das que sejam comuns, quanto ao méri-
to, a ambos os partidos que compõem o 

Congresso Nacional. Os Srs. líderes estão 
identificando as respectivas emendas 
partindo dêste princípio de verificação 
de identidade de propósitos quanto às 
mesmas. Não puderam, entretanto, con-
cluir até êste instante o trabalho. Nós 
temos prevista e já anunciada sessão 
para as 21 horas. 

Assim sendo vou liberar os Srs. Con-
gressistas encerrando a presente sessão 
e convocando-os para as 21 horas, quan-
do então espera a Presidência já ter 
o material para submeter à deliberação 
da Casa. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 19 horas) 

43.8 SESSÃO (17-1-67) 

Aberta a sessão, o PRESIDENTE 
MOURA ANDRADE anuncia a ordem de 
votação das matérias: (l:lo) 

Serão votadas, em primeiro lugar, as 
emendas comuns à ARENA e ao MDB 
para fins de aprovação. Em seguida, 
serão votadas as emendas que, pela mes-
ma razão de serem comuns a ambas as 
bancadas, tenham, entretanto, sido des-
tacadas para rejeição. Depois, votar-se-
ão as emendas sôbre as quais recaiu pe-
dido de preferência do MDB. 

Depois votar-se-ão as emendas sôbre 
as quais recaiu pedido de preferência da 
ARENA. Ainda, votar-se-ão as emendas 
com parecer favorável, mas cujos des-
taques foram solicitados com finalidade 
de rejeição. E, por fim, serão votadas as 
emendas restantes. 

Esta, em linhas gerais, será a ordem 
de votações a ser seguida nesta e nas 
próximas sessões. 

Os Srs. Líderes já podem ter como 
oportuno encaminhar à Mesa os reque-
rimentos que desejem fazer, a fim de 
que se processem as votações que hajam 
deliberado pedir ou cujas necessidades 

(130) D.C.N. - 18-1-67 - n.0 11 - pág. 308 
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porventura tenham verificado, para o 
efeito de aprovação ou rejeição de emen-
das. 

Os requerimentos que podem ser en-
caminhados à Mesa são os seguintes: re-
querimentos para votação conjunta de 
emenda; requerimentos para votação se-
parada de emendas: requerimentos de 
preferência para votação de grupo de 
emendas; requerimentos de preferência 
para votação de emendas isoladas; e, 
além dêsses, outros requerimentos que 
porventura os Srs. Líderes desejem en-
caminhar à Mesa, de modo a ordenar 
desde já o processo a ser seguido nas 
próximas votações. Ficará, assim, o ple-
nário perfeitamente esclarecido, através 
da leitura dêsses requerimentos e de sua 
votação nos momentos oportunos, sôbre 
os atos que vão sendo realizados, uns 
a seguir aos outros. 

A Presidência está aguardando chegue 
à Mesa a relação das emendas comuns 
que, conforme já anunciou, irá subme-
ter à votação. (Pausa) 

O SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(MDB - Guanabara) (131) esclarece a 
posição do MDB: 

- Senhor Presidente, Srs. Congres-
sistas, a liderança do MDB, em conta-
to com diversos de seus companheiros 
de partido, estudou o conjunto de emen-
das rejeitadas e aprovadas pela Comis-
são Mista. Sob a orientação da Comis-
são Diretora e Executiva do partido, pro-
moveu a triagem das emendas mais im-
portantes que poderiam modificar a es-
trutura do projeto da Constituição ora 
discutido. Nessa troca de opiniões, che-
gou-se à conclusão de que algumas 
emendas, para as quais !riamos pedir 
destaque e preferência para aprovação, 
também interessavam às lideranças da 
ARENA. 

Daí o pedido de preferência para a 
aprovação dessas emendas que represen-
tavam um pensamento comum.Nós já 
havíamos pedido preferência para a vo-

tação da Emenda n.0 785, apresentada 
pelo nobre Senador Daniel Krieger, pois 
tira ela da competência do Supremo Tri-
bunal Federal a declaração de suspen-
são de direitos individuais. O Senador 
Daniel Krieger declarou-me que é seu 
pensamento proceder da mesma manei-
ra. Disse S. Exa. que fôra acordado, ao 
se debater o capítulo dos direitos e ga-
.rantias indiwduais, que, ninguém, em 
tendo suspensos os seus direitos políti-
cos, perderia os direitos individuais de 
busca de trabalho, de exercício da pro-
fissão, da associação com outros, e assim 
por diante. 

O Deputado Oswaldo Lima Filho vi-
nha lutando para a aprovação da <sua 
emenda sôbre abusos do poder econômi-
co, e a liderança da ARENA concluiu que 
esta emenda poderia ser pacificamente 
aceita pelo partido do Govêrno. 

Sôbre o impôsto territorial, livrando 
as propriedades de menos de 25 hecta-
res dêste tributo, havia diversas emen-
das, uma das quais do nosso colega José 
Mandelli, reivindicávamos fôsse aprova-
da. Acordou-se que tôdas as emendas 
poderiam ser aprovadas com os dizeres 
de uma delas, porque de igual substân-
cia. 

A alteração concernente aos tribunais 
de justiça, reivindicação nossa, em 
emenda apresentada pelo nobre Sena-
dor Josaphat Marinho, a liderança da 
ARENA declarou que a aceitaria. 

Sôbre os direitos e garantias indivi-
duais, havia no Projeto um vácuo visí-
vel, mas que viria trazer seríssimas difi-
culdades às organizações dêste País, 
principalmente às emprêsas econômicas. 

Ê aquêle capítulo onde se diz que "ne-
nhum tributo será cobrado sem a sua 
inclusão no orçamento." 

Havia uma emenda redigida, ninguém 
sabe como, apresentada pelo nobre 
Deputado Guilherme Machado, que prol-

(131) D.C.N. - 18-1-67 - n.o 11 - pág. 308 
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bia aos parlamentares tomar emprésti-
mos em Bancos oficiais etc. Acordou-se 
a rejeição unânime dessa emenda. Nós, 
do MDB, já havíamos pedido destaque 
para a sua rejeição. 

O Deputado Nelson Carneiro havia 
apresentado duas emendas sôbre a 
igualdade de salários, independentemen-
te de côr, sexo e estado civil. Foram elas 
aprovadas. Apresentou também uma 
emenda, dando aposentadoria à mulher 
operária com 30 anos de serviço e com 
salário integral. Esta emenda foi aceita 
universalmente . 

Sôbre a garantia de que poderiam os 
Ministros do Tribunal de Contas exer-
cer os mandatos eletivos conquistados 
há pouco, havia uma emenda, que tam-
bém foi aceita por ambos os grupos. 

Sôbre a estabilidade dos servidores, 
foi escolhida a Emenda 305, que, segun-
do os doutos que a discutiram, não in-
vade direitos adquiridos, nem exagera, 
porque inclusive não pleiteia a efetiva-
ção de diaristas e de horistas. Em sín-
tese, já estávamos com os destaques de 
quase tôdas essas emendas prontos e sô-
bre a mesa. A ARENA resolveu apoiar e 
pedir também destaques para essas ma-
térias. Em momento algum, cedeu a 
ARENA nos seus pontos fundamentais, 
Nem nós cedemos nos nossos. Os desta-
ques que solicitamos para as matérias 
que julgamos de importância capital, 
dentro da ideologia que dizemos que te-
mos, e que naturalmente, temos mesmo 
serão apresentados: será encaminhada a 
votação de cada um dêles, e cada qual 
marcará sua posição. 

Fala-se num destaque global. Iremos 
votar contra. 

Verificou-se, inclusive, ser o pensa-
mento, pràticamente unânime do Par-
tido, contra o destaque para votação 
global de diversas emendas. 

Se qualquer dessas emendas, para as 
quais pedimos destaque, e a ARENA 

também, fôr daquelas que maculem a 
nossa consciência, todo o plenário que 
me ouve precisa saber: ninguém do MDB 
é obrigado a votar contra sua consciên-
cia. 

Estamos dispostos a receber qualquer 
crítica franca e aberta, quanto às nos-
sas atitudes. Não temos do que nos en-
vergonhar. Estamos cumprindo na ín-
tegra as decisões partidárias, o estatu-
to e o programa do Partido recém-orga-
nizado. E, claramente, estamos expon-
do-as, para julgamento dos atuais e da 
posteridade . 

Sr. Presidente, eu precisava expor aos 
nossos colegas esta posição, que, infe-
lizmente, não será a mesma de ama-
nhã ou de logo mais pela madrugada, 
porque, então, cada qual, dentro dos seus 
princípios, defendendo-os entregará o 
seu voto e dirá da sua posição. 

Não nos afastamos um só momento 
daquela posição que foi traçada e que 
vem sendo executada pelo Comissão que 
recebeu de seus pares a honrosissima in-
cumbência de estudar essa matéria. In-
felizmente, são quinhentas e tantas 
emendas destacadas para serem vota-
das num periodo de umas trinta horas. 
Creio que ninguém dos que nos ouvem 
nos condenará, a mim ou a outro qual-
quer Senador ou Deputado, porque o 
tempo é demasiado exíguo para a vota-
ção de matéria tão importante. Os pró-
prios Relator e Sub-Relatores da ARENA 
frisaram e mencionaram em seus rela-
tórios êsse fato. A análise não foi me-
lhor, porque o tempo foi muito curto, 
muito restrito. 

Sr. Presidente, agradeço a paciência 
de V. Exa. em conceder que exorbitas-
se um pouco do tempo. Se eu fôsse dis-
cutir cada uma dessas emendas, com 5 
minutos para cada uma, seriam então 
necessários uns 200 minutos. . E usei 10 
minutos aproximadamente para uma 
explicação absolutamente necessária. 
Sei o que estou dizendo. 
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O Senador DANIEL KRIEGER (ARE-
NA - Rio Grande do Sul) pronuncia 
discurso nos termos abaixo transcri-
tos: (132). 

- Exmo. Sr. Presidente e Senhores 
Congressistas. O eminente Senador Au-
rélio Vianna, com a correção que lhe é 
peculiar, expôs o assunto em tôdas as 
suas minúcias e focalizou o entendimen-
to havido entre a ARENA e MDB, para 
a votação conjunta dessas emendas. 

Assomei à tribuna para salientar o 
alto espírito que anima o Congresso Na-
cional no desejo de aperfeiçoar a Cons-
tituição que devemos dar aos brasileiros. 
Amanhã, possivelmente, teremos de di-
vergir em diversas matérias, mas com a 
correção, com a delicadeza que se impõe 
aos homens que compõem o Parlamen-
to e que têm obrigação de honrá-lo e de 
dignificá-lo. 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, 
com imensa satisfação assisto a êste es-
petáculo em que os dois partidos em que 
se divide a opinião nacional se unem na 
defesa de princípios que lhe são comuns 
e que querem inscrever na Carta Magna 
do Brasil. Tenho a consciência de que 
hei procurado, com meus companheiros 
êsse entendimento e de que temos sido 
fiéis à afirmação, que sempre fizemos, 
de que queríamos uma Constituição, que 
não fôsse obra apenas de um partido po-
lítico mas que pudesse ao menos expres-
sar um mínimo do pensamento nacio-
nal. 

Sr. Presidente, iremos votar, diver-
gindo às vêzes, contrapondo-nos muitas 
vêzes, mas nunca nos esqueceremos que 
o princípio marcante no regime demo-
crático é o da prevalência da vontade 
da maioria. Quando não houver enten-
dimento, quando se chocarem os prin-
cípios, ficaremos fiéis aos nossos prin-
cípios, respeitando aquêles que ficam 
fiéis aos seus. No entanto, creio que êsse 
entendimento que se fêz no Congresso 
para aperfeiçoar e melhorar a Consti-
tuição há de ser reconhecido por tôda 

a Nação, e que êsse Congresso, que cha-
mam de moribundo, ressurgirá na sua 
grandeza, na sua independência, na sua 
boa vontade e no seu desejo de bem ser-
vir ao Brasil. 

O Sr. 1.0 Secretário lê o seguinte: 

REQUERIMENTO: 

Senhor Presidente: 

Os líderes abaixo assinados, vêm re-
querer se processe votação em globo, das 
seguintes emendas que foram objeto de 
destaque: 

785 - 508 - 308 (com a exclusão da 
palavra "rural" e atendida em substância 
a emenda 73 em sua letra "F" somente) 
448 - (com a exclusão dos vocábulos 
"e dos de qualquer outro tribunal") -
352, § 34 - 436 (aprovada até a palavra 
"existentes") 24 - 131-11 (relativo ao 
art. 158- aposentadoria para a mulher 
aos 30 anos de trabalho, com o salário 
integral) - 305 - 307 - 130-63 e 130-64 
as duas últimas condensadas na seguin-
te redação: 

"proibição de diferença de salário 
e de critério de admissão por motivo 
de sexo, côr, ou estado civil"; 

"salário-família aos dependentes do 
trabalhador"; e finalmente a de n.O 
681-14 assim redigida: 

"Nos casos do n.0 li dêste artigo 
a perda de direitos políticos deter-
mina a perda de mandato eletivo 
cargo ou função pública; e a sus-
pensão dos mesmos direitos nos ca-
sos previstos neste artigo, acarreta 
a suspensão do mandato eletivo, 
cargo ou função pública, enquanto 
perdurem as causas que a determi-
narem". 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 1967 
-- Filinto Müller, Líder da ARENA no 
Senado - Raymundo Padilha, Líder da 
ARENA na Câmara. 
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O PRESIDENTE MOURA ANDRADE 
esclarece: 

O requerimento que acaba de ser lido 
é o mesmo que deu motivo ao discurso 
pronunciado há poucos instantes pelo 
Líder do MDB, Senador Aurélio Vianna, 
Requerimento, no mesmo sentido, foi 
enviado à mesa, subscrito por S. Exa. 
e o Sr. Deputado Humberto Lucena. 

Assim, vou colocá-lo em votação. 

O DEPUTADO ADOLPHO DE OLIVEI-
RA (MDB -Rio de Janeiro) levanta a 
seguinte questão de ordem: 

Sr. Presidente, pediria que V. Exa. 
mandasse proceder a uma verificação, 
porque, ao que me parece, as emendas 
n.0 s 24, 130-64, 436 e 681-14 que constam 
do requerimento dos Líderes da ARE-
NA, já estão aprovadas, eis que foram 
votadas globalmente ontem e têm pare-
cer favorável. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-

de) - Essas emendas foram objeto de 
requerimento de destaque, deferido pelo 
plenário na tarde de hoje. Assim sen-
do, não posso subtraí-lo à votação. 

Os Srs. Deputados que aprovam o re-
querimento que acabou de ser lido quei-
ram permanecer como se acham. (Pau-
sa). Aprovado. 

Os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento que acabou de ser lido quei-
ram permanecer como se acham. (Pau-
sa). Aprovada. Em conseqüência, passa-
se à votação em globo das emendas. 

O Sr. Relator receberá êste requeri-
mento para o efeito de, na redação final, 
atender à votação dessas emendas .feitas 
em globo, nos exatos têrmos do reque-
rimento aprovado. 

VOTAÇAO (EM GLOBO) DAS 
EMENDAS 

A chamada será feita do Norte para 
o Sul. O Sr. Secretário da Câmara pode 

miClar a chamada. Os Srs. Deputados 
que aprovam as emendas responderão 
sim: os que a rejeitam, responderão 
não. Pode ser iniciada a chamada, cha-
mando-se, em primeiro lugar, os líderes. 

(Procede-se à chamada) 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS: 

Raymundo Padilha. 
Humberto Lucena. 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Altino Machado - MDB 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Antunes de Oliveira - MDB 
Dj alma Passos - MDB 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Armando Carneiro - ARENA 
Armando Corrêa- ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
Epílogo de Campos - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa- ARENA 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
Clodomir Millet - ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
José Burnet - MDB 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho - ARENA 



Luiz Fernando - ARENA 
Mattos Carvalho - MDB 
Pedro Braga - MDB 

Piauí: 

Chagas Rodrigues - :MDB 
Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
João Mendes Olimpio- MDB 
Moura Santos - :MDB 
Souza Santos - ARENA 

Ceará: 

Armando Falcão- ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Euclides Wicar - ARENA 
Flávio Marcílio -ARENA 
Francisco Adeodato -ARENA 
Furtado Leite- ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Moreira da Rocha - :MDB 
Ossian Araripe - ARENA 
Paes de Andrade - MDB 
Paulo Sarasate - ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes - ARENA 

Paraíba 
Bivar Olintho - :MDB 
Ernany Sátiro -ARENA 
Flaviano Ribeiro- ARENA 
Jandui Carneiro - MDB 
.João Fernandes - .MDB 
Luiz Bronzeado -- ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Goes- ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 
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Pernambuco: 
Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Andrade Lima Filho - MDB 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois - ARENA 
Clodomir Leite - MDB 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josécarlos Guerra - ARENA 
José Meira- ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Oswaldo Lima Filho - .MDB 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas: 
Aloysio Nonô - MDB 
Ary Pitombo - MDB 
Medeiros Neto - ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Pereira Lúcio- ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez - ARENA 
José Carlos Teixeira - MDB 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 
Walter Batista - .MDB 

Bahia: 
Aloisio de Castro - MDB 
Antônio Carlos Magalhães - ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias- ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo -ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Mário Piva - .MDB 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques- ARENA 



Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso- ARENA 
Pedro Catalão - MDB 
Raimundo Brito - ARENA 
Regis Pacheco - MDB 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque- ARENA 
Vasco Filho - ARENA 
Vieira de Melo - MDB 
Wilson Falcão - ARENA 

Espírito Santo: 
Bagueira Leal - ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade- ARENA 

Rio de Janeiro: 
Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Bernardo Bello - MDB 
Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edésio Nunes - MDB 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes - ARENA 
Getúlio Moura - MDB 
Glenio Martins - MDB 
Heli Ribeiro- ARENA 
José Maria Ribeiro- MDB 
Mário Tamborindeguy- ARENA 

Guanabara: 
Adauto Cardoso - ARENA 
Amaral Neto - MDB 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Benjamim Farah - MDB 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues- MDB 
Hamilton Nogueira- MDB 
Jamil Amiden- MDB 
Mendes de Morais- ARENA 
Nelson Carneiro- MDB 
Noronha Filho - MDB 
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Rômulo Marinho 
Rubens Bernardo -
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 

Abel Rafael --'- ARENA 
Aécio Cunha- ARENA 
Amintas de Barros - ARENA 
Bento Gonçalves- ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Murta - ARENA 
Dnar Mendes - ARENA 
Elias Carmo- ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Gustavo Capanema - ARENA 
Horácio Bethônico- ARENA 
Jaeder Albergaria -ARENA 
João Herculino - MDB 
José Bonifácio - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira- ARENA 
Milton Reis - MDB 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Padre Nobre - MDB 
Paulo Freire - ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
Tancredo Neves- MDB 
Teófilo Pires - ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes - ARENA 
Amaral Furlan - MDB 
Aniz Badra- ARENA 
Antônio de Barros - ARENA 
Antônio Feliciano - ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Athiê Coury - MDB 
Batista Ramos - ARENA 



Broca Filho - ARENA 
Campos Verga! - ARENA 
Cantidio Sampaio - ARENA 
Carvalho Sobrinho - ARENA 
Cunha Bueno - ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Ferraz Egrej a - ARENA 
Hamilton Prado -ARENA 
Hélcio Maghenzani - MDB 
Henrique Turner - ARENA 
Herbert Levy -ARENA 
!vete Vargas - MDB 
José Barbosa - MDB 
José Menck- ARENA 
Lacorte Vitale- ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Levy Tavares- MDB 
Mário Covas - MDB 
Nicolau Tuma - ARENA 
Ortiz Monteiro - ARENA 
Pacheco Chaves- MDB 
Padre Godinho - MDB 
Pedro Marão - MDB 
Pedroso Júnior - MDB 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla- ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Ulysses Guimarães - MDB 
Yukishigue Tamura- ARENA 

Goiás: 
Anísio Rocha - MDB 
Celestino Filho - MDB 
Emival Caiado - ARENA 
Geraldo de Fina - ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 
Corrêa da Costa - ARENA 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 
Wilson Martins - MDB 
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Paraná: 
Accioly Filho- ARENA 
Antônio Annibelli - MDB 
Antônio Baby - MDB 
Braga Ramos- ARENA 
Elias Nacle - ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
Fernando Gama - MDB 
Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Jorge Curi- ARENA 
José Richa - MDB 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Minoro Miyamoto- ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa- ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Renato Celidônio - MDB 
Zacarias Seleme- ARENA 

Santa Catarina 
Albino Zeni - ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Antônio Almeida -ARENA 
Aroldo Carvalho- ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas -ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Lenoir Vargas - ARENA 
Osni Regis - ARENA 
Paulo Macarini - MDB 
Pedro Zimermann - ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Adilio Viana - MDB 
Afonso Anschau- ARENA 
Antônio Bresolin- MDB 
Ary Alcânthara - ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado- ARENA 
Clovis Pestana - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares - ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
José Mandelli - MDB 



Marcial Terra- ARENA 
Lino Braun- MDB 
Luciano Machado - ARENA 
Matheus Schmidt- MDB 
Norberto Schmidt- ARENA 
Osmar Grafulha - MDB 
Perachi Barcelos - ARENA 
Ruben Alves - MDB 
Tarso Dutra -ARENA 
Victor Issler - MDB 
Zaire Nunes - MDB 

Amapá: 
Janal"'J Nunes - ARENA 

Rodônia: 
Hegel Morhy- ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS 
SRS. DEPUTADOS 

Acre: 
Mário Maia - MDB 

Pará: 
João Menezes - MDB 

Maranhão: 
Renato Archer - MDB 

Sergipe: 
Ariosto Amado - MDB 

Bahia: 
Clemens Sampaio - MDB 
Henrique Lima - MDB 
João Mendes 
Josaphat Borges - MDB 

Rio de Janeiro: 
Adolpho Oliveira - MDB 
Fontes Tôrres - MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara 
Breno da Silveira - MDB 

Minas Gerais: 
Celso Murta - ARENA 
Celso Passos - MDB 
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Oscar Corrêa 
Renato Azeredo - MDB 
Simão da Cunha - MDB 

São Paulo: 
Afranio de Oliveira -- MDB 
Franco Montara- MDB 
Germinai Feijó - MDB 
Hary Normaton - ARENA 
Maurício Goulart - MDB 
Teófilo Andrade - MDB 

Goiás: 
Benedito Vaz - MDB 
Castro Costa - MDB 
José Freire - MDB 
Peixoto da Silveira - MDB 

Paraná: 
Newton Carneiro - ARENA 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina: 
Laerte Vieira - MDB 

Rio Grande do Sul: 
Unírio Machado - MDB 
Zaire Nunes - MDB 
O SR. PRESIDENTE (Senador Moura 

Andrade) - Vou anunciar o resultado 
alcançado na Câmara. Votaram sim 307 
Senhores Deputados. Abstiveram-se de 
votar 32 Srs. Deputados. As emendas 
foram aprovadas na Câmara. 

Vai votar o Senado Federal. A cha-
mada. será feita de Norte para o Sul vo-
tando em primeiro lugar os Líderes. 
Pode ser iniciada a chamada. 

<Procede-se a chamada). 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. SENADORES: 

Daniel Krieger 
Filinto Müller 
Adalberto Sena 
José Guiomard 
Oscar Passos 
Vivaldo Lima 
Arthur Virgilio 
Edmundo Levi 



Cattete Pinheiro 
Eugenio Barros 
Sebastião Archcr 
Joaquim Parente 
José Cândido 
Menezes Pimentel 
Wilson Gonçalves 
Dinarte Mariz 
Manoel Villaça 
Ruy Carneiro 
Angemiro de Figueiredo 
Domício Gondin 
Rui Palmeira 
Arnon de Melo 
Heribaldo Vieira 
Júlio Leite 
José Leite 
Aloysio de Carvalho 
Antônio Balbino 
Josaphat Marinho 
Jefferson de Aguiar 
Raul Giuberti 
Eurico Rezende 
Miguel Couto 
Vasconcelos Tôrres 
Afonso Arinos 
Aurélio Vianna 
Gilberto Marinho 
Milton Campos 
Benedito Valladares 
Nogueira da Gama 
Lino de Mattos 
José Feliciano 
Pedro Ludovico 
Bezerra Neto 
Nelson Maculan 
Adolpho Franco 
Irineu Bornhausen 
Antônio Carlos 
Atilio Fontana 
Guido Mondin 
Mem de Sá. 

O SR. PUESIDENTE( 1\'loura Andra-
de) - Vou proclamar o resultado: vo-
taram sim 50 Senhores Senadores. Não 
houve votos em contrário, nem absten-
ções. As emendas foram aprovadas. 

O Senador Konder Reis tomará, por-
tanto, boa nota do requerimento que foi 

589 ·-

aprovado, de acôrdo com o qual se pro-
cessou a votação das emendas. 

o Sr. 1.0 Secretário lê a seguinte: 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Declaro haver aprovado as emendas 

submetidas à votação em globo, medi-
ante destaque, com abstenção, porém, 
quanto à Emenda n.0 24. 

S. S., 17 de janeiro de 1967,- Aloysio 
de Carvalho Filho. 

São enviados à Mesa o seguintes Re-
querimentos: 

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeremos pre-
ferência para votação da Emenda n.0 

587, para rejeição, após a votação do 
requerimento encaminhado à Mesa e 
decorrente do entendimento mantido 
entre as Lideranças da ARENA e do 
MDB. 

S. S., 17 de janeiro de 1967. - Filinto 
Müller, Líder da ARENA no Senado. -
Raymundo Padilha, Líder da ARENA na 
Câmara. 

Sr. Presidente, 

"Requeremos a V. Exa., na forma que 
dispõem as normas estabelecidas p::tra a 
discussão e votação do Projeto de Cons-
tituição, destaque para a Emenda n.0 587, 
de autoria do Sr. Deputado Guilherme 
Machado. - Humberto Lucena. - Au-
rélio Vianna." 

O PRESIDENTE (Moura Andrade) -
esclarece: 

Como ambos os requerimentos dizem 
respeito à mesma matéria e objetivam a 
mesma finalidade, vou colocá-los em vo-
tação. Os Srs. Deputados que os apro-
vam, queiram permanecer como se 
acham (Pausa). Aprovados. Os Senho-
res Senadores que os aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). Aprova-
dos. 
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De acôrdo com a decisão do Plenário, 
passa-se à votação da emenda n.0 587. 

VOTAÇAO DA EMENDA N.0 587 
O Sr. Secretário da Câmara procede-

rá à chamada dos Srs. Deputados. A 
chamada será de Sul para Norte, votan-
do em primeiro lugar os líderes. 

Para rejeitar a emenda os Senhores 
Deputados votarão "não". Os que quise-
rem aprová-la votarão "sim". Pode ser 
iniciada a chamada: 

<PROCEDE-SE A CHAMADA) 

RESPONDEM A CHAMADA E 
VOTAM "SIM" OS SENHORES 

DEPUTADOS: 

Croacy de Oliveira 
Rui Lino. 

RESPONDEM A CHAMADA E VO-
TAM "NAO" OS SENHORES DEPU-
TADOS: 

Raymundo Padilha. 

Acre: 

Albany Leal - ARENA 
Altino Machado - MDB 
Armando Leite - ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 

Abrahão Sabbá - ARENA 
Antunes de Oliveira - MDB 
Djalma Passos - MDB 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 

Adriano Gonçalves - ARENA 
Armando Carneiro- ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
Epilogo de Campos - ARENA 
Gabriel Hermes- ARENA 
João Menezes - MDB 
Waldemar Guimarães- ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa - ARENA 
Cesário Coimbra - MDB 
Clodomir Millet- ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
J oel Barbosa - ARENA 
José Burnett - MDB 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho -ARENA 
Mattos Carvalho - MDB 
Pedro Braga - MDB 

Piauí: 
Chagas Rodrigues - MDB 

. Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
João Mendes Olimpio - MDB 
Moura Santos - MDB 
Souza Santos - ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão - ARENA 
Edilson Melo Távora - ARENA 
Esmerino Arruda- ARENA 
Euclides Wicar - ARENA 
Flávio Marcilio - ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Furtado Leite - ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Ossian Araripe- ARENA 
Paes de Andrade - MDB 
Paulo Sarasate - ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho - ARENA 
Grimaldi Ribeiro -ARENA 
Jessé Freire - ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes - ARENA 

Paraíba: 

Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 



Ernany Sátiro- ARENA 
Jandui Carneiro - MDB 
João Fernandes - MDB 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco: 

Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Andrade Lima Filho - MDB 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois- ARENA 
Clodomir Leite - MDB 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclito Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josecarlos Guerra - ARENA 
José Meira - ARENA 
Magalhães Melo- ARENA 
Ney Magalhães - ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Oswaldo Lima Filho - MDB 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas: 

Aloysio Nonô - MDB 
Ary Pitombo - MDB 
Medeiros Neto- ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Oséas Cardoso - ARENA 
Pereira Lúcio - ARENA 

Sergipe: 

Arnaldo Garcez- ARENA 
José Carlos Teixeira - MDB 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg- ARENA 
Walter Batista- MDB 

Bahia: 
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Aloisio de Castro - MDB 
Antônio Carlos Magalhães 
Cícero Dantas - ARENA 
Edgard Pereira - MDB 
Heitor Dias - ARENA 

ARENA 

João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo- ARENA 
Luiz Viana- ARENA 
Luna Freire -ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Mário Piva - MDB 
Necy Novaes- ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Regis Pacheco - MDB 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque -ARENA 
Tourinho Dantas- ARENA 
Vasco Filho - ARENA 
Vieira de Melo - MDB 
Wilson Falcão - ARENA 

Espírito Santo: 
Argilano Dario - MDB 
Dirceu Cardoso - MDB 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
João Calmon- ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 
Afonso Celso - MDB 
Alair Ferreira - ARENA 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edésio Nunes - MDB 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes - ARENA 
Getúlio Moura - MDB 
Glenio Martins - MDB 
Hélio Ribeiro- ARENA 
José Maria Ribeiro - MDB 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 
Adauto Cardoso - ARENA 
Amaral Neto - MDB 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Aureo Melo - MDB 
Benjamim Farah - MDB 
Breno da Silveira - MDB 



Cardoso de Menezes - ARENA 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Mendes de Morais - ARENA 
Nelson Carneiro- MDB 
Rômulo Marinho 
Waldir Simões - MDB 

l\linas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha - ARENA 
Amintas de Barros - ARENA 
Austregésilo Mendonça - ARENA 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Murta- ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Gustavo Capanema -- ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
João Herculino - MDB 
José Bonifácio- ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira- ARENA 
Milton Reis - MDB 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ormeo Botelho - ARENA 
Oscar Corrêa 
Ovídio de Abreu- ARENA 
Padre Nobre - MDB 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
Tancredo Neves- MDB 
Teófilo Pires - ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes - ARENA 
Alceu de Carvalho - MDB 
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Amaral Furlan - MDB 
Aniz Badra - ARENA 
Antônio Feliciano - ARENA 
Athie Coury- MDB 
Batista Ramos- ARENA 
Broca Filho - ARENA 
Campos Verga! - ARENA 
Cantidio Sampaio- ARENA 
Carvalho Sobrinho - ARENA 
Cunha Bueno- ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Ferraz Egreja- ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Hary Normaton - ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
José Barbosa - MDB 
Lacôrte Vitale - ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Levy Tavares - MDB 
Mário Covas - MDB 
Nicolau Tuma - ARENA 
Ortiz Monteiro - ARENA 
Pacheco Chaves - MDB 
Padre Godinho - MDB 
Pedroso Junior - MDB 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisola - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Ulysses Guimarães - MDB 
Yukishigue Tamura - ARENA 

Goiás: 

Anísio Rocha - MDB 
Jales Machado - ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida- ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 

Corrêa da Costa - ARENA 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Ponce de Arruda - ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Wilson Martins - MDB 



Paraná: 
Accioly Filho- ARENA 
Antônio Annibelli - MDB 
Antônio Baby - MDB 
Braga Ramos - ARENA 
Elias Nacle - ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
José Richa- MDB 
Lyrio Bertoli- ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Newton Carneiro - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Renato Celidônio - MDB 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni - ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Aroldo Carvalho- ARENA 
Carneiro de Loyola- ARENA 
Diomicio Freitas- ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Osni Regis - ARENA 
Paulo Macarini - MDB 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Adílio Viana - MDB 
Afonso Anschau- ARENA 
Antônio Bresolin - MDB 
Ary Alcântara - ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clovis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares- ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
Giordano Alves - MDB 
Jairo Brun- MDB 
José Mandelli - MDB 
Marcial Terra - ARENA 
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Lino Braun- MDB 
Luciano Machado - ARENA 
Matheus Schmidt - MDB 
Osmar Grafulha - MDB 
Perachi Barcelos - ARENA 
Ruben Alves - MDB 
Tarso Dutra - ARENA 
Victor Issler - !\IDB 

Amapá: 
Janary Nunes - ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA. (281) 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS 
SRS. DEPUTADOS 

Acre: 
Wanderley Dantas - ARENA 

Maranhão: 
Renato Archer - MDB 

Sergipe: 
Ariosto Amado - MDB 

Bahia: 
Clemens Sampaio - MDB 
Henrique Lima - MDB 
João Mendes 
Josaphat Borges - MDB 
Pedro Catalão - MDB 

Rio de Janeiro: 
Adolpho Oliveira - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Bernardo Bello - MDB 
Fontes Tôrres - MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 
Breno da Silveira - MDB 
Noronha Filho - MDB 

Minas Gerais: 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Passos - MDB 
Rena to Azeredo - MDB 
Simão da Cunha - MDB 
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São Paulo: 
Afranio de Oliveira - MDB 
Francisco Scarpa - ARENA 
Hélcio Maghenzani - MDB 
!vete Vargas - MDB 
José Resegue - ARENA 
Maurício Goulart - MDB 
Teófilo Andrade - MDB 

Goiás: 
Benedito Vaz - MDB 
Peixoto da Silveira - MDB 

Paraná: 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina: 
Laerte Vieira - MDB 

Rio Grande do Sul: 
Unírio Machado - MDB 
Zaire Nunes- MDB . 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mari-

nho) - Resultado: 293 Srs. Deputados 
votaram não. 2 votaram sim. Abstenções, 
32. A emenda n.0 587 foi rejeitada na 
Câmara dos Deputados. Não há neces-
sidade de pronunciamento do Senado. 

Vamos passar à votação dos destaques 
requeridos pelo MDB, de acôrdo com a 
combinação dos Srs. Líderes, o primeiro 
dos quais refere-se à emenda n.0 2. Exis-
te pedido de preferência. O destaque já 
foi concedido. Em votação a preferên-
cia, na Câmara dos Deputados. (Apro-
vada.) 

Em votação a preferência, no Sena-
do. Os Srs. Senadores que concordam 
com a preferência solicitada queiram 
conservar-se como se encontram. (Pau-
sa.) Aprovada. 

VOTAÇAO DA EMENDA N.0 2 
Para encaminhar a votação, usa da 

palavra o Deputado BENJAMIN FARAH 
(MDB) - Guanabara) nos seguintes 
têrmos: ( 133) 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a 
emenda que vai ser votada, neste ins-

tante, é a de n.0 2, que concede aposen-
tadoria aos servidores públicos com 30 
anos de serviço. Não é uma inovação, 
não é uma liberalidade, porque a Cons-
tituição proposta pelo Sr. Presidente da 
República concede à funcionária apo-
sentadoria aos 30 anos de serviço. Os 
militares passam para a reserva com 30 
anos de serviço, de acôrdo com a nova 
Lei de Inatividade; anteriormente, pas-
savam com vinte e cinco anos. Os ma-
gistrados, de acôrdo com a proposta go-
vernamental, também se aposentam com 
30 anos. O trabalhador se aposenta com 
trinta anos. Se dermos aposentadoria à 
funcionária aos 30 anos, o que é justo, 
e não a concedermos aos funcionários, 
estaremos estabelecendo, dentro da re-
partição, uma discriminação odiosa. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - E quan-
to aos militares, também. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Já disse 
que os militares passam para a reserva 
com 30 anos. E esta declaração de V. 
Exa. me leva a argumentar que não po-
demos ter duas categorias de servidores: 
a de uns que são beneficiados com um 
tipo de aposentadoria em menor tempo 
e a de outros que obtêm aposentadoria 
mais tarde. O IBGE nos informa que se 
dermos a aposentadoria aos 30 anos, ape-
nas 25% dos funcionários conseguirão 
essa aposentadoria em vida; 5% a con-
seguirão em vida, mas enfermos; e 70%, 
não a conseguirão, porque terão mor-
rido antes. 

Como sabemos, a média de vida, no 
Brasil, é de 42, 43 anos. Ora, se o ingres-
so no serviço público se der aos 27 anos 
de idade, trabalhando 35 anos, confor-
me a lei propõe, o cidadão então vai-se 
aposentar com sessenta e dois anos, ida-
de muito acima do nível médio de vida 
do povo brasileiro, sobretudo funcioná-
rio, cujo índice é de 45 a 48 anos. 

Sr. Presidente, faço um apêlo aos no-
bres colegas, porque no projeto de Cons-

(133) D.C.N. - 18-1-67 - n.o 11 - pág. 313 
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tituição, o art. 149, item 1.0 , estabelece 
que não há distinção, que todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de 
sexo, raça, credo religioso e convicções 
políticas ou filosóficas. 

Ora, Sr. Presidente, se votarmos para 
certas classes, para a funcionária, para 
os magistrados, uma aposentadoria di-
ferente da de outras, estaremos estabe-
lecendo uma discriminação. O funcioná-
rio não agüenta, não suporta esperar 
35 anos pela aposentadoria. Fizemos aqui 
várias tentativas. O eminente Presidente 
que ora dirige os trabalhos desta Casa, 
Senador Gilberto Marinho, apresentou 
uma emenda constitucional, aprovada, 
inclusive, pelo eminente Relator Sena-
dor Antônio Carlos Konder, que já vo-
tara anteriormente essa mesma preten-
são do funcionalismo. 

Ainda mais: os Estados do Brasil já 
concedem a aposentadoria aos 30 anos 
de serviço. Se aprovarmos a aposenta-
doria aos 35 anos, que vai acontecer? 
Haverá um êxodo tremendo nesses Esta-
dos. Os funcionários que já completa-
ram aquêles 30 anos de exercício irão 
solicitar imediatamente aposentadoria. 
Então, haverá um vazio, e os governos 
dos Estados sofrerão muito com a pas-
sagem dêsses funcionários para a ina-
tividade. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, não 
vou alongar-me muito. Como todos sa-
bem, o Congresso se afina com a reali-
dade brasileira. :ll:ste é um país em que 
os funcionários constituem uma grande 
maioria e todos conhecemos a situação 
difícil em que vivem. É preciso ir ao en-
contro das necessidades dêsses mesmos 
servidores. 

Faço, portanto, daqui, um apêlo nes-
se sentido aos Líderes do Govêrno, na 
Câmara dos Deputados e no Senado da 
República, sobretudo ao Sr. Raymundo 
Padilha, que tanto se interessa pela apo-
sentadoria da funcionária aos 30 anos 

de serviço, iniciativa que merece os nos-
sos louvores. 

Os funcionários estão ajudando o Go-
vêrno a carregar o pesado fardo das suas 
responsabilidades. Dirigir o País não é 
só administrar; é também resolver os 
seus problemas sociais. E o Congresso 
tem obrigação de atender aos anseios, 
às necessidades e, sobretudo, à realidade 
da situação do funcionalismo brasileiro. 

Faço êste apêlo, esperando que esta 
emenda seja aprovada. Não será uma vi-
tória minha, porque, dentro de algumas 
horas, sem dúvida, vou caminhar para 
o meu ostracismo. A vitória será do Con-
gresso, em atender a uma aspiração, ao 
anseio dêsses homens, dessas criaturas 
que tantos serviços prestam a êste País, 
fazendo-lhes justiça, votando a favor da 
aposentadoria dos servidores públicos 
aos 30 anos de serviço. 

* • • 

Para encaminhar a votação, falam, 
ainda, os Deputados Raymundo Padilha 
(ARENA - Rio de Janeiro) e João Her-
culino (MDB - Minas Gerais) e o Se-
nador Antônio Carlos (ARENA - Santa 
Catarina) (1.14): 

O SR. RAYl\IUNDO PADILHA: 
Senhor Presidente, Srs. Congressistas, 

esta emenda foi rejeitada na Comissão 
Especial. 

o Sr. Benjamim Farah - Mas teve 
parecer favorável do Sr. Sub-relator. 

O SR. RAYl\IUNDO PADILHA - Ba-
teu-se denodadamente por ela, com a 
sua habitual persistência e entusiasmo, 
o nobre Deputado Benjamim Farah. Os 
argumentos de S. Exa. não tiveram na-
quela Comissão a convicção correspon-
dente a êsse entusiasmo, e, em conse-
qüência, foi a proposição derrotada. Por 
injustiça? Por ato discriminado? Por 
propósito político deliberado? 

Ora, Senhores, estou inteiramente à 
vontade para debater êste assunto. 
(134) D.C.N. - 18-1-67 - n.o 11 - pág. 313 
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Quando apenas se encontrava em esta-
do embrionário, na sua redação primiti-
va portanto, o projeto constitucional, 
procurei a Comissão elaboradora daque-
le texto e, em primeiro lugar, o Sr. Mi-
nistro da Justiça, para que ouvisse as 
razões que me pareciam da maior signi-
ficação, no sentido de que se atribuísse 
à mulher funcionária uma situação es-
pecial, tal como, de resto, acabou de 
alegar o nobre orador que me precedeu. 

Com efeito, as razões estão sob a nos-
sa vista. As condições peculiares da mu-
lher, particularmente da mulher funcio-
nária, e os argumentos - êstes ainda 
mais relevantes - do equilíbrio indis-
pensável ao lar que ela preside, indica-
vam a importância da sua presença, 
mais cêdo quanto possível, nesse mesmo 
lar, que de certa maneira abandonara, 
premida por circunstâncias lamentáveis 
de natureza econômica, fruto da socie-
dade moderna. 

Acrescente-se, ademais, que a mulher 
funcionária, a mulher empregada, ja-
mais se aposenta. Não há aposentadoria 
para a mulher. Realmente, ela não se 
aposenta. A verdadeira mãe de família, 
mesmo trabalhando fora, tem em casa 
uma responsabilidade tão alta, tão gran-
de e tão constante, que sabemos nós que, 
quando ela regressa ao lar para o des-
canso de cada dia, é o ser que realmen-
te não descansa. E, ainda aposentada, 
prossegue nos trabalhos do lar, cons-
tantes e permanentes. Isto é o fato 
curial, o fato de tôda evidência. E, como 
se êstes argumentos que estão sob nossa 
vista não bastassem, e aquêles outros 
de natureza de todos conhecidos, so-
bretudo os de natureza biológica, trago 
eu ainda mais o argumento que hauri 
nos próprios estudos realizados pela 
UNESCO, em relação ao trabalho femi-
nino. A questão não era apenas uma 
questão brasileira, mas uma questão que 
começava a interessar os grandes pen-
sadores que têm responsabilidade na di-
reção da UNESCO, inclusive o seu di-

retor-geral, o grande filósofo, o gran-
de pensador e, sobretudo, o grande edu-
cador, que é René Mayer, acredito co-
nhecido da maior parte dos Senhores 
Deputados. Estes estudos trouxeram o 
refôrço indispensável à minha própria 
convicção. O problema social, o proble-
ma que se alastrava na convicção de 
pensadores e de homens de Estado, esta-
va terrivelmente pôsto diante de nossos 
olhos. Levei ao Ministro de Estado e, 
posteriormente, ao Presidente da Repú-
blica êstes argumentos. Assim, consegui 
introduzir no texto constitucional aqui-
lo que pareceu a muitos uma discrimi-
nação, quando aquilo nem era bem uma 
homenagem apenas, mas era o reco-
nhecimento, que eu diria de ordem so-
ciológica, de uma realidade que se apre-
sentava, em todo o deslumbramento de 
seu realismo, aos nossos olhos. 

Não poderia, entretanto, estender o 
benefício à generalidade do funcionalis-
mo, como pleiteia o Sr. Deputado Benja-
mim Farah. Os argumentos de tôda or-
dem, que, no caso da mulher, pontifi-
cavam, imperavam em nosso espírito, ês-
ses não podiam ser invocados para o 
caso do funcionário masculino. E ocor-
ria ainda a circunstância, que era pre-
ciso fôsse posta em evidência, de que, 
nas nossas resoluções, devemos, tam-
bém, conhecer até que ponto a Nação se 
acha preparada para enfrentar as novas 
responsabilidades. E ninguém se tinha 
dado a isto. Era preciso que se desse ao 
trabalho de saber quais os ônus que a 
Nação teria de enfrentar, se unlversall-
zássemos a regalia. 

Eis por que, sopesando essas circuns-
tâncias com a maior circunspecção a 
honrada Comissão Especial deliberou, na 
sua alta soberania e no seu alto descor-
tínio, em contraposição ao que entu-
siàsticamente propunha o Sr. Deputado 
Benjamim Farah. 

Eis, Srs. Congressistas, por que os ar-
gumentos de S. Exa. podem ser de ordem 
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sentimental, podem ser extremamente 
simpáticos, podem realmente tocar o co-
ração, como é de uso na sua admirável 
dialética e no esfôrço de seu proselitis-
mo. 

Mas, na realidade, estamos em face de 
uma situação que não comporta a gene-
ralização. Ainda não comporta a situa-
ção financeira nacional êsse privilégio. 

Ficava ainda S. Exa. a dever-nos a in-
formação relacionada com o aumento 
da média do nível de vida ... 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - E o pri-
vilégio dos militares, nobre Deputado? 

O SR. RAYMUNDO PADILIIA- Esta 
correlação indispensável, de natureza 
biológica, comparada com as condições 
do País, para enfrentar esta renovação 
de quadros do seu funcionalismo, teria 
de ser custeada cinco anos antes, a fim 
de manter novos quadros em igual pe-
ríodo. 

Isso não foi, também, apuradamente 
examinado e, por conseguinte, a um ple-
nário responsável não pode ser lançada 
tal proposição, por mais simpática, por 
mais generosa, por mais responsável que 
seja. 

Eis, portanto, as palavras do Govêrno 
que quero transmitir ao nobre plenário. 

O SR. JOAO IIERCULINO: 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, te-
nho a certeza de que o nobre Líder do 
Govêrno, Sr. Deputado Raymundo Pa-
dilha, teve de fazer hoje um grande es-
fôrço para defender aqui o ponto de vis-
ta do Govêrno. Isto porque sabemos que 
S. Exa. é um homem justo e, como ho-
mem tal, não poderia, definitivamente, 
êle que aprovou a medida mais do que 
justa e razoável da aposentadoria aos 
30 anos para as funcionárias, discri-
minar onde a Constituição não discrimi-
na. Porque é o próprio projeto do Govêr-
no que, no art. 149, diz que a Constituição 
assegura aos brasileiros e aos estrangel-

ros residentes no país o direito à vida, à 
liberdade, ao trabalho e a propriedade 
nos seguintes têrmos: 

"I - Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de sexo, raça, credo 
religioso e convicções políticas ou fi-
losóficas." 

Logo, aprovada, como foi de justiça, a 
aposentadoria aos 30 anos para as fun-
cionárias, não poderíamos aqui, sob pena 
de trair antecipadamente a Constitui-
ção, introduzir a discriminação, em vir-
tude de sexo, proibida pela Constitui-
ção. 

Ainda quero dizer que deve ter custa-
do muito ao eminente Líder Raymundo 
Padilha defender a aposentadoria aos 
30 anos sómente para as funcionárias, 
porque s. Ex.a foi um líder na luta pela 
aposentadoria dos ferroviários aos 30 
anos. 

A grande estima e a amizade e admi-
ração que tenho por S. Exa. decorrem 
em grande parte, disso. Elemento vindo 
da classe ferroviária, aprendi a aplau-
dir o Deputado Raymundo Padilha pela 
sua luta heróica, em favor da aposenta-
doria dos ferroviários aos 30 anos de 
serviço. Sua Excelência foi um grande 
líder e, por isso mesmo, é considerado 
um dos maiores amigos dos ferroviários 
do Brasil. 

Se êstes argumentos não forem sufi-
cientes, poderemos invocar aquêle outro, 
de que em 11 Estados do País a aposen-
tadoria já se dá aos 30 anos de serviço. 
E, então, nós iríamos jogar por terra 
uma conquista social. E tenho a impres-
são de que não seria êste plenário que 
iria cometer um ato desta natureza. Ain-
da mais: temos a nosso favor, a favor, 
tenho certeza, da maioria dêste plená-
rio, o parecer do Sub-Relator, homem da 
ARENA, homem do Partido do Govêrno, 
que, colocando acima da sua posição 
partidária, acima da sua fidelidade a um 
homem, a uma agremiação, o sentimen-
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to de justiça, deu parecer favorável à 
emenda n.0 2, do nobre Deputado Ben-
jamim Farah. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente e 
Srs. Congressistas, de que o esfôrço do 
eminente Líder será, por certo, reconhe-
cido pelo Sr. Presidente da República, 
mas não o será por êste plenário, que 
não pode ter dois pesos e duas medidas, 
uma vez que já votou favoràvelmente 
ao art. 149, item I, da Constituição, que 
não permite discriminação entre fun-
cionários do sexo masculino e do sexo 
feminino e, depois, concedeu aposenta-
doria aos 30 anos para as funcionárias. 
Não pode, por conseguinte, agora esta-
belecer a aposentadoria aos 35 anos para 
os funcionários. Tenho certeza absoluta 
de que, acima do desejo de atender à pa-
lavra de ordem de lá de cima: acima do 
interêsse de atender à simpática lide-
rança do eminente Líder Raymundo Pa-
dilha, os homens da ARENA irão votar 
de acôrdo com a sua consciência e coe-
rentes com o próprio voto que já deram 
ao art. 149 da Constituição ora em vo-
tação. 

O Sr. Nelson Carneiro - Queria ape-
nas esclarecer que o nobre Deputado 
Raymundo Padilha lembrou que não se 
tinha feito um balanço para saber as 
responsabilidades da União com a apro-
vação da emenda referente aos fun-
cionários; seria interessante perguntar 
ao nobre Líder se êle conseguiu fazer 
êsse balanço, de referência às funcio-
nárias. 

O SR. JOAO HERCULINO - Quero, 
Sr. Presidente, encerrando estas minhas 
palavras, pedir ao plenário que vote a 
Emenda n.0 2, isto é, a emenda dos 30 
anos, que na Comissão Mista obteve dez 
votos contrários e nove a favor, assim 
mesmo porque, infelizmente, um dos 
seus membros estava adoentado e não 
pôde comparecer. 

Que êste plenário não modifique o 
pensamento igual daquela Comissão, que 
êste plenário não jogue por terra uma 

aspiração do funcionalismo público bra-
sileiro, e que pelo menos êste funciona-
lismo tenha alguma coisa a lucrar, no 
texto da Constituição que estamos vo-
tando! 

O SR. ANTôNIO CARLOS (Relator-
Geral): 

Sr. Presidente, devo, para justificar o 
parecer que emiti sôbre a Emenda n.0 2, 
de autoria do nobre Deputado Benja-
mim Farah, e que foi acolhido pela Co-
missão Mista que examinou o Projeto de 
Constituição, reproduzir aqui os argu-
mentos que apresentei perante aquêle 
órgão técnico. Disse à Comissão, e quero 
repetir ao plenário do Congresso Nacio-
nal, que formulei o meu juízo sôbre a 
Emenda n.0 2, tendo em vista duas rea-
lidades do nosso País. 

A primeira delas, Sr. Presidente, é que 
o Brasil é um País cuja população, em 
percentagem média de 52%, tem menos 
de 20 anos de idade. Se examinarmos 
essa faixa da população brasileira, veri-
ficaremos que o maior número de pa-
trícios nossos está exatamente naquela 
idade em que o cidadão, a pessoa hu-
mana, precisa de alimentos, de escola, 
de agasalho e de instrução, e que, se po-
de dedicar-se a um trabalho ainda que 
sem as condições e as exigências daque-
les que já atingiram a maioridade, pelo 
menos não deve fazê-lo. Dêsse modo, 
Sr. Presidente, eu não poderia fugir à 
conclusão que esta realidade me impu-
nha. 

A segunda realidade, Sr. Presidente, 
eu a fui buscar na legislação do nosso 
País sôbre o instituto da aposentadoria. 
o sistema geral de aposentadoria da-
queles que trabalham na iniciativa pri-
vada, segundo os dados que me foram 
fornecidos pela repartição competente, 
com base no art. 32 da Lei de Organi-
zação de Previdência Social, Lei n.0 

3.807, de agôsto de 1960, concede apo-
sentadoria de 80% da média dos salá-
rios nos últimos 12 meses, aos 30 anos 
de serviço efetivo. 



-599-

Por outro lado, essa aposentadoria é 
concedida em 100%, quando o trabalha-
dor, o associado do instituto de previ-
dência, que tem uma jornada de traba-
lho de 8 horas por dia, atinge 35 anos 
de serviço. Existem exceções para os 
aeronautas, para os ex-combatentes. Pa-
ra os trabalhadores em geral, há apo-
sentadoria especial aos 50 anos de ida-
de, 25, 20 e 15 anos de serviço; mas o 
valor dessa aposentadoria é apenas de 
70% da média de salário dos últimos 12 
meses, mais 1%, segundo o art. 31 da Lei 
n.0 3.807, de agôsto de 1960. De outra 
parte, o funcionário público ainda tem 
direito à contagem em dôbro do tempo 
de serviço relativamente ao período de 
licença-prêmio não gozada. 

Assim, Sr. Presidente, embora reco-
nhecendo a intenção generosa da emen-
da do nobre Deputado Benjamim Farah, 
eu não poderia fugir à realidade do nos-
so País para emitir parecer favorável. 
Devo ainda dizer ao plenário do Con-
gresso que o projeto, ao regular o insti-
tuto da aposentadoria, é prudente e 
justo. Estabeleceu aposentadoria aos 30 
anos de serviço para a funcionária pú-
blica, manteve o tempo de serviço de 
35 anos para o funcionário e estabele-
ceu aquelas situações especiais constan-
tes da Constituição de 1946, no que toca 
à aposentadoria por invalidez. 

Assim, sem paixão, mas cumprindo um 
alto e talvez mesmo espinhoso dever, 
manifesto-me pela rejeição da Emenda 
n.0 2. 

• • • 
O Sr. Presidente anuncia a votação 

da Emenda n.o 2. O Deputado Pereira 
Lúcio (ARENA- Alagoas) levanta a se-
guinte questão de ordem: 

Sr. Presidente, o meu voto correto é 
sim. Se foi consignado não, o foi por en-
gano. o meu voto, porém, de sã consci-
ência, nesta matéria, é sim. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-
de) -Registra-se o voto do nobre Depu-
tado como sim. 

O Sr. Saldanha Derzi - Senhor Pre-
sidente, eu presenciei quando o Sr. Se-
cretário chamou o nobre Deputado e S. 
Exa. respondeu não. 

O Sr. Pereira Lúcio - Senhor Presi-
dente, estou em perfeita lucidez. Não 
recebo influência de ninguém, a não ser 
da minha consciência. Tampouco recebo 
pressões. Meu voto, nesta matéria, é de-
cididamente sim. V. Exa., na plenitude 
da Presidência desta Casa, decidirá da 
validez do meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-
de) - O nobre Deputado Pereira Lúcio 
declara que não se trata de uma reti-
ficação de voto V. Exa. declara que, em 
consciência, votou sim e que o registro 
da Mesa é que foi errado, consignando 
não. Em consequência, registre-se como 
sim o voto do Deputado Pereira Lúcio. 

O Deputado João Herculino (MDB -
Minas Gerais) levanta a seguinte ques-
tão de ordem: 

Senhor Presidente, caso igual ao do 
Deputado Pereira Lúcio ocorreu, se não 
me falha a memória, com o Deputado 
Clemens Sampaio. Chegando S. Exa., a 
êste plenário, viu que dois Deputados do 
MDB votavam pela abstenção. E o no-
bre Deputado Clemens Sampaio disse: 
abstenção. Imediatamente veio à lide-
rança para saber qual a orientação que 
havia sido traçada. Quando dissemos que 
a matéria em votação era a aposentado-
ria para os funcionários aos 30 anos, de 
serviço, S. Exa., se prontificou a reti-
ficar o seu voto. 

V árias colegas da ARENA, ao redor de 
mim, dizem que não se trata do mesmo 
caso. Entretanto, Sr. Presidente, em se 
tratando de uma manifestação pessoal 
do Deputado, que, votando pela absten-
ção, não votou nem contra nem a favor 
da emenda, eu perguntaria a V. Exa., 
se seria também possível a êsses Depu-
tados que deram seu voto pela absten-
ção retificar seu voto ou votar contra a 
emenda ou a favor dela. 
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DECISAO DA PRESID:F;NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Senador Moura 
Andrade) - Não é a mesma circuns-
tância. O Deputado Pereira Lúcio votou 
sim, e a Mesa, por equívoco, registrou 
não. O Deputado Clemens Sampaio vo-
tou pela abtenção - a Presidência lem-
bra-se do voto de S. Exa. V. Exa. não re-
cusou esta circunstância e afirmou que 
S. Exa., tinha votado pela abstenção. De 
acôrdo com a decisão da Presidência, a 
retificação só pode ser feita em segui-
da, e não nesta altura. De modo que in-
defiro a questão de ordem de V. Exa. 

Se todos os Srs. Deputados já vota-
ram, a Presidência irá declarar encer-
rada a votação. (Pausa) 

Se houver ainda algum Deputado pre-
sente que não tenha votado, queira ma-
nifestar seu voto, a fim de que a Mesa 
possa encerrar a votação. 

Volta a falar o Deputado JOAO HER-
CULINO (MDB - Minas Gerais) para 
uma questão de ordem: 

Sr. Presidente, há alguns Deputados 
na Sala da Comissão de Orçamento, tra-
balhando na Lei de Imprensa. É praxe 
nesta Casa, quando existem Comissões 
reunidas e está sendo realizada uma vo-
tação, mandar o Presidente saber se 
algum Deputado nas Comissões ainda 
não votou. 

Vi, Sr. Presidente, sôbre a Mesa uma 
fôlha onde são colhidos votos, nas vota-
ções normais. Perguntaria a V. Exa. se, 
em se tratando de matéria constitucio-
nal, também é utilizado o mesmo siste-
ma de colher votos na Comissão, atra-
vés dessa fôlha de votação. 

Tem razão de ser a minha pergunta, 
Sr. Presidente, porque estou certo de que 
muitos daqueles nomes que naquela fô-
lha de votação estavam registrados com 
voto não, se estivessem neste plenário, 
por certo teriam outro comportamento. 
Evidentemente, a ARENA nesta noite 
está dando uma demonstração tranquila 

c inequívoca de independência, votando 
com o funcionalismo civil da União. 

Peço, pois, a V. Exa. informe se já fo-
ram recolhidos os votos na Comissão da 
Lei de Imprensa. Caso êsses Deputados 
da Comissão de Imprensa não tenham 
ainda comparecido ao plenário, que se 
mande buscar S. Exas., a fim de que par-
ticipem desta votação. 

DECISÃO DA PRESID:F;NCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-

de) - Não há tomada de votos nas Co-
missões através de listas. ll::ste assunto 
já foi decidido anteriormente, quando 
esta Presidência estabeleceu que, du-
rante as sessões de Congresso, as Co-
missões não se reuniriam, e que, se reu-
nidas, os Deputados compareceriam ao 
plenário. 

A Comissão a que V. Exa. faz refe-
rência foi notificada de que estava ha-
vendo votação em plenário. Compare-
ceram os seus componentes e deram 
seus votos. 

Vou encerrar a votação. (Pausa) O Sr. 
Deputado Paulo Sarasate ainda não vo-
tou; deverá fazê-lo e, em seguida, encer-
rarei a votação. 

O Sr Secretário -Como vota o Depu-
tado Paulo Sarasate? 

O Sr. Paulo Sarasate - Sim 
O Sr. Secretário- Sim, 199. 
O SR. PRESIDENTE - Se não houver 

mais nenhum Deputado para votar, de-
clararei encerrada a votação. Algum 
Deputado não votou? 

Para uma questão de ordem, usa da 
palavra o Deputado JOAO IIERCULINO 
(MDB - Minas Gerais) nos seguintes 
têrmos: 

Sr. Presidente, confesso a V. Exa. que, 
sem ter o menor propósito de protelar 
a decisão desta votação, pois quando 
tenho tal propósito sou franco, e êsse é 
mesmo um expediente regimental natu-
ral a tôdas as Lideranças; tenho tal pro-
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pósito sem qualquer propósito protela-
tório, considerando, entretanto, que ha-
via solicitado a um funcionário que, de 
posse da lista de votação, acompanhasse 
os votos computados, quero declarar que, 
segundo essa pessoa, o voto do Deputado 
Pereira Lúcio, tomado de maneira um 
tanto tumultuada, por equívoco pela 
Mesa, fôra registrado como negativo, e 
era afirmativo, mas não foi computado. 
E o Sr. Secretário, inadvertidamente, não 
anunciou um número a mais, quando 
da votação do Sr. Deputado Pereira 
Lúcio. E ainda mais: Pergunto a V. Exa.: 
encontrando-se no plenário os Depu-
tados Alvaro Catão, Waldemar Guima-
rães e Albino Zener, não devem S. Exas. 
declinar seus votos? 

O SR. PRESIDENTE (!\loura Andra-
de) - Como vota o Deputado Waldemar 
Guimarães? - (Pausa.) Sim. 

Como vota o Deputado Roberto Sa-
turnino? (Pausa) Sim. 

<São computados votos dos Senhores 
Deputados, sendo atingido o "quorum" 
de 202). 

O Deputado JOAO HERCULINO (MDB 
- Minas Gerais) tece as seguinte consi-
derações: 

Senhor Presidente, para demonstrar a 
Vossa Exa. que não tinha eu qualquer 
propósito protelatório, mesmo porque há 
outras matérias para serem votadas, de-
sisto da conferência solicitada se pelo 
voto proferido pelo último Deputado que 
votou foi alcançado o quorum necessá-
rio para a aprovação. Não nos interessa 
ganhar por muitos. Interessa-nos ga-
nhar. (Palmas.) 

RESPONDERAM A CHAMADA E VO-
TARAM "SIM" OS SENHORES DEPU-
TADOS: 

Humberto Lucena 
Acre: 

Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 
Rui Lino - MDB 

Amazonas: 
Antunes de Oliveira - MDB 
Dj alma Passos - MDB 
José Esteves - ARENA 

Pará: 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Armando Carneiro - ARENA 
Armando Corrêa -ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
Epilogo de Campos - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
João Menezes- MDB 
Waldemar Guimarães- ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa - ARENA 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
Clodomir Millet - ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
J oel Barbosa - ARENA 
José Burnett - MDB 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho -ARENA 
Mattos Carvalho - MDB 
Renato Archer - MDB 

Piauí: 
Chagas Rodrigues - MDB 
Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa - ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
João Mendes Olimpio - MDB 
Moura Santos - MDB 
Souza Santos- ARENA 

Ceará: 
Edilson Melo Tá vara - ARENA 
Euclides Wicar - ARENA 
Flávio Marcílio - ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Moreira da Rocha - MDB 
Ossian Araripe - ARENA 
Paes de Andrade - MDB 
Paulo Sarasate- ARENA 



Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 
Vingt Rosado - ARENA 

Paraíba: 
Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Flaviano Ribeiro- ARENA 
Jandui Carneiro - MDB 
João Fernandes - MDB 
Luiz Bronzeado - ARENA 

Pernambuco: 

Andrade Lima Filho - MDB 
Clodomir Leite - MDB 
Heráclio Rêgo -ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão - ARENA 
Osvaldo Lima Filho - MDB 

Alagôas: 
Aloysio Nonô- MDB 
Ary Pitombo - MDB 
Pereira Lúcio - ARENA 

Sergipe: 

José Carlos Teixeira - MDB 
Passos Pôrto - ARENA 
Walter Batista - MDB 

Bahia: 

Aloysio de Castro - MDB 
Edgard Pereira - MDB 
Heitor Dias - ARENA 
Josaphat Borges- MDB 
Mário Piva - MDB 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques -ARENA 
Regis Pacheco - MDB 
Vieira de Melo - MDB 
Wilson Falcão - ARENA 

Espírito Santo: 

Bagueira Leal - ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 
Dulcindo Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
Raymundo de Andrade- ARENA 
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Rio de Janeiro: 
Amaral Peixoto - MDB 
Adolpho Oliveira - MDB 
Afonso Celso - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Bernardo Bello - MDB 
Daso Coimbra - ARENA 
Edésio Nunes - MDB 
Getúlio Moura - MDB 
Glenio Martins - MDB 
José Maria Ribeiro - MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 

Amaral Neto- MDB 
Aureo Melo - MDB 
Benjamim Farah - MDB 
Breno da Silveira - MDB 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Mendes de Morais - ARENA 
Nelson Carneiro- MDB 
Noronha Filho - MDB 
Rômulo Marinho 
Rubens Berardo -
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 

Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Murta - ARENA 
Celso Passos - MDB 
Gilberto Faria - ARENA 
Horácio Berthônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
João Herculino - MDB 
Milton Reis - MDB 
Oscar Corrêa -
Ovídio de Abreu- ARENA 
Padre Nobre - MDB 
Pedro Vidigal- ARENA 
Pinheiro Chagas- ARENA 
Renato Azeredo - MDB 
Tancredo Neves- MDB 
Teófilo Pires- ARENA 



último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes - ARENA 
Afrânio de Oliveira - MDB 
Alceu de Carvalho - MDB 
Aniz Badra- ARENA 
Thiê Coury - MDB 
Cantidio Sampaio - ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Franco Montoro - MDB 
Hary Normaton - ARENA 
Hélcio Maghenzani - MDB 
!vete Vargas - MDB 
José Barbosa - MDB 
José Menck- ARENA 
Lacôrte Vitale - ARENA 
Levy Tavares - MDB 
Mário Covas - MDB 
Maurício Goulart - MDB 
Nicolau Tuma - ARENA 
Pacheco Chaves - MDB 
Padre Godinho - MDB 
Pedro Marão - MDB 
Pedroso Júnior - MDB 
Pinheiro Brisolla- ARENA 
Ulysses Guimarães - MDB 
Yukishigue Tamura - ARENA 

Goiás: 
Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Fina - ARENA 
José Freire - MDB 
Peixoto da Silveira - MDB 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 

Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Rachid Mamed - ARENA 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Accioly Filho- ARENA 
Antônio Annibelli - MDB 
Antônio Baby- MDB 
Braga Ramos- ARENA 
Elias Nacie - ARENA 
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Emílio Gomes- ARENA 
Fernando Gama - MDB 
João Ribeiro - ARENA 
Jorge Cu ri - ARENA 
José Richa- MDB 
Lyrio Bertolli- ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Minoro Miyamoto- ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Renato Celidônio - MDB 
Wilson Chedid - MDB 
Zacarias Seleme- ARENA 

Santa Catarina: 
Alvaro Catão- ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Lenoir Vargas - ARENA 
Orlando Bertoli - ARENA 
Osni Regis -ARENA 
Paulo Macarini - MDB 
Pedro Zimmermann- ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Adílio Viana - MDB 
Antônio Bresolin - MDB 
Ary Alcântara - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Floriceno Paixão - MDB 
José Mandelli- MDB 
Lino Braun - MDB 
Matheus Schmidt - MDB 
Osmar Grafulha - MDB 
Rubens Alves - MDB 
Unirio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 
Zaire Nunes - MDB 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

RESPONDERAM A CHAMADA E 
VOTARAM "NAO" OS SRS. DEPU-

TADOS: 

Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Armando Leite - ARENA 



Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 
Leopoldo Peres - ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão - ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 

Paraíba: 
Ernany Satiro- ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco: 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Geraldo Guedes -ARENA 
João Cleofas - ARENA 
José Meira - ARENA 
José Maria - ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Nilo Coelho -ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Bahia: 

Cícero Dantas - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
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Amintas de Barros- ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Guilherme Machado- ARENA 
José Bonifácio - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Ozenam Coelho -ARENA 
Pedro Aleixo -ARENA 
Rondon Pacheco- ARENA 

São Paulo: 
Antônio Feliciano - ARENA 
Batista Ramos - ARENA 
Campos Verga! - ARENA 
Ferraz Egreja - ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Henrique Tumer - ARENA 
Herbert Levy- ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Maurício Goulart - MDB 
Pereira Lopes - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 

Goiás: 
Jales Machado - ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 

Mato GroDsso: 
Saldanha Derzi - ARENA 

Paraná: 
Teódulo de Albuquerque - ARENA Hermes Macedo - ARENA 

Ivan Luz- ARENA Espírito Santo: 

Oswaldo Zanello - ARENA 

Ria de Janeiro: 
Adilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes - ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 

Cardoso de Menezes - ARENA 

Minas Gerais: 
Abel Rafael -ARENA 
Aecio Cunha- ARENA 

Santa Catarina: 
Carneiro de Loyola- ARENA 
Diomício Freitas- ARENA 

Rio Grande do Sul: 

Afonso Anschau- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado- ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares- ARENA 
Luciano Machado - ARENA 
Norberto Schmidt - ARENA 



Perachi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SE-
NHORES DEPUTADOS 

Leopoldo Peres 
Adcrbal Jurema 
Alde Sampaio 
Luiz Pereira 
Medeiros Neto 
Clemens Sampaio 
Henrique Lima 
João Mendes 
Pedro Catalão 
Arnaldo Nogueira 
Dnar Mendes 
Francelino Pereira 
Maurício Goulart 
Ruy Amaral 
Teófilo Andrade 
Newton Carneiro 
Plínio Costa 
Laerte Vieira 
Hegel Morhy 
Jairo Brum 

O SR. PRESIDENTE (l\'loura Andra-
de) - Vou anunciar o resultado. Antes, 
entretanto, a Presidência deseja frisar 
bem a maneira como se realizou a vo-
tação. A Presidência não precipitou o 
encerramento da votação. Não dilatou 
exageradamente a chamada dos votan-
tes. A Presidencia procederá da mesma 
forma em oportunidades posteriores. Es-
pera, portanto que quando proceder des-
ta maneira em favor de outro partido, 
a Oposição não se esqueça do episódio 
de hoje. 

O Sr. João Herculino - Sempre pres-
tigiamos o Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-
de) - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-
de) -O resultado da votação na Câma-
ra dos Deputados é o seguinte: Vota-
ram Sim 203 Srs. Deputados. (Palmas) 
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votaram não 76 Srs. Deputados: absti-
veram-se 20 Srs. Deputados. Está apro-
vada a emenda. 

Do mesmo modo como hoje ficou per-
feitamente caracterizado, nenhum voto 
será tomado em retificação a pronun-
ciamento que não tenha sido feito no 
próprio ato. 

Vai-se passar à votação no Senado 
Federal. 

• • • 
Para encaminhar a votação, usam da 

palavra os Senadores Vasconcelos Tôrres 
(ARENA -- Rio de Janeiro) e Daniel 
Krieger (ARENA - RS). (135) 

O SR. VASCONCELOS TORRES: 
Sr. Presidente e Srs. Congressistas, 

chegou a vez de pronunciar-se o Sena-
do, em matéria de tanta relevância. Da-
qui formulo um veemente, para não di-
zer dramático, apêlo aos meus colegas 
de representação naquela Casa do Le-
gislativo. 

Não quero relembrar neste instante, 
Sr. Presidente, o lado da coerência, por-
que fomos pioneiros em reconhecer esta 
justa reivindicação do funcionalismo 
público da União. Através da emenda do 
Senador Gilberto Marinho, versando o 
mesmo assunto, conseguimos a maioria 
absoluta daquela Casa. 

Eu, Sr. Presidente, estou aqui remar-
cando a minha posição de luta em tôr-
no dêste ideal. Quero frisar que não sou 
funcionário público. Não estou, portan-
to, trabalhando em causa própria. Os 
dados que aqui foram alinhados são 
irrespondíveis. Os artigos mencionados 
pelos oradores que me antecederam na 
Câmara dos Deputados se acoplam per-
feitamente com a realidade brasileira. 
Neste instante está aqui a meu lado um 
líder que não é o meu líder apenas, que 
não é o líder do Govêrno no Senado, 
mas que é um autêntico líder do Congres-
so brasileiro, o Senador Daniel Kriege:. 

(135) D.C.N. - 18-1-67 - n.o 11 - pág. 316 
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Ao Líder do Senado, ao Líder do Con-
gresso, neste instante, interpretando o 
pensamento da maioria da Casa, diri-
jo estas palavras: eu queria, dentro da-
quele senso de responsabilidade, que V. 
Exa. apoiasse o seu modesto colega, já 
que entendo, meu grander líder Daniel 
Krieger, que o Senado não poderá pra-
ticar a injustiça de negar ao funciona-
lismo o benefício que acaba de lhe ser 
reconhecido pela Câmara. 

Sr. Presidente, fui autor de emenda 
semelhante à apresentada pelo Depu-
tado Benjamim Farah. Para ela não 
pedi destaque, porque acho que a ques-
tão da autoria, neste particular, é irre-
levante. Queria fixar o princípio justo, 
porque todos são iguais perante a lei, e 
acrescentar que, em cêrca de 14 Estados 
da Federação, esse benefício já é conce-
dido- no Estado de V. Exa., Presidente 
Auro Moura Andrade, nos Estados de Mi-
nas Gerais, Guanabara, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e outros que pode-
riam ser mencionados aqui. Em nenhum 
dêles que não podem emitir, o erário es-
tadual ficou sacrificado. 

Sr. Presidente, formulei êste apelo 
àquele que realmente viu que a simples 
menção do seu nome significou o aplau-
so unânime de todos os que lhe querem 
bem, que o estimam e para êle voltam 
suas vistas, neste instante, certos de que 
o Senador Daniel Krieger poderá ser no 
dia de hoje o instrumento que fará jus-
tiça ao funcionalismo. E que, já com o 
exemplo firmado aqui pelo Deputado 
Mendes de Morais, haja a igualdade de 
votos. E o Senador Filinto Müller mere-
ce, não a simpatia do fucionalismo, por-
que "não somos representantes classis-
tas mas a admiração de todos nós, De-
putados e Senadores, que queremos pra-
ticar justiça no dia de hoje. 

Sr. Presidente, terminada a votação, 
vou· pedir a V. Exa. a leitura da decla-
ração de voto que, neste instante, estou 
enviando à Mesa. E ao Senado, ao qual 

tenho a grande honra de pertencer, pe-
ço que, não como um desafio, mas como 
um ato de justiça: votem a Emenda n.O 
2. 

O SR. DANIEL I{RIEGER: 

Senhor Presidente, apenas duas pala-
vras. Entre os aplausos que me sedu-
zem e me desvanecem e a minha cons-
ciência, eu fico com esta. (Pausa.) 

Sempre votei, no Senado da Repúbli-
ca, mantendo os 35 anos. Acho que a 
Constituição passada resguardava ple-
namente o direito do funcionário. Quan-
do êle era doente, acidentado no serviço, 
e não podia mais trabalhar, a lei lhe res-
guardava os direitos. Sempre pensei que 
a aposentadoria não é um prêmio, mas 
uma segurança. Por isso, Senhor Presi-
dente, hoje, voto não. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Moura Andrade) - Passa-se à vo-
tação no Senado Federal. Será feita de 
Sul para Norte. Votarão em primeiro lu-
gar os Líderes. O voto do Senador Da-
niel Krieger já pode ser registrado. 

<PROCEDE-SE A CHAMADA) 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aurélio Vianna 
Melo Braga 
Nelson Maculan 
Bezerra Neto 
João Abrahão 
Lino de Mattos 
Nogueira da Gama 
Gilberto Marinho 
Vasconcelos Tôrrcs 
Miguel Couto 
Jefferson de Aguiar 
Josaphat Marinho 
Antônio Balbino 
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Argemiro de Figueiredo 
Ruy Carneiro 
Sebastião Archer 
Edmundo Levi 
Oscar Passos 
Adalberto Senna 

RESPODEM A CHAMADA E VOTAM 
"NAO" OS SRS. SENADORES 

Daniel Krieger 
Filinto Müller 
Mem de Sá 
Guido Mondim 
Attilio Fontana 
Antônio Carlos 
Irineu Bornahusen 
Adolpho Franco 
José Feliciano 
Benedito Valladares 
Milton Campos 
Afonso Arinos 
Raul Giuberti 
Eurico Rezende 
Aloysio de Carvalho 
José Leite 
Júlio Leite 
Heribaldo Viena 
Arnon de Melo 
Rui Palmeira 
Domício Gondin 
Manoel Villaça 
Dinarte Mariz 
Wilson Gonçalves 
Menezes Pimentel 
José Cândido 
Joaquim Parente 
Eugênio Barros 
Cattete Pinheiro 
Vivaldo Lima 
José Guiomard. 

O SR. PRESIDENTE: 
(Moura Andrade) - Votaram "SIM", 

19 Srs. Senadores. Votaram "NAO", 31 
Srs. Senadores. A emenda foi rejeitada 
no Senado Federal. 

O Senador VASCONCELOS TôRRES 
(ARENA - Rio de Janeiro) envia à Me-
sa a seguinte declaração de voto: (t3G) 

Venho lutando, há longo tempo, para 
que seja concedida, aos servidores civis 
e autárquicos da União, aposentadoria 
após trinta anos de trabalho. Primeiro 
como Deputado Federal, autor que fui 
de emenda constitucional a respeito, 
juntamente com o Deputado Chagas 
Freitas, cuja identificação com os an-
seios do funcionalismo todo o Brasil co-
nhece. O Deputado Chagas Freitas fêz 
o máximo e diria mesmo o impossível 
para que a nossa emenda lograsse êxito 
principalmente depois que fôra relata-
da favoràvelmente pelo Deputado José 
Burnett. Eleito para o Senado, insisti na 
mesma tese, alinhando argumentos sé-
rios e irrespondíveis em tôrno dessa rei-
vindicação. De uma feita, quando do en-
vio de mensagem ao Congresso Nacio-
nal, capeando emenda do Poder Exe-
cutivo, sôbre a paridade, renovei a ini-
ciativa e uma pesquisa, levada a efeito 
na época, apurou que 75% dos congres-
sistas manifestaram-se de acôrdo com a 
minha proposição, assegurando, insofis-
màvelmente, a aposentadoria aos 30 
anos de serviço. Posteriormente, o Go-
vêrno desinteressou-se do problema, e a 
matéria ficou arquivada. Agora, com o 
envio do Projeto de Constituição, a 
oportunidade reabriu-se e, novamente, 
retornei ao tema, objeto de minha infa-
tigável vigilância parlamentar. Reapre-
sentada por mim, a emenda dos 30 anos, 
desenvolvi ingente esfôrço para vê-la 
aprovada. Concomitantemente, o Depu-
tado Benjamim Farah, na Câmara, co-
gitava de igual providência. Entendi que, 
nessa verdadeira batalha, o que menos 
interessava era a autoria. Tratava-se e 
trata-se de firmar o princípio. Ademais, o 
nobre Deputado pela Guanabara repe-
lira, em tom veemente, uma aleivoria 
contra mim divulgada pelo Presidente da 
Associação dos Servidores Civis do Bra-
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sil, um conhecido falcatrueiro que se 
tornou profissional na exploração da boa-
fé do funcionalismo público. Idêntica 
atitude tivera, em reunião de cúpula de 
altos dirigentes da laboriosa e honrada 
classe do funcionalismo, o Deputado 
Arnaldo Lafaiete, esclarecendo as dis-
torções tendenciosas e dando o seu tes-
temunho de minha dedicação ilimitada 
aos servidores da União. Por isso, sendo 
a idéia a mesma, decidi apoiar o desta-
que para a emenda número 2. Minha 
posição fica mais uma vez fixada. Não 
ensarilharei armas enquanto não coli-
mar êsse justo anseio. Parte da minha 
luta está vitoriosa, no entanto. A mu-
lher funcionária poderá aposentar-se 
aos trinta anos de serviço. Os dados que 
apresentei, em diferentes oportunidades, 
evidenciam que a média de vida do bra-
sileiro é de 47 anos. De igual modo foi, 
por mim, esmagada a argumentação de 
que a aposentadoria aos 30 anos onera-
ria, com pesada sobrecarga, o erário fe-
deral. Citei os Estados que já concedem o 
benefício e apelei para a interpretação 
exata do dispositivo constitucional que 
diz serem todos iguais perante à lei. A 
autenticidade da minha atuação se com-
prova no fato de não ser funcionário pú-
blico, portanto, não defendendo interês-
se em causa própria. 

Além do voto nominal que, por si só, 
marca a responsabilidade do congressis-
ta, resolvi enviar à Mesa a presente 
declaração de voto, na hora exata das 
definições: sou favorável, mais uma vez 
favorável, invariàvelmente favorável e 
eternamente favorável. Nesta altura da 
vida já não acalento mais ilusões: a apo-
sentadoria aos 30 anos, vitoriosa, terá 
pais sem conta e, se derrotada, terá en-
tre os responsáveis, por incrível que pa-
reça, os que por ela mais pelejaram. É 
como diz o povo na sua secular sabedo-
ria: filho feio não tem pai. 

Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 
1967. - Senador Vasconcelos Tôrres. 

44.a SESSÃO (18-1-67) 
Aberta a sessão, o Primeiro-Secretário 

procede à leitura de requerimento de 
preferência. p:l7) 

Sr. Presidente: 
Requeremos a V. Ex.a preferência para 

votação da Emenda n.0 463, de autoria 
do Senador Josaphat Marinho. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 
1967. - Senador Aurélio Vianna, Líder 
do MDB, no Senado - Deputado Hum-
berto Lucena, Líder do MDB, na Câ-
mara. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Emenda n.0 463, para a qual foi 
pedida preferência pela Liderança do 
MDB, é a seguinte: 

EMENDA N.0 463 
(Ao Projeto de Constituição) 

Substituam-se os arts. 74, 75 e 76 
pelos seguintes: 
"Art. 74 - O Presidente da Repú-
blica será eleito, em todo o País, 
cento e vinte dias antes do término 
do período presipencial, por maioria 
absoluta de votos, excluídos, para 
apuração desta, os em branco e os 
nulos. 
§ 1.0 - Não se verificando a maioria 
absoluta, o Congresso Nacional, den-
tro de quinze dias após haver rece-
bido a respectiva comunicação do 
Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, reunir-se-á em sessão pú-
blica para se manifestar sôbre o 
candidato mais votado, que será 
considerado eleito se, em escrutínio 
secreto, obtiver metade mais um dos 
votos dos seus membros. 
§ 2.0 - Se não ocorrer a maioria 
absoluta referida no parágrafo an-
terior, renovar-se-á, até trinta dias 
depois, a eleição em todo o País, à 
qual concorrerão os dois candidatos 
mais votados, cujos registros estarão 
automàticamente revalidados. 

(137) D.C.N. - 19.1.67- n.o 12- pag. 326 
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~ 3.0 - No caso de renúncia ou mor-
te, concorrerá à eleição prevista no 
parágrafo anterior o substituto re-
gistrado pelo mesmo partido político 
ou coligação partidária. 
!:i 4.0 - O Vice-Presidente conside-
rar-se-á eleito em virtude de eleição 
do Presidente com o qual se candi-
datar, devendo, para isso, cada can-
didato a Presidente registrar-se com 
um candidato a Vice-Presidente. 
Art. 75 - O Presidente e o Vice-
Presidente da República exercerão o 
cargo por quatro anos. 
Art. 76 - O Presidente e Vice-Pre-
sidente da República tomarão posse 
a 15 de março, em sessão do Con-
gresso Nacional. 
§ 1.0 - No caso do § 2.0 do art. 81, 
a posse realizar-se-á dentro de quin-
ze dias, a contar da proclamação do 
resultado da segunda eleição, expi-
rado, porém, o mandato a 15 de 
março do quarto ano. 
§ 2.0 - O Presidente da República 
prestará, no ato da posse, êste com-
promisso: "Prometo manter, defen-
der e cumprir a Constituição da Re-
pública, observar as leis, promover o 
bem geral do Brasil, sustentar-lhe 
a união, a integridade e a indepen-
dência." - Senador Josaphat Mari-
nho e mais 21 Srs. Senadores." 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Em votação o requerimento de pre-
ferência. Os Srs. Congressistas que o 
aprovam queiram permanecer como se 
acham. (Pausa.) Aprovado. 

Vai-se passar à votação da matéria. 

O Deputado RAYMUNDO PADILHA 
(ARENA - Rio de Janeiro) levanta a 
seguinte questão de ordem: 

Sr. Presidente, aqui estou, com o pe-
cado de todos os retardatários. Por isso, 
não tendo ouvido a primeira manifesta-
ção de v. Ex.a sôbre a preferência em 
si mesma, não sei se foi a matéria sub-

metida a Plenário, no que se refere ao 
pedido de preferência. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O pedido de preferência foi subme-
tido a Plenário e aprovado. 

O SR. RAYl\lUNDO PADILIIA- Con-
cedido o esclarecimento, adianto que 
votamos galhardamente a preferência, 
para entrar vigorosamente no mérito 
contra a emenda. ' 

Para encaminhar a votação, usa da 
palavra o Senador JOSAPHAT MARI-
NHO (MDB - Bahia): (138) 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, é 
pena ouvir, no início da apreciação des-
ta matéria, o nobre Líder do Govêrno 
concordar com a preferência, mas decla-
rar que sua Bancada votará ... 

O Sr. Raymundo Padilha - É a home-
nagem que rendo ao talento de V. Ex.a. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- ... ga-
lhardamente contra a proposição. É la-
mentável, porque, na espécie, o que o 
MDB pede não é uma reivindicação ex-
clusiva do seu programa. Dirige, antes, 
um apêlo à Revolução, para que se re-
encontre consigo mesma. 

o Sr. Presidente da República, na 
mensagem com que encaminhou o Pro-
jeto de Constituição ao Congresso, fêz 
esta observação: 

"A continuidade da obra revolucio-
nária deverá ficar assegurada por 
uma nova Constituição que, a par da 
unidade e harmonia, represente a 
institucionallzação dos ideais e prin-
cípios que a inspiraram." 

Ora, segundo o procedimento de seus 
primeiros dias, e a palavra de seus mais 
eminentes representantes, a Revolução 
sustentou que uma das bases de seu pro-
grama residia no aperfeiçoamento do 
regime democrático, inclusive pelo res-
tabelecimento pleno da eleição direta. 
Tanto que entre as primeiras mensagens 
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encaminhadas a esta Casa está aquela 
que se consubstanciou na Emenda Cons-
titucional n.0 9, pela qual o Congresso 
Nacional modificou o sistema da Carta 
Magna, inclusive para exigir o princípio 
da maioria absoluta na eleição do Pre-
sidente da República. 

A Emenda n.0 463, ora discutida, é a 
reprodução literal da Emenda Constitu-
cional n.0 9, de 1964, originária de ini-
ciativa do Presidente da República, ele-
vado ao poder pela Revolução vitoriosa. 

Mas, como se não bastasse a iniciativa 
da proposição constitucional, ilustres re-
presentantes do pensamento revolucio-
nário timbraram em assinalar que na 
eleição direta residia um dos princípios 
essenciais à pureza do regime democrá-
tico. 

O Presidente Humberto de Alencar 
Castello Branco, dirigindo-se aos brasi-
leiros, pelo rádio e pela televisão, em 
abril de 1964, teve estas palavras tra-
dutoras da esperança infelizmente des-
feita pelo lamentável procedimento pos-
terior do Govêrno: 

"Espero também, em me ajudando 
o espírito de colaboração de todos os 
brasileiros e o sentimento de gravi-
dade da hora presente, possa entre-
gar, ao iniciar-se o ano de 1966, ao 
meu sucessor, legitimamente eleito 
pelo povo, em eleições livres, uma 
Nação coesa e ainda mais, confiante 
em seu futuro." 

Não importa examinar, neste instante, 
não haja êle podido passar o cargo ao 
seu sucessor em 1966. O Congresso lhe 
deu um ano de prorrogação. Era de se 
esperar, entretanto, que não faltasse ao 
compromisso fundamental de passar o 
poder ao sucessor legitimamente eleito 
pelo povo, em eleições livres. Como, po-
rém, o pensamento da eleição direta era 
uma constante que respondia aos senti-
mentos da comunidade nacional, o Pre-
sidente da República, em outubro, ainda 
de 1964, ao ser indagado de como o Go-

vêrno brasileiro via a vitória do Senador 
Eduardo Frei nas eleições diretas do 
Chile, esclareceu: 

"O Govêrno brasileiro recebeu com 
satisfação a notícia da vitória do 
Senador Frei, que veio demonstrar 
que o povo do Chile, para realizar as 
reformas que deseja, escolhe o ca-
minho das urnas e repele o da sub-
versão.'' 

Tão radicado, contudo, estava o pensa-
mento das eleições diretas no programa 
da Revolução, que, em 1965, ao analisar 
as eleições que se iam processar em vá-
rios Estados da Federação, o Presidente 
da República acentuou que constituía 
orgulho ver que a Revolução, em breve 
espaço de tempo, pôde marchar para 
eleições livres. Disse textualmente: 

"Pôde o movimento de 31 de março 
sentir-se suficientemente forte para, 
de maneira espontânea, livre de 
qualquer pressão, convocar o povo 
para o nobre embate das urnas, in-
separável de uma autêntica demo-
cracia.'' 

Como se vê, neste ponto, o Presidente 
não se limitou a recomendar as eleições 
diretas; proclamou mesmo que se trata-
va de princípio inseparável de uma au-
têntica democracia. E, não satisfeito com 
essas declarações, S. Ex.a reiterou à im-
prensa, a propósito da eleição direta 
para Prefeito da Capital de São Paulo, 
o seguinte: 

"Eleição constitui prova de vitalida-
de democrática. A Revolução, que 
está restaurando a democracia no 
Brasil, não deve temer a eleição. 
Pelo contrário. Deve garanti-la." 

Era propósito, entretanto, do Presiden-
te, por seus pronunciamentos, deixar 
fora de dúvida que não se cuidava de 
eleição indireta mas de eleição direta. 
Por isso, ainda na apreciação feita à 
eleição da Capital paulista, acrescentou: 

"Lamento, no entanto, não seja apli-
cado, nessa eleição de 9 candidatos, 
o princípio da maioria absoluta.'' 
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Sustentava, assim, o Chefe do Govêr-
no, em reiteradas declarações, o princí-
pio tradicionalmente consagrado na Re-
pública brasileira. Mais do que isso, o 
Presidente da República aderia ao ponto 
de vista doutrinário de que na eleição 
direta está a boa prática, a que assegura 
a legitimidade dos governos. E, quando 
assim pensava, não reproduzia o pen-
samento de autores suspeitos ao pensa-
mento revolucionário. Poderíamos, desta 
tribuna, invocar eminentes juristas e so-
ciólogos, nacionais e estrangeiros, pelo 
pensamento dos quais se verifica que, 
mediante a eleição direta, o povo se edu-
ca e manifesta soberanamente a sua 
vontade para dar configuração legítima 
aos governos. Mas, não; não é preciso 
invocar essas autoridades, que poderiam 
parecer meros ideólogos, intérpretes de 
teorias inadequadas ao meio brasileiro. 

Quem sustentou ser a eleição direta, 
ainda nos períodos de transição, a fór-
mula correta para o restabelecimento e 
a manutenção da ordem democrática foi 
um militar eminente, hoje integrante do 
Govêrno e que foi candidato à Presi-
dência da República em 1945. Naquela 
luta, a que denominou, no livro publi-
cado, "Campanha de Libertação", o Bri-
gadeiro Eduardo Gomes, condenando a 
eleição indireta, assim se pronunciou, 
em notável assembléia política no Rio 
de Janeiro, perante os advogados do 
Brasil: 

"Seria isso um esbulho do povo; ter-
lhe-ão arrebatado a prerrogativa, 
sabidamente sua, de eleger por si, e 
não por mandatários, o Chefe da 
Nação. Em nossos círculos de cultu-
ra sempre se considerou a eleição 
indireta como prejudicial ao escopo 
representativo e como imperfeita 
aos fins democráticos." Em 1874, 
"obtemperava Rui, numa petição à 
Càmara-Geral do Império: a grande 
causa da corrupção eleitoral em nos-
so País é, incontestàvelmente, o su-
frágio indireto, instituição que, na 

atualidade, tem sido rejeitada em 
tôdas as nações cuja organização 
política é digna de servir para mo-
dêlo a povos livres. O sufrágio in-
direto furta ao povo o direito de 
nomear efetivamente os seus repre-
sentantes." 

Ora, se a eleição indireta é fator de 
corrupção e furta o povo, nas palavras 
de Rui, invocadas pelo Brigadeiro Eduar-
do Gomes, hoje Ministro de Estado, era 
de esperar que a Revolução, que tanto 
fala em corrupção e tanto condena 0 
furto, não repetisse a corrupção nem 
praticasse um furto contra o povo bra-
sileiro, restabelecendo a eleição indireta. 
Fê-lo, porém, e insiste em manter o cri-
tério abominável de furtar ao povo a 
possibilidade da livre escolha de seus 
governantes. Ao fazê-lo, a Revolução 
alia-se, juntamente com os seus repre-
sentantes, aos inimigos da democracia. 
Já se disse aqui não ser verdade que 
haja incompatibilidade entre eleição in-
direta e regime democrático. Pois bem, 
para sustentar o oposto, ou seja, para 
demonstrar que os inimigos da escolha 
do Govêrno pelo povo são inimigos da 
democracia não invocarei também autor 
algum que possa ser considerado subver-
sivo diante da Revolução, ou incompa-
tível com os princípios e as inspirações 
dêsse movimento. Quem assim o diz é 
uma das mais eminentes figuras da vida 
pública brasileira, um homem tão insus-
peito, e justamente insuspeito, perante 
a Revolução, que mereceu a justiça de 
ser escolhido para transferir-se dos em-
bates da política para a serenidade au-
gusta do Supremo Tribunal Federal. 
Quem o disse foi essa figura ilustre e 
coerente - faça-se-lhe justiça - do Sr. 
Prado Kelly, hoje integrante do Supre-
mo Tribunal Federal. E quando apontou 
os adversários da eleição direta como 
inimigos do regime democrático, não fa-
lou como um teórico; não era o profes-
sor, nem apenas o doutrinador, era 0 
Líder da UDN que, a convite dos seus 
companheiros de Minas Gerais, assim 
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afirmava perante o Diretório Regional 
do Partido, em Belo Horizonte: 

"Se os partidos e a democracia re-
presentativa se completam, estais a 
ver que os inimigos dos primeiros 
serão necessàriamente os da segun-
da. ll:les se distribuem, pois, em duas 
falanges: os adversários dos gover-
nos de origem popular, e os que pre-
conizam a democracia direta." 

Mas a revolução não peca apenas por 
fugir a seu compromisso histórico de 
garantir, na sua plenitude, a eleição di-
reta. Como todo aquêle que falha a um 
compromisso, é irresistivelmente condu-
zido ao despenhadeiro das contradições, 
o Presidente da República, ao sugerir e 
impor a êste Congresso, na sua maioria, 
a eleição indireta, não guarda sequer 
coerência com o sistema do projeto que 
anunciou. Disse na sua mensagem, como 
acentuei de início, que uma nova Cons-
tituição se impunha, não só para insti-
tucionalizar os princípios da Revolução, 
como para criar um sistema uniforme. 

Ora, onde a uniformidade, se o projeto 
propõe eleição indireta para Presidente 
da República e a eleição direta para Pre-
feito e Governador? Que coerência é 
essa, que se traduz numa contradição 
manifesta e intrínseca no sistema do 
projeto? Onde reside, enfim, o intuito 
de fazer desta Constituição um comple-
xo de normas harmônicas, ao invés de 
um conjunto de princípios marcados 
pela incoerência, fundados em razões de 
emergência? 

Vê-se, assim, que tudo quanto a Revo-
lução expôs, e tudo quanto agora recla-
ma do Congresso, não passa de propósito 
circunstancial, destinado, não a restau-
rar o regime democrático no Brasil, mas 
a consagrar, pelo furto ao povo, do seu 
direito de livre escolha, o domínio dos 
que pela fôrça galgaram o poder, e não 
querem legitimar sua permanência nêle 
através das fontes puras da vontade 
popular. 

Ora, diante dessas circunstâncias, ve-
rificamos que a manutenção do critério 
da eleição indireta, a que o Govêrno está 
obrigando a maioria por motivos de con-
juntura, e não de convicção, o que visa 
é institucionalizar o transitório e não os 
princípios permanentes, a contradição e 
não a harmonia, a burla e não a ver-
dade. 

Ainda em encaminhamento de vota-
ção, tem a palavra o Deputado RAY-
MUNDO PADILHA (ARENA - Rio de 
Janeiro). (139 ) 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, com 
o brilho de sempre, o Sr. Senador Josa-
phat Marinho reitera, neste Plenário, o 
elenco de objeções ao texto do projeto 
que insere, no País, as eleições indiretas. 
Repete-as e, ao mesmo tempo, fortale-
ce-as, com o testemunho de sua própria 
e indiscutível autoridade, como, de outra 
parte, se escuda nos argumentos chama-
dos de autoridade. O que faltou a S. Ex.a, 
ao longo do seu brilhante arrazoado, foi 
o argumento da realidade. 

Perdeu-se o eminente Senador da Re-
pública na teorização em tôrno do pro-
blema, e, quando se lhe ensejava o ins-
tante preciso, comparecia com a sua 
respeitabilidade inexpugnável de alguns 
de nossos melhores doutrinadores na es-
pécie, dentre êles políticos eminentes e 
por nós todos acatados. 

A primeira coisa que se precisaria fa-
zer, neste diálogo, nesta polêmica, seria 
indagar se há incompatibilidade essen-
cial entre uma eleição indireta e as exi-
gências de um sistema democrático. Na 
busca dessa evidência, nos resultaria, no 
mínimo, um torcicolo; teríamos de pro-
curar, por um processo de indagação e 
de dialética exaustiva, os instrumentos 
de convicção que faltaram ao notável 
discurso que acaba de ser proferido. Que 
esta incompatibilidade não existe reco-
nhece-o, não apenas a realidade nacio-
nal, mas a realidade mundial. Há países, 
como a França, onde, na coexistência do 

(139) D.C.N.- 19.1.67- n.0 12- pág. 328 



-613-

regime parlamentar e da eleição direta, 
se buscou a solução de equilíbrio. E há 
outros países, como o nosso, que optou 
pela fórmula da eleição indireta, que 
podem dizer emergencial, como seria 
emergencial, até ontem, a escolha da 
eleição direta. De uma, fizemos a expe-
riência ao longo do tempo, e os resul-
tados estiveram sob os nossos olhos. O 
anúncio, o prenúncio de uma eleição di-
reta para Presidente da República era 
sinônimo de guerra civil; pelo menos, 
latente. A Nação não se subdividia em 
tôrno de princípios e era colocada na 
tragicidade de um dilema, segundo o 
qual deveria optar por êste ou aquêle 
líder mais ou menos carismático. Ora, 
precisamente o progresso que vimos de-
senhar-se nestes três anos comprova a 
destruição do mito chamado do carisma. 

Graças a Deus estão êsses líderes, to-
dos êles, como estrêlas cadentes, desa-
parecendo gradualmente. Estão entran-
do - cada um dêles - no crepúsculo a 
que deveriam de há muito ser conde-
nados. Dia a dia a democracia, rediviva, 
buscando as suas expressões orgânicas, 
está aposentando os homens possessos, 
os líderes inexpugnáveis e as personali-
dades voluntariosas. 

:ll:sse primeiro progresso é uma reali-
dade, não subjacente, mas visível aos 
nossos olhos, não mais atônitos, mas se-
guros, em visada objetiva. Se é esta a 
realidade, nós a devemos prima facie à 
manifestação dêste Congresso, à mani-
festação do povo dentro dêste Congresso. 
As vêzes, nos colocamos numa posição 
que nos parece inteiramente paradoxal. 
Falamos em representatividade. Chama-
mos isto aqui a Casa do povo e, ao mes-
mo tempo, falamos do povo como uma 
personalidade ausente que nos seja an-
tagônica. Mas nós somos a expressão 
dêsse povo; somos os glóbulos, as células 
fundamentais do organismo que êle re-
presenta. Apenas se escolhe uma técnica, 
e essa técnica das minorias representa-
tivas constitui, sem dúvida - estou di-

zendo o óbvio - uma necessidade evi-
dente, que não precisa ser demonstrada. 

Mas, ao estabelecer uma antonímia 
entre Congresso e povo, admitindo sem-
pre que o povo está lá fora, ululante 
contra a decisão do Congresso, nos va-
mos abismando numa certa insignifi-
cância voluntária. Aceitamos nossa pró-
pria diminuição, como se não fôssemos 
aqui o povo, no que êle tem de mais 
autêntico na sua vasta e variada repre-
sentação. 

Eis por que está o povo falando aqui, 
como acabou o povo de falar desta tri-
buna, há poucos minutos, por uma das 
suas vozes mais autênticamente baianas 
e nacionais. O povo acabou de falar. E, 
presumo eu, está agora falando, através 
do modesto orador, que se insurge con-
tra êsse complexo de inferioridade em 
relação às decisões políticas, tão graves 
e, ao mesmo tempo, tão transcendentes, 
que temos assumido nesta Casa. 

E uma delas vem a ser esta: a eleição 
indireta. 

Foi citado Rui Barbosa. Rui Barbosa 
é um instrumental fabuloso, Rui Barbo-
sa é um universo. É, talvez, até no cam-
po da mineralogia, a fonte mais abun-
dante de consulta. Foi citado aqui. Mas, 
por que não citá-lo na carta divulgada 
pelo Sr. Relator Konder Reis, inserida 
no seu parecer e que fôra dirigida em 
15 de março de 1892 a José Carlos de 
Medeiros Mallet? 

Diz Rui Barbosa: 
"Entretanto, no plano da Constitui-
ção formulado pelo Govêrno Provi-
sório, êste escrutínio não expunha a 
Nação aos abalos, que necessària-
mente o hão de caracterizar sempre 
sob o regime que a Constituinte de 
1890 instituiu. Nós adotaremos, como 
nos Estados Unidos, a eleição de dois 
graus, organizando um eleitorado 
especial, à semelhança do que se 
passa na América do Norte para a 
seleção do presidente. 
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Essa forma eleitoral não calha por 
certo ao rigor do ideal democrático. 
Mas o ideal está sempre longe e tan-
to mais longe há de ficar, e tanto 
mais há de recuar de nós, e tan-
to mais há de tardar em vir bem-
aventurar-nos, quanto mais leviana-
mente nos quisermos acercar dêle 
por aproximações violentas e preco-
ces. Se o povo da grande República 
anglo-saxônica ainda não se reputa 
habilitado a eleger por sufrágio ime-
diato o seu presidente, muito menos, 
quer me parecer, poderemos nós as-
pirar sensatamente a posse real des-
sa capacidade. E, portanto, reivindi-
cando-a prematuramente, por atos 
de impaciência pueril, corremos a 
aventura, fatal segundo tôdas as 
probabilidades, de levar, pela nossa 
incompetência ao descrédito, talvez 
ao ridículo, a instituição que, opor-
tunamente implantada num estado 
de cultura política menos imperfei-
ta, acharia então solo adequado para 
lançar raízes estáveis e benfazejas. 
Mas na pretensão cândida como a 
própria inocência, de desbancar tô-
das as democracias existentes, aRe-
pública Brasileira, logo ao primeiro 
balbuciar envergonhou-se das preo-
cupações conservadoras do Govêmo 
Provisório, decretando para a elei-
ção presidencial o mais puro dos 
tipos encontrados nas tradições da 
democracia intransigente: o voto 
popular direto." 

A primeira vítima, êle próprio, do voto 
popular direto o grande Rui Barbosa, 
enfrentava, em 1909 e em 1910, a mais 
árdua de suas campanhas políticas, a 
campanha civilista, que ainda hoje re-
percute na vida brasileira. Não há quem 
não conheça, que o verbo de Rui Bar-
bosa, nos seus fulgores, a propagava ao 
longo desta Nação, sem ter, àquele tem-
po, os instrumentos de divulgação que 
possuímos hoje. Pois bem, popular, sen-
sibilizando a alma do povo, líder incon-
teste, não de uma facção mas de uma 

posição doutrinária admiràvelmente con-
solidada na experiência pessoal e na 
cultura política, Rui Barbosa foi sim-
plesmente derrotado pela manipulação 
mesquinha das máquinas políticas. E, 
afirmava o chefe supremo do Partido 
Conservador, naquele ensejo, uma sema-
na antes do pleito, que o grande baiano 
seria derrotado por 400 mil votos segu-
ros. 

A derrota de Rui Barbosa se fêz pelo 
processo comum, mesquinho, indigno de 
uma democracia, não obstante a sua ex-
traordinária pregação, não obstante o 
recurso à eleição direta. E ali tivemos 
o quê, Senhores? O pródromo de tudo 
quanto viemos a presenciar ao longo do 
tempo, de Rui Barbosa em diante. 

O Govêmo seguinte, de Wenceslau, 
teve para protegê-lo apenas o conflito 
internacional. Mas, já daí por diante, 
todos conhecem o que foi o Govêmo de 
Epitácio e o que foi o Govêmo Bemar-
des, para não falarmos nas grandes lutas 
que foram desaguar na Revolução de 30. 

Esta a experiência dramática, a expe-
riência em sangue brasileiro, que a Na-
ção conheceu nesses poucos decênios de 
vida política. 

Ora, a argumentar, pois, com a auto-
ridade de autores, por mais respeitáveis 
que sejam, a argumentar simplesmente, 
simplistamente dentro do quadro de uma 
análise em que só é possível a concilia-
ção da democracia com voto direto, onde 
estariam as grandes decisões políticas 
desta Casa, onde estaria o processo de 
elaboração constitucional, onde estariam 
as grandes decisões políticas dêste País, 
se nós, submetidos à consulta popular e 
restaurados em nosso prestígio, na re-
novação de nossos mandatos, não tivés-
semos, a cada instante, o calor do apoio 
popular, os aplausos do povo, a sua rati-
ficação idônea? 

Eis, pois, Sr. Presidente, Srs. Congres· 
sistas, na serenidade desta intervenção, 
o que posso dizer ante as palavras do 
orador que me precedeu, uma das vozes 
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mais altas da Oposição nesta Casa. A 
palavra que transmito aos meus nobres 
liderados é a de que, com seu voto nega-
tivo, assegurem a permanência do texto 
no projeto do Govêrno e, por conseguin-
te, mostrem um sentido não retroativis-
ta, não retrógrado, mas a afirmação de 
que não desejam incluir, em texto algum 
desta Constituição, um ideário, uma 
ideologia, sistema fechado, que a vota-
ram com os olhos abertos para uma rea-
lidade viva, para uma realidade palpi-
tante. 

VOTAÇÃO 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) -Vai ser feita a votação na Câmara 
dos Deputados. Solicito aos Srs. Secre-
tários desta Casa a virem proceder à 
chamada, que será feita de Norte para 
Sul. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS 

Acre: 
Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 

Amazonas: 
Antunes de Oliveira - MDB 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 
Adriano Gonçalves- ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
Epílogo de Campos- ARENA 
João Menezes - MDB 

Maranhão: 
Alexandre Costa- ARENA 
Cesário Coimbra- MDB 
Cid Carvalho - MDB 
José Burnett- MDB 
Mattos Carvalho- MDB 

Piauí: 
Chagas Rodrigues - MDB 
Ezequias Costa- ARENA 
João Mendes Olímpio- MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará: 
Martins Rodrigues - MDB 
Ossian Araripe - ARENA 
Paes de Andrade - MDB 

Rio Grande do Norte: 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 

Paraíba: 
Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Flaviano Ribeiro - ARENA 
Janduí Carneiro - MDB 

Pernambuco: 
Andrade Lima Filho - MDB 
Clodomir Leite - MDB 
Josecarlos Guerra - ARENA 

Alagoas: 
Aloysio Nonô- MDB 
Ary Pitombo- MDB 
Oceano Carleial- ARENA 

Sergipe: 
Ariosto Amado - MDB 
José Carlos Teixeira- MDB 
Passos Pôrto- ARENA 

Bahia: 
Clemens Sampaio - MDB 
Edgard Pereira - MDB 
Josaphat Borges- MDB 
Mário Piva - MDB 
Pedro Catalão - MDB 
Regis Pacheco - MDB 
Vieira de Melo - MDB 
Wilson Falcão- ARENA 

Espírito Santo: 
Bagueira Leal - ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 

Rio de Janeiro: 
Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Bernardo Bello - MDB 
Edésio Nunes - MDB 
Getúlio Moura - MDB 



Glenio Martins - MDB 
José Maria Ribeiro- MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 
Amaral Neto- MDB 
Aureo Melo- MDB 
Benjamin Farah - MDB 
Breno da Silveira - !viDB 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Nelson Carneiro- MDB 
Noronha Filho- MDB 
Rubens Berardo 
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes- ARENA 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Passos - MDB 
Francelino Pereira - ARENA 
Gustavo Capanema - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
João Herculino - MDB 
Manoel de Almeida- ARENA 
Milton Reis - MDB 
Monteiro de Castro - ARENA 
Oscar Corrêa 
Padre Nobre - MDB 
Tancredo Neves- MDB 
Teófilo Pires- ARENA 

São Paulo: 
Afrânio de Oliveira - MDB 
Alceu de Carvalho - MDB 
Athiê Coury- MDB 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Allegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Franco Montara- MDB 
Germinai Feijó - MDB 
Hary Normaton- ARENA 
Hélcio Maghenzani - MDB 
José Barbosa - MDB 
Levy Tavares- MDB 
Luiz Francisco - MDB 
Mário Covas - MDB 
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Pacheco Chaves- MDB 
Padre Godinho - MDB 
Pedro Marão - MDB 
Pedroso Júnior - MDB 
Teófilo Andrade - MDB 
Ulysses Guimarães - MDB 

Goiás: 
Celestino Filho - MDB 

Mato Grosso: 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Philadelpho Garcia- ARENA 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Accioly Filho -ARENA 
Antônio Annibelli- MDB 
Antônio Baby - MDB 
Fernando Gama - MDB 
João Ribeiro - ARENA 
Jorge Curi- ARENA 
José Richa- MDB 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Miguel Buffara - MDB 
Minoro Miyamoto - ,ARENA 
Petrônio Fernal - MDB 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende- ARENA 
Rena to Celidônio - MDB 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina: 
Albino Zeni -ARENA 
Laerte Vieira - MDB 
Osni Regis - ARENA 
Paulo Macarini - MDB 

Rio Grande do Sul: 
Adílio Viana - MDB 
Antônio Bresolin - MDB 
Britto Velho- ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Flôres Soares- ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
Giordano Alves - MDB 
José Mandelli - MDB 
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Lino Braun - MDB 
Matheus Schmidt- MDB 
Osmar Grafulha - MDB 
Ruben Alves - MDB 
Unírio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 
Zaire Nunes - MDB 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"NAO" OS SRS. DEPUTADOS 

Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal- ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos- MDB 
José Estêves - ARENA 
Leopoldo Peres -ARENA 

Pará: 
Armando Carneiro - ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo- ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 
Clodomir Millet - ARENA 
Eurico Ribeiro- ARENA 
Henrique La Rocque- ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa - ARENA 
Lister Caldas- ARENA 
Luiz Coelho - ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires- ARENA 
Gayoso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
Souza Santos- ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão- ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Esmerino Arruda- ARENA 

Euclides Wicar- ARENA 
Flávio Marcílio -ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Furtado Leite- ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Paulo Sarasate - ARENA 
Wilson Roriz- ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho - ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 

Paraíba: 
Ernany Sátiro- ARENA 
João Fernandes - MDB 
Luiz Bronzeado- ARENA 
Plínio Lemos- ARENA 
Raul de Góes - ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara- ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois - ARENA 
Costa Cavalcanti- ARENA 
Dias Lins - ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclito Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Ney Maranhão - ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Mayor - ARENA 
Tabosa de Almeida- ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto - ARENA 
Pereira Lúcio- ARENA 
Segismundo Andrade -ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
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Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães- ARENA 
Cícero Dantas- ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo - ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Manso Cabral - ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso- ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque- ARENA 
Tourinho Dantas- ARENA 
Vasco Filho- ARENA 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro- ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes- ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 
Adaucto Cardoso- ARENA 
Arnaldo Nogueira - ARENA 
Cardoso de Menezes- ARENA 
Mendes de Morais - ARENA 

Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha - ARENA 
Amintas de Barros - ARENA 
Celso Murta- ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo- ARENA 
Geraldo Freire- ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 

José Bonifácio -ARENA 
José Humberto - ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pedro Vidigal- ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
Antônio Feliciano - ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Batista Ramos - ARENA 
Broca Filho -ARENA 
Campos Vergal - ARENA 
Carvalho Sobrinho -ARENA 
Celso Amaral - ARENA 
Ferraz Egreja- ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Henrique Turner- ARENA 
Herbert Levy- ARENA 
José Menck- ARENA 
José Resegue- ARENA 
Lacôrte Vitale - ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Milo Cammarosano - ARENA 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Yukishigue Tamura -ARENA 

Goiás: 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 
Corrêa da Costa - ARENA 
Rachid Mamed- ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 

Paraná: 
Braga Ramos- ARENA 
Elias Nacle - ARENA 



Emílio Gomes - ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
Zacarias Seleme - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 

Santa Catarina: 
Antônio Almeida -ARENA 
Aroldo Carvalho- ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Dionísio Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau- ARENA 
Ary Alcântara - ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches- ARENA 
Luciano Machado -ARENA 
Marcial Terra - ARENA 
Norberto Schmidt- ARENA 
Peracchi Barcellos- ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

Amapá: 
Janary Nunes- ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 
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RESULTADO 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mari-
nho) - Está encerrada a votação. Vou 
proclamar o resultado: 143 Srs. Depu-
tados votaram sim; 178 Srs. Deputados 
votaram não; 13 abstenções. Está rejei-
tada a emenda. Em conseqüência, não 
será feita a votação no Senado. 

O Senador JOSAPHAT MA R IN H O 
(MDB - Bahia) faz a seguinte declara-
ção de voto: (HO) 

Sr. Presidente, declaro, pela Liderança 
do MDB no Senado, que, se a matéria 
fôsse à deliberação da outra casa do 
Congresso, tôda a representação do Par-
tido votaria pela aprovação da Emenda 
n.o 463, que restabelece a eleição direta 
para Presidente e Vice-Presidente da 
República. 

45.a SESSÃO (18-1-67) 
Aberta a Sessão, o Deputado JORGE 

CURI (ARENA - Paraná) envia à Mesa 
o seguinte requerimento de informações: 
(141). 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Senador Auro de Moura Andrade. 
Na condição de atual deputado pelo 

Paraná e tendo sido reeleito para a le-
gislatura de 1967-71, indago de V. Ex.a o 
seguinte: 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. 1) A que Constituição deverei prestar 
o juramento de guardá-la? A 
Constituição de 1946 ainda vigen-
te na data da posse ou àquela de 
filosofia oposta que entrará em 
vigor em 15 de março próximo? 

DEPUTADOS 

Renato Archer 
Henrique Lima 
João Mendes 
Fontes Tôrres 
Rômulo Marinho 
Manoel Taveira 
Simão da Cunha 
Cunha Bueno 
Maurício Goulart 
José Freire 
Peixoto da Silveira 
Newton Carneiro 
Francisco Elesbão 

2) Cometerei perjúrio prestando ju-
ramento a uma Constituição e de-
pois, cumprindo a outra, para a 
qual o meu juramento é dispen-
sado? 

3) O futuro Presidente da República 
assumirá seu cargo no dia 15 de 

(140) D.C.N. - 19.1.67- n.o 12- pág. 329 
(141) D.C.N. - 19-1-67 - n.o 12 - pág. 331 
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março e prometerá "cumprir e 
manter" a Constituição de 1967 e 
nós a de 1946? 

4) É desejável que tal contradição 
inicie as relações entre dois Po-
dêres já tão conflitantes? Ou 
prestaremos nós dois compromis-
sos para não cumprir nenhum? 

5) E os novos parlamentares? Esta-
rão comprometidos como nós, in-
felizmente, com a nova Constitui-
ção e com a qual não se sentem 
responsáveis, mesmo jurando 
cumprir a outra? 

Formulo as presentes indagações para 
evitar que a solenidade da posse seja tu-
multuada por dramas de consciência de 
quem, como eu, a tenha cristã e demo-
crática e por pretender cumprir rigorosa-
mente o compromisso que me fôr exigi-
do, como cumpri até agora. 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1967. 
- Dep. Jorge Curi. 

DECISAO DA PRESIDf:NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- o Sr. Deputado Jorge Curi fêz uma 
indagação: a que Constituição deverá 
prestar o juramento de guardá-la, se à 
de 1946, em vigor na data da posse dos 
Deputados, ou à de 15 de março, poste-
rior, na sua vigência à posse dos Senho-
res Deputados. É um tema de meditação. 

Passa-se à votação. Solicito do Sr. Pri-
meiro Secretário da Câmara o obséquio 
de vir auxiliar à Presidência. 

Irei submeter à deliberação do plená-
rio o requerimento de preferência para 
votação da Emenda 356, de autoria do 
nobre Deputado Oswaldo Lima Filho, que 
propõe a supressão do artigo 170 do Pro-
jeto. 

O artigo 170 é aquêle que declara: 

"Ficam aprovados e excluídos de 
apreciação judicial os atos pratica-
dos pelo Comando Supremo da Re-

volução de 31 de março de 1964, as-
sim como: 

I - pelo Govêrno Federal com 
base nos Atos Institucionais 
n.0 1, de 9 de abril de 1964; 
n.0 2, de 27 de outubro de 
1965; n.0 3, de 5 de fevereiro 
de 1966 e n.0 4, de 6 de de-
zembro de 1966, e nos Atos 
Complementares dos mesmos 
Atos Institucionais; 

II - As resoluções das Assem-
bléias Legislativas e Câmaras 
de Vereadores que hajam cas-
sado mandatos eletivos ou 
declarado o impedimento de 
Governadores, D e p u t a dos, 
Prefeitos e Vereadores, fun-
dados nos referidos Atos Ins-
titucionais; 

III - os atos de natureza legislati-
va, expedidos com base nos 
Atos Institucionais e Com-
plementares, referidos no 
item I". 

Em votação o requerimento. (Pausa). 
Aprovado. 

Para encaminhar a votação usam da 
palavra os Deputados Humberto Lucena, 
(MDB - Paraíba), último de Carvalho 
<ARENA- Minas Gerais) e Oswaldo Li-
ma Filho (MDB- Pernambuco). 

O SR. HUMBERTO LUCENA: (142) -
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, eviden-
temente, o Movimento Democrático Bra-
sileiro, único partido de oposição ao atual 
govêrno da República, não poderia dei-
xar, neste momento histórico da nacio-
nalidade, de trazer o seu protesto contra 
o Art. 170, do Projeto de Constituição, en-
viado ao Congresso Nacional pelo Sr. 
Presidente da República. Por isso mesmo, 
tal dispositivo foi objeto de emenda su-
pressiva do nobre Deputado Oswaldo Li-
ma Filho, consubstanciada nos seguintes 
têrmos: 

Ao art. 170 
Suprima-se. 

(142) D.C.N. - 19·1-67 - n.o 12 - pág. 331 
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Justificação 
"Uma Constituição não pode excluir 
ato da apreciação judicial. O contrô-
le judicial dos atos do Executivo 
constitui a pedra-destaque da de-
mocracia. 
Oswaldo Lima Filho". 

Na verdade, todos sabemos que os atos 
praticados pela revolução e aqui discri-
minados nos itens I, li e Ili do art. 170, 
não obedeceram a processo regular. Fo-
ram, pelo contrário, todos êles, objeto de 
processos sumarissimos segundo a orien-
tação, na sua maioria, do Conselho de 
Segurança Nacional. Foram, também, ob-
jeto de mesquinhas perseguições políti-
cas, de âmbito estadual e municipal, pra-
ticadas através das Assembléias Legisla-
tivas dos Estados e das Câmaras de Ve-
readores. Tal é a amplítude do art. 170, 
que, além de se querer fiquem excluídos 
da apreciação judicial os atos praticados 
pelo Comando Supremo da Revolução, 
constituído pelos Ministros militares que 
ocuparam os cargos logo após a vitória 
do movimento militar de 1.0 de abril de 
1964, também se lê, no item li, o seguin-
te: 

"As resoluções das Assembléias Le-
gislativas e Câmaras de Vereadores 
que hajam cassado mandatos eleti-
vos ou declarado o impedimento de 
Governadores, Deputados, Prefeitos e 
Vereadores, fundadas nos referidos 
Atos Institucionais". 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, 
tornaram-se conhecidas de tôda a Nação, 
durante os primeiros dias da Revolução 
de 1.0 de abril de 1964, aquelas persegui-
ções a que já me referi, quando os che-
fes políticos meramente municipais con-
seguiram com o seu prestígio nos quar-
téis, que as Câmaras Municipais fôssem 
cercadas por pelotões militares, para que 
os Prefeitos e Vereadores, adversários da 
Revolução, viessem a ser considerados 
impedidos, através de projetos de resolu-
ção, que, por isso mesmo, não tinham efi-
cácia jurídica. 

Como vamos, então, através do Con-
gresso Nacional, evitar que atos dessa na-
tureza- muito dêles já sob o exame do 
Poder Judiciário - sejam excluídos, de 
uma hora para outra, de apreciação ju-
dicial? Não haveria razão de ser para 
tanto. 

Por outro lado, muito mais grave ain-
da é o que se inscreve no item Ili do 
Art. 170, quando se quer convalidar os 
atos de natureza legislativa expedidos 
com base nos Atos Institucionais e Com-
plementares. Isto significa o endôsso em 
branco de Atos Institucionais e Comple-
mentares que, até 15 de março, dêste ano, 
quando tomará posse o nôvo Presidente 
da República, o Sr. Marechal Humberto 
de Alencar Castello Branco ainda poderá 
baixar. Como vai, então, o Congresso Na-
cional excluir da apreciação do Poder 
Judiciário Atos Institucionais e Comple-
mentares, que até agora não foram se-
quer assinados pelo Presidente da Repú-
blica, quanto mais publicados para o co-
nhecimento geral da Nação? 

Por todos êstes motivos, nós do Movi-
mento Democrático Brasileiro, vimos pe-
rante o Congresso Nacional dizer à Na-
ção brasileira que apoiamos a emenda 
do Deputado Oswaldo Lima Filho, no 
sentido de suprimir o Art. 170. E, neste 
sentido, solicitamos, através desta tribu-
na, o voto de todos os Srs. membros do 
Congresso Nacional. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO: (H3 ) 

- Sr. Presidente e Srs. Congressistas, a 
Emenda n.0 356, de autoria do nobre 
Deputado Oswaldo Lima Filho, visa a su-
primir o Art. 170 do Projeto Constitucio-
nal. 

Ora, Sr. Presidente, no encaminha-
mento desta votação, nossas palavras se-
rão pouco numerosas, porque vamos pro-
curar, na própria história das nossas re-
voluções, razão para o Art. 170, inserto 
no projeto do Govêrno. 

(143) D.C.N. - 19-1-67 - n.o 12 - pág. 332 
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Da Constituição de 1934 consta um 
dispositivo expresso: de que ficavam 
excluídos da apreciação judicial os atos 
praticados pela Revolução. Reconhece-
mos que, naquele mesmo documento, 
s. Ex.a o Sr. Presidente da República fi-
xava o encargo de constituir um órgão 
revisor. Mas de fato, a Constituição de 
1934, uma Constituição após uma revolu-
ção, foi explícita, retirando do conheci-
mento do Judiciário os atos praticados 
pela Revolução. 

Ora, se esta Casa aceitasse a Emenda 
n.0 356 - ela, apenas, - permitam a ex-
pressão - iria permitir que se emendas-
se a Revolução: iria permitir que o Ju-
diciário tomasse conhecimento de todos 
os atos praticados pelo poder revolucio-
nário. 

Ora, Sr. Presidente, o poder revolucio-
nário se firmou no Brasil através dos 
seus Atos Institucionais e, por êstes atos, 
a Revolução se cristalizou, a revolução 
pôde transformar-se, também, por que 
não dizer?- em poder constituinte. Nós, 
Sr. Presidente, não estamos fora de que 
êsses atos sejam revistos; não estamos 
fora de que a anistia, que é um estado 
dalma do povo brasileiro tenha, em épo-
ca própria, o seu exame por esta Casa do 
Congresso. Mas os representantes do po-
vo aquêles que são aqui os autênticos re-
pr~sentantes da Nação Brasileira, é que 
terão a oportunidade, através de legisla-
ção ordinária, através de legislação pró-
pria, de estabelecer critérios para que 
sejam revistos muitos atos - e acredito 
até que alguns dêles feitos com injusti-
ça; não injustiça intencional, mas injus-
tiça praticada sem a devida vontade, na 
pressa com que são praticados alguns 
atos de Revoluções. É ao Congresso Na-
cional que caberá, através do seu traba-
lho, de 15 de março em diante, rever 
aquêles atos que forem necessários, pro-
por as medidas anistiadoras que forem 
precisas para restabelecer a ordem cons-
titucional na Nação Brasileira. Não é a 
Justiça; é o órgão político, aquêle que, de 

fato, continuará a falar pelo povo brasi-
leiro - o Congresso Nacional - que terá 
a última palavra sôbre o exame dos atos 
praticados pela Revolução de 1964. 

Estas as razões, Sr. Presidente, muito 
pálidas, reconhecemos, para solicitar ao 
Congresso Nacional, aos ilustres pares, a 
rejeição da Emenda n.0 356. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB - Pa-
raíba) assim se pronuncia em aparte ao 
Deputado último de Carvalho ( 144) - Se, 
em 1934, o Congresso aprovou os atos da 
revolução de 1930, através da Constitui-
ção, entretanto, naquele mesmo texto da 
nova Carta Magna, concedeu anistia am-
pla a todos que tinham sido atingidos 
pela ... 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Per-
feitamente. 

O Sr. Humberto Lucena - . . . revolu-
ção- o que não ocorre no momento. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO -
Agradeço o aparte de V. Ex.a. Mas o Con-
gresso Nacional, como acabei de dizer, 
não ficará indiferente a qualquer pro-
cesso.de anistia. Anistia é um estado dal-
ma do povo brasileiro, e V. Ex.a se recor-
da - ainda é dos nossos dias, neste Par-
lamento - daqueles que foram anistia-
dos - foi no dia de ontem - pelo emi-
nente e querido Presidente Juscelino 
Kubitschek. Então nós anistiamos a 
quem? Justamente àqueles que ainda ti-
nham as mãos quentes das armas que 
pegaram. Portanto êste é um estado dal-
ma que, digo, só poderá ser reconhecido 
e só deverá ser decidido pelo Congresso 
Nacional. 

o Deputado Paulo Sarasate (ARENA-
Ceará) aparteia o Deputado último de 
carvalho nos seguintes têrmos: (145) -
o aparte dado, no encaminhamento de 
votação, pelo nobre Líder da Oposição, 
vem em abono de V. Ex.a Vem sustentan-
do o nobre colega que só o poder político 

(144) D.C.N. 19-1-67 n.0 12 pág. 332 
(145) D.C.N. - 19-1-67 - n.0 12 - pág. 332 
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pode e deve conceder anistia. Entretan-
to, neste caso particular da emenda, pre-
tende-se suprimir aquêle dispositivo que 
veda a interferência do Poder Judiciário 
nos atos praticados pela Revolução. Não 
se trata de uma emenda como aquela que 
êle invoca, de 1934, pela qual justamente 
o próprio Congresso Constituinte, isto é, 
o poder político, concedeu a anistia. O 
aparte do eminente líder vem em abo-
no das considerações de V. Ex.3 , e, por-
tanto, contràriamente aos fundamentos 
da emenda tão brilhantemente combati-
da por V. Ex.a 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - O 
aparte de V. Ex.3 foi brilhante, como bri-
lhante também foi o do eminente líder 
Humberto Lucena, dentro do ponto de 
vista que S. Ex.3 defende. O que estamos 
aqui desta tribuna defendendo é o direi-
to do poder político para anistiar. Não 
podemos é, aprovando esta emenda, des-
fazer tudo o que a Revolução fêz, porque 
a Revolução está aí, aos nossos olhos. A 
Revolução é, não foi; a revolução conti-
nua. Dêsse modo, queremos e estamos a 
reconhecer o poder do Congresso Nacio-
nal, para rever êsses atos, para anistiar, 
e não por uma simples emenda, tornar o 
Poder Judiciário - o que nunca houve 
no Brasil - no juiz supremo de um es-
tado revolucionário da Nação. 

O Sr. Humberto Lucena - Já que V. 
Ex.3 diz que a anistia é um estado dalma 
do povo brasileiro, eu indagaria: por que 
o Govêrno do Marechal Castello Branco 
não consente em que o Congresso Nacio-
nal vote favoràvelmente à anistia que é 
o objeto da emenda. Convido V. Ex.a e 
sua bancada para votarem favoràvel-
mente às emendas que temos sôbre a 
matéria. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - Res-
pondo a V. Ex.a. 

O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.3 vai-me 
permitir. S. Ex.a está sustentando que o 
poder político por excelência, é a Câma-
ra, o Congresso Nacional; no entanto, 

vem pedir que o Govêrno, que é o Poder 
Executivo, interfira em ato da competên-
cia do Congresso. Isso é uma inversão. O 
MDB quer que o Executivo interfira no 
Poder Legislativo, quando V. Ex.a sabe 
que, a tese que êsse Partido defende é 
exatamente o contrário. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO- V. 
Ex.a disse muito bem. Mas a anistia não 
depende, apenas, da vontade do anistia-
dor. Não é preciso, apenas, o desejo do 
anistiante; há necessidade de um clima e 
de um estado propício a ser criado pelos 
anistiáveis. Não é possível que êste Par-
lamento amanhã se decida por uma anis-
tia, quando os anistiáveis estão de armas 
nas mãos, quando tramam por todos os 
lados, quando procuram desmoralizar a 
Nação e o Govêrno que aí está. O estado 
de anistia precisa ser criado mais pelos 
anistiáveis do que pelos anistiantes. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - É profun-
damente estranho que V. Ex.a faça afir-
mações, como esta que acaba de fazer, 
absolutamente contrária à verdade dos 
fatos. Os punidos pela Revolução estão 
vivendo, dentro ou fora do país em cli-
ma de inteira normalidade. Ninguém tem 
notícia de qualquer atuação pela fôrça, 
ou mesmo de natureza política, dêsses 
homens, para a transformação violenta 
do estado de coisas atual. E lamento pro-
fundamente a afirmação de V. Ex.3 por-
que envolve homens, como Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, que seria benefi-
ciado por essa anistia e a quem V. Ex.a 
eu e todos os brasileiros devemos home-
nagem pelo Govêrno mais progressista, 
que mais desenvolvimento trouxe ao País 
e que concedeu anistia àqueles que, de 
armas na mão, tentaram derrubar seu 
Govêrno, que era constitucional, eleito 
pelo povo. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Atenção! Os Srs. Congressistas não po-
dem apartear no encaminhamento de 
votação. O nobre orador deve concluir 
também suas considerações, em virtude 



-624-

da conclusão de seu prazo. Entretanto, 
terá o tempo necessário para perorar. 

O SR. úLTIMO DE CARVALHO - V. 
Ex.a, Deputado Oswaldo Lima Filho, aca-
bou de pronunciar palavras que pode-
riam ser proferidas por mim. Mas V. Ex.a 
mesmo sabe que muitos que tramam 
agora contra o poder constituído que aí 
está não se chamam Juscelino Kubits-
chek de Oliveira nem João Goulart. Há 
muitos outros que até ajudaram o mo-
vimento de 31 de março e hoje clamam 
contra a própria revolução. 

Não é possível que o Govêrno tome a 
iniciativa de propor ao Congresso Nacio-
nal uma anistia, quando êle reconhece 
que aquêles anistiáveis e os outros, par-
ceiros dos anistiáveis, estão mancomuna-
dos contra a ordem pública. 

Não tenha a menor dúvida V. Ex.a êste 
Congresso saberá, em ocasião própria, no 
momento oportuno, oferecer à Nação 
aquelas proposições que farão voltar ao 
País a paz, a paz completa, de que tanto 
carece a Nação Brasileira. 

O SR. OSWALDO L!MA FILHO: ( 1 Hi) 

- Sr. Presidente, Srs. Membros do Con-
gresso Nacional: a emenda 356, de minha 
autoria, a que o Movimento Democrático 
Brasileiro concedeu tratamento preferen-
cial, determina, ou solicita, ou pede ao 
Congresso a supressão do artigo 170 da 
Constituição. 

A justificativa dizia que: "Uma Cons-
tituição não pode excluir atos da aprecia-
ção judicial. o contrôle judicial dos atos 
do Executivo constitui a pedra-de-toque 
da democracia". 

Tenho ouvido, repetidamente, através 
de declarações públicas dos homens que 
dirigem êste País, dos líderes políticos do 
Partido que apóia o Govêrno, a afirma-
ção de que pretendem a institucionaliza-
ção do regime democrático. Isso é dito e 
repetido a cada passo. Mas será na posi-
ção que o partido do Govêrno tomar a 
respeito dessa emenda que a Nação há 

de verificar se existe sinceramente o de-
sejo de concluir êsse período revolucioná-
rio, ou se o que se pretende, como suspei-
tava o Senador Afonso Arinos, é simples-
mente a institucionalização do arbítrio. 
Que diz êsse artigo 170? 

"Ficam aprovados e excluídos da 
apreciação judicial os atos pratica-
dos pelo Comando Supremo da Revo-
lução de 31 de março de 1964, assim 
como: 

I - pelo Govêrno Federal, com 
base nos Atos Institucionais 
n.0 1, de 9 de abril de 1964; 
n.0 2, de 27 de outubro de 
1965, n.0 3, de 5 de fevereiro 
de 1966, e n.0 4, de 6 de de-
zembro de 1966, e nos Atos 
Complementares dos mesmos 
Atos Institucionais; 

II - as resoluções das Assem-
bléias Legislativas e Câmaras 
de Vereadores que hajam 
cassado mandatos eletivos ou 
declarado o impedimento de 
Governadores, D e p u t ados, 
Prefeitos e Vereadores, fun-
dados nos referidos Atos Ins-
titucionais; 

III - os atos de natureza legisla-
tiva expedidos com base nos 
Atos Institucionais e Comple-
mentares referidos no item I." 

Ora, Srs. Congressistas, pretende-se 
aqui, por êste dispositivo absurdo, aber-
rante de qualquer sentimento jurídico, 
manter, por uma norma - trata-se de 
matéria de direito constitucional, acima, 
portanto, das leis ordinárias - a apro-
vação de tôdas as violências, tôdas as ar-
bitrariedades, cometidas neste período 
revolucionário. 

Eu lembrarei ao Parlamento, entre ou-
tras coisas, que um ilustre líder da 
ARENA, antigo líder da União Democrá-
tica Nacional, comentando comigo, certa 

(146) D.C.N. - 19-1-67 - n.o 12 - pãg. 332 
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vez, êsses atos de cassação de direitos po-
líticos, de reforma de militares, de anu-
lação de patentes militares, concordava 
em que se havia praticado injustiças pro-
fundas. E contou-me o caso de um oficial 
da aeronáutica que teve cassada sua pa-
tente, porque era homônimo de outro 
parente, também oficial, e que tomara 
posição contra a revolução de abril. Sa-
be-se que há parlamentares, como o no-
bre ex-Deputado Paiva Muniz, adversário 
de qualquer processo violento de modifi-
cação das estruturas jurídicas e econômi-
cas do País e que, por isso mesmo dentro 
do antigo Partido Trabalhista Brasilei-
ro, tivera acesos debates com aquêles re-
presentantes favoráveis a uma mudança 
violenta da estrutura social. Pois êsse no-
bre Deputado, de vida exemplar, teve 
seu mandato cassado, porque se supunha 
fôsse êle o Deputado Rubens Paiva, do 
PTB de São Paulo. Verificado o engano, 
o Deputado Rubens Paiva foi em seguida 
cassado, mas subsistiu o ato cometido por 
equívoco, que excluiu da comunhão polí-
tica um dos melhores e mais dignos ho-
mens públicos do Brasil. 

Centenas de atos foram praticados, co-
mo êsses. E não só no âmbito federal, 
mas por tôda parte. Nas Assembléias, nas 
Câmaras de Vereadores, os sentimentos 
mais bastardos se apoiaram no arbítrio 
conferido pelos atos institucionais, para 
varrer da vida pública homens de vida 
íntegra, de vida imaculada. 

A Nação mesma não soube até hoje 
os motivos alegados para a cassação do 
mandato do Senador e ex-Presidente da 
República, Juscelino Kubitschek de Oli-
veira. Seus partidários e todo o País re-
clamavam à época a divulgação dos mo-
tivos daquele ato. Não se pode sequer ale-
gar fôsse S. Ex.a um adversário do regime 
instituído pela Revolução, porque à sua 
porta o então General Humberto Castello 
Branco foi bater certa noite para lhe pe-
dir o apoio e o voto a fim de eleger-se 
Presidente da República dos Estados Uni-
dos do Brasil. 

O Sr. Paulo Sarasate - Não é exato. 
Sou parte no assunto. Não é certo. 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - 1!: 
exato. Tôda a Nação sabe do fato. O Dr. 
Negrão de Lima, o Dr. Joaquim Ramos 
são testemunhas. V. Ex.a não pode negar. 

O Sr. Paulo Sarasate - Posso. Sou 
parte no assunto. Não é exato! 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- (Faz soar os tímpanos.) 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Por 
mais exaltada que seja a dedicação de V. 
Ex.a ao Marechal Castello Branco ... 

O Sr. Paulo Sarasate - Não é exato! 
O SR. OSWALDO LIMA FILHO -

... não o autoriza a modificar a verdade 
dos fatos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Está suspensa a sessão. 

• • • 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

-Está reaberta a sessão. 
Com a palavra, para encaminhar a vo-

tação da emenda, o Deputado Oswaldo 
Lima Filho, que não poderá ser apartea-
do. A Presidência não permitirá que lhe 
seja dirigido aparte, uma vez que esta-
mos em encaminhamento da votação. 

A Presidência solicita do orador a gen-
tileza de conter-se dentro do prazo regi-
mental em concluir suas considerações 
quando se esgotar o seu tempo. 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Sr. 
Presidente, Srs. Congressistas, eu não 
ignorava que o anúncio dêsse fato, co-
nhecido por tôda a Nação, haveria de 
exaltar os adeptos da ditadura. J!:les já 
não estão satisfeitos de calar o povo, lá 
fora. Querem calar a imprensa e as vo-
zes do Parlamento. Mas con~inuaremos 
falando, para anunciar fatos como êste, 
isto é, de que o Sr. Marechal Humberto 
de Alencar Castello Branco foi entender-
se com o Sr. Juscelino Kubitschek de Oli-
veira - não sei se na residência do Sr. 
Joaquim Ramos, segundo me declararam, 
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mas na verdade, se entenderam - e na 
ocasião o Marechal pediu o voto do Sr. 
Juscelino Kubitschek para a eleição de 
que êle viria a sair Presidente da Repú-
blica. O Sr. Juscelino Kubitschek aqui 
compareceu e votou. E, até aquela época, 
não era subversivo nem corrupto. O seu 
voto serviu para eleger o atual Presiden-
te. Fui procurar S. Ex.a, ao lado do então 
Deputado Wilson Fadul, e lhe fiz ver que 
S. Ex.a não poderia votar no General 
Castello Branco, que, embora um homem 
honrado, sempre fôra militar vinculado 
às idéias e ao programa da UDN, udenis-
ta quase fanático ... 

O Sr. Adolpho Oliveira - Falso ude-
nista. 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO -
... ou falso udenista, como disse o Sr. 
Adolpho Oliveira, e que havia outros can-
didatos, como o Marechal Eurico Dutra e 
o General Amaury Kruel, que melhor 
exerceriam a Presidência, sem êste fac-
ciosismo que já prevíamos e que o Ma-
rechal Castello Branco veio confirmar na 
Presidência. S. Ex.a me relatou, então, a 
visita do então General Castello Branco 
e lembrou até que fôra êle quem o pro-
movera a General-de-Divisão. Aduziu 
que fôra contra essa promoção o Minis-
tro da Guerra na época, o General Hen-
rique Lott, em seu parecer, por conside-
rar o General Castello Branco um mili-
tar eminentemente político. Pois bem, o 
Sr. Juscelino Kubitschek contrariou 
aquele parecer e o promoveu a General-
de-Divisão. Pedido o seu voto S. Ex.a aqui 
o veio dar, mas, pouco depois, recebia a 
gratidão sob a forma da cassação dos 
seus direitos políticos e do seu mandato, 
e até hoje não soube a Nação qual o fun-
damento dessa decisão. Fatos como êste, 
para não citar milhares, impõem ao Con-
gresso Nacional, se lhe restar um átimo 
de independência, uma nesga de cora-
gem, não aprovar êsses atos. Ninguém 
pretende pela fôrça da Lei revogar a fôr-
ça da armas, que está instalada no po-
der. Mas, também, que não obrigue o 
Congresso, em que o Sr. Juscelino Kubits-

check tem tantos correligionários e tan-
tas dedicações, e através do qual o povo 
brasileiro o reverencia como um dos seus 
maiores homens públicos, que aprove, 
com a adoção do dispositivo que se dis-
cute, o ato que cassou o mandato e os di-
reitos políticos de S. Ex.a. 

Há outras emendas, como a do Sena-
dor Eurico Rezende, ditadas pela prudên-
cia, que reconhecem a possibilidade de 
uma revisão paulatina, pelo Judiciário, 
de tais atos. Mas que não se feche a por-
ta dos pretórios para assegurar aos in-
justiçados a prestação da justiça; que 
não se negue àqueles que foram vítimas 
do arbítrio a garantia da apreciação 
isenta pelo Poder Judiciário. 

O Senador ANTôNIO CARLOS (ARE-
NA - Santa Catarina) tem a palavra 
como Relator-Geral (147) 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Sr. Presi-
dente, temo que as considerações que de-
vo produzir neste momento não se con-
ciliem com o clima de paixão que domi-
nou o encaminhamento de votação da 
Emenda n.0 356, de autoria do nobre 
Deputado Oswaldo Lima Filho. E temo, 
Sr. Presidente, porque entendo que esse 
clima de exaltação será um argumento 
ponderável, contrário à aprovação de 
qualquer uma das emendas que visem 
suprimir ou alterar a redação do Art. 
170. Tal ambiente é, no meu entender, 
incompatível e inconciliável com a de-
cisão sôbre matéria que, para o Relator-
Geral, é, acima de tudo, matéria de cons-
ciência. 

Ao projeto de Constituição foram apre-
sentadas as emendas 356, 828, 82/16, 818, 
130/71, procurando suprimir ou alterar os 
têrmos do Art. 170, que aprova os atos 
praticados pela revolução através dos 
atos institucionais, exclui tais atos da 
apreciação do Poder Judiciário, e esten-
de essa aprovação àqueles atos pratica-
dos pelas Assembléias Legislativas e pe-
las Câmaras Municipais. 

(147) D.C.N. - 19-1-67 - n.o 12 - pág. 332 
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Como Relator-Geral do projeto, Sr. 
Presidente, procurei examinar a matéria, 
tendo em vista, de um lado, as inspira-
ções da Justiça e, de outro a realidade 
brasileira, as contingências que cercam 
e condicionam a elaboração do projeto 
constitucional. 

Por isso, emiti parecer favorável à 
Emenda n.0 828, de autoria do nobre Se-
nador Eurico Rezende. Ela admite a re-
visão dos atos praticados por fôrça dos 
editos revolucionários e disciplina essa 
revisão. O parecer do Relator-Geral foi 
acompanhado pela manifestação do Sub-
Relator. A Comissão Constitucional, con-
tudo, entendeu, na sua sabedoria, de emi-
tir parecer contrário a tôdas as emendas 
a que me referi no início destas conside-
rações. E faço questão, Sr. Presidente, de 
frisar neste instante que o parecer que 
emiti, favorável à Emenda 828, foi de or-
dem pessoal, cuja defesa farei se, por-
ventura essa emenda, tendo sido desta-
cada, vier a ser colocada ao exame e de-
liberação do plenário do Congresso Na-
cional. Fixando-me na fórmula proposta 
pela Emenda 828, rejeitei, em conse-
qüência, tôdas as outras emendas, inclu-
sive aquela que está sendo votada neste 
momento. 

Devo, pois, Sr. Presidente, deixar bem 
claro que o ponto-de-vista do Relator é 
favorável à aprovação da Emenda 828, 
de autoria do nobre Senador Eurico Re-
zende, inspirada no dispositivo sôbre ma-
téria análoga inscrito na Constituição de 
1934. ll:sse parecer é evidentemente pes-
soal, pois não foi acolhido pela Comis-
são Mista, e será defendido, se a emen-
da fôr objeto de deliberação e votação 
do Plenário. A Comissão Mista manifes-
tou-se contràriamente a tôdas essas e-
mendas. 

Espero, Sr. Presidente, que, na oportu-
nidade do exame da de n.0 828 ou de ou-
tras, não se estabeleça neste plenário o 
clima de paixão ou mesmo de exaltação, 
pois, se não examinarmos o assunto com 
a maior tranqüilidade, colocando a ques-

tão como um problema de consciência, 
estaremos, certamente, dando inteira ra-
zão àqueles que julgam prematura sua 
solução. 

VOTAÇÃO 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Vai-se passar à votação, que se dará 
de Norte para o Sul, na Câmara dos 
Deputados. Votarão em primeiro lugar os 
Líderes. Vai ser feita a chamada. 

(Procede-se à chamada) 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SENHORES DEPUTADOS: 

Humberto Lucena 

Acre: 
Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Antunes de Oliveira - MDB 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Burlamaqui de Miranda- MDB 
João Menezes- MDB 

Maranhão: 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
José Burnett- MDB 
Mattos Carvalho - MDB 

Pia ui: 
Chagas Rodrigues - MDB 
João Mendes Olimpio- MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará: 
Martins Rodrigues - MDB 
Moreira da Rocha - MDB 
Paes de Andrade - MDB 

Rio Grande do Norte: 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 



Paraíba: 
Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olinto - MDB 
Jandui Carneiro - MDB 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema - ARENA 
Clodomir Leite - MDB 
Josecarlos Guerra - ARENA 

Alagoas: 
Aloysio Nonô - MDB 
Ay Pitombo - MDB 

Sergipe: 
José Carlos Teixeira - MDB 
Walter Batista - MDB 

Bahia: 
Edgard Pereira - MDB 
Josaphat Borges- MDB 
Mário Piva - MDB 
Regis Pacheco - MDB 
Vieira de Melo - MDB 

Espírito Santo: 
Bagueira Leal- ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 

Rio de Janeiro: 
Adolpho Oliveira- MDB 
Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Edésio Nunes - MDB 
Getúlio Moura - MDB 
Glenio Martins - MDB 
José Maria Ribeiro - MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 
Amaral Neto - MDB 
Aureo Melo - MDB 
Benjamim Farah- MDB 
Breno da Silveira - MDB 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues - MDB 
Hamilton Nogueira - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
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Nelson Carneiro- MDB 
Noronha Filho - MDB 
Rubens Berardo-
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Passos - MDB 
João Herculino- MDB 
Manoel de Almeida - ARENA 
Milton Reis- MDB 
Oscar Corrêa -
Padre Nobre- MDB 
Pedro Vidigal - ARENA 
Renato Azeredo - MDB 
Tancredo Neves- MDB 

São Paulo: 
Afranio de Oliveira - MDB 
Alceu de Carvalho - MDB 
Amaral Furlan - MDB 
Athie Coury - MDB 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Franco Montoro - MDB 
Hary Normaton - ARENA 
Helcio Maghenzani - MDB 
!vete Vargas - MDB 
José Barbosa - MDB 
Levy Tavares- MDB 
Mário Covas - MDB 
Pacheco Chaves - MDB 
Padre Godinho - MDB 
Pedro Marão - MDB 
Teófilo Andrade - MDB 
Ulysses Guimarães - MDB 

Goiás: 
Castro Costa - MDB 
Celestino Filho - MDB 
Peixoto da Silveira - MDB 

Mato Grosso: 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Antonio Annibelli - MDB 
Antonio Baby - MDB 
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Fernando Gama - MDB 
José Richa- MDB 
Petrônio Fernal - MDB 
Rafael Rezende - ARENA 
Renato Celidônio - MDB 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina: 
Laerte Vieira - MDB 
Paulo Macarini - MDB 

Rio Grande do Sul: 
Adílio Viana - MDB 
Antonio Bresolin - MDB 
Brito Velho - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Flôres Soares- ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
José Mandelli - MDB 
Lino Braun- MDB 
Matheus Schmidt - MDB 
Osmar Grafulha - MDB 
Ruben Alves - MDB 
Unírio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 
Zaire Nunes 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"NAO" OS SRS. DEPUTADOS: 

Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal- ARENA 
Armando Leite - ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 

Pará: 
Armando Corrêa - ARENA 
Epílogo de Campos- ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa - ARENA 
Clodomir Millet - ARENA 

Eurico Ribeiro -ARENA 
Henrique La Rocque- ARENA 
Ivar Saldanha- ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Pedro Braga - MDB 

Piauí: 
Ezequias Costa - ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão - ARENA 
Costa Lima- ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Esmerino Arruda- ARENA 
Flàvio Marcílio- ARENA 
Francisco Adeodato- ARENA 
Furtado Leite- ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Ossian Araripe - ARENA 
Oziris Pontes - MDB 
Paulo Sarasate - ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes - ARENA 

Paraíba: 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro- ARENA 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Plínio Lemos- ARENA 
Raul de Góes- ARENA 
Vital do Rêgo- ARENA 

Pernambuco: 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara- ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois- ARENA 
Costa Cavalcanti -ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
José Meira- ARENA 
Milvernes Lima- ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
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Nilo Coelho- ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida- ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto- ARENA 
Pereira Lúcio - ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez- ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 

Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães- ARENA 
Cícero Dantas- ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves -ARENA 
Josaphaf Azevedo- ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Manso Cabral - ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Oscar Cardoso- ARENA 
Raimundo Brito- ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque- ARENA 
Tourinho Dantas- ARENA 
Vasco Filho - ARENA 
Wilson Falcão - ARENA 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edilberto de Castro- ARENA 
Hell Ribeiro -ARENA 

Guanabara: 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Mendes de Morais- ARENA 

Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha- ARENA 

Amintas de Barros - ARENA 
Bento Gonçalves- ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Murta - ARENA 
Elias Carmo- ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Gilberto Faria -ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Horácio Bethônico- ARENA 
J aeder Albergaria - ARENA 
José Humberto- ARENA 
Manoel Taveira- ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Paulo Freire- ARENA 
Pinheiro Chagas- ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
Teófilo Pires- ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos- ARENA 

São Paulo: 

Adrião Bernardes- ARENA 
Aniz Badra- ARENA 
Antônio Feliciano- ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Batista Ramos - ARENA 
Broca Filho - ARENA 
Campos Vergal- ARENA 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Carvalho Sobrinho- ARENA 
Celso Amaral- ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
José Resegue - ARENA 
Lacôrte Vitale -ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Nicolau Tuma- ARENA 
Ortiz Monteiro- ARENA 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla- ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Tufy Nassif- ARENA 
Yukishigue Tamura - ARENA 

Goiás 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado - ARENA 



Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 

Mato Grosso: 
Corrêa da Costa - ARENA 
Philadelpho Garcia- ARENA 
Rachid Mamed- ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 

Paraná: 
Braga Ramos- ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa- ARENA 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni- ARENA 
Álvaro Catão -ARENA 
Antônio Almeida - ARENA 
Aroldo Carvalho- ARENA 
Carneiro de Loyola- ARENA 
Diomício Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Orlando Bertoli - ARENA 
Osni Régis- ARENA 
Pedro Zimmermann- ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Afonso Anchaus - ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Marcial Terra - ARENA 
Luciano Machado- ARENA 
Norberto Schmidt - ARENA 
Peracchi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morthy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

6.31 -

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. 
DEPUTADOS: 

Heráclio Rêgo 
Ariosto Amado 
Clemens Sampaio 
Henrique Lima 
João Mendes 
Nonato Marques 
Pedro Catalão 
Rôm ulo Marinho 
Simão da Cunha 
Maurício Goulart 
Newton Carneiro 

RESULTADO 
O SR. PRESIDENTE (Catete Pinheiro) 

- Está encerrada a votação. Vou pro-
clamar o resultado. 

Votaram sim 118 Srs. Deputados. 
Votaram não 176 Srs. Deputados. 
Houve 11 abstenções. A emenda está 

rejeitada. Não se fará, em conseqüência, 
a votação no Senado. 

O Senador JOSAPHAT MARINHO 
(MDB - Bahia) usa da palavra nos têr-
mos seguintes: (148) 

Sr. Presidente, a liderança do MDB, no 
Senado, esclarece que, se a matéria fôsse 
à outra Casa do Congresso, votaria con-
tra a aprovação dos atos do poder revo-
lucionário, por sua manifesta injustiça. 

O SR. PRESIDENTE (Catete Pinheiro) 
- Os Srs. Deputados Djalma Marinho e 
Brito Velho enviaram à Mesa declarações 
de voto que serão publicadas. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei-
tura de requerimento das Lideranças do 
MDB, no Senado e na Câmara, de prefe-
rência para votação da emenda n.0 805-H, 
de autoria do Deputado Adolpho de Oli-
veira. 

O SR. PRESIDENTE (Catete Pinheiro) 
- Os Srs. Congressistas que aprovam 

o requerimento que acaba de ser lido, de 
preferência para votação da emenda 

(148) D.C.N. - 19-1-67 - n.o 12 - pág. 334 
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n.0 805-H, de autoria do Deputado Adol-
pho Oliveira, queiram conservar-se como 
estão. (Pausa). Aprovado. 

A emenda do Deputado Adolpho Olivei-
ra é a seguinte: 

"Acrescentar-se o seguinte inciso ao 
art. 8.0 : 

Exercer sob regime de monopólio a 
pesquisa, extração e industrialização 
do petróleo e dos minerais atômicos". 

Passa-se à votação na Câmara dos 
Deputados. 

Para encaminhar a votação usa da pa-
lavra o Deputado ADOLPHO OLIVEIRA 
(MDB - Rio de Janeiro) (149) 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a 
emenda 805-H foi aprovada pela Comis-
são Mista; tem, portanto, parecer favo-
rável. Para estarrecimento nosso, foi ela, 
no entanto, objeto de requerimento de 
destaque dos Líderes, na Câmara e no 
Senado, Srs. Deputado Raymundo Padi-
lha e Senador Filinto Müller. O destaque 
é para rejeição. 

Creio que poucos assuntos interessam 
tanto ao País, com reflexo em tôdas as 
suas camadas sociais e em todos os seto-
res de atividade, quanto a preservação 
do monopólio estatal do petróleo e dos 
minerais atômicos - e digo preservação, 
porque a emenda, neste particular, não 
contém novidade. 

Ela resguarda o princípio do monopó-
lio estabelecido na Lei 2.004 quanto ao 
petróleo, e homologa, quanto aos mine-
rais atômicos, o que se dispõe na cria-
ção da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear. 

Com a permissão do orador, o Deputado 
Celso Passos (MDM- Minas Gerais) le-
vanta a questão de ordem abaixo trans-
crita: ( 15o) 

Sr. Presidente, existe uma disposição 
legal que estabelece o monopólio estatal 
do petróleo. Existem também, em verda-

de, as regras do Regimento. E a minha 
questão de ordem é para saber de v. Ex.a 
se não seria licito, patriótico e legítimo, 
que a Presidência do Congresso Nacional 
pedisse aos Congressistas, no momento 
em que vamos entregar o que resta da 
nossa soberania econômica, um pouco de 
atenção para a votação desta emenda. 

DECISAO DA PRESID1l:NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Catete Pinheiro) 
- Acaba o plenário de ouvir a solicitação 
do Sr. Deputado Celso Passos. Natural-
mente, tendo já o plenário tomado co-
nhecimento dessa solicitação, não há de-
liberação a ser tomada pela Presidência. 

Tem novamente a palavra o Deputado 
ADOLPHO OLIVEIRA que continua seu 
discurso nos seguintes têrmos: 

Sr. Presidente, antes de prosseguir, 
quero declarar perante o Congresso que 
êsse assunto deve ser muito bem expli-
cado e muito bem meditado, para que 
cada qual assuma a responsabilidade pe-
lo voto que dentro em pouco vai proferir. 
Não há de nossa parte, qualquer preocu-
pação de natureza pessoal. Nós estaría-
mos, como estamos, dispostos a aceitar, 
por exemplo, a emenda Afonso Arinos 
que também cuida de resguardar o mo~ 
nopólio estatal do petróleo e dos mine-
rais atômicos, de acôrdo com a legisla-
ção em vigor atualmente. 

Vê V. Ex.a a nossa disposição, que não 
é apenas minha porque é, estou certo, de 
tôda a bancada da oposição na Câmara e 
no Senado, e que, no entanto, não encon-
tra qualquer correspondência por parte 
de um pequenino grupo que pressiona o 
Congresso e que atua neste trabalho de 
atentado à soberania nacional e à segu-
rança do País - petróleo e minerais atô-
micos representam a base da segurança 
nacional. 

Quero chamar a atenção dêste Con-
gresso para a gravissima denúncia es-
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tampada no Correio da Manhã de hoje, 
sob o título "Monopólio": 

"ARENA vê com Castello a queda da 
emenda - esta emenda que vai ser 
votada agora. Fontes do Planalto dis-
seram que o Presidente está disposto 
a baixar um decreto-lei dando nova 
redação e orientação sôbre a explo-
ração do petróleo, bem como tirando 
tôdas as atribuições estatais da Pe-
trobrás, inclusive dando nova orien-
tação para a distribuição". 

As mesmas fontes disseram que até o 
dia 15 de fevereiro a Petrobrás deverá ser 
desdobrada em cinco companhias de ca-
pital misto, com a finalidade de apro-
veitar melhor o petróleo brasileiro. Ao 
mesmo tempo, o Correio da Manhã infor-
ma sôbre o total apoio à emenda por par-
te das classes conservadoras do Estado 
de Minas Gerais, tradicionalmente pro-
gressistas, patrióticas e vanguardeiras na 
defesa de nosso patrimônio, de nossa so-
berania e da segurança do País. 

Fala-se, Sr. Presidente, que a emen-
da atinge a distribuição e a comercia-
lização do petróleo. Trata-se de um gros-
seiro embuste. A emenda é muito clara, 
concisa e se limita a inserir na Constitui-
ção o princípio básico de que compete à 
União exercer, mediante monopólio, a 
pesquisa, a extração e a industrialização 
do petróleo e de minerais atômicos. Se a 
redação não satisfizesse a bancada da 
Maioria, nada mais indicado do que a 
aprovação da emenda Afonso Arinos, com 
a qual estaríamos nós de acôrdo. Mas não 
há êsse objetivo. O objetivo é fulminar a 
emenda n.0 805-H, que vai ser votada 
agora, e enterrar, na vala comum, a 
emenda Afonso Arinos. Não há tempo 
para apreciação de tôdas as emendas. O 
Govêmo está preparando o golpe da vo-
tação em conjunto de tôdas as emendas 
que pretende rejeitar no plenário do Con-
gresso, versando matérias das mais di-
versas, assuntos dos mais diferentes. Ale-
ga-se que a emenda iria atingir a petro-

química, quando tem ela como objetivo 
consolidar o disposto na Lei n.0 2.004: 

"Art. 1.0 - Constitui monopólio da 
União: 

I - a pesquisa e a lavra das ja-
zidas de petróleo e outros hi-
drocarbonetos e fluidos e ga-
ses raros existentes no terri-
tório nacional; 

II - a refinação do petróleo na-
cional ou estrangeiro." 

A refinação já constitui monopólio es-
tatal. Não será nenhuma novidade se, 
através do princípio constitucional, a 
União continuar exercendo êsse monopó-
lio, com respeito às situações anteriores, 
traduzidas em três ou quatro refinarias 
menores, particulares, como aquela do 
grupo de Capuava. Mas acharia muito 
interessante e muito engraçado, se não 
fôsse trágico, quando se fala nesses inte-
rêsses da iniciativa privada que estariam 
sendo ameaçados pelo monopólio estatal 
do petróleo. 

Uma publicação ligada ao Ministro Ro-
berto Campos, "Brasil-66", em sua pági-
na 79, diz o seguinte: 

"As recentes medidas governamen-
tais dão margem à perspectiva de 
um considerável incremento das ati-
vidades do setor petroquímico no 
próximo ano. E isto inclui a vinda de 
novos capitais do exterior. Em fins 
dêste ano, entre outros planos, foi 
anunciada a abertura de negociações 
entre a Gulf Oil, de Pittsburg (EUA), 
e a Refinaria União, para explora-
ção conjunta de uma fábrica de ma-
teriais básicos para a indústria pe-
troquímica. O projeto está orçado em 
US$ 100 milhões. Por outro lado, a 
Phillips Petroleum Corporation, em 
associação com a Ultragas, tem pla-
nos para um projeto de US$ 60 mi-
lhões, visando a montar a maior fá-
brica de fertilizantes da América La-
tina. A própria Petrobrás já pôs em 
andamento um ambicioso plano de 
expansão". 
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Por aqui se vê que falar em capital pri-
vado e capital particular, ligado a petró-
leo, é falar nos interêsses dos grupos 
americanos, de grupos estrangeiros in-
teressados no plano petrolífero. Isto por-
que, se ainda existissem grupos brasilei-
ros, de capitais brasileiros, que estives-
sem interessados em agir e trabalhar 
nesse setor, ainda seria respeitável o de-
bate em tôrno do problema. Mas debater 
contra a Petrobrás, que quer dizer Brasil, 
que quer dizer segurança e soberania de 
nossa Pátria, e no interêsse de grupos 
norte-americanos ou de outra origem, 
isso é profundamente constrangedor, pa-
ra não ut111zar outra expressão mais for-
te e mais pesada. · 

Não há radicalismo algum de nossa 
parte, não há incompreensão, não há de-
monstração sequer de intransigência. 
Nós transigimos em tudo, desde que res-
peitada a segurança nacional e os sa-
grados interêsses do País. 

Fora daí, não há entendimento. Te-
mos muito receio, Sr. Presidente, de que 
aconteça com a Petrobrás, como denun-
cia o Correio da Manhã, o que está acon-
tecendo com a Fábrica Nacional de Mo-
tores, que recebeu a imposição de despe-
dir mais de 1.500 trabalhadores, reorga-
nizar as suas atividades, disciplinar a sua 
produção. E a F.N.M. nos apresentou um 
belíssimo relatório, muito bem impresso 
e muito animador, de suas atividades no 
ano passado, que inclusive registra um 
lucro líquido superior a 3 bilhões de cru-
zeiros. No ano passado, a Fábrica Na-
cional de Motores distribuiu dividendos 
aos seus acionistas ém valor superior a 
1 bilhão de cruzeiros. Pois bem, com a 
casa arrumada, em fase de expansão, 
preparando-se até mesmo para a produ-
ção em massa de pequenos carros m111-
tares de reconhecimento, com absoluto 
interêsse e reflexos na segurança nacio-
nal, agora que a Fábrica Nacional de Mo-
tores conseguiu recuperar-se, vai ser ven-
dida pelo govêrno a grupos estrangeiros. 
Não é isso desnacionalização, se é a pró-
pria alienação do interêsse estatal num 

ramo de empreendimento que interessa 
à segurança do País? E depois vão dizer, 
como o fêz o Sr. Presidente da República 
no trabalho com que se credencia à Aca-
demia Brasileira de Letras, "Nacionalis-
mo e Desenvolvimento": 

"Aos que, com um misto de má fé 
e ignorância, acusam o Govêrno de 
atitudes favoráveis à desnacionaliza-
ção das emprêsas lembramos alguns 
fatos simples." 

Pois bem, lembro eu êste, que é o fato 
do dia: a Fábrica Nacional de Motores 
alienada. 

Quanto à industrialização do petróleo 
e não existe referência a subprodutos ou 
derivados de petróleo - quero lembrar 
ao Congresso Nacional que cêrca de 90% 
da renda da Petrobrás é proveniente da 
industrialização do petróleo. Impostos, 
tributos e outras fontes de arrecadação 
oficial para a Petrobrás, não represen-
tam 2% do orçamento global da emprê-
sa. A Petrobrás é uma potência. li: uma 
das oito maiores companhias de petró-
leo do mundo. li: uma das 100 maiores 
emprêsas do mundo em todos os setores, 
e a maior da América do Sul. 

Acho que a decisão que o Congresso 
vai adotar é muito séria. Cada um deve 
assumir a responsab111dade do seu voto. 
E lembrem-se: a propaganda feita con-
tra a emenda é inverídica, mentirosa, 
porque não dispõe sôbre a comercializa-
ção, sôbre a distribuição, sôbre os inte-
rêsses já resguardados e os direitos ad-
quiridos; ela, apenas, numa hora difícil, 
numa hora em que acontecem coisas es-
tranhas, insere na Constituição princí-
pios de monopólio estatal de petróleo e 
dos minerais atômicos. 

Acho que dispensamos, com esta sim-
ples referência, novas argumentações e 
novas discussões. Vamos manter a Petro-
brás como está, dando-lhe condições pa-
ra realizar o seu trabalho em benefício 
de tôda a comunidade. E êste é o patrió-
tico desafio que lançamos à bancada do 
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Govêrno: se não concordar com a reda-
ção da nossa emenda, aprove a emenda 
Afonso Arinos, porque nós a aceitamos. 

Quero, antes de terminar, Sr. Presiden-
te, lembrar que ainda existe sôbre o as-
sunto uma outra emenda, de autoria do 
nobre Deputado Teódulo Albuquerque, 
sob o n.0 94, que estabelece o monopólio 
apenas da pesquisa e lavra do petróleo e 
dos minerais atômicos. 

Por amor de Deus, nem a Petrobrás, 
nem companhia alguma do mundo será 
capaz de resistir a mais de 90 dias, se fôr 
sustentar-se apenas com a pesquisa e a 
lavra! 

Sr. Presidente, a emenda 805-H, depois 
de estudada na Comissão Mista de Se-
nadores e Deputados, na qual o MDB 
dispunha apenas de um têrço dos inte-
grantes, foi aprovada. E, agora, todos 
êsses interêsses enormes que estão em 
jôgo por detrás da política do petróleo, 
no Brasil, em tôda a América Latina e 
em todo o mundo, foram mobilizados. 
Mas não creio, Sr. Presidente, que o pa-
triotismo da Comissão Mista de Senado-
res e Deputados, cujos dois terços per-
tenciam à ARENA, deixe de prevalecer 
também neste plenário, porque aquela 
Comissão era uma projeção do plenário 
da Câmara e do Senado. Os membros da 
Comissão Mista não são mais patriotas 
do que os membros da Câmara e do Se-
nado Federal, na defesa da Petrobrás e 
dos interêsses do País. 

• • • 
Falam, ainda, para encaminhar a vo-

tação, os Deputados Getúlio Moura (MDB 
- Rio de Janeiro) e Raymundo Padilha 
(ARENA- Rio de Janeiro). (151) 

O SR. GETúLIO MOURA - Sr. Presi-
dente, Srs. Congressistas, na apreciação 
do projeto chamado de Emenda Consti-
tucional, têm ocorrido muitas anomalias, 
dentre elas, a quebra de uma praxe tra-
dicional aqui no Congresso. As emendas 
que via de regra tinham parecer favorá-
vel da grande Comissão Mista sempre 
mereciam o apoio da Maioria. Mas desta 

feita, emendas da mais alta importância, 
que mereceram aprovação da douta Co-
missão Mista, foram destacadas pela 
Maioria, através de sua liderança, para 
sua recusa. Evidentemente, isto pode 
ocorrer regimentalmente, mas não é da 
boa norma, não é da nossa tradição. Se 
o Govêrno dispunha de 2/3 da Comissão 
Mista, deveria ter feito prevalecer seu 
ponto de vista no curso da elaboração do 
parecer na Grande Comissão. 

De modo que aquela matéria que ali 
transitou- e foi aprovada, como ocorre 
com a emenda há pouco defendida pelo 
Deputado Adolpho Oliveira - estávamos 
no pressuposto de que ela viesse a mere-
cer, também aqui, o apoio da Maioria. 
Mas tendo a Maioria- êste o ponto que 
quero destacar - requerido destaque pa-
ra essa emenda, com a finalidade de re-
cusá-la, viu-se obrigada a liderança do 
MDB a também requerer destaque para 
sua manutenção, para sua aprovação. 

Dou esta explicação, porque pode pa-
recer estranho que uma emenda, que tem 
parecer favorável da Comissão e pela 
qual se bate o meu partido, tenha sido 
destacada também por nós. 

Só o foi nesta circunstância, porque a 
liderança da ARENA, antes de nós, pediu 
destaque da emenda para recusá-Ia. En-
tão, nós apenas pleiteamos preferência 
para que o destaque fôsse logo votado; 
senão, estaríamos de acôrdo com o pa-
recer dado pela douta Comissão Mista. 

Mas, Sr. Presidente, custa acreditar 
que, depois que a Petrobrás se afirmou 
no Brasil como a nossa melhor organiza-
ção industrial, ainda se pretenda agora, 
através de dispositivos equívocos, afastar 
da estatização do petróleo os produtos da 
Petroquímica. 

Ora, como todos sabemos, muitos dos 
subprodutos não têm sido aproveitados, 
dado o desinterêsse da propria iniciati-
va privada. Portanto cabe ao Estado in-
tervir neste campo se a iniciativa priva-
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da nacional não tem revelado maior in-
terêsse pelos subprodutos do petróleo. 
Com a recusa desta emenda, vamos dar 
a impressão, primeiro que tudo, de que 
queremos terminar com o monopólio do 
petróleo através de sua estatização; ou 
então de que pretendemos apenas ficar 
com a lavra, com a pesquisa com o refi-
no do petróleo, abandonando os subpro-
dutos. Todos sabem que o petróleo é o 
menos importante, quando se retira a ga-
solina e o óleo combustível. Mais impor-
tantes são os subprodutos, que represen-
tam mais ou menos um elenco de vinte 
e dois. 

Dêsse modo, a Petrobrás vai apenas re-
finar, comercializar uma parte do petró-
leo, a menos apreciável, abandonando 
vinte e dois subprodutos para a ação 
privada, e, com certeza, emprêsas estran-
geiras virão explorar êsses subprodutos, 
com grave prejuízo para a economia bra-
sileira, e também para a Petrobrás. 

Por isso, Sr. Presidente, o MDB, por 
meu intermédio, quer declarar aos nossos 
companheiros que a questão é fechada, 
e fazemos um apêlo a todos para que nem 
sequer se abstenham. Conhecemos os 
motivos de ordem moral, de ordem ética, 
de ordem jurídica, que têm levado alguns 
colegas nossos à abstenção. Entendem 
que o que estamos votando constitui um 
retrocesso na vida constitucional dêste 
País. Mas, neste instante, estamos votan-
do matéria de interêsse nacional, e não 
acredito que nenhum de nós, por um es-
crúpulo de ordem jurídica ou política, vá 
abster-se de dar seu voto afirmativo, em 
matéria de interêsse vital para o desen-
volvimento dêste País. 

ll: o apêlo que dirijo a todos os nossos 
companheiros do MDB; que votem afir-
mativamente e nenhum se abstenha, 
porque, no curso da votação um voto só 
pode determinar o prejuízo irreparável 
para a economia nacional, se deixarmos 
à exploração privada êsse campo imenso 
da petroquímica e dos minérios atômi-
cos. E é de notar que a Constituição vai 

até inovar, porque a lei que cuidou da 
comercialização dos minérios atômicos 
estabeleceu seu próprio monopólio. 

Portanto, se a Constituição agora, com 
a recusa desta emenda, abandonar à ex-
ploração privada os minérios atômicos, 
estará, em verdade, revogando uma lei 
existente no Brasil, que ainda é do tem-
po do saudoso Ministro das Minas e 
Energia, cujo filho ali está me ouvindo. 

Devemos, portanto, ter o maior empe-
nho em evitar que seja derrubada aquela 
lei de Gabriel Passos, o homem que à 
frente do Ministério das Minas e Ener-
gia deu um sentido nacionalista àquele 
órgão, procurando defender todos os nos-
sos minerais atômicos. 

ll: lamentável que a Constituição, nesta 
hora em que caminhamos para a estati-
zação de tôdas as atividades indispensá-
veis à segurança nacional, venha abrir 
as portas do Brasil à exploração estran-
geira dos subprodutos do petróleo e até 
da exploração dos minérios atômicos. 

Sr. Presidente, ao encerrar esta peque-
na exposição, que constitui, principal-
mente, o apêlo a todos os elementos do 
nosso partido - e devo limitar-me ao 
meu partido, para o qual é questão fe-
chada - desejo, ainda, dirigi-lo aos 
brasileiros desta Casa, aos patriotas que 
aqui têm assento: não devemos decidir 
esta matéria sob o ângulo do interêsse do 
Govêrno ou do interêsse da Oposição. 
Pensemos, neste instante, no futuro do 
Brasil. Devemos manter esta emenda que 
é, pràticamente, a conservação do que 
existe, porque mantém o monopólio da 
Petrobrás e o monopólio dos minérios 
atômicos. Apenas se buscou, através des-
ta emenda, dar ênfase a esta matéria, 
para que não se permitisse que amanhã 
houvesse distorções a respeito dela, em 
prejuízo da economia nacional. 

:m o apêlo que dirijo a esta Casa: va-
mos votar, na defesa daquilo que consti-
tui, em verdade, a segurança nacional, 
porque a segurança nacional não se ai-
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cança através de órgãos como o SNI, 
através de pressões, através do cercea-
mento das liberdades. Segurança nacio-
nal está, em verdade, na defesa dos nos-
sos minérios, das riquezas do nosso sub-
solo, na industrialização delas, para que 
possamos ter uma Pátria maior e um pa-
drão de vida melhor para todos os bra-
sileiros. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA: (152) -
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a 
emenda que estamos examinando é, pa-
ra a bancada do Govêrno, absolutamen-
te inaceitável. Faremos todos os esforços 
por que ela seja impugnada pelo voto de 
nosso Partido, na Câmara e no Senado 
da República, pelas razões que tentarei 
desenvolver, na limitação de tempo que 
me é reservado. 

O problema do petróleo foi sempre, no 
País, colocado no ângulo da emoção, dos 
trêmulos da voz, da vociferação. 

É questão grave, sem dúvida. E, por 
ser grave, exclui a emoção, exige o ra-
ciocínio ponderado de homens livres, que 
amam igualmente a sua Pátria, que a es-
tremecem, que sofrem por ela. 

O raciocínio frio nos ensina que essa 
riqueza mineral é, no momento, um ins-
trumento econômico de primeira ordem 
para a segurança e para a economia do 
País, como o foram outros combustíveis 
no passado. Porque ainda estamos numa 
fase em que o petróleo prepondera na 
elaboração do instrumento energético in-
dispensável à economia, devemos preser-
vá-lo, devemos defendê-lo. E foi por isso 
que no País se instituiu o seu monopólio. 

Ésse monopólio não era, entretanto, 
matéria constitucional. Foi matéria de 
lei ordinária. E o tema mobilizou tôdas as 
consciências cívicas do País. As opiniões 
se dividiram nesta Casa. Uns aceitaram 
o monopólio; outros não. Todos, por 
igual, entendiam, entretanto, a necessi-
dade de se legislar a respeito, de manei-
ra que se produzissem os resultados que 
se colimavam, numa politica de preser-

vação da economia brasileira. E votamos 
o monopólio. Vem o projeto de Constitui-
ção e aparece, então, a emenda com 
propósitos que não se convinham na Lei 
Maior, anterior, procurando inserir ma-
téria de lei ordinária dentro dêsse esta-
tuto, esquecendo de que esta Constituição 
pode muito mais fazer pelo petróleo, sem 
mencioná-lo, do que, simplesmente, re-
servando-nos a essa religiosa e quase 
mística tentação de exará-lo no texto da 
Constituição. Ora a emenda padece de 
vários vícios, além dêsse. Além de ser 
matéria estranha à Constituição, é um 
estado de consciência nacional, digamos, 
a preservação disto. Mas, por que essa 
necessidade imperativa que se nos incul-
ca, violentamente, querendo impor à Na-
ção uma diretiva que nada tem de cons-
titucional? Diz-se no texto constitucio-
nal que a União tem o poder do monopó-
lio em tudo aquilo que entenda como in-
terêsse superior da Nação. É o que está 
escrito no estatuto. E, na base dêsse pre-
ceito, podemos ir até o monopólio de tu-
do, não apenas do petróleo. Podemos le-
gislar em qualquer instante, inclusive re-
vigorando esta lei. Ora, sucede que a 
emenda vem, inclusive, retardada no 
tempo. Ela comparece ligeiramente ar-
caica. Ela constitui um solecismo em ma-
téria política, em matéria constitucional, 
porque vem traduzir a industrialização. 
A industrialização - é preciso que se 
saiba - não vai afetar a totalidade das 
refinarias. Ela vai, sobretudo, invadir, e 
de maneira sub-reptícia, um outro setor, 
que é o da indústria petroquímica, cuja 
estatização se pretende, da maneira 
mais inofensiva, segundo o escorregadio 
preceito dessa redação. A indústria pe-
troquímica é uma incapacidade nacional, 
provisória, mas o é. Como criação brasi-
leira, exigiu até agora e exigirá da Pe-
trobrás esforços que a emprêsa não está 
em condição de desenvolver. A Petrobrás 
não tem gente nem tem recursos para 
implantar no Brasil uma indústria petro-
química. Isto está demonstrado no mo-
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menta presente, no momento em que es-
tamos tratando desta matéria. É necessá-
rio pois que, abrindo as possibilidades do 
desenvolvimento da indústria petroquí-
mica, que é um campo vastíssimo, como 
todos sabem, possamos carrear para o 
País os necessários recursos, os necessá-
rios privilégios, no sentido tecnológico. 
Reafirmo a palavra privilégio, porque sou 
homem que pouca importância dá a ca-
pitalismo e a comunismo, mas dou muita 
importância a uma coisa que se chama 
técnica. E, porque a própria tecnologia já 
dissolveu o marxismo em tôdas as suas 
raízes, diante do desenvolvimento tecno-
lógico moderno, a técnica de exploração 
de subprodutos do petróleo revoluciona 
uma nação, tal a gama imensa dos seus 
subprodutos, os quais pràticamente 
abrangem uma das órbitas mais amplas 
de uma produção. Ora, fecha-se a porta 
de uma indústria que já absorveu, nesta 
hora, cêrca de quinhentos milhões ou pe-
lo menos um trilhão de cruzeiros. 

O Sr. Alde Sampaio - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Catete Pinheiro) 
- Não podemos permitir apartes no en-
caminhamento de votação. É norma re-
gimental, contra a qual a Presidência 
não pode transigir. 

O Sr. Alde Sampaio - Desejo dar um 
simples esclarecimento. Não se trata de 
subproduto, mas de matéria prima. É 
coisa diferente. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - Maté-
ria-prima, corrije, com sua habitual com-
petência bem superior à minha, o mestre 
da engenharia, um dos mais distintos 
economistas desta Casa. Na realidade, 
essa matéria-prima, cuja reelaboração se 
iria efetuar, através de uma indústria 
nova, uma indústria que está nascendo 
no pais, seria simplesmente sufocada nos 
têrmos desta emenda. Ademais, preten-
de-se eliminar os minerais atômicos. 

Em primeiro lugar, não há minerais 
atômicos, essa expressão não existe. Tal-

vez queiram dizer minérios atômicos. Pois 
bem, os minérios atômicos não podem, de 
forma alguma, entrar neste domínio do 
monopólio provisàriamente, pelo menos, 
no campo da pesquisa. E que faz um país 
adiantado? Entrega a pesquisa inicial a 
quem queira fazê-la. A pesquisa é livre 
nos países livres. Só o país totalitário não 
admite a pesquisa e, conseqüentemente, 
quer sufocar a ciência. É preciso, pois, 
que os países livres, como o nosso, esta-
beleçam inclusive a liberdade da ciência, 
que se quer sufocar na proposição. Todo 
o esfôrço de pesquisa é trabalho de um 
estudante de física, de um mestre uni-
versitário. No entanto, isto é impedido 
para se estabelecer que essa coisa, reli-
giosa e mística, uma espécie de Iemanjá 
da energética, seja um poder tão absolu-
to, uma ditadura tão potente que elimina 
a capacidade de investigação da juven-
tude, da inteligência brasileira, no senti-
do da exploração de um reduto impor-
tantíssimo da atividade econômica. Con-
vém repisar os argumentos que mais de 
uma feita tenho tentado reproduzir, e já 
vi reproduzidos, também, em conferên-
cias. Penso que não estou dizendo novi-
dade. Essas coisas estão por aí afora. Já 
pronunciei discursos nesse sentido em as-
sociações, escolas e universidades. O pe-
tróleo agora é um poder, mas pode não 
ser mais, daqui a algum tempo; e poderá 
ser igual ao carvão, de que quase não se 
fala atualmente. O petróleo é um poder 
prodigioso, monumental, agora. 

Há cêrca de três anos, folheei uma re-
vista científica, e lá encontrei o que dois 
sábios, um americano e outro ingÍês, rea-
lizavam. Dizia essa revista que uma libra 
de água do mar explorada cientificamen-
te poderia levar à descoberta de um áto-
mo do hidrogênio, o mais potente de to-
dos; e com essa- vamos dizer- quatro-
centas e tantas gramas, ou meio litro dá-
gua do mar, transformável em um labo-
ratório científico, ilumina-se uma cidade 
de três milhões de habitantes. 

Para isso se prepara o mundo moder-
no. Dentro de dez anos, essa não será 
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uma hipótese científica, mas simples-
mente uma realidade monumental, com 
a graça de Deus. O espírito humano vai 
avançar até lá, e então olharemos, ligei-
ramente encabulados, a posição que ado-
tamos em 1967 no Brasil, e só veremos 
minas de petróleo, absolutamente inúteis, 
absolutamente improdutivas e inteira-
mente desprezadas. É a energia transfor-
madora da ciência e da técnica. É isso 
tudo que se pretende liquidar nesta 
emenda. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, ad-
vertido, deixo aqui estas palavras. Vota-
remos não, severamente não, se possível 
unânimemente não; votaremos contra 
esta emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Catete Pinheiro) 
- Solicito aos Srs. Secretários da Câma-
ra comparecerem à Mesa, para procede-
rem à chamada. 

Vai ser iniciada a votação. 

(PROCEDE-SE A CHAMADA) 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS: 

Humberto Lucena 

Acre: 
Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 
Rui Lino - MDB 

Amazonas: 
Antunes de Oliveira - MDB 
Djalma Passos- 1\IDB 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
João Menezes - MDB 

Maranhão: 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
José Burnet- MDB 
Mattos Carvalho - MDB 
Pedro Braga - MDB 
Renato Archer - MDB 

Piauí: 
Chagas Rodrigues - MDB 
Ezequias Costa - ARENA 
João Mendes Olímpio- MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará: 
Costa Lima- ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Marcelo Sanford- ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Paes de Andrade - MDB 

Rio Grande do Norte: 
Grimaldi Ribeiro- ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 

Paraíba: 
Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Janduí Carneiro - MDB 

Pernambuco: 
Andrade Lima Filho - MDB 
Clodomir Leite - MDB 
Heráclio Rêgo - ARENA 
Josecarlos Guerra- ARENA 
José Meira- ARENA 
Oswaldo Lima Filho - MDB 

Alagoas: 
Aloysio N onô - MDB 
Ary Pitombo - MDB 
Pereira Lúcio- ARENA 

Sergipe: 
José Carlos Teixeira - MDB 
Machado Rollemberg- ARENA 
Walter Batista- MDB 

Bahia: 
Clemens Sampaio - MDB 
Edgard Pereira - MDB 
Josaphat Borges- MDB 
Mário Piva - MDB 
Pedro Catalão - MDB 
Regis Pacheco - MDB 
Vieira de Melo - MDB 

Espírito Santo: 
Bagueira Leal- ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 



Rio de Janeiro: 

Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Bernardo Bello - MDB 
Edésio Nunes - MDB 
Getúlio Moura - MDB 
Glenio Martins- MDB 
José Maria Ribeiro- MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 
Amaral Neto - MDB 
Aureo Melo - MDB 
Benjamim Farah- MDB 
Breno da Silveira - MDB 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues- MDB 
Hamilton Nogueira - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Nelson Carneiro- MDB 
Noronha Filho - MDB 
Rômulo Marinho-
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 
Bento Gonçalves - ARENA 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Passos - MDB 
Jaeder Albergaria- ARENA 
João Herculino - MDB 
Milton Reis - MDB 
Oscar Corrêa -
Padre Nobre - MDB 
Renato Azeredo - MDB 
Tancredo Neves - MDB 

São Paulo: 
Alceu de Carvalho - MDB 
Athié Coury - MDB 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Franco Montoro - MDB 
Germinai Feijó - MDB 
Hary Normaton- ARENA 
Hélcio Maghenzani - MDB 
!vete Vargas - MDB 
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José Barbosa- MDB 
Levy Tavares- MDB 
Luiz Francisco - MDB 
Mário Covas - MDB 
Pacheco Chaves - MDB 
Padre Godinho - MDB 
Pedroso Junior - MDB 
Teófilo Andrade - MDB 
Ulysses Guimarães - MDB 

Goiás: 

Celestino Filho - MDB 
José Freire - MDB 

Mato Grosso: 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Antonio Annibelli - MDB 
Antonio Baby - MDB 
Elias Nacle - ARENA 
Fernando Gama - MDB 
Jorge Curi- ARENA 
José Richa- MDB 
Petronio Fernal - MDB 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina: 
Osni Regis- ARENA 
Paulo Macarini - MDB 

Rio Grande do Sul: 

Adílio Viana - MDB 
Antonio Bresolin - MDB 
Croacy de Oliveira - MDB 
Flôres Soares - ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
Giordano Alves - MDB 
Jairo Brun - MDB 
Matheus Schmidt - MDB 
Osmar Grafulha - MDB 
Ruben Alves - MDB 
Unírio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 
Zaire Nunes - MDB 

Amapá: 
Janary Nunes - ARENA 
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RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"NAO" OS SRS. DEPUTADOS: 

Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal- ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
José Esteves- ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 

Pará: 
Armando Corrêa- ARENA 
Gabriel Hermes- ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães- ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa - ARENA 
Clodomir Millet - ARENA 
Henrique La Rocque- ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa - ARENA 
Lister Caldas -ARENA 
Luiz Coelho - ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires - ARENA 
Gaioso e Almendra -ARENA 
Heitor Cavalcante -ARENA 
Souza Santos - ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão - ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Flávio Marcílio- ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Furtado Leite - ARENA 
Ossiam Araripe - ARENA 
Paulo Sarasate- ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Djalma. Marinho- ARENA 
Jessé Freire - ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes- ARENA 

Paraíba: 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro - ARENA 
João Fernandes - MDB 
Luiz Bronzeado- ARENA 
Plínio Lemos -ARENA 
Raul de Goes - ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois- ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes- ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Magalhães Melo- ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto - ARENA 
Oséas Cardoso - ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista - ARENA 

Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães- ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Henrique Lima - MDB 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo - ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Manso Cabral - ARENA 
Necy Novaes -ARENA 
Nonato Brito - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso- ARENA 
Raimundo Brito- ARENA 
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Ruy Santos- ARENA 
Teódulo de Albuquerque- ARENA 
Tourinho Dantas - ARENA 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade- ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra- ARENA 
Edilberto de Castro- ARENA 
Geremias Fontes -ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy- ARENA 

Guanabara: 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Mendes de Morais- ARENA 

Minas Gerais: 
Abel Rafael- ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Bias Fortes- ARENA 
Celso Murta- ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Francelino Pereira- ARENA 
Geraldo Freire- ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado- ARENA 
Horácio Bethônico- ARENA 
José Bonifácio- ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ormeu Botelho- ARENA 
Ovidio de Abreu- ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas- ARENA 
Rondon Pacheco- ARENA 
Teófilo Pires- ARENA 
último de Carvalho- ARENA 
Walter Passos- ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes -ARENA 
Afranio de Oliveira - MDB 
Aniz Badra- ARENA 
Antônio de Barros- ARENA 
Antônio Feliciano- ARENA 
Batista Ramos- ARENA 
Campos Verga!- ARENA 
Cantidio Sampaio - ARENA 
Carvalho Sobrinho- ARENA 
Celso Amaral- ARENA 
Cunha Bueno - ARENA 
Ferraz Egreja - ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
José Resegue - ARENA 
Lacôrte Vitale - ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Pedro Marão - MDB 
Pereira Lopes- ARENA 
Pinheiro Brisolla- ARENA 
Plínio Salgado- ARENA 
Tufy Nassif- ARENA 
Yukishlgue Tamura- ARENA 

Goiás: 
Anisio Rocha - MDB 
Jales Machado- ARENA 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 
Rezende Monteiro- ARENA 

Mato Grosso: 
Corrêa da Costa- ARENA 
Philadelfo Garcia - ARENA 
Rachid Mamed- ARENA 
Saldanha Derzi- ARENA 

Paraná: 
Braga Ramos - ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
Hermes Machado - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Lyrio Bertolli- ARENA 
Mala Neto - ARENA 
Paulo Montans- ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende- ARENA 
Zacarias Seleme- ARENA 
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Santa Catarina: 
Albino Zeni - ARENA 
Antonio Almeida - ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomicio Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Lenoir Vargas -ARENA 
Pedro Zimmermann- ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau- ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clovis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches- ARENA 
Luciano Machado - ARENA 
Norberto Schmidt - ARENA 
Perachi Barcelos- ARENA 
Tarso Dutra- ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morthy- ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. 
DEPUTADOS: 

Adriano Gonçalves 
Souto Maior 
Aristo Amado 
Wilson Falcão 
Peixoto da Silveira 
Newton Carneiro 
João Mendes 

RESULTADO 

O SR. PRESIDENTE (Catete Pinheiro) 
- Está encerrada a votação. 

Vou proclamar o resultado: 132 Srs. 
Deputados votaram sim; 183 votaram 
não, havendo 7 abstenções. A Emenda foi 
rejeitada e, em conseqüência, não será 
votada no Senado. 

Pela ordem fala o Deputado Adolpho 
de Oliveira: 

O SR. ADOLPHO DE OLIVEIRA: (153) 
- Sr. Presidente, a Emenda 805-H, que 
acaba de ser votada pela Câmara dos 
Deputados, salvo melhor juízo, está apro-
vada. 

Antes de prosseguir, Sr. Presidente, 
queria esclarecer que a emenda, de tôdas 
as destacadas e apreciadas até agora, é 
a única que teve parecer favorável da 
Comissão Mista, tendo sido expressamen-
te aprovada em globo, anteontem, pelo 
plenário do Congresso Nacional, inicial-
mente pela Câmara e depois pelo Senado 
Federal. 

Ontem, o Senador Aura Moura Andra-
de, Presidente do Congresso, decidiu de 
maneira clara e inequívoca, que o pedido 
de destaque é um recurso ao plenário. Se 
o plenário, por 202 votos, não rejeitar 
aquilo que já votou e aprovou em globo, 
auto'màticamente a emenda continua 
aprovada, como realmente ocorreu an-
teontem. 

Quero ainda esclarecer a V. Ex.6 , Sr. 
Presidente, que, como autor da emenda, 
nenhuma iniciativa tive no sentido de 
que ela fôsse apreciada novamente - e 
nem poderia ter, eu ou o Movimento De-
mocrático Brasileiro. Quem pediu o des-
taque, quem recorreu da sua aprovação 
em globo, anteontem, foi a ARENA, atra-
vés do documento que V. Ex.a tem sôbre 
a Mesa. 

Quanto à preferência para a aprecia-
ção dêsses recursos da ARENA, então 
funcionaram as preferências solicitadas 
pelo MDB. Mas nem mesmo nessas pre-
ferências, eu, como autor da proposição 
accessória, tive qualquer influência ou 
entendimento para que ela fôsse votada 
antes ou depois desta ou daquela. 

Agora ao final, como se trata de uma 
decisão da maior importância e serieda-
de, queria lembrar a V. Ex.a as palavras 

(153) D.C.N. - 19-1-67 - n.o 12 - pág. 337 
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do Presidente do Congresso que, de certa 
maneira, contrariam o anúncio que V. 
Ex.a fêz, de que a emenda teria sido re-
jeitada, pois para ser rejeitada seria ne-
cessário o mesmo que se exige para as 
emendas com parecer contrário serem 
aprovadas em plenário. 

Se uma emenda com parecer contrário 
vem a plenário e precisa de 202 votos pa-
ra ser aprovada, uma emenda aprovada, 
que tem parecer favorável, também pre-
cisa de 202 votos para ser rejeitada e não 
para ser aprovada vida tôda, a cada dia 
e a cada sessão. 

Daí por que, com a devida vênia, peço 
a V. Ex.a consulte o Presidente do Con-
gresso, o nobre Senador Moura Andrade, 
porque esta emenda é diferente das de-
mais: teve parecer favorável e foi apro-
vada em bloco. Agora houve um recurso. 
Não conseguiram 202 votos a emenda es-
tá aprovada. 

Tem a palavra o Deputado RAYMUN-
DO PADILHA nos seguintes têrmos: (154) 

Sr. Presidente, quero louvar a decisão 
de V. Ex.a, no sentido da rejeição da 
emenda - uma decisão sábia, proceden-
te, jurídica, correta sob todos os aspectos. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Impatrió-
tica. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - A de-
cisão de V. Ex.a decorre apenas desta 
análise, desta consideração preliminar: 
estamos votando emendas: não estamos 
votando pareceres ou destaques. 

O que nos obumbra, o que nos pertur-
ba é esta palavra destaque. Mas estamos 
votando emenda; ela é o objeto da ora-
ção e sôbre ela incide o pronunciamento 
do plenário. Ora, sucede que quem deve-
ria obter a aprovação, nesta instância 
superior, que é o plenário, seriam os nos-
sos nobres colegas da Oposição. Tenta-
ram-no galhardamente, brilhantemente; 
batalharam nos mais respeitáveis estilos 
parlamentares pela sua vitória. Não a lo-
graram. V. Ex.a proclamou um resultado 

justo, correto. Não há discussão em tôrno 
da decisão de V. Ex.a. Quero trazer a V. 
Ex.a os meus aplausos, os aplausos da 
Maioria. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (MDB -
Piaui) levanta a seguinte questão de or-
dem: (155) 

Sr. Presidente, todos os jornais de hoje 
noticiam, e as estações de rádio também, 
a decisão tomada, ontem, pelo Sr. Presi-
dente do Congresso Nacional. Ontem, por 
motivo superior, estive ausente pois pre-
cisei ir ao Rio acompanhar pessoa de mi-
nha família gravemente enfêrma. Che-
gando aqui, tomei conhecimento da deci-
são do Sr. Presidente do Congresso Na-
cional. Todos os jornais de hoje, inclusi-
ve o Jornal do Brasil, insuspeito, dão essa 
versão: O Sr. Presidente do Congresso 
Nacional considerou como aprovadas tô-
das as emendas que haviam sido aprova-
das por nós, membros da Comissão Mista. 
E entendia mais o Sr. Presidente do Con-
gresso que qualquer uma dessas emendas 
aprovadas só poderiam ser consideradas 
rejeitadas, se o destaque tivesse o núme-
ro necessário de votos: 202. A mesma coi-
sa ocorreria com as emendas rejeitadas. 
Para que as emendas rejeitadas pudes-
sem ser dadas como aprovadas, o desta-
que precisaria também do quorum regi-
mental. Os jornais dão notícia, inclusive, 
dos protestos do eminente Deputado Pe-
dro Aleixo: 

"O Sr. Pedro Aleixo qualificou de gol-
pe contra a boa-fé da Casa a tese 
sustentada pelo Sr. Auro de Moura 
Andrade, acrescentando que sua con-
firmação será surprêsa que não po-
derá prevalecer e que elidido estaria 
o Ato Institucional n.0 4. Clama aos 
céus êste atentado contra a boa-fé, 
reiterou o Deputado Pedro Aleixo, 
protestando contra a ficção com a 
qual a Mesa buscava golpear a Maio-
ria. O nobre Presidente, em sua res-
posta ao Sr. Pedro Aleixo reiterou 

(154) D. C .N. 19-1-67 n.o 12 pág. 338 
(155) D.C.N. - 19-1-67 - n.o 12 - pó.g. 338 
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suas afirmações anteriores. Disse 
textualmente: A Presidência deixa 
bem claro que os requerimentos de 
destaque deverão ser votados pelo 
plenário. Se não o forem, as matérias 
a que dizem respeito terão o destino 
correspondente ao bloco de emendas 
de que fazem parte. As que estão 
aprovadas, estão aprovadas. As que 
estão rejeitadas, estão rejeitadas". 

De modo que é dentro desta definição 
que o plenário vai trabalhar. Há neces-
sidade de aprovar ou rejeitar o requeri-
mento de destaque. Qualquer retirada de 
requerimento de destaque implicará a 
reintegração da emenda no grupo de que 
faz parte. Assim, se êsse requerimento de 
destaque tivesse sido retirado a emenda 
já estava aprovada. O destaque para re-
jeitar a emenda precisaria ter, portanto, 
a votação. 

O que houve, Sr. Presidente, é que o 
nobre Presidente do Congresso não pôs 
em votação as emendas com parecer fa-
vorável, ressalvados os destaques. S. Ex.a 
pôs em votação tôda aquela matéria com 
parecer favorável do órgão técnico. Pos-
teriormente é que foram requeridos os 
destaques; ou melhor, posteriormente, 
trouxe o Sr. Presidente do Congresso ao 
conhecimento do plenário os destaques 
solicitados. Portanto, a decisão do Presi-
dente do Congresso é uma decisão coe-
rente. Estaria certo o nobre Líder do Go-
vêrno se, na ocasião de serem as emen-
das colocadas em votação, tivesse o Pre-
sidente do Congresso pôsto em votação 
as emendas, ressalvados os destaques. 
Isso êle não fêz, nem dêles deu conheci-
mento. Daí a decisão coerente do Sr. Pre-
sidente. E esperamos que V. Ex.a Sr. Pre-
sidente, que está eventualmente exercen-
do a Presidência, mas que é um homem 
honrado, um homem de espírito público 
e um patriota, nesta altura não contra-
riará, de certo modo - permito-me dizer 
- não tumultuará o processo de votação, 
alterando o que foi decidido expressa-
mente pelo Presidente do Congresso e 
aceito por ambas as lideranças. 

O Deputado PEDRO ALEIXO (ARENA 
Minas Gerais) pronuncia o seguinte dis-
curso: (15°) 

Sr. Presidente, peço licença para co-
meçar observando que o fato de estar no 
exercício da Presidência não constitui 
motivo para que se faça a adversativa ou 
a ressalva de que se trata de pessoa ho-
nesta. Disse o nobre Deputado Chagas 
Rodrigues que "V. Ex.a, que está eventu-
almente na Presidência, mas que é um 
homem honrado e honesto", como se ne-
cessàriamente o fato de estar eventual-
mente na Presidência implicasse em ser 
desonrado e desonesto. 

Feita esta observação inicial. .. 
O Sr. Antunes de Oliveira - Maliciosa. 
O SR. PEDRO ALEIXO - ... malicio-

sa ou não, mas que me parece deveria 
ser feita, porque nunca compreendería-
mos que a Presidência tivesse realmente 
aquêle efeito de diminuir a reputação de 
quem quer que seja, sinto-me no dever, 
chamado à autoria que fui, de trazer a 
êste plenário, mais uma vez, a questão 
proposta e a solução que a ela foi dada. 

A questão proposta, Sr. Presidente, foi 
exatamente esta: se, num determinado 
momento, estivesse sôbre a Mesa um re-
querimento de destaque para a votação 
de certas emendas, com parecer favorá-
vel ou parecer contrário, qual deveria ser 
o procedimento do plenário, uma vez que 
havia emendas aprovadas ou emendas re-
jeitadas, e a votação dessas emendas ti-
vesse de ser feita com a ressalva dos des-
taques produzidos? 

Houve, Sr. Presidente, declaração ex-
pressa na solução de questões de ordem 
suscitadas, segundo a qual seria sempre 
necessária uma votação positiva para que 
qualquer emenda pudesse ser encartada 
no projeto de Constituição. E êsse saldo 
positivo exprimir-se-la indiferentemente, 
fôsse o parecer favorável ou fôsse o pa-
recer contrário, mediante a votação do 
quorum especial qualificado da maioria 

(156) D.C.N. - 19-1-67 - n.o 12 - pág. 338 



-646-

absoluta. Num dado momento dêsses de-
bates, que se prolongaram pelo dia de 
ontem, o nobre Deputado Nelson Carnei-
ro lançou no papel a interpretação que 
havia dado às palavras do Sr. Presiden-
te, e nessa interpretação procurava clas-
sificar as soluções em três categorias. Es-
tava exatamente na primeira categoria o 
seguinte, que havia sido entendido por 
êle, Deputado Nelson Carneiro; que se 
fazia necessária a votação de quorum 
mesmo em se tratando de emenda com 
parecer favorável para que a emenda pu-
desse ser encartada no diploma constitu-
cional em votação. E, depois de louvar, 
com sua linguagem exuberante e com 
acenos de justiça, as interpretações da-
das pelo Presidente do Congresso Nacio-
nal, concluiu o nobre Deputado Nelson 
Carneiro que pedia licença para divergir 
da primeira das soluções, porque com ela 
não se ajustava o seu entendimento. Foi 
então que eu intervi nos debates para dar 
meu ponto-de-vista em face da interpre-
tação que me coube emitir sôbre o pro-
cesso de votação. E a minha divergência 
não estava em relação ao primeiro dos 
três itens arrolados pelo Deputado Nelson 
Carneiro no elenco de suas observações: 
estava somente em relação a interpreta-
ção dada e constante do terceiro item. 

Veio o nobre Presidente do Congresso e 
afirmou, de maneira peremptória, que 
mantinha a sua decisão quanto ao pri-
meiro item, sem a preocupação de agra-
dar a quem quer que seja, porque o que 
desejava era exprimir os seus pontos-de-
vista, e com clareza, para que êles pudes-
sem, assim expressos, servir de orienta-
ção ao plenário. Mas nunca, Sr. Presiden-
te, esteve em dúvida aqui, depois das ex-
plicações peremptórias dadas notada-
mente em face da questão de ordem sus-
citada pelo nobre Deputado João Mene-
zes e depois da interpelação feita pelo no-
bre Deputado Nelson Carneiro, que, para 
que se aprove uma emenda, esteja ela 
com parecer contrário ou favorável, se 
faça necessário a votação de quorum 
qualificado. O que para êle ficou em dú-

vida, e objeto de discussão de nossa par-
te, foi aquela interpretação, segundo a 
qual, se não se fizer a votação das emen-
das apesar dos destaques concedidos, des-
taques todos votados pelo plenário, aque-
las que tiverem parecer contrário incor-
porar-se-ão às que tiverem sido conside-
radas rejeitadas e as que tiverem pare-
cer favorável irão ser classificadas entre 
as que forem consideradas aprovadas. 
Neste particular, houve uma divergência 
que, peço licença para dizer, sustento, 
embora saiba bem que a decisão do Sr. 
Presidente se inspira em razões que não 
podem, absolutamente, ter por objetivo 
fazer constar da Carta Constitucional 
aquilo que não haja sido apreciado pelo 
plenário do Congresso. Valeu a sua inter-
pretação como advertência, para que nós 
pudessemos, logo depois, ouvidas as suas 
informações, saber que deveríamos fazer 
os nossos requerimentos de preferência e 
apelar para o plenário, que é a última 
instância, a decidir do destino do proje-
to de Constituição remetido ao Congres-
so Nacional, e que vai encontrar nas 
emendas que estão sendo votadas a co-
laboração dos Congressistas. 

Assim, participo agora dêstes debates, 
a contragôsto para não permitir que a 
minha intervenção sofra interpretações 
menos exatas, como interpretações me-
nos exatas estão sendo emprestadas à 
solução da questão-de-ordem suscitada. 

O Deputado Afrânio de Oliveira (MDB 
-São Paulo) levanta questão de ordem 
que publicaremos a seguir com a respos-
ta do Presidente do Congresso Nacional. 
(157) 

O SR. AFRANIO DE OLIVEIRA- Sr. 
Presidente, gostaria de indagar de V. 
Ex.a, não apenas para o meu esclareci-
mento, mas de todos - consultado o As-
sessor da Mesa do Senado- se determi-
nada emenda foi ou não aprovada englo-
badamente. Segundo estou informado, é 
uma emenda com parecer favorável e 
desejo saber se foi ou não aprovada, ten-
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do alcançado 202 ou mais de 202 votos no 
bloco das emendas de parecer favorável. 

A emenda é de parecer favorável. Foi 
votada, em bloco, com as demais emen-
das de parecer favorável. Estava, portan-
to aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
presta informações face a pedido de es-
clarecimentos do Deputado Afrânio de 
Oliveira: (158) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Todavia da aprovação em bloco, foi 
interposto requerimento de destaque, 
conforme deferido pelo plenário. O re-
querimento de destaque foi interposto 
pelo Sr. Senador Aurélio Vianna e pelo 
Sr. Deputado Humberto Lucena. 

O Sr. Adolpho Oliveira - Não, absolu-
tamente; afirmo a V. Ex.a que o destaque 
foi da ARENA, aprovado ontem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Exato: êsse é o requerimento de pre-
ferência. 

O SR. AFRANIO DE OLIVEIRA - É 
evidente, porque bastaria retirar o des-
taque, e estaria aprovada a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Eu não estou decidindo ainda questão 
de ordem. Estou informando apenas. 

O SR. AFRANIO DE OLIVEIRA - E 
vou aguardar a decisão de V. Ex.a para 
completar minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O requerimento de destaque foi de au-
toria da liderança da ARENA, para que 
fôsse votado em separado. A liderança do 
MDB requereu preferência para a sua vo-
tação. Tem V. Ex.a as informações que 
pediu: emenda de parecer favorável, 
aprovada em bloco, requerimento de des-
taque solicitado da mesma concedido pe-
lo plenário e requerimento de preferên-
cia concluído pelo plenário. 

O Deputado Afrânio de Oliveira com-
plementa sua questão de ordem após as 
informações prestadas pelo Sr. Presiden-
te: - Obrigado, Sr. Presidente. 

Desejo completar minha questão de 
ordem. A emenda foi aprovada por 300 e 
tantos votos, como tôdas as que tinham 
parecer favorável. Daquelas com que não 
concordou, o MDB interpôs destaque; da 
mesma forma procedeu a ARENA. Con-
cedido o destaque para a emenda em 
causa, ela veio hoje, atendendo à prefe-
rência, a ser novamente votada. O desta-
que, segundo a minha memória, Senhor 
Presidente, e tenho-a boa, e segundo 
questão de ordem que V. Ex.a resolveu, 
vai funcionar como um recurso. E acres-
centou V. Ex.a: Se não houver tempo de 
apreciar o destaque, o recurso está pe-
rempto. São palavras de V. Ex.a. Ora, se 
essa emenda foi aprovada por trezentos e 
tantos votos, como, agora, para ser rejei-
tada, não há necessidade de alcançar pe-
lo menos o quorum de 202? Esta a minha 
questão de ordem. Acho que essa emen-
da já aprovada pela Casa, para ser rejei-
tada, precisa no mínimo de 202 votos. 
Admito que ela venha a ser derrubada 
pelo Senado. Ainda há pouco, conversava 
com um ilustre Senador, que tem o meu 
ponto-de-vista, e S. Ex.a, embora con-
trário à emenda, achava que ela deveria 
ser submetida ao Senado. Eu, também, 
que aceitava a emenda apenas pela me-
tade, fui levado a votar contra ela. Mas 
acho que ela continua aprovada. Não há 
dúvida. Não há aqui homem algum que 
possa trazer outra interpretação válida. 
Ela está aprovada, continua aprovada. O 
recurso não obteve quorum. V. Ex.a assis-
tiu ontem, aqui, à luta terrível para que 
uma outra emenda pudesse ser aprova-
da. V. Ex.a viu: só alcançou quorum à úl-
tima hora. Fomos até ajudados por um 
homem da ARENA, o Deputado Paulo 
Sarasate. Com muito custo obtivemos 203 
votos. Mas ela foi derrubada pelo Senado. 
Esta também precisaria de 202 votos con-
trários para ser rejeitada, pois foi apro-
vada por trezentos e tantos votos. 

Por isso, Sr. Presidente, peço que V. 
Ex.a fique na resolução anterior, muito 
bem aceita por todos; porque, do contrá-
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rio, daqui a pouco vai ocorrer o mesmo 
com emendas que o Govêrno vai ter na-
turalmente interêsse em manter. Pode-se 
repetir o fato. Agora, é contra o MDB. 
Daqui a pouco, pode ser contra a ARENA. 
E vão sendo mudados os critérios. Não é 
possível. t!:ste critério já foi traçado e 
aceito. De modo que peço a V. Ex.a que 
submeta o destaque da emenda, que con-
tinua aprovada, à apreciação do Senado, 
porque não obteve quorum esta tarde. 

Era a minha questão de ordem. 

Para contraditar a questão de ordem 
do Deputado Afrânio de Oliveira, assim 
se expressa o Deputado Chagas Rodrigues 
(MDB- Piaui). (Hi!l) 

O SR. CHAGAS RODRIGUES: - Sr. 
Presidente, trata-se de outra questão de 
ordem. Quero contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- É a mesma questão de ordem, aliás no 
mesmo sentido da levantada por V. Ex.a. 
Se v. Ex.a mudou de opinião e quer agora 
contraditar o que antes afirmou, V. Ex.a 
só poderá fazê-lo por declaração de voto. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. 
Presidente, V. Ex.a tem sido tão liberal, 
que não há de permitir isso. Não se trata 
de ouvir o Senado. Minha contestação é 
quanto a esta parte final. S. Ex.a enten-
de que a votação deve ser agora levada 
ao Senado. Eu entendo que não. Há um 
equívoco da parte de S. Ex.a. É que, ini-
cialmente, já foram ouvidos Câmara e 
Senado. Consequentemente, a decisão já 
está tomada. Não há mais como, nesta 
altura, ouvir o Senado. 

Pela ordem, usa da palavra o Deputado 
RUY SANTOS (ARENA- Bahia). (lGO) 

Sr. Presidente, duas palavras apenas. 
Nunca ouvi falar que, em um turno de 
votação, a mesma matéria em discussão 
sofresse duas votações. Alega-se que já 
foi votada esta emenda, quando da vota-
ção global, e agora se faz uma segunda 
votação. 

O Sr. Antunes de Oliveira - Não; um 
destaque ... 

O SR. RUY SANTOS - Um momento. 
v. Ex.a me ilumina, mas faça o obséquio 
de deixar que eu conclua o meu raciocí-
nio. Não há assim, Sr. Presidente, num 
turno, duas votações. Quando V. Ex.a, e 
qualquer Presidente, faz uma votação 
diz: estão em votação as emendas com 
parecer contrário, salvo os destaques. A 
matéria que estava destacada indiscuti-
velmente não foi votada. Por isso é vo-
tada dentro de um outro turno. Agora, 
Sr. Presidente, descobrir-se que é preci-
so, para derrubar aquela votação, que 
haja 202 votos em sentido contrário, é 
inovação de que nunca tive notícia, em 
nenhum processo de votação pelo menos 
no Brasil, neste período em que vive. A 
matéria foi votada. Para ser aprovada, 
precisavam os ilustres membros do MDB 
de obter 202 votos. Não obtiveram os 202 
votos. Logo, Sr. Presidente, a matéria 
caiu, a emenda foi rejeitada e está per-
feito o anúncio feito pelo Sr. Presidente, 
no momento em que deu o resultado fi-
nal. E, para concluir, Sr. Presidente, por 
que nos anúncios anteriores a mesma 
impugnação não foi feita? 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Eram 
emendas rejeitadas. Essa é a única apro-
vada. 

O SR. RUY SANTOS - Nada disso; 
havia rejeitadas e aprovadas. Havia pro-
nunciamentos sôbre elas. 

Não cabe, assim, Sr. Presidente, essa 
interpretação. Essa interpretação, aliás, 
está fugindo à orientação que V. Ex.a 
traçou quando, ontem, resolveu as ques-
tões de ordem, aqui formuladas. 

o Sr. Adolpho Oliveira - Consulto V. 
Ex. a sôbre se poderia aduzir ... 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
esclarece os Srs. Congressistas que já fa-
laram sôbre a questão de ordem que não 
podem tornar a falar. 
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O Deputado PAULO SARASATE (ARE-
NA - Ceará) levanta questão de or-
dem nos seguintes têrmos: (tGl) 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o ar-
gumento do nobre colega invocando meu 
nome, veio precisamente abonar a deci-
são, que não pode ser outra, da Mesa, no 
sentido de que a emenda, não tendo obti-
do o quorum legal de 202, foi rejeitada. 
Citou S. Ex.a que ontem foram necessá-
rios 203 votos, num esfôrço sôbre-huma-
no; disse que meu voto foi decisivo -foi 
ou não foi, pouco importa mas S. Ex.a 
citou, precisamente, a necessidade dêsses 
202, para que fôsse aprovada uma emen-
da. 

(Pedido de aparte). 
Sr. Presidente, pergunto até quando se-

rão permitidos apartes em questão de or-
dem, porque eu não os consinto. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-V. Ex.a está dentro do Regimento. 

O SR. PAULO SARASATE - Muito 
obrigado a V. Ex.a. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência não permitirá que apar-
tes lhe sejam dirigidos. 

O SR. PAULO SARASATE- Pouco se 
me dá que o Deputado Afrânio Oliveira 
tenha votado "não" e agora esteja de-
fendendo ponto-de-vista contrário. Pou-
co se me dá isso, como pouco se me dá 
tenha eu votado sim ontem, e S. Ex.a, ar-
rimando-se no meu voto, tenha escorre-
gado nessa "casca de banana", que para 
êle foi o meu voto. Se ontem foram ne-
cessários 202 votos para a aprovação de 
uma emenda, 202 votos, hoje, amanhã, 
depois, em qualquer tempo, enquanto o 
quorum fôr êsse, serão necessários para 
aprovação de qualquer emenda. O que 
houve foi precisamente isto, foi esta a 
combinação feita, e não é possível que se 
fuja de combinações acertadas. A combi-
nação feita foi esta, a de que precisava 
haver destaque aprovado pelo plenário 
para que a emenda ... 

O Sr. Adolpho Oliveira - Não há com-
binação alguma. 

O SR. PAULO SARASATE - Não ad-
mito apartes. Foi feita. Se não foi feita 
combinação, foi emitida a palavra de al-
guém, e para mim a palavra de alguém 
é mais do que uma combinação, é o ves-
tido inteiro ... Feita a combinação, feito 
o acôrdo, ou aquilo que nome tenha, no 
sentido de que aprovássemos, nós da 
Maioria, os destaques da Minoria e, vice-
versa, os pedidos de destaque é que tive-
ram 300 e tantos votos, tanto os de uns 
como ... 

O Sr. Adolpho Oliveira - Não, não. 
O SR. PAULO SARASATE - Não ad-

mito apartes, já disse a V. Ex.a quem 
afirmou que foram 303 foi V. Ex.a. Se foi 
simbólico, foi V. Ex. a ... 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Os Srs. Deputados não podem apartear, 
ainda que estejam convencidos de que 
estão retificando o orador. 

O SR. PAULO SARASATE - Aguarda-
rei até que o nobre Deputado Adolpho 
Oliveira, que não é nervoso como eu, fi-
que menos apaixonado, mais calmo. Por-
que essa paixão e êsse nervosismo dêle 
são o resultado de uma consciência que 
está falando contra o que a voz aqui emi-
tiu. Esta é a verdade incontestável. Não 
preciso dizer mais nada. Queria apenas, 
já que meu nome foi invocado, mostrar 
como aquela invocação veio em detri-
mento do orador, que, tendo votado não 
neste caso concreto, vem agora lançar o 
seu mea culpa, não sei por que, e levan-
tar questão de ordem em sentido contrá-
rio ao seu próprio voto. 

O SR. OSWALDO LIMA FILIIO CMDB 
-Pernambuco) levanta a seguinte ques-
tão de ordem: (162) 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, é 
natural que o plenário se apaixone. Meu 
nobre colega Deputado Paulo Sarasate 
clamava contra a paixão dos debates. 
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Mas aquilo que se está decidindo nesta 
hora é o destino da independência eco-
nômica do País. 

O Sr. Afrânio de Oliveira - E a sua 
soberania. 

O SR. OSWALDO LllUA FILHO -
... aquilo sôbre que se está decidindo são 
as riquezas minerais do País, que esta 
Nação, pelo sangue dos seus filhos, pela 
decisão das suas Fôrças Armadas, já de-
liberou que pertence ao povo brasileiro. E 
não será uma minoria ocasional, tangida 
pelo temor do Govêrno, que poderá alie-
nar a riqueza da nação, o seu subsolo, to-
do o futuro dêste País, numa decisão que 
não tem o número de votos reclamados 
pela Constituição. 

Quero dizer, Sr. Presidente; que a 
Emenda 805-H, do nobre Deputado Adol-
pho Oliveira, está aprovada, a contrário 
do que imaginou o nobre Deputado Ruy 
Santos. Foi exatamente uma inovação 
que ocorreu no processo da votação. V. 
Ex.a não submeteu previamente os des-
taques, antes de submeter as emendas 
aprovadas à votação. Se V. Ex.a tivesse 
submetido os destaques à votação antes 
de votarmos globalmente as emendas 
com parecer favorável da Comissão Mis-
ta, teria razão a ARENA, teria ra-
zão o nobre Deputado Ruy Santos. Mas 
não foi isso que ocorreu. V. Ex.a subme-
teu à votação as emendas com parecer 
favorável em globo, e entre elas estava a 
Emenda n.0 805-H, do nobre Deputado 
Adolpho Oliveira, que estabelece o mono-
pólio estatal do petróleo e dos minérios 
atômicos. Posteriormente, é que foram 
submetidos os destaques. E V. Ex.a, com 
sabedoria absoluta, com previsão, os clas-
sificou como recursos para o plenário da 
aprovação que já havia sido feita. 

Mas, Srs. Congressistas, não quero aqui 
valer-me de minha pobre argumentação. 
Quero repetir as sábias palavras do Sr. 
Presidente, na sessão de 17 de janeiro, 
respondendo a uma questão de ordem 
exatamente sôbre ordenamento dessas 
matérias. 

Preliminarmente, quero responder ao 
nobre Deputado Paulo Sarasate que a 
oposição não fêz acôrdo algum para a 
aprovação. Aceitamos, por indicação de 
Vs. Ex.as, um critério para a ordenação 
das votações e para que o plenário não 
se entredevorasse numa anarquia e numa 
desordem que não seriam compatíveis 
com o decôro desta Casa. Foi só isso que 
se acertou. No mais, temos nossas idéias 
e nossas emendas, como as tem o nobre 
partido do Govêrno. 

As palavras de V. Ex. a foram exata-
mente estas, e só as repito para conheci-
mento do plenário, porque sei que elas 
estão na consciência de Vs. Excelências. 

"Segunda hipótese: se a emenda não 
alcançar quorum de 202 Deputados, 
na Câmara, e de 34 Senadores, no Se-
nado, se ela fôr de parecer favorável, 
está dentro do seu grupo, estará 
aprovada; se fôr de parecer contrá-
rio, está dentro do seu grupo, estará 
rejeitada". 

São as palavras de V. Ex.a e, no meu 
entender, elas elucidam cabalmente a 
questão ora proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
esclarece: (163) 

- A Presidência vai agora passar ... 

O SR. CELSO PASSOS- Sr. Presiden-
te, peço a palavra, para uma questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Não darei mais a palavra, para ques-
tões de ordem, a ninguém. 

O SR. CELSO PASSOS- Mas por que, 
Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Porque êste assunto está sendo discu-
tido desde que se começou a votação e 
estou percebendo que, ou não o estão 
querendo entender, ou, efetivamente, não 
o entenderão nunca. Assim, não darei 
mais a palavra para questões de ordem. 
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O SR. CELSO PASSOS- Sr. Presiden-
te, permita apenas que eu leia palavras 
proferidas pelo eminente Deputado Pe-
dro Aleixo, no momento em que V. Ex.a 
proferia também essas e logo após. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Se eu der a palavra para uma questão 
de ordem, a fim de que sejam lidos tre-
chos de discursos de todos os parlamen-
tares, proferidos no plenário, não fare-
mos outra coisa. Estamos em processo 
constitucional. 

O SR. CELSO PASSOS - Mas é somen-
te para possibilitar a V. Ex.a a solução 
perfeita da questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- É a Mesa quem dá soluções para ques-
tões de ordem, e esta se sente suficiente-
mente esclarecida. Ela já manifestou sua 
definição desde o primeiro dia. Insistem, 
entretanto, em querer tomá-la pelo pen-
samento que não é o da Mesa. A Presi-
dência quer, neste instante, dar a sua de-
finição, mais uma vez. 

O SR. CELSO PASSOS -Não poderia 
V. Ex.a permitir que eu lesse estas pala-
vras? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Permitirei a V. Ex.a. 

O SR. CELSO PASSOS- Sr. Presiden-
te, eram 11 horas e 6 minutos quando se 
discutia a matéria que ora se reproduz. 

O nobre Deputado Pedro Aleixo, que há 
poucos instantes fêz uso desta tribuna, 
dirigindo-se a V. Ex.a, assim se pronun-
ciou: 

"Vamos, portanto, agora, Sr. Presi-
dente, conforme V. Ex.a anuncia, en-
trar na segunda fase dos nossos tra-
balhos, isto é, vamos saber, de agora 
em diante, quais as emendas que ain-
da terão de ser submetidas ao conhe-
cimento do plenário, e então, pondo 
a questão como V. Ex.a a pôs, fica 
perfeitamente ressalvado que será 
necessário que pelo voto expresso da 
maioria absoluta de Deputados e pe-
lo voto expresso da maioria dos Se-

nadares é que se fará a modificação 
no Projeto de Constituição já votado 
em globo e especialmente em rela-
ção a emendas que tiverem sido tam-
bém aprovadas explicitamente, ou 
então relativamente a emendas que, 
dadas como rejeitadas, possam res-
surgir, por via da votação dos desta-
ques indicados". 

DECISAO DA PRESIDÊNCIA ( 164) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência vai prestar mais uma 
vez a informação. Na oportunidade em 
que traçou as normas do trabalho, e 
quando definiu as consequências de ca-
da ato que seria praticado, deixou claro 
que a aprovação, em bloco, das emendas, 
constituía a fixação do processo constitu-
cional, com a sua elaboração pronta, ca-
so não ocorresse a votação de destaques. 
E dE'clarava que, se não estivesse, a 
21 do corrente, ultimado o processo de 
votação constitucional, dar-se-ia como 
aprovado o projeto no seu original, vo-
tado na primeira fase. A Presidência, pa-
ra ressalvar a participação do Congresso, 
que precisava ser efetiva na elaboração 
constitucional, estabeleceu, então, a 
aprovação, em primeiro lugar, das emen-
das, e passou a atribuir, conforme reite-
radamente declarou, aos requerimentos 
de destaques, a verdadeira função de re-
cursos suspensivos, que teriam de receber 
votos positivos e idênticos aos que rece-
beu a matéria recorrida; e que, se não 
fôssem êstes recursos votados, a matéria 
a que diziam respeito os destaques esta-
ria integrada na Constituição. 

E, então, verificamos as seguintes de-
cisões que a respeito dêsse assunto fo-
ram dadas: 

"Se não alcançar 202 Deputados na 
Câmara e 34 Senadores no Senado, 
a emenda é tida como rejeitada". 

Esta é a decisão da Presidência. 
Esta decisão da Presidência, que aqUl 

está nas notas taquigráficas do dia 17, 
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conteve uma contradição, como todos es-
tão lembrados. 

A Presidência afirmou textualmente o 
seguinte, que vai reler: 

"Se não alcançar 202 Deputados na 
Câmara e 34 Senadores como rejeita-
da e, consequentemente, aí se verifi-
cará a integração da emenda de pa-
recer favorável, já aprovada por 
maioria absoluta, no Projeto". 

Aqui, deveria ter sido dito o seguinte: 
" ... e aí não se verificará a integra-
ção da emenda de parecer favorável, 
já aprovada por maioria absoluta no 
Congresso", porque havia antes a 

afirmação de que a emenda era tida co-
mo rejeitada. 

Mas, verificando que no apanhamento 
taquigráfico, cuja cópia,. ainda sem a de-
vida revisão, foi encaminhada à Mesa, 
deixou de figurar a palavra não, e que fi-
cara, portanto, "e, conseqüentemente, aí 
se verificará ... ", em lugar de "e, conse-
qüentemente, aí não se verificará ... ", a 
Presidência voltou ao assunto para de-
clarar novamente que, ao ter dado aquela 
decisão, para que não subsistisse equívo-
co, assinalava para todo o plenário que 
ela não poderia prevalecer na forma em 
que se achava, porque uma contradição 
evidente nela estava. Então, a Presidên-
cia dizia: 

"Se ela afirmou que a emenda que 
não alcançasse 202 Deputados, na 
Câmara, e 34 Senadores, no Senado 
seria tida como rejeitada, é evidente 
que não poderia ter afirmado, na 
continuação, que ela seria integrada 
entre as emendas aprovadas". 

Mas, ainda assim, a matéria continuou 
a ser objeto de inúmeras questões de or-
dem, e a todo instante, ora de uma parte, 
ora de outra parte, quer-se levantar uma 
nova interpretação; e a Presidência de-
clara e declarou que não recua da sua 
interpretação, dada desde o primeiro mo-
mento. E não recua, porque está conven-

cida dela e também porque é necessano 
que a mantenha, a fim de evitar exata-
mente que o processo de votação acabe 
se transformando num tumulto, como 
êsse que agora novamente voltou a apai-
xonar o plenário, quando é um assunto 
já sucessivamente decidido. E, então, na 
sessão do dia 17, a Presidência, respon-
dendo a questões de ordem, disse o se-
guinte: 

"A Presidência vai prestar um escla-
recimento. Ela não vê nenhuma con-
fusão no assunto. Vê, realmente, de-
sejos de facções. Percebe que sua de-
cisão desagradou profundamente ao 
MDB, porque a Presidência entendeu 
que a emenda só se considerará apro-
vada quando alcançar 202 votos. Per-
cebe, também, que desagradou à 
ARENA, porque o Sr. Deputado Pe-
dro Aleixo procura exatamente esta-
belecer que a votação dos requeri-
mentos de destaque implica em não 
ter sido concluído o processo de vo-
tação". 

E desculpem, no calor daquele inciden-
te, a Mesa disse mais estas coisas, que 
não deveria agora reiterar, mas cuja lei-
tura é necessária ao esclarecimento: 

"A Mesa, infelizmente, não pode, nes-
te episódio, agradar a ambos e, feliz-
mente, pode desagradar aos dois. O 
Ato Institucional é muito claro. No 
seu art. 8.0 diz que "a 24 de janeiro 
as Mesas da Câmara e do Senado 
promulgarão a Constituição, segundo 
a redação final da Comissão. Seja o 
projeto com as emendas aprovadas, 
seja o que tenha sido aprovado de 
acôrdo com o art. 4.0 , que é o origi-
nal, se nenhuma emenda tiver me-
recido a aprovação, ou ainda, se a 
votação não tiver sido encerrada até 
21 de janeiro, temos então que 
promulgar o projeto, nos têrmos do 
que foi enviado ao Congresso pelo 
Poder Executivo. Isto ocorrerá, pois, 
nas seguintes situações: primeiro, se 
não tiver recebido emendas; segundo, 
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se tendo recebido emendas, não tiver 
sido concluída a votação de tôdas. 
Conseqüentemente, a Presidência 
tinha de considerar êsse fato. Foi o 
grande equívoco do Ato Institucional 
de não dar oportunidade ao Con-
gresso de votar as suas próprias nor-
mas para esta elaboração constitu-
cional. Já disse isto uma vez e pre-
ciso repetir. O Ato Institucional pre-
tendeu regular duas fases da vota-
ção. Em conseqüência, deixou o Con-
gresso sob o risco de não poder con-
cluir o trabalho de votação da Cons-
tituição. Cabe à Presidência o dever 
de eqüacionar o problema em têrmos 
que possibilitem a conclusão da vo-
tação e o aproveitamento, na Consti-
tuição, da contribuição dada pelo 
Congresso durante as votações. 
Assim sendo, manteve-se o siste-
ma tradicional que é realmente o que 
tem produzido bons resultados. Mas 
houve necessidade de conciliar êsse 
sistema tradicional com as determi-
nações do Ato Institucional. 
"Dêste modo, assim como na pri-
meira fase votou-se o projeto em 
bloco, salvo as emendas que não fo-
ram, naquela primeira fase, dadas a 
conhecimento do plenário, porque só 
seriam oferecidas perante a Comis-
são ao terminar a primeira fase, na 
segunda votaram-se em bloco as 
emendas sem os requerimentos de 
destaque. Era a filosofia, a determi-
nação do Ato Institucional e a única 
maneira de aplicá-lo. Neste momen-
to vamos passar a votar os requeri-
mentos de destaque". 

E, mais adiante: 
"~sses requerimentos provocam no-
vas votações e, provocando novas vo-
tações, a emenda destacada será 
considerada rejeitada, se a votação 
não alcançar 202 votos favoráveis, 
sendo ela favorável". 

Tudo a Presidência procurou prever e 
por esta razão, porque procurou prever 

tudo e comunicou seguidamente suas 
previsões ao plenário, é que já não com-
preende mais por que se continua a dis-
cutir a respeito desta matéria, ou acaba 
entendendo que é por que realmente ela 
não tem conseguido merecer toda a aten-
ção que o plenário possivelmente lhe pu-
desse dar, quando ela enuncia as regras 
de votação, as normas, as interpretações, 
adverte das conseqüências e, quando, co-
mo no dia inicial das votações, ela se dá 
às fadigas de ler, uma a uma 1.270 emen-
das, chamando a atenção para cada caso. 

Os lideres encheram blocos de papel, 
com os necessários registros, e o Sr. Re-
lator também. Então, dizia, a Presidên-
cia: 

"~sses requerimentos de destaque 
provocam votações e, provocando no-
vas votações, a emenda destacada 
será considerada rejeitada se na vo-
tação não alcançar 202 votos favorá-
veis, sendo ela de parecer favorá-
vel; se tiver parecer contrário, só 
será considerada aprovada, se re-
ceber 202 votos favoráveis da Câ-
mara e 34 do Senado". 

Não podia a presidência acolher a as-
piração do MDB, de que a emenda de pa-
recer favorável que viesse a ser votada 
através de destaque, deveria ser dada por 
aprovada, se, porventura, não alcançasse 
o número de apoiamento na v'btação do 
destaque de 202. Não poderia fazê-lo. É 
por Isto é que decidiu que não o fará. Ela 
entende que a votação deve ser positiva. 
É votação de matéria constitucional, e 
ela só se realiza e se consuma por maio-
ria absoluta. 

"Mas, no ponto que a Presidência 
percebe que é aquêle no qual diver-
gem, não divergem, mas disputam; 
porque, na verdade, não está haven-
do divergência, e, sim, disputa para 
verificar se se consegue da Presidên-
cia uma solução que convenha a 
uma, ou convenha a outra das par-
tes, é na indagação para a hipótese 
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de não se concluir a votação dos des-
taques. 
Então, pergunta-se: se no dia 21 não 
estiverem concluídas as votações das 
matérias destacadas, qual a situa-
ção? 
Respondo: se no dia 21 não estive-
rem votadas as matérias destacadas, 
terá ocorrido a decadência do prazo 
estabelecido pelo Ato Institucional, e, 
tendo ocorrido essa decadência, pe-
remptos estarão os requerimentos de 
destaque que foram apresentados". 

E prossegue por aí. Há mais uma pá-
gina ou duas de explicações a respeito de 
como se processam os trabalhos. Então, 
ficou muito claro. Se a emenda com pa-
recer favorável não alcançar 202 votos, 
ela é tida como rejeitada. E, também, se 
não forem votados os destaques, as ma-
térias a que êles dizem respeito ficam in-
corporadas à Constituição, se forem de 
parecer favorável; não ficam incorpora-
das, se de parecer contrário. 

Espero que não tenhamos necessidade 
de, nas próximas sessões, discutir esta 
matéria, porque devemos aproveitar o 
tempo. Hoje, votamos apenas duas emen-
das. Vamos ver se, à noite, conseguimos 
votar muitas. 

Pela ordem, tem a palavra o Deputado 
ADOLPHO OLIVEIRA (MDB - Rio 
de Janeiro). (lt;G) 

Sr. Presidente, antes de V. Ex.a chegar, 
eu havia formulado uma questão de or-
dem, mas não me cabe outra posição se-
não a do acatamento e de respeito à pa-
lavra da Mesa. 

Quero, Sr. Presidente, já agora anun-
ciando outra questão de ordem, indagar 
de V. Ex.a uma vez superada essa fase já 
anterior de apreciação global das emen-
das, de parecer favorável ou de parecer 
contrário, bem assim daquelas coinciden-
tes, se vamos continuar nessa fase de 
apreciação das emendas destacadas uma 
a uma, ou há qualquer possibilidade de se 
agruparem emendas que versam assun-

tos dos mais diferentes, para serem apre-
ciados pelo plenário. 

DECISAO DA PRESID:I!:NCIA (106) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência dependerá, exclusiva-
mente, de requerimentos que lhe sejam 
apresentados e que serão submetidos, em 
cada caso, ao plenário. Enquanto êles não 
cheguem à Mesa, a matéria continuará 
a ser votada, uma a uma. Os Srs. Líde-
res, entretanto, têm a faculdade regi-
mental de agrupar emendas, de parecer 
favorável ou de parecer contrário; têm 
também a faculdade de agrupar, no mes-
mo requerimento, emendas de parecer 
favorável e também de parecer contrá-
rio, desde que para determinada finali-
dade. Mas, no momento, só posso respon-
der a V. Ex.a que ainda não recebi reque-
rimento que agrupasse emendas. Pelo 
menos ainda não chegou nenhum às mi-
nhas mãos. Como V. Ex.a sabe, estamos 
discutindo as preferências concedidas às 
matérias do Movimento Democrático 
Brasileiro. 

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Obriga-
do a V. Ex.a. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (MDB -
Bahia) faz a declaração seguinte: (167) 

Sr. Presidente, em face do resultado 
que V. Ex.a acaba de confirmar, a maté-
ria não irá ao Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Não irá. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Que-
ro então declarar, com a permissão de v. 
Ex.a, que se a emenda não houvesse sido 
considerada rejeitada, como acaba de ser 
feito, eu votaria no Senado, por sua apro-
vação. Votaria tranqüilamente a emenda 
do nobre Deputado Adolpho Oliveira, in-
clusive pela certeza de que a declaração 
solene do monopólio do petróleo e dos 
minerais atômicos, na Constituição, em 
nada prejudicaria o interêsse nacional. 

(165) D.C.N. 
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Antes o resguardaria, com tranqüilidade. 
Além disso, a lei consideraria, por certo, 
as situações preexistentes, para lhes dar 
a solução devida, sem prejuízo do mono-
pólio reclamado. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A declaração de V. Ex.a, além da de-
vida publicação, constará da Ata. 

São as seguintes as declarações de vo-
to enviadas à Mesa: 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Sr. Presidente: 
Voto pela aprovação da emenda, por 

considerar o artigo 170 indigno de figu-
rar na Constituição de vez que faz apro-
var atos desconhecidos do Congresso, se-
jam passados, que não foram por nós 
examinados, sejam, o que é pior, futuros 
os que vierem a efetivar-se de hoje até 
15 de março. 

A inclusão, no texto constitucional de 
tal dispostivo, fere os mais elementares 
princípios da ética que orienta minha vi-
da e, ao demais, atinge as convicções re-
ligiosas por que sempre lutei, pois supõe 
a inerência ou infabilidade, atributos di-
versos, como qualidades do atual Execu-
tivo, o que configura autêntica heresia. 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1967. 
- Britto Velho. (16R) 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Votei contràriamente ao Projeto de 
Constituição, na Sessão de 21 de dezem-
bro de 1966. 

E o fiz por discordar profundamente 
do seu conteúdo "in totum" e por não 
admitir os prazos para sua votação e dis-
cussão, impostos arbitràriamente a um 
Congresso Nacional subsidiário, impossi-
bilitando-o de apresentar um trabalho 
Constituinte digno da posteridade. Ve-
jo, isto sim, num futuro próximo talvez, 
a necessidade de um avultado processo 
ementatório, a corrigir as falhas que aí 
estão. 

Não a discuti nem lhe apresentei 
emendas quaisquer, impondo-me apenas 
uma única obrigação: votar contrària-
mente ao seu texto. 

Assim, declaro que não responderei às 
chamadas para Votação, a não ser que o 
meu voto seja absolutamente necessário 
e imprescindível para aprovar ou rejeitar 
a matéria que, na ocasião, estiver sendo 
sujeita à deliberação do Plenário. Serei 
sàmente o 34.0 a votar pelo Senado Fe-
deral, quando a necessidade de quorum 
tornar isto inevitável. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 
1967. - Aarão Steinbruch. (169) 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Voto contra a emenda n.0 805-H, por-
que adotei a emenda n.0 78, na qualida-
de de sub-relator. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 
1967. - Djalma Marinho (170) 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Sr. Presidente, 

Srs. Congressistas. 

Ao ser apreciada a emenda número 
805-H, que procura estabelecer o mono-
pólio do Petróleo e dos minérios atômi-
cos, por uma questão de conciência cívi-
ca, sou obrigado a hipotecar apoio a me-
dida nela pretendida. Todavia, faço res-
trições no que concerne a "Pesquisa", que 
no meu modesto conhecimento, dispen-
saria o cuidado patriótico, que a citada 
emenda pretende promover, no campo 
dos materiais físseis. E por questão de 
respeito a decisão expressa do "Líder" do 
meu partido, sinto-me, na obrigação de 
abster-me de votar. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 
1967.- Adriano Gonçalves. (111) 

(168) D.C.N. 
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46.8 SESSAO (18-1-67) 
Aberta a sessão, o Sr. 1.0 Secretário lê 
o seguinte requerimento de preferência: 
(172) 

Sr. Presidente. 
Requeremos a Vossa Excelência prefe-

rência para a votação da Emenda n.0 

782, de autoria do Sr. Deputado Aniz Ba-
dra. 

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 
1967. - Senador Aurélio Vianna. Líder 
do MDB no Senado - Deputado Hum-
berto Lucena Líder do MDB na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-
de) - Os Srs. Congressistas que apro-
vam o requerimento que acaba de ser 
lido, queiram conservar-se como se 
acham. 

Está aprovado. 
Em conseqüência passa-se imediata-

mente à votação da Emenda número 
782, que tem a seguinte redação: 

"Inclua-se, onde couber, no Capítulo 
das Disposições Gerais e Transitórias: 

"São aprovadas, para todos os efei-
tos, as correções que, até 27 de ou-
tubro de 1965, hajam incidido, em 
decorrência da desvalorização da 
moeda e elevação do custo de vida, 
sôbre vencimentos, ajuda de custo 
ou subsídios de componentes de 
qualquer dos Podêres da República". 

Como Relator-Geral, tem a palavra o 
Senador Antônio Carlos (ARENA- San-
ta Catarina) (173): 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Sr. Pre-
sidente, Srs. Congressistas, como Rela-
tor-Geral do projeto de Constituição, de-
vo, no momento em que V. Ex.a anuncia 
a votação da Emenda 782, declarar ao 
plenário que o parecer da Comissão Mis-
ta, que acolheu manifestação minha, é 
contrário à proposição. 

No parecer que emiti sôbre as emen-
das apresentadas pelos Srs. Congressis-

tas, tive a preocupação de fixar os cri-
térios que me Inspiraram ao produzi-lo. 
Um - e, quem sabe, o mais importante 
dêles era o de rejeitar tôdas aquelas 
emendas que pretendessem disciplinar 
casos de exceção. O Relator-Geral não 
podia ter outra atitude, pois que um 
sem-número de emendas foram apresen-
tadas, e aquelas que diziam respeito a 
exceções, o Relator julgou de seu dever 
rejeitá-Ias. Dêsse modo, foram deferidas 
à consideração da Comissão e também 
do Plenário do Congresso. Seria total-
mente impossível ao Relator acolher, 
ainda que legítimas, algumas proposições 
que disciplinavam ou regulavam casos 
singulares e não acolher outras. Nem 
mesmo o tempo permitiria o exame de 
tôdas essas proposições acessórias. 

Com êste esclarecimento, Sr. Presi-
dente, acredito estar a Casa perfeita-
mente capacitada a votar a matéria 
anunciada por V. Ex.a. Meu parecer é 
contrário à aprovação da emenda 782. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-
de) - Vai-se proceder à chamada de 
Norte para o Sul, votando, em primeiro 
lugar, os lideres. 

Respondem à chamada e votam 
"sim" os Srs. Deputados: 

Humberto Lucena 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Altino Machado - MDB 
Armando Leite - ARENA 
Rui Lino - MDB 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Antunes de Oliveira - MDB 
Djalma Passos - MDB 
José Esteves - ARENA 
Manoel Barbuda - MDB 

(172) D.C.N. 19·1-67 - n.o 12 - pág. J42 
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Pará: 
Armando Carneiro - ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
Epílogo de Campos - ARENA 
João Menezes - MDB 
Waldemar Guimarães - ARENA 

:Maranhão: 
Alexandre Costa - ARENA 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
Clodomir Millet - ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha- ARENA 
Joel Barbosa - ARENA 
José Burnett - MDB 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho - ARENA 
Mattos Carvalho -- MDB. 

Piauí: 
Chagas Rodrigues - MDB 
Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa - ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
João Mendes Olímpio - MDB 
Moura Santos - MDB 
Souza Santos - ARENA 

Ceará: 
Edilson Melo Távora - ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Flávio Marcílio - ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Ossiam Araripe - ARENA 
Paes de Andrade - MDB 
Paulo Sarasate - ARENA 
Raul Carneiro - ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 
Raul Carneiro- ARENA 

Rio Grande do Norte: 
América de Souza - ARENA 
Djalma Marinho - ARENA 
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Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire - ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes - ARENA 

Paraíba: 
Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Ernany Sátiro - ARENA 
Flaviano Ribeiro -ARENA 
Jandui Carneiro - MDB 
João Fernandes - MDB 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto- ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Andrade Lima Filho - MDB 

.Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois - ARENA 
Clodomir Leite - MDB 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Magalhães Melo - ARENA. 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão - ARENA 
Souto Maior - ARENA 

Alagoas: 
Aloysio Nonô - MDB 
Ary Pitombo - MDB 
Medeiros Neto - ARENA 
Oceano Carleal - ARENA 
Oseas Cardoso - ARENA 
Pereira Lúcio - ARENA 
Seglsmundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 
Ariosto Amado - MDB 
Arnaldo Garcez - ARENA 
José Carlos Teixeira - MDB 
Machado Rollemberg - ARENA 
Walter Batista - MDB 



Bahia: 

Cícero Dantas - ARENA 
Edgard Pereira - MDB 
Heitor Dias - ARENA 
Henrique Lima - MDB 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo - ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Manso Cabral - ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Regis Pacheco - MDB 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas - ARENA 
Vasco Filho - ARENA 
Wilson Falcão - ARENA 

Espírito Santo: 

Bagueira Leal - ARENA 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 

Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Bernardo Bello - MDB 
Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edésio Nunes - MDB 
Getúlio Moura - MDB 
José Maria Ribeiro- MDB 
Mário Tamborindeguy - ARENA 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 
Aureo Melo - MDB 
Benjamin Farah - MDB 
Breno da Silveira - MDB 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Eurico de Oliveira - MDB 
Hamilton Nogueira - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Noronha Filho - MDB 
Waldir Simões - MDB 
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Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Antônio Luciano - ARENA 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Passos - MDB 
Dnar Mendes - ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
João Hercullno - MDB 
José Bonifácio - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira - ARENA 
Monteiro de Castro- ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ormeu Botelho- ARENA 
Paulo Freire - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Tancredo Neves - MDB 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos - ARENA. 

São Paulo: 
Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
Antônio Fellciano - ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Athiê Coury- MDB 
Broca Filho - ARENA 
Campos Vergal - ARENA 
Cantídio Sampaio - .AJ;tENA 
Carvalho Sobrinho - ARENA 
Celso Amaral - ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Germinai Feij ó - MDB 
Hélcio Maghenzani - MDB 
!vete Vargas - MDB 
José Barbosa - MDB 
José Menck - ARENA 
José Resegue - ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Levy Tavares - MDB 
Nicolau Tuma - ARENA 
Pacheco Chaves - MDB 
Pedroso Júnior - MDB 



Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Tufy Nassif - ARENA 
Ulysses Guimarães - MDB 
Yukishigue Tamura - ARENA. 

Goiás: 
Anísio Rocha - MDB 
Benedito Vaz - MDB 
Castro Costa - MDB 
Celestino Filho - MDB 
Emival Caiado - ARENA 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 
Correa da Costa - ARENA 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 
Wilson Martins - MDB. 

Paraná: 
Antônio Annibelli - MDB 
Antônio Baby - MDB 
Braga Ramos - ARENA 
Elias Nacle - ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
Fernando Gama - MDB 
João Ribeiro - ARENA 
Jorge Curi - ARENA 
José Richa - MDB 
Lyrio Bertolli- ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Miguel Buffara - MDB 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Petrônio Fernal - MDB 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Renato Celidônio - MDB 
Wilson Chedid - MDB 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni - ARENA 
Antônio Almeida -- ARENA 
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Aroldo Carvalho - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Laerte Vieira - MDB 
Lenoir Vargas - ARENA 
Osni Regis - ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Adílio Viana - MDB 
Afonso Anschau - ARENA 
Antônio Bresolin - MDB 
Ary Alcântara - ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clovis Pestana -ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares - ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
José Mandeli - MDB 
Luciano Machado - ARENA 
Marcial Terra - ARENA 
Matheus Schmidt - MDB 
Norberto Schmidt - ARENA 
Osmar Grafulha - MDB 
Ruben Alves - MDB 
Victor Issler - MDB 

Amapá: 
Janary Nunes - ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

Respondem à chamada e votam 
"não" os Srs. Deputados: 

Raimundo Padilha 

Acre: 
Geraldo Mesquita - ARENA 

Amazonas: 
Leopoldo Peres - ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão - ARENA 
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Pernambuco: 
Geraldo Guedes - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
José Meira - ARENA 

Bahia: 
Ruy Santos - ARENA 

Espírito Santo: 
Dirceu Cardoso - 1\IDB 

Rio de Janeiro: 
Edilberto de Castro - ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 

Guanabara: 
Mendes de Morais - ARENA 

Minas Gerais: 
Geraldo Freire - ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 

São Paulo: 
Cunha Bueno - ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
Pereira Lopes - ARENA 

Paraná: 
Hermes Macedo - ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Croacy de Oliveira - MDB 
Daniel Faraco - ARENA 
Peracchi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

Abstiveram-se de votar os senhores 
Deputados: 

Adriani Gonçalves 
Arruda Câmara 
Ariosto Amado 
Passos Pôrto 
João Mendes 
Pedro Catalão 
Raymundo Brito 
Teódulo de Albuquerque 
Adolpho Oliveira 
Fontes Tôrres 
Ozanan Coelho 

Simão da Cunha 
Teófilo Andrade 
Peixoto da Silveira 
Newton Carneiro. 

RESULTADO 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou anunciar o resultado da votação 
na Câmara. Votaram SIM 250 Senhores 
Deputados: NAO 24. Ocorreram 15 abs-
tenções. A emenda foi aprovada na Câ-
mara. Será feita a chamada no Senado 
Federal, de Norte para Sul, votando, em 
primeiro lugar, os Líderes. 

VOTAÇAO - SENADO FEDERAL 
Respondem à chamada e votam SIM 
os Srs. Senadores 

Filinto Müller 
Adalberto Senna 
José Guiomard 
Oscar Passos 
Vivaldo Lima 
Edmundo Levi 
Arthur Virgílio 
Cattete Pinheiro 
Lobão da Silveira 
Eugênio Barros 
Sebastião Archer 
Joaquim Parente 
José Cândido 
Menezes Pimentel 
Wilson Gonçalves 
Dinarte Mariz 
Manoel Villaça 
Ruy Carneiro 
Argemiro de Figueiredo 
Domício Gondin 
Silvestre Péricles 
Rui Palmeira 
Heribaldo Vieira 
Júlio Leite 
José Leite 
Antônio Balbino 
Josaphat Marinho 
Raul Giuberti 
Miguel Couto 
Vasconcelos Tôrres 
Benedito Valladares 
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Nogueira da Gama 
João Abrahão 
José Feliciano 
Pedro Ludovico 
Nelson Maculan 
Adolfo Franco 
Mello Braga 
Irineu Bornhausen 
Attílio Fontana 
Guido Mondin. 

Responderam à chamada e votaram 
NAO os Senhores Senadores: 

Daniel Krieger 
Antônio Carlos 
Aloysio de Carvalho. 

RESULTADO 
O SR. PRESIDENTE (1\'loura Andrade) 

- Vou anunciar o resultado no Senado 
Federal. Votaram Sil\1 41 Senhores Se-
nadores: NAO, 3. 

A emenda foi aprovada. 

O Sr. 1.0 Secretário vai proceder à lei-
tura de requerimento de preferência. 

Requeremos à Vossa Excelência pre-
ferência para votação da Emenda n.o 
731-1-2, de autoria do Sr. Deputado Dias 
Menezes. 

Sala das Sessões em 18 de janeiro de 
1968. - Senador Aurélio Vianna, Líder 
do MDB no Senado. - Deputado Hum-
berto Lucena, Líder do MDB na Câma-
ra. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A emenda para a qual foi pedida pre-
ferência tem a seguinte redação: 

"Título I - Da Organização Nacio-
nal - Capítulo III - Da Competên-
cia dos Estados e Municípios. 

I - o Item I do artigo 15 passa a ter 
a seguinte redação: 

I - pela eleição direta do Prefeito 
e dos Vereadores das Capitais dos 
Estados e dos Municípios; 

II - Suprima-se a letra "a" do § 
1.0 do item II do artigo 15 a seguinte 
expressão: 

"das Capitais dos Estados". 

Em votação o requerimento de prefe-
rência. Os Senhores Congressistas que 
o aprovam queiram permanecer como 
se acham. (Pausa.) Está aprovado. 

Vai-se passar à votação da emenda. 

Para encaminhar a votação usam da 
palavra os Deputados Dias Menezes 
(MDB - São Paulo), Oliveira Brito 
(ARENA - Bahia), João Herculino 
(MDB - Minas Gerais) e Geraldo Frei-
re (ARENA - Minas Gerais;) 174 

O SR. DIAS MENEZES - Sr. Presi-
dente, Srs. Congressistas, ao ensejo da 
votação da Emenda 731, que tive a hon-
ra de apresentar e ver preferencial no 
meu Partido, o Movimento Democrático 
Brasileiro, entre muitas outras apresen-
tadas por eminentes companheiros, de-
sejo dizer algumas palavras, para enca-
minhar a votação. 

Agrada-me muito, Sr. Presidente, ter 
no Plenário o eminente Sub-Relator da 
matéria, ilustre Deputado Oliveira Bri-
to, a quem não posso deixar de render, 
nesta oportunidade, a expressão de mi-
nha admiração pela forma realmente 
eficiente, séria, dinâmica, com que se 
houve na apreciação de todo o Título 
I do Projeto de Constituição Permita-
me S. Ex.1\ entretanto, assinalar que, 
num contraste com o brilho excepcional 
com que analisou, defendeu seus ponto:J 
de vista e expôs a matéria, referente a 
muitas outras importantes proposições, 
com relação ao problema da eleição di-
reta dos Prefeitos das Capitais, que é o 
objetivo da minha emenda, S. Ex.a ana-
lisou a propositura multo pela rama. Os 
argumentos de fato expendldos pelo bri-
lhante Sub-Relator pràtlcamente se re-
sumiram na apreciação de certos exem-

(174) D.C.N. - 19-1-67 - n.0 12 - pág. 344 
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pios com os quais S. Ex.a admitiu como 
impróprio o sistema de votação direta 
dos prefeitos das Capitais. Invocaram-
se realmente alguns exemplos de admi-
nistrações mal sucedidas e originárias 
do processo de votação direta. Eu mes-
mo posso alinhavar aqui muitos exem-
plos de má administração por que pas-
sou também a Prefeitura da Capital de 
São Paulo, mas também posso invocar 
magníficos exemplos de como o povo 
soube eleger excepcionais prefeitos no 
mesmo Estado, e como também ilustres 
homens públicos foram levados a diri-
gir prefeituras de Capitais de outras uni-
dades da Federação. 

Ainda agora dirige a Capital de São 
Paulo um ilustre engenheiro, Brigadeiro 
José Vicente de Faria Lima, que foi elei-
to em memorável pleito, no qual venceu 
pràticamente por maioria absoluta nove 
de seus competidores. E talvez seja esta 
administração, que está em curso, a 
mais extraordinária de tôdas nos tem-
pos modernos. E também S. Ex.asucedeu 
a outra excepcional figura da paisagem 
administrativa e política de São Paulo, 
e do Brasil, que foi o saudoso e eminen-
te Prefeito Prestes Maia. Ora, Sr. Pre-
sidente, Senhores Congressistas, admitir 
como válido apenas o argumento de que, 
em eleições passadas, muitos prefeitos 
não corresponderam à expectativa do 
povo e vieram a comprometer até o no-
me da administração municipal, êsse ar-
gumento não é suficientemente válido. 
A experiência nos tem demonstrado ain-
da que a nomeação de Secretários de Es-
tado, e mesmo de Prefeito, têm resulta-
do num malôgro de administradores, e 
que as Capitais também estão sujeitas 
aos mesmos erros, às mesmas vicissitu-
des por que passaram algumas das que 
tiveram seus prefeitos eleitos diretamen-
te pelo povo. 

Na verdade, Sr. Presidente, Senhores 
Congressistas, não há cargo público ad-
ministrativo, neste País, que tenha mais 
responsabilidade direta perante o povo 

do que a tem a autoridade municipal 
diante do município. Por esta razão fun-
damental, os Prefeitos devem ser neces-
sàriamente eleitos diretamente pelo po-
vo. Ainda recentemente, o atual Pre-
feito Faria Lima, visitando o Canadá, 
hauriu alí exemplos admiráveis. O Pre-
feito que hoje dirige a Capital do Cana-
dá disse ao Prefeito Faria Lima que em 
hipótese alguma seria admissível naque-
la República, que como todos sabem ado-
ta o regime parlamentarista, que o Pre-
feito pudesse ser nomeado pelo Gover-
nador ou pelo Presidente da República. 
E êle, inclusive, admite a hipótese de 
governar a sua Capital tendo que supor-
tar as impertinências de seus munícipes, 
que, até altas horas da noite, como de 
fato já ocorreu, têm o direito, que êle 
acha autênticamente válido, de importu-
ná-lo em sua casa, mesmo acordá-lo, 
para reclamações sôbre deficiências sé-
rias da administração municipal. Então, 
tal é a proximidade que há entre o ad-
ministrador municipal e o munícipe, que 
a sua condução ao cargo só pode dar-se 
por meio de votação direta, nunca pela 
votação indireta. 

Ora, a nomeação de Prefeitos das Ca-
pitais, como se pretende agora, pode re-
sultar - e fatalmente isso ocorrerá -
num malôgro muito maior, porque são 
administradores que, não podendo mais 
ter independência completa, terão que 
sujeitar-se às vicissitudes da luta polí-
tica. 

E o fato principal reside exatamente 
no retrocesso de voltar-se a conferir ao 
Governador a faculdade de eleger o Pre-
feito, como se êste fôsse um mero Se-
cretário de Estado e portanto, sujeito 
aos caprichos, às paixões políticas, à 
vontade unilateral do governante, do 
Governador. 

Passa a ser êste problema um ato emi-
nentemente político e, por esta razão, 
representa de fato um retrocesso na vi-
da política brasileira. A Capital de São 
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Paulo, por exemplo, hoje com dois mi-
lhões de eleitores e cuja população está 
ao redor de cinco milhões de habitantes, 
soube dar uma demonstração de que é 
capaz de escolher muito bem o seu Pre-
feito, e principalmente agora, no regi-
me de bipartidarismo a que estamos 
condenados não sei por quanto tempo 
porque estas duas agremiações, neces-
sàriamente, haverão de ser suficiente-
mente responsáveis na indicação dos 
candidatos que oferecerem ao veredicto 
popular. 

Faço um apêlo aos Senhores Congres-
sistas no sentido de que atentem para as 
razões, de ordem até histórica, que re-
comendam as eleições diretas dos prefei-
tos das Capitais. Solicito, sobretudo, que 
o problema político em si seja pôsto em 
segundo plano, a fim de prevalecer, es-
sencialmente, o direito de eleger o muní-
cipe seu prefeito. O povo ficou margina-
lizado nas eleições para Presidente da 
República e para o Govêrno de 11 Es-
tados, inclusive o de São Paulo. Ofere-
ceu-se ao País o melancólico espetáculo 
de pràticamente se nomear governado-
res, cujas conseqüências fatalmente sen-
tiremos em breve tempo. 

Encareço, portanto, aos prezados Con-
gressistas que não tirem da população 
das Capitais, as mais lúcidas, esclareci-
das e politizadas da Nação, o lídimo di-
reito de eleger seu prefeito. (175) 

O SR. OLIVEIRA BRITO -Sr. Presi-
dente, Srs. Congressistas, agradeço ao 
nobre Deputado Dias Menezes as refe-
rências de S. Ex.a à minha atuação, co-
mo Sub-Relator do Projeto de Consti-
tuição. E, de justiça, rendo ao nobre 
representante por São Paulo minha ho-
menagem, ao proclamar, o que é fato no-
tório, o espírito público que marca a 
atuação de S. Ex.a nesta Casa do Con-
gresso Nacional. 

Sr. Presidente, o projeto ora em dis-
cussão, ao incluir as Capitais dos Esta-
dos entre os municípios cujos Prefeitos 

serão nomeados pelo Governador, se-
guiu, em parte, a inspiração do Consti-
tuinte de 1946, que estabeleceu medida 
idêntica em Carta vigente até agora. 

Emendas constitucionais e leis poste-
riores restauraram o princípio da elei-
ção direta dos prefeitos, e a experiên-
cia, se não na totalidade, pelo menos na 
maioria, das Capitais, não foi a mais 
animadora para que mantenhamos tal 
princípio. Crises freqüentes entre pre-
feito e governador prejudicavam os in-
terêsses da população, que não via seus 
problemas encaminhados e resolvidos. 

Sabemos hoje que, a não ser na rica 
Capital de São Paulo, os problemas mu-
nicipais são tão complexos, que não po-
derão, de forma alguma, ser resolvidos 
com os recursos próprios. Daí a neces-
sidade, Sr. Presidente e Srs. Congressis-
tas, de, para servir a essas populações, 
votarmos tranqüilamente contra a 
emenda, mantendo o texto do Projeto. 
Assim procedendo, estaremos criando 
condições para que encontrem solução 
os grandes problemas que afligem as po-
pulações das cidades maiores, sobretu-
do das Capitais. 

O projeto, mais do que a Constituição 
de 1946, estabelece cautelas em relação 
à escolha feita pelo Governador, pois o 
nome indicado terá de ser aprovado pe-
la Assembléia Legislativa. Assim haverá 
a participação do povo através dos seus 
representantes, na seleção dos futuros 
governantes dos Municípios. 

Sou partidário, Sr. Presidente, da elei-
ção direta, mas reconheço que, em de-
terminadas condições, devemos colocar, 
acima das nossas convicções ideológicas, 
dos princípios jurídicos que adotamos, 
das inspirações democráticas que devem 
marcar nossa atuação na vida pública, 
um interêsse maior - o da coletivida-
de. E êste - digo-o com absoluta tran-
qüilidade - estará mais bem resguar-
dado com a nomeação prevista no pro-
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jeto. Dêsse modo, se evitarão as crises 
que assinalaram a passagem de prefei-
tos efeitos diretamente em quase todas 
as Capitais dos Estados, de 1946 para 
cá. (176) 

O SR. JOAO HERCULINO - Sr. Presi-
dente, Srs. Congressistas, vamos votar 
agora a Emenda 731 de autoria do nobre 
Deputado Dias Menezes, que estabelece a 
eleição direta do prefeito e vereadores 
das Capitais de Estados e dos Municí-
pios. 

Depois da manifestação patriótica do 
Senado Federal, na noite de hoje, vo-
tando a Emenda 782, depois do pronun-
ciamento dêste plenário, nós, da Opo-
sição, temos renovadas esperanças de 
que não se repetirá o doloroso aconteci-
mento de ontem, quando os anseios do 
funcionalismo civil da União foram jo-
gados por terra, após magnífica vitória 
no plenário da Câmara dos Deputados. 
A isenção de ânimo, a independência na 
votação, a liberdade de cada um mani-
festar o seu voto sem qualquer restri-
ção por certo há de marcar, de agora 
em 'diante, a atitude do plenário dêste 
Congresso Nacional. Espero, com justa 
razão portanto, e é o MDB que o faz, é 
a população das Capitais dos nossos 
Estados que também espera que os Con-
gressistas, nesta noite, não lhe tirem por 
completo a esperança de escolher o seu 
Prefeito. 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, não 
queria eu fazer uma análise geral do 
projeto da Constituição, mas não pos-
so em absoluto deixar de, neste momen-
to, consignar a minha estranheza pela 
diversidade de orientação que encerra a 
Carta Magna do nosso País, como um 
dos seus principais defeitos. Para Pre-
sidente da República, teremos eleições 
indiretas, para Prefeitos das Capitais, 
teremos nomeação pelo Governador com 
o referendo da Assembléia, e para os 
Prefeitos municipais teremos, enfim, 
eleição direta. Afinal de contas, qual a 

filosofia desta Constituição? Que linha 
segue esta Carta que deve ter uma nor-
ma geral regulando todos os procedi-
mentos que ela contém ou que ela esta-
belece? Como podemos aprovar eleição 
indireta para Presidente da República, 
eleição direta para Governador de Esta-
do, eleição direta para Prefeito dos 
mumc1p1os do interior e nomeação 
para os Prefeitos das Capitais? Quais os 
principais argumentos expendidos pelos 
doutos que ocuparam aquela tribuna, 
na defesa da eleição indireta? Nas elei-
ções indiretas - diziam êles - haveria 
um colégio eleitoral mais consciente, 
mais apto, para decidir sôbre os destinos 
do País. Pergunto então: por que não 
prevalece essa mesma orientação de que-
rer um colégio com maior categoria, com 
maior capacidade, para também resol-
ver o problema das administrações dos 
municípios das Capitais? Se têm mê-
do dos eleitores do interior realmente 
abandonados, relegados, e lembrados 
apenas nas horas das eleições, não po-
demos ter, definitivamente, no mesmo 
conceito o eleitorado das Capitais. Todos 
sabemos que a própria lei reconheceu a 
excelência do eleitorado das Capitais, ao 
estabelecer nesta as eleições através da 
cédula única. Será possível que um elei-
tor, que tem consciência e conhecimen-
to para votar pelo sistema de cédula úni-
ca no Governador do Estado, nos verea-
dores, nos Deputados estaduais, nos 
Deputados federais, nos Senadores, não 
tem conhecimento, capacidade nem dis-
cernimento para escolher seu Prefeito? 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, uma 
das formas de implantar um regime di-
tatorial é através da concessão, que se 
faz no Parlamento, ao poder central da 
República, aos podêres centrais dos Es-
tados. Quando tivermos a infelicidade de 
ver êste texto consagrado na Carta Mag-
na, teremos, por certo, cometido um nô-
vo êrro, que poderá ter no futuro reper-
cussões danosas. 
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Quero fazer um apêlo aos Srs. Con-
gressistas, que ainda há pouco, pressu-
rosos, aprovaram a emenda n.0 782, que 
um nobre Deputado chamou "a vitória 
do MDB", quando essa vitória de hoje 
não foi do MDB, mas sobretudo, da 
ARENA, que a possibilitou. A vitória do 
MDB seria, ontem, a da aposentadoria 
aos 30 anos; seria aquela conquista so-
cial com a consagração da emenda Ben-
jamin Farah. Mas queremos fazer um 
apêlo a êste plenário, ao Congresso Na-
cional, para votar, com o mesmo entu-
siasmo e com o mesmo ardor cívico, a 
emenda 731, do nobre Deputado Dias 
Menezes. Não há - e desafio que al-
guém o apresente - um argumento vá-
lido contra a eleição nas Capitais. Elei-
torado consciente, eleitorado instruído, 
eleitorado que já vota pela cédula única 
para todos os demais cargos, dêle não 
se pode definitivamente roubar o direi-
to de escolher seu prefeito. 

Ainda agora, estamos vendo o que 
acontece em Belo Horizonte, onde vai ser 
nomeado um prefeito para a Capital. 
Quem sabe se êsse prefeito não irá de 
Brasília para Belo Horizonte, para ad-
ministrar os destinos da nossa Capital? 
Quem sabe, não irá o Governador de 
Minas buscar um ilustre gaúcho ou um 
ilustre amazonense para administrar os 
destinos da Capital do meu Estado? Ne-
gar aos habitantes das Capitais a elei-
ção direta do seu prefeito, considero uma 
burla, um roubo, Sr. Presidente, naquilo 
que o homem tem de mais caro, que é 
o direito de escolher quem vai adminis-
trar sua casa, a sala de visitas do seu 
Estado, a sua Capital. Falo, Srs. Con-
gressistas - e nisto não há questão 
ideológica que possa prender qualquer 
congressista ao Sr. Castello Branco, não 
há questão de princípios que possam fa-
zer cair as cóleras e as iras do Sr. Pre-
sidente da República sôbre as cabeças 
daqueles que votarem favoràvelmente a 
esta emenda - em nome do eleitorado 
de Belo Horizonte, que represento pela 
votação magnífica que alí obtive; falo 

em nome do eleitorado de tôdas as ca-
pitais, das Capitais de cada um dos Es-
tados que V. Ex.as representam. 

Falo em nome daqueles cidadãos que 
querem ter o direito de escolher livre-
mente o seu prefeito e não deixar que 
o governador retire do bôlso do seu co-
lête o nome que melhor lhe convier pa-
ra depois o submeter a uma Assembléia 
geralmente submissa, composta qua~ 
se s:mpre pela maioria do partido go-
vermsta. Vamos dar a êsse povo pelo 
menos êste mínimo direito de escolher 
seu prefeito; vamos repetir aquela edi-
ficante votação da Emenda 782, votan-
do a emenda 731, e assim respondendo 
presente ao apêlo do eleitorado das Ca-
pitais dos Estados do nosso País. (177) 

O SR. GERALDO FREIRE - Sr. Presi-
dente e Srs. Congressistas, minhas pala-
vras serão rápidas. O nobre relator 
Deputado Oliveira Brito, já esclarece~ 
suficientemente o assunto. De maneira 
que o Congresso está perfeitamente a 
par da situação que temos em vista. 

O nobre Líder da Minoria, Deputado 
João Herculino, entende que contra os 
municípios das Capitais se está erguen-
do a ira do Sr. Presidente da República. 
S. Ex.8 comete grande injustiça porque 
ao revés da ira há, isto sim, um carinh~ 
especial para com as Capitais. Na rea-
lidade, o artigo 15 do projeto diz que a 
autonomia municipal será assegurada 
pela eleição direta do Prefeito e dos Ve-
readores, e_ por outros dados que, logo 
a seguir, sao indicados nos números e 
alíneas que prosseguem a redação do ar-
tigo. 

Entretanto, Sr. Presidente, quando se 
trata das estâncias hidro-minerais e das 
Capitais dos Estados, a alínea a do pa-
rágrafo 1.0 , do mesmo artigo 15, subme-
te essa escolha aos Governadores esta-
duais, com prévia aprovação das Assem-
bléias Legislativas, justamente para que 

(177) D.C.N. - 19-1-67 - n.o 12 - pág, 345 



- 666 

não haja a mínima divergência entre os 
podêres estaduais e municipais. Porque, 
afinal de contas, se houver divergência 
tudo será carreado contra o progresso 
da mesma Capital. 

A experiência. nos tem demonstrado 
suficientemente que o Prefeito deve es-
tar em identidade de ponto de vista com 
o Governador. Em, assim sendo, à ad-
ministração da Capital nunca faltarão 
os recursos necessários a seu progresso. 

Todos sabemos que as Capitais vivem 
mais dos recursos que vêm do Estado, 
que vêm do interior do que das próprias 
rendas. Porque as finanças municipais 
das Capitais são sempre deficitárias, te-
rão as Capitais de viver sempre admi-
nistradas pelo Poder estadual. No caso, 
por exemplo - trazendo o assunto para 
um plano mais alto - o da Capital da 
República, e sabemos perfeitamente que 
é uma das cidades mais bem adminis-
tradas, senão a mais bem administra-
da, em todo o País - os prefeitos aqui 
são sempre nomeados. E o prefeito atual 
goza da estima, do respeito e da admi-
ração de todos aquêles que o conhecem, 
quer da situação, quer da oposição. O 
mesmo acontecerá nas demais Capitais, 
assim como nas cidades que constituem 
patrimônio histórico e artístico nacio-
nal, ou nas estâncias hidro-minerais. 
Quer dizer, para tudo aquilo que me-
rece um cuidado e um carinho especial, 
o Projeto destinou prefeitos nomeados, 
para que a administração seja mais efi-
ciente. A autonomia dêsses municípios 
está assegurada pelos outros elementos 
que o configuram, isto é, a eleição de ve-
readores, a administração própria no que 
concerne ao seu peculiar interêsse, espe-
cialmente quanto à decretação e arre-
cadação de tributos de sua competência 
e a aplicação de suas rendas, bem como 
à organização dos serviços públicos lo-
cais. Apenas o prefeito passará a ser o 
ólemento da confiança do governador 
do Estado, porque assim estas cidades 
serão mais bem administradas. 

O que interessa, Sr. Presidente, é o 
progresso de tais comunas. Elas não se 
pertencem. Uma Capital é um patrimô-
nio de todo o Estado. Não são donos de-
las apenas os seus habitantes. Todos os 
que residem no Estado têm participação 
na vida da Capital, e, se contribuem pa-
ra que elas sejam cada vez mais belas, é 
justo também exijam que o seu prefeito, 
o seu administrador, seja o elemento co-
mum da confiança de todos, escolhido 
através do próprio governador do Esta-
do. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, 
~anelamo todos os companheiros de 
partido para a orientação da liderança, 
que é no sentido de votar contra a apro-
vação da emenda. 

VOTAÇAO - CAMARA DOS 
DEPUTADOS 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vai-se passar à votação da Emenda 
n.O 731-1-2. A chamada será feita de Sul 
para o Norte. O Sr. Secretário fará a 
chamada, iniciando-a pelos Srs. Líderes. 

(Procede-se a chamada.) 
Respondem à chamada e votam 
SIM os Srs. Deputados: 

Humberto Lucena 

Acre: 
Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 
Rui Lino - MDB 

Amazonas: 
Antunes de Oliveira - MDB 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
João Menezes - MDB 

Maranhão: 
Alexandre Costa - ARENA 
Cesário Coimbra - MDB 



Cid Carvalho - MDB 
Henrique La Rocque - ARENA 
José Burnett - MDB 
Mattos Carvalho - MDB 
Renato Archer - MDB 

Piauí: 
Chagas Rodrigues - MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará: 
Esmerino Arruda - ARENA 
Euclides Wicar - ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Paes de Andrade - MDB 

Rio Grande do Norte: 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 

Paraíba: 
Arnaldo Lafayete - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Janduí Carneiro - MDB 
João Fernandes - MDB 

Pernambuco: 
Andrade Lima Filho - MDB 
Clodomir Leite - MDB 
Josecarlos Guerra - ARENA 
Oswaldo Lima Filho - MDB 

Alagoas: 
Ary Pitombo - MDB 
Pereira Lúcio - ARENA 

Sergipe: 
Ariosto Amado - MDB 
José Carlos Teixeira - MDB 
Passos Pôrto - ARENA 
Walter Batista - MDB 

Bahia: 
Edgard Pereira - MDB 
Josaphat Borges - MDB 
Mário Piva - MDB 
Pedro Catalão - MDB 
Regis Pacheco - MDB 
Vieira de Melo - MDB 

Espírito Santo: 
Bagueira Leal - ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 
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Rio de Janeiro 
Adolpho Oliveira - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Edésio Nunes - MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 
Amaral Neto - MDB 
Benjamin Farah- MDB 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Nelson Carneiro - MDB 
Noronha Filho - MDB 
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Passos - MDB 
João Herculino - MDB 
Manoel de Almeida - ARENA 
Milton Reis - MDB 
Ormeu Botelho - ARENA 
Oscar Corrêa -
Padre Nobre - MDB 
Paulo Freire - ARENA 
Renato Azevedo - MDB 
Tancredo Neves - MDB 
Teófilo Pires - ARENA 

São Paulo: 
Afrânio de Oliveira - MDB 
Alceu de Carvalho - MDB 
Aniz Badra- ARENA 
Athiê Coury - MDB 
Cantidio Sampaio - ARENA 
Cunha Bueno - ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Franco Montoro - MDB 
Genninal Feijó - MDB 
Hary Normaton - ARENA 
Hélcio Maghenzani - MDB 
Ivete Vargas - MDB 
José Barbosa - MDB 
Levy Ta vares - MDB 
Luiz Francisco - MDB 
Mário Covas - MDB 



Nicolau Tuma- ARENA 
Pacheco Chaves- MDB 
Padre Godinho - MDB 
Pedro Marão - MDB 
Teófilo Andrade - MDB 
Tufy Nassif- ARENA 
Ulysses Guimarães - MDB 
Yukishigue Tamura- ARENA 

Goiás: 
Anísio Rocha - MDB 
Benedito Vaz - MDB 
Celestino Filho - MDB 

Mato Grosso: 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Accioly Filho - ARENA 
Antônio Baby - MDB 
Elias Nacle - ARENA 
Fernando Gama - MDB 
José Richa - MDB 
Lyrio Bertoli - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Renato Celidônio - MDB 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina: 
Antônio Almeida - ARENA 
Laerte Vieira - 1\IDB 
Paulo Macarani - MDB 

Rio Grande do Sul: 
Adílio Vianna - MDB 
Antônio Bresolin - MDB 
Croacy de Oliveira - MDB 
Flôres Soares - ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
Giordano Alves - MDB 
José Mandelli - MDB 
Lino Braun - MDB 
Matheus Schmidt - MDB 
Osmar Grafulha - MDB 
Ruben Alves - MDB 
Unírio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 
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Amapá: 
Janary Nunes - ARENA 

Respondem à chamada e votam 
NAO os Srs. Deputados: 

Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal- ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Wanderley Dantas- ARENA 

Amazonas: 
José Esteves - ARENA 

Pará: 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 
Clodomir Millet - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa - ARENA 
Lister Caldas- ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa - ARENA 
Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
Souza Santos - ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão -ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Edilson Melo Tã vora - ARENA 
Flãvio Marcílio - ARENA 
Furtado Leite - ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe - ARENA 
Paulo Sarasate- ARENA 

Rio Grande do Norte 
Djalma Marinho - ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire - ARENA 
Vingt Rosado- ARENA 
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Paraíba: 
Flaviano Ribeiro - ARENA 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema -ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Costa Cavalcanti- ARENA 
Dias Lins - ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
José Meira - ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão - ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto- ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 

Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães - ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
João Alves - ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Manso Cabral - ARENA 
Necy Novaes- ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Vasco Filho - ARENA 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 

Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 

Amaral Neto - MDB 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Mendes de Moraes- ARENA 

Minas Gerais: 

Abel Rafael- ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Murta - ARENA 
Dnar Mendes - ARENA 
Elias Carmo -ARENA 
Gustavo Capanema- ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel Taveira - ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende -ARENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Rondon Pa.checo - ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passas - ARENA 

São Paulo: 

Adrião Bernarde~> - ARENA 
Antônio Feliciano - ARENA 
Broca Filho - ARENA 
Campos Vergal - ARENA 
Carvalho Sobrinho - ARENA 
Celso Amaral- AREN.l\. 
Ferraz Egreja - ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Hcrbert Levy - ARENA 
José Resegue- ARENA 



Lacôrte Vitale - ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 

Goiás: 

Emival Caiado - ARENA 
Geraldo de Pina- ARENA 
Jales Machado - ARENA 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida- ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 

Paraná: 
Braga Ramos - ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Minoro Myamoto - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina : 

Albino Zeni - ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Lenoir Vargas - ARENA 
Osni Regis - ARENA 
Pedro Zimmermann- ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara -- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Clovis Pestana - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Tr·iches - ARENA 
Luciano Machado -ARENA 
Norberto Schmidt - ARENA 
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Perachi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra- ARENA 
Marcial Terra - ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

Abstiveram-se de votar os srs. Depu-
tados 

Clemens Sampaio 
Heitor Dias 
João Mendes 
Amintas de Barros 
Wilson Falcão 
Peixoto da Silveira 
Newton Carneiro 
Nelson Carneiro. 

RESULTADO 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou anunciar o resultado: votaram 
SIM 120; votaram NAO, 157; abstive-
ram-se de votar 8 Srs. Deputados. A 
emenda foi rejeitada. 

O SENADOR JOSAPHAT MARINHO 
(MDB-Bahia) - faz a seguinte decla-
ração de voto: (178) 

Sr. Presidente, a bancada do MDB, no 
Senado, votaria pela aprovação da 
emenda que assegura a eleição dos Pre-
feitos nas Capitais, se a maioria da 
ARENA na Câmara dos Deputados não a 
houvesse rejeitado, como o fêz. 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Sr. Presidente: 
Votei favoràvelmente à emenda n.0 

782 por me parecer a maneira correta de 
evitar a possibilidade de vir a ser perpe-
trada a injustiça que ameaça os mem-
bros do Congresso que recebendo de boa 
fé, desde dois anos, estipêndios reajus-
tados após decisão do Plenário, orienta-
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do pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça, seriam compelidos à devolução de 
algumas dezenas de milhões de cruzei-
ros o que se afigura, como disse, injus-
ta e afrontosa violência, insuportável, 
aos demais, pela situação financeira de 
grande maioria de meus colegas que se 
veriam alguns, reduzidos a extrema po-
breza. 

Acresce que se eiva de inconstitucio-
nalidade houve no ato praticado, incon-
testável é que nada se pode dizer con-
tràriamente a seu aspecto moral e o que 
é relevante, quanto à absoluta justiça 
nêle implícito. 

Cabe, aqui, lembrar a fundamental 
distinção entre "lex" e "jus". Admitindo 
que o a que se refere aquela noção te-
nha sido arranhado ou ferido, o mes-
mo não se dá quanto à segunda- pelo 
contrário, pois por ela inspirado tudo 
se efetivou. 

Essas, as razões que me levaram a vo-
tar, tranqüilamente, em favor da emen-
da, tão tranqüilamente, no que se refere 
à minha consciência, que o fiz quando 
já fôra atingido o quorum necessário pa-
ra a aprovação. 

Além disso, não seria correto, nem dig-
no, tendo esta convicção, ocultá-la atra-
vés, por exemplo, da obstrução ou da re-
tirada do plenário, deixando expostos à 
crítica futura mais de duas centenas de 
colegas. 

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 
1967.- Brito Velho (179) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Senhores Congressistas, a Presidência 
precisará realizar a ordenação da maté-
ria. Necessitamos trabalhar mais tempo 
esta noite, dado que o prazo que o Ato 
Institucional nos concede caminha para 
o fim. Assim, se não houver objeção al-
guma, vai encerrar esta sessão e convo-
car outra, para que se prossiga na vota-
ção da matéria. 

47.a SESSÃO (19-1-67) 
Aberta a Sessão, o Sr. 1.0 -Secretário lê 

o seguinte requerimento de preferência: 
(IXO) 

Sr. Presidente: 
Requeremos a Vossa Excelência prefe-

rência para votação da emenda n.0 

717-1-2, de autoria do Sr. Deputado Mar-
tins Rodrigues. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1967. 
- Senador Aurélio Vianna, Líder do MDB 
no Senado - Deputado Humberto Luce-
na, Líder do MDB na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) 
- Vou submeter a votação o requeri-
mento de preferência para a emenda 
717-1 e 717-2, com a seguinte redação: 

"717-1 -Redija-se assim o parágra-
fo 1.0 do Artigo 120: 
§ 1.0 - 1!:sse fôro especial poderá 
estender-se aos civis, nos casos ex-
pressos em lei, para repressão dos 
crimes contra a segurança externa 
do País ou as instituições militares, 
com recurso ordinário para o Supre-
mo Tribunal Federal." 
"717-2 -Substitua-se o § 2.0 do art. 
120 pelo seguinte: 
"§ 2.0 - A lei regulará a aplicação 
das penas da legislação militar em 
tempo de guerra." 

A emenda é de autoria do Sr. Deputado 
Martins Rodrigues. 

Em votação o requerimento de prefe-
rência. Os Srs. Congressistas que o apro-
vam queiram conservar-se como estão. 
Aprovado. 

Passa-se à votação da matéria da Câ-
mara dos Deputados. 

Para encaminhar a votação, usa da pa-
lavra o Deputado MARTINS RODRI-
GUES (MDB- Ceará): (IH!) 
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Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o 
Projeto de Constituição que estamos de-
batendo, seguindo a esteira do Ato Ins-
titucional n.0 2, estabeleceu no § 1.0 do 
art. 120 a extensão da competência do 
fôro militar para o julgamento de civis, 
em casos cuja competência anterior era 
da jurisdição comum. Com efeito, diz o 
§ 1.0 do art. 120, depois de referir-se o 
caput do artigo à Justiça Militar: 

"~sse fôro especial poderá estender-
se aos civis nos casos expressos em 
lei para repressão de crimes contra a 
segurança nacional ou as instituições 
militares; neste caso, a lei assegurará 
recurso para o Supremo Tribunal Fe-
deral." 

Anteriormente, a Constituição vigente 
- a de 46 - dizia que êsse fôro especial 
poderia estender-se aos civis, apenas nos 
casos de repressão de crime contra a se-
gurança externa ou as instituições mili-
tares. 

O projeto, dando extensão à matéria, 
amplia a competência do fôro militar pa-
ra processar civis, nos casos de crime 
contra a segurança nacional. Isso signi-
fica que o fôro excepcional passa a ser o 
fôro normal para os crimes contra a se-
gurança do Estado, como já está no Ato 
Institucional n.0 2. 

Considero esta matéria da maior gra-
vidade, porque, como sabe tôda a Nação, 
especialmente os representantes do Con-
gresso Nacional, os abusos que se come-
tem através dos inquéritos policiais mi-
litares são os mais censuráveis, daqueles 
que mais tem traumatizado a Nação, nes-
ta fase de caráter punitivo da chamada 
Revolução democrática de 31 de março de 
1964. O fato de se atribuir, neste disposi-
tivo do projeto, competência ao Supremo 
Tribunal para, em recurso, dizer defini-
tivamente sôbre o julgamento dos crimes 
de civis pelos tribunais militares, não 
modifica sensivelmente o problema, por-
que, quando o Supremo Tribunal Federal 
vier a julgar os inquéritos policiais-mili-
tares, os processos de jurisdição militar 

contra civis, já se terão caracterizado as 
violências, tôda aquela série de vexames 
e até de maltratas e de torturas que têm 
sofrido os civis pela prática de delitos 
que não são da competência de jurisdi-
ção militar na Constituição em vigor. Es-
ta matéria é de tal relevância, que só se 
admite a extensão do fôro militar aos ci-
vis, em caso de estado de sítio, decor-
rente de guerra externa ou de guerra ci-
vil, e relativamente àquela prática de 
atos contrários ou relacionados com as 
operações de zona militar. ~ uma garan-
tia que se dá aos civis, porque o fôro nor-
mal é fôro comum, como o fôro excepcio-
nal é o da justiça militar. 

Evidentemente, estamos passando por 
um processo inexorável de fascistização 
do País; só isso pode explicar que se 
transfira para a jurisdição militar o pro-
cesso e o julgamento de crime que, nor-
malmente, pertencem à jurisdição civil. 

Nenhuma razão de ordem lógica, de or-
dem nacional ou de interêsse do país jus-
tificaria tal deslocamento. Só pode expli-
car tal medida, repito, o fato de estarmos 
num processo inexorável de encaminha-
mento do país para um regime autoritá-
rio e fascista, que fará certamente a des-
graça da Nação, pela supressão das suas 
liberdades civis. 

Ora, Sr. Presidente, tendo em vista es-
tas considerações, o Movimento Demo-
crático Brasileiro apresentou ao Projeto 
de Constituição a emenda n.0 717, em 
cujo § 1.0 se diz, substituindo o do pro-
jeto: 

"~sse fôro especial poderá estender-
se aos civis, nos casos expressos em 
lei, para a repressão dos crimes con-
tra a segurança externa do país, - e 
aí se justifica - ou as instituições 
militares, com recurso ordinário pa-
ra o Supremo Tribunal Federal." 

E foi além, Sr. Presidente, o Projeto de 
Constituição: também determinou, neste 
caso do Art. 120, § 2.0 : 

"Compete originàriamente ao Supe-
rior Tribunal Militar processar e jul-
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gar os Governadores de Estado e seus 
secretários nos crimes referidos no § 
1.0." 

Quer dizer, hoje, a competência para 
julgamento dos Governadores de Estado, 
em crimes contra a segurança nacional, 
crimes definidos na lei de segurança do 
Estado, passou a ser do Superior Tribu-
nal Militar. Representa mais uma afron-
ta, mais um agravo. mais uma vulnera-
ção ao sistema federativo, porque nem 
se permite mais aos governadores de Es-
tado o julgamento pelo tribunal especial 
a que estavam sujeitos anteriormente. 

Peço a atenção dos nobres Congressis-
tas, do Senado e da Câmara, para a gra-
vidade das medidas que o Projeto esta-
beleceu no artigo 120. Pretendemos, com 
a emenda n.0 717, modificar essa dispo-
sição, a fim de que não continuem a con-
sumar-se as violências que vêm sendo 
praticadas sistemàticamente através de 
inquéritos policiais-militares, que se eter-
nizam, e que assim se pretende pereni-
zar na Constituição Federal. Através de 
inquéritos policiais-militares, têm sofri-
do os cidadãos da República. 

É grave a nossa responsabilidade, no 
momento em que votamos, nas condições 
adversas em que nos encontramos, uma 
nova Constituição para o País, ao inse-
rirmos no seu texto dispositivos que sa-
crificam profundamente e em caráter 
permanente as liberdades civis. 

Como Relator-Geral, tem a palavra o 
Senador ANTôNIO CARLOS (ARENA-
Santa Catarina): ( 1 "~) 

Sr. Presidente, a matéria objeto de 
emenda do nobre Deputado Martins Ro-
drigues foi amplamente examinada e dis-
cutida na Comissão Mista. Devo, como 
Relator Geral, transmitir ao plenário as 
razões da decisão daquela Comissão, que 
aceitou emenda modificativa do § 1.0 do 
Art. 120, sem, contudo, acolher a proposi-
ção subscrita pelo nobre representante 
pelo Ceará que acaba de ocupar a tribu-
na. 

O texto do projeto difere do texto da 
Constituição de 46, no que toca ao § 
1.0, somente quando substitui a expres-
são "segurança externa" por "segurança 
nacional". A emenda visa restabelecer 
a expressão da Carta de 46. 

A Comissão, Sr. Presidente, ouvindo in-
clusive um brilhantíssimo discurso do no-
bre Deputado Sr. Accioly Filho, fixou-se 
em que a realidade dos dias atuais está a 
indicar que os dois conceitos, "segurança 
externa" e "segurança nacional", estão 
de tal modo interligados, que seria difí-
cil, em face de tal realidade, fazer a dis-
tinção entre êles. 

Outra coisa não reconhece o eminente 
Sr. Senador Milton Campos, quando, ao 
apresentar emenda com o objetivo mes-
mo do nobre Deputado Martins Rodri-
gues, afirma na justificação: 

"Não me parece tão necessária a pro-
vidência, sob o argumento de que no 
mundo contemporâneo, cheio de in-
filtrações, de guerra revolucionária e 
de luta ideológica, a segurança inter-
na muitas vêzes se confunde com a 
segurança externa." 

E conclui o nobre representante por 
Minas Gerais: 

"Nêsses casos, a primeira pode en-
volver a segunda no conceito legal, 
dispensando a modificação constitu-
cional." 

Desta justificativa se infere, Sr. Presi-
dente, que, nos dias atuais, é muito difí-
cil se não mesmo impossível, fazer a dis-
tinção entre segurança externa e segu-
rança nacional. A Comissão preferiu a 
expressão mais ampla, o conceito mais 
geral, de modo a que a segurança nacio-
nal ficasse realmente definida, de acôr-
do com a redação do projeto. Mas a Co-
missão foi prudente. A par dessa sua de-
cisão de aceitar a expressão "segurança 
nacional", porque mais conforme com a 
realidade que vivemos, tomou a medida 
acautela.dora de, acolhendo a regra do 
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projeto, que determina que a lei assegu-
rará recurso para o Supremo, nestes ca-
sos, esclarecer seja tal recurso ordinário, 
isto é, dando a todos êsses casos de fôro 
especial, de fôro militar para civis, o re-
curso ordinário para o Supremo, que tem 
efeito suspensivo, de modo que o Supre-
mo poderá examinar a matéria de fato e 
a matéria de prova. 

Assim, a decisão final, de acôrdo com 
o projeto, será do Supremo Tribunal Fe-
deral e nenhum processo se concluirá no 
âmbito da Justiça Militar. 

Nestas condições, se no § 1.0 , a Comis-
são preferiu a expressão mais ampla, o 
conceito mais geral de segurança nacio-
nal - porque, repito, mais conforme com 
a realidade - teve a prudência de acei-
tar a emenda que determinava, para tais 
casos, sempre o recurso ordinário para o 
Supremo Tribunal Federal. E êsse dispo-
sitivo da Constituição não foi aprovado 
pela Comissão, que aceitou emenda mo-
dificativa da parte final do § 1.0 , como 
dispositivo isolado, como decisão singu-
lar. l!:le se encontra no critério prudente 
que teve a Comissão no exame de tôda a 
matéria análoga ou correlata. Basta que 
o Congresso verifique as modificações 
realizadas no Art. 151 do Projeto; basta 
que o Congresso volte a sua atenção para 
a modificação introduzida no parágrafo 
único do art. 154 do Projeto. A primeira, 
no caso da suspensão dos direitos políti-
cos, esclarece que a decisão será do Su-
premo, garantindo ampla defesa ao pa-
ciente e estabelecendo que, para os par-
lamentares, a regra do Art. 151 só poderá 
ser aplicada depois da licença da respec-
tiva Casa; e a segunda estabelece o quo-
rum classificado de dois têrços da Câma-
ra ou do Senado para a suspensão das 
garantias constitucionais, na vigência do 
estado de sítio. 

Posso afirmar ao Congresso, de cons-
ciência tranqüila, que a Comissão adotou 
tôdas as medidas acauteladoras para que 
a aplicação do dispositivo que ora discu-
timos, em face da emenda do nobre 

Deputado Martins Rodrigues, ou a apli-
cação dos outros dispositivos que tocam 
de perto à liberdade e à segurança dos 
cidadãos, não trouxesse, como conse-
qüência, injustiças, arbitrariedades ou 
quaisquer decisões que contrariassem as 
tradições democráticas e cristãs do povo 
brasileiro. 

Com estas considerações, Sr. Presiden-
te, sem negar os altos objetivos da inicia-
tiva do nobre representante pelo Ceará, 
dou por justificado o parecer da Comis-
são, pela rejeição da emenda que vamos 
votar. 

Como líder da ARENA, usa da palavra 
o Deputado GERALDO FREIRE (ARENA 
- Minas Gerais) : (lS:J) 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, to-
dos acabaram de ouvir a palavra do no-
bre e eminente Relator Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. Por conseguinte, o 
assunto está suficientemente esclarecido. 
Estou aqui apenas para dar uma palavra 
em nome da Liderança da ARENA, no 
sentido da rejeição da emenda. 

Ficou muito claro que a Comissão es-
merou-se no exame da importante maté-
ria e, resguardando os direitos e as ga-
rantias dos cidadãos, resolveu aplicar 
aquilo que mais convém à segurança da 
Pátria. 

Na realidade, o que a emenda pretende 
é restabelecer o critério adotado pela 
Constituição de 1946, que usava no lugar 
em que hoje se diz "segurança nacional" 
a expressão "segurança externa do País." 

Os tempos mudaram. Evoluíram num 
sentido e involulram em outros. O nobre 
Relator fêz sentir muito bem que se ba-
ralham e se confundem a tal ponto os 
dois conceitos, que hoje é multo difícil 
distinguirmos se um fato é contra a se-
gurança interna ou contra a segurança 
externa do País. A expressão "segurança 
nacional" abrange os dois conceitos. E, 
assim como o militar que comete delito 
não capitulado entre aquêles que devem 
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ser submetidos ao seu fôro especial, isto 
é, delito não militar, é julgado pelo juiz 
civil, assim também o civil, se cometer 
crime de natureza tipicamente militar, 
deve ser julgado pelo Tribunal Militar, 
órgão especializado no conhecimento ju-
rídico da espécie. 

O Tribunal Militar é previsto na Cons-
tituição com a máxima cautela. Compor-
se-á de 15 juízes vitalícios, com a deno-
minação de ministros, nomeados pelo 
Presidente da República, dos quais qua-
tro escolhidos dentre oficiais-generais da 
ativa do Exército, três dentre oficiais-ge-
nerais da ativa da Marinha de Guerra, 
três dentre oficiais-generais da ativa da 
Aeronáutica Militar, e cinco civis. 

Os juízes que não pertençam ao Tribu-
nal, mas a instâncias inferiores, serão 
também organizados em lei, de modo que 
sua competência e isenção estejam ple-
namente definidas, garantindo a situa-
ção de todos aquêles que devam ser por 
êles julgados. Afinal de contas, não há 
motivo para temer uma justiça dessa na-
tureza, uma justiça que terá tôdas as ga-
rantias dos juízes que o sejam na sua 
mais alta expressão, uma justiça que, ao 
mesmo tempo em que defenderá os altos 
interêsses do Direito Penal, no terreno 
de que se cuida, estará também aplican-
do as leis com sabedoria, com honestida-
de, com lisura e, sobretudo, com a ener-
gia necessária. 

É preciso que saibamos defender a nos-
sa Pátria, evitar dentro do País os Quis-
lings, os quinta-colunas, aquêles que, a 
pretexto, muitas vêzes, de servir ao Bra-
sil, nada mais fazem do que entregá-lo 
ao domínio de potências estrangeiras. 
Sem que os seus atos possam merecer o 
qualificativo de ofensivos à segurança 
externa do País, ofendem, entretanto, a 
sua segurança interna ou, numa fórmula 
mais ampla, a sua segurança nacional. 

A minha palavra, portanto, Sr. Presi-
dente, é no sentido de que todos os com-
panheiros votem pela rejeição dessa 
emenda. 

O Deputado NELSON CARNEIRO 
(MDB - Guanabara) fala pela liderança 
do MDB: (184) 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o no-
bre Senador Konder Reis fêz uma lúcida 
exposição para demonstrar o esfôrço da 
Comissão Especial em tornar menos 
maus os dispositivos do projeto governa-
mental. Louve-se êsse esfôrço. Isso, en-
tretanto, não impede que a Câmara apre-
cie e aprove a emenda do nobre Deputa-
do Martins Rodrigues, que exclui da com-
petência da Justiça Militar, os crimes 
contra a segurança interna do País, dei-· 
xando somente essa competência, nu 
tempo de paz, para os casos de segurança 
externa. 

Defendeu o nobre Relator, e em seg'Ji-
da o nobre Deputado Geraldo Freire, a 
tese da segurança nacional, capaz de le-
var ao Tribunal Militar todos os civis. 
Recorde-se, porém, que, com a faCilida-
de de baixar decretos-leis referentes à 
segurança nacional, o honrado Presiden-
te da República, Marechal do Exército, se 
valeu dessa faculdade, inclusive para re-
gulamentar disposições da lei do inquili-
nato, sob a invocação de segurança na-
cional. 

Em uma das comissões mistas de que 
tive a honra de fazer parte tr~rcei armas 
com o nobre colega Deputado Costa Ca-
valcanti, e, nos Anais, figura uma expo-
sição de S. Ex.a sôbre a extensão e a am-
plitude do que seja segurança nacional. 
É tudo. A pretexto de segurança nacional, 
pode-se levar às barras da justiça mili-
tar qualquer cidadão. A extensão não 
tem limites. Somente o céu é limite para 
o conceito de segurança nacional, tal co-
mo o entende a Escola Superior de Guer-
ra. Esta situação, Sr. Presidente, justifi-
cou ainda hoje o protesto caloroso de um 
dos Ministros do Superior Tribunal Mili-
tar, o nobre Marechal Pery Bevilacqua, 
dizendo exatamente que não se deveria 
alterar o preceito da Constituição vigen-
te, de 18 de setembro de 1946, que define 
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as atribuições da justiça militar no arti-
go 108 e §§ 1.0 e 2.0 . Assim, é a palavra de 
um marechal do Exército e membro des-
tacado da própria Côrte militar que vem 
pedir que os civis, aqui reunidos, não le-
vem os paisanos às barras do tribunal 
militar por crimes que não transcendam 
da competência notoriamente civil. Pois 
apesar dêsse apêlo de uma figura distan-
ciada dos quadros partidários, insiste o 
Govêrno em arrastar civis, sob pretexto 
de infração da lei de segurança nacional, 
para os rigores da legislação militar. Dir-
se-á que há recurso ordinário para o Tri-
bunal. Sim, há recurso ordinário. Aliás, 
o projeto dizia que a lei fixará ou dará 
recurso ordinário para o Supremo. Há 
emenda- e deve ter havido outras, mas 
uma delas foi de minha autoria- deter-
minando de logo que o recurso figure, 
pol'que a lei já existe. A lei de segurança 
naclonal existe; portanto não era preci-
so que uma lei tornasse êsse dispositivo 
auto-·executável. Mas o princípio, Srs. 
Deputados, de ampliar demasiadamente 
a esfera militar para entregar a sorte dos 
civis aos rigores desta justiça é um ex-
cesso que não se compadece com o espí-
rito democrático e a vigilância cívica de 
todos, porque a justiça militar, tal como 
ocorre hoje, começa outorgando a quem 
preside o inquérito o direito de prender 
por 30 dias o indiciado e de prorrogar ês-
te prazo por 20 dias, sem qualquer recur-
so, insusceptí:vel de qualquer apreciação 
do Tribunal. Assim, pelo só fato de ser 
indiciado, pode a justiça militar deter 
por trinta dias qualquer cidadão e pror-
rogar essa detenção por mais vinte dias, 
sem que possa existir sequer qualquer pe-
dido de habeas-corpus nesse período. 

Depois, para que se possa usar o recur-
so ordinário, é preciso que o acusado es-
teja prêso, por fôrça da condenação do 
tribunal, para que possa recorrer. São 
coações impostas ao civil por delitos de 
natureza civil que são entregues a um 
tribunal militar, não porque os juízes mi-
litares sejam mais dignos do que os juí-
zes civis, porque isso seria uma injúria 

para a magistratura nacional, mas ape-
nas porque são mais rigorosos, porque 
não são tecnicamente juízes -- a sua 
grande maioria é formada de ilustres mi-
litares. Não sendo tecnicamente juízes, 
apreciam as acusações que lhes são pre-
sentes sob o outro ângulo, sob outro pris-
ma, sem as mesmas características e sem 
as mesmas ductibilidades que informam 
o funcionamento da Justiça comum. 

O que se quer, portanto, é agravar a si-
tuação. O que se quer, portanto, é subme-
ter o civil a uma imposição militar, 
transformando êste País num imenso 
quartel, em que militares e civis são jul-
gados por militares naqueles crimes que 
podem alcançar todos os aspectos da vi-
da nacional, inclusive o inquilinato. 

Por isso, Srs. Congressistas, o Movi-
mento Democrático Brasileiro, nesta 
oportunidade, apela para todos os Srs. 
Deputados e Senadores, lembrando que 
êsse dispositivo é feito para perdurar; 
que, vitorioso hoje, nunca mais será re-
tirado das Constituições brasileiras, que 
nunca mais se recuará dessa violência, e 
nós próprios, ou os nossos filhos, havere-
mos de sofrer as consequências dessa de-
terminação. Até as greves dos estudantes 
poderão ser catalogadas entre os movi-
mentos contrários à segurança nacional; 
até as greves dos estudantes poderão ser 
catalogadas entre os crimes contra a se-
gurança nacional. Então, os que hoje, pa-
ra atender a uma determinação militar 
do Palácio do Planalto, acaso entreguem 
a sorte dos civis à discrição dos ilustres 
juízes militares, estarão talvez amanhã 
sofrendo, pelas detenções, pelos proces-
sos a que estarão sujeitos os seus próprios 
filhos, o remorso de haverem contribuído 
com o seu voto para mais essa violência 
contra os sentimentos democráticos do 
povo brasileiro. 

VOTAÇAO 
EMENDA 717/1 e 717/2 

O SR. PRESIDENTE (Catete Pinheiro) 
- Os Srs. Secretários vão iniciar a cha-
mada do Norte para o Sul. 
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RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS: 

Humberto Lucena 

Acre: 

Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 

Amazonas: 
Antunes Oliveira - MDB 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 
Adriano Gonçalves -ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
João Menezes- MDB 

Maranhão: 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
José Burnett - MDB 
Mattos Carvalho - MDB 
Renato Archer - MDB 

Piauí: 
Chagas Rodrigues - MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará: 
Armando Falcão - ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Paes de Andrade - MDB 

Rio Grande do Norte: 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 

Paraíba: 
Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Jandui Carneiro- MDB 
João Fernandes- MDB 

Pernambuco: 
Andrade Lima Filho - MDB 
Clodomir Leite - MDB 
Oswaldo Lima Filho - MDB 

Alagoas: 
Aloysio Nonô- MDB 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 
Ariosto Amado - MDB 
Walter Batista- MDB 

Bahia: 
Edgard Pereira - MDB 
Josaphat Borges - MDB 
Mário Piva- MDB 
Regis Pacheco - MDB 
Vieira de Melo - MDB 

Espírito Santo: 
Bagueira Leal - ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 

Rio de Janeiro: 
Adolpho Oliveira - MDB 
Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Edésio Nunes - MDB 
Getúlio Moura - MDB 
Glenio Martins - MDB 
José Maria Ribeiro- MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 
Amaral Neto- MDB 
Aureo Melo- MDB 
Benjamin Farah - MDB 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues- MDB 
Jamil Amiden- MDB 
Nelson Carneiro- MDB 
Noronha Filho - MDB 
Rômulo Marinho 
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes- ARENA 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Murta - ARENA 
Celso Passos - MDB 
Gustavo Capanema- ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
João Herculino - MDB 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Nogueira de Rezende - ARENA 



Oscar Corrêa 
Padre Nobre - MDB 
Paulo Freire - ARENA 
Pedro Vidigal- ARENA 
Renato Azeredo - MDB 
Tancredo Neves- MDB 
Teófilo Pires - ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo: 
Ewaldo Pinto - MDB 
Afrânio de Oliveira - MDB 
Alceu de Carvalho - MDB 
Athiê Coury - MDB 
Campos Verga!- ARENA 
Cantidio Sampaio - ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Franco Montoro - MDB 
Hamilton Prado- ARENA 
Hary Normaton- ARENA 
Hélcio Maghenzani - MDB 
!vete Vargas - MDB 
José Barbosa - MDB 
Luiz Francisco - MDB 
Mário Covas - MDB 
Pacheco Chaves- MDB 
Teófilo Andrade - MDB 
Tufy Nassif- ARENA 

Goiás: 
Celestino Filho - MDB 
José Freire- MDB 

Mato Grosso: 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Saldanha Derzi - ARENA 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Antonio Baby - MDB 
Fernando Gama - MDB 
Hermes Macedo- ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Renato Celidônio - MDB 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina: 
Alvaro Catão - ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
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Laerte Vieira - MDB 
Lenoir Vargas - ARENA 
Orlando Bertoli- ARENA 
Osni Regis -ARENA 
Paulo Macarini - MDB 

Rio Grande do Sul: 
Adílio Viana - MDB 
Antonio Bresolin - MDB 
Brito Velho - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares- ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
Giordano Alves - MDB 
Jairo Brun - MDB 
José Mandelli- MDB 
Lino Braun - MDB 
Matheus Schmidt - MDB 
Norberto Schmidt - ARENA 
Osmar Grafulha - MDB 
Ruben Alves - MDB 
Unírio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"NAO" OS SRS. DEPUTADOS: 

Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal- ARENA 
Armando Leite - ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres- ARENA 

Pará: 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães- ARENA 

Maranhão: 
Lister Caldas - ARENA 
Alexandre Costa - ARENA 
Clodomir Millet- ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Luiz Coelho - ARENA 



Piauí: 
Dyrno Pires- ARENA 
Ezequias Costa - ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcante- ARENA 
Souza Santos- ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão- ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Furtado Leite - ARENA 
Ossian Araripe- ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado- ARENA 

Paraíba: 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro- ARENA 
Luiz Bronzeado- ARENA 
Plínio Lemos- ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto- ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema- ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes- ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Geraldo Guedes- ARENA 
Heráclio Rêgo -ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josecarlos Guerra - ARENA 
José Meira- ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho- ARENA 
Souto Maior- ARENA 
Tabosa de Almeida- ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto- ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Pereira Lúcio- ARENA 

Sergipe: 
Lourival Batista- ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 
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Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães - ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo- ARENA 
Luiz Viana- ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques- ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Ruy Santos- ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Wilson Falcão - ARENA 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes- ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 
Cardoso de Menezes - ARENA 

Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Amintas de Barros - ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Horácio Bethônico- ARENA 
Monteiro de Castro- ARENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho - ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pinheiro Chagas- ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes- ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
Antônio Feliciano - ARENA 
Celso Amaral- ARENA 



Cunha Bueno - ARENA 
Hamilton Prado - ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
José Resegue - ARENA 
Lacorte Vitale- ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Yukishigue Tamura- ARENA 

Goiás: 
Anisio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 
Rachid Mamed - ARENA 

Paraná: 
Braga Ramos - ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
Lyrio Bertolli -ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Minoro Miyamoto- ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni - ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Antonio Almeida - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas - ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau- ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clovis Pestana- ARENA 
Daniel Faraco- ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Luciano Machado- ARENA 
Perachi Barcelos- ARENA 
Tarso Dutra- ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 
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Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 
Total 142 "NAO". 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. 
DEPUTADOS: 

Clemens Sampaio 
Henrique Lima 
João Mendes 
Arnaldo Nogueira 
Peixoto da Silveira 
Newton Carneiro 
Emival Caiado 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Responderam à chamada e votaram 
"SIM", 138 Srs. Deputados; votaram 
"NAO", 142 Srs. Deputados. Abstiveram-
se 7 Srs. Deputados. A emenda foi rejei-
tada. 

Em conseqüência da rejeição, a maté-
ria deixa de ser submetida ao Senado. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura 
de requerimento de preferência. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Sr. Presidente: 
Requeremos a Vossa Excelência prefe-

rência para votação da Emenda n.0 58, de 
autoria do Deputado Amaral Neto. 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967.- Senador Aurélio Vianna, Líder do 
MDB no Senado - Deputado Humberto 
Lucena, Líder do MDB na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os Srs. Congressistas que aprovam o 
requerimento que acaba de ser lido, quei-
ram conservar-se como se encontram. 
Aprovado. Em conseqüência, passa-se 
imediatamente à votação da Emenda 58, 
que tem a seguinte redação: 

"0 item II, Art. 21, Capítulo V do 
Sistema Tributário passa a ter a se-

guinte redação: 
Art. 21. Compete à União decretar 
impostos sôbre: 
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11 - exportação para o estrangeiro 
de produtos nacionais ou nacionali-
zados, exceto os industrializados ou 
manufaturados." 
No encaminhamento da votação, 

usam da palavra o Deputado AMARAL 
NETO (MDB - Guanabara) e o Senador 
ANTôNIO CARLOS (ARENA - Sta. Ca-
tarina): 

O SR. AMARAL NETO: (185) 

- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, esta 
emenda foi apresentada com um único 
objetivo: o de dar ao mercado exportador 
brasileiro um grau de capacidade para 
competir com o mercado exterior, a fim 
de nos proporcionar divisas e de promo-
ver o desenvolvimento do País. Como 
quero ser breve, inclusive por causa do 
tempo, vou limitar-me a ler a opinião do 
Sr. Ministro da Fazenda, Sr. Otávio Gou-
veia de Bulhões que, em exposição de mo-
tivos feita ao Presidente da República 
em novembro de 1965, publicada no n.0 

242 da Revista de Finanças Públicas, edi-
tada pelo Conselho Técnico de Economia 
e Finanças, afirmou aquilo para o que 
peço a atenção dos Srs. Senadores e 
Deputados: 

"Caso nos limitássemos a declarar na 
reforma da Constituição que o im-
pôsto de exportação seria transferido 
dos Estados para a União, a medida 
haveria de ser considerada sem jus-
tificativa plausível, porque todos re-
conhecem a inconveniência econô-
mica dêsse tributo." 

Em seguida, passo a ler para V. Ex.as, 
resumidamente, o que dispõe o Conselho 
de Comércio Exterior, na Lei 5.025-66, 
itens 1 e 2 do Artigo 5.o: 

"Na formulação da execução da po-
lítica de Comércio Exterior, serão 
considerados, entre outros, os seguin-
tes objetivos principais: 1.0 ) a cria-
ção de condições internas e externas 
capazes de conferir maior capacida-
de competitiva aos produtores bra-
sileiros no exterior; 2.0 ) A crescente 

diversificação da pauta de produtos 
exportáveis, especialmente através 
de estímulos apropriados à exporta-
ção de produtos industriais. 

O programa de ação econômica do 
Govêrno atual, na sua fôlha 131 acentua 
que não são poucos os ônus fiscais que 
incidem sôbre a exportação do produto, 
reduzindo-lhe pela elevação do custo o 
seu poder competitivo no exterior, prin-
cipalmente no que diz respeito a pro-
duto manufaturado. 

Quero, depois dessas opiniões, que são 
do Govêrno, não são minhas, acentuar o 
seguinte: exportar produto manufatura-
do é exportar mão-de-obra, é exportar 
trabalho, é exportar o produto do suor do 
trabalhador brasileiro e dar à indústria 
nacional, quer ela seja de capital total-
mente nacional, quer ela seja estrangei-
ra, mas com sede aqui, emprestando 
mão-de-obra ao operário brasileiro, fa-
zendo girar capital no País, fazendo com 
que essa indústria nacional ou estran-
geira aqui sediada possa ver no seu sus-
tento a garantia de que exportando ja-
mais sofrerá ônus qualquer por exportar; 
é fazer com que o parque industrial se 
movimente mais, se incremente, e fazer 
com que exportar se transforme em meta 
cada vez maior dos produtores de manu-
fatura. 

Essa teoria não é minha. Aqui não que-
ro fazer citações, o que compete mais aos 
conhecedores maiores da legislação es-
trangeira. Mas o Japão, ao invés de falar 
em exportar, taxando, tem uma tabela de 
prêmio para quem exporta, prêmio para 
quem manda para fora do país a manu-
fatura japonêsa; a Alemanha, quando 
quis entrar no mercado americano de au-
tomóveis, premiou a Volkswagen com 
10% do valor do carro exportado, para 
que ela pudesse conquistar o mercado 
americano. E, assim por diante, Itália, 
França, Inglaterra e até mesmo com o 
sacrifício do consumo interno do produto 
industrial, porque exportar dá a êsses 
países a garantia de uma receita em di-

(185) D.C.N. - 20-1-67 - n.o 13 - pâg. 354 
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visas que lhes possibilita um desenvolvi-
mento e um enriquecimento maior den-
tro do país. Por outro lado, Srs. Senado-
res e Srs. Deputados, a não existência de 
qualquer dispositivo constitucional que 
permita uma taxação à exportação cons-
titui também uma garantia de segurança 
para o produtor brasileiro porque, sem 
querer referir-me a qualquer govêrno, 
mas ao mesmo tempo podendo referir-me 
a qualquer govêrno futuro, podemos ter a 
certeza de que a nossa fragilidade econô-
mica e a nossa dependência econômica 
pode permitir que lá fora um trust qual-
quer que domine um mercado, ao se tor-
nar passível de diminuição pela presença 
de um produto manufaturado brasileiro, 
venha a conseguir, aqui dentro, taxações 
que impeçam a competição do produto 
brasileiro. Repito que não estou aqui fa-
zendo uma acusação. Estou, apenas, re-
latando um fato que, amanhã ou depois, 
pode ter cabimento na sua concretização 
infeliz, que esperamos jamais aconteça. 
Mas afirmo, Srs. Congressistas, e para 
isto convido o Sr. Relator que teve o ob-
séquio de analisar seriamente o proble-
ma e que na Comissão, dando seu voto 
contrário, não combateu o projeto, não 
combateu a emenda em si, mas, por in-
formações recebidas, defendeu uma po-
sição governamental - quero chamar a 
atenção necessária de S. Ex.a, no sentido 
de que verifique a opinião do próprio Go-
vêrno, a opinião emitida pelo Plano de 
Ação Econômica, a opinião emitida pelo 
Ministro da Fazenda, a emitida na Lei 
de Comércio Exterior, e lhes diga, daqui 
da tribuna, que, neste momento, não há 
no mundo país algum que, orgulhoso da 
sua indústria, continue a manter na ex-
portação a ameaça de qualquer espécie 
de ônus. Mais ainda: Quando se fala no 
impôsto de exportação como fator regu-
lador de mercados, é preciso não esque-
cer aquilo que li, de autoria de um gran-
de legislador italiano. Quando na sua 
terra se impunha a extinção dêsse im-
pôsto, afirmava êle que se o impôsto é 
tão baixo que não é capaz de dar ao Es-

tado proveito algum e apenas atemoriza 
o exportador, de nada vale. E, se êle é tão 
alto a ponto de atingir o produto, êle ma-
ta a exportação, que seria a galinha-dos-
ovos-de-ouro. 

Por isso, Srs. Congressistas, ao finali-
zar estas palavras, faço um apêlo a êste 
Congresso, para que raciocine em tôrno 
desta emenda em têrmos nacionalistas -
não do nacionalismo estranho, mas do 
nacionalismo brasileiro - em têrmos de 
desenvolver esta indústria nossa, que dá 
ao operário a mão-de-obra de que êle 
precisa e à Nação o desenvolvimento de 
que ela carece. Por isso, Srs. Congressis-
tas, na certeza da apreciação de V. Ex.as, 
independente - e sou um homem apai-
xonado em minha posição - da posição 
político-partidária de cada um, o que 
viso nesta emenda, principalmente, é dar 
ao País uma contextura nova no merca-
do exportador, uma segurança maior pa-
ra a competição de manufaturas lá fora 
e, mais do que isso, expelir de uma Cons-
tituição nova um impôsto, que hoje é 
considerado, no mundo inteiro, uma ex-
crescência contraditória, num país que se 
diz em desenvolvimento. 

O SR. ANTONIO CARLOS- (ARENA 
SC - (Relator-Geral (1" 11 ) 

- Sr. Presidente, Srs. Representantes, 
entendo que a divergência entre o Rela-
tor, no que toca à emenda n.0 58, e o 
nobre autor da emenda é eminentemente 
de técnica. 

A opinião do Relator foi acolhida pela 
Comissão, que negou parecer favorável à 
proposição do nobre Deputado Amaral 
Neto. 

E devo aqui, também ràpidamente, ex-
por as razões dessa rejeição. O impôsto 
de exportação, como a Casa sabe, até 
1965 era da competência dos Estados, que 
podiam cobrá-lo, nos têrmos da Consti-
tuição de 46, a uma taxa, de acôrdo com 
uma alíquota que poderia atingir até 5% 
do valôr da mercadoria. A emenda Cons-
titucional n.0 18, que reformou o sistema 

(186) D.C.N. - 20-1-67 - n.0 13 - pág. 354 
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tributário do nosso País, deu à União :1 

competência para cobrar o impôsto de 
exportação, e o fêz nos seguintes têr-
mos: 

"Art. 7.0 - Competem à União: 
11 - o lmpôsto sôbre a exportação, 

para o estrangeiro, de produ-
tos nacionais ou nacionaliza-
dos." 

E no § 1.0 do mesmo artigo determi-
nou: 

"O Poder Executivo pode, nas con-
dições e nos limites estabelecidos em 
lei, alterar as alíquotas ou as bases 
de cálculo dos impostos a que se re-
fere êste artigo, a fim de ajustá-los 
aos objetivos da política cambial e 
de comércio exterior.'' 

O projeto, Sr. Presidente, nada mais 
faz do que repetir a regra da emenda n.o 
18, pois assim está escrito no art. 21: 

"Compete à União decretar Impostos 
sôbre: 
11 - Exportação, para o estrangeiro, 

de produtos nacionais ou na-
cionalizados." 

E o § 1.0 do mesmo artigo: 
"O Poder Executivo pode, nas condi-
ções e nos limites estabelecidos em 
lei, alterar as alíquotas ou as bases 
de cálculo dos Impostos a que se re-
ferem os n.os I, II e VI a fim de ajus-
tá-los aos objetivos da política cam-
bial e de comércio exterior ou de po-
lítica monetária." 

O n.0 2 refere-se exatamente ao impôs-
to de exportação. A emenda deseja es-
tabelecer no texto constitucional a Isen-
ção dêsse impôsto para os produtos In-
dustrializados e manufaturados destina-
dos ao exterior. Entendo que o projeto, 
assim como a Emenda n.0 18, já arma 
o Govêrno de instrumentos válidos, ca-
pazes e eficientes para estabelecer, quan-
to ao impôsto de exportação, os favores 
indispensáveis a que o Brasil possa in-
crementar a sua política de exportação. 
E digo que me baseei, primeiro, na Lei n.o 

5.072, de 12 de agôsto de 66, que regulou 
justamente o inciso II e os §§ 1.0 e 2.o do 
art. 7.0 da Emenda Constitucional a que 
me referi. Nessa lei, diz o art. 1.0 : 

"0 impôsto de exportação a que se 
refere o art. 7.0 inciso II da Emenda 
Constitucional n.0 18 é de caráter ex-
clusivamente monetário e cambial e 
tem por finalidade disciplinar os 
efeitos monetários decorrentes da 
variação de preços no exterior e pre-
servar as receitas de exportação." 

E mais adiante: 
"Art. 3.0 - Cabe ao Conselho Mone-
tário Nacional, tendo em vista o pre-
ceituado no art. 1.0 desta lei, deter-
minar a oportunidade da cobrança 
do impôsto ou de sua eliminação, 
aprovar a lista de produtos sujeitos 
ao tributo e, observadas as limitações 
do parágrafo único do art. 2.0, fixar 
a respectiva tabela de alíquotas." 

O sistema do projeto não é o de gravar 
os produtos destinados ao exterior com 
um impôsto que venha, em conseqüência, 
evitar o incremento das exportações. Es-
tabelece, isto sim, a possibilidade da co-
brança do impôsto, através de alíquotas 
variáveis, de forma que o Govêrno possa, 
de um lado aumentar as exportações 
brasileiras, estimulá-las, e, ao mesmo 
tempo, dispor de reservas monetárias pa-
ra também, de outro modo, atender às 
necessidades da exportação. 

li: sabido que vários produtos brasilei-
ros, principalmente os primários, multo 
freqüentemente não encontram mercado 
no exterior, porque os preços internos são 
superiores aos externos. O recurso que se 
tem utilizado para sanar êsse desnível é 
a elevação, pura e simples, da taxa de 
câmbio. Não tem preço o produto de ex-
portação para competir no exterior? São 
nossos preços superiores aos do mercado 
internacional? Que faz o Govêrno? Ele-
va a taxa de câmbio. 

Pelo sistema do projeto, que repete o 
disposto na emenda constitucional, regu-
lada pela lei a que me referi, o Govêrno, 
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para atender àquela diferença de preços, 
vai contar com a arrecadação do impôs-
to de exportação, seja ela grande ou pe-
quena, para que possamos, então, colocar, 
no mercado, aquêles produtos comumen-
te chamados gravosos. Por outro lado, 
se o problema não fôr o de favorecer os 
produtos gravosos, o Govêrno, pelo pro-
jeto, e principalmente pelo § 1.0 do Art. 
21, tem condições de reduzir as alíquo-
tas do impôsto de exportação a níveis 
capazes de não torná-lo um obstáculo 
ao aumento de nossas vendas para o ex-
terior. 

A isenção absoluta e automática no 
texto constitucional, ainda que solicita-
da com os mais nobres e elevados objeti-
vos, vai quebrar êsse sistema, o único, no 
meu entender, capaz de evitar o recurso 
danoso e prejudicial, da elevação da taxa 
de câmbio, tôda vez que um produto pri-
mário ou industrializado não tenha con-
dições de concorrer no mercado interna-
cional. 

Por isso, Sr. Presidente, emiti parecer 
contrário à emenda, sem, contudo, negar 
seus altos propósitos. O Govêrno está ar-
mado, pelo projeto, de todos os instru-
mentos para regular a alíquota do im-
pôsto de exportação, atendendo a êsses 
dois objetivos: primeiro, aumentar a ex-
portação dos produtos industrializados e 
manufaturados brasileiros; segundo, mu-
nir-se de elementos para, através de uma 
reserva monetária, poder subsidiar os 
produtos primários que não tenham pre-
ços compatíveis com os internacionais. 

Mantenho, portanto, o parecer contrá-
rio à emenda. Entendo que a lei deve re-
gular sempre a questão de isenções. Por 
esta razão, sou favorável ao sistema ins-
tituído pelo projeto. 

VOTAÇAO 

EMENDA N.0 58 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Vai-se passar à votação. Ela se fará 
do Norte para o Sul, votando em primei-
ro lugar os lideres. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS: 
Humberto Lucena 

Acre: 
Mário Maia - MDB 

Amazonas: 
Antunes de Oliveira - MDB 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
João Menezes- MDB 

Maranhão: 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
José Burnett - MDB 

Piauí: 
Chagas Rodrigues - MDB 
João Mendes Olímpio - MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará: 
Marcelo Sanford- ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho- ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 

Paraíba: 
Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Jandui Carneiro- MDB 
João Fernandes- MDB 

Pernambuco: 
Andrade Lima Filho - MDB 
Josecarlos Guerra- ARENA 

Alagoas: 
Ary Pitombo - MDB 
Pereira Lúcio - ARENA 

Sergipe: 
Ariosto Amado - MDB 
José Carlos Teixeira- MDB 
Walter Batista - MDB 

Bahia: 
Edgard Pereira - MDB 
Josaphat Borges - MDB 



Mário Piva - MDB 
Nonato Marques - ARENA 
Regis Pacheco - MDB 
Vieira de Melo - MDB 
Wilson Falcão- ARENA 

Espírito Santo: 
Bagueira Leal - ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 

Rio de Janeiro: 
Adholpo Oliveira - MDB 
Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório - MDB 
Edésio Nunes - MDB 
Getúlio Moura - MDB 
Glenio Martins- MDB 
José Maria Ribeiro- ARENA 

Guanabara: 
Amaral Neto- MDB 
Aureo Melo - MDB 
Benjamin Farah- MDB 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues- MDB 
Jamil Amiden- MDB 
Nelson Carneiro - MDB 
Rômulo Marinho -
Rubens Berardo 
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Passos- MDB 
Jaeder Albergaria- ARENA 
João Herculino- MDB 
Oscar Corrêa 
Padre Nobre - MDB 
Pedro Vidigal- ARENA 
Renato Azeredo- MDB 
Tancredo Neves - MDB 

São Paulo: 
Alceu de Carvalho - MDB 
Aniz Badra - ARENA 
Athié Coury - MDB 
Campos Vergal- ARENA 
Cantidio Sampaio- ARENA 
Celso Amaral- ARENA 
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Cunha Bueno- ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Ferraz Egreja - ARENA 
Hary Normaton - ARENA 
Hélcio Maghenzani - MDB 
Henrique Turner - ARENA 
!vete Vargas - MDB 
José Barbosa - MDB 
Luiz Francisco - MDB 
Mário Covas - MDB 
Ulysses Guimarães - MDB 

Goiás: 
Anisio Rocha - MDB 
Celestino Filho - MDB 
Geraldo de Pina - ARENA 
José Freire - MDB 

Mato Grosso: 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Accioly Filho - ARENA 
Antônio Annibélli - MDB 
Antonio Baby - MDB 
Braga Ramos - ARENA 
Elias Nacle- ARENA 
Emílio Gomes- ARENA 
Fernando Gama - MDB 
Hermes Macedo- ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
José Richa - MDB 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Minoro Miyamoto- ARENA 
Paulo Montans- ARENA 
Renato Celidônio - MDB 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina: 
Alvaro Catão - ARENA 
Diomício Freitas- ARENA 
Laerte Vieira - MDB 
Paulo Macarini - MDB 

Rio Grande do Sul: 
Antônio Bresolin - MDB 
Croacy de Oliveira - MDB 
Flôres Soares- ARENA 
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Floriceno Paixão - MDB 
Giordano Alves - MDB 
Jairo Brun- MDB 
José Mandelll - MDB 
Lino Braun- MDB 
Matheus Schmidt - MDB 
Osmar Grafulha - MDB 
Ruben Alves - MDB 
Unírio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 

Roraima: 
Francisco Elesbão- ARENA 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"NAO" OS SRS. DEPUTADOS: 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas- ARENA 

Amazonas: 
José Esteves- ARENA 

Pará: 
Armando Corrêa - ARENA 
Waldemar Guimarães- ARENA 

Maranhão: 
Clodomir Millet- ARENA 
Henrique La Rocque- ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires- ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcante- ARENA 
Souza Santos- ARENA 

Ceará: 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Ossian Araripe- ARENA 
Paulo Sarasate- ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Grimaldi Ribeiro- ARENA 
Jessé Freire -ARENA 

Paraíba: 
Ernany Sátiro - ARENA 
Flaviano Ribeiro- ARENA 

Plínio Lemos- ARENA 
Raul de Goes- ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema- ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes- ARENA 
Clodomir Leite- MDB 
Costa Cavalcanti- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas- ARENA 
José Meira- ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Oswaldo Lima Filho - MDB 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida- ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto- ARENA 
Oceano Carleial- ARENA 
Segismundo Andrade- ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista- ARENA 
Machado Rollemberg- ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 

Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães- ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo - ARENA 
Luiz Vianna - ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Necy Novaes- ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Teódulo de Albuquerque -ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Tourinho Dantas - ARENA 

Espírito Santo 
Dulcino Monteiro -ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 



Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra- ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Mendes de Morais - ARENA 

Minas Gerais: 
Abel Rafael- ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes -ARENA 
Dnar Mendes - ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Geraldo Freire- ARENA 
Horácio Bethônico- ARENA 
Monteiro de Castro- ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ovidio de Abreu -ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
Teófilo Pires - ARENA 
Walter Passos- ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes - ARENA 
José Resegue- ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Nicolau Tuma - ARENA 
Ortiz Monteiro - ARENA 
Pacheco Chaves- MDB 
Pereira Lopes- ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 

Goiás: 
Emival Caiado - ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida -ARENA 
Rezende Monteiro- ARENA 

Mato Grosso: 
Rachid Mamed- ARENA 
Saldanha Derzi- ARENA 
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Paraná: 
Ivan Luz - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Plínio Costa- ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Zacarias Seleme- ARENA 

Santa Catarina: 
Aroldo Carvalho- ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Lenoir Vargas - ARENA 
Osni Regis- ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau- ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Cid Furtado- ARENA 
Clovis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Luciano Machado- ARENA 
Marcial Terra - ARENA 
Perachi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra- ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. 
DEPUTADOS: 

Clemens Sampaio 
Henrique Lima 
João Mendes 
Peixoto da Silveira 
Newton Carneiro 
Brito Velho 
Norberto Schimdt 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Está encerrada a votação. Vou procla-
mar o resultado: 

Votaram SIM- 126 Srs. Deputados; 
Votaram NAO- 125 Srs. Deputados; 
Houve 7 abstenções. 
A emenda foi rejeitada. 
Nada mais havendo a tratar, vou en-

cerrar a Sessão, convocando, antes, os 
Srs. Congressistas para a próxima, hoje 
às 10 horas da manhã, destinada à con-
tinuação da votação da matéria. 
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48.8 SESSÃO (19-1-67) 
Aberta a Sessão, o Presidente anun-

cia o envio à Mesa de discurso do Se-
nador VASCONCELOS TORRES (ARENA 
- Estado do Rio): (187) 

É o seguinte o discurso do Sr. Sena-
dor VASCONCELOS TORRES: 

Apresentei emendas, por mim ardoro-
samente defendidas na Comissão Mista 
que estudou o projeto de Constituição, 
objetivando assegurar remuneração ao 
vereador. Entendo que o representante 
mais direto do povo deve receber subsí-
dio condigno, dentro de critérios estabe-
lecidos nas leis orgânicas das municipa-
lidades. Julgo que a gratuidade da ve-
reança abriria a porta da corrupção. Sou 
pela fórmula ampla, que não limita a 
remuneração às capitais e às cidades 
com mais de cem mil habitantes. Den-
tro das possibilidades financeiras de 
cada comuna, essa matéria deveria ser 
regulada. Para mim, o assunto não se 
esgota com a votação das emendas 130-6 
e 82-1. Na devida oportunidade, estarei 
voltando ao tema e provarei, como tive 
oportunidade de fazê-lo da tribuna do 
Senado Federal, que a edilldade se cons-
titui numa escola de serviço público, de-
vendo ser, por isso mesmo, amparada, 
para que a democracia não seja feita 
pela metade no Brasil. 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967. - Vasconcelos Tôrres. 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-

ro) -A Ordem do Dia da presente Ses-
são é continuação da votação das emen-
das ao Projeto de Constituição. Não ha-
vendo número para votação, vou sus-
pender os trabalhos até que o quorum se 
complete para reinício dos trabalhos. 

(A Sessão é suspensa às 10 horas 
e 10 minutos, sendo reaberta às 10 
horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - Havendo quorum para votação, 

declaro reiniciados os nossos trabalhos 
desta manhã. 

o Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei-
tura de requerimento de preferência 
para votação. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 

Sr. Presidente. 

Requeremos a V. Ex.a preferência para 
votação da Emenda n.0 818, de autoria 
do Sr. Senador Eurico Rezende. 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967. - Senador Aurélio Vianna, Líder 
do MDB no Senado. -Deputado Hum-
berto Lucena, Líder do MDB na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - O Senhor Primeiro-Secretário 
acaba de ler requerimento subscrito pelo 
Sr. Senador Aurélio Vianna e pelo Sr. 
Deputado Humberto Lucena, como líde-
res do MDB no Senado e na Câmara 
dos Deputados, de preferência para vo-
tação da Emenda n.0 818, de autoria do 
Sr. Senador Eurico Rezende, com a se-
guinte redação: 

"Acrescente-se ao artigo 170 o se-
guinte parágrafo único: 
"O Poder Executivo poderá consti-
tuir órgãos revisores dos atos men-
cionados neste artigo, os quais jul-
garão por livre convicção, sem re-
curso para o Poder Judiciário." 

Éste o teor da emenda para cuja vo-
tação acaba de ser requerida prefe-
rência. 

Os Senhores Congressistas que apro-
vam o requerimento de preferência 
queiram se conservar como estão. Apro-
vado. 

Usam da palavra para encaminhar a 
votação da emenda, os Deputados NEL-
SON CARNEIRO (MDB - Guanabara) 

(187) D.C.N. - 20·1·67 - n.o 13 - pág. 356 
e segs. 
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e GERALDO FREIRE (ARENA- Minas 
Gerais): 

O SR. NELSON CARNEIRO (188) _ 
Senhor Presidente, Senhores Congressis-
tas, a emenda cuja aprovação se pede 
é de autoria do nobre Senador Eurico 
Rezende, Vice-Líder da ARENA no Se-
nado Federal. 

A emenda não satisfaz aos pontos de 
vista defendidos pelo Movimento De-
mocrático Brasileiro, mas, ao destacá-Ia 
e pedir preferência para sua aprova-
ção, o Movimento Democrático Brasilei-
ro quer dar uma oportunidade a que 
esta Casa não encerre os seus trabalhos 
sem abrir uma possibilidade de revisã~ 
daqueles atos que o próprio Poder Exe-
cutivo conclui por contrários aos in-
terêsses nacionais. 

A emenda diz o seguinte: 
"O Poder Executivo poderá" - pri-
meira condição: é uma faculdade· 
não é uma obrigatoriedade" ... __: 
"constituir órgãos revisores dos atos 
mencionados neste artigo" - são 
as cassações, ou suspensões de di-
reitos - "os quais julgarão por li-
vre convicção, sem recurso para o 
Poder Judiciário." 

Ai está o que pretende o Senador Eu-
rico Rezende: dar ao Poder Executivo 
essa faculdade; "poderá constituir ór-
gãos técnicos". Êle os constitui, com as 
pessoas que entenda as próprias, e não 
admite dessas decisões recursos para o 
Poder Judiciário. Pois até contra isso se 
insurge a liderança da maioria desta 
Casa. 

Evidentemente, o que se quer é decre-
tar a infalibilidade dos atos do poder 
revolucionário, infalibilidade que não 
pode, por melhores que fôssem as ins-
pirações que ditaram êsses atos, conti-
nuar perdurando na legislação e nos 
anais da vida política brasileira. Por-
tanto, o esfôrço do Movimento Demo-
crático Brasileiro é apenas o de convo-
car a ARENA para aprovar uma suges-

tão da ARENA, do Vice-Líder da ARENA 
no Senado Federal. Em têrmos mais 
amplos trata-se de atribuir ao Presi-
dente da República a faculdade de 
.constituir um órgão que reexaminará os 
pedidos de revisão que lhe forem en-
caminhados, sem que se abra a apre-
ciação do Poder Judiciário para as de-
cisões dêsse órgão. 

Quero repetir que o Movimento De-
mocrático Brasileiro pleitearia, em 
primeiro lugar, a anistia para êsses fa-
tos, para todos êsses apontados como 
subversivos e corruptos, tantos dêles ino-
centes, tantos dêles envolvidos em de-
cretos generalizados, como aquêle que 
acabou cassando o Prefeito de Natal, 
por equívoco. Mas não é isso que se 
pede nesta oportunidade. Pretende-se 
apenas atribuir ao Poder Executivo a 
faculdade de constituir órgãos para exa-
minar, oportunamente e sem reaprecia-
ção do Poder Judiciário, os pedidos de 
revisão que lhe forem formulados. É, 
portanto, um apêlo à revisão pelo pró-
prio Poder que puniu, através de órgão 
constituído por êle mesmo, sem qual-
quer interferência do Poder Legislativo 
nem do Poder Judiciário. Mas até con-
tra isso se ergueu a Liderança da Maio-
ria; quer dizer, até contra isso se er-
gueram aquêles sentimentos que deve-
riam continuar generosos e nobres, ilus-
tres dirigentes da ARENA. 

A emenda, repito, é do Senhor Sena-
dor Eurico Rezende e é defendida, nes-
ta oportunidade, pelo Movimento De-
mocrático Brasileiro, como a última es-
perança de se corrigirem os desacer-
tos e sanarem as injustiças praticadas 
no decorrer dêstes dois últimos anos pelo 
poder revolucionário. 

O SR. GERALDO FREIRE (18U) 
Senhor Presidente, Senhores Congresis-
tas, a emenda em debate é de autoria 
do nobre Senador Eurico Rezende. Basta 
esta menção para que lhe demos o va-

(188) D.C.N. 20-1-67 n.o 13 - pág. 358 
(189) D.C.N. - 20-1-67 - n.o 13 - pág. 359 
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lor que ela merece, sob o ponto de vis-
ta intelectual e sob o ponto de vista cí-
vico. Direi, entretanto, com a devida vê-
nia, algumas palavras, para a orienta-
,ção que a liderança pretende imprimir 
,ao tema. 

A emenda não pode ser aprovada. 
O Sr. Brito Velho - Como? 
O SR. GERALDO FREIRE - V. Ex.a 

deseja apartear, nobre Deputado Brito 
Velho? 

O Sr. Brito Velho - Não. Desejo ou-
vi-lo. 

O SR. GERALDO FREIRE - Muito 
obrigado. 

O Sr. Brito Velho - Pergunto se V. 
Ex.a disse pode ou não pode? 

O SR. GERALDO FREIRE - A emen-
da não pode ser aprovada. 

O Sr. Brito Velho - Por quê? 
O SR. GERALDO FREIRE - A lide-

rança é contrária à aprovação desta 
emenda. 
O Sr. Brito Velho - Isto é outra coisa. 
Não significa que não pode. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - Atenção! Peço aos Senhores 
Congressistas que não aparteiem os 
oradores. Não são permitidos apartes, 
em encaminhamento de votação. 

O SR. GERALDO FREIRE - Passarei 
a explicar, nobre Deputado Brito Ve-
lho, as razões do meu entendimento. 
Basta que V. Ex.a leia a emenda: 

"O Poder Executivo poderá consti-
tuir órgãos revisores dos atos men-
cionados neste artigo, os quais jul-
garão por livre convicção, sem re-
curso para o Poder Judiciário." 

O atual Presidente e o Presidente 
eleito são, indiscutivelmente, homens de 
grande responsabilidade. Não se trata, 
entretanto, de colocar em causa o jul-
gamento sôbre o valor pessoal de qual-
quer pessoa. O fato é que o Presidente 
da República, seja lá quem fôr, nomea-

rá, por exemplo, dois oficiais de gabi-
nete para rever os atos e dar aos prote-
gidos, aos homens de sua afeição, o tra-
tamento que êle quiser, mantendo, as-
sim, uma discriminação insuportável em 
face do assunto. 

Além do mais, trata-se apenas de 
uma faculdade. Não há obrigação. En-
tendo que a Constituição deve impor; 
ela não pode conter palavras inúteis, 
conselhos ou sugestões. A Constituição 
é uma coisa muito séria, é o fundamen-
to da vida jurídica de um país, é o 
ato político por excelência de uma na-
ção. E estarmos nós aqui a dar ao Po-
der Executivo faculdades absolutamen-
te insôssas, ou que funcionem como 
água de flor de laranja, não faz qual-
quer sentido. Temos de dar à Consti-
tuição um caráter nitidamente obrigató-
rio; do contrário, ela deixará de ser 
uma Constituição. Ora, permitir que o 
Presidente da República constitua ór-
gãos revisores, que podem ser a cada 
momento por êle desfeitos ou reergui-
dos, e dar aos componentes dêsses ór-
gãos a faculdade de julgar por livre con-
vicção, sem recurso para o Poder Judi-
ciário, é a mesma coisa que não criar 
coisa alguma. 

De modo, Senhor Presidente, que, di-
ante de tais argumentos e, sobretudo, 
diante daquela idéia objetiva que nos 
deve possuir, isto é, de que uma revo-
lução não deve ser revista, porque, do 
contrário, ela se desfaria por si mesma, 
a Liderança apela para todos os com-
ponentes do nosso grupo no sentido de 
votarem contra a emenda. 

VOTAÇAO 

EMENDA N.0 818 
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-

ro) - Os Senhores Secretários vão dar 
início à chamada, para votação na Câ-
mara dos Deputados. 

Os Senhores Secretários queiram ini-
ciar a chamada. 
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RESPONDERAM A CHAMADA E VO-
TARAM "SIM" OS SENHORES DEPU-
TADOS: 

Humberto Lucena 

Acre: 
Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 
Rui Lino - MDB 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
João Menezes- MDB 

Maranhão: 
Cid Carvalho - MDB 
José Burnett- MDB 
Mattos Carvalho - MDB 
Pedro Braga - MDB 
Renato Archer - MDB 

Piauí: 
Chagas Rodrigues - MDB 
João Mendes Olimpio - MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará: 
Edilson Melo Távora - ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Paes de Andrade - MDB 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho - ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 

Paraíba: 
Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Jandui Carneiro- MDB 
João Fernandes- MDB 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema- ARENA 
Andrade Lima Filho - MDB 
Clodomir Leite- MDB 
Josecarlos Guerra - ARENA 
Oswaldo Lima Filho - MDB 

Alagoas: 
Ary Pitombo - MDB 

Sergipe: 
José Carlos Teixeira - MDB 
Passos Pôrto -ARENA 
Walter Batista - MDB 

Bahia: 
Edgard Pereira - MDB 
Josaphat Borges - MDB 
Mario Piva - MDB 
Pedro Catalão- MDB 
Regis Pacheco - MDB 
Vasco Filho- ARENA 
Vieira de Melo - MDB 

Espírito Santo: 
Argilano Dario - MDB 
Bagueira Leal - ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 

Rio de Janeiro: 
Adolpho Oliveira - MDB 
Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório- MDB 
Bernardo Bello - MDB 
Getúlio Moura - MDB 
José Maria Ribeiro- MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 
Aguinaldo Costa - ARENA 
Amaral Neto - MDB 
Benjamin Farah- MDB 
Breno da Silveira - MDB 
Chagas Freitas- MDB 
Eurico de Oliveira - 1\.IDB 
Expedito Rodrigues- MDB 
Hamilton Nogueira - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Nelson Carneiro - MDB 
Noronha Filho- MDB 
Rômulo Marinho 
Waldir Simões- MDB 

~li nas Gerais: 

Amintas de Barros- ARENA 
Carlos Murilo - MDB 



Celso Passos - MDB 
Gustavo Capanema- ARENA 
João Herculino - MDB 
Milton Reis- MDB 
Oscar Corrêa -
Padre Nobre - MDB 
Rondon Pacheco - ARENA 
Tancredo Neves- MDB 

São Paulo: 
Afranio de Oliveira - MDB 
Alceu de Carvalho - MDB 
Campos Verga!- ARENA 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Franco Montoro - MDB 
Germinai Feij ó - MDB 
!vete Vargas - MDB 
José Barbosa- MDB 
Luiz Francisco - MDB 
Nicolau Tuma - ARENA 
Pacheco Chaves- MDB 
Padre Godinho - MDB 
Pedro Marão - MDB 
Ulysses Guimarães - MDB 

Goiás: 
Benedito Vaz - MDB 
Castro Costa - MDB 
Celestino Filho - MDB 
José Freire- MDB 

Mato Grosso: 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Accioly Filho - ARENA 
Antonio Annibelli - MDB 
Antonio Baby - MDB 
Fernando Gama - MDB 
Petronio Fernal - MDB 
Renato Celidônio - MDB 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina: 
Laerte Vieira - MDB 
Osni Regis - ARENA 
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Rio Grande do Sul: 
Adílio Viana - MDB 
Antonio Bresolin - MDB 
Brito Velho - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Floriceno Paixão - MDB 
Giordano Alves - MDB 
José Mandelli - MDB 
Norberto Schmidt- ARENA 
Ruben Alves - MDB 
Victor Issler - MDB 

RESPONDEM A CHAMADA E VO-
TAM "NÃO" OS SRS. DEPUTADOS: 

Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas- ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá- ARENA 
José Esteves- ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 

Pará: 
Armando Carneiro -ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa - ARENA 
Cid Carvalho - MDB 
Clodomir Millet- ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Joel Barbosa - ARENA 
Lister Caldas- ARENA 
Luiz Coelho -ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires -ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
Souza Santos- ARENA 



Ceará: 

Armando Falcão - ARENA 
Costa Lima- ARENA 
Esmerino Arruda -ARENA 
Flávio Marcílio- ARENA 
Francisco Adeodato- ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 
Ossian Araripe - ARENA 
Paulo Sarasate - ARENA 
Wilson Roriz- ARENA 

Rio Grande do Norte: 

Grimaldi Ribeiro -ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes- ARENA 

Paraíba: 

Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro -ARENA 
Luiz Bronzeado -ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Goes- ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco: 

Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes- ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
José Meira- ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida- ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto- ARENA 
Oceano Carleial- ARENA 
Os é as Cardoso - ARENA 
Pereira Lúcio - ARENA 
Segismundo Andrade- ARENA 
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Sergipe: 
Arnaldo Garcez- ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 

Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães- ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
Josaphat Azevedo- ARENA 
Luiz Viana- ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Manso Cabral- ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Raimundo Brito- ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas - ARENA 
Vasco Filho- ARENA 
Wilson Falcão -ARENA 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro- ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
Oswaldo Zanello -ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 
Alair Ferreira - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Emmanoel Waismann- MDB 
Geremias Fontes - ARENA 
Mario Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Cardoso de Menezes- ARENA 
Mendes de Morais - ARENA 
Rubens Berardo 

Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Aecio Cunha- ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Antônio Luciano- ARENA 
Bias Fortes- ARENA 
Celso Murta - ARENA 



Dnar Mendes - ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Gilberto Faria- ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Horácio Bethônico -ARENA 
José Bonifácio - ARENA 
José Humberto- ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira- ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende -ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho - ARENA 
Paulo Freire - ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pinheiro Chagas- ARENA 
Rondou Pacheco - ARENA 
Teófilo Pires - ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo: 

Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra- ARENA 
Antônio Feliciano - ARENA 
Broca Filho- ARENA 
Carvalho Sobrinho - ARENA 
Celso Amaral- ARENA 
Cunha Bueno - ARENA 
Ferraz Egreja- ARENA 
Hamilton Prado - ARENA 
Herbert Levy- ARENA 
José Menck - ARENA 
José Resegue- ARENA 
Lacôrte Vitale - ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Ortiz Monteiro - ARENA 
Pedroso Júnior - MDB 
Pereira Lopes- ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado -ARENA 
Yukishigue Tamura - ARENA 

Goiás: 

Anisio Rocha - MDB 
Jales Machado - ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida -ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 
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Mato Grosso: 
Correa da Costa- ARENA 
Philadelpho Garcia- ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi- ARENA 

Paraná: 
Braga Ramos- ARENA 
Emilio Gomes- ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto- ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa -ARENA 
Zacarias Seleme- ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni- ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Aroldo Carvalho- ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomicio Freitas- ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Cid Furtado- ARENA 
Clovis Pestana- ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches- ARENA 
Flôres Soares- ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
Luciano Machado- ARENA 
Marcial Terra 
Peracchi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra- ARENA 

Amapá: 
Janary Nunes- ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão -ARENA 
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ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS de autoria do Deputado Martins Rodri-
SRS. DEPUTADOS: gues. 

Djalma Passos 
Ariosto Amado 
Clemens Sampaio 
Henrique Lima 
João Mendes 
Simão da Cunha 
Helcio Maghenzani 
Levy Ta vares 
Newton Carneiro 
Peixoto da Silveira 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - Vai ser encerrada a votação. 
Encerrada, vou proclamar o resulta-
do: 120 Senhores Deputados vota-
ram sim; 191 Senhores Deputados vo-
taram não; houve 10 abstenções. A 
emenda foi rejeitada. Em conseqüência, 
não será votada no Senado. 

Para uma declaração de voto, fala o 
Senador JOSAPHAT MARINHO (MDB 
- Bahia) : (190) 

Senhor Presidente, a bancada do MDB 
no Senado deixa claro que a emenda 
não é rigorosamente correspondente ao 
pensamento do partido. Entretanto, se 
a maioria da Câmara não a houvesse 
rejeitado, a bancada do MDB no Sena-
do a aceitaria, porque ela pelo menos 
abre uma perspectiva a reduzir as ini-
qüidades praticadas contra os direitos 
individuais pelo Govêrno da Revolução. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - A comunicação que acaba de ser 
feita constará da Ata, como é do Re-
gimento. 

O Senhor L0 -Secretário vai proceder 
à leitura de requerimento de prefe-
rência. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Senhor Presidente. 
Requeremos a V. Ex.a preferência 

para votação da Emenda n.0 249-1-3, 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967. - Senador Aurélio Vianna, Líder 
do MDB no Senado; Deputado Humber-
to Lucena, Líder do MDB no Senado. 

O Deputado RAYMUNDO PADILHA 
usa a palavra, pela ordem: 

Qual a emenda, Senhor Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) esclarece: - O Senhor L0 -Secretá-
rio acaba de ler requerimento de auto-
ria das lideranças do MDB, na Câma-
ra e no Senado, de preferência, para 
a Emenda n.0 249-1-3, de autoria do 
Senhor Deputado Martins Rodrigues. 

A emenda tem a seguinte redação: 
"1) Ao artigo 45, Inciso VII - Su-
prima-se. 
2) Ao artigo 45, Inciso II - Redi-
ja-se assim: 
"11 - Autorizar o Presidente da Re-
pública a declarar guerra e a fazer 
a paz; a permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo Território na-
cional, ou, por motivo de guerra, 
nêle permaneçam temporàriamente." 
3) Ao artigo 46 - Acrescente-se o 
seguinte inciso: 
"Conceder anistia." 

Volta a usar a palavra, pela ordem, 
o Deputado RAYMUNDO PADILHA 
(ARENA - Rio de Janeiro): 

Sr. Presidente, estimaria saber se esta 
categoria de emendas se concilia com 
os entendimentos até agora feitos. 

Como sabe V. Ex.a, o digno Presiden-
te efetivo do Congresso Nacional tem em 
mãos o contexto de uma combinação 
realizada com as lideranças das duas 
bancadas. Passo a ter dúvidas sôbre se 
êsse requerimento está rigorosamente 
dentro daqueles entendimentos. 

(190) D.C.N. - 20-1-67 - n.o 13 - pág. 3110 
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Sôbre esta matéria estimaria fôsse ou-
vido, inclusive, o Presidente da Comis-
são, também presente a êsses entendi-
mentos. 

Estimaria que V. Ex.a solicitasse a 
presença do Deputado Pedro Aleixo, para 
manifestar-se sôbre a matéria, êle que 
foi um dos integrantes, em nosso nome, 
da Comissão que negociou os entendi-
mentos com a nobre bancada da oposi-
ção. 

O Deputado HUMBERTO LUCENA 
levanta a seguinte questão de ordem: 

Sr. Presidente, no entendimento ha-
vido entre as lideranças, com a presen-
ça do Presidente do Congresso Nacio-
nal, para efeito de encontrar esquema 
que possibilitasse a votação da maté-
ria constitucional, ficou estabelecido 
que, após a votação dos destaques co-
muns para aprovar e comuns para re-
jeitar, entrariam os requerimentos de 
preferência do Movimento Democrático 
Brasileiro que já estavam na Mesa, en-
caminhados, respectivamente, pelas li-
deranças no Senado e na Câmara dos 
Deputados. 

De forma que ficou a nós, do Movi-
mento Democrático Brasileiro, a liber-
dade de escolher a matéria considerada 
prioritária para o nosso Partido, e, jus-
tamente, a emenda que V. Ex.a anun-
ciou continua o elenco das prioridades 
do MDB em matéria de destaques apre-
sentados à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) esclarece: - Devo esclarecer que o 
requerimento de preferência ainda não 
tinha sido submetido à apreciação do 
plenário, diante da contestação que 
acaba de ser formulada pelo Sr. Depu-
tado Humberto Lucena, como Líder do 
MDB. 

A Presidência vai submeter agora à 
deliberação do plenário o requerimento 
de preferência lido pelo Sr. 1.0 -Secre-
tário. 

Formula, ainda, questão de ordem, 
o Deputado RAYMUNDO P A DI L H A 
(ARENA - Rio de Janeiro): 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - Sr. 
Presidente, em princípio, nada tenho a 
objetar ao requerimento de preferência. 
Entretanto, eu estimaria que V. Ex.a -
porque penso que aqui não foi bem ou-
vido, inclusive pelo nobre Deputado Ge-
raldo Freire - repetisse o número da 
emenda e, se possível, o seu contexto 
que não está conferindo com as nossas 
anotações. Não tenho, porém, objeção 
alguma ao pedido de preferência. 

O SR. PRESIDENTE <Cattete Pinhei-
ro) - O texto da emenda está publi-
cado na página 124 do avulso, em mãos 
da liderança da ARENA. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA- Mui-
to obrigado a V. Ex.a, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - Em votação o requerimento de 
preferência, de autoria das lideranças 
do MDB no Senado e na Câmara dos 
Deputados, para votação da Emenda n.0 

249/1/3. Os Senhores Congressistas que 
o aprovam queiram conservar-se como se 
acham. Aprovado. 

Para encaminhar a votação, usam da 
palavra os Deputados MARTINS RO-
DRIGUES (MDB - Ceará), GERALDO 
FREIRE (ARENA - Minas Gerais), e 
o Senador ANTôNIO CARLOS (ARENA 
- Santa Catarina): 

O SR. MARTINS RODRIGUES pot) -
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a 
Emenda n.0 249, de minha autoria e acei-
ta pela liderança do MDB, no Senado e 
na Câmara dos Deputados, visa a res-
taurar, na Constituição Federal vigente, 
o art. 66, n.0 V, que estabeleceu a com-
petência exclusiva do Congresso Nacio-
nal para decidir sôbre a anistia, de 
acôrdo com a tradição do direito bra-
sileiro. 

(191) D.C.N. - 20-1-67 - n.o 13 - pág. 361 
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O projeto, no art. 45, n.0 7, inclui a 
anistia entre aquelas matérias que de-
vem ser da competência do Congresso 
Nacional, mas com a sanção do Sr. Pre-
sidente da República, ao contrário do 
que está na Constituição vigente. 

Ora, a anistia é matéria eminente-
mente política que, segundo a tradição 
brasileira, compete exclusivamente ao 
Congresso Nacional ,através de decreto-
legislativo, assim como compete ao 
Presidente da República a concessão de 
indulto, e ao Poder Judiciário o livra-
mento condicional. 

Não encontraria melhor justificação 
para a minha emenda, a de n.0 249, que 
restaura a competência exclusiva do 
Congresso nesta matéria, do que aquela 
contida na Emenda 625, por coincidên-
cia feliz, de autoria de V. Ex.a, Sr. Pre-
sidente. Diz V. Ex.a na justificação da 
Emenda n.0 625: 

"O projeto quebra ominosamente 
uma nobre tradição, na história 
constitucional do Brasil - a com-
petência exclusiva do Poder Legis-
lativo para conceder anistia (Cons-
tituição de 1891, art. 34, n.0 27, ut 
entendimento unânime dos comen-
tadores; Milton, 2.a ed., pág. 174; 
Barbalho, 2.a ed., pág. 180; Carlos 
Maximiliano, 3.a ed., pág. 472; Aure-
lino Leal - Teoria e Prática, pág. 
762; Const. de 1934 - art. 4.0 ; e; 
Const. de 1946, art. 66, V; Projeto 
da Comissão do Itamarati, art. 32, 
n), abstraindo a Carta de 1824, 
quando a matéria se enquadrava 
nas atribuições sobranceiras do Po-
der Moderador (art. 101, IX). 

ll: perfeitamente óbvio que a anistia, 
sendo o esquecimento (conotação 
etimológica das ofensas, cancelan-
do-as, apagando-as .na sua origem 
(Milton); "impedindo e tolhendo a 
ação penal e, como tal, sendo uma 
suspensão de leis, deve ser ato do 
Congresso" (Barbalho); "se, na 

monarquia, se atribuía à munifi-
cência do imperante ,na República 
pertence aos representantes do 
povo soberano" (Barbalho). Os atos 
de rebelião contra a autoridade, os 
processos intentados "ficam em 
perpétuo silêncio como se nunca ti-
vessem existido" (decr. imperial de 
22 de agôsto de 1840, advento de 
Pedro li). Não se confunde a anis-
tia, liberalidade que cancela a pró-
pria falta, de âmbito coletivo, com o 
indulto, o perdão individual ao con-
denado privativo, por sua vez, do 
Chefe do Estado <Projeto, art. 81, 
X<~; Const. de 1946, art. 87, XIX)." 

ll: natural que a anistia, que elimina, 
que anula a pena, o crime, seja da com-
petência do Poder Legislativo, para que 
aquêle que pratica os atos de violência 
não seja, ao mesmo tempo, partícipe na 
concessão do benefício. 

Com êsses argumentos que como acen-
tuei estão na Emenda n.0 625, de V. Ex.a, 
idê~tica à minha, tenho por suficiente-
mente demonstrado que o projeto nes-
te ponto, como em tantos outros, mais 
uma vez claudica, mais uma vez vulne-
ra as prerrogativas democráticas do 
povo brasileiro. 

O SR. GERALDO FREIRE (192) -Se-
nhor Presidente, Srs. Congressistas, o 
assunto é da maior importância. O no-
bre Deputado Martins Rodrigues pre-
tende restabelecer o que consta da Car-
ta de 1946, isto é, a competência ex-
clusiva do Congresso para a concessão 
da anistia. O projeto de Constituição 
formula, entretanto, uma solução um 
pouco diferente: compete ao Congresso 
Nacional, entre outras coisas, a conces-
são da anistia. Vale dizer, êsse instituto 
continuará sob a vigilância do Congres-
so, sob a iniciativa do Congresso. Ape-
nas não será objeto de decreto legislati-
vo, mas de uma lei, tramitando, como 
tôdas as outras, por esta Casa e 
pelo Senado. Caberá, entretanto, ao 

(192) D.C.N. - 20·1·67 - n.o 13 - pág. 361 
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Senhor Presidente da República, san-
cionar ou vetar essa lei, como no 
caso de tôdas as outras leis. Trata-
se, portanto, de um procedimento intei-
ramente legítimo e democrático. Ao 
Congresso Nacional, na realidade, com-
pete a elaboração das leis, e ao Presi-
dente da República a participação nes-
ta elaboração legislativa, ou através de 
sanção ou através do veto. Mas, se hou-
ver o veto ,o assunto volta ao conhe-
cimento do Congresso. O Congresso po-
derá, então, num ambiente menos 
apaixonado, num ambiente de tranqüi-
lidade, de raciocínio, de calma e de pa-
triotismo, como em todos os seus atos, 
examinar o importantíssimo assunto. O 
que não se pode admitir é que, logo após 
uma revolução, tumultuemos a vida na-
cional com discussões estéreis em tôrno 
da oportunidade da anistia. O projeto 
de lei é discutido, como todos estão ven-
do a cada momento, com aquela tran-
qüilidade necessária aos atos legislati-
vos, e o Congresso, de tôda forma, con-
tinuará com esta competência que não 
lhe é retirada. Em primeiro lugar, faz 
a lei e, se essa lei não é sancionada, 
compete ao Congresso promulgá-la ou 
conhecer do veto, se êle fôr apôsto por 
S. Ex.a o Presidente da República. Assim, 
há uma diferença de processo. O pro-
jeto quer um processo mais racional e 
tranqüilo e de maior objetividade em 
tôrno do assunto. E o que S. Ex.a o Sr. 
Deputado Martins Rodrigues pretende é, 
pelo contrário, dar à competência ex-
clusiva do Congresso Nacional a promul-
gação dêsse ato. O assunto, portanto, é 
eminentemente político, e para isto cha-
mo a atenção dos nossos companheiros, 
no sentido de que a emenda, por mais 
bem intencionada que seja, se torna 
para nós um ato rejeitável. Não pode-
remos concordar, de forma alguma, em 
que isto aconteça, porque é um ato de 
oposição o que o nobre Líder pretende, 
daqui por diante, dentro do cumpri-
mento do seu mandato, dos seus elei-
tores, trazer para o Congresso, apenas 

com a nossa competência exclusiva, ês-
ses atos que são, por si mesmos, fogo-
sos e tumultuantes. O projeto deseja, 
entretanto, que o ato continue da nos-
sa competência mas, dentro da norma 
habitual das elaborações legislativas. 

Penso que o assunto está muito cla-
ro. Ouviremos, daqui a pouco, a palavra 
sempre sensata e esclarecedora do no-
bre Relator, o eminente Senador Antô-
nio Carlos. Estou aqui apenas para, en-
caminhando a votação, prevenir bem no 
sentido de que votaremos contra a apro-
vação da emenda do nobre Deputado 
Martins Rodrigues. 

O SR. ANTONIO CARLOS (193) - Sr. 
·presidente, Srs. Representantes, poucas 
palavras tenho a acrescentar às consi-
derações expendidas pelo nobre Líder 
da Aliança Renovadora Nacional, Depu-
tado Geraldo Freire, sôbre emenda que 
pretende incluir a concessão da anistia 
entre as atribuições privativas do Con-
gresso Nacional. O projeto restabeleceu 
o sistema da Constituição de 1891. A 
concessão da anistia, ao invés de ser 
feita através de decreto-legislativo, será 
através de lei. A competência do Con-
gresso não foi, pois, subtraída. A êle ca-
berá votar a proposição que concede a 
anistia e, também, rever a decisão do 
Presidente da República, sôbre a lei re-
ferente à anistia, através da aceitação 
ou da rejeição do veto presidencial, se 
êste ocorrer. Restabeleceu, assim, o sis-
tema que Pontes de Miranda assinala 
como a simetria forçada, o equilíbrio 
entre a competência do Executivo para 
sancionar a medida da anistia e a com-
petência do Congresso para votá-la e 
para apreciar o veto, caso êste tenha 
sido apôsto pelo Presidente da Repúbli-
ca. Não se inovou, portanto, no Direi-
to Constitucional Brasileiro Restabele-
ceu-se o critério de 1891 Nos comentá-
rios de Carlos Maximiliano, está assina-
lada a circunstância de que, na Carta 
de 24 de fevereiro de 1891, a anistia era 
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concedida através de lei. E foi o que o 
projeto consignou e foi mantido pela 
Comissão Constitucional. 

Em Constituições de outros países ci-
vilizados, como a Itália, a Alemanha e 
a França, a anistia também é concedi-
da através de lei. 

Dêste modo, Sr. Presidente, como Re-
lator-Geral, mantenho o parecer da Co-
missão e manifesto-me contràriamente 
à aprovação da emenda que vamos votar. 

VOTAÇÃO 

EMENDA N.0 249 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - Vai ser feita a votação. Os Srs. 
Secretários iniciarão a chamada de 
Norte para Sul. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS: 

Humberto Lucena 

Acre: 

Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 
Rui Lino - MDB 

Amazonas: 
Antunes de Oliveira - MDB 
Djalma Passos- MDB 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará: 

Adriano Gonçalves - ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
João Menezes- MDB 

Maranhão: 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
José Burnett- MDB 
Mattos Carvalho- MDB 
Pedro Braga - MDB 
Renato Archer- MDB 

Piauí: 

Chagas Rodrigues - MDB 
João Mendes Olímpio- MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará: 

Martins Rodrigues - MDB 
Paes de Andrade - MDB 

Rio Grande do Norte: 

Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 

Paraíba: 

Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Jandui Carneiro - MDB 
João Fernandes- MDB 

Pernambuco: 

Andrade Lima Filho - MDB 
Clodomir Leite - MDB 
Josecarlos Guerra- ARENA 
Oswaldo Lima Filho - MDB 

Alagoas: 

Ary Pitombo - MDB 

Sergipe: 

Ariosto Amado - MDB 
José Carlos Teixeira - MDB 
Passos Pôrto - ARENA 
Walter Batista- MDB 

Bahia: 

Edgard Pereira - MDB 
Josaphat Borges - MDB 
Mario Piva- MDB 
Pedro Catalão- MDB 
Regis Pacheco - MDB 
Vieira de Melo - MDB 

Espírito Santo: 

Argilano Dario - MDB 
Bagueira Leal- ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 



Rio Janeiro: 
Adolpho Oliveira - MDB 
Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Augusto de Gregório- MDB 
Bernardo Bello - MDB 
Edésio Nunes - MDB 
Fontes Torres - MDB 
Getúlio Moura - MDB 
Glenio Martins- MDB 
José Maria Ribeiro - MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara: 
Amaral Neto - MDB 
Aureo Mello- MDB 
Benjamin Farah- MDB 
Breno da Silveira - MDB 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues - MDB 
Hamilton Nogueira - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
Nelson Carneiro- MDB 
Noronha Filho - MDB 
Rubens Berardo -
Waldir Simões - MDB 

Minas Gerais: 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Passos - MDB 
João Herculino - MDB 
Milton Reis - MDB 
Oscar Corrêa -
Padre Nobre - MDB 
Renato Azeredo - MDB 
Tancredo Neves- MDB 

São Paulo: 
Afranio de Oliveira - MDB 
Alceu de Carvalho - MDB 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
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Franco Montara - MDB 
Germinai Feijó - MDB 
Hélcio Maghenzani - MDB 
Ivete Vargas - MDB 
José Barbosa- MDB 
Levy Ta vares - MDB 
Mário Covas - MDB 
Pacheco Chaves- MDB 
Padre Godinho - MDB 
Pedroso Júnior - MDB 
Ulysses Guimarães - MDB 

Goiás: 
Benedito Vaz - MDB 
Castro Costa - MDB 
Celestino Filho - MDB 
José Freire - MDB 

Mato Grosso: 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Wilson Martins - MDB 

Paraná: 
Accioly Filho - ARENA 
Antonio Annibelli - MDB 
Antonio Baby - MDB 
Elias Nacle -ARENA 
Fernando Gama - MDB 
Jorge Curi -ARENA 
José Richa - MDB 
Miguel Buffara - MDB 
Petrônio Fernal - MDB 
Wilson Chedid - ARENA 

Santa Catarina: 
Laerte Vieira - MDB 
Paulo Macarini - MDB 

Rio Grande do Sul: 
Adílio Viana - MDB 
Antonio Bresolin - MDB 
Croacy de Oliveira - MDB 
Flôres Soares - ARENA 
Florisceno Paixão - MDB 
Glordano Alves - MDB 



José Mandelli - MDB 
Lino Braun- MDB 
Osmar Grafulha - MDB 
Ruben Alves - MDB 
Unírio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 
Zaire Nunes - MDB 
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RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"NAO" OS SRS. DEPUTADOS: 

Raym undo Padilha 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas- ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 

Pará: 
Armando Carneiro - ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa - ARENA 
Clodomir Millet- ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Rocque- ARENA 
Ivar Saldanha- ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Lister Caldas -ARENA 
Luiz Coelho- ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires- ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcante- ARENA 
Souza Santos - ARENA 

Ceará: 

Armando Falcão- ARENA 
costa Lima - ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Esmerino Arruda- ARENA 
Flávio Marcílio - ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Furtado Leite - ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe- ARENA 
Paulo Sarasate- ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 

Rio Grande do Norte: 

Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro- ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado- ARENA 
Xavier Fernandes - ARENA 

Paraíba: 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro -ARENA 
Luiz Bronzeado -ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto- ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema- ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara- ARENA 
Augusto Novaes- ARENA 
costa Cavalcanti -ARENA 
Dias Lins - ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho- ARENA 
Oswaldo Lima Filho - MDB 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 
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Alagoas: 
Medeiros Neto -ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Oséas Cardoso - ARENA 
Pereira Lúcio - ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 

Arnaldo Garcez- ARENA 
Lourival Batista - ARENA 

Bahia: 

Antônio Carlos Magalhães - ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias- ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo- ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Manso Cabral - ARENA 
Necy Novaes- ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso- ARENA 
Raimundo Brito- ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque -ARENA 
Vasco Filho- ARENA 
Wilson Falcão- ARENA 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra- ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes - ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 
Arnaldo Nogueira -ARENA 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Mendes de Morais- ARENA 

Minas Gerais: 

Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha - ARENA 
Amintas de Barros - ARENA 
Antônio Luciano- ARENA 
Bias Fortes- ARENA 
Celso Murta- ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo -ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Geraldo Freire- ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria- ARENA 
José Bonifácio - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira- ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende - ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Ovídio de Abreu- ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Paulo Freire - ARENA 
Pedro Aleixo- ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
Teófilo Pires - ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos- ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes - ARENA 
Antônio Feliciano- ARENA 
Batista Ramos - ARENA 
Broca Filho- ARENA 
Campos Verga!- ARENA 
Carvalho Sobrinho- ARENA 
Celso Amaral - ARENA 



Ferraz Egreja- ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
José Menck- ARENA 
José Resegue- ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Nicolau Tuma - ARENA 
Ortiz Monteiro- ARENA 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Yukishigue Tamura - ARENA 

Goiás: 
Anísio Rocha - MDB 
Jales Machado - ARENA 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 
Rezende Monteiro- ARENA 

Mato Grosso: 

Corrêa da Costa - ARENA 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Ponce de Arruda - ARENA 
Rachid Mamed- ARENA 
Saldanha Derzi -ARENA 

Paraná: 

Emílio Gomes- ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni - ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
Carneiro de Loyola- ARENA 
Diomício Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Pedro Zimmermann- ARENA 
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Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara - ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado -ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Luciano Machado -ARENA 
Peracchi Barcellos - ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

Amapá: 
Janary Nunes - ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. 
DEPUTADOS: 

Clemens Sampaio 
Henrique Lima 
João Mendes 
Rôm ulo Marinho 
Simão da Cunha 
Teófilo Andrade 
Peixoto da Silveira 
Rafael Rezende 
Newton Carneiro 
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-

ro) -Encerrada a votação. Vou procla-
mar o resultado: 127 Srs. Deputados vo-
taram sim; 189 votaram não; 9 absten-
ções. A emenda foi rejeitada e, conse-
qüentemente, não vai haver votação no 
Senado Federal. 

Convoco os Srs. Congressistas para 
outra reunião, às 14 horas e 30 minutos. 

Estão encerrados os trabalhos desta 
manhã. 

(Encerra-se a Sessão às 12 horas 
e 55 minutos.) 
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49.a SESSÃO (19-1-1967) 

Aberta a Sessão pelo Presidente Moura 
Andrade, o Deputado ADOLPHO OLI-
VEIRA <MDB - Rio de Janeiro) faz 
a seguinte declaração de voto: (194) 

Senhor Presidente, pediria a V. Ex.a, 
se possível, que mandasse inserir na Ata 
da Sessão de ontem, não nesta que aca-
ba de ser votada, um esclarecimento 
quanto ao meu voto na Sessão matutina 
de ontem. Votei favoràvelmente à emen-
da das eleições diretas para Presidente 
da República. Segundo me informaram, 
o meu voto teria sido computado con-
tràriamente, mas na verdade anunciei 
meu voto a favor, pois sou eu até autor 
de outra emenda a favor das eleições 
diretas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-V. Ex.a será atendido. 

Vou suspender a Sessão, até que se 
configure o quorum para votação. 

Está suspensa a Sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Está reaberta a Sessão. Acham-se 
presentes 59 Senhores Senadores e 362 
Srs. Deputados. 

O Sr. 1.0 -Secretário irá proceder à lei-
tura do requerimento de preferência 
para emenda. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Senhor Presidente: 

Requeremos a Vossa Excelência prefe-
rência para votação da Emenda n.0 280, 
de autoria do Sr. Deputado Edilson Melo 
Távora. 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967. - Senador Aurélio Vianna, Líder 
do MDB no Senado - Deputado Hum-
berto Lucena, Líder do MDB na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Em votação o pedido de preferência 

para votação da emenda destacada 
n.0 280, de autoria do Deputado Edilson 
Melo Távora. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
requerimento que acabou de ser lido 
queiram permanecer como se acham. 

Aprovado. 

A emenda a ser submetida à aprecia-
ção do Plenário é a seguinte: 

"Emenda n.0 280 

O § 1.0 do art. 161 passa ter a se-
guinte redação : 

"§ 1.0 - A exploração e o aprovei-
tamento das jazidas, minas e de-
mais recursos minerais e dos po-
tenciais de energia hidráulica de-
pendem de autorização ou conces-
são federal, dada exclusivamente 
a brasileiros ou a sociedades orga-
nizadas no País, dirigidas por bra-
sileiros e com predomínio de capi-
tal nacional." 

A matéria vai ser votada, em primeiro 
lugar, na Câmara dos Deputados. 

No encaminhamento de votação usam 
da palavra os Deputados EDILSON 
MELO TAVORA (ARENA - Ceará), 
CELSO PASSOS (MDB - Minas Gerais) 
e o Senador ANTONIO CARLOS (ARENA 
- Santa Catarina): 

O SR. EDILSON MELO TAVORA: (195) 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, na 
qualidade de autor da emenda, cabe-me 
o direito de encaminhar sua votação. 
Pretendo aproveitar a oportunidade, 
não para tentar modificar a opinião de 
companheiros, mas apenas para, em pri-
meiro lugar, fazer uma leitura demorada 
da emenda, e, a seguir, prestar alguns 
esclarecimentos que valham como jus-
tificativa da proposição. 

(194)- D C N- n.0 13- 20-1-67- pág. 363 
(195) - D C N - n.0 13 - 20-1-67 - pág. 365 
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A emenda - e é bom que se repita 
demoradamente sua leitura- diz apenas 
o seguinte: 

"A exploração e o aproveitamento 
das jazidas, minas e demais recursos 
minerais e dos potenciais de ener-
gia hidráulica dependem de autori-
zação ou concessão federal, dada ex-
clusivamente a brasileiros ou a socie-
dades organizadas no País, dirigidas 
por brasileiros e com predomínio de 
capital nacional." 

A emenda, Srs. Congressistas, como a 
leitura mostra, não traz, em seu bôjo, 
qualquer hostilidade ao capital estran-
geiro. Ela tem apenas um objetivo: dis-
ciplinar o emprêgo dêsse capital, de ma-
neira que seu contrôle fique nas mãos 
dos próprios brasileiros. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, qual 
a preocupação, qual o objetivo que nor-
teou a apresentação dêsse dispositivo? 
Em primeiro lugar, verifica-se que a 
maior fonte de riqueza dêste País está 
justamente na exploração das suas ri-
quezas minerais em potencial. Não é 
possível, pois, que o Brasil, com extensão 
territorial imensa, com grandes riquezas 
minerais, abra mão do contrôle da ex-
ploração dessas riquezas e a entregue a 
grupos estrangeiros. Todos sabemos que 
nenhuma preocupação, nenhum dever 
nenhuma responsabilidade têm os gru-
pos estrangeiros na obra de valorização 
de nosso País. Devemos, pois, manteres-
sa fonte de riqueza em nosso poder para 
que possa ser empregada posterior-
mente, na obra de desenvolvimento 
nacional. Em segundo lugar, é pre-
ciso ficar bem claro que é no apro-
veitamento do potencial energético e no 
contrôle da exploração das riquezas mi-
nerais que o País adquire também o 
contrôle da segurança nacional e a ga-
rantia da sua soberania. Um país que 
concede a grupos estrangeiros o predo-
mínio na exploração das suas riquezas 
minerais entrega os próprios pulsos aos 

grilhões, torna-se uma nação de escra-
vos. 

Srs. Deputados, passarei a ler o arti-
go 161, § 1.0 , da maneira como está re-
digido no projeto encaminhado pelo Po-
der Executivo ao Congresso Nacional. 
Diz o § 1.0 , que se pretende emendar, o 
seguinte: 

"A exploração e o aproveitamento 
das jazidas, minas e demais recursos 
minerais e dos potenciais de energia 
hidráulica dependem de autorização 
ou concessão federal, dada exclusi-
vamente a brasileiros ou a socieda-
des organizadas no País ... " 

Ora, meu Deus, a emenda reconhece 
que deve haver uma precaução; tanto 
que determina seja concedida "exclusi-
vamente a brasileiros" a exploração das 
riquezas minerais; mas em seguida, 
acrescenta: "ou a sociedades organiza-
das no País". Ora, tal como vem redigi-
da a proposição, grupos organizados no 
País, de qualquer natureza, podem assu-
mir o contrôle da exploração dessas ri-
quezas. 

Por outro lado, Srs. Deputados, a 
emenda aprovada na Comissão, que está 
com parecer favorável e que pretende 
corrigir a proposição oficial, também 
não resguarda os interêsses nacionais. 
Passo a ler essa emenda aprovada na 
Comissão, para que os Srs. Deputados 
verifiquem que ela não assegura aos bra-
sileiros o contrôle da exploração dos re-
cursos em potencial do País. A emenda 
diz o seguinte: 

"Altere-se o § 1.0 do art. 161, acres-
centando, após "federal", as pala-
vras "na forma da lei" e, após as 
palavras finais "no país", acrescen-
te-se "com participação obrigatória 
fixada na mesma lei de brasileiros 
na administração e no capital" ... 

Ora, "na administração" poderá ha-
ver uma participação de brasileiros sem 
qualquer autoridade administrativa, e no 
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"capital" pode haver uma participação 
nacional mínima, também sem qualquer 
poder de contrôle. 

De maneira que se nota ter havido 
também da parte do Relator a preocupa-
ção de corrigir a proposição vinda do 
Poder Executivo, mas não há, infeliz-
mente, na proposição por êle aprovada, 
o resguardo pretendido. Agora, quero 
apenas frisar, ao terminar estas pala-
vras, que o dever de todo brasileiro é 
resguardar a exploração das riquezas 
minerais e a exploração do potencial de 
energia elétrica do País para que fique 
assegurado ao Brasil o contrôle que to-
dos reconhecem absolutamente indispen-
sável. 

Leio, para terminar, algumas palavras 
do Presidente Wilson, pronunciadas em 
1913, que, a meu ver, se ajustam muito 
bem à situação atual do nosso País e 
vêm muito oportunamente. Dizia êle: 

"Nós aqui não damos favores ao ca-
pital estrangeiro. Convidamos para 
vir, porém, seguindo nossas normas 
e devidamente fiscalizado por nós. 
Já é um privilégio deixá-lo entrar 
e vender seus produtos numa Nação 
de tão grande população como a 
nossa." 

E continuando, mais adiante diz: 

"Refiro-me especialmente aos países 
da América Latina, que estão to-
mando o caminho errado." 

E conclui: 

"O domínio do capital estrangeiro 
pode tornar-se intolerável." 

São estas, Srs. Congressistas, as mi-
nhas observações e a minha advertência, 
ao pedir a aprovação da Emenda núme-
ro 280 que permite o contrôle, pelos bra-
sileiros, da exploração do potencial 
energético do País e das suas riquezas 
minerais, fontes inestimáveis de divisas 
e garantias da soberania nacional. 

O Sr. Antunes de Oliveira - Muito 
bem. V. Ex. a. tem tôda razão. 

O SR. EDILSON MELO TAVORA 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. CELSO PASSOS (195) -Sr. Pre-
sidente, chegamos à fase decisiva, neste 
momento, com relação ao capítulo da 
ordem econômica e social, ou, mais pre-
cisamente, naquilo que se relaciona com 
o regime mineral, com o regime de apro-
veitamento e exploração do subsolo. 

O Deputado Edilson Távora, que aca-
bou de fazer a defesa da sua emenda 
que mereceu, aliás, o apoio do Sub-
Relator Deputado Djalma Marinho, am-
bos integrantes da maioria governista 
nesta Casa, deu as razões que justifica-
ram a apresentação da sua emenda. A 
nós, do MDB, melhor dizendo, a nós, re-
presentantes do povo brasileiro, sem dis-
tinções partidárias, sem xenofobia, sem 
ódio ao capital estrangeiro, mas amando 
e prezando sobretudo o desenvolvimento 
nacional, cabe, neste momento, chamar 
a atenção dos ilustres Congressistas e 
pedir-lhes que, esquecendo as barreiras 
partidárias, lembrem-se apenas do gran-
de futuro que aguarda o nosso País e 
dos grandes riscos que ameaçam a sua 
emancipação econômica. 

A emenda do nobre Deputado Edilson 
Melo Távora procura dar o verdadeiro 
e exato sentido ao espírito com que se 
concebeu o artigo 161, § 1.o, do Projeto 
de Constituição, que, aliás, nesse ponto, 
repete a regra inscrita na atual Cons-
tituição: de que a exploração e o apro-
veitamento dos recursos minerais, bem 
como dos potenciais de energia hidráu-
lica constituem propriedade distinta da 
do solo, para o efeito de exploração ou 
aproveitamento industrial. Com efeito. 
o § 1.0 determina: 

"A exploração e o aproveitamento 
das jazidas, minas e demais recursos 
minerais e dos potenciais de energia 
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hidráulica dependem de autorização 
ou concessão federal, dada exclusi-
vamente a brasileiros ou a socieda-
des organizadas no País." 

Ora, Srs. Congressistas, a expressão 
"sociedades organizadas no País", que 
se segue a "brasileiros", pode, numa in-
terpretação autêntica, significar que 
aquilo que é defeso a estrangeiro, pessoa 
física, também é defeso a estrangeiro, 
pessoa jurídica. Se o texto constitucio-
nal fala no brasileiro, como capaz de ex-
plorar e aproveitar o subsolo, e acres-
centa, logo após, "sociedades organiza-
das no País", quer assim significar que 
apenas sociedades constituídas no País, 
é claro, mas constituídas por acionistas 
brasileiros, poderão também explorar o 
subsolo. 

A emenda, pois, do nobre Deputado 
Edilson Távora vem complementar o 
texto constitucional, acrescentando que 
as sociedades organizadas no País são 
aquelas constituídas por capitais de 
acionistas em que haja predomínio do 
capital privado nacional, sem embargo 
de poder delas participar também o Es-
tado. 

Na verdade, Sr. Presidente e Senhores 
Congressistas, se deixarmos o texto tal 
como está no projeto, verificaremos o 
absurdo de poder um grupo de cidadãos 
estrangeiros organizar neste País uma 
sociedade constituída exclusivamente de 
acionistas estrangeiros, e ser ela consi-
derada, nos têrmos de nossa Lei de So-
ciedade por Ações, uma sociedade bra-
sileira. Sabe-se muito que: 

"é certo que se pode propugnar, com 
procedência, a interpretação, segun-
do a qual as "sociedades organizadas 
no País" devam ser brasileiras na 
essência, e não meramente brasilei-
ras pelo local de sua constituição; 
isto porque, quando o projeto esti-
pulou enfàticamente que as conces-
sões fôssem conferidas "exclusiva-
mente a brasileiros", isto é, a pessoas 

de nacionalidade brasileira, firmou 
um princípio e deixou a entender 
que as "sociedades organizadas no 
País" também devessem ser brasi-
leiras, para estar em condições de 
se tornarem concessionárias. 

O projeto, contudo, olvida a circuns-
tância de que não basta constituir-
se no Brasil uma sociedade para que 
ela seja brasileira, pois o que carac-
teriza essa condição é o país para 
onde se destinam os lucros sociais 
em sua maioria e onde têm domicí-
lio e interêsse os controladores da 
emprêsa que, segundo a atual defi-
nição legal, seja formalmente brasi-
leira, cujos objetivos explorativos, 
entretanto, são contrários ao inte-
rêsse nacional, como, por exemplo, as 
emprêsas ditas "brasileiras", que 
transmigram para o estrangeiro, pa-
ra alimentar indústrias estrangei-
ras, reservas de minérios de que ca-
recemos para o nosso próprio desen-
volvimento. 

Mais honestas são as emprêsas es-
trangeiras, associadas a grupos es-
trangeiros, que solicitam licença pa-
ra operar no Brasil, sem simular fal-
sa nacionalidade, e merecem tôdas 
as garantias para sua atividade lí-
cita." 

Srs. Congressistas, apresentei também 
emenda sôbre êste assunto, a de n.0 445, 
assim como o fizeram outros ilustres 
Congressistas, Deputados Walter Batista, 
Guilherme Machado e Getúlio Moura. 
Mas entendemos nós todos no sentido 
de que, para não parecer a esta Casa, 
para não parecer ao Govêrno houvesse 
de nossa parte qualquer tendência de 
afastar a participação honesta e decla-
rada do capital estrangeiro, ou propósito 
xenófobo, deixaríamos de lado nossas 
proposições e concentraríamos nossos es-
forços na emenda apresentada por um 
nome da Maioria, elemento do Govêrno, 
a qual teve parecer favorável do Relator 
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específico, membro do Govêrno o hon-
rado Deputado Djalma Marinh~. 

Com esta emenda, estará resguardado 
o interêsse brasileiro. Se fôr mantido o 
texto tal como pôsto no projeto, teremos 
diante de nós o seguinte perigo: um gru-
po estrangeiro organizará uma socieda-
de formalmente brasileira, cujo capital 
será inteiramente estrangeiro e ainda 
com sede formalmente no País, mas des-
tinará os resultados felizes da operação 
para o estrangeiro; nada se incorporará 
à economia nacional. 

Não queremos afastar a iniciativa pri-
vada do campo da mineração; nem que-
remos mesmo afastar a colaboração es-
trangeira na exploração do nosso miné-
rio. Queremos, isto sim, que não se deixe 
inteiramente em aberto, sem o contrôle 
efetivo da Constituição, e através da re-
gra constitucional do Govêrno, a explo-
ração do mesmo subsolo. E é preciso 
que saibam todos que, no regime da 
Constituição de 46, que exala seus últi-
mos suspiros, o texto é o mesmo; mas 
havia na Lei Ordinária, havia no art. 6.o 
do Código de Minas uma regra que, apli-
cada conjuntamente com o texto cons-
titucional, assegurava ao Brasil, aos bra-
sileiros, a certeza de que a exploração 
do seu subsolo se incorporaria, na sua 
parte feliz e lucrativa, à nossa economia. 

Assim rezava o art. 6.0 do Código de 
Minas: 

"O direito de pesquisar ou lavrar só 
poderá ser outorgado a brasileiros, 
pessoas naturais ou jurídicas, cons-
tituídas essas de sócios ou acionistas 
brasileiros." 

A lei ordinária, pois, dava ao texto de 
46, como daria ao texto proposto pelo 
Govêrno, o entendimento correto de que, 
se só brasileiros, pessoas físicas, podem 
explorar o nosso subsolo, também só 
pessoas jurídicas brasileiras poderiam 
fazê-lo. 

Mas ocorre, Sr. Presidente, que por ar-
tes e manobras de grupos estrangeiros 

pouco interessados no desenvolvimento 
do País, grupos estrangeiros que nada 
trazem para o País em matéria de rein-
vestimentos de lucros, mas apenas daqui 
~a;reiam os minérios com evidente pre-
Jmzo, por exemplo, da Companhia Vale 
do Rio Doce, das economias do Estado 
de Minas e do Estado do Espírito Santo 
conseguiram, sobretudo por influênci~ 
dêsses grupos, que êsse artigo de lei do 
Código de Minas, subsidiário de texto 
constitucional, fôsse pôsto fora de vigên-
cia por declaração de inconstitucionali-
dade. Propugna-se agora, pois, que a 
mesma regra se inscreva na Constitui-
ção. 

Ao concluir, Sr. Presidente, espero que 
os Srs. Congressistas não vejam na nos-
sa iniciativa propósito algum de afastar 
a iniciativa privada do campo da mine-
ração. Mas reflitam os nobres pares que, 
no momento em que expira a Constitui-
ção de 46, devemos assegurar ao capital 
nacional o predomínio nessas sociedades 
para que, com o capital privado brasi-
leiro, o Estado possa explorar, com re-
sultados felizes para o País, os seus vas-
tos e imensos recursos minerais, e que ês-
tes não devem ser deixados à larga à 
sanha e à cobiça de grupos estrangei~os 
pouco interessados na aceleração do 
nosso progresso e da nossa emancipação. 

Confio, pois, no patriotismo, não ape-
nas dos meus companheiros do MDB 
mas também no dos membros d~ 
ARENA, para que dêem o seu voto a 
uma emenda oriunda de um membro da 
ARENA, que teve parecer favorável tam-
bém de elementos da ARENA. Não nos 
move xenofobia, move-nos apenas o em-
penho de ver defendido o interêsse na-
cional. 

O SR. ANTONIO CARLOS (Relator-
Geral) (196) - Senhor Presidente, Srs. 
Representantes, ao artigo 161 do projeto, 
inscrito no título "Da Ordem Econômica 
e Social" foram apresentadas inúmeras 

(196) - D C N - n.o 13 20-1-67 - pág. 366 
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emendas, a maioria delas com o objeti-
vo de alterar, em parte ou totalmente, 
as disposições constantes de seu pará-
grafo primeiro. 

A Comissão, pela sua maioria, enten-
deu de aprovar a Emenda n.0 839-10, que 
altera a parte final do citado parágrafo. 
Devo dizer, inicialmente, à Casa, que o 
dispositivo do projeto reproduz o texto 
de 46, com uma omissão, que foi objeto 
de emenda apresentada por 19 Srs. Se-
nadores. A Comissão entendeu de alterá-
lo através do parecer favorável que emi-
tiu à Emenda n.0 839-10. 

A Emenda n.0 280, do nobre repre-
sentante pelo Ceará, Sr. Edilson Melo 
Távora, deseja, em síntese, que a União 
só conceda a exploração e o aproveita-
mento de jazidas minerais, demais re-
cursos minerais e potenciais de energia 
hidráulica a brasileiros, no que man-
tém o texto do projeto quanto a pessoas 
físicas; mas, quanto a pessoas jurídicas, 
deseja que as sociedades organizadas no 
País para êsse fim tenham predomínio 
de capital e de direção brasileiros. 

Sr. Presidente, a emenda preconiza um 
critério rígido. Pretende que as socie-
dades organizadas no Brasil, para 
serem ti tu lares de concessões de jazidas, 
minas, riquezas minerais ou potenciais 
hidrelétricos, tenham na constituição 
do seu capital e de sua direção predomi-
nância de brasileiros. 

Ora, Sr. Presidente, preliminarmente, 
é preciso que a Casa tenha em vista que 
à União já está garantida a competên-
cia de outorgar tôda e qualquer conces-
são dessa natureza. Desde o art. 8.0 , 

que estabelece essa competência da 
União, até o art. 160, está estabele-
cido que o subsolo é propriedade da 
União e a ela, através de seus órgãos 
competentes, cabe outorgar primeiro, as 
autorizações de pesquisa, conforme a lei 
ordinária, e, em seguida, depois de pre-
enchidas as condições legais, as con-
concessões de lavra. A qualquer momen-

to, se a concessão de pesquisa, cujo pra-
zo inicial é de dois anos, prorrogável pe-
lo mesmo tempo, ou a de lavra, não obe-
decerem àquelas determinações inscritas 
na lei ordinária, poderá a União, por 
proposta do órgão próprio, decretar a 
caducidade de tais concessões. 

Pôsto isso, Sr. Presidente, que revela 
a competência da União no particular e 
que ressalta os podêres do Govêrno Fe-
deral no tocante à concessão de jazidas, 
minas e potenciais hidrelétricos, há que 
referir ainda uma circunstância: o Bra-
sil - e não digo novidade ao Congresso 
Nacional - não é um País rico em ca-
pitais. O investimento em exploração de 
minas, jazidas e potencial hidrelétrico 
exige, para dar lucros, a decorrência 
de tempo muito largo. O investimento, 
no setor da mineração, não apresenta 
um rendimento, um lucro, nem a peque-
no nem a médio prazo. Dêsse modo, se, 
porventura, aceitássemos a regra da 
emenda, cujos objetivos patrióticos, 
aliás, não nego e até proclamo, iríamos 
interromper tôdas as perspectivas de 
aproveitamento, não em benefício de 
estados ou de pessoas jurídicas ou de 
pessoas físicas estrangeiras, mas em be-
nefício do Brasil e do seu povo, das nos-
sas riquezas minerais. 

Sendo assim, Sr. Presidente, a aprova-
ção da emenda, ao invés de melhorar o 
nível de vida do povo braslleiro e enri-
quecer o nosso País, viria fazer com que 
o Brasil se atrasasse ainda mais no setor 
do aproveitamento de suas riquezas mi-
nerais. O importante, o capital, é que o 
Poder Público tenha a faculdade de con-
ceder e, também, a de anular essa 
concessão, quando ela não atender aos 
interêsses do País. E isso está perfeita-
mente preservado no projeto, que, exceto 
naquela omissão a que já me referi e que 
foi objeto de emenda, reproduz o texto 
da Constituição de 1946. Por outro lado, 
o projeto também estabelece que, quando 
a atividade mineradora tiver íntima li-
gação com a segurança nacional, pode 
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ser objeto de monopólio, como é o 
caso do petróleo e da energia atômica. 

Vai ser ser iniciada a votação. 

Dêsse modo, estabelecer-se para tôdas 
as sociedades organizadas do Brasil, com 
o fim de se dedicarem à mineração, a 
obrigatoriedade do predomínio do capi-
tal e da direção brasileiros, seria inter-
romper o esfôrço que o Brasil está fa-
zendo de contar com o capital estran-
geiro para desenvolver a sua economia, 
para passar do estágio de País subdesen-
volvido para o de País plenamente de-
senvolvido do ponto de vista econômico. 

O importante, Sr. Presidente, não é 
direta ou indiretamente criar dificulda-
des a capital estrangeiro associado ao 
nacional, organizado, sob a forma de 
pessoa jurídica brasileira, para a explo-
ração de minas, jazidas, potenciais hi-
drelétricos. O importante é obrigar essas 
sociedades, constituídas de capital es-
trangeiro, a reinvestirem o lucro no Bra-
sil. E isso já vem fazendo o Ministério 
das Minas e Energia desde que, durante 
a sua administração, o Sr. Ministro Oli-
veira Brito estabeleceu em vários contra-
tos que as sociedades organizadas no 
Brasil, que se dedicassem à mineração 
fôssem obrigadas a reinvestir uma per-
centagem do lucro em nosso País. Mas 
estabelecer-se, na Constituição, direta 
ou indiretamente, uma barreira ao pros-
seguimento das atividades de explora-
ção das riquezas de nosso subsolo, isso, 
Sr. Presidente, no meu entender, não 
seria medida que trouxesse benefícios a 
nosso País; pelo contrário, viria dificul-
tar o desenvolvimento de nossa eco-
nomia. 

Por isso, Sr. Presidente, mantenho o 
parecer da Comissão, contrário à apro-
vação da Emenda n.0 280. 

VOTAÇAO DA EMENDA N.0 280 
O SR. PRESIDENTE (Raul Giuberti) -

A Mesa convida o Sr. Secretário da Câ-
mara a proceder à chamada dos Senho-
res Deputados para votação. A chamada 
será feita de Norte para Sul. 

Respondem à chamada e votam 
sim os Srs. Deputados: 
Getúlio Moura. 

Acre 
Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 
Rui Lino - MDB 

Amazonas 
Antunes de Oilveira - MDB 
Djalma Passos - MDB 
Manoel Barbuda - MDB 

Pará 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Burlamaqui de Miranda - MDB 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
João Menezes - MDB 

Maranhão 
Cesário Coimbra - MDB 
Cid Carvalho - MDB 
José Burnett - MDB 
Mattos Carvalho - MDB 
Pedro Braga - MDB 

Piauí 
Chagas Rodrigues - MDB 
João Mendes Olímpio - MDB 
Moura Santos - MDB 

Ceará 
Costa Lima- ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Moreira da Rocha - MDB 
Ossian Araripe - ARENA 
Paes de Andrade - MDB 

Rio Grande do Norte 
Djalma Marinho -ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Odilon Ribeiro Coutinho - MDB 

Paraíba 
Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Jandui Carneiro - MDB 
João Fernandes - MDB 



Pernambuco 
Arruda Câmara- ARENA 
Clodomir Leite - MDB 
Josecarlos Guerra- ARENA 
José Meira - ARENA 
Souto Maior - ARENA 

Alagoas 

Ary Pitombo - MDB 
Pereira Lúcio - ARENA 
Segismundo Andrade- ARENA 

Sergipe 

Ariosto Amado - MDB 
José Carlos Teixeira - MDB 
Machado Rollemberg- ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 
Walter Batista - MDB 

Bahia 
Edgard Pereira - MDB 
Josaphat Borges - MDB 
Manso Cabral - ARENA 
Mário Piva - MDB 
Regis Pacheco - MDB 
Vieira de Melo - MDB 

Espírito Santo 
Bagueira Leal - ARENA 
Dirceu Cardoso - MDB 

Rio de Janeiro 
Adolpho Oliveira - MDB 
Afonso Celso - MDB 
Amaral Peixoto - MDB 
Ario Teodoro - MDB 
Bernardo Bello - MDB 
Edésio Nunes - MDB 
Glênio Martins - MDB 
José Maria Ribeiro - MDB 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara 
Amaral Neto - MDB 
Benjamin Farah - MDB 
Breno da Silveira - MDB 
Chagas Freitas - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues - MDB 
Jamil Amiden - MDB 
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Nelson Carneiro - MDB 
Noronha Filho - MDB 
Rômulo Marinho -
Waldir Simões- MDB 

Minas Gerais 
Abel Rafael - ARENA 
Carlos Murilo - MDB 
Celso Passos - MDB 
João Herculino - MDB 
Manoel Taveira -ARENA 
Milton Reis- MDB 
Oscar Corrêa -
Padre Nobre - MDB 
Tancredo Neves - MDB 

São Paulo 
Afrânio de Oliveira - MDB 
Dias Menezes - MDB 
Derville Alegretti - MDB 
Ewaldo Pinto - MDB 
Franco Montoro- MDB 
Germinai Feijó - MDB 
Hary Normaton - ARENA 
Hélcio Maghenzani - MDB 
!vete Vargas - MDB 
Levy Tavares- MDB 
Luiz Francisco- MDB 
Mário Covas - MDB 
Pacheco Chaves- MDB 
Pedro Marão - MDB 
Pedroso Junior - MDB 
Teófilo Andrade - MDB 
Ulysses Guimarães - MDB 

Goiás 
Benedito Vaz- MDB 
Castro Costa - MDB 
Celestino Filho - MDB 

Mato Grosso 
Edison Garcia - MDB 
Miguel Marcondes - MDB 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Wilson Martins - MDB 

Paraná 
Antonio Annibelll - MDB 
Antônio Baby - MDB 
Fernando Gama - MDB 



José Richa - MDB 
Petrônio Femal - MDB 
Renato Celidônio - MDB 
Wilson Chedid - MDB 

Santa Catarina 
Laerte Vieira - MDB 
Paulo Macarini - MDB 

Rio Grande do Sul 
Adílio Viana - MDB 
Brito Velho- ARENA 
Floriceno Paixão - MDB 
José Mandelli - MDB 
Lino Braun- MDB 
Matheus Schmidt- MDB 
Norberto Schmidt - ARENA 
Osmar Grafulha - MDB 
Ruben Alves - MDB 
Unírio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 
Zaire Nunes - MDB 
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Respondem à chamada e votam 
não os . Srs. Deputados: 
Raymundo Padilha. 

Acre 
Albany Leal - ARENA 
Armando Leite - ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas 
A,brahão Sabbá - ARENA 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres -ARENA 

Pará 
Armando Carneiro- ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Epílogo de Campos - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão 
Alexandre Costa- ARENA 
Clodomir Millet - ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Lister Caldas -.ARENA 

Piauí 
Dyrno Pires- ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcanti - ARENA 
Souza Santos- ARENA 

Ceará 
Armando Falcão - ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Euclides Wicar- ARENA 
Fiá vi o Marcílio - ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Furtado Leite -ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 

Rio Grande do Norte 
Jessé Freire - ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes- ARENA 

Paraíba 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro- ARENA 
Luiz Bronzeado- ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Góes- ARENA 
Teotônio Netto- ARENA 

Pernambuco 
Aderbal Jurema- ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins - ARENA 
Geraldo Guedes- ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas -ARENA 
Josecarlos Guerra- ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Mello- ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão - ARENA 
Nilo Coelho - A,REN A 
Tabosa de Almeida- ARENA 

Alagoas 
Medeiros Neto - ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Oséas Cardoso- ARENA 



Sergipe 
Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista - ARENA. 

Bahia 
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Antônio Carlos Magalhães- ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Avezedo - ARENA. 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA, 
Oscar Cardoso- ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas - ARENA 
Wilson Falcão- ARENA 

Espírito Santo 
Dulcino Monteiro- ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
Osvaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade- ARENA 

Rio de Janeiro 
Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA. 
Edilberto de Castro- ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara 
Adauto Cardoso - ARENA 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Cardoso de Menezes - MENA 
Mendes de Morais- ARENA 

Minas Gerais 
Aécio Cunha- ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Antônio Luciano- ARENA 
Bento Gonçalves -ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Murta- ARENA 
Dnar Mendes - ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 

Geraldo Freire - ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José ·Bonifácio- ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Àlmeida- ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende- ~ENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Paulo Freire - ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas - AREN.t\ 
Rondon Pacheco - ARENA 
Teófllo Pires -ARENA 
Ultimo de Carvalho -ARENA 
Valter Passos- ARENA 

São Paulo 
Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra - A,RENA 
Antônio Fellciano- ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Antônio de Barros- ARENA 
Broca Filho - ARENA 
Campos Vergal - AREN~ 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Carvalho Sobrinho- ARENA 
Celso Amaral- ARENA 
Ferraz Egreja- ARENA 
Hamilton Prado - ARENA 
Henrique Turner -ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
José Resegue - ARENA 
Lacôrte Vitalc- ARENA 
Lauro Cruz___, ARENA 
Nicolau Tuma- ARENA 
Ortlz Monteiro- ARENA 
Pereira Lopes - A,REN A 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado- ARENA 
Tufy Nassif -ARENA 
Yukishigue Tamura - ÀRENA 

Goiás 
Anísio Rocha - MDB. 
Geraldo de Pina - ARENA 



Jales Machado- ARENA 
Ludovico de ~meida - ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso 
Corrêa da Costa - ARENA 
Rachid Mamed- ARENA 
Saldanha Derzi -ARENA 

Paraná 
Braga Ramos - ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Jorge Curi- ARENA 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa- ARENA 
Rafael Rezende -ARENA 
Zacarias Seleme - AJtEN A 

Santa Catarina 
Albino Zeni - ARENA 
Antônio Almeida - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Orlando Bertoli - ARENA 
Osni Regis - ARENA 
Pedro Zimmermann- ARENA 

Rio Grande do Sul 
Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara - ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares - ARENA 
Marcial Terra - ARENA 
Peracchi Barcellos- ARENA 
Tarso Dutra- ARENA 

Amapá 
Janary Nunes - ARENA 

Rondônia 
Hegel Morhy - ARENA 
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Roraima 
Francisco Elesbão- ARENA 

Abstiveram-se de votar os Senho-
res Deputados: 
Henrique Lima 
João Mendes 
Fontes Tôrres 
Peixoto da Silveira 
Newton Carneiro 
Clemens Sampaio 

O SR. PRESIDENTE (Raul Giuberti) -
- A votação está encerrada. Vai ser 
proclamado o resultado. Votaram sim 
128 Srs. Deputados. Votaram não 183 
Srs. Deputados. Abstenções: 6. A emen-
da foi rejeitada e, portanto, não será 
submetida ao Senado Federal. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitu-
ra de outro requerimento de preferência 
para votação. 

A Presidência pede desculpas ao Ple-
nário, mas terá necessidade de suspen-
der a Sessão e reabri-la dentro em pou-
co, depois de haver recebido a resposta 
a algumas consultas que dirigiu aos Lí-
deres, de modo a que possa prosseguir 
na votação da matéria. 

A Sessão está suspensa. 
Reaberta a Sessão, o Sr. 1.0 -Secretário 

lê o seguinte requerimento: (197) 

REQUERIMENTO 
Senhor Presidente: 
Requeremos preferência para a vota-

ção das emendas destacadas, abaixo re-
lacionadas, e cujos textos vão rubricados 
pelo Sr. Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos: 

1/23 - 1/67 - 1/105 - 14 - 43 -
50 - 80 - 104 - 130/22 - 131/7 - 173 
- 183- 193- 201- 236/2- 268/4-
275 - 277 - 301 - 309 - 315 - 329 
- 330- 332- 369/4- 392- 427/9-
479/3 - 539 - 566 - 576 - 588 - 589 
- 617- 681/3 - 704 - 746/1 - 746/2 

(197) - D C N- n.o 13- 20·1·67 - pág. 367 
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792 - 794 - 797/G - 801 - 802/5 
- 804/B - 821 - 831 - 832 - 838/16 -
843/3 - 849/2 - 849/13 - 861 - 862 
(apenas o 5.0 artigo) - 873/5- 873/6 -
873/8 - 873/10 - 881/C. 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967. - Filinto Müller, Líder da ARENA 
no Senado Federal - Raymundo Padi-
lha, Líder da ARENA na Câmara dos 
Deputados. 

Pela ordem, falam os Deputados 
HUMBERTO LUCENA (MDB- Paraíba) 
e CHAGAS RODRIGUES (MDB) 
Piauí>: (197) 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Com a palavra o nobre Deputado 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Pre-
sidente, indagaria de V. Ex.a qual o real 
objetivo dêsse requerimento: trata-se de 
votação em globo, de emendas com pare-
cer favorável, para rejeição? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Conforme o requerimento estabelece, 
êle visa a preferência para votação des-
sas emendas. Há, entretanto, outro re-
querimento que, se fôr deferido, seré 
submetido à Casa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito 
obrigado a V. Ex.a 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Se-
nhor Presidente, os nobres lideres do 
Govêrno requereram, segundo entendi, 
que essas emendas fôssem preferencial-
mente apreciadas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Exato; requereram preferência para 
apreciação dessas emendas. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Se-
nhor Presidente, o nobre Secretário pro-
cedeu à leitura das emendas, mas quer-
me parecer que há, nesse elenco, emen-

das da maior importância, para as quais 
o Plenário não está devidamente infor-
mado. Pediria a V. Ex.a que mandasse 
ler, pelo menos, o assunto a que cada 
emenda se refere. 

~ o meu requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

-V. Ex.a será atendido. 

EMENDAS 

São lidas as seguintes 

EMENDA N.0 1/23 
Acrescente-se ao art. 11 um parágrafo: 

"§ - No caso previsto no art. 10, 
n.o II, só no Estado invasor será 
decretada a intervenção." 

EMENDA N.0 1/67 
No § 2.0 , in fine, onde se lê "Congresso 

Nacional", leia-se: 
"Tribunal Superior Eleitoral". 

EMENDA N.0 1/105 
Em o n.o 11 do art. 149, acrescentar: 

"convicção política ou filosófica". 

EMENDA N.0 14 
Inclua-se onde couber: 

"Os atuais funcionários públicos da 
União, dos Estados e dos Municípios 
que contem cinco anos de exercício 
serão automàticamente efetivados 
na data da promulgação desta Cons-
tituição, ficando também assegura-
dos os mesmos direitos aos que ve-
nham a contar igual tempo de ser-
viço." 

EMENDA N.0 50 
Acrescente-se ao Título II, Capítulo II: 

"Art. - A Lei, tanto quanto possí-
vel, determinará a coincidência das 
eleições federais, estaduais e muni-
cipais." 



-716-

EMENDA N.0 43 
Incluir nas Disposições Gerais e Tran-

sitórias: 
"Art. - O Govêrno Federal fica 
obrigado, dentro do prazo de vinte 
anos, a contar da data da promul-
gação desta Constituição, a traçar e 
executar planos de saneamento e 
aproveitamento das possib111dades 
econômicas dos Municípios flumi-
nenses que constituem a Baixada da 
Guanabara, nos quais aplicará, 
anualmente, quantia não inferior a 
meio por cento de suas rendas tri-
butárias. 

EMENDA N.0 80 
Acrescente-se ao Título V - Das Dis-

posições Gerais e Transitórias o artigo: 
"Art. - O Território do Amapá, 
com seus atuais limites, é erigido em 
Estado do Amapá. 
Parágrafo único - A lei, no prazo 
de 150 dias, fixará os princípios da 
organização política, administrativa 
e judiciária a que obedecerá o nôvo 
Estado, para sua instalação e fun-
cionamento." 

EMENDA N.0 104 
Inclua-se, entre as Disposições Gerais 

e Transitórias, o seguinte: 
"Art. - Sem prejuízo de outros 
auxílios previstos na Constituição ou 
em leis, a União prestará assistência 
financeira e técnica ao Estado do 
Acre, assim como a outros que forem 
criados nas regiões menos desenvol-
vidas, para o seu reaparelhamento 
administrativo e a execução de pla-
nos iniciais de soerguimento eco-
nômico." 

EMENDA N.0 130-22 
CAPíTULO VI - Do Poder Legislativo 

- SEÇAO V - Do Processo Legislativo. 
Art. 48, § 1.0 

Redija-se assim: 
"Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda destinada a 

Art. 

abolir a Federação ou a República, 
nem a prorrogar o mandato, ou a 
permitir a reeleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da República." 

EMENDA N.0 13117 
TíTULO V 

Acrescente-se, onde convier: 
"Esta Constituição não prejudicará 
o direito adquirido dos servidores à 
percepção de gratificações adicio-
nais, por tempo de serviço público, 
na forma da legislação em vigor." 

EMENDA N.0 173 
"§ 3.0 - Não constitui acumulação 
a percepção de proventos da inati-
vidade". 

EMENDA N.0 183 

O art. 124 do projeto passará a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 124 - Os Tribunais Regionais 
Eleitorais compor-se-ão: 
I - mediante eleição, pelo voto se-
creto: 
a) de três desembargadores, dentre 

os membros do Tribunal de Jus-
tiça; 

b) de um juiz, dentre juízes de di-
reito, podendo ser, onde houver, 
do Tribunal de Alçada, indicado 
pelo Tribunal de Justiça; 

11 - de um juiz federal indicado 
pelo Tribunal Federal de Recursos, 
onde houver mais de um; 
111 - por nomeação do Presidente 
da República, de dois cidadãos de 
notável saber jurídico e idoneidade 
moral, indicados pelo Tribunal de 
Justiça. 
§ 1.0 - O Tribunal Regional Eleito-
ral elegerá Presidente um dos três 
desembargadores do Tribunal de 
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Justiça, cabendo aos outros a Vice-
Presidência e a Corregedoria. 

~ 2.0 - O número dos juízes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais é ir-
redutível, mas poderá ser elevado. 
por lei, mediante proposta do Tribu-
nal Superior Eleitoral." 

EMENDA N.0 193 

Na Seção V 

Onde se lê: 
"Do Processo Legislativo". 

leia-se: 
"Da Elaboração Legislativa". 

EMENDA N.0 201 

Ao art. 93, § 1.0, acrescente-se in fine: 

"Art. 93- ••• o ••••••••••••••••••••• 

"§ 1.0 . • . salvo para os ex-comba-
tentes da Fôrça Expedicionária Bra-
sileira, Fôrça Aérea Brasileira, Mari-
nha de Guerra ou Mercante que 
participaram de operações bélicas 
durante a Segunda Guerra Mundial." 

A,o art. 176, dê-se nova redação e in-
clua-se parágrafo único: 

"Art. 176 - São considerados está-
veis os funcionários públicos, autár-
quicos e das sociedades e entidades 
de economia mista, ex-combatentes 
da Fôrça Expedicionária Brasileira, 
Fôrça Aérea Brasileira e Marinha de 
Guerra ou Mercante que tenham 
participado de operações bélicas na 
Segunda Guerra Mundial, assegura-
dos aos mesmos os direitos e vanta-
gens conferidos pela legislação em 
vigor. 

Parágrafo único- Os ex-combaten-
tes serão aposentados, voluntària-
mente, após completarem 25 anos de 
serviço, com os vencimentos e van-
tagens integrais na data em que a 
requererem." 

EMENDA N.0 236/2 

TíTULO I - CAPíTULO VI -
SEÇAO VII 

9. Suprimam-se, no art. 71, § 3.0 , as 
expressões "e impedimentos". 

EMENDA N.0 268/4 
Item IV 

Dê-se a seguinte redação ao inciso II 
do art. 148: 

"Art. 148 - ...................... . 
11 - personalidade jurídica, me-
diante registro no Tribunal Superior 
Eleitoral;" 

EMENDA N.0 275 

Inclua-se, nas "Disposições Gerais e 
Transitórias", um artigo com a seguinte 
redação: 

"Art. - Aplicam-se aos professô-
res da Prefeitura do Distrito Federal, 
admitidos até 30-9-1964, mediante 
prova de seleção ou concurso públl-
co, as disposições do parágrafo úni-
co do art. 185 da Constituição Fe-
deral, de 18 de setembro de 1946, 
com a redação que lhe deu a Emen-
da Constitucional n.0 20, de 25 de 
maio de 1966." 

EMENDA N.0 277 

Inclua-se nas "Disposições Gerais": 

"Art. - Na execução do Plano de 
Valorização Econômica da Fronteira 
do Sudoeste do País, a União apli-
cará, durante, pelo menos, vinte 
anos consecutivos, quantia não in-
ferior a dois por cento da sua renda 
tributária." 

EMENDA N.0 301 

Ao art. 112, Ill e parágrafo único 

Substituí-los pelo art. 101, III, alí-
neas a, b, c e d da Constituição de 1946. 
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EMENDA N.0 309 

Ao art. 134, § 4. 0 

Acrescentar, depois do vocábulo "de-
sembargadores", a expressão: 

"que não poderão perceber mais de 
dois terços dos vencimentos dos 
Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral." 

EMENDA N.0 315 
Artigo 4.0 

Dê-se ao artigo a seguinte redação: 
"Art. 4.0 - São bens da União: 
I - a porção de terras devolutas in-
dispensável à defesa nacional; 
11 - os lagos e quaisquer correntes 
d'água em terrenos de seu domínio 
ou que banhem mais de um Estado, 
sirvam de limite com outros países 
ou se estendam a território estran-
geiro, as ilhas oceânicas, assim como 
as ilhas fluviais e lacustres nas zo-
nas limítrofes com outros países; 
III - a plataforma continental; e 
IV - os que atualmente lhe perten-
cem." 

EMENDA N.0 329 
Ato das Disposições Gerais Transitórias 

Inclua-se, onde couber: 

"Art. - A União destinará anual-
mente, 0,5 (meio por cento), no mí-
nimo, da sua receita tributária, sem 
aplicação especial, ao plano de apro-
veitamento e valorização do vale do 
Rio Parnaíba, nos têrmos da legis-
lação ordinária." 

EMEND.I\ N.0 330 

Art. 124, § 1.0 

Acrescentar in fine: 
"e ao terceiro a Corregedoria da 
Justiça Eleitoral." 

EMENDA N.0 332 
Art. 122, I 

Substituir pelo seguinte as letras a e 
c dêsse número: 

"a) de 3 juízes dentre os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal; 

c) suprimir. 
Parágrafo único 

Substituir pelo seguinte: 
"O T. S. E. elegerá Presidente, Vice-
Presidente e Corregedor, anualmen-
te, cada um dos Ministros do Supre-
mo Tribunal." 

EMENDA N.0 369-4 
Inclua-se no capítulo "Das Disposições 

Gerais e Transitórias": 
"Art. - Respeitado o direito dos 
candidatos aprovados em concurso 
público aos cargos vagos a que con-
correram, os atuais servidores que 
contarem ou venham a contar cinco 
anos de exercício, e tenham sido no-
meados ou admitidos até 30 de no-
vembro de 1966, serão automàtica-
mente efetivados na data desta 
Constituição e passarão a ocupar, em 
conseqüência, cargos extintos, quan-
do vagarem, em quadros suplemen-
tares especialmente criados para ês-
se fim." 

EMENDA N.0 392 
"Art. - O Govêrno Federal fica 
obrigado, durante o prazo de vinte 
anos, a contar da data da promul-
gação desta Constituição, a aplicar, 
anualmente, quantia não inferior a 
um por cento de suas rendas tribu-
tárias, para execução dos planos da 
Superintendência do Plano de Va-
lorização Econômica da Região da 
Fronteira Sudoeste do País." 
Paulo Macarini (seguem-se 106 as-
sinaturas de Deputados). 
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EMENDA N.0 427-9 

Ao art. 106, inciso 111 

Dê-se a seguinte redação: 

"111 - irredutibilidade de venci-
mentos, sujeitos apenas aos impos-
tos gerais, que, entretanto, não po-
derão absorver mais de dois duodé-
cimos da remuneração percebida." 

EMENDA N.0 479-3 

Ao art. 141 

Substitua-se a redação do projeto pela 
seguinte: 

"O sufrágio é universal e direto; o 
voto é secreto; e fica assegurada a 
representação proporcional dos par-
tidos políticos, na forma que a lei 
estabelecer." 

EMENDA N.0 539 

Dê-se ao § 3.0 do artigo 134 a seguinte 
redação: 

"Art. 134- ....................... . 

§ 1.o- ........................... . 

§ z.o- ........................... . 
§ 3.0 - Compete privativamente ao 
Tribunal de Justiça processar e jul-
gar os membros do Tribunal de Al-
çada e os juízes de inferior instân-
cia, nos crimes comuns e nos de res-
ponsabilidade, ressalvada a compe-
tência da Justiça Eleitoral, quando 
se tratar de crimes eleitorais." 

EMENDA N.0 566 

Acrescente-se o parágrafo abaixo ao 
art. 167, Título IV - Da Família, da 
Educação e da Cultura: 

"§ - O Estado celebrará convê-
nios com as organizações sindicais 
de trabalhadores para a concessão 
de bôlsas de estudo, na forma da 
lei." 

EMENDA N.0 576 

O item IV do Título III - Da Ordem 
Econômica e Social - passa a ter a se-
guinte redação: 

"IV - a harmonia e a solidariedade 
entre os fatôres de produção, me-
diante a criação, na forma da lei, 
de conselhos e co-gestão nas emprê-
sas privadas ou públicas." 

EMENDA N.0 588 

Acrescente-se um artigo, no Capítulo V 
- Do Sistema Tributário, na sua parte 
final, nos seguintes têrmos: 

"Art. -A União aplicará anual-
mente, na manutenção e desenvol-
vimento do ensino, 12% (doze por 
cento, no mínimo, de sua receita de 
impostos, e os Estados e os Municí-
pios igualmente nunca menos de 
vinte por cento." 

EMENDA N.0 589 

Acrescente-se o artigo abaixo no Tí-
tulo I, Capítulo I - Da Organização 
Nacional. 

"Art. o Estado estimulará a par-
ticipação das entidades culturais, 
econômicas, profissionais e sindi-
cais, nos objetivos fundamentais de 
sua organização e desenvolvimento." 

EMENDA N.0 617 

A,crescente-se ao artigo 9.0 um inciso 
de número IV: 

"IV - estabelecer a obrigatoriedade 
da prestação de serviços gratuitos, 
sem assumir a responsabilidade da 
remuneração correspondente." 

EMENDA N.0 681-3 

Ao Título V das Disposições Gerais e 
Transitórias, acrescente-se o artigo se-
guinte: 

"Na elaboração e execução do plano 
de aproveitamento do Rio Paraíba 
e seus afluentes, visando ao desen-
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volvimento sócio-econômico do res-
pectivo Vale, aplicará, anualmente, 
recursos nunca inferiores a 1% (um 
por cento) de sua renda tributária." 

EMENDA N.0 704 
Acrescente-se ao final do item IX do 

art. 158 a seguinte expressão: 
"respeitadas, em qualquer caso, as 
condições estabelecidas em lei e as 
exceções admitidas pelo juiz com-
petente". 

EMENDA N.0 746-1 
Inclua-se nas Disposições Gerais e 

Transitórias: 
"Art. -O Orçamento da União 
durante vinte anos, consignará 1/2% 
(meio por cento), no mínimo, da sua 
renda tributária, para execução, por 
órgão federal, na forma da lei do 
Plano de Desenvolvimento Econômi-
co e Social da Região do Rio Parnaí-
ba e de seus afluentes." 

EMENDA N.0 746/2 
Inclua-se nas Disposições-Gerais e 

Transitórias : 
"Art. - A União manterá, em ca-
da Estado, pelo menos uma Univer-
sidade. 
Parágrafo único - Ficam criadas as 
Universidades Federais do Piauí, 
Amazonas, Sergipe, Mato Grosso e 
do Acre, as quais serão instaladas e 
mantidas pela União, na forma da 
lei." 

EMENDA N.0 792 
Acrescente-se onde couber: 

"Art. - A lei criará Comissões Ve-
rificadoras Independentes, que fa-
rão o exame dos gastos. 
§ 1.0 - Os membros dessas Comis-
sões serão indicados pelo Presidente 
da República, nomeados mediante 
aprovação do Senado e perderão seus 
cargos por ato do Congresso. 

§ 2.0 
- Para os fins visados neste 

artigo, os Municípios e Estados man-
terão, respectivamente, Comissão ou 
Comissões Verificadoras Indepen-
dentes." 

Altere-se o Título I pelo seguinte: 
"Título I - Do Brasil, Seu Govêrno, 
Território e Símbolos." 

Altere-se o Título II para o seguinte: 
"Título 11 - Dos Brasileiros e Seus 
Direitos Políticos." 

EMENDA N.0 794 
Dê-se ao § 4.0 do artigo 15 a seguinte 

redação: 
"§ 4.0 

- Os Municípios poderão ce-
lebrar acôrdos para a realização de 
obras ou exploração de serviços pú-
blicos de interêsse comum, cuja exe-
cução ficará dependendo de aprova-
ção da Assembléia Legislativa, asse-
gurada a participação financeira da 
União e dos Estados, na forma que 
a lei regular." 

EMENDA N.0 797-G 
Ao art. 88 e seus §§ 

Redijam-se assim: 
"Art. 88 - O Conselho de Seguran-
ça Nacional, integrado pelo Presi-
dente da República, os Presidentes 
do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, os Ministros de Estado 
e os Chefes de Estado-Maior das 
Fôrças Armadas, destina-se a estu-
dar, opinar e prover à segurança na-
cional, à defesa do País e ao respeito 
à soberania. 
§ 1.0 

- Lei complementar regulará 
a organização, a competência e o 
funcionamento do Conselho de Se-
gurança Nacional, podendo prever a 
admissão de outros membros, natos 
ou eventuais. 
"§ 2.0 - O Conselho de Segurança 
Nacional disporá dos indispensáveis 
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recursos para organização e apare-
lhamento dos seus serviços, podendo 
requisitar servidores civis ou milita-
res para exercerem atividades em 
sua Secretaria ou cumprirem missões 
especiais. 

§ 3.0 - O Conselho de Segurança 
N acionai agirá em harmonia e co-
operação com os órgãos especiais das 
Fôrças Armadas, incumbidos de pre-
pará-Ias para a mobilização e as 
operações militares. 

§ 4.0 - Serão diretamente subordi-
nados ao Conselho de Segurança Na-
cional os órgãos de informação do 
Poder Executivo, ressalvada, em seus 
setores específicos, a competência 
dos órgãos competentes das Fôrças 
Armadas. 

§ 5.0 - Compete ao Conselho de Se-
gurança Nacional, além das atribui-
ções definidas na lei complementar, 
especialmente: 

I - nas áreas indispensáveis à se-
gurança nacional, dar assentimento 
prévio, modificar ou cassar: 
a) concessão de terras, abertura de 

vias de transporte e instalação de 
meios de comunicação; 

b) construção de pontes e estradas 
internacionais e campos de pou-
so; 

c) estabelecimento ou exploração de 
indústrias que interessem à segu-
rança nacional; 

11 - opinar favoràvelmente: 
a) quanto à intervenção federal nos 

Estados: artigo 10, I, II, III e IV); 
b) quanto aos Municípios que de-

vam ser declarados, por lei fe-
deral, sedes de bases ou portos 
militares de excepcional impor-
tância, interessando à segurança 
nacional (artigo 15, § 1.0 , alí-
nea b). 

EMENDA N.0 801 
Inclua-se o seguinte artigo: 

"Art. - Em caso de calamidade 
pública ou catástrofe, as destruições, 
prejuízos e conseqüentes indeniza-
ções serão objeto de imediata assis-
tência técnica e financeira do Go-
vêrno Federal à região atingida. 
Parágrafo único - O reconhecimen-
to do estado de calamidade pública 
pela União obrigá-la-á a promover 
as reconstruções, reparos e ajuda 
aos Municípios-sedes da inundação, 
desabamento, incêndio, explosão ou 
epidemia considerada grave pelo Mi-
nistério da Saúde." 

EMENDA N.0 802 - Item V 
Inclua-se o seguinte artigo: 

"Art. A União aplicará, anualmen-
te, os seguintes percentuais de sua 
renda tributária: 
V - um por cento, na execução do 
plano de aproveitamento e valori-
zação da região do Vale do Rio Pa-
raíba." 

EMENDA N.0 804-B 
Art. 15, § 1.0 , alínea b 

Redija-se assim: 
"b) do Presidente da República, os 

Prefeitos dos Municípios onde se 
localizarem bases ou portos mili-
tares de excepcional interêsse pa-
ra a segurança do País, por lei 
federal de iniciativa do Poder 
Executivo, com prévia audiência 
do Conselho de Segurança Na-
cional." 

EMENDA N.0 821 
Acrescente-se ao artigo 140 o seguinte 

parágrafo: 
"§ 4.0 - Lei complementar poderá 
autorizar o alistamento do analfa-
beto, regulando os casos e condições 
em que será êle admitido a votar." 
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EMENDA N.0 831 
1 

Título V 
Inclua-se nas Disposições-Gerais e 

Transitórias: 
"Art. - O Poder Executivo, com 
base em estudo e proposta do Ser-
viço Geográfico do Exército, enviará 
ao Congresso Nacional, dentro de dez 
anos, projeto de lei reformulando a 
divisão territorial do País, de modo 
a que ocorra igualdade de dimensão 
física entre os Estados da Federação. 
Parágrafo único- O projeto de que 
trata êste artigo será votado por 
maioria simples." 

2 

Título I - Capítulo VII - Das 
Fôrças Armadas 

Art. 92 
Dê-se ao parágrafo 6.0 a seguinte re-

dação: 
"§ 6.0 - Aplica-se aos militares o 
disposto no artigo 99, parágrafos 1.o 
e 2.0 no que couber, e aos militares 
da reserva remunerada e aos refor-
mados o disposto no artigo 95, pará-
grafo 3.0 " 

3 

Título V- Das Disposições Gerais e 
Transitórias 

Inclua-se o texto correspondente ao 
artigo 205 e seus parágrafos, constante 
da Constituição de 1946, e suprima-se o 
artigo 178 do projeto. 

4 

Título I - Capítulo VI - Seção 11 
- Da Câmara dos Deputados 

Dê-se ao artigo 40 a seguinte redação: 
"Art. 40 -A Câmara dos Deputa-
dos compõe-se de representantes do 
povo eleitos por voto secreto e direto, 
em cada Estado, Território e no Dis-
trito Federal." 

Título I - Capítulo VI - Seção 111 
- Do Senado da República 

Dê-se ao artigo 42 a seguinte redação: 
"Art. 42 - O Senado compõe-se de 
representantes dos Estados e do Dis-
trito Federal, eleitos pelo voto direto 
e secreto, segundo o princípio ma-
joritário. 
§ 1.0 - O Distrito Federal e cada 
Estado elegerão três senadores com 
mandato de oito anos, renovando-se 
a representação, alternadamente, 
por um e por dois terços. 
§ 2.0 - Cada senador terá um su-
plente com êle eleito." 

Título V - Das Disposições Gerais e 
Transitórias 

Inclua-se: 
"Art. - Na primeira eleição para 
o Congresso Nacional, que se reali-
zar no Distrito Federal, os dois elei-
tos mais votados para o Senado te-
rão o mandato de oito anos, ficando 
atribuído ao eleito menos votado o 
mandato de quatro anos." 

Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

EMENDA N.0 832 
Título I - Capítulo VIII - Do 

Poder Judiciário 

1 

Substituindo-se, dê-se ao parágrafo 4.0 

do artigo 134 a seguinte redação: 
"§ 4.0 - Os vencimentos dos desem-
bargadores serão fixados em quantia 
não inferior à que recebem a qual-
quer título, excetuadas as ajudas de 
custo, os secretários de Estado ou os 
membros da Assembléia Legislativa; 
e os dos demais juízes vitalícios, com 
uma diferença não excedendo a 
trinta por cento de uma para outra 
entrância, atribuindo-se aos de en-
trância mais elevada não menos de 
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dois terços dos vencimentos dos de-
sembargadores." 

2 

Substituam-se o artigo 122 e seu pa-
rágrafo pelo seguinte texto: 

"Art. 122 - O Tribunal Superior 
Eleitoral, com sede na Capital da 
República, compor-se-á: 
I- mediante indicação: 
a) dos dois juízes do Supremo Tri-

bunal Federal, mais antigos; 
b) dos dois juízes do Tribunal Fe-

deral de Recursos, mais antigos; 
c) do juiz mais antigo do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal; 
11 - por nomeação do Presidente 
da República, de dois dentre seis ad-
vogados de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados pelo Su-
premo Tribunal Federal. 
Parágrafo único - O Tribunal Su-
perior Eleitoral elegerá Presidente 
um dos dois Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, cabendo ao outro 
a Vice-Presidência." 

3 

Substitua-se o artigo 124 pelo seguinte 
texto: 

"Art. 124 - Os Tribunais Regionais 
Ele i to r ais compor-se-ão: 

I - mediante indicação: 
a) dos dois juízes mais antigos den-

tre os membros do Tribunal de 
Justiça; 

b) dos dois juízes mais antigos, den-
tre os juízes de direito da Capi-
tal do Estado; 

11 - de juiz federal e, havendo 
mais de um, do que fôr escolhido 
pelo Tribunal Federal de Recursos; 
Ill - por nomeação do Presidente 
da República, de dois dentre seis ci-

dadãos de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados pelo 
Tribunal de Justiça. 
§ 1.0 - o Tribunal Regional Eleito-
ral elegerá Presidente um dos dois 
desembargadores do Tribunal de 
Justiça, cabendo ao outro a Vice-
Presidência. 
§ 2.0 - o número dos juízes dos Tri-
bunais Regionais Eleitorais é irredu-
tível, mas poderá ser elevado, por lei, 
mediante proposta do Tribunal Su-
perior Eleitoral." 

4 

Ao artigo 112, Ill, e parágrafo único 
Substituí-los pelo artigo 101, III, alí-
neas a, b, c e d, da Constituição de 1946. 

5 
Ao art. 113 e parágrafo único, alíneas 
"a", "b", "c'' e "d" 

Substitui-los pelo art. 101, §§ 1.0 e 2.0 

(com a redação do art. 5.0 da Emenda 
Constitucional n.o 16), e § 4.0 (no to-
cante ao exequatur). 

6 
Inclua-se, onde couber, no Capítulo 

VIII (Do Poder Judiciário); 
"Art. - O juiz que ultrapassar os 
prazos processuais decairá da com-
petência funcional, nos casos e 
condições que a lei estabelecer." 

7 
TíTULO v - Das Disposições Gerais e 
Transitórias 

Acresceu tar: 
"Art.- Fica elevado para dez o nú-
mero de membros do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal. 
Parágrafo - Ficam criadas, na Jus-
tiça do Distrito Federal, uma Vara 
de Menores, uma Vara de Acidentes 
do Trabalho, a Terceira e Quarta 
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Varas Criminais, ficando transfor-
mada em Segunda Vara Cível a 
atual Segunda Vara de Fazenda." 

EMENDA N.0 838-16 

Título III - Da Ordem Econômica e 
Social 

Artigo 158, I 

Acrescentar, depois do vocábulo "tra-
balhador", a expressão: 

"bem como o salário-família". 

EMENDA N.0 843-3 

Art. 8.0 

Inclua-se o seguinte parágrafo, que 
será o primeiro: 

"§ 1.0 -Os planos nacionais de via-
ção, educação, saúde e desenvolvi-
mento regional dependerão de lei." 

EMENDA N.0 849-2 

Título V 

Incluir um § 3.0 ao artigo 183: 

"§ 3.0 - O juiz representante clas-
sista que servir por mais de dez anos 
na Justiça do Trabalho, quando não 
mais reconduzido, ou não capacitado 
fisicamente, ou em razão da idade, 
terá direito a uma pensão propor-
cional ao tempo de serviço prestado, 
com base no seu último vencimento, 
no cargo ocupado." 

EMENDA N.0 849-13 

13 

Ao artigo 134, 11, letra c 

Substitua-se o dispositivo pelo se-
guinte: 

"c) somente após dois anos de exer-
cício na respectiva entrância po-
derá o juiz ser promovido, salvo 
quando o interêsse público exigir 
a dispensa dêsse estágio." 

EMENDA N.0 861 

RediJa-se assim o artigo 8.0 , núme-
ro XVI, letra c: 

"c) normas gerais de direito finan-
ceiro; de seguro e previdência so-
cial; de defesa e proteção da saú-
de; de regime penitenciário; de 
planejamento integrado regio-
nal." 

EMENDA N.0 862 

Art. - A União aplicará, em ca-
da exercício, nunca menos de 12% 
e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, nunca menos de 20% 
da respectiva renda de impostos na 
manutenção e no desenvolvimento 
do ensino." 

EMENDA N.0 873-5 

5 

Ao artigo 117, § 1.o 

"As causas em que a União fôr au-
tora serão aforadas no juízo federal 
do domicílio do réu. As propostas 
contra a União poderão ser inten-
tadas no Juízo Federal do domicílio 
do autor, no da situação da coisa, no 
em que se verificou o ato ou fato 
originador da ação, ou, ainda, no 
Distrito Federal." 

EMENDA N.0 873-6 

6 
Ao artigo 122 

Acrescentem-se dois parágrafos, pas-
sando o parágrafo único a § 1.o: 

"§ 2.0 
- Os juízes do Tribunal Su-

perior Eleitoral serão nomeados por 
quatro anos, fazendo-se a renovação 
por metade, proibida a recondução. 
§ 3.0 - Os substitutos dos membros 
efetivos do Tribunal Superior Elei-
toral serão escolhidos, na mesma 
ocasião e pelo mesmo processo, em 
número igual para cada categoria." 



EMENDA N.0 873-8 
8 

Ao artigo 131, § 4.0 

"A. lei disporá sôbre a constituição, 
investidura, jurisdição, competência, 
garantias e condições de exercício 
dos órgãos da Justiça do Trabalho, 
assegurada a paridade de represen-
tação de empregadores e traba-
lhadores." 

EMENDA N.0 873-10 
Ao artigo 134, número 11, letra c 

Suprima-se. 

EMENDA N.0 881-C 
"Art. - Fica assegurado ao servi-
dor público e autárquico, ex-comba-
tente da Fôrça Expedicionária Bra-
sileira, do 1.0 Grupo de Caça da 
Fôrça Aérea Brasileira, da Marinha 
de Guerra e Marinha Mercante, que 
tenha participado da Segunda Guer-
ra Mundial, o direito à aposentado-
ria após 25 anos de serviço e demais 
vantagens previstas na legislação em 
vigor à data da promulgação desta 
Constituição." 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os Srs. Congressistas que aprovam a 
preferência requerida para essas emen-
das queiram permanecer como se acham. 

A seguir são dados esclarecimentos 
pelo Presidente MOURA ANDRADE e pelo 
Senador ANTôNIO CARLOS (ARENA-
Santa Catarina), atendendo a solicita-
ções dos Deputados HUMBERTO LUCE-
NA (MDB - Paraíba), CELSO PASSOS 
(MDB - Minas Gerais) e ADOLPHO 
OLIVEIRA (MDB- Rio de Janeiro), em 
sucessivas questões de ordem: (198 ) 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Senhor 
Presidente, peço a palavra, para enca-
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Não há encaminhamento de votação 
nesse tipo de requerimento. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Deputado Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Inda-
garia de V. Ex.a se essas emendas tôdas 
têm parecer favorável da Comissão? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Indago do Sr. Relator se S. Ex.a pode 
informar à Mesa se as emendas que fo-
ram lidas são tôdas de parecer favorável, 
ou parecer contrário, ou de outro tipo 
de parecer. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - As emen-
das que a liderança da Aliança Renova-
dora Nacional encaminhou à Mesa, jun-
tamente com o requerimento de prefe-
rência de votação em globo, são tôdas de 
parecer favorável. 

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Peço a 
palavra, pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Senhor 
Presidente, peço a V. Ex.a que consulte 
o eminente Relator sôbre a Emenda 
n.o 804-B, de minha autoria, que não 
consta como tendo parecer favorável, 
nem na sua totalidade, nem em parte. 
E bem me recordo, porque, como Sub-Re-
lator, fiz parte da Comissão Mista que 
examinou as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A consulta de V. Ex.a será feita no 
instante em que as emendas passarem a 
ser consideradas. Estamos votando a 
preferência. 

Em votação a preferência solicitada. 
O SR. CELSO PASSOS- Sr. Presiden-

te, peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Sôbre que versa a sua questão de or-
dem? Tem V. Ex.a a palavra. 

(198) - D C N - n.o 13 - 20-1-67 - pág. 370 
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O SR. CELSO PASSOS- Sr. Presiden-
te, minha questão de ordem versa sôbre 
o processo dessa votação. Da relação lida 
pela Mesa, verifiquei que existem pelo 
menos duas eme:1das que se contradi-
zem. A de n.o 14 entra em choque fla-
grante com a de n.0 369-4. Ambas dizem 
respeito a aproveitamento de funcioná-
rios que contem ou venham a contar 5 
anos de serviço; uma delas, porém, asse-
gura e respeita o direito dos candidatos 
aprovados em concurso público, o que a 
outra não faz. Há uma contradição fla-
grante. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Estamos discutindo um requerimento 
de preferência. Assim que entrarmos na 
matéria das emendas, V. Ex.a poderá ar-
güir essa contradição. 

Os Srs. Congressistas que aprovam a 
preferência solicitada queiram permane-
cer como estão. (Aprovada.) 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Se-
nhor Presidente, peço verificação de vo-
tação. 

O SR. PRESIDENTE (1\'loura Andrade) 
- Vai-se proceder à verificação reque-
rida pelo Líder do MDB, Deputado Hum-
berto Lucena. 

O Deputado HUMBERTO LUCENA, pe-
la ordem, faz a seguinte comunicação: 
(198) 

Sr. Presidente, para completar o meu 
pedido, desejo declarar a V. Ex.a que a 
Bancada do MDB entrará em obstrução 
à elaboração constitucional. 

O PRESIDENTE MOURA ANDRADE 
declara: (198) 

A Presidência lamenta profundamente 
ouvir essa comunicação de V. Ex.a, a es-
ta altura dos trabalhos realizados. 

A Presidência precisa lembrar ao Ple-
nário que concedeu tôdas as oportuni-
dades, que realizou todos os atos indis-
pensáveis a preservar a soberania do 
Congresso Nacional, a fim de que pudes-

se efetivamente participar na elabora-
ção desta Constituição. 

Só ao Movimento Democrático Brasi-
leiro, no dia de ontem, ficaram reserva-
das quatro sessões consecutivas. Traba-
lhamos até altas horas da madrugada. 
No dia de hoje, a manhã inteira lhe foi 
reservada. Até agora, a tarde lhe estêve 
reservada. 

Lamenta profundamente, portanto, 
ouvir essa comunicação, e ainda espera 
que desperte em tôdas as consciências 
que é preciso que a Constituição que se 
está elaborando reflita a contribuição 
da Maioria e da Minoria, para que seja 
efetivamente, como uma Constituição, a 
expressão da vontade do povo, do País, 
e corresponda às aspirações imanentes 
dêsse mesmo povo. O Congresso Nacio-
nal tem êsse dever. Lamento a comuni-
cação, mas nada posso fazer, senão de-
clarar a V. Ex.a que a Presidência não 
permitirá, na altura daquilo que ela pu-
der fazer, a obstrução que V. Ex.a anun-
cia. 

Pela ordem falam os Deputados HUM-
BERTO LUCENA - (MDB - Paraíba), 
JOAO HERCULINO (MDB - Minas Ge-
rais), Senador DANIEL KRIEGER (ARE-
NA - Rio Grande do Sul), Deputado 
RAYMUNDO PADILHA (ARENA - Rio 
de Janeiro) e AMARAL NETO (MDB --
Guanabara): pus> 

O SR. IIUMBERTO LUCENA - Senhor 
Presidente, diante das palavras que 
V. Ex.a acaba de proferir. lamentando a 
obstrução em que se empenha, a partir 
dêste momento, no Plenário do Congres-
so Nacional, a bancada do MDB na Câ-
mara dos Deputados, cumpro o dever de 
explicar a V. Ex.a e à Casa o motivo que 
determinou o nosso comportamento. 

É que, Sr. Presidente, foi feito, em pre-
sença de V. Ex.a, um entendimento entre 
as lideranças da ARENA e do MDB, no 
sentido de se abreviar a votação da ma-
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téria. Ficou estabelecido um esquema de 
votação, pelo qual, consoante acôrdo 
entre as lideranças, em primeiro lugar 
seriam votadas, como o foram, as maté-
rias comuns destacadas para aprovar e, 
em seguida, as matérias comuns desta-
cadas para rejeitar, para depois, iniciar-
se a votação da matéria preferencial do 
Movimento Democrático Brasileiro. 

Ora, estávamos em meio a esta última 
fase, quando fomos colhidos, de surprêsa, 
pela iniciativa da liderança da ARENA 
na Câmara dos Deputados, de pleitear a 
votação, em globo, das emendas desta-
cadas por aquêle partido . 

Assim, aquêle acôrdo entre as lideran-
ças, Sr. Presidente, foi rompido inopina-
damente. 

Diante disso, a bancada do MDB, na 
Câmara dos Deputados, achou que de-
veria, de agora por diante, ter outro pro-
cedimento, isto é, fazer obstrução, por-
que entende que somente através da de-
fesa de seus princípios programáticos 
pode realmente alcançar o seu grande 
objetivo, que é a plena redemocratização 
do País. 

O SR. JOÃO HERCULINO - Sr. Pre-
sidente, V. Ex.a anunciou a verificação 
requerida pelo nobre Líder, Deputado 
Humberto Lucena. Salvo engano, o tem-
po da Sessão já se esgotou, ou, se não, 
está prestes a esgotar-se. Por esta razão, 
eu pediria a V. Ex.a que levantasse a 
Sessão e procedesse, na próxima, à veri-
ficação solicitada pelo nobre Deputado 
Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Sessão estêve suspensa desde às 
16,30 horas. Parece-me que seria sus-
pender demais uma sessão numa mesma 
tarde. É preciso trabalhar um pouco. 

O SR. DANffiL KRffiGER - Sr. 
Presidente, V. Ex.a, com a tolerância 
e a compreensão que lhe são caracterís-
ticas, e com a nossa solidariedade, sus-
pendeu a Sessão para que pudéssemos 

procurar um entendimento. Os que pe-
diram a suspensão da Sessão para que 
se fizesse êste entendimento, vêm, agora, 
alegar que o prazo está a extinguir-se. 
Ora, isto pode ocorrer, mas há um prin-
cípio que domina, que é o princípio mo-
ral. Se nós todos concordamos em que 
V. Ex.a suspendesse a Sessão para um 
entendimento, v. Ex.a compreenderá, 
também, que se há de prorrogar, para 
que nós possamos exercer os nossos di-
reitos. Acordamos com a Oposição e, em 
três dias, o Congresso Nacional aprovou 
todos os destaques. Agora, Sr. Presiden-
te, o que nós não podemos admitir é que 
se faça obstrução, que se procure frau-
dar a vontade da Maioria ... (não apoi-
ados). Não tenho mêdo de "não apoia-
dos". Digo aquilo que minha consciência 
me determina, porque sou homem cheio 
de independência. Defendo meus pontos 
de vista com dignidade e independência, 
mas quero, Sr. Presidente, que se dê ao 
Congresso Nacional o direito que êle 
tem, de deliberar e que êle vote e não se 
procure evitar a decisão da Maioria, 
porque esta é a que deve prevalecer no 
regime democrático. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Antes de conceder a palavra ao nobre 
Líder da Maioria, preciso lembrar a to-
dos os Congressistas que devem procurar 
levar com calma e serenidade os proble-
mas nesta altura, porque no momento 
todos se preocupam em tomar a sua po-
sição histórica. É preciso, portanto, que, 
ao tomarem a posição histórica que quei-
ram tomar, não abram flancos para que 
se conheça a história da posição que to-
maram. 

Tem a palavra o Líder da Maioria, 
Deputado Raymundo Padilha. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - Se-
nhor Presidente, trago um testemunho. 
Esta matéria, a meu ver, deve ser colo-
cada em têrmos de realidade, de objeti-
vidade, de serenidade, sobretudo de se-
renidade. 
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Fomos convidados por V. Ex.a, na tar-
de de ontem, para um entendimento que 
se realizou no Gabinete do ilustre Pre-
sidente desta Casa. Comparecemos, o 
Deputado Pedro Aleixo e eu. Compare-
ceram também representantes dos mais 
categorizados da agremiação minoritária. 

Debatemos exaustivamente os proble-
mas relacionados com esta votação. 
V. Ex.a, com seu habitual critério, ope-
sou tôdas as dificuldades. E dos argu-
mentos ali levantados por V. Ex.a, se-
cundados pelos representantes de ambas 
as partes, decorreu um entendimento da 
maior elevação política, que a imprensa 
brasileira noticiou, que tôda a Nação ho-
je conhece, sem subterfúgios, sem arma-
dilhas, sem alçapões. 

Deliberou-se, inicialmente, que seriam 
aprovados todos os destaques subscritos 
por nós ou pela nobre Oposição. Assen-
tou-se que se votaria, em comum, para 
aprovação, emendas aprováveis; correla-
tamente, rejeitaríamos as emendas em 
que houvesse a unanimidade de pensa-
mento para rejeição. 

Estávamos precisamente no término 
desta fase, já que assumimos o compro-
misso de apoiar as preferências que o 
MDB se dignasse apresentar à Mesa do 
Congresso. E como bem V. Ex.a acentuou, 
foram exaustivas, longas, as interven-
ções. Quantos problemas, ao longo do 
tempo, e quantos incidentes desnecessá-
rios, ocorridos em questões de ordem, 
estariam resolvidos na base do próprio 
entendimento! Finalmente, V. Ex.a nos 
dá a palavra, quer dizer, nos dá a vez, 
porque o Presidente não está sujeito 
às disposições do partido minoritário, 
mas às prescrições maiores do Ato Ins-
titucional, que está comandando esta 
votação. 

Fiel a isto, fiel ao que V. Ex.a exarou 
magistralmente, inclusive ao resolver 
questão de ordem na tarde de ontem, 
estamos nós a propor o quê? A,quilo que 
está, digo bem, subscrito por todos nós, 

ou seja, a votação de um grupo de emen-
das que receberiam nosso voto contrário. 

Naquele instante, lembro-me de que 
um dos mais ilustres Deputados do MDB 
suscitou dúvidas a respeito da validade, 
da conveniência de seu partido aceitar 
êsse processo global; logo as objeções 
partiram precisamente de todos os de-
mais companheiros do MDB, no sentido 
de que a fórmula era não apenas exe-
qüível, mas indispensável, tanto mais 
quanto não afetaria, de modo algum, os 
interêsses do MDB, a não ser que pre-
tendesse êle ser o voto majoritário nesta 
Casa. 

É nesta fase que nos encontramos, é 
nesta fase que deparamos com uma re-
solução que nos surpreende, mas nos sur-
preende profundamente. 

Falo, creia V. Ex.a, com a maior re-
nidade, com o maior respeito pelos nos-
sos adversários. Não lhes dirijo uma só 
palavra de acrimônia. Quero significar-
lhes, entretanto, que assumiram uma 
gravíssima responsabilidade. Tudo quan-
to consta dêsses entendimentos, a Nação 
já conhece pelo rádio, pela televisão, pe-
lo noticiário da totalidade da imprensa 
brasileira. 

No gabinete de V. Ex.a e no gabinete 
do Sr. Presidente da Comissão Especial, 
nobre Deputado Pedro Aleixo, e ao lado 
do nosso digno companheiro Relator-
Geral, pela manhã, entabulávamos ne-
gociações para chegar a uma nova de-
cantação, a uma nova triagem, que co-
meçaria pelo requerimento que V. Ex.a 
acaba de ler e prosseguiria com aquelas 
outras emendas de parecer favorável que 
obtivessem o concurso da Oposição. Eis 
que êste último item provoca tôda essa 
violenta tempestade. Poder-se-ia admi-
tir a divergência no detalhe, mas não 
que esta minúcia na divergência ocasio-
nasse tremenda eclosão. 

Sr. Presidente, são estas as palavras 
que desejo dirigir à Nação, à minha ban-
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cada, evidentemente, aos Deputados da 
Oposição: sôbre os ombros e sôbre as 
consciências dêstes últimos fica uma 
gravíssima responsabilidade. 

O SR. AMARAL NETO (l!lil) -Sr. Pre-
sidente Auro Soares de Moura Andrade, 
não acredito que, nesta Casa, possa ha-
ver alguém que tenha mais aprêço que 
eu por V. Ex.a Daí dizer a V. Ex.a que 
estas palavras procuram complementar 
o pronunciamento do Líder do MDB e 
esclarecer alguns pontos essenciais. 

Ouvi, com profunda atenção, a fala 
de V. Ex.a, em que se continha uma re-
criminação acerba a meu Partido. Ou-
vindo a recriminação de V. Ex.a, ouvi as 
questões de ordem e a palavra dêsse res-
peitável Líder que é Daniel Krieger, e do 
Líder do Govêrno na Câmara. 

Quero afirmar a V. Ex.a, em primeiro 
lugar, o seguinte: quando recebemos 
uma proposta da ARENA e, de comum 
acôrdo, estudamos a possibilidade de vo-
tação global de emendas, havia uma 
disposição de espírito tendente a dar ao 
MDB uma garantia mínima acêrca de 
algumas emendas mais importantes. No 
entanto, quando a proposta se concreti-
zava hoje, a liderança do MDB, cum-
Prindo uma obrigação partidária, e mais 
do que partidária, ideológica, teve de 
convocar a sua bancada para apreciar 
um acôrdo que, de tão importante, não 
poderia ser avalizado somente pelo Lí-
der, mas necessitava do aprovo, do aval 
da bancada. 

Essa proposta foi exposta à repre-
sentação do MDB pelo Senador Oscar 
Passos e pelo Líder Humberto Lucena, 
sendo que ambos, tendo levado a pro-
posta, deveriam submeter-se ao voto de 
sua bancada. Esta, analisando a propos-
ta, considerou que até êste momento, 
destaques com preferência para votação 
global, restavam para o MDB algumas 
migalhas do banquete que a ARENA co-
meria nos globais que iria votar. E nisto 
não faço nenhuma crítica à ARENA; 

acho que ela está dentro do seu papel de 
maioria e pode exigir-nos tudo isso. Mas 
para nós, do MDB, Sr. Presidente -
digo-o com tôda a serenidade -, não 
cabia senão dizer à bancada do Govêrno 
que, se o caminho pretendido era, neste 
ponto, tão desigual, a nós não restava 
outra coisa que a obstrução. Quero lem-
brar a V. Ex.a e à Casa que êste expe-
diente nada contém de irregular, nada 
de anti-regimental, nada de ilegal, nada 
de violento, nada de impatriótico; ao 
contrário, é o que sobrou de tôda a liber-
dade que nos tiraram. 

Então, Sr. Presidente, para que não 
pese sôbre nós a suspeita de agir contra 
o procedimento de V. Ex.a, ou contra o 
Líder Daniel Krieger, para tentar des-
moralizá-lo num acôrdo, trago aqui, 
acredito que em nome de meus compa-
nheiros, a palavra de serenidade de uma 
bancada oprimida, de uma bancada que 
tem sido espezinhada em seus mais le-
gítimos interêsses; bancada que, como 
todo êste Congresso, foi obrigada a votar 
uma Constituição em têrmos como ja-
mais se viu no mundo; bancada que não 
pôde, numa Comissão de Constituição, 
apreciar emendas; bancada que ouviu, 
como todo o Plenário, a afirmação de 
V. Ex.a de que, se tempo não houvesse 
para apreciar tôdas aquelas emendas 
com parecer favorável, seriam incluídas, 
como aprovadas, no texto do projeto. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que 
compreenda a razão desta minha pala-
vra e da minha serenidade: fui líder 
numa Constituinte. Era um Estado pe-
queno, mas, dos 14 partidos represen-
tados na Assembléia, em nenhum mo-
momento, houve voto partidário; em 
nenhum instante êsses partidos vota-
ram, como govêrno ou como oposição, 
senão segundo suas idéias e convicções, 
e não se viram oprimidos nem compri-
midos por rôlo compressor de poder al-
gum. 
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Hoje, Sr. Presidente, a situação é di-
ferente. E aqui não acuso ninguém, não 
maltrato colega algum. Mas a quantos 
dos que aqui estão se impôs esta verda-
deira maratona, dias e noites seguidas, 
entre o Plenário do Senado e o Plenário 
da Câmara, porque obrigados foram a 
votar, ao mesmo tempo, a Lei de Im-
prensa e uma Constituição. O prazo 
impôsto foi exíguo, ridículo, e V. Ex.a 
teve de curvar-se ao mal menor, assim 
como alguns líderes da A,RENA, no sen-
tido de obter aquilo que fôsse menos pior 
para o País. Faço-lhes êste crédito. Mas 
que nos dêem também o crédito de es-
tarmos agindo no legítimo direito de de-
fender o que resta de dignidade, neste 
Congresso, de uma bancada que não está 
de acôrdo com o que se vota, que tentou, 
até o último momento, votar, e que ago-
ra compreende que continuar a votar 
é apenas submeter-se, é dar seu aval a 
derrotas antes da luta finda. 

Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Ex.a 
que compreenda que a nossa posição não 
é de destruição, a nossa posição não é 
de demolição. A nossa posição não é de 
violência, a nossa posição não é de es-
cárnio. Assumimos a posição daqueles 
pequeninos que não têm armas, que não 
têm número, que não têm voto e aos 
quais resta apenas bradar, se ainda po-
dem bradar, aos céus e retirar-se do Ple-
nário, como último recurso para dizer 
que é demais o que nos impõem, que não 
podemos admitir coisas tão importantes, 
como estas, englobadas em requerimen-
tos do partido majoritário e lançados à 
face da Nação como pronunciamento li-
vre de um Congresso livre. 

Por isto, Sr. Presidente, até mesmo no 
entusiasmo das minhas palavras reside 
uma sinceridade: a sinceridade de quem, 
com todos os colegas, procurou fazer, 
dentro de seus méritos e capacidade, o 
que pôde; a sinceridade de quem, com 
todos os outros, antes na Comissão de 
Constituição, agora na Comissão de Lei 
de Imprensa, varou as noites, atravessou 

os dias nesta coisa terrível, nesta vio-
lência inominável feita a homens de 
gabarito moral, intelectual e político -
a partir de V. Ex.a. Obrigou-se a homens 
dessa têmpera e dêsse caráter, do pas-
sado político dos que aqui se assentam, 
êste esfôrço. Aqui lutamos, um por um, 
por projetos sem importância, às vêzes 
de abertura de crédito, com prazos de 30, 
45 e 60 dias. 

Sr. Presidente, a emoção que me do-
mina é a de verificar que - e todos nós 
temos de considerar como normal - o 
Congresso seja comprimido, seja obriga-
do a votar uma Constituição em tão cur-
to prazo. Votar sem conhecer, votar sem 
estudar, votar sem perceber sequer o que 
vota, votar por votar, para cumprir uma 
obrigação, para submeter-se a uma or-
dem - ordem que atinge a todos nós. 

Por isso, Sr. Presidente, quando fomos 
obrigados a isso, pedimos pelo menos a 
misericórdia política para aquêles que 
têm o direito de serem respeitados, 
quando mais não seja, no desejo de cair 
de pé. 

VOTAÇAO 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vai-se passar à verificação de vota-
ção do norte para o sul. O Sr. Secretário 
pode proceder à chamada. 

Respondem à chamada e votam 
sim os Srs. Deputados: 

Raimundo Padilha 

Acre 

Albany Leal- ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita- A,RENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas 

Djalma Passos - MDB 
José Esteves- ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 
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Pará 
Armando Carneiro - ARENA 
Armando Corrêa- ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo- ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão 
Alexandre Costa - ARENA 
Clodomir Millet- ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Rocque- ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Lister Caldas - ARENA 

Piauí 
Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante -ARENA 
Souza Santos - ARENA 

Ceará 
Armando Falcão - ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Edilson Melo Távora _:_ ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Flávio Marcílio - ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Furtado Leite - ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe- ARENA 
Paulo Sarasate - ARENA 
Wilson Roriz- ARENA 

Rio Grande do Norte 
Djalma Marinho - ARENA 
Grimaldi Ribeiro- ARENA 
Jessé Freire- A.RENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes - ARENA 

Paraíba 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro - ARENA 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Plínio Lemos- ARENA 
Raul de Goes- ARENA 
Teotônio Netto- ARENA 

Pernambuco 
Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara- ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois - ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
José Meira - ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão - ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas 
Oceano Carleial - ARIGNA 
Pereira Lúcio - ARENA 
Segismundo Andrade- ARENA 

Sergipe 
Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg- ARENA 

Bahia 
Antônio Carlos Magalhães- ARENA 
Heitor Dias- ARENA 
Henrique Lima - MDB 
João Alves -ARENA 
Josaphat Azevedo - ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Manso Cabral - ARENA 
Necy Novaes- ARENA 
Nonato Marques- ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Raimundo Brito- ARENA 
Ruy Santos- ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas- ARENA 
Vasco Filho - ARENA 
Wilson Falcão - ARENA 



Espírito Santo 
Bagueira Leal - ARENA 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro 

Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes- ARENA 
Heli Ribeiro- ARENA 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara 
Adauto Cardoso - ARENA 
Arnaldo Nogueira- A,RENA 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Mendes de Morais- ARENA 
Rubens Berardo 

Minas Gerais 

Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha - ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Bias Fortes -ARENA 
Celso Murta - ARENA 
Dnar Mendes -ARENA 
Elias Carmo- ARENA 
Francelino Pereira- ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Gustavo Capanema- ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria -ARENA 
José Bonifácio - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende - ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Ovídio de Abreu - A,RENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Paulo Freire- ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
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Rondon Pacheco- ARENA 
último de Carvalho- ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo 
Adrião Bernardes- ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
Antônio Feliciano- ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Batista Ramos- ARENA 
Broca Filho - ARENA 
Campos Verga!- ARENA 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Ferraz Egreja- ARENA 
Hamilton Prado - ARENA 
Hary Normaton- ARENA 
Henrique Turner- ARENA 
Herbert Levy- ARENA 
Lacôrte Vitale- ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Millo Cammarosano - ARENA 
Nicolau Tuma- ARENA 
Ortiz Monteiro - ARENA 
Pedroso Junior - MDB 
Pinheiro Brisolla- ARENA 
Plínio Salgado ARENA 
Tufy Nassif - ARENA 
Yukshigue Tamura- ARENA 

Goiás 
Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina- ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida -ARENA 
Rezende Monteiro- ARENA 

Mato Grosso 
Corrêa da Costa - ARENA 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 

Paraná 
Accioly Filho - A,REN A 
Antônio Baby - MDB 
Braga Ramos- ARENA 
Emilio Gomes - ARENA 
Hermes Macedo- ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
Lyrio Bertolli -ARENA 
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Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina 
Albino Zeni - ARENA 
Álvaro Catão- ARENA 
Antonio Almeida - ARENA 
A.roldo Carvalho - ARENA 
Carneiro de Loyola- ARENA 
Diomício Freitas- ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Orlando Bertoli - ARENA 
Osni Regis -ARENA 
Pedro Zimmermann- ARENA 

Rio Grande do Sul 
Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara - ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clóvis Pestana- ARENA 
Daniel Faraco -ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Luciano Machado -ARENA 
Marcial Terra - ARENA 
Perachi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra- ARENA 

Rondônia 
Hegel Morhy - ARENA 

Respondem à chamada e votam 
não os Srs. Deputados: 

Humberto Lucena 
Josecarlos Guerra 
Oscar Corrêa 
Flôres Soares 

Respondem à chamada e abstêm-
se de votar os Senhores Deputados: 
Adriano Gonçalves 
Newton Carneiro 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou anunciar o resultado: sim, 204; 
não, 4; duas abstenções. Foi aprovada a 
preferência. 

A votação se processa na Câmara dos 
Deputados; não há que ouvir o Senado. 

O Deputado HUMBERTO LUCENA 
(MDB - Paraíba) levanta questões de 
ordem que são decididas pelo Presidente 
Moura Andrade: (20o) 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Pre-
sidente, concedida a preferência pelo 
Plenário, V. Ex.a se apresta agora para 
pôr em votação as emendas a que alude 
o requerimento. 

Indagaria de V. Ex. a se, no encaminha-
mento da votação, não poderão fazer 
uso da palavra os autores das respec-
tivas emendas, e bem assim os lideres? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os autores não poderão fazer uso da 
palavra no encaminhamento da votação. 
Por dois motivos, nobre Deputado: em 
primeiro lugar, porque se trata do defe-
rimento de votação em globo; em segun-
do lugar, porque V. Ex.a, em nome do 
seu Partido, declarou que estava em obs-
trução. 

A Presidência considera, pois, que o 
atender à questão de ordem seria coope-
rar com a obstrução, o que a Mesa, como 
declarou, não permitirá. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Pre-
sidente, a mim me parece que, estando 
a bancada do MDB na Câmara dos 
Deputados em obstrução, por isso mes-
mo seus elementos, no uso de um direito 
regimental, devem encaminhar a vota-
ção. É, inclusive, um episódio do pro-
cesso de obstrução em que se encontra. 
Faço a indagação a V. Ex. a, porque, nas 
emendas postas em votação até o pre-
sente momento, a Presidência conside-
rou que, além do Líder, poderia usar da 
palavra, para encaminhar a votação, o 
autor da respectiva emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Foi uma concessão que a Mesa fêz, 
não prevista no Regimento e que não 
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pode ser mantida, a partir do instante 
em que há a declaração e a ação formal 
de obstrução. 

Para uma questão de ordem tem a 
palavra o Deputado OSCAR CORRtA 
(sem legenda - Minas Gerais): (~OO) 

Sr. Presidente, sem quebrar o respeito 
que me merece V. Ex.a, e pelo próprio 
respeito que me merece a votação desta 
matéria, data venia, pediria a V. Ex.a 
que analisasse bem a solução que acaba 
de dar à questão de ordem. 

Não pretendo usar, senão agora, do 
direito que V. Ex.a, com tanta compre-
ensão, tem assegurado ao Congresso, que 
é o de, às vêzes, discordar das decisões 
da Presidência, antes que elas sejam 
anunciadas como definitivas. 

V. Ex.a acaba de dizer, primeiro, que, 
sendo em globo a votação, não poderão 
os autores das emendas anunciadas usar 
da palavra em encaminhamento de vo-
tação. Data venia, autor de 3 emendas 
destacadas, para as quais se pediu pre-
ferência a fim de rejeitar, entendo que 
me deveria ser dado o direito de falar. 
Além disso, o fato da obstrução não im-
pede a utilização dos recursos que V. Ex.a 
reconheceu. 

A bancada do MDB - e aqui falo em 
meu nome e não no da bancada, porque 
não a integro - ausentou-se no direito 
de obstrução que usualmente lhe é ga-
rantido, embora a mim me pareça que a 
obstrução não deve chegar à retirada do 
Plenário. Mas, no momento em que de-
seje voltar a Plenário para usar do di-
reito de defender suas emendas, creio 
que lhe deve ser concedida a palavra. 

A,lém do mais, há também elementos 
da ARENA com emendas prejudicadas 
pelo requerimento de preferência e que 
não deveriam ter êsse direito cerceado 
pela Mesa. 

De modo que solicitaria de V. Ex.a re-
examinasse a questão, para que se con-
tinue a votar, nesta Casa, o Projeto de 

Constituição, pelo menos naquele clima 
de compreensão e altitude em que V. Ex.a 
o colocou. 

DECISAO DO PRESIDENTE (~Oo) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência não pretende cercear 
o direito de ninguém, mas tem a obri-
gação de impedir que se tente cercear 
o direito dos demais. A Presidência vai 
agora determinar a leitura do requeri-
mento de votação, em bloco, das emen-
das para as quais foi solicitada prefe-
rência. 

É lido o seguinte: 
Senhor Presidente: 
Requeremos a votação, em bloco, das 

emendas abaixo relacionadas, para as 
quais o Plenário já concedeu preferên-
cia: 
1/23 - 1/67 - 1/105 - 14 - 43 - 50 -
80- 104- 130/22- 131/7- 173- 183 
- 193 - 201 - 236/2 - 268/4 - 275 -
277 - 301 - 309 - 315 - 329 - 330 -
332 - 369/4 - 392 - 427/9 - 479/3 
- 539 - 566 - 576 - 588 - 589 -
617 - 681/3 - 704 - 746/1 - 746/2 
- 792- 794- 797/G- 801- 802/5-
804/B - 821 - 831 - 832 - 838/16 
- 843/3 - 849/2 - 849/13 - 861 -
862 (apenas o 5.0 artigo) - 873/5 - 873/6 
- 873/8- 873/10- 881/C. 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967. - Filinto Müller, Líder da Arena 
no Senado - Raimundo Padilha, Líder 
da Arena na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os Srs. Congressistas que aprovam 
o requerimento que acaba de ser lido 
queiram permanecer como se encontram. 

Aprovado. 
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Pre-

sidente, requeiro verificação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Nos têrmos do Regimento Interno, 
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não pode ocorrer nova verificação senão 
depois de passada uma hora. 

Vai-se proceder à votação em globo 
das emendas que acabaram de ser lidas 
pelo Sr. Secretário. A chamada se fará 
de sul para norte. Votarão, em primeiro 
lugar, os Srs. Líderes. A chamada será 
iniciada pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PINHEIRO BRISOLLA - Se-
nhor Presidente, como não me estou 
sentindo muito bem, peço a V. Ex.a me 
permita votar desde logo, para em se-
guida retirar-me. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O Sr. Secretário fará imediatamente 
a chamada do nome do Deputado Pi-
nheiro Brisolla. 

<1!: feita a chamada) 

Respondem à chamada e votam 
sim os Srs. Deputados: 

Humberto Lucena 
José Barbosa 
Oscar Corrêa 
Josecarlos Guerra 
Brito Velho 
Flôres Soares 
Adriano Gonçalves 

Respondem à chamada e votam 
não os Srs. Deputados: 

Raimundo Padilha 

Rio Grande do Sul 
Afonso .A,nschau - ARENA 
Ary Alcântara - ARENA 
Clovis Pestana- ARENA 
Daniel Faraco- ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Marcial Terra- ARENA 
Luciano Machado - ARENA 
Norberto Schmidt - ARENA 
Perachi Barcelos- A,RENA 
Tarso Dutra - ARENA 

Santa Catarina 
Albino Zeni -ARENA 
Álvaro Catão - ARENA 
Antônio Almeida - ARENA 

Aroldo Carvalho -ARENA, 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomíclo Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Orlando Bertoli- ARENA 
Osni Regis- ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Paraná 

Accioly Filho - ARENA 
Braga Ramos- ARENA 
Elias Nacle -ARENA 
Emillo Gomes - ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro- ARENA 
Lyrio Bertoli - ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Minoro Miyamoto- ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Zacarias Seleme- ARENA 

Mato Grosso 

Corrêa da Costa - ARENA 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 

Goiás 

Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado -ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida- ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

São Paulo 
Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
A.ntônio Feliciano - ARENA 
Arnaldo Cerdeira- ARENA 
Batista Ramos - ARENA 
Broca Filho - ARENA 
Campos Verga! - ARENA 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Carvalho Sobrinho - ARENA 
Cunha Bueno - A,RENA 
Ferraz Egreja - ARENA 



Hamilton Prado - ARENA 
Hary Normaton - ARENA 
Henrique Turner- ARENA 
Herbert Levy- ARENA 
Lacôrte Vitale -ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Millo Cammarosano -ARENA 
Nicolau Tuma- ARENA 
Ortiz Monteiro -ARENA 
Pedroso Júnior - MDB 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Tufy Nassif - ARENA 
Yukishigue Tamura - ARENA 

Minas Gerais 

Abel Rafael - ARENA 
Aecio Cunha- ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Murta - ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo- ARENA 
Francelino Pereira- ARENA 
Geraldo Freire- ARENA 
Gilberto Faria- ARENA 
Guilherme Machado- ARENA 
Gustavo Capanema- ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Humberto- ARENA 
Manoel de Almeida- ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende -ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Ovídio de Abreu- ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
Teófilo Pires - ARENA 
último de Carvalho- ARENA 
Walter Passos - ARENA 

Guanabara 

Adauto Cardoso- ARENA 
Arnaldo Nogueira - ARENA 
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Cardoso de Menezes - ARENA 
Mendes de Morais - ARENA 
Rubens Berardo 

Rio de Janeiro 

Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra- ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes -ARENA 
Heli Ribeiro - A,RENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Espírito Santo 

Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
João Calmon- ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade- ARENA 

Bahia 

Antônio C. Magalhães- ARENA 
Cícero Dantas- ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves -ARENA 
Josaphat Azevedo- ARENA 
Luiz Viana- ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso- ARENA 
Raimundo Brito -ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas- ARENA 
Vasco Filho -ARENA 
Wilson Falcão- ARENA 

Sergipe 

Arnaldo Garcez- ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg- ARENA 

Alagoas 

Medeiros Neto - ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Oséas Cardoso - ARENA 
Pereira Lúcio- ARENA 



Pernambuco 

Aderbal Jurema - ARENA 
Arruda Câmara- ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois - ARENA 
Bezerra Leite - ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas -ARENA 
José Meira -ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior- ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Paraíba 

Ernany Sátiro - ARENA 
Flaviano Ribeiro - ARENA 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Milton Cabral - ARENA 
Plínio Lemos -ARENA, 
Raul de Goes- ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Rio Grande do Norte 

Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro- ARENA 
J essé Freire - ARENA 
Vingt Rosado- ARENA 
Xavier Fernandes - ARENA 

Ceará 

Armando Falcão- ARENA 
Costa Lima- ARENA 
Edilson Melo Távora - ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Flávio Marcílio- ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe- ARENA 
Paulo Sarasate - ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 
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Piauí 

Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante- ARENA 
Souza Santos- ARENA 

Maranhão 

Alexandre Costa- ARENA 
Clodomir Millet- ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Rocque- ARENA 
Ivar Saldanha- ARENA 
Joel Barbosa - ARENA 
Lister Caldas - ARENA 

Pará 

Armando Carneiro- A,RENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto C. Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães- ARENA 

Amazonas 

Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos - MDB 
José Esteves- ARENA 
Leopoldo Peres- ARENA 

Acre 

Albany Leal - ARENA 
Armando Leite - ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Rondônia 

Hegel Morhy - ARENA 

Respondem à chamada e abstêm-
se de votar os Srs. Deputados: 

Adriano Gonçalves 
Newton Carneiro 
Bagueira Leal 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou anunciar o resultado da votação 
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na Câmara dos Deputados. Responde-
ram sim 7 Srs. Deputados; responderam 
não 205 Srs. Deputados; abstiveram-se 
de votar 3 Srs. Deputados. 

As emendas foram rejeitadas. Em 
conseqüência, a votação não se realizará 
no Senado Federal. 

Sôbre a mesa declaração de voto que 
vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Senhor Presidente, 

Senhores Deputados: 

Considerando a norma estabelecida 
para a presente votação não oferecer a 
oportunidade de melhor exame das vá-
rias matérias a serem votadas global-
mente; 

Considerando, ainda, que o projeto ori-
ginal oferece sob certos aspectos melho-
ria sôbre as emendas apresentadas; 

Considerando que algumas das emen-
das apresentadas, por sinal em bom 
número, deverão por êste processo de 
votação ser rejeitadas, com isso ne-
gando condições a diversas regiões da 
Nação Brasileira. 

Tomo a posição politica que a minha 
consciência de brasileiro e de patriota 
de mim está a exigir, isto é, manter-me 
em abstenção ao presente processo de 
votação. 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967. - Adriano Gonçalves, Deputado. 
(~(I]) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Está esgotado o tempo regimental da 
Sessão. 

Os Srs. Congressistas estão convocados 
para a Sessão às 22 horas. 

Está encerrada a Sessão . 

5o.a SESSÃO (19-1-67) 

Aberta a sessão, o Deputado OSCAR 
CORRtA (sem legenda- Minas Gerais) 
levanta a seguinte questão de ordem: 
(202) 

O SR. OSCAR CORRtA - Sr. Presi-
dente, solicitaria que V. Ex.a determinas-
se se inserisse na ata que o Deputado 
Oscar Corrêa levantou questão de or-
dem a respeito da decisão da Mesa sô-
bre obstrução em Plenário e da negati-
va da palavra a oradores autores de 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-É procedente a observação de V. Ex.a 
A Ata está omissa nesse ponto, e está 
feita, portanto, a devida anotação. 

Continua em discussão a Ata. 
Se nenhum dos Srs. Congressistas ti-

ver observação a fazer, dá-la-ei por 
aprovada. 

Está aprovada. 
O Deputado MAURíCIO GOULART 

(MDB - São Paulo) faz a seguinte de-
claração: (!!02) 

Sr. Presidente, não propus emendas, 
não discuti, não votei, não assino a no-
va Constituição Brasileira, engendrada 
nas ante-salas plásticas e espaciais do 
Palácio do Planalto e aprovada de afo-
gadilho pelo Congresso Nacional. 

Por índole e educação, não sou radi-
cal. O meu radicalismo só se manifesta 
quando o não-radicalismo é sinônimo de 
subserviência. 

Emendar, discutir, votar, assinar são 
formas de legitimar. E eu, de mim, re-
cuso-me a coonestar, a concordar, a 
compartilhar do atentado que a pro-
mulgação daquela Lei das Leis repre-
senta para a Nação. 

Os mandantes do meu mandato não 
me outorgaram competência para fazer 
tábua-rasa da Lei Maior de 1946. 

(201) - D C N- n.o 13- 20-1-67 - pág. 373 
(202) - D C N - n.o 13 - 20-1-67 - pág. 373 
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No contexto da procuração que o voto 
popular me conferiu, não encontro au-
torização para negar a autonomia dos 
Estados. E a nova Carta estrangula o 
sistema federativo. Não posso trair o 
princípio da harmonia e independência 
dos Podêres. E a nova Carta garroteia o 
Poder Legislativo. 

Fico, sozinho, com a minha conviccão 
indiferente ao bem ou ao mal que ·daf 
me advenha. Repito Lincoln: - "Deus 
e eu somos a maioria". 

Sr. Presidente, esta a declaração que 
passo às mãos de V. Ex.a, como Presi-
dente do Congresso Nacional, a fim de 
que conste, se fôr possível, dos Anais em 
que serão registrados os debates e as 
votações desta extravagante Constitui-
ção, sem Constituintes. 

Grato a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A declaração de V. Ex.a constará de 
Ata, será publicada e registrada tam-
bém nos Anais. 

Ainda não se verificou o quorum para 
votação. Assim sendo, vou suspender a 
Sessão e, tão logo êsse quorum se verifi-
que, será ela reaberta. 

Está suspensa a Sessão. 
A Sessão é suspensa às 22 horas 

e 15 minutos, sendo reaberta às 22 
horas e 35 minutos. 

Está reaberta a Sessão. 
Estão presentes 59 Srs. Senadores e 

357 Srs. Deputados. 
Há número para as votações. 
A Presidência, entretanto, precisa dar 

algum esclarecimento ao Plenário, que 
já aguarda há algum tempo o reinício 
dos trabalhos. 

A explicação é de que esta Presidên-
cia irá colocar à apreciação do Plenário 
emendas para aprovação. 

Chegou a fase em que os trabalhos 
precisam entrar na parte construtiva da 

elaboração da Constituição, através da 
aprovação de emendas. Assim, está-se 
completando a verificação dessas emen-
das para que elas possam ser submetidas 
ao Plenário. 

O Senador DANIEL KRIEGER (ARENA 
- Rio Grande do Sul) pronuncia discur-
so abaixo transcrito: (~o:l) 

Senhor Presidente, Srs. Congressistas, 
recebemos diversas emendas apresenta-
das pelo MDB. Elas constituíam a base 
de um entendimento. 

O Sr. Presidente do Senado Federal, 
interessado em que a Constituição fôsse 
uma expressão do pensamento da Na-
ção, solicitou-me que eu interferisse jun-
to ao Exmo. Sr. Presidente da Repúbli-
ca, às Lideranças da Câmara e da 
ARENA no Senado, e perante o Presi-
dente da Comissão Mista, para que con-
cordássemos com a aprovação daque-
las que não contrariassem pontos fun-
damentais do nosso programa. 

Fui sensível à convocação do Sr. Pre-
sidente do Senado. Falei com o Sr. Pre-
sidente da República, que não teve ne-
nhuma dúvida em aprovar parte das 
emendas solicitadas pelo MDB, fiel ao 
princípio, que sempre temos enunciado, 
de que a Constituição deve expressar, 
ainda que no mínimo, o pensamento da 
Nação. 

Infelizmente, não pudemos chegar a 
um entendimento. Respeito a opinião dos 
que não concordaram, mas presto uma 
homenagem tôda especial ao Senado da 
República, que compreendeu as elevadas 
intenções do Sr. Presidente desta Casa 
e as minhas, que outra coisa não tenho 
feito senão procurar aprimorar o pro-
jeto de Constituição que nos ofereceram. 

Não farei, Sr. Presidente, não farei, 
Srs. Congressistas, um histórico. Não é 
necessário. A realidade e o conheci-
mento de todos dispensam êsse histórico. 
O fato, que eu deploro, de não podermos 

(203) - D C N - n.0 13 - 20-1-67 - pág. 375 
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contar com a colaboração dos eminentes 
parlamentares para que votássemos as 
emendas que consagram os seus ideais e 
o seu pensamento, não impedirá que a 
Maioria do Congresso Nacional as apro-
ve, porque nós estamos certos de que 
muitos estão presentes, e estão de acôr-
do e reconhecem o esfôrço que estamos 
fazendo para dotar o País de uma Cons-
tituição que corresponda, embora num 
mínimo, às aspirações gerais. 

E aos que não estão presentes eu res-
peito a posição. Têm êles, no meu jul-
gamento, um conceito errado da situa-
ção. Mas, respeito-lhes a sinceridade de 
intenções. Eu creio que êles estão con-
vencidos de sua decisão. Nós queremos 
inscrever na Constituição as idéias dos 
nossos adversários, embora êles neguem 
a sua colaboração para a aprovação. 

Peço, por isso, aos meus correligioná-
rios da ARENA, sempre sensíveis às rea-
lidades do País, aos interêsses da Re-
pública, que aprovem essas emendas e 
que elas fiquem, não como obra nossa, 
porque nós não temos a pretensão de 
ter o monopólio da defesa das idéias li-
berais, fiquem como dêles, mas fiquem 
com o nosso voto. 

É preciso que se abra uma perspecti-
va à Nação, perspectiva de compreensão 
e de entendimento, para que todos pos-
samos, unidos de coração, de sentimento 
e de consciência, trabalhar pela grande-
za do Brasil. 

Que importa que a Constituição hoje 
não seja perfeita, no entender de mui-
tos se nós deixamos o recurso da revi-
sãd com a maioria absoluta? 

Emenda que não é nossa, é do emi-
nente Deputado Amaral Neto, mas que 
foi defendida com extremos por nós, pe-
rante os Conselhos do Govêrno. Se os 
nossos adversários tiverem a maioria, 
que modifiquem, transformem a Cons-
tituição, dêem-lhe a formação, a com-
preensão e o destino das suas aspira-
ções. Se não conseguirem é porque êles 
são minoria e a minoria não pode, den-

tro do sistema democrático, impor à 
maioria a sua vontade. 

Por isso eu peço aos meus correligio-
nários da ARENA que votem tôdas essas 
emendas que são, na maioria, reivindi-
cadas pelo MDB e patrocinadas pelo 
Presidente do Senado da República, que 
outra coisa não quer senão melhorar a 
Constituição e servir a seu País. E es-
queçamos as divergências, esqueçamos os 
ressentimentos, porque acima dos res-
sentimentos e das divergências paira a 
Pátria e o regime a que devemos todos 
servir com lealdade perante nossos filhos 
e os filhos dos nossos filhos e afirmar 
que outra intenção não tivemos senão 
a de dar ao País uma Constituição que 
correspondesse aos seus interêsses e à 
glória dos seus destinos. 

O Deputado OSWALDO LIMA FILHO 
(MDB - Pernambuco) pronuncia o se-
guinte discurso. (~u:!) 

Senhor Presidente, Srs. Membros do 
Congresso Nacional, quero render minha 
homenagem ao ilustre liberal que acaba 
de ocupar esta tribuna. S. Ex.a é o últi-
mo dos moicanos no atual Govêrno. Já 
caíram as cabeças de Milton Campos e 
de Mem de Sá, porque não quiseram ser-
vir à ditadura instalada no Palácio do 
Planalto. 

O Sr. Mero de Sá - Não apoiado! 
O SR. OSWALDO LIMA FILHO 

s. Ex.a, porém, lá continua como o úl-
timo dos moicanos, no esfôrço, de resto 
louvável, a pretender do Poder Militar 
que subjuga esta Nação a limitação das 
medidas de arbítrio que aterrorizam a 
Nação brasileira. 

Disse S. Ex.a muito bem, que devemos 
votar a Constituição pelo menos - pala-
vras textuais de S. Ex.a - com o mínimo 
que atenda ao interêsse nacional. Pois 
até êste mínimo desertou dêste texto to-
talitário, pois não se pode considerar co-
mo democrática uma Constituição que 
anula os podêres do Parlamento. 
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Os mais simples dentre nós, aquêles 
que raramente consultaram os cartapá-
cios do Direito Constitucional, mesmo 
êstes sabem que o Parlamento nasceu 
para justificar a taxação de tributos e 
que é lema fundamental do Parlamento 
No taxation without representation." Pois 
o que se constata nesta Casa e aqui eu 
homenageio aos representantes derro-
tados que não mais virão a esta Casa, 
êles saem do último Parlamento que te-
ve prerrogativas democráticas no Brasil. 

O que se instalará a 1.0 de fevereiro 
será uma Câmara submissa reduzida e 
limitada. (Não apoiado.) 

Não adianta dizer não apoiado. Gosta-
ria que V. Ex.a consultasse o texto. Diz-se 
aqui que é competência exclusiva do 
Presidente da República a iniciativa das 
leis que disponham sôbre matéria fi-
nanceira. Isto significa que n e n h um 
dos Senhores Deputados ou Comissão do 
Congresso poderá apresentar qualquer 
projeto sôbre matéria financeira. E ma-
téria financeira é tudo no mundo de 
hoje, desde o câmbio às despesas do Go-
vêrno, desde as despesas militares às 
civis, enfim, tôda a dinâmica constitu-
cional. Mas não é só isto: atribui esta 
Constituição totalitária aos tribunais 
militares julgar civis. Já as Constitui-
ções anteriores haviam, depois de 1891, 
admitido, numa tolerância que resultou 
da revolução de 1935, e da insegurança 
nacional, que os tribunais militares jul-
gassem civis em crimes contra a segu-
rança externa do País. Mas agora, quan-
do tudo é subversão, quando um tribunal 
militar de Juiz de Fora condena a 29 
anos de prisão um sacerdote católico 
porque pregava a reforma agrária, tôda 
a nação brasileira está submetida à ig-
norância e à violência dos tribunais mi-
litares, onde se dizem coisas como esta: 
em Recife, um juiz mmtar, quando o ad-
vogado Carlos Martins Moreira, presi-
dente da seção local da Ordem dos Ad-
vogados imprecava o cumprimento da 
lei, que permitisse a defesa de um seu 

constituinte, respondeu-lhe um coronel, 
juiz militar daquela auditoria: "E o se-
nhor pensa que fizemos uma revolução 
para respeitar essas leizinhas ?" 

São tribunais dêsse tipo e dessa cons-
ciência jurídica a que a ARENA está en-
tregando a liberdade da nação brasileira. 
Não faço essa increpação para ferir 
ninguém, mas para V. Ex. a•, que são bra-
sileiros, como nós, que temos as mesmas 
responsabilidades, que um texto consti-
tucional não pode ser votado como um 
regulamento militar, à instância de um 
poder discricionário, mantido no Palácio 
do Planalto e que a cada emenda que se 
pretenda votar seja necessário consultar 
o Presidente da República. Para que, Se-
nhores? Que entende o honrado Mare-
chal Castello Branco de Direito Consti-
tucional? Sabe-se que nesta Carta, pre-
dominantemente totalitária e absolutis-
ta, que pela sua vontade figura expres-
são que causa riso e que. até hoje ne-
nhum dos constitucionalistas do Con-
gresso conseguiu entender nem justifi-
car, nem explicar: diz-se à puridade que 
seriam próprias palavras de S. Ex.a êste 
texto importante do art. 87: tôda pessoa 
natural ou jurídica é responsável pela 
segurança nacional nos limites defini-
dos em lei. Ninguém sabe ainda a que 
vem, para que é e com que objetivo, o 
que pretende e o que significa. Não há 
memória em constituição de país civili-
zado que contenha um texto tão abstru-
so. ~te texto que o partido do Govêmo 
quer, não só votar, mas pretende que 
votemos. 

Não, nobre Senador pelo Rio Grande 
do Sul, não meus nobres e prezados re-
presentantes da ARENA. Nós não pore-
mos nossa assinatura nem a nossa mão 
neste documento, porque êste documen-
to é uma vergonha para a nação brasi-
leira. 

E há justificativas que ouvi dos maio-
res homens da ARENA em defesa dêste 
texto: diz um membro da Comissão Mis-
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ta que examinou a Constituição: eu vo-
to esta Constituição porque ela nasce sob 
o signo da revisão. Diz outro Senador 
ilustre: mas ela consagra o princípio de 
que por maioria absoluta poderá ser re-
formada e estas são as desculpas através 
das quais cada um vai cessando a sua 
resistência, quando aqui não devia ha-
ver ARENA nem MDB, mas o Congresso 
devia estar de pé, na defesa das suas 
prerrogativas. Essas prerrogativas são 
muito menos que nossas, pois nós somos 
Minoria, no futuro Congresso, e o sere-
mos por muito tempo. São as prerro-
gativas de V. Ex.11', da Maioria, que êsse 
texto nefando suprime, subverte e rou-
ba e, através de Vossas Excelências, rou-
ba essas liberdades à Nação brasileira. 

Srs. Congressistas, não fala por nós o 
sentimento da intolerância. Nós temos 
compreensão. Depois de cassados os nos-
sos companheiros, depois de vermos êste 
Plenário que devia ::~er sagrado, invadi-
do pelas tropas do Gen. Meira Matos, 
tudo isso nos impedia um entendimento; 
mas vencemos repugnâncias e, pensando 
no sentimento da Nação brasileira, pro-
curamos, a um convite honrado formu-
lado ao Senador Oscar Passos, reunir, 
arrolar aquelas emendas aprovadas na 
Comissão Mista que examinou o projeto 
e pedimos que essas emendas fôssem in-
corporadas ao texto como o mínimo de 
condições democráticas para a vida bra-
sileira. O nobre Senador pelo Rio Gran-
de do Sul levantou aqui a velha, profé-
tica e sovada frase de que S. Excelências 
são a maioria. Dos meus ligeiros e já 
recuados estudos de Direito Constitucio-
nal, recordo-me ainda que no dizer do 
maior dos constitucionalistas que o mun-
do ocidental já conheceu, o grande pro-
fessor de Viena que foi Hans Kelsen, já 
dizia que o estado de direito se caracte-
riza pela segurança que oferece às mi-
norias e que as ditaduras se caracterizam 
pelo esmagamento das minorias. É isto 
para o que se vai desgraçadamente ca-
minhando neste País, onde sequer o fu-
turo Presidente da República é consul-

tado sôbre o texto constitucional. No di-
zer do preclaro Alceu de Amoroso Lima 
se lhe prepara uma túnica de Nessus 
para impedir seus movimentos e subme-
tê-lo ao grupo militar que está no poder. 
Que emendas, Srs. Congressistas, eram 
estas que o MDB arrolava? A Emenda 
n.0 359, de autoria do nobre Deputado 
Humberto Lucena, sôbre estado de sítio, 
para que o estado de sítio não fôsse 
aquilo que Ruy lembrava: tribunais mili-
tares reunidos debaixo de um poste en-
forcando condenados ao rufar dos tam-
bores. 

Prevíamos, pela Emenda número 715, 
do Deputado Martins Rodrigues, a vi-
gência imediata da Constituição, porque 
há ainda aqui outro artigo que é escrito 
em caçanje, é o 180 - que diz: 

"Esta Constituição, depois de assi-
nada pelos Deputados e Senadores 
presentes, será promulgada simul-
tâneamente pela Mesa do Congres-
so." 

:ll:sse advérbio ninguém sabe que rela-
ção êle tem. Simultâneamente com que? 
Só se quiserem dizer que ela seria pro-
mulgada simultâneamente com a Lei de 
Segurança Nacional que vem aí. 

Pois bem, Srs. Congressistas, esta 
Constituição assim escrita em caçanje, a 
ela o que propôs o Movimento Democrá-
tico Brasileiro? Queria que ela, mesmo 
defeituosa, tivesse vigência imediata. 
Mas não! O que pretende o poder mili-
tar? É que os atos institucionais de ar-
bítrio fiquem prevalecendo até 15 de 
março. Até lá, Srs. Congressistas, o Pre-
sidente da República atual tem inclusive 
podêres para cassar os direitos políticos 
do futuro Presidente da República. Teo-
ricamente tem. Acredito que não tenha 
o apoio da maioria das Fôrças Armadas, 
maioria que desperta para o sentimento 
da liberdade e que está cansada de ser-
vir a êsse regime de arbítrio, e já recla-
ma, e já reivindica que se dê um para-
deiro a êsse regime ditatorial. 
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Que se reclamava, Srs. Congressistas? 
A Emenda n.O 873-14, de autoria do 
Deputado José Barbosa, que mantém o 
atual monopólio estatal de petróleo. 

Êste monopólio é o sangue e a vida do 
Brasil. Ninguém terá coragem de com-
parecer face às honradas Fôrças Arma-
das do Brasil e lhes dizer que vamos ex-
tinguir o monopólio estatal do petróleo. 
Já foi uma tese polêmica, mas tais são 
os resultados obtidos pela Petrobrás, com 
a pesquisa, a lavra e o refino de petró-
leo que ela hoje constitui a grande rea-
lização do povo brasileiro, que orgulha 
tôda a Nação e que se vai convertendo 
no principal instrumento do nosso de-
senvolvimento e da nossa emancipação 
econômica. 

Pois era isso que dizia a emenda. Man-
tinha-se o monopólio, não se criavam 
problemas novos, sequer às refinarias 
privadas existentes, a elas se permitia 
que continuassem funcionando, mas até 
isso não foi admitido. 

Que pleiteávamos? Pleiteávamos a 
Emenda n.0 507, do Deputado Martins 
Rodrigues, que não permite a permanên-
cia de fôrças estrangeiras em solo bra-
sileiro em tempo de paz. Isto jamais se 
permitiu. Nenhuma nação ciosa da sua 
soberania jamais aceitou. Por que colo-
car isto na Constituição? 

Sabe-se que o Sr. Ministro do Exterior, 
Sr. Juracy Magalhães, anda de porta em 
porta, pela América Latina, pleiteando 
a criação de uma ominosa fôrça inter-
americana de paz, um nôvo instrumen-
to policial a serviço das ditaduras con-
tinentais, mas que tôdas as democracias 
do Continente lhe têm batido com a 
porta à face. E, agora, quer-se incluir 
essa permissão no texto constitucional 
para se pleitear, das demais nações do 
Continente, a adoção dessa vergonha já 
repelida pelo Chile, pelo México, pelo 
Uruguai, pelas democracias da América 
Latina. 

Sr. Presidente, concluo - pois, quero 
ser obediente ao Regimento - louvando 

o esfôrço de V. Ex.a, o qual reconhece-
mos, para que o Congresso não fôsse ape-
nas uma máquina de carimbar decretos 
ditatoriais e que desse a marca do seu 
pensamento politico à Constituição. Mas 
isso o Poder instalado no Planalto não 
permite. Por isso, se ameaça, já se tele-
fona, já se convocam os Líderes para as 
conferências da meia-noite. E vota-se a 
Constituição com o diktat ditatorial. A 
Constituição tem de ser votada naqueles 
escassos e limitados textos parafascistas, 
com que foi redigida pelo integralista 
Carlos Medeiros da Silva e adotada pe-
lo Senhor Presidente da República. 

* * * 
É lido o seguinte requerimento de pre-

ferência. 
Senhor Presidente: 
Requeremos preferência para a vota-

ção das emendas destacadas, abaixo re-
lacionadas, e cujos textos vão rubrica-
dos pelo Sr. Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos: 

1/84- 36317 

883/14, 94 e 78, estas três últimas con-
densadas com a seguinte redação: 

"A pesquisa e a lavra de petróleo em 
Território Nacional constituem mo-
nopólio da União, nos têrmos da lei" 

124, com a exclusão das expressões: 

"sem as proibições do artigo 104" 

140- 384- 846. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 
1967. - Filinto Müller, Líder da ARENA 
- Raymundo Padilha, Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Antes de submeter à votação o reque-
rimento de preferência, o Sr. Lo-secre-
tário vai proceder à leitura das emendas 
a que se refere o requerimento, porque, 
na sessão da tarde a leitura foi feita 
exatamente no instante do pedido de 
preferência. 
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São lidas as seguintes emendas: 

EMENDA N.0 1/84 

Acrescentar ao fim da letra h do n.0 I 
do artigo 112: 

"e quando houver perigo de se con-
sumar a violência, antes que outro 
Juiz ou tribunal possa conhecer do 
pedido." 

EMENDA N.0 363/7 

Ao § 2.0 do art. 66 

Onde se lê: 
"a maioria", 

Diga-se: 
"um têrço". 

EMENDA N.0 883/14 

Título III - Da Ordem Econômica e 
Social 

Acrescente-se ao § 1.0 do art. 162, in 
fine, o seguinte: 

" ... mantido o monopólio da explo-
ração do petróleo e seus derivados e 
dos minérios atômicos." 

EMENDA N.0 78 

Ao § 8.0 do art. 157 

Acrescentem-se, no final do § 8.0 do 
art. 157, as seguintes palavras: 

" ... bem como o monopólio estatal 
do petróleo e dos minerais atômicos, 
nos têrmos da legislação em vigor." 

EMENDA N.0 94 

Ao Título 111 - Da Ordem Econômica e 
Social 
Acrescente-se o seguinte artigo: 

"Artigo - A pesquisa e a lavra 
das jazidas de petróleo, e outros hi-
drocarbonetos fluidos e gases raros 
existentes no território nacional, 
constituem monopólio da União." 

EMENDA N.0 124 
Acrescente-se ao art. 137, o seguinte: 

"Parágrafo único - Aplica-se aos 
membros do Ministério Público o dis-
posto no art. 106, § 1.0 , e artigo 134, 
§ 4.0 , sem as proibições do art. 104." 

EMENDA N.0 140 
Ao art. 15, § 1.0 , letra "a" 

Suprimam-se as expressões: 
"assim como das cidades incorpora-
das, mediante tombamento, ao pa-
trimônio histórico e artístico nacio-
nal." 

EMENDA N.0 384 
Artigo 131 

Na letra a do § 1.0 , substituir as ex-
pressões: 

"magistrados", 
Por 

"magistrados da Justiça do Traba-
lho"; e 
"Ministério Público", 

Por 
"Ministério Público da Justiça do 
Trabalho." 

EMENDA N.0 846 
No Título V - Das Disposições Gerais e 

Transitórias 
Inserir o art. 172, renumerando-se os 

seguintes: 
"Art. 172 - No exercício de 1967, a 
percentagem da arrecadação que 
constituir receita da União, a que se 
refere o art. 25, será de 86% (oiten-
ta e seis por cento), cabendo o res-
tante, em partes iguais, ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Dis-
trito Federal, e ao Fundo de Parti-
cipação dos Municípios, respectiva-
mente." 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Estão lidas tôdas as emendas cons-
tantes dêste requerimento. 
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Os Srs. Congressistas que aprovam o 
Requerimento de Preferência, queiram 
permanecer sentados. 

Está aprovado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Pre-
sidente, requeiro verificação, por se en-
contrar ainda em obstrução a Bancada 
do MDB. 

O SR. PRESIDENTE 0\loura Andrade) 
- Vai-se proceder à verificação reque-
rida pelo Líder do MDB. 

Pode ser iniciada a chamada, de norte 
para sul. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
SIM OS SRS. DEPUTADOS: 
Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos- MDB 
José Esteves- ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 

Pará: 
Armando Carneiro- ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa - ARENA 
Clodomir Millet - ARENA 
Eurico Ribeiro- ARENA 
Henrique La Roque - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho - ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires- ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 

Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
Souza Santos- ARENA 

Ceará: 

Armando Falcão - ARENA 
Dias Macedo- ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Esmerino Arruda- ARENA 
Flávio Marcílio- ARENA 
Francisco Adeodato- ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe- ARENA 
Paulo Sarasate -ARENA 
Wilson Roriz- ARENA 

Rio Grande do Norte: 

Djalma Marinho - ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire -ARENA 
Vingt Rosado -ARENA 
Xavier Fernandes- ARENA 

Paraíba: 
Ernany Sátiro -ARENA 
Flaviano Ribeiro -ARENA 
Luiz Bronzeado- ARENA 
Milton Cabral - ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema- ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes -ARENA 
Aurino Valois- ARENA 
Bezerra Leite- ARENA 
Costa Cavalcanti- ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josecarlos Guerra- ARENA 
José Meira - ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Magalhães Melo- ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida -ARENA 
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Alagoas: 
Medeiros Neto - ARENA 
Oceano Carleial- ARENA 
Oséas Cardoso -ARENA 
Pereira Lúcio- ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez -ARENA 
Lourival Batista- ARENA 
Machado Rollemberg- ARENA 
Passos Pôrto- ARENA 

Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães - ARENA 
Cícero Dantas- ARENA 
Heitor Dias- ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo -ARENA 
Luiz Viana- ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Necy Novaes- ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso -ARENA 
Raimundo Brito- ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas -ARENA 
Vasco Filho- ARENA 
Wilson Falcão -ARENA 

Espírito. Santo: 
Bagueira Leal - ARENA 
Dulcino Monteiro- ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
João Calmon- ARENA 
Oswaldo Zanello -ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra- ARENA 
Geremias Fontes- ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 
Adaucto Cardoso- ARENA 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Mendes de Morais - ARENA 
Rubens Berardo -

Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha - ARENA 
Amintas de Barros - ARENA 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes- ARENA 
Celso Murta -ARENA 
Dnar Mendes - ARENA 
Elias Carmo- ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Gustavo Capanema- ARENA 
Horácio Bethônico -ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Bonifácio - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida- ARENA 
Manoel Taveira- ARENA 
Monteiro de Castro -ARENA 
Nogueira de Rezende - ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Oscar Corrêa 
Ovídio de Abreu -ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Paulo Freire - ARENA 
Pedro Aleixo -ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Rondon Pacheco- ARENA 
Teófilo Pires- ARENA 
último de Carvalho- ARENA 
Walter Passos -ARENA 

São Paulo: 

Broca Filho -ARENA 
Adrião Bernardes -ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
Antônio Feliciano - ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Campos Verga!- ARENA 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Carvalho Sobrinho -ARENA 
Ferraz Egreja - ARENA 
Hamilton Prado - ARENA 
Hary Normaton- ARENA 
Henrique Turner- ARENA 
Herbert Levy- ARENA 
Lacôrte Vitale -ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Millo Cammarosano - ARENA 



Nicolau Tuma- ARENA 
Ortiz Monteiro - ARENA 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Tufy Nassif - ARENA . 
Yukishigue Tamura - ARENA 

Goiás: 

Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado -ARENA 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 
Rezende Monteiro -ARENA 

Mato Grosso: 

Correa da Costa- ARENA 
Philadelpho Garcia- ARENA 
Rachid Mamed- ARENA 

Paraná: 

Accioly Filho- ARENA 
Braga Ramos- ARENA 
Elias Nacle- ARENA 
Emílio Gomes- ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro- ARENA 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Paulo Montans- ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Renato Celidônio - MDB 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina: 

Albino Zenl - ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Antônio Almeida- ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Orlando Bertoli- ARENA 
Osni Regis -ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 
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Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau- ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clóvis Pestana- ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares- ARENA 
Marcial Terra- ARENA 
Luciano Machado - ARENA 
Norberto Schmidt - ARENA 
Perachi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra -ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy- ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão -ARENA 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
NAO OS SRS. DEPUTADOS: 

Humberto Lucena 
Pedro Vidigal 

RESPONDEM A CHAMADA E ABST:tl:M-
SE DE VOTAR OS SENHORES DEPU-
TADOS: 
Newton Carneiro 
Rômulo Marinho 
Getúlio Moura 
João Mendes 
Adriano Gonçalves 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou anunciar o resultado. 

Antes porém, desejo solicitar à Comis-
são Mista, incumbida de apreciar o Pro-
jeto de Lei de Imprensa, que remeta à 
Mesa o seu parecer, que devia ter envia-
do às 18 horas. A matéria tem que ser 
publicada, uma vez que a sessão do Con-
gresso está marcada para hoje, às 14 
horas, para discussão. 

Tem a palavra o Sr. relator, Deputado 
Ivan Luz. 

O SR. IVAN LUZ - Sr. Presidente, o 
parecer está sendo elaborado, nas suas 
últimas linhas, e, dentro de alguns mi-
nutos, estará nas mãos de V. Ex.a 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Solicito todo o empenho porque, além 
da publicação na Imprensa Oficial, é 
mister retirarem-se avulsos para que a 
matéria possa ser discutida amanhã, às 
14 horas. (Pausa.) 

O resultado da votação foi o seguinte: 
Sim, 207 votos; Não, 2 votos; 5 absten-

ções. 
Foi, portanto, aprovado o requerimen-

to para preferência das emendas já lidas. 
O Sr. 1.0 -Secretário irá proceder à lei-

tura de outro requerimento. 
li: lido o seguinte: 
Senhor Presidente: 
Requeremos a votação, em bloco, das 

emendas abaixo relacionadas, para as 
quais o Plenário já concedeu preferên-
cia: 1/84 - 36317 - 883/14, 94 e 78, 
estas três últimas condensadas com a 
seguinte redação: "A pesquisa e a lavra 
de petróleo em Território Nacional cons-
tituem monopólio da União, nos têrmos 
da lei" - 124, com a exclusão das ex-
pressões "sem as proibições do artigo 
104" - 140 - 384 - 846. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1967. 
- Filinto Müller, Líder da ARENA -
Raymundo Padilha, Líder da ARENA. 

VOTAÇAO 
O SR. PRESIDENTE (:?04 ) (Moura An-

drade) - São as mesmas emendas para 
as quais, agora, o Plenário deverá pro-
nunciar-se a propósito da votação em 
bloco. 

Os Srs. Congressistas que aprovam se-
jam essas emendas já lidas submetidas 
em bloco ao Plenário queiram permane-
cer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Val-se passar à votação. 
Lembro aos Srs. Congressistas que ain-

da teremos sucessivas votações na noite 
de hoje. Elas irão, segundo se calcula, 
até bem alta madrugada, e amanhã te-
remos de ocupar o período matutino em 

continuação das votações, pois no perío-
do vespertino iniciaremos a discussão da 
Lei de Imprensa. 

Assim sendo, solicito dos Srs. Congres-
sistas que permaneçam no recinto. 

Vai-se proceder à chamada. 
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 

SIM OS SRS. DEPUTADOS: 
Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Armando Leite - ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá- ARENA 
Djalma Passos- MDB 
José Esteves- ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 

Pará: 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Armando Carneiro- ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo- ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa -ARENA 
Clodomir Millet- ARENA 
Eurico Ribeiro- ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha- ARENA 
Joel Barbosa - ARENA 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho- ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcante -ARENA 
Souza Santos - ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão - ARENA 
Dias Macedo - ARENA 
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Edilson Melo Távora -ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Flávio Marcílio - ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Furtado Leite- ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe -ARENA 
Paulo Sarasate -ARENA 
Wilson Roriz- ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro -ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes -ARENA 

Paraíba: 

Ernany Sátiro -ARENA 
Flaviano Ribeiro - ARENA 
Luiz Bronzeado -ARENA 
Milton Cabral - ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto- ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema -ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois- ARENA 
Bezerra Leite- ARENA 
Costa Cavalcanti -ARENA 
Dias Lins -ARENA 
Geraldo Guedes- ARENA 
Herácllo Rêgo -ARENA 
João Cleofas- ARENA 
José Meira- ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Melo -ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto - ARENA 
Oceano Carlelal - ARENA 
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Oséas Cardoso -ARENA 
Pereira Lúcio -ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto -ARENA 

Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães - ARENA 
Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo -ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire - ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Manso Cabral- ARENA 
Necy Novaes- ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso -ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas- ARENA 
Vieira de Melo - MDB 
Wilson Falcão - ARENA 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro -ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
João Calmon- ARENA 
Oswaldo Zanello -ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra- ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes - ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy -ARENA 

Guanabara: 
Adauto Cardoso -ARENA 
Arnaldo Nogueira - ARENA 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Rômulo Marinho 
Rubens Berardo 



Minas Gerais: 

Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha - ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes- ARENA 
Celso Murta- ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Francellno Pereira - ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Gilberto Faria- ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Gustavo Capanema- ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Bonifácio -ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Monteiro de Castro -ARENA 
Nogueira de Rezende - ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Oscar Corrêa 
Ovídio de Abreu -ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Paulo Freire -ARENA 
Pedro Aleixo -ARENA 
Pedro Vidigal- ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Rondon Pacheco- ARENA 
Teófilo Pires - ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo: 

Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
Antônio Fellciano- ARENA 
Arnaldo Cerdeira -ARENA 
Batista Ramos -ARENA 
Brqca Filho - ARENA 
Campos Vergal- ARENA 
Cantídio Sampaio -ARENA 
Carvalho Sobrinho- ARENA 
Cunha Bueno - ARENA 
Ferraz Egreja- ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Henrique Turner- ARENA 
Herbert Levy- ARENA 
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Lacôrte Vitale - ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Millo Cammarosano - ARENA 
Nicolau Tuma- ARENA 
Ortiz Monteiro- ARENA 
Pereira Lopes - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Tufy Nassif- ARENA 

Goiás: 
Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado -ARENA 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida- ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 
Correa da Costa - ARENA 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed- ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 

Paraná: 
Accioly Filho -ARENA 
Braga Ramos - ARENA 
Elias Nacle- ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
Hermes Macedo- ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Miguel Buffara - MDB 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa- ARENA 
Rafael Rezende -ARENA 
Zacarias Seleme- ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni -ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Antônio Almeida - ARENA 
Aroldo Carvalho- ARENA 
Carneiro de Loyola- ARENA 
Diomício Freitas -- ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Orlando Bertoll- ARENA 
Osni Regis - ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 
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Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara -ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Flôres Soares - ARENA 
Luciano Machado -ARENA 
Perachi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

RESPONDEM A CHAMADA E ABS'N:M-
SE DE VOTAR OS SRS. DEPUTADOS: 
Newton Carneiro 
Hary Normaton 
João Mendes 
Bagueira Leal 
Getúlio Moura 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Vou proclamar o resultado: 
Votaram sim 219 Srs. Deputados e não 

zero. 
Houve 5 abstenções. 
As emendas foram aprovadas. 
Vai-se passar à votação da matéria no 

Senado Federal. 
A chamada será feita do Norte para 

o Sul, votando em primeiro lugar os Lí-
deres. 
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 

SIM OS SRS. SENADORES: 
Daniel Krieger 
Filinto Müller 
Adalberto Sena 
José Guiomard 
Oscar Passos 
Vivaldo Lima 
Edmundo Levi 
Cattete Pinheiro 
Eugênio Barros 
Sebastião Archer 
Victorino Freire 

Joaquim Parente 
José Cândido 
Menezes Pimentel 
Wilson Gonçalves 
Dinarte Mariz 
Manoel Villaça 
Ruy Carneiro 
Argemiro de Figueiredo 
Domício Gondim 
Rui Palmeira 
Arnon de Melo 
Heribaldo Vieira 
Júlio Leite 
José Leite 
Aloysio de Carvalho 
Antônio Balbino 
Jefferson de Aguiar 
Eurico Rezende 
Raul Giuberti 
Miiuel Couto 
Vasconcelos Tôrres 
Afonso Arinos 
Gilberto Marinho 
Milton Campos 
Benedicto Valladares 
Nogueira da Gama 
José Feliciano 
Bezerra Neto 
Adolpho Franco 
Mello Braga 
Irineu Bornhausen 
Antônio Carlos 
Attílio Fontana 
Guido Mondin 
Mem de Sá 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Vou anunciar o resultado da votação 
no Senado Federal. 

Votaram sim 46 Srs. Senadores; não 
houve votos contrários. As emendas fo-
ram aprovadas. 

É lida a seguinte 
DECLARAÇAO DE VOTO 

O critério adotado para a aprovação e 
rejeição das emendas, em bloco, não im-
pede o registro que ora faço, manifes-
tando meu inconformismo com a decisão 
do Plenário do Congresso, em eliminar 
vinculações orçamentárias que benefi-
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ciavam a Baixada Fluminense e o Vale 
do Paraíba. Empenhei-me a fundo para 
ver vitoriosa a iniciativa que patrocinara. 
Os Municípios de Caxias, Nova Iguaçu. 
São João de Meriti, Nilópolis e Magé ca-
recem da assistência imediata do Govêr-
no Federal, para a solução dos seus pro-
blemas de saneamento, educacionais, de 
calçamento e hospitalares. Aquela zona, 
onde se verifica a mais intensa explosão 
demográfica do Brasil, apresenta um 
quadro de pobreza que tem de ser corri-
gido, a fim de evitar-se graves tensões 
sociais. Quanto ao Vale do Paraíba, sem 
embargo da Comissão Mista ter acolhido 
emenda de minha autoria, visando à 
criação de um organismo próprio para 
cuidar dos assuntos de irrigação e eletri-
cidade, com a vinculação orçamentária 
proposta iria ter oportunidade de ser a 
verdadeira plataforma industrial do 
Brasil. 

Não esmorecerei na tarefa que a mim 
mesmo impus e Deus há de me dar alen-
to para ver colimado o objetivo que tenho, 
não apenas como fluminense, mas como 
brasileiro, de ver essas regiões ampara-
das através investimentos governamen-
tais, com lucros posteriores contabiliza-
dos em benefício da Pátria. 

De igual modo, expresso minha decep-
ção por não ter tido guarida emenda, 
também de minha autoria, que criava a 
Superintendência do Norte Fluminense, 
outra área problema, com índices assus-
tadoramente progressivos de aumento do 
êxodo rural, o que, evidentemente, acar-
reta nocivas repercussões na agricultura 
e na pecuária. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 
- Vasconcelos Tôrres. (:.?o:;) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Esgotado o período desta Sessão, vou 
declará-la encerrada e convocar nova 
Sessão para 1.30 horas. 

Está encerrada a Sessão. 
(Levanta-se a Sessão a 1 hora e 20 mi-

nutos.) 

5I.a SESSÃO (20-1-67) 
Aberta a Sessão, o PRESIDENTE MOU-

RA ANDRADE esclarece: (200) 

A Presidência verificou que havia 
equívocos no requerimento que deveria 
submeter ao Plenário e solicitou a pre-
sença do Sr. Relator, Senador Antônio 
Carlos, para corrigir êsses equívocos, de 
modo a que possamos trabalhar a maté-
ria. 

Assim o Plenário fará a gentileza de 
aguardar mais alguns instantes que o Sr. 
Relator está procedendo ao trabalho de 
verificação solicitado pela Presidência. 

As verificações feitas já foram con-
cluídas. O requerimento ficou em condi-
ções de ser submetido ao Plenário, e co-
nhecido por êle através da leitura que 
vai ser feita pelo Sr. 1.0 Secretário. 

É lido o seguinte: 
Senhor Presidente: 
Requeremos preferência para a vota-

ção das emendas destacadas, abaixo re-
lacionadas, e cujos textos vão rubricados 
pelo Sr. Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos. 

82/1 - 130/6 - 354/3 e 804/D- Con-
densadas para serem acrescidas ao tex-
to do § 2.0 do art. 15 do projeto, que fica-
rá com a seguinte redação: 

"Os vereadores não perceberão re-
muneração, salvo os das capitais e 
dos municípios de população igual 
ou superior a 100.000 habitantes que 
terão subsídios fixados dentro dos li-
mites e critérios estabelecidos em lei 
complementar." 

37 - 881/B - 881/D - Aprovar, na 
emenda, as expressões: 

"funcionário público e autárquico" 
"e com as vantagens previstas na le-
gislação em vigor na data da vigên-
cia desta Constituição", 

para constituírem texto com o da Emen-
da 143, já aprovada, sem prejuízo, na-

(205) - D C N- n.o 13- 20-1-67 - pág. 378 
(206) - D C N - n.o 14 - 21-1-67 - pág. 383 
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quilo que não fôr colidente, do disposto 
nas Emendas 881/B e 881/D. 

116 - Aprovar, com a supressão da 
expressão: 

"ou periculosidade do serviço", 
e adição àa parte da Emenda 561, que 
diz: 

"nunca inferior a 65 e 25 anos, res-
pectivamente", 

de tal forma que o texto composto fique 
assim redigido: 

"atendendo à natureza especial do 
serviço, a lei federal poderá reduzir 
os limites de idade e de tempo de 
serviço, nunca inferior a 65 e 25 
anos, respectivamente, para a apo-
sentadoria voluntária com as vanta-
gens do item I do art. 99." 

363/III - Emenda anexa. 
424 e 519 - Para constituírem o texto 

do art. 158, n.0 IV, com esta redação: 
"participação do trabalhador nos lu-
cros da emprêsa e integração na vi-
da, no desenvolvimento e, excepcio-
nalmente, na sua gestão, nos casos e 
condições que forem estabelecidos." 

441 - Aprovar o período até "cargo", 
completando-se o dispositivo com a pa-
lavra "equivalente" constante do Projeto 
(art. 97 § 2.0 ), ficando o parágrafo com a 
seguinte redação: 

"Extinto o cargo, o funcionário está-
vel ficará em disponibilidade remu-
nerada com proventos iguais ao ven-
cimento ou remuneração até seu 
obrigatório aproveitamento em car-
go equivalente." 

286/1 e 628/1 - 1.a parte - aprovan-
do-se, desta, o período: 

"organizar a defesa permanente 
contra as calamidades públicas, es-
pecialmente a sêca e as inundações, 
bem assim estabelecer" 

e da Emenda 628/1 a expressão: 
"e executar planos regionais de de-
senvolvimento." (Vide a retificação 
feita pela Presidência a seguir) 

468 - Com esta redação: 
"planos e programas nacionais e re-
gionais e orçamentos plurianuais." 

236/10 e 619 - Ambas condensadas na 
seguinte redação: 

"Art. - O servidor que já tiver 
satisfeito, ou esteja a menos de ano 
para completar as condições neces-
sárias para a aposentadoria nos têr-
mos da legislação vigente, à data 
da promulgação desta Constituição, 
aposentar-se-á com os direitos e 
vantagens previstos nessa legisla-
ção." 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967. - Filinto Müller, líder da ARENA 
- Raymundo Padilha, líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitu-
ra das emendas relacionadas no reque-
rimento. 

São lidas as seguintes emendas: 

EMENDA N.0 82/1 
CAPíTULO III 

1 -Redija-se, assim, o § 2.0 do art. 15: 
"§ 2.0 - Os vereadores não perce-
berão remuneração, salvo os das Ca-
pitais e os dos Municípios de renda 
igual ou superior a um trigésimo da 
receita orçamentária do Município 
da Capital do respectivo Estado. A 
remuneração, nestes casos, não ex-
cederá a 50% da percebida pelos 
Deputados do Estado, e o total gas-
to com os vereadores não poderá 
passar de um por cento da renda do 
Município." 

EMENDA N.0 130/6 
Da competência dos Estados e 

Municípios 
Art. 15, § 2.0 

Redija-se assim: 
"A lei complementar regulará os ca-
sos de remuneração dos vereadores." 
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EMENDA N.0 354/3 
3 

Ao art. 15, § 2.o 

Substitua-se pela seguinte redação: 
"§ 2.0 - A remuneração dos verea-
dores será disciplinada por lei com-
plementar, que lhe fixará os limites." 

EMENDA N.0 804/D 
D 

Ao art. 15 § 2.o 

Redija-se assim: 
"§ 2.0 - Os vereadores não perce-
berão remuneração, salvo ajuda de 
custo a ser paga exclusivamente nos 
meses de funcionamento ordinário 
da Câmara Municipal, segundo dis-
puser a Constituição do Estado, nun-
ca ultrapassando a seguinte propor-
ção: 
a) Municípios de menos de vinte mil 

habitantes: cinqüenta por cento 
do salário-mínimo vigente na re-
gião; 

b) Municípios de mais de vinte mil 
e menos de cinqüenta mil habi-
tantes: um salário-mínimo vi-
gente na região; 

c) Municípios de mais de cinqüenta 
mil e menos de cem mil habitan-
tes: dois salários-mínimos vigen-
tes na região; 

d) Municípios de mais de cem mil 
e menos de quinhentos mil habi-
tantes: três salários-mínimos vi-
gentes na região; 

e) Municípios de mais de quinhentos 
mil habitantes e Capitais dos Es-
tados: quatro salários-mínimos 
vigentes na região." 

EMENDA N.0 37 
Inclua-se, onde couber, nas Disposi-

ções Gerais e Transitórias: 
"Art. - Fica assegurado ao fun-
cionário público e autárquico, ex-

combatente da Fôrça Expedicionária 
Brasileira, do 1.0 -Grupo de Caça da 
Fôrça Aérea Brasileira, da Marinha 
de Guerra e Marinha Mercante, que 
t e n h a participado da 2.a Guerra 
Mundial, o direito à aposentadoria 
após 25 anos de serviço e demais 
vantagens previstas na legislação em 
vigor à data da promulgação desta 
Constituição." 

EMENDA N.0 881/B 
B 

Inclua-se onde couber, nas Disposições 
Gerais e Transitórias: 

"Art. - A União Federal, os Es-
tados e os Municípios prestarão as-
sistência, proteção e amparo aos 
ex-combatentes da Fôrça Expedi-
cionária Brasileira, do 1.o-Grupo de 
Caça da FAB, da Marinha de Guerra 
e da Marinha Mercante que tenham 
participado da 2.a Guerra Mundial, 
na forma que a Lei determinar. 
§ 1.0 - Ao ex-combatente, quando 
julgado incapaz para o serviço mili-
tar, será assegurado o direito de re-
forma ou aposentadoria como se em 
serviço ativo estivesse, aplicando-se 
a legislação compatível já existente 
e pertinente aos mesmos. 
§ 2.0 - Ao ex-combatente que esti-
ver em perfeito estado de saúde será 
assegurado o seu aproveitamento no 
serviço público dos Podêres da União, 
considerando-se o nível intelectual e 
técnico de cada um. 
R 3.0 - Ao ex-combatente funcio-
nário civil, ao se aposentar e aposen-
tado, aplicam-se os itens I, II e III 
do art. 184 do Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis da União. 
R 4.0 - Fica assegurada ao ex-com-
batente e aos seus dependentes a as-
sistência médica, hospitalar e edu-
cacional, às expensas do Estado. 
§ 5.0 - Fica assegurado ao ex-com-
batente a aplicação, no que couber, 
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da legislação já existente e perti-
nente aos mesmos. 
§ 6.0 - Fica assegurado o direito à 
promoção ao ex-combatente servidor 
público, após o interstício legal, uma 
vez que haja vaga na classe ou car-
go imediatamente superior." 

EMENDA N.0 881/D 
D 

"Art. - O ex-combatente, segu-
rado da Previdência Social, que par-
ticipou de operações de guerra com 
as Fôrças Armadas ou com a Mari-
nha Mercante, durante a Segunda 
Guerra Mundial, após 25 (vinte e 
cinco) anos de serviço, terá o direito 
de aposentar-se com um valor de 
aposentadoria igual ao do salário 
que estiver realmente percebendo e 
que será reajustado, anualmente, 
com o aumento do custo de vida, co-
mo o serão os benefícios que disso 
resultarem." 

EMENDA N.0 116 
Ao art. 99, acrescente-se o seguinte pa-

rágrafo: 
"§ - Atendendo à natureza es-
pecial ou periculosidade do serviço, 
poderá a lei reduzir os limites de 
idade, de tempo de serviço para a 
aposentadoria voluntária com as 
vantagens do item I do art. 99." 

EMENDA N.0 424 
Ao art. 158, IV 

"IV - Participação obrigatória e di-
reta nos lucros e na gestão 
das emprêsas, nos casos e 
nas condições que a lei deter-
minar." 

EMENDA N.0 519 
Redigir, como segue, o art. 158, n.0 IV: 

"Art. 158- ....................... . 

IV - integração do trabalhador na 
vida e no desenvolvimento da 

emprêsa, em condições que 
possibilitem, inclusive, a par-
ticipação daquele nos lucros 
desta." 

EMENDA N.O 441 
Ao § 2.0 do art. 97 

Dê-se a seguinte redação: 
"§ 2.0 - Extinto o cargo, o funcio-
nário estável ficará em disponibili-
dade remunerada, com provento 
igual ao vencimento ou remunera-
ção, até seu obrigatório aproveita-
mento em outro cargo de natureza e 
vencimentos compatíveis com o que 
ocupava." 

EMENDA N.0 286 
1.a Parte 

Redija-se assim o item XII do art. 8.0 : 

"XII - organizar defesa permanen-
te contra calamidades pú-
blicas, especialmente a sêca 
e as inundações, e estabe-
lecer planos especiais des-
tinados ao amparo das re-
giões menos desenvolvidas 
do País." 

EMENDA N.0 628 
1 

Acrescentar ao art. 8.0 o inciso se-
guinte: 

"XIV - elaborar e executar planos 
de ocupação, valorização e 
desenvolvimento das re-
giões geo-econômicas me-
nos desenvolvidas do País." 

Renumerar o atual inciso XIV para 
XV, e assim sucessivamente. 

EMENDA N.0 468 
Ao art. 45 

Acrescente-se o seguinte inciso, com a 
numeração que couber: 

"planos e programas e orçamentos 
plurianuais." 
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O SR. PRESIDENTE (.!\loura Andrade) 
- A Presidência solicita do Sr. Sub-Re-
lator, Deputado Oliveira Brito, uma in-
formação. Pede a presença de S. Ex.a à 
Mesa, para esclarecer mais uma circuns-
tância. 

Enquanto o Sr. Sub-Relator faz a ve-
rificação pedida pela Presidência, apro-
veito a oportunidade para comunicar que 
a Mesa recebeu declaração de voto do 
nobre Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
que será publicada. 

O requerimento lido pedia preferên-
cia para várias emendas, entre as quais 
a Emenda n.O 628, com as seguintes es-
pecificações: "628 - primeira parte, 
aprovando-se desta o período". 

O equívoco foi datilográfico. Por isso 
deu tanto trabalho para encontrarmos. 
Não era 628 o número da emenda, mas 
n.0 286. Troca de números, daí a dificul-
dade de se localizar. 

De modo que o pedido de preferência 
é para a Emenda n.0 286, primeira parte, 
aprovando-se desta o período: 

"organizar a defesa permanente con-
tra calamidades públicas, especial-
mente a sêca e inundações, bem as-
sim estabelecer ... " 

E da Emenda n.0 628, as expressões: 

"e executar planos regionais de de-
senvolvimento." 

Agradeço ao Sr. Relator-Geral e ao Sr. 
Sub-Relator os esclarecimentos que pres-
taram. 

O requerimento está em ordem para 
ser votada a preferência. 

Os Srs. Congressistas que aprovam a 
preferência pedida, queiram permanecer 
sentados. 

Está aprovada. 
Sôbre a mesa, requerimento para vo-

tação, em globo, das mesmas emendas, 
que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
Senhor Presidente, 
Requeremos a votação, em globo, das 

emendas abaixo relacionadas, para as 
quais o Plenário já concedeu preferên-
cia: 

82/1 - 130/6 - 354/3 - 804/D -
Condensadas para serem acrescidas ao 
texto do § 2.0 do art. 15 do Projeto, que 
ficará com a seguinte redação: 

"Os vereadores não perceberão re-
muneração, salvo os das capitais e 
dos municípios de população igual 
ou superior a 100.000 habitantes que 
terão subsídios fixados dentro dos 
limites e critérios estabelecidos em 
lei complementar." 

37 - 881/B - 881/D - Aprovar, na 
emenda, as expressões: 

"funcionário público e autárquico" 
"e com as vantagens previstas na le-
gislação em vigor na data da vigên-
cia desta Constituição", 

para constituírem texto com o da Emen-
da n.0 143, já aprovada, sem prejuízo, 
naquilo que não fôr colidente, do dis-
posto nas Emendas 881/B e 881/D. 

116 - Aprovar, com a supressão da 
expressão 

"ou periculosidade do serviço", 
e adição da parte da Emenda n.0 561, 
que diz: 

"nunca inferior a 65 e 25 anos, res-
pectivamente", 

de tal forma que o texto composto fique 
assim redigido: 

"atendendo à natureza especial do 
serviço, a lei federal poderá reduzir 
os limites de idade e de tempo de 
serviço, nunca inferior a 65 e 25 
anos, respectivamente, para a apo-
sentadoria voluntária com as vanta-
gens do item I do art. 99." 

424 e 519 - Para constituírem o texto 
do art. 158, n.0 IV, com esta redação: 

"participação do trabalhador nos lu-
cros da emprêsa e integração na vi-
da, no desenvolvimento e, excepcio-
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nalmente, na sua gestão, nos casos 
e condições que forem estabelecidos." 

441 - aprovar o período até "cargo", 
completando-se o dispositivo com a pa-
lavra "equivalente" constante do Proje-
to (art. 97, § 2.0 ), ficando o parágrafo 
com a seguinte redação: 

"Extinto o cargo, o funcionário es-
tável ficará em disponibilidade re-
munerada com proventos iguais ao 
vencimento ou remuneração até seu 
obrigatório aproveitamento em car-
go equivalente." 

286/1 e 628/1 - 1.8 parte - aprovan-
do-se, da 1.8 , o período: 

"organizar a defesa permanente con-
tra as calamidades públicas, espe-
cialmente a sêca e as inundações, 
bem assim estabelecer" e da Emen-
da 628/1 a expressão: "e executar 
planos regionais de desenvolvimen-
to." 

468 - Com esta redação: 
"planos e programas nacionais e re-
gionais e orçamentos plurianuais." 

236/10 e 619- Ambas condensadas na 
seguinte redação: 

"Art. - O servidor que já tiver 
satisfeito, ou esteja a menos de ano 
para completar as condições neces-
sárias para a aposentadoria nos têr-
mos da legislação vigente, à data 
da promulgação desta Constituição, 
aposentar-se-á com os direitos e 
vantagens previstos nessa legisla-
ção." 

363/3 - Ao § 3.0 do art. 64. 
Onde se diz: 

"Ressalvados os impostos únicos e 
as disposições desta Constituição", 

Diga-se: 
"Ressalvados os impostos únicos, as 
disposições desta Constituição e de 
leis complementares." 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 
1967. - Filinto Müller, líder da ARENA 
- Raymundo Padilha, líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os Srs. Congressistas que aprovam o 
requerimento queiram permanecer sen-
tados. 

Está aprovado. 

VOTAÇÃO 
Em conseqüência, passa-se imediata-

mente à votação na Câmara dos Depu-
tados, votando em primeiro lugar, os Lí-
deres. 

Pode ser iniciada a chamada. 
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 

SIM OS SRS. DEPUTADOS: 
Raymundo Padilha 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas -ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos - MDB 
José Esteves- ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 

Pará 
Adriano Gonçalves - ARENA 
Armando Carneiro- ARENA 
Armando Corrêa- ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa- ARENA 
Clodomir Millet- ARENA 
Eurico Ribeiro- ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa - ARENA 
Lister Caldas -ARENA 
Luiz Coelho - ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires- ARENA 
Ezequias Costa - ARENA 
Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante -ARENA 
Souza Santos - ARENA 



Ceará: 
Armando Falcão - ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Dias Macedo - ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Euclides Wicar- ARENA 
Flávio Marcílio - ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Furtado Leite- ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe - ARENA 
Paulo Sarasate - ARENA 
Wilson Roriz- ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes -ARENA 

Paraíba: 
Ernani Sátyro- ARENA 
Flaviano Ribeiro -ARENA 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Milton Cabral - ARENA 
Plinio Lemos- ARENA 
Raul de Góes - ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara- ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois- ARENA 
Bezerra Leite - ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josecarlos Guerra - ARENA 
José Meira - ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Melo -ARENA 
Milvernes Lima -ARENA 
Ney Maranhão - ARENA 
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Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto -ARENA 
Oceano Carleial- ARENA 
Oséas Cardoso -ARENA 
Pereira· Lúcio - ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg- ARENA 
Passos Pôrto- ARENA 

Bahia: 
Antônio Carlos Magalhães- ARENA 
Heitor Dias- ARENA 
João Alves - ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Necy Novaes- ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Raimundo Brito- ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque- ARENA 
Vasco Filho- ARENA 
Wilson Falcão -ARENA 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro -ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
João Calmon- ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade- ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Geremias Fontes- ARENA 
Heli Ribeiro- ARENA 
Mário Tamborindeguy- ARENA 

Guanabara: 
Adauto Cardoso - ARENA 
Arnaldo Nogueira -ARENA 
Cardoso de Menezes - ARENA 



Mendes de Morais - ARENA 
Rômulo Marinho-
Rubens Berardo-

Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha- ARENA 
Amintas de Barros - ARENA 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes- ARENA 
Celso Murta -ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Geraldo Freire- ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Horácio Bethônico- ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira -ARENA 
Monteiro de Castro- ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Olavo Costa - ARENA 
Oscar Corrêa 
Ozanam Coelho - ARENA 
Paulo Freire- ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas- ARENA 
Rodon Pacheco- ARENA 
Teófilo Pires- ARENA 
último de Carvalho- ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
Antônio Feliciano- ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Batista Ramos - ARENA 
Broca Filho - ARENA 
Campos Verga!- ARENA 
Cantídio Sampaio -ARENA 
Carvalho Sobrinho - ARENA 
Cunha Bueno - ARENA 
Ferraz Egreja- ARENA 
Hamilton Prado - ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Lacôrte Vitale - ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
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Millo Cammarosano -ARENA 
Nicolau Tuma - ARENA 
Ortiz Monteiro - ARENA 
Pereira Lopes - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Tufy Nassif- ARENA 
Yukishigue Tamura- ARENA 

Goiás: 
Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina- ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida- ARENA 
Rezende Monteiro -ARENA 

Mato Grosso: 
Corrêa da Costa - ARENA 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi- ARENA 

Paraná: 
Braga Ramos - ARENA 
Elias Nacle- ARENA 
Emílio Gomes- ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz- ARENA 
João Ribeiro -ARENA 
José Richa - MDB 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto- ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende- ARENA 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni- ARENA 
Alvaro Catão -ARENA 
Antônio Almeida - ARENA 
Aroldo Carvalho -ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Orlando Bertoli - ARENA 
Osni Régis- ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 
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Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado - ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares - ARENA 
Lino Braun - MDB 
Luciano Machado - ARENA 
Norberto Schmidt - ARENA 
Perachi Barcelos- ARENA 
Tarso Dutra- ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

RESPONDEM A CHAMADA E ABST~M
SE DE VOTAR OS SENHORES DEPU-
TADOS: 
Oswaldo Lima Filho 
João Mendes 
Bagueira Leal 
Hamilton Prado 
Newton Carneiro 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mari-

nho) - Vou proclamar o resultado da 
votação na Câmara dos Deputados: vo-
taram sim, 219 Senhores Deputados; 
houve 5 abstenções; não houve votos 
contra. 

As emendas foram aprovadas na Câ-
mara. 

Vai-se passar à votação no Senado. 
O Presidente MOURA ANDRADE faz 

a seguinte declaração: (207) 

Antes de passar à votação no Senado, 
esta Presidência precisa declarar ao Ple-
nário que não há condições de prosse-
guir no trabalho. Os Srs. Senadores, en-
tretanto, não deverão sair. 

Verifica-se que o funcionalismo está 
extremamente esgotado. 

Todos os Srs. Congressistas viram, na 
matéria que acaba de ser votada, a difi-

culdade que teve a Presidência. Tal di-
ficuldade que só pôde ser vencida com o 
concurso do Sr. Relator e do Sr. Sub-
relator era fruto do cansaço em que se 
acha o funcionalismo da Casa, para a 
elaboração da matéria que tem que vir 
à Mesa. 

De outra parte, o mesmo acontece na 
Comissão Mista que examina o Projeto 
de Lei de Imprensa. Esta não pôde con-
cluir o trabalho do parecer, a fim de ser 
publicado e feito o avulso da sessão ves-
pertina de amanhã. 

É o que me comunica o Senhor Rela-
tor que também está lutando com o pro-
blema do cansaço do funcionalismo, tra-
balhando, ininterruptamente, há 24 ho-
ras. 

Se nós estamos assim cansados, temos 
que entender que os funcionários estão 
mais do que nós, porque, ficaram tôda a 
noite sem dormir e ainda não foram pa-
ra suas casas. 

É uma realidade. Não temos condições 
para prosseguir nos trabalhos por ora. 
Assim irei convocar a Casa para hoje, 
às 10 horas da manhã, a fim de dar um 
breve descanso aos Senhores Congressis-
tas e ao funcionalismo. Na sessão matu-
tina marcarei, então, a hora em que rea-
lizaremos a sessão da tarde, uma vez ul-
timados os trabalhos do parecer, da da-
tilografia e feitas as publicações. 

De modo que, na sessão das dez horas, 
se marcará a próxima sessão. Os Srs. 
Congressistas farão o obséquio, de, em-
bora com sacrifício, estar aqui às dez ho-
ras da manhã para que se possa con-
cluir êste trabalho. 

O Deputado JOSÉ MEIRA (ARENA-
Pernambuco) levanta questão de ordem: 

Sr. Presidente, gostaria de pedir um 
esclarecimento a Vossa Excelência. As 
emendas, com parecer contrário, da Co-
missão Mista já foram apreciadas pelo 
Congresso Nacional? 
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O Senador ANTôNIO CARLOS (ARENA 
- Santa Catarina), como Relator, es-
clarece: (207) 

Sr. Presidente, o Congresso já se ma-
nifestou sôbre inúmeras emendas, com 
parecer contrário, nas sessões dos dias 
anteriores. Existem ainda algumas com 
parecer contrário, não examinadas, ob-
jeto de destaque. De modo que, confor-
me V. Ex.a anunciou, na sessão das 10 
horas com os requerimentos de votação 
em globo, acredito que essas emendas 
serão consideradas. 

O Deputado JOSÉ MEIRA (ARENA -
Pernambuco) volta a solicitar esclareci-
mentos: 

Se V. Ex.11 me permitir não desrespei-
tando o cansaço dos nossos funcionários, 
gostaria de outro esclarecimento. A 
Emenda n.0 241 já foi objeto de delibe-
ração do Congresso? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Também não estou em condições de 
informar. Vamos ver se conseguimos 
elementos para esta informação. V. Ex.11 

poderia obtê-la junto à Mesa. 

O Sr. Secretário pode proceder à cha-
mada para votação no Senado. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
SIM OS SRS. SENADORES: 
Daniel Krieger 
Filinto Müller 
Adalberto Sena 
José Guiomard 
Oscar Passos 
Vivaldo Lima 
Edmundo Levi 
Cattete Pinheiro 
Eugênio Barros 
Victorino Freire 
Joaquim Parente 
José Cândido 
Menezes Pimentel 
Wilson Gonçalves 
Dinarte Mariz 
Manoel Villaça 

Ruy Carneiro 
Argemiro de Figueiredo 
Domicio Gondim 
Rui Palmeira 
Arnon de Melo 
Heribaldo Vieira 
Júlio Leite 
José Leite 
Aloysio de Carvalho 
Antônio Balbino 
Jefferson de Aguiar 
Eurico Rezende 
Raul Giuberti 
Miguel Couto 
Vasconcelos Tôrres 
Afonso Arinos 
Gilberto Marinho 
Milton Campos 
Benedicto Valladares 
Nogueira da Gama 
José Feliciano 
Adolpho Franco 
Mello Braga 
Irineu Bornhausen 
Antônio Carlos 
Attílio Fontana 
Guido Mondin 
Mem de Sá 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou anunciar o resultado. 

Votaram sim, 44 Srs. Senadores. 

Não houve voto contrário. 

As emendas foram aprovadas. 

O Deputado ADRIANO GONÇALVES 
(ARENA - Pará) e o Senador VAS-
CONCELOS TORRES (ARENA - Rio de 
Janeiro) enviam à Mesa Declarações de 
voto: 

Senhor Presidente: 

Senhores Congressistas. 

Com profunda estranheza vejo altera-
da pelas lideranças da minha agremia-
ção partidária (ARENA), as reivindica-
ções consagradas na emenda 286 do Pro-
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jeto Constitucional, que visava a ratificar 
os estímulos da União para com a Re-
gião Amazônica, conforme estabelecia o 
artigo 199 das Disposições Constitucio-
nais de Hl46. Todavia, não posso negar 
que as citadas lideranças, quer na Câ-
mara como no Senado, procuraram atra-
vés de modificações das Emendas n.0 ' 286 
e 628 ao presente Projeto Constitucional, 
deixar uma pálida possibilidade, em fu-
turo vindouro, de podermos voltar a 
consagrar aquilo que a Carta Magna de 
1946 havia reconhecido como imprescin-
dível para o real desenvolvimento da 
Amazônia. 

Voto sim, senhores Congressistas, lem-
brando entretanto uma citação do gran-
de Presidente Jefferson, que dizia: "A 
Pobreza generalizada e a riqueza con-
centrada, não podem durar muito lado 
à lado, numa democracia". 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 
- Adriano Gonçalves (!!OR) 

EMENDAS 81-1- 130-6 - 354-3 e 804-d 

Reafirmo o que disse na Comissão Mis-
ta que deu parecer ao projeto de Consti-
tuição: o vereador deve receber subsí-
dio condigno, não apenas, nas capitais e 
nas cidades de mais de cem mil habitan-
tes e sim em tôdas as comunas, de acôr-
do com as possibilidades financeiras de 
cada uma. O princípio deve ser igual pa-
ra não provocar desigualdade. Votando 
favoràvelmente ao assunto, que tanto 
tem preocupado o Senado Federal, de-
sejo esclarecer que na devida oportuni-
dade, insistirei no sentido da remunera-
ção ao vereador ser aplicada sem distin-
ções de qualquer espécie. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 
- Vasconcelos Tôrres. (208) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Está encerrada a sessão e convocada 
a Casa para outra, às 10 horas. 

(Levanta-se a Sessão às 2 horas e 55 
minutos). 

52.8 SESSÃO - (20-1-67) 

A sessão é aberta pelo Presidente Mou-
ra Andrade e suspensa após a leitura da 
Ata, face à inexistência de quorum. Rea-
berta, é concedida a palavra ao Depu-
tado BENJAMIN FARAH (MDB - Gua-
nabara). S. Ex.a agradece aos Srs. Sena-
dores e Deputados que deram apoio à 
Emenda n.0 2, de sua autoria, relativa à 
concessão de aposentadoria aos servi-
dores, com 30 anos de serviço. Despede-
se, em seguida, do Congresso Nacional e 
expressa agradecimento às homenagens 
que lhe são prestadas pelos Srs. Hum-
berto Lucena, Getúlio Moura, Aureo 
Melo, Antunes de Oliveira, Geraldo Gue-
des, Argilano Dario, Medeiros Neto, Wil-
son Martins, Wilson Roriz, Rômulo Ma-
rinho e Antônio Bresolin. (209) 

O Deputado DIOMtCIO FREITAS 
(ARENA - Santa Catarina) pronuncia 
discurso despedindo-se de seus pares. Re-
fere-se à Carta em debate, certo de que 
a nova Constituição será aprimorada em 
seus conceitos e dispositivos, graças à 
boa vontade e inteligência dos parlamen-
tares. Agradece as homenagens que lhe 
rendem os Srs. Adolpho Oliveira, Geral-
do Freire e Eurico Oliveira. (210) 

O Sr. 1.0 -Secretário, lê o seguinte Re-
querimento: (211) 

Sr. Presidente, requeremos preferência 
para votação das emendas destacadas, 
abaixo relacionadas, e cujos textos vão 
rubricados pelo Sr. Relator-Geral, Sena-
dor Antônio Carlos. 

Emendas n.0 s: 121 - 46-11 - 46-7 -
284-340-428-6-653- 473- 732-
784 - 781-27 - 799-1 (incisos XX e XXI) 
- 833 - 264 - 291 - 521-8 - 598 -
815-2- 839-10- 839-13- 841- 868-
1-85 - 210 - 246-9 - 261 - 303 - 351-3 
- 426-10 - 781-25 - 866 (parte final 
depois de autarquias) - 369-9 - 130-55 
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(no que se refere ao art. 147) - 39 -
369-3 - 849-16. 

Sala das Sessões, em 20 de janeiro de 
1967. - Filinto Müller, Líder da ARENA, 
no Senado. - Raymundo Padilha, Líder 
da ARENA, na Câmara. 

Para uma questão de ordem, usa da 
palavra o Deputado DIAS MENEZES 
(MDB- São Paulo). (!!11) 

- Sr. Presidente, eu consultaria a V. 
Ex.a se seria permitida a palavra, para 
encaminhamento de votação, ou no mo-
mento da votação do requerimento de 
preferência, ou na ocasião da votação 
em globo das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência, ontem, já decidiu esta 
questão de ordem. Pede, entretanto, a V. 
Ex.a que aguarde um instante, porque 
está esperando que o Relator-Geral ve-
nha à Mesa, a fim de prestar alguns es-
clarecimentos a respeito de matéria 
constante do requerimento. 
- A sessão ficará suspensa por breves 
instantes, a fim de aguardarmos a che-
gada do Sr. Relator-Geral. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
A Presidência obteve os esclarecimen-

tos necessários. Na leitura do requeri-
mento, foram citadas como nêle incluí-
das as Emendas n.0 s 732 e 346. Ambas ti-
nham sido incluídas no requerimento por 
equívoco, e retificadas pelo Sr. Relator-
Geral, foram do requerimento excluídas. 

O Srs. Congressistas, que concedem 
preferência para votação das Emendas 
n.0 s 121 - 46-11 - 46-7 - 284 - 340 -
428-6 - 653 - 473 - 784 - 781-27 -
799-1 - 833 - 264 - 291 - 521-8 -
598 - 815-2 - 839-10 - 839-13 - 841 -
868 - 1-85 - 210 - 246-9 - 261 - 303 
- 351-3 - 426-10 - 781-25 - 866 -
369-9 - 130-55 - 39 - 369-3 e 849-16, 
votarão SIM, em seguida à leitura que 
vai ser feita pelo Sr. 1.0 -Secretário. En-
tretanto, tenho de excluir do seu elen-

co as duas emendas já referidas. O Sr. 
1.0 -Secretário irá proceder à leitura e eu 
anunciarei as emendas já excluídas: 

São lidas as seguintes 

EMENDA N.0 121 
Acrescente-se ao final do § 3.0 do art. 

71, substituindo o ponto por uma vírgula, 
o seguinte: 

" ... ressalvada, quanto a êstes últi-
mos, a permissão para exercerem os 
cargos de Ministro de Estado, Inter-
ventor Federal, Secretário de Estado 
ou Prefeito de Capital." - Senador 
Wilson Gonçalves. 

EMENDA N.0 46-11 
Art. 175 - Acrescente-se: 

"Mediante concurso de títulos e de 
provas." - Deputado Gilberto Faria. 

EMENDA N.0 46-7 
Art. 158, n.0 IX - Suprimam-se as 

palavras: 
"determinados ramos de." - Depu-
tado Gilberto Faria. 

EMENDA N.0 284 
Nas "Disposições Gerais e Transitó-

rias", onde melhor couber: 
"Art. - Enquanto a lei não deter-
minar a adoção de processos mecâ-
nicos de votação e apuração, serão 
usadas, em tôdas as eleições, cédulas 
oficiais, confeccionadas de acôrdo 
com modelos aprovados pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral e distribuídas 
exclusivamente pela Justiça Eleito-
ral." - Deputado Edilson Melo Tá-
vora. 

EMENDA N.0 340 
Art. 93, § 2.0 - Acrescentar in fine: 

"e os mandatos administrativos, em 
órgãos de deliberação coletiva." -
Senador Rui Palmeira. 
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EMENDA N.0 428-6 
Ao art. 18, § 3.0 Redija-se assim: 

"§ 3.0 - A contribuição de melhoria, 
terá os seus critérios e forma de co-
brança fixados em lei e não poderá 
ser exigida em limites superiores ao 
custo da obra pública realizada, nem 
ao acréscimo de valor que dela resul-
te para o imóvel beneficiado." 
Senador Aurélio Vianna. 

EMENDA N.0 653 
TíTULO I 

CAPíTULO VIII 

SEÇAO IX 
Do Ministério Público 

Acrescente-se: 
"Art. - A lei organizará o serviço 
jurídico da União e o das autarquias 
federais não abrangidas pelo § 2.0 

do art. 162, atribuindo aos seus mem-
bros, os mesmos direitos e vantagens 
assegurados aos do Ministério Pú-
blico da União, observado, porém, o 
disposto no art. 94." - Deputado Ni-
colau Toma. 

EMENDA N.0 473 
Ao art. 40. Substitua-se a redação do 

§ 4.0 , pela seguinte: 
"§ 4.0 - Cada Território terá dois 
Deputados." - Senador Oscar Pas-
sos. 

EMENDA N.0 784 
Art. 57 - Substitua-se pelo seguinte: 

"O Presidente da República, em casos de 
urgência e de interêsse público relevan-
te, poderá expedir decretos com fôrça de 
lei, nos seguintes casos: 

I - grave e iminente risco da 
segurança dos Podêres do 
Estado; 

11 - ameaça atual à segurança 
e disciplina mllitares; 

III - matéria cambiária." - Se-
nador Eurico Rezende. 

EMENDA N.O 781-27 

Ao art. 18, acrescente-se o seguinte: 
"Parágrafo único - O produto da 
arrecadação dos impostos, criados 
nos têrmos do § 6.0 dêste art., será 
partilhado entre a União, os Estados 
e os Municípios, de acôrdo com o dis-
posto em lei." - Deputado Ulysses 
Guimarães. 

EMENDA N.0 799-1 
Título III - Da Ordem Econômica e 

Social 

Ao artigo 158, acrescentem-se os se-
guintes incisos: 

"XX - organização em Sindicatos 
e associações profissionais, 
assegurada ampla liberdade 
de escolha dos respectivos 
dirigentes, sendo obrigató-
rios a sindicalização e o 
exercício do voto nas elei-
ções sindicais na forma da 
lei; 

XXI - salário-família, nunca in-
ferior a dez por cento do 
valor do salário-mínimo, 
para cada dependente." -
Deputado Adolpho Oliveira. 

EMENDA N.0 833 

Capítulo VIII - Seção VII - Da Justiça 
dos Estados 

Inclua-se: 
"Art. - A União prestará a coo-
peração financeira que fôr necessá-
ria a assegurar aos juízes e membros 
do Ministério Público dos Estados, 
remuneração corresponde à relevân-
cia de suas funções. 
Parágrafo único - A Lei Federal 
disporá sôbre o alcance e o escalona-
mento da suplementação prevista 
neste artigo." 
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Título V- Das Disposições Gerais e 
Transitórias 

Inclua-se: 

"Art. - Dentro do prazo de seis 
mêses, contado da data da promul-
gação desta Constituição, o Poder 
Executivo enviará ao Congresso Na-
cional projeto de lei dispondo sôbre 
a cooperação financeira em favor da 
remuneração dos juízes e membros 
do Ministério Público dos Estados." 
- Senador Eurico Rezende. 

EMENDA N.0 264 
Ao § 3.0 do art. 161 

Dê-se esta redação: 

"§ 3.0 - A participação ou indeni-
zação, referidas no parágrafo ante-
rior, não serão inferiores ao dízimo 
do impôsto único sôbre minerais." 
- Senador Heribaldo Vieira. 

EMENDA N.0 291 

1 
Art. 1.0 , § 2.o 

Substituir pelo art. 195 da Constituição 
de 1946: 

"São símbolos nacionais a bandeira, 
o hino, o sêlo e as armas vigorantes 
na data da promulgação desta Cons-
tituição." 

E acrescente-se o parágrafo único do 
art. 195, redigindo-se, em continuação, 
do seguinte modo: 

" ... podendo os Estados e Municí-
pios, ter símbolos próprios." 

2 
O art. 8.0 , item V, terá redação igual 

ao item V do art. 4.0 da Constituição de 
1946: 

"Permitir que fôrças estrangeiras 
transitem pelo território nacional, 
ou, por motivo de guerra, nêle per-
maneçam temporàriamente." 

3 

No art. 57, cancelar o item II, ficando 
a redação do artigo como segue: 

"O Presidente da República, em ca-
sos de urgência e de interêsse públi-
co relevante, e desde que não resulte 
aumento de despesa poderá expedir 
decretos com fôrça de lei, sôbre as-
suntos de segurança nacional." 

4 
Cancelar o art. 150. 

5 
Art. 149, item XV, substituir pelo § 28 

do art. 141 da Constituição de 1946: 
"E' mantida a instituição do Júri 
com a organização que lhe der a lei, 
contanto que seja sempre ímpar o 
número dos seus membros e garan-
tido o sigilo das votações, a plenitu-
de da defesa do réu e a soberania 
dos vereditos. Será obrigatOriamente 
da sua competência o julgamento 
dos crimes dolosos contra a vida." 

6 
Ao art. 166, acrescentar um parágrafo: 

"O casamento religioso tem efeitos 
do casamento civil." 

7 
O § 1.0 do art. 166, terá a redação dos 

itens I e II do art. 168 da Constituição de 
1946, sendo a redação a seguinte: 

"O ensino primário é obrigatório, 
dado na língua nacional, sendo o en-
sino oficial primário gratuito para 
todos e o oficial ulterior ao primário, 
sê-lo-á para quantos provarem falta 
ou insuficiência de recursos." 

8 
No art. 95, acrescentar, no § 3.0 do item 

IV, "cargos eletivos", ficando a redação 
como se segue: 

"A proibição de acumular não se 
aplica aos aposentados, quando em 
exercício de cargos eletivos ou em 
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com1ssao ou a contratos para pres-
tação de serviços técnicos ou espe-
cializados." 

9 

Ao art. 112, acrescentar na letra b: 
"Juiz singular 

10 

Ao art. 131, acrescentar um § 5.0 : 

"O acesso se fará por antigüidade ou 
merecimento, alternativamente." 

11 
No art. 157, § 1.0 , cancelar a desapro-

priação da propriedade rural, com inde-
nização em títulos da dívida pública. 

12 
Incluir o art. 169 da Constituição de 

1946, no art. 166 do projeto: 
"Anualmente, a União aplicará nun-
ca menos de 10% (dez por cento) e 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, nunca menos de 20% 
(vinte por cento) da renda resultan-
te dos impostos, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino." 

13 
Acrescentar no Título IV -Da Famí-

lia, da Educação e da Cultura: 
"Art. - Será assegurada a assis-
tência religiosa às Fôrças Armadas, 
tanto em tempo de paz como em 
tempo de guerra, sendo a matéria 
regulada em lei." 

14 

O art. 149 será substituído pelo art. 
141, com todos os seus parágrafos da 
Constituição de 1946. - Deputado José 
Humberto. 

EMENDA 521-8 

Suprimam-se no item III do art. 145 as 
expressões: 

"para o mesmo cargo." - Deputado 
Ruy Santos. 

EMENDA N.0 598 

Art. 8.0 

Substitua-se pela que se segue a reda-
ção do inciso XII: 

"Organizar a defesa permanente 
contra as endemias rurais, as cala-
midades públicas, especialmente en-
tre essas, as sêcas e inundações." -
Deputado Leão Sampaio. 

EMENDA N.0 815-2 

Altere-se a redação do § 4.0 do art. 131, 
nêle se incluindo os seguintes parágra-
fos: 

"§ 4.0 - O ingresso na magistratu-
ra de carreira dar-se-á mediante 
concurso de provas e títulos, reali-
zado pelo Tribunal Regional do Tra-
balho, com a participação do Conse-
lho Seccional da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil. 
§ 5.0 - O acesso ao Tribunal Regio-
nal do Trabalho obedecerá aos cri-
térios de antigüidade e merecimen-
to, alternadamente. 
§ 6.0 - A composição dos Tribunais 
Regionais do Trabalho será regula-
da pela Lei de Organização Judiciá-
ria, a ser elaborada pelo Congresso 
Nacional, no prazo de noventa (90) 
dias. 
§ 7.0 - Aplicam-se aos órgãos da 
Justiça do Trabalho, o disposto nos 
arts. 106 a 110." - Deputado Ray-
mundo Padilha. 

EMENDA N.0 839-10 

Altere-se o § 1.0 do art. 161, acrescen-
tando após "federal" as palavras: "na 
forma da lei", e após as palavras finais: 
"no País", acrescentem-se 

"com a participação obrigatória, fi-
xada na mesma lei, de brasileiros na 
administração e no capital." - Se-
nador Eurico Rezende. 
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EMENDA N.0 839-13 

O art. 7.0 passa a ter a seguinte reda-
ção: 

"Art. 7.0 - O Brasil só recorrerá a 
guerra se não couber ou se malograr 
o recurso a negociações diretas, ao 
arbitramento ou aos meios pacíficos 
de solução dos conflitos, estabeleci-
dos pelo direito internacional, e em 
caso nenhum se empenhará em 
guerra de conquista, direta ou indi-
retamente, por si ou em aliança com 
outro Estado." - Senador Eurico Re-
zende. 

EMENDA N.0 841 

Art. 145 -Redija-se o item III. 
Art. 145- ....................... . 

"111 - de prefeito para: 
a) governador; 
b) prefeito; 
c) senador, deputado ou vereador, 

salvo se já tiverem exercido man-
dato eletivo pelo mesmo Estado 
ou Município." - Senador Manoel 
Villaça. 

EMENDA N.0 868 
Ao art. 13. Acrescente-se o seguinte pa-

rágrafo: 
"§ 5.o - A fiscalização financeira e 
orçamentária caberá à Assembléia 
Legislativa, com o auxílio do Tribu-
nal de Contas que terá a competên-
cia do art. 108, gozando os seus mem-
bros dos mesmos direitos, garantias, 
prerrogativas, vencimentos e vanta-
gens dos Desembargadores do Tri-
bunal de Justiça." - Senador Dinar-
te Mariz. 

EMENDA N.0 1-85 

85) Redija-se o n.0 III letra a, do 
art. 112: 

"111 - contrariar dispositivo da 
Constituição ou de tratado 

ou lei federal." - Senador 
Oscar Passos. 

EMENDA N.0 210 

O inciso III do art. 29, terá a seguinte 
redação: 

"Ser maior de vinte e um anos, para 
a Câmara dos Deputados e trinta 
anos para o Senado." - Senador 
Vasconcelos Tôrres. 

EMENDA N.0 246-9 

9. Substituam-se o art. 38 e seu pará-
grafo único pelos seguintes: 

"Art. 38 - A Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal criarão comissões 
de inquérito, sôbre fato determinado, 
sempre que o requerer um têrço dos 
seus membros. 
Parágrafo único - Na organização 
dessas comissões se observará o cri-
tério estabelecido no parágrafo úni-
co do art. 31." - Deputado Martins 
Rodrigues. 

EMENDA N.0 261 

Ao art. 92 

Acrescente-se mais êste parágrafo: 

"§ 8.0 - As Polícias Militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, quando mobilizadas a 
serviço da União, em tempo de guer-
ra, externa ou civil, o seu pessoal 
gozará das mesmas vantagens atri-
buídas ao pessoal do Exército." 
Senador Heribaldo Vieira. 

EMENDA N.0 303 

Ao art. 113, parágrafo único, alíneas a, 
b, c e d. 

Substituí-los pelo art. 101, §§ 1.0 e 2.0 

(com a redação do art. 5.0 da Emenda 
Constitucional n.o 16), e§ 4.0 (no tocante 
ao exequatur). - Senador Eurico Re-
zende. 
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EMENDA N.0 351-3 

Título II - Capítulo II 

Art. 144, IV, "b". 

Redija-se assim: 

"b) quem não tendo exercido man-
dato eletivo pelo Estado, nêle 
não contar à data da eleição, 
pelo menos, dois anos de domi-
cílio eleitoral." - Senador Gil-
berto Marinho. 

EMENDA N.0 426-10 

Ao art. 81, inciso XIII. Leia-se: 

"XIII - decretar a mobilização to-
tal ou parcial das Fôrças 
Armadas." - Senador Au-
rélio Vianna. 

EMENDA N.0 781-25 

Suprima-se o § 3.0 do art. 16 

Deputado Ulysses Guimarães 

EMENDA N.o 866 

Ao art. 69 - Acrescente-se o seguinte 
parágrafo: 

"§ - A fiscalização financeira e 
orçamentária abrangerá as autar-
quias, sociedades de economia mista, 
onde houver prevalência de capital 
estatal e demais entidades paraes-
tatais." - Senador Dinarte Mariz. 

EMENDA N.0 369-9 

Inclua-se nas "Disposições Gerais e 
Transitórias: 

"Art. - Além do disposto no item 
IX do art. 149, serão respeitadas as 
situações legalmente constituídas, 
inclusive em favor dos servidores pú-
blicos nomeados ou admitidos, até a 
data da promulgação desta Consti-
tuição." - Deputado Paulo Sarasate. 

EMENDA N.o 130-55 
Arts. 146 e 147 

Suprima-se - Deputado Nelson Car-
neiro. 

EMENDA N.0 39 

O parágrafo único do art. 164, passa a 
ter a seguinte redação: 

"Somente brasileiros natos poderão 
ser proprietários, armadores e co-
mandantes de navios nacionais, bem 
como, pelo menos, dois têrços de seus 
tripulantes." - Deputado Abel Ra-
fael. 

EMENDA N.0 369-3 
Redija-se assim o art. 179: 

"Art. 179 - As Constituições Esta-
duais serão adaptadas a esta Cons-
tituição no prazo de sessenta dias, a 
contar da apresentação do projet<> 
pelo Governador do Estado, sob pena 
de intervenção federal, para êsse 
fim decretada. 
Parágrafo único - O projeto será 
apresentado à Assembléia Legislati-
va, até 15 de abril de 1967 e votado 
por maioria absoluta." - Deputado 
Paulo Sarasate. 

EMENDA N.0 849-16 

Ao art. 134, § 1.0 - redija-se: 

"§ 1.0 - A lei poderá criar, median-
te proposta do Tribunal de Justiça: 
a) Tribunais Inferiores de 2.a Ins-

tância com Alçada, em causas de 
valor limitado ou de espécie ou de 
umas e outras." -Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presi-
dente, quanto à Emenda n.0 130-55, 
conforme está esclarecido no requeri-
mento, ela é aprovada quanto ao art. 146 
do projeto, que é excluído e não é apro-
vada quanto ao art. 147, que é mantido. 
O requerimento enviado à Mesa, explica 
exatamente a situação. 
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O SR. PRESIDENTE (.l\loura Andrade) 
-A votação se fará exatamente nos têr-
mos do requerimento suplementado neste 
instante pelas informações do Sr. Rela-
tor-Geral. 

Solicito à Taquigrafia a gentileza de 
registrar, com absoluta segurança, quan-
to está sendo lido e dito, inclusive vindo 
apanhar na Mesa os textos lidos e os nú-
meros, porque pode haver mau entendi-
mento na enunciação em virtude do Ser-
viço de som ou de outra circunstância. 

O Deputado ADOLPHO OLIVEIRA 
(MDB- Rio de Janeiro) levanta questão 
de ordem: (212) 

- Sr. Presidente, quero deixar inscri-
ta a minha interpretação - de resto, in-
terpretação de outros parlamentares fi-
liados à bancada do Movimento Demo-
crático Brasileiro - sôbre a decisão 
anunciada por nosso eminente líder, 
quanto à obstrução desfechada pela nos-
sa agremiação. Quero dizer a V. Ex.8 que, 
a rigor, não há determinação, em nosso 
entendimento, quanto à obstrução indis-
criminada de tôdas as matérias vincula-
das ao processo constitucional. Tão so-
mente nós nos comprometemos e nos dis-
pomos a lutar para fixar a nossa posi-
ção, para que a nossa atitude ficasse 
bem ostensiva e pública, em defesa da-
quelas emendas aprovadas pela Comis-
são Mista e aquelas outras que represen-
tem outros pontos fundamentais do nos-
so partido. Portanto, para impedir a re-
jeição das emendas que reputamos boas, 
combatemos com tôdas as armas parla-
mentares ao nosso alcance. Isto não im-
pede que o Movimento Democrático Bra-
sileiro, a exemplo do que têm feito os 
nossos representantes no Senado e os 
parlamentares com assento na Câmara, 
examine as matérias que são do nosso 
partido e do interêsse da nossa agremia-
ção. :l!:ste o nosso entendimento. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Ouvi, com muito agrado, o en-
tendimento que acaba de ser dado pelo 
Sr. Adolpho Oliveira e tenho a impres-

são de que esta é uma posição realmen-
te compatível, nesta fase dos trabalhos e, 
portanto, elogiável. 

Os Deputados NICOLAU TUMA 
(ARENA - São Paulo) e RAYMUNDO 
PADILHA (ARENA - Rio de Janeiro) 
fazem as seguintes comunicações: (212) 

O SR. NICOLAU TUMA - Sr. Presi-
dente, tendo V. Ex.8 decidido ontem que 
não haveria mais encaminhamento de 
votação, passo à Mesa um discurso que 
deveria pronunciar, como de encaminha-
mento de votação da Emenda n.0 653, 
com a minha inconformidade por haver 
sido incluída uma emenda aprovada na 
Comissão Especial, na lista das emendas 
que serão rejeitadas . 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- V. Ex.8 será atendido. O discurso de 
V. Ex.8 será publicado e constará dos 
Anais. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - Sr. 
Presidente, desejo apenas trazer um es-
clarecimento que me é solicitado, sucessi-
vamente, e transmiti-lo pelo microfone. 
Trata-se de emendas a serem rejeitadas 
pela nossa bancada. Responderemos não 
à chamada que fôr feita. E' o esclareci-
mento que presto, por falta de tempo 
para fazê-lo, individualmente. Agrade-
cido a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O esclarecimento do nobre Líder tem 
a sua razão na circunstância de que o 
requerimento de S. Ex.8 , visando à apro-
vação de emendas, ainda será submeti-
do ao Plenário. De modo que o Líder fêz 
a declaração quanto ao pronunciamento 
que dará no momento oportuno, uma vez 
que, neste instante, vamos votar o re-
querimento de preferência. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
requerimento queiram conservar-se como 
estão. 

O Deputado HUMBERTO LUCENA 
(MDB - Paraíba) requer verificação, e 
declara que continua em obstrução a 
bancada do MDB. (212) 

(212) D.C.N. - n.o 14 - 21-1-67 - pág. 391 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência vai proceder à verifica-
ção requerida pelo Líder do MDB, Depu-
tado Humberto Lucena. O Sr. Secretário 
da Câmara dos Deputados fará a genti-
leza de proceder à chamada. 

O Deputado CHAGAS RODRIGUES 
(MDB -Piauí) levanta a seguinte ques-
tão de ordem (213) - V. Ex.a colo-
cou o problema nos têrmos devidos. 
Queria pedir a atenção da V. Ex.a, 
com o devido respeito e com o respeito 
também que o nobre Primeiro-Secretário 
da Câmara nos merece, para o fato de 
que S. Ex.a está procedendo à chamada, 
está cumprindo seu dever. Mas, a meu 
ver, quando S. Ex.a, o Sr. Primeiro-Se-
cretário, procede à chamada do Depu-
tado, não basta que êste esteja no Ple-
nário; é necessário que êle responda sim 
ou não. Estou verificando que o nobre 
Primeiro-Secretário está apressando os 
trabalhos. E' uma maneira de proceder 
que respeito; mas é necessário que o 
Deputado responda sim ou não. Eu vi 
que dois Deputados foram chamados, e 
um estava conversando, outro lendo, e o 
nobre Primeiro-Secretário, anotava como 
se o Deputado tivesse respondido dessa 
ou daquela maneira. Peço, então, a aten-
ção de V. Ex.a, pois queremos que se ob-
serve rigorosamente o Regimento. 

Sôbre a questão de ordem do Deputado 
Chagas Rodrigues, o Deputado PAULO 
SARASATE (ARENA - Ceará) assim se 
expressa: 

Contestando S. Ex.a, lembraria apenas 
que qualquer censura que houvesse de 
ser feita, no caso, ao Sr. Primeiro-Secre-
trio, seria extensiva ao Deputado Hum-
berto Lucena que conosco estaria acom-
panhando, de perto, a verificação que 
está sendo realizada. E' praxe, aqui, em 
vez de gritar sim ou não, com um simples 
sinal de mão, responder-se à chamada. 
Agora, o que eu pediria em cumprimen-
to ao Regimento, é que V. Ex.a fizesse to-
mar o voto do Deputado Chagas Rodri-
gues que está presente - já passou o 
Piauí - para dizer como vota. 

O Deputado CHAGAS RODRIGUES 
(MDB - Piauí) levanta novamente 
questões de ordem: (213) 

- Sr. Presidente, para mais uma vez 
colaborar com V. Ex. a, eu queria fazer ver 
que o nobre Deputado Paulo Sarasate está 
equivocado. E' praxe que os Deputados, 
desde que não estejam, quando chamados 
na hora devida, somente ao término da 
votação dela poderão participar. De ou-
tra maneira, os trabalhos de votação fi-
cariam tumultuados. Como queremos co-
laborar com a Mesa, esperamos que V. 
Ex.a, só ao fim mande proceder à cha-
mada dos retardatários. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) -Esta Presidência continuará agin-
do como vem sendo de praxe em todo o 
processo de votação, neste Projeto de 
Constituição. 

O Sr. Primeiro-Secretário, vai proceder 
à chamada. 

Ainda pela ordem, o SR. CHAGAS RO-
DRIGUES: - Sr. Presidente, lamento 
que que o nobre Primeiro-Secretário te-
nha procedido à chamada de meu nome. 
S. Ex. a quer ser muito zeloso. 

Não ouvi V. Ex.a autorizar a chamada 
de meu nome, Sr. Presidente. A chama-
da deve ser Estado por Estado. Se no Es-
tado do Acre, ou Piauí ou Maranhão, já 
houve a chamada, só ao fim é que o no-
bre Primeiro-Secretário pode proceder 
a esta chamada. 

Quero aqui, mais uma vez, expressar 
minha discordância pela maneira como 
se está procedendo à votação. Os Depu-
tados pertencentes a um Estado, se não 
estiverem presentes só ao término po-
derão dar seu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) -Essa é a interpretação de V. Ex.a 

Para contestar a questão de ordem do 
Deputado Chagas Rodrigues, usa da pa-
lavra o Deputado ADAUTO CARDOSO 
(ARENA - Guanabara): (213) 

(213) D.C.N. - n.o 14 - 21-1-67 - pãg. 392 
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- Sr. Presidente, uma longa tradição 
nesta Casa, permite que, em caso de obs-
trução ou de retirada de bancada do Ple-
nário, quando surge neste recinto qual-
quer dos membros da bancada em obs-
trução, possa êle ser chamado, desde que 
seu Estado já o tenha sido. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - Antes de continuar, esta Presi-
dência deve declarar novamente: o pro-
cesso de votação continuará sendo feito 
dentro das normas já conhecidas por 
esta Casa ou pelo Congresso Nacional. 
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 

SIM OS SRS. DEPUTADOS: 
Raymundo Padilha 

Acre 
Albany Leal- ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Wanderley Dantas- ARENA 

Amazonas 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos - MDB 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres- ARENA 

Pará 
Armando Carneiro - ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Valdemar Guimarães- ARENA 

Maranhão 
Alexandre Costa - ARENA 
Clodomir Millet- ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Roque - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Lister Caldas- ARENA 
Luiz Coelho- ARENA 

Piauí 
Dyrno Pires- ARENA 
Ezequias Costa - ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcanti - ARENA 

Ceará 
Armando Falcão- ARENA 
Audízio Pinheiro - ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Dias Macedo- ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Esmerino Arruda- ARENA 
Euclides Wicar- ARENA 
Fiá vi o Marcílio - ARENA 
Francisco Adeodato- ARENA 
Furtado Leite -ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe -ARENA 
Paulo Sarasate - ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 

Rio Grande do Norte 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro- ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes- ARENA 

Paraíba 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro- ARENA 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Milton Cabral - ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
Raul de Góes - ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco 
Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara- ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois - ARENA 
Bezerra Leite- ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josecarlos Guerra- ARENA 
José Meira- ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Mello- ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão - ARENA 
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Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida- ARENA 

Alagoas 

Medeiros Neto -ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Oséas Cardoso - ARENA 
Pereira Lúcio- ARENA 
Segismundo Andrade- ARENA 

Sergipe 

Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 

Bahia 

Antônio Carlos Magalhães - ARENA 
Cícero Dantas- ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo - ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Manso Cabral- ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas - ARENA 
Vasco Filho- ARENA 
Wilson Falcão - ARENA 

Espírito Santo 
Bagueira Leal- ARENA 
Dulcino Monteiro- ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
João Calmon- ARENA 
Oswaldo Zanello- ARENA 
Raymundo de Andrade- ARENA 

Rio de Janeiro 

Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Emmanoel Wais mann - MDB 
Heli Ribeiro- ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanuabara 
Adauto Cardoso - ARENA 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Mendes de Morais - ARENA 
Rubens Berardo -

Minas Gerais 

Abel Rafael - ARENA 
Amin tas de Barros - ARENA 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Dnar Mendes - ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Francelino Pereira- ARENA 
Geraldo Freire- ARENA 
Gilberto Faria- ARENA 
Gustavo Capanema- ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Bonifácio- ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira- ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Ovídio de Abreu- ARENA 
Ozanam Coelho - ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas- ARENA 
Rondon Pacheco- ARENA 
Teófilo Pires- ARENA 
último de Carvalho -ARENA 
Walter Passos- ARENA 

São Paulo 

Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado- ARENA 
Antônio Feliciano - ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Athiê Coury - MDB 
Batista Ramos - ARENA 
Broca Filho- ARENA 
Campos Vergal - ARENA 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Carvalho Sobrinho- ARENA 
Cunha Bueno- ARENA 
Ferraz Egreja - ARENA 



Francisco Scarpa- ARENA 
Hamilton Prado -ARENA 
Hary Nomaton- ARENA 
Henrique Turner- ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
Lacôrte Vltale - ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Millo Cammarosano- ARENA 
Nicolau Tuma - ARENA 
Ortiz Monteiro- ARENA 
Pereira Lopes- ARENA 
Tufy Nassif- ARENA 

Goiás 

Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado - ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso 

Corrêa da Costa- ARENA 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi- ARENA 

Paraná 

Accioly Filho - ARENA 
Braga Ramos- ARENA 
Elias Nacle - ARENA 
Emílio Gomes- ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
João Ribeiro -ARENA 
Jorge Curi - ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Minoro Miyamoto- ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa- ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina 
Albino Zeni - ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Antônio Almeida- ARENA 
Aroldo Carvalho -ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas- ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
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Lenoir Vargas- ARENA 
Osni Regis- ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Rio Grande do Sul 

Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado- ARENA 
Clóvis Pestana- ARENA 
Daniel Faraco- ARENA 
Euclides Triches- ARENA 
Marcial Terra- ARENA 
Luciano Machado - ARENA 
Norberto Schmidt - ARENA 
Peracchi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

Amapá 
Janary Nunes- ARENA 

Roraima 
Francisco Elesbão- ARENA 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
NÃO OS SRS. DEPUTADOS: 

Humberto Lucena 
Oscar Corrêa 
Flôres Soares 

RESPONDEM A CHAMADA E ABSTÊ:M-
SE DE VOTAR OS SRS. DEPUTADOS: 

Adriano Gonçalves 
Chagas Rodrigues 
João Mendes 
Rômulo Marinho 
Newton Carneiro 
Hegel Morhy 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - Está encerrada a votação. Vou 
anunciar o resultado. Votaram Sim 215 
Srs. Deputados: Não, 3; houve 6 absten-
ções. Está aprovado o requerimento de 
preferência. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-o Sr. !.o-secretário procederá à leitu-
ra de requerimento de votação em globo, 
das matérias para as quais foi concedida 
preferência. 



E' lido o seguinte: (:!14) 

Sr. Presidente: 
Requeremos a votação, em bloco, das 

emendas abaixo relacionadas, para as 
quais o Plenário já concedeu preferência: 

121 - 46-11 -46-7 - 284 - 340 -
428-6 - 653 -- 473 - 784 - 781-27 -
799-1 (incisos XX e XXI) -- 833 - 264 
- 291 - 521-8 - 598 - 815-2 -- 839-10 
- 839-13 -- 841 -- 868 - 1-85 -- 210 -
246-9 -- 261 - 303 -- 351-3 - 426-10 --
781-25 - 866 (parte final depois de "au-
tarquias") - 369-9 -- 130-55 (no que se 
refere ao art. 147) -- 39 - 369-3 --
849-16. 

Sala das Sessões, em 20 de janeiro de 
1967. -- Filinto Müller, Líder da ARENA, 
no Senado -- Raymundo Padilha, Líder 
da ARENA, na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
(214) -- Os Srs. Deputados que aprovam o 
requerimento, de votação, em globo, das 
matérias, para as quais foi concedida a 
preferência, queiram permanecer como 
se acham. (Pausa.) Aprovado. 

Vai ser feita a chamada. Antes, entre-
tanto, esta Presidência deseja fazer uma 
comunicação: a presente Sessão encer-
rar-se-á às 14 horas, por ter-se esgotado 
o prazo regimental. Será imediatamente 
convocada nova Sessão para continuação 
dos trabalhos, até o instante em que es-
tejam concluídos. Assim que se con-
cluam, será encerrada e convocada ses-
são para discussão do projeto-de-lei de 
imprensa, cujos avulsos estão sendo pre-
parados. A noite, está prevista nova ses-
são do Congresso. Nestas circunstâncias, 
os Srs. Congressistas deverão fazer suas 
refeições na Câmara ou no Senado, não 
se afastando do edifício, já que sucessi-
vas votações vão ser realizadas, e é mis-
ter sejam ultimadas, em virtude de es-
tarmos sob prazo, que, se decorrido, cons-
tituirá prazo fatal. Lembro também aos 
Srs. Deputados e aos Srs. Senadores, que 
as sessões de votação, como também as 
de discussão e de votação do projeto de 
lei de imprensa, durarão durante o dia 

774-

de hoje; as de Lei de Imprensa, durarão 
ainda amanhã; a redação final da Cons-
tituição e também a redação final da Lei 
de Imprensa precisarão ser aprovadas 
amanhã, e tôdas as suas votações têm 
de ser realizadas amanhã. De modo que 
nenhum Congressista que possa deixar 
de sair de Brasília, deve sair. Aquêles que 
puderem, por qualquer razão, deixar de 
realizar essa viagem para fora de Brasí-
lia, devem fazê-lo. Assim, aquêles que 
têm muita necessidade de viajar, podem 
prever como o dia possível de viagem o 
dia 22. No dia 21 não será possível, sem 
prejuízo da votação das matérias que nos 
estão sujeitas. 

O Deputado RONDON PACHECO 
(ARENA - Minas Gerais) levanta ques-
tão de ordem: (214) 

-- Sr. Presidente, V. Ex.a acaba de fa-
zer declarações sôbre a votação da re-
dação final da Constituição. Pediria a V. 
Ex.a que examinasse o Ato Institucional 
n.0 4. 

Creio que o Plenário está dispensado 
de votar a redação final da Constituição. 

DECISAO DA PRESIDltNCIA 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

-- A Presidência fêz êsse exame de início, 
quando colocou as regras de votação. E 
verificou que não é possível dispensar a 
apreciação pelo Plenário da redação fi-
nal, que fixou seria em votação simbó-
lica. E mais ainda hoje se reforça essa 
sensação da Presidência, da necessidade 
dessa apreciação, em virtude de verifi-
car que estamos penosamente chegando 
ao fim dos trabalhos, e podem ocorrer 
determinados equívocos, que não devem 
prevalecer, e que poderão ser esclareci-
dos, na oportunidade, pelo Relator-Geral 
que para isso está totalmente mobilizado. 

Então, a redação final será submetida 
ao Plenário no dia 21. 

O Sr. Secretário Nilo Coelho vai iniciar 
a chamada para votação das emendas, 

(214) D.C.N. - 11.0 14 - 21-1-67 - pó.g. 393 
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para as quais foi concedido o destaque e 
a votação em globo. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Ray-
mundo Padilha que tem uma comuni-
cação a fazer, para orientação da vota-
ção, segundo, no instante do requerimen-
to de preferência, havia dito à Mesa. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA- O Sr. 
Presidente tem tôda razão. Naquele en-
sejo, manifestei-me pelo voto negativo, 
porque me antecipava. No momento, o 
que se iria votar, era, evidentemente, o 
requerimento de preferência, que exigia o 
voto afirmativo. 

Quero, por conseguinte, orientar os 
nossos companheiros no sentido de que, 
neste momento, quando se entra no mé-
rito, o voto é negativo: não, portanto. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Pode ser iniciada a chamada. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
SIM OS SRS. DEPUTADOS: 

Humberto Lucena 
Flôres Soares 
Jorge Curi 
Pedroso Júnior 
Hary Normaton 
Oscar Corrêa 
Rômulo Marinho 
Adolpho Oliveira 
Josecarlos Guerra 
Edilson Melo Távora 
Djalma Passos 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
NÃO, OS SRS. DEPUTADOS: 

Raymundo Padilha 

Acre 
Albany Leal- ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita - ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas 
José Esteves- ARENA 
Leopoldo Peres- ARENA 

• 

Pará 
Armando Carneiro- ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Valdemar Guimarães- ARENA 

l\laranhão 
Alexandre Costa - ARENA 
Clodomir Millet - ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Roque- ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho - ARENA 

Piauí 
Dyrno Pires- ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcante- ARENA 
Souza Santos - ARENA 

Ceará 
Armando Falcão -ARENA 
Audízio Pinheiro - ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Dias Macedo - ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Flávio Marcílio - ARENA 
Furtado Leite- ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe - ARENA 
Paulo Sarasate - ARENA 
Wilson Roriz- ARENA 

Rio Grande do Norte 
Djalma Marinho - ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes- ARENA 

Paraíba 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro- ARENA 
Luiz Bronzeado- ARENA 
Milton Cabral - ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 
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Raul de Góes - ARENA 
Teotônio Netto- ARENA 

Pernambuco 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes - ARENA 
Aurino Valois- ARENA 
Costa Cavalcanti- ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Heráclio Rêgo -ARENA 
João Cleofas- ARENA 
José Meira- ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Mello - ARENA 
Milvernes Lima- ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida- ARENA 

Alagoas 
Medeiros Neto - ARENA 
Oceano Carleial -ARENA 
Oséas Cardoso - ARENA 
Pereira Lúcio - ARENA 
Segismundo Andrade- ARENA 

Sergipe 
Arnaldo Garcez- ARENA 
Lourival Batista- ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 

Bahia 
Antônio Carlos Magalhães - ARENA 
Cícero Dantas- ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo- ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes - ARENA 
Manso Cabral- ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Oscar Cardoso - ARENA 
Raimundo Brito- ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas - ARENA 

• 

Vieira de Melo - MDB 
Wilson Falcão -ARENA 

Espírito Santo 
Dulcino Monteiro - ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
João Calmon- ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro 
Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes- ARENA 
Heli Ribeiro- ARENA 
Mário Tamborindeguy- ARENA 

Guanabara 
Adauto Cardoso- ARENA 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Cardoso de Menezes- ARENA 
Mendes de Morais - ARENA 
Rubens Berardo -

Minas Gerais 
Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha - ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Celso Murta - ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Gilberto Faria- ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Gustavo Capanema- ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Bonifácio- ARENA 
José Humberto- ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Ta v eira - ARENA 
Monteiro de Castro- ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho - ARENA 
Pedro Aleixo- ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas- ARENA 



Rondou Pacheco - ARENA 
Teófilo Pires- ARENA 
último de Carvalho- ARENA 
Walter Passos- ARENA 

São Paulo 
Adrião Bernardes- ARENA 
Aniz Badra - ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Batista Ramos - ARENA 
Broca Filho - ARENA 
Campos Verga! - ARENA 
Cantídio Sampaio- ARENA 
Carvalho Sobrinho -ARENA 
Cunha Bueno - ARENA 
Ferraz Egreja -ARENA 
Francisco Scarpa- ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Henrique Turner- ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
Lacôrte Vitale - ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Millo Cammarosano - ARENA 
Ortiz Monteiro - ARENA 
Pereira Lopes- ARENA 
Pinheiro Brisolla- ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Tufy Nassif - ARENA 

Goiás 
Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina- ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Lisboa Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida- ARENA 
Rezende Monteiro- ARENA 

Mato Grosso 
Corrêa da Costa - ARENA 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi- ARENA 
Wilson Martins - MDB 

Paraná 
Accioly Filho- ARENA 
Elias Nacle- ARENA 
Emílio Gomes- ARENA 
Hermes Macêdo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Maia Neto - ARENA 

-777-

Mário Gomes - ARENA 
Minoro Miyamoto - ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Zacarias Seleme- ARENA 

Santa Catarina 
Albino Zeni - ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Antônio Almeida - ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas - ARENA 
Joaquim Ramos - ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Osni Regis -ARENA 
Pedro Zimmermann- ARENA 

Rio Grande do Sul 
Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado- ARENA 
Clóvis Pestana- ARENA 
Daniel Faraco- ARENA 
Euclides Triches- ARENA 
Marcial Terra- ARENA 
Norberto Schimidt - ARENA 
Peracchi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra- ARENA 

Amapá 
Janary Nunes - ARENA 

RESPONDEM A CHAMADA E ABSTltM-
SE DE VOTAR, OS SRS. DEPUTADOS: 

Francisco Elesbão 
Hegel Morhy 
Newton Carneiro 
Nicolau Tuma 
Euclides Wicar 
Adriano Gonçalves 
João Mendes 
Bagueira Leal 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - Está encerrada a votação. Vou 
proclamar o resultado: 11 Srs. Deputados 
votaram sim; 206 Srs. Deputados vota-
ram não. Houve 8 abstenções. Estão, em 
conseqüência, rejeitadas as emendas 
constantes do requerimento que acaba de 
ser apreciado pela Câmara dos Depu-
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tados, e, assim, não haverá votação no 
Senado Federal. 

Os Deputados ADOLPHO OLIVEIRA 
(MDB -Rio de Janeiro), TABOSA DE 
ALMEIDA (ARENA - Pernambuco), e 
NICOLAU TUMA (ARENA- São Paulo), 
enviam à Mesa declarações de voto: 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Voto favoràvelmente ao grupo de 

emendas, pelas razões seguintes: 
a) as emendas em causa compreen-

dem pontos de interêsse funda-
mental para o MDB, além de al-
gumas conterem indisfarçável 
importância para nossos ideais de 
redemocratização e justiça so-
cial; 

b) assim votando, fixamos nossa po-
sição, ao aprovar a extensão da 
cédula única a todo o País, a con-
cessão de autonomia aos Municí-
pios dos Territórios, a participa-
ção obrigatória de brasileiros nas 
emprêsas que exploram nosso 
subsolo, o salário-família à razão 
de dez por cento do salário-míni-
mo, por dependente, aos traba-
lhadores, a amenização do dispo-
sitivo que consagra os ditatoriais 
decretos-leis, a reiteração de ve-
dações a que o Brasil participe, 
direta ou indiretamente, por sí ou 
em alianças, em guerras de con-
quista, etc.; 

c) entendemos que a bancada do 
MDB, através de sua liderança, 
determine a obstrução e demais 
recursos parlamentares, para blo-
quear interêsses do Govêrno, 
atentatórios aos nossos princí-
pios programáticos. Acatamos e 
acataremos tal disposição. Nem a 
bancada, nem a liderança deter-
minaram, pelo menos até agora, 
que se chegue à negativa do voto, 
ou à obstrução às nossas próprias 
emendas, ou ao atendimento dos 
pontos essenciais para a Oposi-
ção. Tal não acontece, nem acon-
tecerá, pois tal atitude seria im-

política, além de pouco inteligen-
te. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 
- Adolpho Oliveira, (MDB-RJ). (215) 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Votamos contra êsse elenco de emen-

das, porém queremos deixar claro que o 
fizemos com ressalvas porque data venia 
entendemos que nem sequer deveria ter 
sido solicitado destaque para a de .... 
n.0 832/1. 

O parecer da Comissão Constitucional 
sôbre essa emenda, emitido após debates 
de que tivemos a honra de participar, 
merecia a aprovação do Plenário do Con-
gresso. Fôrças poderosas levantaram-se 
contra êsse parecer, esmagando a nossa 
tese que entretanto ressurgirá das pró-
prias cinzas, já pelo seu indiscutível rea-
lismo, já pela sua palpitante vitalidade. 

Sem a fixação de vencimentos míni-
mos, o Poder Judiciário fica desprovido 
de independência econômica e perde a 
fôrça indispensável ao melhor desempe-
nho de sua alta missão na sociedade, que 
é a de proporcionar o bem-estar coletivo 
através da manutenção da tranqüilidade 
social, inspirada pela Justiça. 

Nos períodos inflacionários como êste 
em que ainda vivemos, não obstante os 
relevantes esforços feitos pelo Govêrno, 
os quais apenas conseguiram reduzir a 
taxa de inflação, controlar um pouco o 
galope em que andava, a garantia da ir-
redutibilidade desaparece a frustra-se 
na ineficácia porque o princípio deixa 
de revestir-se de autenticidade pela ero-
são dos vencimentos. 

A pressa com que está sendo votada 
esta Carta, impossibilitou o exame da 
tese por parte do Plenário do Congresso 
Nacional, que certamente não decidiria 
contra ela se não fôra a adoção do sis-
tema de votações em globo, como única 
maneira de atender aos reclamos dos 
prazos prefixados. 

Oportunamente, porém, uma emenda 
constitucional deverá dar uma solução 
justa a êsse magno problema que tanto 
(215) D.C.N. - n.o 14 - 21-1-67 - pág. 394 
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angustia a magistratura de diversas re-
giões do nosso País. 

A realidade nacional e o bem-estar da 
coletividade exigem que o Poder Legisla-
tivo encontre uma fórmula capaz de as-
segurar, em tôda a sua plenitude, a in-
dependência do Poder Judiciário. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1967. 
- Tabosa de Almeida. (2ltl) 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Não nos parece necessário lembrar aos 

Srs. Congressistas, como e porque surgi-
ram e se desenvolveram as autarquias 
em nosso País. 

Certo, porém, é que, pela necessidade 
de descentralizar e melhor administrar 
inúmeros setores dos serviços públicos, 
afetos ao Estado, as entidades autárqui-
cas se multiplicaram nos mais heterogê-
neos setores, erigindo-se então, em pro-
longamento dos próprios serviços públi-
cos. 

Com o decorrer do tempo e da expe-
riência, as autarquias de serviços homo-
gêneos fundiram-se entre si, e seu patri-
mônio, como é óbvio, agigantou-se. 

Para exemplo mais recente temos a 
fusão dos Institutos de Previdência, hoje 
Instituto Nacional da Previdência Social 
UNPS), cujo orçamento anual é da or-
dem de três trilhões de cruzeiros, isto é, 
quase a metade do orçamento da União. 

E' o corpo de procuradores das autar-
quias, que tem o encargo da vigilância e 
defesa dêsse imenso patrimônio. 

São atribuições dos seus procuradores, 
representar as entidades autárquicas em 
Juízo, além de exercerem a consultória. 

Comparecem êsses procuradores às 
Varas Fazendárias, para proporem exe-
cutivos fiscais sob sua inteira responsa-
bilidade, acompanham ações ordinárias 
corno autores ou corno réus, formulando 
recursos e defendendo uma enormidade 
de mandados de segurança. Para exem-
plo, só o IAPI, ora Secretaria dos Indus-
triários no INPS, tem em São Paulo, oito 
(8) bilhões de cruzeiros em cobrança fis-
cal. 

As varas de Acidentes do Trabalho exi-
gem o comparecimento dos procuradores 
autárquicos, na defesa contra a "indús-
tria de acidentes". 

Os procuradores autárquicos atuam 
nos processos falimentares nas Varas Cí-
veis, e também comparecem nas concor-
datas para denúncia do crédito da au-
tarquia. 

Enfrentam os procuradores das autar-
quias, tôda sorte de adversidades dos pro-
cessos falimentares, hoje em número 
crescente. 

O Instituto Nacional da Previdência 
Social tem a seu cargo, além da própria 
arrecadação, a de outras entidades corno 
SESI, SENAI e INDA. 

O Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, criado recentemente, é cobrável 
na Justiça do Trabalho pelos procurado-
res do INPS. 

Ao lutarem, pois, pela elaboração de 
um estatuto próprio, que defina de urna 
vez a sua situação no organograma da 
administração pública do País, já tive-
ram satisfeita essa aspiração legítima 
com a aprovação da Emenda n.0 653, pela 
Comissão Mista, incluindo-os na Seção 
do Ministério Público, devendo, oportu-
namente, ser elaborado o Estatuto pró-
prio através de lei ordinária. 

Tal definição se faz inadiável porque, 
por fôrça do art. 94 do Projeto de Cons-
tituição, ficarão os procuradores autár-
quicos, na condição de verdadeiros ir-
mãos espúrios da administração pública, 
embora com funções específicas e aná-
logas às do Ministério Público, mas sem 
as prerrogativas para exercê-las. 

Nem foi por outra razão, senhores, que 
em 1.0 de dezembro de 1953, reconhecen-
do-se tal situação, o Congresso votou e o 
Executivo promulgou a Lei n.0 2.123, para 
o fim de equiparar os procuradores au-
tárquicos aos Membros do Ministério 
Público, nas PRERROGATIVAS E IMPE-
DIMENTOS! ... 

(216) D.C.N. - 21-1-67 - n.o 14 - pág. 395 
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Com efeito, lê-se no apenso do Diário 
da Justiça da União, datado de 15 de 
maio de 1961, às fls. 77/78, o voto do Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal -
Lafayette de Andrada: 

"Não há que distinguir entre autar-
quias e Govêmo, como ensinam os 
mestres de Direito Tributário, entre 
os quais cumpre citar Aliomar Ba-
leeiro." 

A polêmica gira em tômo dos seguin-
tes pontos: 

a) de ordem numérica. - Alega-se 
que os procuradores autárquicos 
se contam em várias centenas e 
que os procuradores da República 
não chegam a atingir uma cente-
na. Improcede o argumento, por-
que o que é justo, há de sê-lo para 
poucos ou para muitos, para uma 
centena ou para uma dezena; 

b) das vantagens. - Diz-se que os 
procuradores autárquicos podem 
advogar livremente, enquanto os 
procuradores da República não o 
podem. Ora, senhores: a Lei .... 
n.0 2.123, ainda em vigor, desde 
1953, os equiparou quanto às prer-
rogativas e impedimentos. Os im-
pedimentos são os mesmos. Advo-
gam, mais ou menos, aquêles que 
têm condições de maior mobilida-
de, tanto os procuradores autár-
quicos como os da República. 
Acresce notar, ainda, que a Lei 
n.0 2.123, concedeu aos procura-
dores da República o direito à 
participação na arrecadação da 
dívida ativa da União, vantagem 
esta não atribuída aos autárqui-
cos; 

c) do ingresso na carreira. - Afir-
ma-se que o ingresso na carreira 
de procurador autárquico se faz 
sem concurso de qualquer espé-
cie. Entretanto, há 13 (treze) 
anos, desde o advento da Lei .... 
n.0 2.123, o concurso é obrigatório 
para os procuradores autárquicos; 

d) da técnica legislativa.- A emen-
da padeceria de impropriedade 

técnica legislativa, porque refu-
giria ao âmbito constitucional. 
Mas pergunta-se: Por que, então, 
a redação do art. 135 do projeto? 
Ora, o preceito que aí se contém, 
determina que caberá à Lei ordi-
nária a organização do Minis-
tério Público. A posição da emen-
da é a mesma. Assim, aceito o 
art. 135 do projeto, impõe-se a 
aceitação da emenda. 

Cogitou o projeto no art. 162, § 2.o, das 
autarquias de exploração da atividade 
econômica, para colocar seus servidores 
sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Omitiu o projeto referência aos mem-
bros do serviço jurídico da União e aos 
procuradores das demais autarquias; 

e) dos encargos. - Argumenta-se 
que aos procuradores da Repúbli-
ca, compete maior parcela de en-
cargos. Mas não é exato, porque 
êstes, embora tenham grande car-
ga de serviços, são êstes executa-
dos perante o Juízo a que servem, 
com secretaria própria, enquanto 
os procuradores autárquicos aten-
dem maior número de feitos e os 
mais diversos, não somente pe-
rante as Varas Fazendárias, que 
agora serão abrangidas pela Jus-
tiça Federal, como também pe-
rante as Varas Cíveis, de órfãos, 
de Acidentes, e perante a Justiça 
do Trabalho. São igualmente rele-
vantes os encargos confiados aos 
membros do Serviço Jurídico da 
União, competindo-lhes emitir 
pareceres, preparar projetos-de-
lei, Regulamentos e Atos do Mi-
nistério. Além disso, funcionam 
como consultores jurídicos nos 
Gabinetes dos Ministros, e infor-
mam nas ações propostas contra 
a União, prestando, assim, valio-
sa colaboração à Procuradoria da 
República. 

O que se pretende através da Emenda 
n.0 653 é manter os princípios da Lei 
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n.0 2.123, de 1.o de dezembro de 1953, que 
tem resistido a tôdas as investidas nêsses 
13 (treze) anos de vigência. 

O que se pretende através da Emenda 
n.0 653 é dar aos procuradores autárqui-
cos e membros do Serviço Jurídico da 
União, tratamento constitucional idênti-
co ao conferido pelo Projeto de Consti-
tuição ao Ministério Público, respeitando 
o art. 94 do referido projeto, isto é, sem 
qualquer aumento de despesas. 

O que se pretende através da Emenda 
n.o 653 é corrigir o inexplicável silêncio 
do Projeto de Constituição, que significa 
omissão involuntária ou o desejo de mar-
ginalizar homens dignos, que prestam 
serviços inestimáveis ao País. 

Tomamos a iniciativa de apresentar a 
Emenda n.0 653, por considerá-la justís-
sima; a mesma já mereceu aprovação da 
Comissão Mista, com 11 (onze) votos a 
favor, após longo debate, tendo ficado 
claro que a emenda evita discriminação 
entre servidores portadores dos mesmos 
títulos e que prestam serviços de igual 
relêvo. Diante destas palavras, pedimos 
aos ilustres membros das duas Casas do 
Congresso que votem favoràvelmente es-
ta emenda de n.0 653, com o que farão 
justiça a um valoroso grupo de Servido-
res da União. - Deputado NICOLAU 
TUMA, em 20 de janeiro de 1967. (216) 

O Senador EDMUNDO LEVY (MDB -
Amazonas) faz a seguinte comunicação: 
(21G) 

Sr. Presidente, por delegação da lide-
rança do MDB no Senado Federal, co-
munico à Mesa que, se esta votação ti-
vesse chegado àquela Casa do Congresso, 
o MDB votaria favoràvelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinhei-
ro) - A comunicação constará de Ata. 
Declaro encerrados os trabalhos da pre-
sente Sessão e convoco os Srs. Congres-
sistas para a Sessão a seguir, às 14,00 
horas. 

(Levanta-se a Sessão às 13 horas e 
50 minutos). 

53.a SESSÃO (20-1-67) 

A Sessão teve início às 14 horas e foi 
suspensa às 14 horas e 15 minutos. Rea-
berta às 15 horas, o Presidente Moura 
Andrade concede a palavra ao Deputado 
EURICO DE OLIVEIRA (MDB-Guana-
bara) que formula saudação de despedi-
da ao Congresso e apresenta a resenha 
dos trabalhos que executou no desempe-
nho de seu mandato. (217) 

Suspensa a Sessão às 15 horas e 10 mi-
nutos e reaberta dez minutos após, o 
Presidente Moura Andrade, anuncia o 
pedido de preferência para as emendas 
abaixo transcritas: (218) 

N.0 457-A - No inciso I, do artigo 148, 
acrescente-se: "assim como na represen-
tação proporcional, na forma que fôr 
estabelecida em lei." 

N.0 249/4 - Suprima-se no art. 46, pa-
rágrafo único: "referente a tratados e 
sua aprovação tácita." 

N.0 697 - Com a supressão das ex-
pressões: "de luxo" ou para satisfação 
de hábitos apenas toleráveis". . . "ao 
máximo de 20%" do seu total" ... "pro-
porcionalmente ao número de anos de 
financiamento ininterrupto das que exis-
tirem". . . "ou monopólio da União" .. . 
"estabelecido regime fiscal adequado" .. . 
de modo que o § 9.0 do art. 157 fique as-
sim redigido: 

~ 9.0 - A produção de bens supér-
fluos será limitada por emprêsa, 
proibida a participação de pessoa fí-
sica em mais de uma emprêsa ou de 
uma em outra, nos têrmos da lei." 

N.0 466 - Ao art. 44, II, dê-se o se-
guinte conteúdo: 

11 - "Autorizar empréstimos, ope-
rações ou acôrdos externos de qual-
quer natureza, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios." 

(217) D.C.N. - 21-1-67- n.o 14- pág. 397 
(218) D.C.N. - 21-1-67- n.o 14- pág. 401 
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N.0 799 - Aprovar o inciso XXII -
"colônias de férias e clínicas de repouso, 
recuperação e convalescença, mantidas 
pela União, confonne dispuser a lei." 

N.0 659 -IV do art. 21: 
"rendas e proventos de qualquer na-
tureza, salvo diárias e ajudas de 
custo, pagas pelos cofres públicos." 

N.0 " 820-1 e 346 - Condensadas com 
a seguinte redação: em face da aprova-
ção da Emenda n.0 63 (periódicos.) 

Art. 19, item IH, letra D: 
"o livro, os jornais e os periódicos, 
assim como o papel para a sua im-
pressão." 

N.0 862 - Com exceção do art. 5.0 , já 
rejeitado. 

N.0 109 - Na forma do parecer da 
Comissão. 

N.0 82-29, item IH - Na forma do pa-
recer da Comissão. 

N.O 246-3 - Aprovar, com a seguinte 
redação, que passará a constituir o § 2.0 

do art. 33: 
"§ 2.0 - Se no prazo de 90 dias, a 
contar do recebimento, a respectiva 
Câmara não deliberar sôbre o pedi-
do de licença, será êste incluído au-
tomàticamente em Ordem do Dia. 
A discussão e a votação processar-
se-ão dentro de 15 sessões ordiná-
rias consecutivas, no máximo, fin-
das as quais, sem deliberação, a li-
cença será tida como concedida." 

N.0 33 - Dê-se ao inciso IX, do art. 158, 
a seguinte redação: 

"IX - proibição de trabalho a me-
nores de 12 anos, e, de trabalho no-
turno, a menores de 18 anos, assim 
como em indústrias insalubres a mu-
lheres e a menores de 18 anos." 

N.0 556 - Art. 161, § 1.0 : acrescen-
tar, depois do vocábulo "federal", a ex-
pressão: "na forma da lei." 

N.0 620 - Parágrafo único da emen-
da: "As Constituições dos Estados pode-
rão adotar o regime de leis delegadas, 
proibindo-se, no entanto, os decretos-
leis." 

N.0 839-18 - Acrescente-se ao arti-
go 93, o seguinte parágrafo: 

"serão providos somente por brasi-
leiros natos os cargos da carreira de 
Diplomata, os de Embaixadores e 
outros determinados nesta Consti-
tuição." 

N.0 839-19 - Acrescente-se ao arti-
go 90 o seguinte parágrafo: 

"a carreira de Oficial do Exército 
da Marinha e da Aeronáutica é pri-
vativa dos brasileiros natos." 

N.0 189 - "e correio aéreo nacional." 

N.0 732 - Até as palavras "no imó-
vel de origem." 

Com a palavra, o Deputado HERBERT 
LEVY (ARENA- São Paulo), lê declara-
ção de voto: (2tS) 

Sr. Presidente do Congresso Nacional, 
Srs. Congressistas, venho a esta tribuna 
fazer um pronunciamento, através da 
declaração de voto, que congrega 106 
deputados inscritos na Aliança Renova-
dora Nacional. 

Não foram consultados, par a evi-
tar constrangimentos compreensíveis, os 
componentes da liderança, da vice-lide-
rança partidária, bem como aquêles que 
tomaram neste Plenário, atitude de abs-
ter-se de votar a Constituição. Muitos 
deixaram de ser consultados, como é na-
tural, desde que só ontem se redigiu esta 
declaração. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que somos 
revolucionários autênticos, de primeira 
hora, e desejamos dar à Revolução os 
meios para consolidar os seus princípios 
- e porque não - também para corrigir 
os seus erros. Ela os cometeu, mas não 
desejamos chegar a excessos de conces-
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sões que determinariam um desvio claro 
na rota a que nos traçamos, através de 
dezenas de anos de vida pública, de luta 
pela liberdade e pela democracia e de 
combate à corrupção neste País. 

Eis por que trazemos esta declaração 
de voto ao conhecimento da Casa e da 
Nação. Por êsse pronunciamento, que 
vem da consciência de cada qual, de vez 
que a declaração foi atent~mente lida 
antes de ser subscrita, verificar-se-á 
que, na matéria que mais diz respeito à 
posição do Congresso Nacional, poderia 
haver, se encaminhadas as emendas à 
apreciação do Plenário, um pronuncia-
mento inequívoco, contrário a dois pon-
tos de fundamental importância que vão 
constar da nova Constituição. 

Passo à leitura do documento, Sr. 
Presidente. 1!:le é suficientemente explí-
cito e quero dizer, concluindo, que se tra-
ta de uma indicação precisa à liderança 
e à direção partidária da Aliança Reno-
vadora Nacional para que, na oportuni-
dade, que não seria antes do início do 
Govêrno do honrado Marechal Arthur 
da Costa e Silva, se possa reabrir o de-
bate em tôrno dêsse problema e corrigir 
aquilo que, em nosso entender, constitui 
uma demasia desnecessária para a con-
solidação dos princípios da Revolução de 
31 de março. 

Passo à leitura da declaração de voto, 
Sr. Presidente. 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Lamentamos que as circunstâncias 
criadas em tôrno da votação das 
emendas à Constituição, nos tenha 
impedido a apreciação de dois pon-
tos contidos no projeto governamen-
tal e que não podem merecer o nos-
so apoio, em que pêse a nossa inte-
gração na Aliança Renovadora Na-
cional, organização política que se 
criou para efetivar os ideais da re-
volução de 31 de março. 
Trata-se da faculdade que o projeto 
concede ao Presidente da Repúbli-

ca de expedir decretos-leis e a da 
decretação do estado de sítio sem 
audiência prévia do Congresso. Mui-
tos de nós lutam pela democracia e 
pela liberdade no Brasil há dezenas 
de anos, combatendo também, decidi-
damente, a corrupção. O que verifi-
camos, sempre, é que muitos dos 
males que enfrentávamos eram con-
sequencia do excesso de podêres 
conferidos ao Presidente da Re-
pública. 
Quando êste se desviava dos seus de-
veres as conseqüências eram trági-
cas e impossíveis de serem corrigi-
das por meios pacíficos. Como re-
forçar, então, tais podêres? Quem 
pode afirmar que, no futuro, não ve-
nhamos a ter presidentes que se 
desviem do cumprimento do dever? 
Podemos, nessas circunstâncias, em 
sã consciência, votar por um refôrço 
de podêres que poderá demonstrar-
se ruinoso para a Nação, à luz da 
experiência sofrida em nossa longa 
caminhada? 
Eis porque nos manifestamos deci-
didamente contra aquêles dispositi-
vos e confiamos em que a direção 
e a liderança partidárias tomarão 
o quanto antes as providências ne-
cessárias para expurgá-los da Carta 
Magna, tranqüilizando assim os que 
defendem o aperfeiçoamento das 
instituições democráticas no Brasil. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1967. 
- Herbert Levy - Alvaro Catão - José 
Humberto- Vasco Filho- Lauro Cruz 
- Horácio Bethônico - Ferraz Egreja 
- Manoel Taveira - Britto Velho -
Norberto Schmidt - Nicolau Toma -
Flôres Soares - Lyrio Bertoli - Alde 
Sampaio - Elias Carmo - Francelino 
Pereira - Nogueira de Rezende - Aniz 
Badra - Ossian Araripe - Segismundo 
Andrade - Paulo Freire - Cardoso de 
Menezes - Dnar Mendes - Gilberto 
Faria - Bias Fortes - Pedro Vidigal -
Francisco Elesbão - Hermes Macedo -
Albino Zeni - Diomício Freitas - Paulo 
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1\lontans - Rafael Rezende - Elias Na-
ele - Zacarias Seleme - Braga Ramos 
- Heitor Cavalcanti - Padre Medeiros 
Neto -Carneiro Loyola - Amintas de 
Barros - Celso Morta - Milo Camma-
rosano - Plínio Costa - Pedro Zimmer-
man - Emílio Gomes - Gabriel Hermes 
- Aécio Cunha - Henrique Turner -
Saldanha Derzi - Hary Normaton -
Cantídio Sampaio - Monteiro de Castro 
- Bagueira Leal - Dulcino Monteiro -
João Calmon - Rachid Mamed - Broca 
Filho - Leão Sampaio - Osni Régis -
João Cleofas - José Meira - Campos 
Vergal - Tufy Nassif - Cunha Bueno 
- Lacorte Vitale - Aroldo Carvalho -
Arnaldo Nogueira - Oceano Carleial -
Dyrno Pires - Floriano Rubim - Eu-
clides Triches - Minoro Miyamoto -
Abel Rafael - Adrião Bernardes -
Paulo Pinheiro Chagas - Wilson Falcão 
- Souto Maior - Mário Gomes -
Abraão Sabbá - Yukishigue Tamura -
Ivan Saldanha- Clodomir Milet- Hen-
rique La Rocque - Ezequias Costa -
Lisboa Machado - Francisco Scarpa -
Janary Nunes - José Esteves - Wan-
derley Dantas - Pereira Lúcio - Ar-
mando Carneiro - Leopoldo Perez -
Teotônio Neto - José Carlos Guerra -
Nonato Marques- Walter Passos- Dias 
Lins - Costa Lima - Flávio Marcílio 
- Arruda Câmara - Ormeo Botelho -
Plínio Salgado (e mais cinco assinaturas 
ilegíveis) . 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Como a Presidência havia anunciado, 
serão lidas as emendas para as quais foi 
requerida preferência para votação. 

N.0 457 
Ao art. 148 

Acrescente-se: 

a) no inciso I: 

"assim como na representação pro-
porcional, na forma que fôr estabe-
lecida em lei"; 

N.0 249-4 

4)Ao art. 46, parágrafo único 
Suprima-se. 

N.0 697 
Acrescente-se ao art. 157 o seguinte 

parágrafo: 

"§ 9.0 - A produção de bens supér-
fluos, de luxo ou para satisfação de 
hábitos apenas toleráveis, será limi-
tada ao máximo de vinte por cento 
do seu total, por emprêsa, proporcio-
nalmente ao número de anos de fun-
cionamento ininterrupto das que 
existirem, proibida a participação de 
pessoa física em mais de uma em-
prêsa ou de uma emprêsa em outra, 
estabelecido regime fiscal adequado 
ou monopólio pela União, nos têrmos 
da lei." 

N.0 466 
Ao art. 44, li 

Dê-se o seguinte conteúdo: 

"11 - autorizar empréstimos, opera-
ções ou acôrdos externos de qual-
quer natureza, dos Estados do Dis-
trito Federal e dos Municípios." 

N.0 799 

TíTULO III 

Da Ordem Econômica e Social 

Ao art. 158 

Acrescentem-se os seguintes incisos: 
"XX - organização em Sindicatos e 
associações profissionais, assegura-
da ampla liberdade de escolha dos 
respectivos dirigentes, sendo obriga-
tórios a sindicalização e o exerc1c10 
do voto nas eleições sindicais, na 
forma da lei; 

XXI - salário-família, nunca infe-
rior a dez por cento do valor do sa-
lário-mínimo, para cada depen-
dente; 
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XXII - colônias de férias e clíni-
cas de repouso, recuperação e con-
valescença, mantidas pela União, 
conforme dispuser a lei." 

N.0 659 

Ao artigo 21, inciso IV, dê-se a seguin-
te redação: 

"IV - rendas e proventos de qual-
quer natureza, salvo diárias e aju-
das de custo, pagas pelos cofres 
públicos." 

N.0 820 

1 
Redija-se a letra d do item III do 

art. 19: 
"d) o livro, os jornais e as revistas, 
assim como o papel para sua im-
pressão." 

N.0 346 

Redija-se o art. 19, n.0 III, letra d: 
"d) o livro e o papel destinado à 
sua impressão, assim como o papel 
para a impressão de jornais e re-
vistas." 

N.0 862 

1 

TíTULO IV 
Da Família, da Educação e da Cultura 

"Art. - A família terá direito à 
proteção do Estado. 

Parágrafo único - O casamento é in-
dissolúvel e gratuita sua celebração. 

Art. - A lei instituirá a assistência 
à maternidade, à infância e à adoles-
cência. 

Art. - A educação é direito de to-
dos e será dada no lar e na escola; as-
segurada a igualdade de oportunidade, 
deve inspirar-se no princípio da unida-
de nacional e nos ideais de liberdade e 
de solidariedade humana. 

§ 1.0 
- O ensino será ministrado 

nos diferentes graus, pelos podêres pú-
blicos. 

~ 2.0 
- Respeitadas as disposições 

legais, o ensino é livre à iniciativa par-
ticular, a qual merecerá o amparo téc- · 
nico e financeiro do Estado. 

§ 3.0 - A legislação do ensino ado-
tará os seguintes princípios e normas: 

I - o ensino primário somente 
será ministrado na língua 
nacional; 

11 - o ensino, na faixa etária 
dos 7 aos 14 anos, é obriga-
tório para todos, e gratuito 
nos estabelecimentos pri-
mários oficiais; 

III - a gratuidade do ensino ofi-
cial de grau médio e supe-
rior será assegurada aos 
que, habilitados na forma 
da lei, provarem falta ou 
insuficiência de recursos; 

IV - o poder público concederá 
bôlsas aos estudantes de 
grau médio ou superior, ca-
rentes de recursos, que de-
monstrarem efetivo apro-
veitamento, exigido o pos-
terior reembôlso do auxílio 
correspondente ao curso 
superior; 

V - o ensino religioso, de ma-
trícula facultativa, consti-
tuirá disciplina dos horá-
rios normais das escolas 
oficiais de grau primário e 
médio; 

VI - o provimento dos cargos 
iniciais e finais das carrei-
ras do magistério de grau 
médio e superior será fei-
to, sempre, mediante prova 
de habilitação, consistindo 
em concurso público quan-
do se tratar de ensino ofi-
cial; 

VII - é garantida a liberdade de 
cátedra. 
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Art. - Os Estados e o Distrito Fe-
deral organizarão os seus sistemas de 
ensino, e, a União, o dos Territórios, as-
sim como o sistema federal, o qual terá 
caráter supletivo e se estenderá a todo 
o País, nos estritos limites das deficiên-
cias locais. 

§ 1.0 - A União prestará assistên-
cia técnica e financeira para o desenvol-
vimento dos sistemas estaduais e do Dis-
trito Federal. 

§ 2.0 - Cada sistema de ensino te-
rá, obrigatOriamente, serviços de assis-
tência educacional que assegurem aos 
alunos necessitados condições de efici-
ência escolar. 

Art. - A União aplicará, em cada 
exercício, nunca menos de 12% e os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, 
nunca menos de 20% da respectiva ren-
da de impostos na manutenção e no de-
senvolvimento do ensino." 

2 

"Art. - As emprêsas comerciais, in-
dustriais e agrícolas são obrigadas a 
manter, pela forma que a lei estabele-
cer, o ensino primário gratuito de seus 
empregados e dos filhos dêstes. 

Parágrafo único - As emprêsas co-
merciais e industriais são ainda obriga-
das a ministrar, em cooperação, apren-
dizagem aos seus trabalhadores menores. 

Art. - As ciências, as letras e as ar-
tes são livres. 

Parágrafo único - O poder público 
incentivará a pesquisa científica e tec-
nológica. 

Art. - O amparo à cultura é dever 
do Estado. 

Parágrafo único - Ficam sob a pro-
teção especial do poder público os do-
cumentos, as obras e os locais de valor 
histórico ou artístico, os monumentos e 
as paisagens naturais notáveis, bem 
como as jazidas arqueológicas." 

N.0 109 
Substituam-se o artigo 166 e seu pa-

rágrafo único, pelos artigos 163, pará-
grafos, até 165 da Carta Magna de 1946. 

N.0 82-29 (item III - na forma do 
parecer). 

"111 - o ensino oficial ulterior ao 
primário será, igualmente, gratuito, para 
quantos, demonstrando efetivo aprovei-
tamento, provarem falta ou insuficiên-
cia de recursos. Sempre que possível, o 
poder público substituirá o regime de 
gratuidade pela concessão de bôlsas de 
estudo, exigido o posterior reembôlso, 
no caso de ensino de grau superior·•; 

N.0 246 

CAPíTULO VI 
Do Poder Legislativo - SEÇAO I -

Disposições preliminares 
3) Ao art. 33 e parágrafos 

Substituam-se pelos seguintes: 
"Art. 33 -Desde a expedição do di-
ploma até a inauguração da legisla-
tura seguinte, os membros do Con-
gresso Nacional não poderão ser pre-
sos, salvo flagrante de crime ina-
fiançável, nem processados criminal-
mente, sem prévia licença de sua 
Câmara. 
§ 1.0 - No caso de flagrante de cri-
me inafiançável, os autos serão re-
metidos, dentro de quarenta e oito 
horas, à Câmara respectiva, para que 
resolva sôbre a prisão e autorize, ou 
não, a formação da culpa. 
§ 2.0 - Em se tratando de crime co-
mum, se a licença para o processo 
criminal não estiver resolvida em 
cento e vinte dias, contados da apre-
sentação do pedido, êste será inclui-
do em ordem do dia, para ser dis-
cutido e votado, em caráter prefe-
rencial, independentemente de pare-
cer. 
§ 3.0 - A Câmara interessada deli-
berará sempre pelo voto da maioria 
de seus membros." 
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N.0 33 

Dê-se ao inciso IX, do art. 158, a se-
guinte redação: 

"Art. 158- .......... · · · · · · · · · · · · · 
••••••••• o ••• o •• o ••••••••••••••••••• 

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

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

IX - proibição de trabalho a me-
nores de doze anos, e, de trabalho 
noturno, a menores de dezoito anos, 
assim como, em indústrias insalubres, 
a mulheres e a menores de dezoito 
anos." 

N.0 556 
Art. 161, § 1.0 

Acrescentar, depois do vocábulo "fe-
deral", a expressão: "na forma da lei." 

N.0 620 

O art. 179 do projeto passa a ter a 
seguinte redação: 

"Os Estados, dentro de 60 (sessenta) 
dias, adaptarão as suas Constitui-
ções ao disposto nesta Constituição; 
caso contrário, o Govêrno Federal 
expedirá normas provisórias sôbre a 
matéria com base no artigo 57 des-
ta Constituição, até que se verifique 
a mencionada adaptação. 
Parágrafo único - As Constituições 
dos Estados poderão adotar o regi-
me de leis delegadas, proibindo-se, 
no entanto, os decretos-leis." 

N.0 839-18 

18 

CAPíTULO VII 

Acrescente-se ao art. 93 o seguinte pa-
rágrafo: 

"Serão providos somente por brasi-
leiros natos os cargos da carreira de 
diplomata, os de embaixadores e ou-
tros, determinados nesta Consti-
tuição." 

N.0 839-19 

19 

Acrescente-se ao art. 90 o seguinte 
parágrafo: 

"A carreira de oficial do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica é pri-
vativa dos brasileiros natos." 

N.0 189 

Acrescente-se, ao n.0 XI, do art. 8.0 , 

a expressão: 
"e o Correio Aéreo Nacional." 

N.0 732 

Título I - Da Organização Nacional. 
Capítulo V - Do Sistema Tributário. 

Ao art. 18 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"A União, os Estados, os Territórios 
e os Municípios criarão incentivos 
fiscais e assistenciais à industriali-
zação dos produtos do solo e do 
subsolo, feita no imóvel de origem. 
Aos Governos respectivos caberá pre-
sentar, anualmente, em tempo hábil, 
plano de incentivos adequados às pe-
culiaridades da circunscrição, res-
peitadas as conveniências superiores, 
de âmbito nacional e estadual." 

Pela ordem, usa da palavra o Depu-
tado GETúLIO MOURA (MDB-Rio de 
Janeiro): (2 1D) 

Sr. Presidente, desejo apenas acres-
centar que o pronunciamento do Depu-
tado Herbert Levy, nesta tarde, tem uma 
grande significação, porque são 105 in-
tegrantes do Partido do Govêrno que 
vêm declarar à Nação que o que pre-
tendem é, desde já, a revisão de uma 
Constituição que nem sequer chegou a 
ser elaborada até o final. 

Isto evidencia que tem razão a Opo-
sição ao obstruir os trabalhos, afastan-
do-se da votação, de vez que êsse do-

(219) D.C.N. - 21-1-67- n.O 14- pâg. 403 
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cumento não representa o pensamento 
e as aspirações da Nação brasileira. 

De qualquer forma, quero congratu-
lar-me com êsses elementos progressis-
tas do Partido do Govêrno pela :r;nani-
festação dada aqui, através da palavra 
autorizada do Deputado Herbert Levy. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Solicito a presença do Sr. Relator, 
ainda mais uma vez, para os esclareci-
mentos que se fazem necessários. 

O Deputado ARNALDO CERDEIRA 
(ARENA-São Paulo) faz a seguinte de-
claração: (219) 

Sr. Presidente, peço a V. Ex. a que mi-
nha declaração conste dos Anais do 
Congresso. 

Não pude, muito embora tivesse o 
maior direito de fazê-lo e até convidado 
fui para que o fizesse, assinar a mani-
festação, a declaração de voto aqui tra-
zida pelo nobre Deputado Herbert Levy, 
de nossa representação paulista e meu 
companheiro da ARENA. 

Entendo que o Govêrno que aí está, 
presidido por S. Ex.a o Marechal Hum-
berto Castello Branco, honrado, patrio-
ta, decidido e corajoso, tem que enfren-
tar, evidentemente, a realidade brasilei-
ra, tem que arcar com a censura que 
envolve as declarações de votos. Tem 
S. Ex.a o dever de preservar o regime, 
a revolução e, inclusive combater a de-
sordem e a corrupção, a fim de legar ao 
seu sucessor, que governará por quatro 
anos, uma obra consolidada, o que só 
poderá ocorrer através de um instru-
mental eficiente, efetivo, capaz, que sir-
va de elemento patriótico à ação do Pre-
sidente da República. 

Assim, não poderia, evidentemente, 
deixar de ser o presente documento vo-
tado por mim. Votei-o, Sr. Presidente, 
conscientemente, sabendo porque o fazia 
e porque devia fazê-lo, certo de que es-
tava homenageando o maior dos Presi-
dentes que o Brasil já teve. 

REQUERIMENTO 
O Sr. 1.0 -Secretário lê o seguinte re-

querimento: (219) 

Senhor Presidente do Congresso Nacio-
nal: 

Requeiro, nos têrmos regimentais, que 
V. Ex.a autorize a publicação nos Anais 
do Congresso Nacional do documento 
anexo endereçado ao Senador Antônio 
Carlos, relator geral do projeto de Cons-
tituição. 

Destina-se esta providência a tornar 
mais clara a futura interpretação do Tí-
tulo II, Capítulo I, Art. 138, item 2 (na-
turalizados), evitando-se desta forma 
discriminação contra significativa par-
cela de estrangeiros que residem em ter-
ritório nacional, há longa data. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1967. 
- Cunha Bueno. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- S. Ex.a será atendido na publicação do 
documento e, igualmente, na de sua de-
claração de voto quando da oportunida-
de. 

Faltam ser lidas pelo Senhor Secretá-
rio algumas emendas, que conforme 
anunciei, sê-lo-ão agora. 

O Senador ANTONIO CARLOS (ARENA 
-Santa Catarina), como Relator-Geral, 
esclarece: (219) 

Sr. Presidente, no desempenho da ár-
dua missão de Relator-Geral da Comissão 
Mista, tenho procurado, na medida das 
minhas resistências, ater-me àquelas 
atribuições específicas relativas ao exa-
me do Projeto e das emendas apresenta-
das pelos Senhores Representantes. De-
vem V. Ex.a e a Casa ter registrado o pro-
pósito que mantive, desde o primeiro mo-
mento, de me alhear de quaisquer outras 
questões, pronunciamentos ou fatos que 
não dissessem respeito àquilo que me ca-
be, como Relator, examinar e decidir. 

Creio, porém, Sr. Presidente, que, de-
pois do documento lido pelo nobre Depu-
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tado Herbert Levy, devo fugir um pouco 
à linha de conduta que adotei para fa-
zer um pronunciamento a respeito do 
mesmo. 

Devo, inicialmente, Sr. Presidente, co-
mo Relator-Geral, afirmar à Casa que 
examinei o projeto - não artigo por ar-
tigo, como se fôssem proposições isola-
das - mas artigo por artigo, como todos 
pertencentes a um conjunto ou sistema. 

Emiti parecer contrário às emendas 
que propunham alterar o capítulo do es-
tado de sítio, exceto àquela que elevou 
o quorum para suspensão das garantias 
dos senhores representantes, de maioria 
absoluta para 2/3. E justifiquei, no rela-
tório sôbre o Projeto em globo, essa de-
cisão. 

Quanto aos decretos-leis, acolhi emen-
da, restringindo e esclarecendo o conceito 
de segurança nacional, no que toca às 
atribuições do Presidente da República, 
para, sôbre essa matéria, baixar decre-
tos com fôrça de lei. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, de 
consciência tranqüila e com muita mo-
déstia é que recebo o reparo e repilo crí-
tica dos meus ilustres companheiros de 
representação. Permito-me, como Rela-
tor-Geral, dizer que lamento e lamento 
profundamente, que a par da crítica a 
dois dispositivos do Projeto, aquêle do-
cumento, não trouxesse o elogio, o cora-
joso enaltecimento do trabalho de me-
lhoria do texto, resultado não do esfôr-
ço do Relator, mas do trabalho da repre-
sentação da Aliança Renovadora Nacio-
nal, no Congresso. 

Sr. Presidente, se sob dois aspectos o 
trabalho dos Senhores Representantes, 
quer seja da ARENA, quer do MDB, me-
receu críticas, seria justo, não para com-
pensar os esforços de V. Ex.a, do Presi-
dente da Comissão Mista, daqueles que 
a compuseram, não para compensar os 
esforços do Relator-Geral, mas para 
compensar os esforços e a fidelidade des-
ta Casa ao regime democrático que, tam-

bém se fizesse um relato daquilo que 
se pôde obter com modéstia e, acima de 
tudo, em todos os momentos, com hu-
mildade e espírito público. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Em votação o pedido de preferência 
para votação das emendas que foram 
lidas. 

Os Srs. Congressistas que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. 

Aprovado. 

O SR. GETúLIO MOURA (Pela ordem) 
- Sr. Presidente, como Líder do MDB, 
requeiro verificação da votação e declaro 
que o Partido se retira do recinto, em 
obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vai-se passar à verificação da votação 
requerida pelo nobre Deputado Getúlio 
Moura. 

O Sr. !.O-Secretário pode iniciar a cha-
mada. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS: 

Raymundo Padiiha 

Acre: 
Albany Leal - ARENA 
Altino Machado - MDB 
Armando Leite - ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 
Wanderley Dantas- ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos - MDB 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres -ARENA 

Pará: 
Adriano Gonçalves- ARENA 
Armando Carneiro- ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 



Maranhão: 

Alexandre Costa - ARENA 
Clodomir Millet - ARENA 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho- ARENA 

Piauí: 

Dyrno Pires - ARENA 
Gaioso e Almendra - ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
Souza Santos - ARENA 

Ceará: 

Armando Falcão - ARENA 
Audizio Pinheiro- ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Dias Macedo- ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Esmerino Arruda- ARENA 
Flávio Marcílio- ARENA 
Francisco Adeodato- ARENA 
Furtado Leite- ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe- ARENA 
Paulo Sarasate- ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 

Rio Grande do Norte: 

Djalma Marinho - ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
J essé Freire - ARENA 
Xavier Fernandes- ARENA 

Paraíba: 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro- ARENA 
Luiz Bronzeado- ARENA 
Plínio Lemos- ARENA 
Raul de Goes- ARENA 
Teotônio Netto - ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema - ARENA 
Arruda Câmara- ARENA 
Augusto Novaes- ARENA 
Bezerra Leite- ARENA 
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Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josecarlos Guerra- ARENA 
José Meira- ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Milvernes Lima - ARENA 
Ney Maranhão - ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas: 

Medeiros Neto - ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Oséas Cardoso- ARENA 
Pereira Lúcio- ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez- ARENA 
Lourival Batista - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto- ARENA 

Bahia: 
Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo- ARENA 
Luiz Viana - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Manso Cabral- ARENA 
Necy Novaes - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Raimundo Brito- ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque- ARENA 
Vasco Filho- ARENA 
Wilson Falcão- ARENA 

Espírito Santo: 
Bagueira Leal- ARENA 
Dulcino Monteiro- ARENA 
Floriano Rubin- ARENA 
João Calmon - ARENA 
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Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade - ARENA 

Rio de Janeiro: 

Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes - ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 

Guanabara: 
Adauto Cardoso - ARENA 
Arnaldo Nogueira - ARENA 
Cardoso de Menezes- ARENA 
Mendes de Morais- ARENA 
Rômulo Marinho 
Rubens Berardo 

Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha - ARENA 
Amintas de Barros - ARENA 
Bento Gonçalves - ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Dnar Mendes - ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Francelino Pereira -ARENA 
Geraldo Freire- ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Gustavo Capanema- ARENA 
Horácio Bethônico -ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Bonifácio - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira - ARENA 
Monteiro de Castro- ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Oscar Corrêa 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho - ARENA 
Paulo Freire - ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas- ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
Teófilo Pires- ARENA 
último de Carvalho - ARENA 
Walter Passos - ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 

São Paulo: 

Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra- ARENA 
Antônio Feliciano- ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Broca Filho- ARENA 
Campos Verga!- ARENA 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Carvalho Sobrinho- ARENA 
Cunha Bueno - ARENA 
Ferraz Egreja- ARENA 
Francisco Scarpa - ARENA 
Hamilton Prado- ARENA 
Henrique Turner- ARENA 
Herbert Levy- ARENA 
José Resegue- ARENA 
Lacôrte Vitale- ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Millo Cammarosano- ARENA 
Nicolau Tuma- ARENA 
Ortiz Monteiro- ARENA 
Pereira Lopes- ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Tufy Nassif - ARENA 
Yukishigue Tamura- ARENA 

Goiás: 
Anísio Rocha - MDB 
Emival Caiado- ARENA 
Geraldo de Pina- ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida- ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso; 

Corrêa da Costa- ARENA 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 

Paraná: 
Accioly Filho - ARENA 
Braga Ramos- ARENA 
Elias Nacle -ARENA 
Emilio Gomes- ARENA 
Hermes Macedo- ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Jorge Curi- ARENA 



Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes- ARENA 
Minoro Miyamoto- ARENA 
Paulo Montans- ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Zacarias Seleme- ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni - ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Antônio Almeida - ARENA 
Aroldo Carvalho - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas- ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Orlando Bertoli- ARENA 
Osni Regis- ARENA 
Pedro Zimmermann- ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau - ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado- ARENA 
Clovis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches- ARENA 
Flôres Soares- ARENA 
Marcial Terra - ARENA 
Luciano Machado- ARENA 
Norberto Schmidt- ARENA 
Perachi Barcelos- ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

Amapá: 
Janary Nunes - ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

- 792 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou anunciar o resultado. 

Votaram "sim", 219 Srs. Deputados. 
Não houve voto contrário. Ocorreram 4 
abstenções. 

Foi concedida a preferência. 
Sôbre a Mesa, requerimento solicitando 

votação em globo das emendas para as 
quais acaba de ser concedida preferên-
cia, que vai ser lido pelo Sr. 1.0 Secretá-
rio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO: (220) 

Sr. Presidente: 
Requeremos votação, em bloco, das 

emendas destacadas, abaixo relaciona-
das, para as quais o Plenário já concedeu 
preferência: 

N.0 457-A - No inciso I, do art. 143, 
acrescente-se: "assim como na represen-
tação proporcional, na forma que fôr es-
tabelecida em lei". 

N.o 249/4 - Suprima-se no art. 46, 
parágrafo único: "referente a tratados e 
sua aprovação tácita". 

N.o 697 - Com a supressão das ex-
pressões: "de luxo" ou para satisfação de 
hábitos apenas toleráveis". . . "ao máxi-
mo de 20% de seu total". . . "proporcio-
nalmente ao número de anos de finan-
ciamento ininterrupto das que existi-
rem" ... "ou monopólio da União" ... "es-
tabelecido regime fiscal adequado". . . de 
modo que o § 9.0 do art. 157 fique assim 
redigido: 

"§ 9.0 - A produção de bens supér-
fluos será limitada por emprêsa, 
proibida a participação de pessoa fí-
sica em mais de uma emprêsa ou de 
uma em outra, nos têrmos da lei". 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. N.o 466 - Ao art. 44, II, dê-se o se-
guinte conteúdo: DEPUTADOS: 

João Mendes 
Getúlio Moura 
Newton Carneiro 
Croacy de Oliveira 

"li - Autorizar empréstimos, ope-
rações ou acôrdos externos de qual-

(220) D.C.N. - 21-1-67- n.0 14- pág. 404 
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quer natureza, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios." 

N.0 799 - Aprovar o inciso XXII -
"colônias de férias e clínicas de repouso, 
recuperação e convalescença, mantidas 
pela União, conforme dispuser a lei." 

N.0 659 - IV do art. 21 - "rendas e 
proventos de qualquer natureza, salvo 
diárias e ajudas de custo, pagas pelos co-
fres públicos". 

N.0 s 820-1 e 346 - Condensadas com 
a seguinte redação; em face da aprova-
ção da emenda n.0 63 (periódicos). 

Art. 19, item 11, letra D, "o livro, os 
jornais e os periódicos, assim como o pa-
pel para a sua impressão." 

N.0 862 - Com exceção, do art. 5.0 , já 
rejeitado. 

N.0 109 - Na forma do parecer da 
Comissão. 

N.0 82-29, item Ill - na forma do pa-
recer da Comissão. 

N.0 246/3 - Aprovar, com a seguinte 
redação, que passará a constituir o § 2.0 

do art. 33.0 : 

"§ 2.0 - Se no prazo de 90 dias, a 
contar do recebimento, a respectiva 
Câmara não deliberar sôbre o pedido 
de licença, será êste incluído auto-
màticamente em Ordem do Dia. A 
discussão e a votação processar-se-ão 
dentro de 15 sessões ordinárias con-
secutivas, no máximo, findas as 
quais, sem deliberação, a licença se-
rá tida como concedida." 

N.0 33- Dê-se ao inciso IX, do art. 158, 
a seguinte redação: 

"IX - Proibição de trabalho a me-
nores de 12 anos, e, de trabalho no-
turno, a menores de 18 anos assim 
como em indústrias insalubres a mu-
lheres e a menores de 18 anos." 

N.0 556 - Art. 161, § 1.0 : acrescentar, 
depois do vocábulo "federal", a expres-
são: "na forma da lei". 

N.0 620- Parágrafo único da emenda: 
"As Constituições dos Estados poderão 
adotar o regime de leis delegadas, proi-
bindo-se, no entanto, os decretos-leis." 

N.0 839-18 - Acrescente-se ao art. 93 
o seguinte parágrafo: 

"Serão providos sàmente por brasi-
leiros natos os cargos da carreira de 
Diplomata, os de Embaixadores e ou-
tros determinados nesta Constitui-
ção". 

N.0 839-19 - Acrescente-se ao artigo 
90 o seguinte parágrafo: 

"A carreira de Oficial do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica é privati-
va dos brasileiros natos." 

N.0 189 - "e correio aéreo nacional". 
N.0 732 - Até as palavras "no imóvel 

de origem". 
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 

- Senador Filinto Müller, Líder da 
ARENA no Senado - Deputado Ray-
mundo Padilha, Líder da ARENA na Câ-
mara. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Congressistas que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. 

Está aprovado. 

Em conseqüência, passa-se à votação 
das emendas. 

O Deputado GERA L D O F R E I R E 
(ARENA - Minas Gerais), pela ordem, 
esclarece: ( zzo) 

Sr. Presidente, apenas para esclarecer 
ao Plenário que seremos pela aprovação 
das Emendas. Vamos, por conseguinte, 
votar sim. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Liderança declara que a votação, por 
ela presidida, será sim. 

O Sr. Secretário Nilo Coelho pode ini-
ciar a chamada. 
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RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS: 

Geraldo Freire 

Acre: 

Albany Leal - ARENA 
Armando Leite- ARENA 
Geraldo Mesquita- ARENA 

Amazonas: 

Abrahão Sabbá- ARENA 
José Esteves - ARENA 
Leopoldo Peres - ARENA 

Pará: 
Armando Carneiro- ARENA 
Armando Corrêa- ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo- ARENA 
Waldemar Guimarães- ARENA 

Maranhão: 
Alexandre Costa- ARENA 
Clodomir Millet- ARENA 
Eurico Ribeiro- ARENA 
Henrique La Rocque - ARENA 
Ivar Saldanha- ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 
Lister Caldas - ARENA 
Luiz Coelho- ARENA 

Piauí: 
Dyrno Pires - ARENA 
Ezequias Costa- ARENA 
Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
Souza Santos - ARENA 

Ceará: 
Armando Falcão- ARENA 
Audizio Pinheiro - ARENA 
Costa Lima- ARENA 
Dias Macedo- ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Euclides Wicar - ARENA 
Flávio Marcílio- ARENA 
Francisco Adeodato- ARENA 
Furtado Leite- ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 

Ossian Araripe - ARENA 
Paulo Sarasate- ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldi Ribeiro- ARENA 
José Freire -ARENA 
Vingt Rosado- ARENA 
Xavier Fernandes- ARENA 

Paraíba: 
Ernany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro - ARENA 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Milton Cabral - ARENA 
Plínio Lemos- ARENA 
Raul de Goes - ARENA 
Teotônio Netto- ARENA 

Pernambuco: 
Aderbal Jurema - ARENA 
Alde Sampaio - ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes- ARENA 
Aurino Valois - ARENA 
Bezerra Leite- ARENA 
Costa Cavalcanti- ARENA 
Dias Lins- ARENA 
Geraldo Guedes- ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josecarlos Guerra - ARENA 
José Meira - ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Melo- ARENA 
Milvernes Lima- ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Nilo Coelho - ARENA 
Souto Maior - ARENA 
Tabosa de Almeida- ARENA 

Alagoas: 
Medeiros Neto- ARENA 
Oceano Carleial - ARENA 
Oséas Cardoso- ARENA 
Pereira Lúcio- ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 
Arnaldo Garcez - ARENA 
Lourival Batista- ARENA 



Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto- ARENA 

Bahia: 

Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias- ARENA 
João Alves - ARENA 
Josaphat Azevedo- ARENA 
Luiz Vianna - ARENA 
Luna Freire- ARENA 
Manoel Novaes- ARENA 
Manso Cabral- ARENA 
Necy Novaes- ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Ruy Santos- ARENA 
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Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Vasco Filho- ARENA 
Wilson Falcão- ARENA 

Espírito Santo: 
Bagueira Leal- ARENA 
Dulcino Monteiro- ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
João Calmon - ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 
Raymundo de Andrade- ARENA 

Rio de Janeiro : 

Carlos Werneck - ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Geremias Fontes- ARENA 
Heli Ribeiro- ARENA 
Mário Tamborindeguy - ARENA 
Raymundo Padilha- ARENA 

Guanabara: 
Adauto Cardoso- ARENA 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Cardoso de Menezes - ARENA 
Mendes de Morais - ARENA 
Rômulo Marinho 
Rubens Berardo 

Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha- ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Bento Gonçalves- ARENA 

Bias Fortes- ARENA 
Celso Murta- ARENA 
Dnar Mendes- ARENA 
Elias Carmo- ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Guilhermino de Oliveira - ARENA 
Gustavo Capanema- ARENA 
Horácio Bethônico - ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Bonifácio- ARENA 
José Humberto- ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Manoel Taveira- ARENA 
Maurício de Andrade- ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Nogueira de Rezende- ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA -
Oscar Corrêa 
Ovídio de Abreu- ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Paulo Freire- ARENA 
Pedro Vidigal - ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
Teófilo Pires - ARENA 
último de Carvalho - ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra- ARENA 
Antonio Feliciano - ARENA 
Arnaldo Cerdeira- ARENA 
Athié Coury - MDB 
Batista Ramos- ARENA 
Broca Filho -ARENA 
Campos Verga! - ARENA 
Cantídio Sampaio- ARENA 
Carvalho Sobrinho - ARENA 
Cunha Bueno - ARENA 
Derville Alegretti - MDB 
Ferraz Egreja - ARENA 
Francisco Scarpa- ARENA 
Hamilton Prado - ARENA 
Henrique Turner- ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
Lacôrte Vitale- ARENA 
Lauro Cruz - ARENA 
Millo Cammarosano- ARENA 
Nicolau Tuma- ARENA 



Ortiz Monteiro- ARENA 
Pedroso Júnior - MDB 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Yukishigue Tamura- ARENA 

Goiás: 

Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Lisboa Machado - ARENA 
Ludovico de Almeida -ARENA 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 

Corrêa da Costa- ARENA 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed - ARENA 
Saldanha Derzi - ARENA 

Paraná: 

Accioly Filho- ARENA 
Braga Ramos- ARENA 
Elias Nacle- ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Jorge Curi- ARENA 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto - ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Minoro Miyamoto- ARENA 
Paulo Montans - ARENA 
Plínio Costa - ARENA 
Rafael Rezende - ARENA 
Zacarias Seleme - ARENA 

Santa Catarina: 
Albino Zeni - ARENA 
Alvaro Catão - ARENA 
Antonio Almeida- ARENA 
Aroldo Carvalho- ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Diomício Freitas- ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Lenoir Vargas- ARENA 
Orlando Bertoli - ARENA 
Osni Regis- ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 
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Rio Grande do Sul: 

Afonso Anschau- ARENA 
Ary Alcântara- ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Cid Furtado- ARENA 
Clovis Pestana - ARENA 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Flôres Soares - ARENA 
Marcial Terra- ARENA 
Luciano Machado- ARENA 
Norberto Schmidt- ARENA 
Perachi Barcelos - ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

Amapá: 

Janary Nunes - ARENA 

Rondônia: 

Hegel Morhy- ARENA 

Roraima: 

Francisco Elesbão - ARENA 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. 
DEPUTADOS: 

Adriano Gonçalves 
João Mendes 
Getúlio Moura 
Newton Carneiro 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou anunciar o resultado da votação 
na Câmara dos Deputados. 

Votaram sim, 224 Srs. Deputados; não 
houve votos contrários e ocorreram 4 
abstenções. 

As Emendas foram aprovadas na Câ-
mara dos Deputados. 

Vamos passar à votação, no Senado 
Federal. 

A chamada será feita de Norte para 
Sul, votando em primeiro lugar os Líde-
res. 
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O Senador EDMUNDO LEVI CMDB -
Amazonas) levanta a seguinte questão de 
ordem: (221) 

Sr. Presidente, em nome da Bancada 
do MDB, venho manifestar nossa surpre-
sa e tristeza em face da leitura de um 
documento subscrito por cento e cinco 
Srs. Deputados e entregue à Mesa pelo 
Sr. Deputado Herbert Levy. 

Em nome dêsses cento e cinco Depu-
tados, S. Ex.a declarou, expressamente, 
que a Constituição ora em votação não 
se compadece com os princípios democrá-
ticos e não corresponde, mesmo, aos prin-
cípios revolucionários. 

Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, 
cento e cinco Srs. Deputados firmaram 
êsse documento entregue à Mesa. Mais da 
metade, portanto, do quorum suficiente 
para impedir a votação de uma Carta 
fundamental que seria contrária aos 
princípios democráticos e, portanto, con-
trária aos interêsses do Brasil. 

O momento oportuno, portanto, Sr. 
Presidente, seria quando se discutia, aqui 
no Plenário ou nas Comissões, a oposi-
ção dêsses 105 Congressistas a esta Carta, 
a fim de que ela não passasse e, assim, 
não fôsse impôsto à Nação um documen-
to autoritário e contrário aos princípios 
democráticos. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o Sr. 
Deputado Herbert Levy particularizou 
dois dispositivos, o que se refere ao es-
tado de sítio e o que se refere à faculda-
de de o Presidente da República expedir 
decretos-leis. 

Ora, houve emendas corrigindo êsses 
dispositivos, e inclusive, uma que manda-
va suprimir a faculdade de expedição de 
decretos-leis pelo Sr. Presidente da Re-
pública, e foram rejeitadas essas emen-
das que corrigiam êsses defeitos, com 
apoio dêsses 105 Srs. Congressistas. 

Daí, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
a tristeza e a surpresa do MDB ao veri-
ficar que bastaria que êsses 105 Srs. 

Deputados juntassem seu esfôrço aos ele-
mentos do MDB para que tivéssemos im-
pedido a votação dêsse documento e pu-
déssemos ter corrigido a Carta Constitu-
cional naquilo que é condenado pelo Con-
gresso e por tôda a Nação. 

O Sr. Paulo Sarasate - Bastaria que 
se aprovasse uma emenda minha que 
suprimia 50% da possibilidade de expe-
dição de decretos-leis ou bastaria apro-
var outra emenda de elemento da 
ARENA, o Deputado Brito Velho. 

Portanto, não era só o MDB que con-
vergia nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-Não pode haver aparte em questão de 
ordem. 

O SR. EDMUNDO LEVI - Embora em 
aparte, o nobre Deputado Paulo Sarasate 
vem reafirmar que dentro da ARENA 
não eram apenas os 105 Deputados que 
firmaram tal documento, mas outros es-
tariam dispostos a corrigir o documento, 
para que êle fôsse instrumento que con-
sultasse a todos os interêsses da Nação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Para contraditar a questão de ordem, 

tem a palavra o Deputado HERBERT LE-
VY (ARENA - São Paulo); (221) 

Sr. Presidente, precisamente para não 
personalizarmos as críticas é que os sig-
natários dessa declaração de voto, de 
princípio, lamentávamos as circunstân-
cias criadas em tôrno da votação das 
emendas à Constituição, as quais nos ti-
nham impedido a apreciação de dois 
pontos contidos no projeto governamen-
tal, que são aquêles já referidos. Ora, fi-
zemos essa manifestação porque ela cor-
responde, na verdade, a uma atitude que 
está na consciência da grande maioria 
dos congressistas nacionais. 

O que importa, Sr. Presidente, não é 
criticarmos isto ou aquilo. Poderíamos 
dizer ao nobre Senador pelo MDB, Ed-
mundo Levi, que se a organização par-

(221) D.C.N. - 21-1-67- n.o 14- pãg. 405 
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tidária de S. Ex.a se tivesse concen-
trado em obter a apreciação pela Casa 
dêsses dois pontos, que interessam fun-
damentalmente à posição do Congresso, 
teríamos verificado a manifestação da 
vontade do Congresso, como se traduz, 
claramente, por esta declaração de voto, 
o que permitiria sanar da Constituição 
êsses dois pontos por nós impugnados. 

Então, o que nos cabia - e não tí-
nhamos outro recurso - era fazer afir-
mação do nosso ponto de vista para 
que, na primeira oportunidade, êste as-
sunto possa ser examinado e expurga-
dos da Constituição os dois itens que 
nos parecem fundamentais. 

Fala, pela ordem, o Deputado BRITO 
VELHO (ARENA - Rio Grande do 
Sul): (!!!!1) 

Sr. Presidente, queria completar o pen-
samento do nobre Deputado Herbert 
Levy com a seguinte declaração: 

Havendo sido eu o segundo signatário 
da declaração de voto, lida por meu 
companheiro Deputado Herbert Levy, 
sinto-me no dever imperioso de afirmar, 
como pensamento meu e dos demais 
subscritores do documento, a nenhuma 
intenção que tínhamos de ferir, no mí-
nimo que fôsse, a pessoa do eminente 
Senador Antônio Carlos Konder Reis, 
Relator-Geral. 

De minha parte, quero proclamar o 
quanto admirei a atividade de S. Ex.a, 
ao longo de tôdas as fases da elabora-
ção constitucional, sempre inteligente, 
elevada, nobre, leal, a revelar sua per-
sonalidade de escol. 
Estou convencido, e o digo com satis-
fação, de que a seu desempenho na ár-
dua tarefa de Relator, deve-se funda-
mentalmente senão uma transfiguração 
do mau projeto que nos foi remetido, a 
sensível melhoria, percebida por leitu-
ra mesmo rápida. 

O Sr. Herbert Levy - Quero fa-
zer de suas palavras as minhas e dizer 
ao nobre Senador Antônio Carlos que 

eu, também, compartilho da admiração 
de todos pelo seu consciencioso trabalho. 

O SR. BRITO VELHO - Agradecido 
a V. Ex.a 

Por isso, Sr. Presidente, terminando, 
deixo aqui registrada, mais uma vez, 
tôda a minha admiração pelo caráter e 
pela cultura do honrado Senador Antô-
nio Carlos e a grande amizade que a 
êle me l!ga. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- O Sr. Secretário do Senado pode ini-
ciar a chamada de Norte para Sul, cha-
mando, em primeiro lugar, os Srs. Lí-
deres. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. SENADORES: 

Daniel Krieger 
Filinto Müller 
Adalberto Senna 
José Guiomard 
Oscar Passos 
Vivaldo Lima 
Edmundo Levi 
Arthur Virgílio 
Cattete Pinheiro 
Lobão da Silveira 
Eugênio Barros 
Sebastião Archer 
Joaquim Parente 
José Cândido 
Menezes Pimentel 
Wilson Gonçalves 
Dinarte Mariz 
Manoel Villaça 
Ruy Carneiro 
Argemiro de Figueiredo 
Domicio Gondin 
Pessoa de Queiroz 
Rui Palmeira 
Heribaldo Vieira 
Júlio Leite 
Aloysio de Carvalho 
Antônio Balbino 
Eurico Rezende 
Raul Giuberti 
Miguel Couto 
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Vasconcelos Tôrres 
Gilberto Marinho 
Milton Campos 
Benedito Valladares 
Nogueira da Gama 
Lino de Mattos 
João Abrahão 
José Feliciano 
Pedro Ludovico 
Bezerra Neto 
Adolpho Franco 
Mello Braga 
Irineu Bornhausen 
Antônio Carlos 
Attílio Fontana 
Guido Mondin 
Mem de Sá 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- As emendas foram aprovadas. Houve 
48 votos favoráveis, não houve voto em 
contrário nem abstenção. 

Tenho, na Mesa, declaração de voto do 
Sr. Deputado Adriano Gomes e do Sr. 
Senador Aloysio de Carvalho. 

O Senador AFONSO ARINOS (ARENA 
- Guanabara) declara: (222) 

(Pela ordem) 
Sr. Presidente, queria que ficasse con-

signado na Ata de nossos trabalhos que, 
tendo chegado ao plenário depois da 
chamada dos Srs. Senadores, não pude 
votar, pois, se o fizesse seria acompa-
nhando os meus colegas. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Constará de Ata o pronunciamento 
de V. Ex.a. 

Votaram 48 Srs. Senadores. Se o Sr. 
Senador Afonso Arinos tivesse podido 
chegar em plenário em tempo, então, 
seriam 49 votos favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Sôbre a mesa, Requerimento de Pre-
ferência para votação das seguintes 
emendas destacadas: 

Números 802-1, 802-2, 802-3, 802-4, 
286-4, 729, 95, 89, 44, 23, 12, 11, 628 (se-
gunda parte) e 409. 

Vai-se proceder à votação para pre-
ferência dessas emendas, tôdas elas a 
respeito de vinculação de renda tribu-
tária. 

As emendas números 802-1 a 802-4 são 
de autoria do Sr. Deputado Adolpho de 
Oliveira, que regula a vinculação de 3% 
para a execução de planos, no Nordeste, 
contra a sêca; de 3% para a execução 
de planos de Valorização Econômica da 
Amazônia; de 1% para o Vale do São 
Francisco; de 1% para a Baixada Flu-
minense. 

A Emenda n.O 286 prevê 3% para 
execução de medida no combate à cha-
mada sêca do Nordeste e área definida; 
3% para a execução de plano de valo-
rização econômica da Amazônia; 1% 
para a execução do plano de aprovei-
tamento das possibilidades econômicas 
do Vale do São Francisco; de 0,5% para 
o desenvolvimento da fronteira Sudoes-
te; e 0,5% para os planos de recupera-
ção e saneamento da Baixada Flumi-
nense. 

A Emenda n.0 729 prevê vinculação de 
verbas para o desenvolvimento econô-
mico e social do Nordeste. 

A Emenda n.0 95 manda a União apli-
car, durante cinqüenta anos consecuti-
vos, quantia nunca inferior a 1% de suas 
verbas tributárias para o desenvolvi-
mento econômico do Vale do São Fran-
cisco. 

Define, nos parágrafos, que os Estados, 
compreendidos no Vale do São Francis-
co, reservarão 1% da sua renda tributá-
ria para o desenvolvimento do referido 
Vale, sendo calculadas as percentagens à 
base da proposta orçamentária de cada 
exercício financeiro. 

A Emenda n.0 89 visa à execução do 
Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia, fixando percentagem não in-
ferior a 3% da renda tributária. 

A Emenda n.0 44 visa a que, na or-
ganização da defesa permanente contra 

(222) D.C.N. - 21-1-67- n.o 14- pág. 406 
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os efeitos das sêcas no Nordeste e na 
promoção do desenvolvimento econômi-
co, a União dispenda, anualmente, 
quantia nunca inferior a 3% de sua 
renda tributária, e nos parágrafos re-
gula a maneira como isso deve ser feito. 

A Emenda n.0 23 visa a que, no Pla-
no de Valorização Econômica da Ama-
zônia, a União aplique, durante 20 anos, 
a contar da promulgação da Constitui-
ção, quantia correspondente a 3% da 
sua renda tributária. 

A Emenda n.0 12 visa a que o Govêr-
no Federal fique obrigado, dentro do 
prazo de 20 anos, a contar da data da 
promulgação da Constituição, a traçar 
e executar um Plano de aproveitamento 
total das possibilidades econômicas do 
Rio São Francisco e seus afluentes, no 
qual aplicará, anualmente, quantia não 
inferior a 1% de suas rendas tributárias. 

A Emenda n.0 11 visa a que o Govêr-
no Federal fique obrigado a continuar, 
pelo prazo de até vinte anos, a contar 
da data da Constituição, a execução do 
plano de aproveitamento total das possi-
bilidades econômicas do Rio São Fran-
cisco e de seus afluentes, aplicando im-
portância nunca inferior a 2% de sua 
renda tributária. 

A Emenda n.0 628 vai ser lida pelo seu 
autor, que, no momento, honra a Pre-
sidência, secretariando a Mesa. 

O SR. CATTETE PINHEIRO - "In-
cluir o seguinte - Título V - Do De-
senvolvimento Regional. 

"Art. - Para os fins previstos no in-
ciso XIV do art. 8.0 desta Constituição, 
a União destinará e aplicará, em cada 
exercício, recursos nunca inferiores às 
seguintes percentagens de suas despesas 
de capital: 

I - 3% para o Plano de Valoriza-
ção da Amazônia; 

11 - 3% para o Plano de Desen-
volvimento do Nordeste. 

§ 1.0 - As regiões referidas na enu-
meração do presente artigo serão, em 
cada caso, as definidas em lei. 

§ 2.0 - Os Estados compreendidos 
em cada uma dessas regiões deverão 
aplicar, com os mesmos fins e pela mes-
ma forma, iguais percentagens de recur-
sos próprios. 

§ 3.0 - 1/3 das percentagens previs-
tas nos incisos I e II dêste artigo será 
anualmente depositado, respectivamen-
te, nos bancos oficiais federais das duas 
Regiões. 

§ 4.0 - Os depósitos efetuados na 
forma do parágrafo anterior serão apli-
cados, conforme a lei definir, nas res-
pectivas regiões, devendo, no caso do 
Nordeste, uma parte dêles ser reserva-
da para o socorro das populações atin-
gidas pelas sêcas, face a sua ocorrên-
cia ou iminência. 

§ 5.0 - As percentagens estabeleci-
das neste artigo não prejudicarão nem 
substituirão as dotações consignadas 
pela União aos seus diversos órgãos da 
administração direta ou indireta e res-
pectivos planos, programas e orçamen-
tos nacionais. 

§ 6.0 
- O cálculo das percentagens a 

que se refere êste artigo não incidirá 
sôbre o produto da arrecadação de tri-
butos com destinação específica, na for-
ma desta Constituição. 

Art. - A legislação complementar 
ao disposto nos incisos I e II do artigo 
anterior conterá, além dos recursos a 
que se referem êsses incisos, os meca-
nismos e instrumentos de ação indis-
pensáveis à consecução dos objetivos 
básicos de desenvolvimento regional e 
inter-regional integrado, especialmente 
estímulos e vantagens fiscais e de qual-
quer natureza a serem concedidos aos 
empreendimentos privados dessas re-
giões." 
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N.0 409 

Inclua-se onde couber: 
"Art. - A União, com o fim de 
promover o desenvolvimento da 
Amazônia, reservará anualmente e 
aplicará na região, na forma que a 
lei regular, quantia não inferior a 
três por cento da sua renda tribu-
tária." 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os Srs. Congressistas que aprovam a 
preferência requerida queiram perma-
necer sentados. 

A preferência está aprovada. 
O Deputado GETúLIO MOURA (MDB 

- Rio de Janeiro), pela ordem, indaga: 
Sr. Presidente, solicitaria a V. Ex.a 

que nos informasse se já transcorreu 
uma hora da última verificação de quo-
rum efetuada. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Não, ainda não transcorreu êsse es-
paço de tempo. 

O SR. GETúLIO MOURA - Obrigado 
a V. Ex.a. Neste caso não poderei re-
querer nova verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade 
- Sôbre a mesa requerimento, que vai 
ser lido. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
Senhor Presidente: 
Requeremos a votação, em bloco, das 

emendas abaixo relacionadas, para as 
quais o Plenário já concedeu prefe-
rência: 

Números 802-1 a 802-4 -- 286-2 -- 729 
- 95 -- 89 -- 44 - 23 -- 12 -- 11 
628 (segunda parte) -- 409. 

Sala das Sessões, em 20 de janeiro de 
1967. - Senador Filinto Müller, Líder da 
ARENA no Senado. - Deputado Ray-
mundo Padilha, Líder da ARENA na 
Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os Srs. Congressistas que aprovam o 
requerimento de votação em bloco des-
sas emendas, queiram permanecer sen-
tados. 

Está aprovado. 

Antes, entretanto, de iniciar a vota-
ção das emendas, solicito a presença do 
Sr. Líder Raymundo Padilha e do Sr. 
Relator-Geral para uma informação. 

Para encaminhar a votação, usam da 
palavra os Deputados PAULO SARASA-
TE (ARENA-- Ceará), GETúLIO MOU-
RA (MDB -- Rio de Janeiro), MANOEL 
NOVAIS (ARENA -- Bahia), GABRIEL 
HERMES (ARENA -- Pará) e RAY-
MUNDO PADILHA (ARENA -- Rio de 
Janeiro): 

O SR. PAULO SARASATE (~22) - Sr. 
Presidente, serei muito breve, porque 
durante a discussão da matéria que ora 
é objeto do exame do Congresso Nacio-
nal, excedi a todos os limites de tempo 
que a Mesa bondosamente me concedeu. 

Trata-se, no caso, das chamadas vin-
culações constitucionais, em benefício 
das regiões menos desenvolvidas do País, 
isto é, da Amazônia, do Nordeste e do 
São Francisco, acrescidas da Baixada 
Fluminense, da Fronteira Sudoeste e de 
outros vales brasileiros. 

Sabe a Casa que em tôrno de uma 
das emendas, aquela de que fui autor 
e primeiro signatário, reuniram-se como 
que num movimento espontâneo, tradu-
zindo os anseios das diferentes comuni-
dades regionais, Congressistas de ambos 
os partidos em que se divide, no momen-
to, a vida parlamentar e a vida política 
nacional. 

Sabe a Casa que, na defesa do ponto 
de vista dessas comunidades, nós iría-
mos como iremos, dentro da batalha que 
pretendíamos travar, até as últimas 
conseqüências, vale dizer, até a emis-
são de nosso voto favorável à aprova-
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ção da referida emenda que traduz as-
pirações das mais legítimas. Mas sabe 
a Casa também que, por circunstâncias 
o c as i o na i s, que já agora nós, eu e 
meus companheiros de luta, que nutría-
mos alentadas e fundadas esperanças 
de vitória completa, não poderemos al-
cançá-la, não poderemos obtê-la, em 
conseqüência, precisamente, dessas cir-
cunstâncias ocasionais, até certo ponto 
comuns na vida parlamentar, onde a 
obstrução é direito que não se pode re-
cusar à oposição. 

Quero, entretanto, agradecer aquela 
solidariedade espontânea de elementos 
de outras regiões; quero agradecer 
aquela solidariedade espontânea que 
elementos da Câmara e do Senado em-
prestaram à minha emenda, concen-
trando-se em tôrno dela como decorrên-
cia de aspiração mais que legítima, 
porque sincera, sentida e autêntica. 

Dizia eu que nossa vitória, por tais 
circunstâncias, não seria completa. E 
não será completa porque será meia vi-
tória que, neste momento, tenho a obri-
gação de explicar; é de meu dever es-
clarecer. Não fôra a nossa união de 
idéias e de propósitos em tôrno da re-
produção, na nova Carta política, dos 
dispositivos de 46 que consubstanciaram 
o esfôrço regional em prol do desenvol-
vimento da Amazônia, a tenacidade re-
gional em prol do desenvolvimento do 
chamado Polígono das Sêcas, a pugna-
cidade regional em prol do crescente de-
senvolvimento das populações ribeirinhas 
do Vale do São Francisco;não fôra esta 
tenacidade tôda e êste esfôrço todo que 
renasceram em nós na atual elaboração 
constitucional, talvez não tivesse sido 
aprovada, como foi, pela unanimidade 
dos que se fizeram presentes à votação 
à Emenda n.0 363-3, de minha modesta 
autoria, mas que também refletia o pen-
samento dos representantes das citadas 
coletividades regionais, segundo a qual 
já agora não ficaremos tolhidos, segun-
do a qual não ficaremos impedidos, nós 

os representantes dessas regwes menos 
desenvolvidas do País, de, através de uma 
Lei Complementar, cuja iniciativa desde 
logo anuncio à Nação e ao Congresso, 
continuarmos a batalha em prol de 
nossas regiões. E, se fôr necessário, uma 
Emenda Constitucional também apre-
sentaremos a fim de que se erijam de 
nôvo como matéria de Direito Público, 
dispositivos que, no meu modesto en-
tender, apoiado em mestres de Direito 
Constitucional moderno são, realmente, 
indispensáveis à nova conceituação da 
idéia federativa. 

Sei, Sr. Presidente, já expliquei de iní-
cio, que o nosso dever, o meu dever, é 
ir até o fim. Votarei, pois, a favor de 
minha emenda, com renovada decisão, 
convicto de que a razão está do nosso 
lado, o que não me impede de reafirmar 
que, conseguida aquela brecha no texto 
constitucional, não arriaremos a nossa 
bandeira, a qual continua de pé em nos-
sas consciências e em nossos corações e 
que defenderemos em tôdas as horas e 
em quaisquer circunstâncias. 

O Sr. Amando Corrêa - Poderemos 
ainda ser vitoriosos. 

O SR. PAULO SARASATE - O que eu 
dizia, nobre Deputado Armando Corrêa, 
companheiro de tantas lutas e desta luta 
também, é que, se não fôsse a conjuga-
ção de nossos esforços, se não fôsse a 
nossa harmonia de pensamento, a nos-
sa decisão de luta, talvez a meia vitó-
ria a que aludi não tivéssemos con-
quistado, sob o beneplácito do Govêrno. 
Renovo, ao concluir, meus agradeci-
mentos aos colegas do Nordeste, aos 
companheiros da Amazônia, do S. Fran-
cisco e de outras regiões, pelo apoio 
com que me estimularam e pela con-
fiança depositada em minha ação. Meu 
voto, Sr. Presidente, será sim, a favor da 
emenda que defende as legítimas aspi-
rações de nossas regiões, defendendo os 
próprios lnterêsses do Brasil. 

O SR. GETúLIO 1\IOURA (2~3) - Sr. 
Presidente, Srs. Congressistas, há um in-
(223) D.C.N. - 21-1-67- n.o 14- púg. 407 
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terêsse - que eu direi nacional - na 
vinculação de verbas constitucionais 
para o desenvolvimento de zonas ainda 
carentes de recursos. Mas, infelizmen-
te, percebe-se que a orientação do Go-
vêrno é radicalmente contrária a todo e 
qualquer tipo de vinculação. 

Coisa estranha, porque, ainda em dis-
curso recente, na Amazônia, o Presiden-
te Castello Branco mostrava o empenho 
que devia ter a União para desenvol-
ver aquela imensa região, que constitui 
um vazio perigoso até para a integrali-
dade do território nacional. 

Entretanto, depois daquele discurso 
que mereceu o aplauso de todos os que 
residem e têm interêsse na Amazônia, 
S. Ex.a, através do Ministro do Planeja-
mento, mostra-se absolutamente con-
trário a qualquer vinculação, inclusive 
àquela relativa ao Vale do Amazonas. 
Já estava, há muitos anos, consagrada a 
vinculação da receita indispensável ao 
Nordeste, ao chamado Polígono das Sê-
cas, ao Vale do São Francisco, à Fron-
teira Sudoeste. Tudo isso representa, 
pràticamente, o território nacional. 

E daí o interêsse que todos tínhamos 
na manutenção daquelas vinculações 
acrescidas de outras, como a do Vale do 
Paraíba, a do Vale do Parnaíba e tam-
bém da Baixada Fluminense. Devo di-
zer que o Deputado Paulo Sarasate foi 
o lutador emérito em favor dessas vin-
culações. Concordamos até com S. Ex.a 
para que se fizesse uma emenda única 
aglutinando os interêsses das várias re-
giões para que pudéssemos contar com 
cêrca de 16 bancadas para aprovação 
da emenda que determina aquelas per-
centagens indispensáveis ao desenvolvi-
mento de regiões preciosas ao próprio 
Brasil. 

Senhor Presidente, Srs. Congressistas, 
quero apenas, neste instante, dando 
como dou a minha solidariedade a tôdas 
as regiões que iriam ser beneficiadas 
pela vinculação, chamar a atenção para 
a Baixada Fluminense. 

A Baixada Fluminense é assim uma 
miniatura do Brasil, porque ali flumi-
nenses são apenas 20%, 80% constituí-
dos sobretudo de nordestinos. E aquela 
região é superpovoada, ao contrário da 
outra. Enquanto a Amazônia não tem 
dois habitantes por quilômetro quadra-
do, a Baixada Fluminense, em alguns de 
seus Municípios, como o de Nilópolis, 
tem 12.000 habitantes por quilômetro 
quadrado. Mas, aí é o pauperismo. São 
massas imensas ali acumuladas sem 
água, sem esgotos, sem calçamento e 
com péssimo transporte. 

Por isso, o economista Jacy Maga-
lhães, fazendo um estudo daquela re-
gião, apresentou um memorial, uma ex-
posição, um relatório ao Governador do 
Estado do Rio em que salientava que, 
sob o aspecto sócio-econômico, a Baixa-
da Fluminense representava um perigo 
maior do que o Nordeste, porque ali es-
tava sacrificada uma população con-
densada em área estreita, revoltada pelo 
descaso de todos os governos. E sabe-
mos, pela experiência dos homens que 
há sessenta anos ali residem, que não 
há nenhuma possibilidade nem da Pre-
feitura, nem do Govêrno do Estado 
atenderem às necessidades mínimas da-
quela região. Daí a emenda apresenta-
da pelo eminente Deputado Amaral 
Peixoto, no sentido de se estabelecer 
também uma modesta vinculação, de 
apenas meio por cento, em favor da-
quela região. Infelizmente, porém, tudo 
indica que a emenda não obterá êxito 
na votação desta tarde. Quero dizer, 
entretanto, que o Govêrno, em parte, 
atendeu à pressão das Bancadas inte-
ressadas, porque concordou com a apro-
vação da Emenda n.0 363-3, que esta-
belece que a lei complementar poderá 
fixar essas vinculações. É, evidentemen-
te, diferente. Há dois sentidos: uma re-
gra constitucional seria de muito mais 
efeito do que uma simples lei comple-
mentar. Ademais, em se tratando de lei 
complementar, sôbre assunto financei-
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ro, face à Constituição que estamos vo-
tando, nós não teremos iniciativa na 
lei: vamos ficar na dependência da boa 
vontade ou da má vontade de qualquer 
Presidente da República. 

Em todo caso, só isto é que foi pos-
sível obter-se na situação atual. De 
qualquer modo, devo dizer que o justo, 
o certo e o reclamado pelo Brasil seria 
o estabelecimento dessas vinculações in-
dispensáveis ao progresso e ao futuro 
dêste País. 

O SR. MANOEL NOVAIS: (223) - Sr. 
Presidente, Srs. Congressistas, tenho ou-
vido, por diversas vêzes, referência a uma 
expressão, que se torna a cada instante 
quase chavão nesta Casa: tôda a maté-
ria é polêmica. 

Devo dizer, Sr. Presidente e Senhores 
Congressistas, que a matéria que não 
comporta êsse adjetivo é a das vincula-
ções, porque é matéria que está na cons-
ciência de cada um dos representantes 
do povo, com assento nesta Casa, quer 
seja êle da Amazônia, quer do Nordeste, 
quer do Vale do São Francisco, quer seja 
êle da fronteira sudoeste, quer seja êle 
do Vale do Paraíba. 

Senhor Presidente, como disse no dis-
curso de sexta-feira última, a Constitui-
ção, aparentemente, é um documento ju-
rídico, mas tem que traduzir os anseios e 
as aspirações legítimas do povo. Não es-
tamos inovando, Sr. Presidente, não es-
tamos aproveitando um Congresso reu-
nido, uma Assembléia Constituinte, para 
apresentar à Nação, reivindicações no-
vas. Não, Sr. Presidente, Senhores Con-
gressistas. O que estamos pleiteando é a 
continuação daquilo que nos foi assegu-
rado pelos Constituintes de 1934 e de 
1946. 

Não é possível que no curso do tempo, 
razões houvesse que invertessem os têr-
mos dos problemas amazônicos, nordes-
tinos, fronteirinos sudoeste e do Vale 
do Paraíba, quando em verdade o que a 
realidade prova, é que só depois que ai-

cançamos essas conquistas nas Consti-
tuições é que essas regiões começaram a 
respirar o oxigênio respirado por outras, 
numa hora em que nos era negado tudo. 
Pois bem. Sr. Presidente, a prova aí está, 
de que as grandes realizações do vale 
amazônico, do vale do São Francisco, 
do Nordeste, da Fronteira Sudoeste como 
do Vale do Paraíba, começaram a ser 
sentidas pelo povo, justamente, depois 
que as Constituições e as leis as consa-
graram. E quando chega a esta altura, 
quando o povo tem esperança nessas 
regiões que, realmente, representam Es-
tados brasileiros, todos com assento nes-
ta Casa, é nesta hora que, depois de 
termos conseguido, não um favor mas 
um ato de justiça a essas Regiões- nós, 
pelas nossas próprias mãos despojamos 
essas populações daquilo que representa 
as últimas esperanças de salvação. 

Fomos nós que tivemos a iniciativa, 
nós os remanescentes Congressistas do 
passado, entre êles o Deputado Arruda 
Câmara, que comigo formaram o grupo 
dos constituintes de 34 e de 46. Não se 
comprende, Senhor Presidente, que todos 
êsses homens tenham errado; errado os 
de 34 errado os de 46 e errado os de 
hoje. Mas, se cada um de nós consultar 
a sua consciência, nenhum negará voto 
às vinculações. 

Senhor Presidente, respeito o ponto de 
vista do Govêrno. Mas não compreendo 
que nós, velhos parlamentares, em face 
de o art. 64, apenas mencionemos, no 
texto, as expressões "nos têrmos de de-
senvolvimento regional" com um ligeiro 
acréscimo, no § 3.0 permitindo leis com-
plementares. Está visto que se essas vin-
culações não continuarem na Constitui-
ção de 67, tal como foram consagradas 
nas Constituições de 46 e 34, não tere-
mos esperança de obtê-las através de leis 
complementares, oriundas das mesmas 
fontes que negam, neste instante, êsses 
mesmos direitos. 

Lastimo que êste Congresso cometa tal 
êrro para com as nossas regiões e nossos 
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próprios Estados, e mais lamentável ain-
da é que, neste instante, esteja na Presi-
dência da República o Marechal Hum-
berto de Alencar Castello Branco, um 
grande e eminente nordestino, que no 
próprio Govêrno, depois de haver dado 
as melhores provas de atenção para com 
as regiões, tanto do São Francisco, quan-
to do Nordeste e da Amazônia, onde há 
pouco presidiu o grande movimento de 
redenção nacional, permita que tal 
aconteça. E êste Congresso, decidindo 
sôbre matéria de tal magnitude, com as 
próprias mãos arrancará do coração do 
povo dessas regiões, aquilo que seria a 
última esperança para sua própria sal-
vação. 

Senhor Presidente, deixo a tribuna co-
locando, não em têrmos polêmicos, mas 
em têrmos de consciência, um apêlo a 
cada um dos Congressistas. Com o re-
sultado dessa votação conformar-me-e!, 
seja êle qual fôr, mas certo de que, como 
Constituinte de 34, como Constituinte de 
46, como autor do art. 29 do Ato das Dis-
posições Transitórias, que inclui o São 
Francisco no texto da Constituição, te-
rei, neste instante, cumprido o meu de-
ver para com aquela região, para com a 
Bahia e para com êste País. 

O SR. GABRffiL HERMES: (223)- Sr. 
Presidente, Srs. Congressistas, em todo o 
decorrer dos debates do Projeto de Cons-
tituição, oriundo do Govêrno temo-nos 
conservado dando a nossa solidariedade 
aos membros do nosso Partido. E, mais, 
Sr. Presidente e Srs. Congressistas, te-
mos, também, tido tôda honestidade 
para com a nossa região amazônica e é 
isto que nós desejamos, em poucas pala-
vras, deixar aqui gravado. 

Fomos até onde era possível. Procura-
mos nos apoiar e apoiar os nossos com-
panheiros do Nordeste, porque não po-
díamos e não tínhamos o direito, em ne-
nhum momento, de abrir mão de uma 
conquista, conseguida por aquêles que 
merecem nosso respeito, os Constituintes 

de 1946. Os 3% foram um direito nunca 
bastante respeitado pelos Governos, mas, 
ao menos, tínhamos o direito de reclamar 
êsses valores. 

Sentindo o perigo diante do qual nos 
encontrávamos, procuramos e fomos 
convocados pelo Presidente Castello 
Branco. Em companhia de outros com-
panheiros, visitamos S. Ex.a. Com leal-
dade, ouvimos e dissemos ao ilustre Pre-
sidente que nós não tínhamos o direito, 
não tínhamos condições e não podíamos 
deixar de votar senão a favor da emenda 
que adotáramos, a emenda do Deputado 
Paulo Sarasate. E com ela iremos votar 
porque êsse é um dever nosso de cons-
ciência para com a nossa região, a mais 
vazia, mais abandonada e a que mais o 
Brasil deve defender. 

Tantos encontros, tantas reuniões e 
tão poucos recursos para a região Ama-
zônica. Tivemos a lealdade de dizer ao 
Presidente da República que aquela era 
uma região que precisava ser olhada com 
mais e mais carinho. Ouvimos de S. Ex. a 
com segurança que, se aprovada a Emen-
da n.0 363, êle desde já adiantava que ha-
via mandado elaborar um projeto, dando 
à região amazônica e ao Nordeste, aquêles 
direitos e vantagens da atual Constitui-
ção. Daria ainda mais, adiantou, antes 
de terminar o seu Govêrno. Isso ouvi-
mos há apenas três dias, eu, o Deputado 
pelo Amazonas, José Esteves, Presiden-
te da Comissão de Valorização Econômi-
ca da Amazônia, nosso colega do mesmo 
nome e sobrinho do grande Deputado 
Leopoldo Peres e mais o Deputado Hegel 
Morhy, de Rondônia. 

A palavra do Presidente nesse sentido 
merece todo o nosso respeito, mas por 
um dever de consciência, porque amanhã 
não será Presidente o Marechal Castello 
Branco, lutaremos agora, votando pela 
aprovação da emenda Paulo Sarasate, 
que repete na Constituição em votação 
o que consta na de 1946. Não esquecemos 
que um Govêrno que teve como MinistrCJ 
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da Fazenda um homem de São Paulo, o 
ilustre Sr. Carvalho Pinto, nenhum favor 
fêz à região amazônica, nem um só, e 
não fêz pagar as verbas da região. 

Por isso, Sr. Presidente, votamos a 
favor da emenda. Perdendo ou não, pro-
curamos defendê-Ia. Ficamos com a 
consciência tranqüila; cumprimos nosso 
dever lutando pela inclusão, na Consti-
tuição, da emenda Paulo Sarasate, que 
visa a reincluir na Nova Constituição o 
mesmo dispositivo que consta na de 1946. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA: (224)-
Senhor Presidente, Srs. Congressistas, 
uns poucos minutos apenas tomarei a 
atenção dos meus eminentes colegas. 

Quando se cogitou de eliminar da 
Constituição os dispositivos que estabe-
leciam vinculação orçamentária, não se 
fazia isto gratuitamente. 

O objetivo era conciliar a nova política 
financeira ou orçamentária com os in-
terêsses fundamentais das regiões que 
deveriam ser favorecidas, assistidas, pela 
razão de que não há possibilidade nos 
orçamentos modernos, nos tempos mo-
dernos, de vincular verbas fixamente, 
sem nenhuma limitação, obrigando a im-
provisações de programas e, de outro 
lado, paralisar uma boa parte da subs-
tância financeira da Nação em detri-
mento das próprias regiões que se pre-
tende favorecer. 

Para ser bem entendida a posição ofi-
cial, a posição do Govêrno sôbre esta ma-
téria, basta dizer aos meus eminentes 
colegas, aos Srs. Senadores, que o Orça-
mento da Nação está paralisado em 38% 
da sua receita, 38% se acham vincula-
dos comprometidos previamente. Como 
as despesas gerais com o funcionalismo 
montam a 55%, significa dizer que, de 
saída, 93% da receita pública se encon-
tram paralisados, imobilizados, sem pos-
sibilidade do menor planejamento. 

O que fazem então os governos suces-
sivos? Deixam na Constituição e não 
cumprem nos atos. Os nossos companhei-
ros do Norte do Nordeste bem o sabem. 

Não são cumpridos os dispositivos cons-
titucionais, ou por falta de planejamen-
to, ou por falta de dinheiro, pois sobram 
apenas 7% do orçamento para pagar 
material e para os investimentos indis-
pensáveis. O que sucede? Fazem a quí-
mica contábil financeira, a química or-
çamentária, e não dão às regiões coisa 
alguma. 

Foi por iso que se estabeleceram os or-
çamentos plurianuais, o que significa or-
çamento-programa, orçamento abran-
gente de tôdas essas atividades que a 
Nação tem de estimular, tem de favore-
cer, por todos os meios. 

Assim, não há possibilidade de recuar 
da disciplinação, a que não apenas as 
bancadas do Nordeste, mas tôdas as ban-
cadas desta Casa, do Brasil inteiro, se 
acham vinculadas. Há uma vinculação 
maior que a financeira - há uma vin-
culação de ordem moral e cívica da Na-
ção Brasileira, em favor das regiões me-
nos favorecidas. 

O nobre Deputado Paulo Sarasate e os 
nobres companheiros que me antecede-
ram deixaram bem claro êste assunto, 
completando-o com a informação de que 
era preciso, criar na Constituição, dispo-
sitivos que permitissem examinar, no 
planejamento plurianual, através de uma 
lei complementar, as necessidades, den-
tro das possibilidades - o que em Eco-
nomia e Finanças predomina, o que tor-
tura o administrador e o político: a limi-
tação dos recursos. 

Por consegüinte, dentro dos recursos, 
que a Nação possa encontrar, nacionais 
ou internacionais, é que se realiza o 
grande planejamento. 

Ditas estas palavras, com a seriedade 
necessária à breve tramitação desta ma-
téria, é que venho dizer com aprêço a 
meus prezados companheiros do Norte e 
Nordeste, que não fazemos discrimina-
ção alguma. Há um compromisso solene 
que está expresso no texto da nova Cons-
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tituição, e êste é o nosso compromisso 
geral. Eis a razão por que aqui, hoje, com 
decisão, dentro destas razões inspiradas 
no mais alto patriotismo, proferimos o 
nosso voto contrário às proposições. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Vai ser iniciada a chamada. 
O Deputado MANOEL DE ALMEIDA 

<ARENA- Minas Gerais) esclarece: (224) 

Senhor Presidente, peço permissão 
para encaminhar à Mesa a minha de-
claração de voto a respeito dessa Emen-
da, em virtude de não me ter sido possí-
vel usar da palavra na oportunidade de 
sua votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência recebe a comunicação 
de V. Ex.a e, em seguida a votação, a 
transmitirá ao Plenário. 

O Deputado FLORES SOARES (ARENA 
- Rio Grande do Sul), pela ordem, assi-
nala: (224) 

Senhor Presidente, aproveito também 
para fazer, neste momento, uma afirma-
ção e um apêlo. 

A afirmação é a de que, como repre-
sentante do Rio Grande do Sul, estou 
com os olhos voltados para a fronteira 
Sudoeste, que foi conseqüência de uma 
grande luta e que necessita de tantos re-
cursos, principalmente, para estradas e 
escolas técnicas. 

E por outro lado, um apêlo aos repre-
sentantes do meu Estado, aos de Santa 
Catarina, do Paraná e do Mato Grosso, 
para que não deixem ficar sem recursos 
esta região da fronteira sudoeste. 

Muito grato a V. Ex.a 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- A declaração de V .Ex.a constará de 
Ata e dos Anais. 

Vai-se passar à votação das emendas, 
em bloco. 

O Sr. 1.0-Secretário, pode iniciar a 
chamada. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
SIM OS SRS. DEPUTADOS: 
Humberto Lucena 

Acre: 
Armando Leite - ARENA 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos - MDB 
Leopoldo Peres - ARENA 

Pará: 
Adriano Gonçalves- ARENA 
Armando Carneiro - ARENA 
Armando Corrêa - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo- ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão: 

Alexandre Costa - ARENA 
Eurico Ribeiro -ARENA 
Henrique La Roque - ARENA 
Joel Barbosa- ARENA 

Ceará: 

Armando Falcão - ARENA 
Audízio Pinheiro- ARENA 
Costa Lima - ARENA 
Dias Macedo -ARENA 
Edilson Melo Távora- ARENA 
Esmerino Arruda- ARENA 
Flávio Marcílio- ARENA 
Francisco Adeodato - ARENA 
Furtado Leite -ARENA 
Leão Sampaio- ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Ossian Araripe- ARENA 
Paulo Sarasate- ARENA 
Wilson Roriz - ARENA 

Rio Grande do Norte: 

Djalma Marinho -ARENA 
Grimaldi Ribeiro - ARENA 
Jessé Freire- ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 
Xavier Fernandes - ARENA 



Paraíba: 

Emany Sátiro- ARENA 
Flaviano Ribeiro- ARENA 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Milton Cabral - ARENA 
Plínio Lemos- ARENA 
Raul de Góes- ARENA 
Teotônio Netto -ARENA 

Pernambuco: 

Aderbal Jurema- ARENA 
Arruda Câmara - ARENA 
Augusto Novaes- ARENA 
Aurino Valois - ARENA 
Bezerra Leite- ARENA 
Costa Cavalcanti - ARENA 
Dias Lins - ARENA 
Heráclio Rêgo - ARENA 
João Cleofas - ARENA 
Josecarlos Guerra- ARENA 
José Meira - ARENA 
Luiz Pereira- ARENA 
Magalhães Melo - ARENA 
Milvemes Lima- ARENA 
Ney Maranhão- ARENA 
Souto Maior- ARENA 
Tabosa de Almeida - ARENA 

Alagoas: 

Medeiros Neto- ARENA 
Oséas Cardoso - ARENA 
Segismundo Andrade - ARENA 

Sergipe: 

Arnaldo Garcez - ARENA 
Machado Rollemberg - ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 

Bahia: 

Manoel Novaes- ARENA 
Necy Novaes- ARENA 
Wilson Falcão -ARENA 

Espírito Santo: 

Raymundo de Andrade- ARENA 

Guanabara: 

Rômulo Marinho 
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Minas Gerais: 
Bento Gonçalves- ARENA 
Bias Fortes - ARENA 
Francelino Pereira - ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Manoel de Almeida - ARENA 
Nogueira de Rezende -ARENA 
Oscar Corrêa 
Paulo Freire - ARENA 
Pedro Vidigal- ARENA 
Teófilo Pires- ARENA 
Walter Passos - ARENA 

São Paulo: 
Adrião Bemardes - ARENA 
Derville Alegretti - MDB 

Goiás 
Rezende Monteiro - ARENA 

Mato Grosso: 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Rachid Mamed- ARENA 
Saldanha Derzi- ARENA 

Paraná: 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto - ARENA 

Santa Catarina: 
Antônio Almeida- ARENA 
Lenoir Vagas - ARENA 

Rio Grande do Sul: 
Croacy de Oliveira - MDB 
Flôres Soares - ARENA 

Amapá: 
Janary Nunes - ARENA 

Rondônia: 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
NAO OS SRS. DEPUTADOS: 
Raymundo Padilha 

Acre: 
Geraldo Mesquita- ARENA 



Maranhão: 
Clodomir Millet - ARENA 

Piauí: 
Ezequias Costa - ARENA 
Gaioso e Almendra- ARENA 
Heitor Cavalcante - ARENA 
Souza Santos- ARENA 

Sergipe: 
Lourival Batista - ARENA 

Bahia: 

Cícero Dantas - ARENA 
Heitor Dias - ARENA 
João Alves - ARENA 
Luiz Viana -ARENA 
L una Freire - ARENA 
Nonato Marques - ARENA 
Raimundo Brito - ARENA 
Ruy Santos - ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 

Espírito Santo: 

Bagueira Leal- ARENA 
Dulcino Monteiro- ARENA 
Floriano Rubin - ARENA 
João Calmon - ARENA 
Oswaldo Zanello - ARENA 

Rio de Janeiro: 
Carlos Werneck- ARENA 
Daso Coimbra - ARENA 
Edilberto de Castro - ARENA 
Heli Ribeiro - ARENA 
Mário Tomborindeguy - ARENA 

Guanabara: 
Adauto Cardoso- ARENA 
Arnaldo Nogueira- ARENA 
Cardoso de Menezes -ARENA 
Mendes de Morais- ARENA 
Rubens Berardo 

!Ui nas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA 
Aécio Cunha - ARENA 
Amintas de Barros- ARENA 
Celso Murta - ARENA 
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Elias Carmo- ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Guilherme Machado- ARENA 
Horácio Bethônico- ARENA 
Jaeder Albergaria - ARENA 
José Humberto - ARENA 
Manoel Taveira- ARENA 
Monteiro de Castro - ARENA 
Ormeu Botelho - ARENA 
Ovídio de Abreu - ARENA 
Ozanam Coelho- ARENA 
Pedro Aleixo - ARENA 
Pinheiro Chagas - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 
último de Carvalho- ARENA 

São Paulo: 

Aniz Badra- ARENA 
Antônio Feliciano - ARENA 
Arnaldo Cerdeira - ARENA 
Athiê Coury - MDB 
Broca Filho - ARENA 
Campos Vergal- ARENA 
Cantídio Sampaio - ARENA 
Carvalho Sobrinho- ARENA 
Ferraz Egreja - ARENA 
Franco Montoro- MDB 
Hamilton Prado - ARENA 
Henrique Turner - ARENA 
Herbert Levy - ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Nicolau Tuma - ARENA 
Ortiz Monteiro -ARENA 
Padre Godinho - MDB 
Pereira Lopes - ARENA 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Tufy Nassif - ARENA 

Goiás: 

Anísio Rocha - MDB 
Geraldo de Pina - ARENA 
Jales Machado- ARENA 
Ludovico de Almeida - ARENA 

Paraná: 

Accioly Filho - ARENA 
Braga Ramos- ARENA 
Elias Nacle - ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
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Hermes Macedo - ARENA 
Ivan Luz - ARENA 
João Ribeiro - ARENA 
Jorge Curi- ARENA 
Mário Gomes - ARENA 
Minoro Miyamoto- ARENA 
Plínio Costa- ARENA 
Zacarias Selem e - ARENA 

Santa Catarina: 

Albino Zeni - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Joaquim Ramos- ARENA 
Orlando Bertoli- ARENA 
Osni Regis- ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Rio Grande do Sul: 

Afonso Anschau- ARENA 
Ary Alcântara - ARENA 
Cid Furtado- ARENA 
Clóvis Pestana- ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Marcial Terra- ARENA 
Luciano Machado- ARENA 
Norberto Schll\Ídt- ARENA 
Peracchi Barcelos -ARENA 
Tarso Dutra - ARENA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vai ser iniciada a chamada, que será 
feita no Senado Federal do Norte para o 
Sul. Aliás, não coloquei ainda em votação 
a desistência dos destaques no Senado 
Federal. Os Srs. Senadores que aprovam 
a desistência dos destaques queiram per-
manecer como se acham. 

Aprovada. 

A verificação far-se-á no Senado Fe-
deral. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
SIM, OS SENHORES SENADORES: 

Filinto Müller 
Adalberto Sena 
José Guiomard 
Oscar Passos 
Vivaldo Lima 
Edmundo Levi 

Cattete Pinheiro 
Lobão da Silveira 
Eugênio Barros 
Sebastião Archer 
Victorino Freire 
Joaquim Parente 
Menezes Pimentel 
Wilson Gonçalves 
Dinarte Mariz 
Manoel Villaça 
Ruy Carneiro 
Argemiro de Figueiredo 
Domício Gondim 
Pessoa de Queiroz 
Rui Palmeira 
Arnon de Mello 
Heribaldo Vieira 
Júlio Leite 
José Leite 
Aloysio de Carvalho 
Jefferson de Aguiar 
Raul Giuberti 
Vasconcelos Tôrres 
Gilberto Marinho 
Milton Campos 
Benedicto Valladares 
Nogueira da Gama 
Lino de Mattos 
José Feliciano 
Bezerra Neto 
Adolpho Franco 
Mello Braga 
Irineu Bornhausen 
Antônio Carlos 
Attílio Fontana 
Guido Mondin 
Mem de Sá 

RESPONDE A CHAMADA E ABSTÉM-SE 
DE VOTAR O SENHOR SENADOR: 
Eurio Rezende. 

Em questão de ordem, usa da palavra 
o Senador OSCAR PASSOS (MDB 
Acre): (225 ) 

Sr Presidente, solicito a V. Ex.a a fi-
neza de esclarecer-me se, votando como 
votei, vai prevalecer o parecer da Comis-
são. Meu desejo, o desejo da bancada do 

(225) D. C. N. - 21·1·67 - n.o 14 - pâg. 409 
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MDB no Senado é que prevaleça o pare-
cer da Comissão. Então suponho que, 
aprovando o requerimento que sustém os 
destaques, vai prevalecer aquêle parecer. 
E' nesse sentido o meu voto e o da mi-
nha bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Perfeitamente. Aquêles que votarem 
Sim estarão liberando as emendas de pa-
recer favorável, que foram aprovadas 
em bloco, dos destaques que ainda as 
prendiam. A matéria imediatamente se 
incorporará ao texto constitucional. 

O SR. OSCAR PASSOS- E' nosso de-
sejo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Quarenta e três Srs. Senadores vota-
ram Sim. Houve uma abstenção. 

ABSTIVERAM-SE DE VOTAR OS SRS. 
DEPUTADOS: 

Wanderley Dantas 
José Esteves 
João Mendes 
Teódulo de Albuquerque 
Maurício Goulart 
Newton Carneiro 
Alvaro Catão 
Brito Velho 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os Senhores Deputados que não vo-
taram queiram fazê-lo. Vou anunciar o 
resultado: votaram sim 106 Srs. Depu-
tados, votaram não 94 Srs. Deputados, 
ocorreram 8 abstenções. 

O Deputado TEóFILO PIRES (ARENA 
- Minas Gerais) solicita esclarecimen-
to do Presidente do Congresso Nacional, 
em questão de ordem. 

Eu ia exatamente pedir oportunidade 
para votar, porque não fui chamado ou 
não estava presente quando chamado. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- V. Ex.a votou. Seu voto está anotado. 

O SR. TEóFILO PIRES - Gostaria que 
V. Ex.a me informasse como votei. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Qual o voto de V. Ex.a? 

O SR. TEóFILO PIRES- Voto sim. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

-O voto de V. Ex.a está registrado sim. 
O SR. TEóFILO PIRES - Coincidên-

cia, então. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- As emendas foram rejeitadas, recebe-
ram 107 votos sim, 94 votos não e 8 abs-
tenções. 

O Presidente Moura Andrade dá a pa-
lavra ao Deputado LUIZ VIANNA 
(ARENA - Bahia) que profere discurso 
em tôrno de declarações do Deputado 
Oswaldo Lima Filho, segundo as quais, 
teria o então General Castello Branco 
solicitado o apoio do Senhor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, em favor de sua 
candidatura à Presidência da República. 
O orador refuta e rejeita as menciona-
das declarações. No decorrer da oração, 
recebe aparte dos Senhores Carlos Mu-
rilo, Paulo Sarasate, Joaquim Ramos e 
Oswaldo Lima Filho. (225) 

São enviadas à Mesa as seguintes de-
clarações de voto: 

DECLARAÇAO DE VOTO 

EMENDA N.0 846 

Votei, com restrições, a Emenda n.0 846 
pelo fato de entender que, em hipótese 
alguma, se justifica qualquer diminuição 
nas rendas já tão depauperadas de nos-
sos Municípios. 

Coloquei-me sempre em posição fran-
camente contrária aos que teimam e re-
teimam em negar às comunas os estímu-
los renovadores das energias locais. A po-
lítica vesga, de sentido marcadamente 
colonialista, que os podêres central e re-
gional exercem em relação aos municí-
pios, pondo mãos na maior parte das 
rendas públicas, segundo uma divisão ir-
racional e revoltante é responsável por 
essa civilização de fachada contrária às 
determinantes telúricas e geográficas do 
Brasil. 
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o Brasil é a divisão algébrica dos Mu-
nicípios: será rico se os Municípios o fo-
rem; terá alimentação, saúde e instrução, 
se as tiverem as nossas comunas. La-
mentàvelmente, porém, não vêm elas 
contando com o auxílio dos outros setô-
res do Govêrno, senão em caráter alea-
tório e com sentido paternalista. Com 
parcos recursos, evidentemente, nada po-
dem promover as administrações locais. 

Oferecidas estas considerações, quanto 
à posição dos Municípios do País, acre-
dito estar plenamente justificada minha 
preocupação crescente com o revigora-
menta das finanças e da economia das co-
munas brasileiras. Neste instante tão so-
lene e tão importante para a vida do 
País - quando o Congresso Nacional dis-
cute e vota a nova Constituição da Re-
pública - quero que fique consignado 
nos Anais meu pensamento e minha rei-
terada deliberação de prosseguir lutan-
do com entusiasmo a fim de que as ad-
ministrações públicas se preocupem com 
o desenvolvimento econômico dos 4.000 
Municípios de nosso território. 

Brasília, 19 de janeiro de 1967. 
Cunha Bueno. (22H) 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Sr. Presidente: 
Senhores Congressistas, 
Abstenho-me de votar as emendas 

constantes do global da presente vota-
ção, por entender que, se muitas das 
emendas aprovadas nesta oportunidade, 
ampliam e melhoram determinados dis-
positivos consagrados ou até inexisten-
tes no Projeto Constitucional, por outro 
lado, um número considerável de emen-
das, que por certo vão ser aprovadas, 
consagram privilégios odiosos, que che-
gam a raia do abuso. 

Sala das Sessões, em 20 de janeiro de 
1967. - Adriano Gonçalves (227) 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Declaro que dentre as emendas que 

acabam de ser aprovadas em globo, vo-

tei contràriamente à de n.0 659, por en-
tender que o seu texto não é suficiente-
mente claro sôbre a incidência do im-
pôsto de renda sôbre a parte variável dos 
subsídios parlamentares. 

Sala das Sessões, em 20 de janeiro de 
1967. - Aloysio de Carvalho. (227) 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Entendo que os interêsses das regiões 
que seriam beneficiadas com as emendas 
ora em votação já estão atendidos com 
a aprovação da Emenda n.0 363-3. Além 
disso, já votamos contràriamente à 
emenda que visava a vincular recursos 
para a Educação. Aceito a tese de que o 
Orçamento da União não poderia ficar 
sujeito à fixação de percentuais para 
ocorrerem a determinadas despesas e es-
tou certo de que, mesmo para as cha-
madas regiões subdesenvolvidas, e espe-
cialmente para estas, não faltarão os re-
cursos necessários e indispensáveis ao 
seu desenvolvimento. 

Não vimos até hoje cumpridos inte-
gralmente os dispositivos da atual Cons-
tituição que estabelecem a obrigatorie-
dade de o Govêrno da União reservar, 
por exemplo, 3% da sua receita tributá-
ria para o desenvolvimento da região 
amazônica. 

Assim, não será por conter a Consti-
tuição disposições taxativas a êsse res-
peito, que se tenha a segurança de que 
as regiões beneficiárias os recebem, se os 
Governos se obstinam em não lhes con-
ceder êsses recursos. 

Voto contra tôdas as emendas que se 
refiram às chamadas vinculações orça-
mentárias. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 
- Clodomir Millet. (:!27) 
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DECLARAÇAO DE VOTO 

Exmo. Sr. Presidente do Congresso Na-
cional: 

Ausente por momentos do Plenário, 
não me foi possível votar o último grupo 
de emendas à Constituição submetido à 
decisão do Congresso Nacional. Solicito a 
V. Ex.a que faça constar da Ata dos nos-
sos trabalhos que, presente ao Plenário, 
teria dado meu voto favoràvelmente ao 
mesmo grupo de emendas. 

Atenciosamente. - Arnon de Melo. 
(~~·) 

Brasília, 20 de janeiro de 1967. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andradll) 

- Convoco os Srs. Congressistas para 
nova sessão, dentro de 5 minutos, a fim 
de prosseguirmos nos trabalhos. Os Srs. 
Congressistas deverão permanecer no 
Plenário. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 

30 minutos.) 

54.a SESSÃO (20-1-67) 

Aberta a sessão pelo Presidente MOU-
RA ANDRADE, o Senador EDMUNDO 
LEVI (MDB - Amazonas) faz a seguin-
te declaração: (~~') 

Sr. Presidente, em decorrência do re-
sultado da votação na Câmara, as emen-
das que estavam sendo julgadas não 
chegaram a ir ao Senado. Diziam elas 
respeito a assuntos da mais alta impor-
tância para determinadas regiões. Eram 
as chamadas "emendas de vinculação". 

A Bancada do Movimento Democráti-
co Brasileiro no Senado, por meu inter-
médio, vem declarar que, se tivessem elas 
chegado a ser submetidas ao Senado, 
esta Bancada votaria maciçamente pela 
sua aprovação, aliás, tenho certeza de 
que, como ocorreu na Câmara, com o 
apoio de inúmeros outros concidadãos 
que, embora não integrantes da Bancada 
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do MDB, dariam a essas emendas o seu 
apoio, porque compreendem que proble-
mas desta natureza não devem ter sen-
tido partidário, mas, sobretudo, sentido 
nacional. 

Era esta a comunicação que, em nome 
do MDB, no Senado, pretendia fazer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A declaração de V. Ex.a constará de 
Ata e será publicada nos Anais. 

São enviadas à Mesa as seguintes de-
clarações de voto: 

Sr. Presidente: 
No momento em que se encaminha a 

Emenda de n.o 286, relativa à vinculação 
de recursos financeiros para o prosse-
guimento da batalha pelo desenvolvi-
mento da Amazônia, do Polígono das 
Sêcas e do Vale do São Francisco, na 
impossibilidade de ir à tribuna, para a 
comunicação do seu processamento, en-
vio à Mesa do Congresso êste documento 
que traduz a minha convicção de que a 
referida emenda tem a sua consagração 
na transformação verificada nas duas 
últimas décadas, nas áreas referidas, em 
virtude, tão-somente, dos recursos vin-
culados na Carta de 1946. 

Aprovar, pois, a emenda, é ato que 
objetiva o prosseguimento que não deve 
sofrer solução de continuidade e que be-
neficia, com a sua característica de ex-
cepcionalidade, regiões do País também 
excepcionalmente desfavorecidas, já pe-
las condições geo-econômicas, já pelo 
histórico compasso de espera em que se 
situaram em relação a outras áreas, 
mais favorecidas. 

É dever de brasileiro e de barranqueiro 
do São Francisco deixar aqui inscrita 
para que conste dos Anais constitucio-
nais a presente comunicação. 

Brasília, 20 de janeiro de 1967. - Ma-
noel de Almeida (ARENA - Minas Ge-
rais). (~~s) 
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DECLARAÇAO DE VOTO 
No momento em que se votam as 

Emendas n.0 23, de minha autoria, e 
n.0 286, de autoria do nobre Deputado 
Paulo Sarasate, pelas quais se atribuía 
a várias regiões menos desenvolvidas do 
País percentuais para o seu desenvolvi-
mento, abstenho-me de votar, conside-
rando as razões que me foram apresen-
tadas pelo Sr. Presidente da República 
em quem, neste momento, como repre-
sentante da Amazônia, confio, e cujos 
propósitos manifestos em promover o de-
senvolvimento da região, através de lei 
ordinária, são indiscutíveis e devem me-
recer a confiança de tôda a Bancada da 
Amazônia. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 
1967. - José Esteves, Deputado Federal 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Sr. Presidente, 
Srs. Congressistas: 
Ao ser apreciado pelo Congresso Na-

cional, nesta oportunidade, uma gama 
expressiva de emendas ao presente Pro-
jeto Constitucional, no bôjo dêsse 
número considerável de emendas encon-
tram-se as de n.0 s 286-1 e 286-2, que pre-
tendem ratificar as disposições contidas 
nos arts. 198 e 199 da Constituição de 
1946. Queremos, Srs. Congressistas, pela 
presente manifestação, deixar expresso 
o nosso pensamento e a nossa posição, 
quando sabemos de antemão da dispo-
sição das Lideranças do Govêrno nesta 
Casa, em dar provimento às pretensões 
do Executivo Federal, rejeitando as ci-
tadas emendas. 

Pertencente ao Partido governista 
(ARENA) e não tendo, pela presente 
manifestação, intenção de repudiar os 
atos e procedimentos das Lideranças da 
ARENA, todavia, o nosso apoiamento ao 
comportamento dessas mesmas Lideran-
ças, na presente votação, seria desmentir 
tôda a aspiração e reivindicação justa 
de imensas áreas subdesenvolvidas, na 
Nação Brasileira, que clamam por melhor 

compreensão dos homens públicos do 
Brasil. 

Votar contràriamente, quando a Lide-
rança fecha questão a respeito da pre-
sente votação, seria contrariar a linha 
partidária, seria rebeldia. Nosso voto fa-
vorável, infelizmente, não modificará o 
resultado que a maioria governista vai 
impor, na presente votação. Nesse dile-
ma de consciência, entre a fidelidade 
partidária e justo atendimento a áreas 
menos favorecidas da Nação, preferimos, 
ao verificarmos a menor possibilidade 
de vingarem as pretensões em favor da 
Amazônia e do Nordeste, votar contra a 
rejeição das emendas, mesmo que con-
trariando as diretrizes da Liderança, 
porque, desta forma, estaremos como um 
eco, a reproduzir o grito de repulsa da 
minha gente, ante o atentado que se vai 
cometer. 

Sala das Sessões, em 20 de janeiro de 
1967. - Adriano Gonçalves. (228) 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Tendo a Câmara dos Deputados votado 
contra, a matéria não chegou ao Senado, 
onde votaria favoràvelmente à Emenda 
Paulo Sarasate, de vez que sou autor de 
emendas semelhantes. A Mesa já tem 
registrada minha manifestação anterior 
quando lutei tenazmente, para que a 
Baixada Fluminense e o Vale do Paraíba 
contassem com vinculação orçamentária 
para o seu desenvolvimento. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 
- Vasconcelos Tôrres. (~2R) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vai-se passar à votação de matérias 
que ficaram para decisão singular. 

A primeira emenda é a de n.0 521-2. 
Tem a palavra o Sr. Relator-Geral. 

O Senador ANTONIO CARLOS (ARENA 
- Santa Catarina), como Relator-Geral, 
esclarece: (22H) 

Sr. Presidente, a Secretaria da Comis-
são Mista acaba de comunicar que algu-
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mas emendas destacadas pela Liderança 
da ARENA não foram objeto de pedido 
de preferência. Solicitaria a V. Ex.a o 
obséquio de permitir que, por alguns mi-
nutos, eu consultasse os requerimentos 
de destaque para o fim de esclarecer 
quanto às Emendas n.0 s 295 e 363/4, 
porque, realmente, essas duas emendas 
foram destacadas para efeito de rejei-
ção. As Emendas n.0 s 90-C-54 e 114, 
aprovadas em conjunto com a n.0 441, 
(trata-se do caso de funcionários em dis-
ponibilidade receberem o vencimento in-
tegral, e não proporcional ao tempo de 
serviço), e mais as de números 322, 324, 
481, 837-5, 848, 852, 854, 130-14 e 639, 
mereceram parecer favorável da Co-
missão e, realmente, deveriam ser 
aprovadas, como consta das anotações 
do Sr. Secretário da Presidência, sendo 
que as duas últimas aprovadas em parte, 
a 130-14 e a 639-2. No entanto, com re-
lação às Emendas n.0 s 295 e 363-4, que 
receberam parecer contrário da Comis-
são, para votação das quais há requeri-
mento de destaque na Mesa, pediria a 
V. Ex.6 , se possível, mandasse verificar 
se, realmente, elas constam como apro-
vadas, ainda que destacadas. Por meu 
turno, farei uma verificação, à vista das 
cópias dos requerimentos de preferên-
cia e votação em globo. Fico muito gra-
to a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
(229) - A Presidência ia anunciar ma-
téria de votação singular, mas, diante da 
manifestação feita pelo Sr. Relator-Ge-
ral, sente que há necessidade de realizar 
efetivamente um exame para verificar 
se matérias existem que devam perten-
cer a grupos de emendas de parecer fa-
vorável ou contrário, e que devam sofrer 
apreciação do Plenário, sob pena de se-

rem dadas como incorporadas ou rejei-
tadas, de acôrdo com a deliberação da 
Presidência do Congresso e conforme já 
ficou assentado. 

Assim sendo, solicito do Sr. Relator 
venha fazer êste exame junto à Presi-
dência. E vou suspender a sessão por al-
guns instantes de modo a que possamos 
retomar os trabalhos. 

Está suspensa a sessão por alguns ins-
tantes, até que a Presidência ultime a 
verificação e conferência que precisa 
realizar com o Sr. Relator. 

(A Sessão é suspensa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Está reaberta a sessão. 

Srs. Congressistas, uma boa notícia 
para todos, embora isto signifique um 
pouco mais de trabalho à noite. Não há 
condições de prosseguirmos nesta sessão. 
Há necessidade de se fazer um estudo 
sôbre as conseqüências havidas com as 
votações verificadas durante o dia de 
hoje, de modo a podermos reencetar o 
trabalho sem o risco de votarmos, por 
equívoco, matérias que já tenham sido 
aprovadas ou rejeitadas, ou de haver 
qualquer impossibilidade de redação fi-
nal, quando estiverem terminadas as vo-
tações. 

Assim sendo, a Mesa, como também o 
sr. Relator, necessitam de tempo para 
organizarem êste trabalho. Vou encerrar 
esta sessão, convocando uma outra para 
as 21 horas, quando procuraremos dar 
prosseguimento à matéria constitucional. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 10 

minutos.) 
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55.a SESSÃO (20-1-67) 

Aberta a sessão, o PRESIDENTE 
Moura Andrade comunica que recebeu 
sugestões e observações sôbre o Projeto 
de Constituição, procedentes de diversas 
entidades. A relação é lida pelo Sr. 1.0 -

Secretário. (230) 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

Sugestões e Observações sôbre 
o Projeto de Constituição 

Câmaras Municipais: 
Câmara Municipal de Belém - Pará 
- 13-12-66. 
Câmara Municipal de Recife - Per-
nambuco - 13-12-66. 
Câmara Municipal de Recife - Per-
nambuco - 16-12-66. 
Câmara Municipal de Rio Verde -
Goiás - 16-12-66. 
Câmara Municipal de Barretos -
São Paulo - 20-12-66. 
Câmara Municipal de Cacequi - São 
Paulo - 26-12-66. 
Câmara Municipal de São Carlos -
São Paulo - 13-12-66. 
Câmara Municipal de São Paulo 
São Paulo - 9-12-66. 
Câmara Municipal de São Paulo 
São Paulo - 16-12-66. 
Câmara Municipal de Campos - Rio 
de Janeiro - 14-12-66. 
Câmara Municipal de Bagé Rio 
Grande do Sul - 2-11-66. 
Câmara Municipal de Bagé Rio 
Grande do Sul - 1-12-66. 
Câmara Municipal de Camaquã -
Rio Grande do Sul- 23-11-66. 
Câmara Municipal de Giruá - Rio 
Grande do Sul - 2-12-66. 
Câmara Municipal de Passo Fundo 
-Rio Grande do Sul- 10-12-66. 
Câmara Municipal de Pôrto Alegre 
- Rio Grande do Sul - 12-12-66. 
Câmara Municipal de São Gabriel -
Rio Grande do Sul- 29-12-66. 

Câmara Municipal de Sapucaia -
Rio Grande do Sul- 25-11-66. 
Câmara Municipal de Tapes - Rio 
Grande do Sul - 14-12-66. 

Coletividades: 

Federação Espírita Umbandista de 
Vitória - Espírito Santo - 14-12-66. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O Sr. 1.0 -Secretário irá proceder à lei-
tura de requerimento. 

É lido o seguinte: (230) 

REQUERIMENTO 
Senhor Presidente: 
Na forma regimental, solicitamos a 

v. Ex.a submeter ao Plenário o pedido 
que ora formulamos de cancelamento dos 
destaques para votação das seguintes 
emendas com parecer favorável: 

90-C-54- 324- 481-837-5-848-
852-854- 114- já aprovada em con-
junto com a 441 - 130-14 - aprovada 
em parte conforme parecer da Comissão 
- 639-2 - aprovada em parte, conforme 
parecer da Comissão, até a palavra "au-
tarquias." 

Sala das Sessões, em 20 de janeiro de 
1967. - Filinto Müller- Raymundo Pa-
dilha. 

São as seguintes as emendas com;-
tantes do requerimento lido: 

N.0 90-C-54 
54 - Substitua-se, pelo seguinte, o in-

ciso X do art. 158: 
"X - descanso remunerado da ges-
tante, antes e depois do parto sem 
prejuízo do emprêgo nem do salá-
rio." 

N.0 324 

Nas "Disposições Transitórias", inclua-
se onde convier: 

"Art. - No exercício de 1967, a per-
centagem da arrecadação que cons-

C230) - D .C .N. - n.o 14 - 21·1-67 - pág. 414 
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titui receita da União, a que se re-
fere o art. 25, será de 86% (oitenta 
e seis por cento), cabendo o restan-
te ao Fundo de Participação dos Es-
tados e do Distrito Federal e ao Fun-
do de Participação dos Municípios, 
na proporção de 8% <oito por cento) 
e 6% (seis por cento), respectiva-
mente." 

N.0 481 
Inclua-se entre as Disposições Transi-

tórias: 
"Art. - O patrimônio dos partidos 
políticos extintos por fôrça do Ato 
Institucional n.0 2, de 27 de outubro 
de 1965, será transferido a qualquer 
das organizações políticas devida-
mente registradas. A transferência 
incluirá ativo e passivo das entida-
des, cabendo ao último presidente de 
cada organização extinta promover a 
execução da medida determinada 
neste dispositivo." 

N.0 837-5 
5 

TíTULO V - Das Disposições Gerais e 
Transitórias. 

Suprimir o art. 171. 

N.0 848 
Adite-se ao art. 157 o seguinte pará-

grafo: 
"~ 9.0 - A União, mediante lei com-
plementar, poderá estabelecer regiões 
metropolitanas, constituídas p o r 
Municípios que, independentemente 
de sua vinculação administrativa, 
integrem a mesma comunidade só-
cio-econômica, visando à realização 
de serviços de interêsse comum." 

N.0 852 
Acrescentar ao art. 71 os seguintes pa-

rágrafos: 
"§ 5.o - O Tribunal de Contas, ex 
officio ou mediante provocação do 
Ministério Público ou das Auditorias 
Financeiras e Orçamentárias e de-

mais órgãos auxiliares, se verificar a 
ilegalidade de qualquer despesa, in-
clusive as decorrentes de contratos, 
aposentadorias, reformas e pensões, 
deverá: 
a) assinar prazo compatível para que 

o órgão da administração públi-
ca adote as providências necessá-
rias ao exato cumprimento da lei; 

b) no caso do não-atendimento, sus-
tar a execução do ato, exceto em 
relação aos contratos; 

c) na hipótese de contrato, solicitar 
ao Congresso Nacional que deter-
mine a medida prevista na alínea 
anterior ou outras que julgar ne-
cessárias ao resguardo dos objeti-
vos legais. 

§ 6.0 - O Congresso Nacional delibe-
rará sôbre a solicitação de que cogita 
a alínea c do parágrafo anterior no 
prazo de 30 (trinta) dias findo o qual, 
sem pronunciamento do Legislativo, será 
considerada insubsistente a impugnação. 

§ 7.0 - O Presidente da República po-
derá ordenar a execução do ato a que 
se refere a alínea b do § 5.0 ad refe-
rendum do Congresso Nacional. 

§ 8.0 - O Tribunal de Contas julgará 
da legalidade das concessões iniciais de 
aposentadorias, reformas e pensões inde-
pendendo de sua decisão as melhorias 
posteriores." 

N.0 854 
Dê-se ao § 4.0 do art. 65 a seguinte 

redação: 
"§ 4.0 - A despesa de pessoal da 
União, Estados ou Municípios não po-
derá exceder de cinqüenta por cento 
das respectivas receitas correntes." 

N.0 114 
No § 2.0 do art. 97, substituam-se as 

palavras: 
"com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço" 
por 
"com proventos integrais." 
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N.0 130-14 

"Art.- O voto será secreto nas eleições 
nos casos estabelecidos nos artigos 33, 
§ 1.0 , 36, n.0 s I e li, 44, n.0 1, 46, n.O• IV e 
VIII, e 61, § 3.0 , ou mediante requerimento 
de um têrço dos membros de cada uma 
das Câmaras." 

N.0 639-2 

Acrescente-se, após o art. 69 o seguin-
te artigo, renumerados os demais: 

"Art.- As normas de fiscalização fi-
nanceira e orçamentária estabeleci-
das nesta Seção aplicam-se às au-
tarquias, fundos, sociedades de eco-
nomia mista de que a União seja 
acionista majoritária e demais enti-
dades paraestatais ou de adminis-
tração indireta." 

• • • 
Em questão de ordem usa da palavra o 

Senador EURICO REZENDE (ARENA -
Espírito Santo): pao) 

Sr. Presidente ao encerrar-se a última 
sessão, V. Ex.6 informou que o Congres-
so Nacional iria apreciar a etapa das de-
cisões singulares - fixei até na memó-
ria o enunciado de V. Ex.a - e, em se-
guida, V. Ex.6 anunciou o processo devo-
tação relativo a Emenda n.0 521-2. 

~sse processo têve início com a apre-
ciação do requerimento para votação em 
separado. Agora V. Ex.6 surpreende, pelo 
menos a mim, anunciando a superposi-
ção de um requerimento assinado pelas 
honradas Lideranças da ARENA, no Se-
nado e na Câmara. Então, pediria a 
V. Ex.a reatasse o processo de votação 
concernente à Emenda 521-2 ou, então, 
produzisse para o Plenário as razões da 
validade contra a procedência dêsse re-
querimento, para que não se sacrifique, 
não se dessangre o direito daqueles que 
não foram afortunados na apreciação de 
suas proposições subsidiárias pelas lide-
ranças partidárias, na Câmara e no Se-
nado. 

Senhor Presidente, V. Ex.6 anunciou 
que iria, a partir da última reunião, 
apreciar as Emendas 521-2, 827, 241, 326, 
110, 250. São emendas que se tornaram 
escoteiras, porque não mereceram o prê-
mio da inclusão no rol daquelas que, com 
parecer favorável ou contrário, pouco 
importa, iriam ser aprovadas. Então eu 
pediria a V. Ex.6 que reatasse o processo 
de votação da Emenda 521-2 e prosse-
guisse então, na observância do escalona-
mento decidido por V. Ex.a anteriormen-
te e anunciado para o bom ouvido e a 

. melhor memória do Plenário. 

DECISAO DA PRESIDmCIA (231) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência responde à questão de 
ordem do nobre Senador Eurico Rezende, 
explicando que S. Ex.6 comete um equí-
voco inicial. Nenhum requerimento de 
preferência foi votado para a Emenda 
521-2. Apenas eu disse ao Plenário que 
iríamos iniciar a votação de emendas 
singulares, porque nenhum requerimento 
que as agrupasse existia sôbre a Mesa. E 
disse que a primeira emenda singular a 
se11 votada •seria a 521-2. Nada mais 
anunciei além disto, senão que iria en-
cerrar a sessão sem iniciar aquela vota-
ção, em virtude da necessidade de apre-
ciar a matéria em seu conjunto. Elas 
eram realmente singulares, eram esco-
teiras, como disse V. Ex.6 , mas o fato é 
que arranjaram muitas companhias. Um 
requerimento formulado pelas Lideran-
ças tornou-as agrupadas para aprecia-
ção. ~sse requerimento será oportuna-
mente anunciado. Acha-se sôbre a Mesa. 
No momento, estamos objetivando deci-
dir a respeito de outro requerimento que 
acaba de ser lido peio Senhor Primeiro-
Secretário e que diz respeito à desistên-
cia de destaques de emendas já aprova-
das. De modo que se o Plenário aprovar 
a desistência dêsses destaques, estas 
emendas prevalecerão como aprovadas, 

(231) - D.C.N. - n.o 14 - 21-1-67 - pág. 415 
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porque o parecer era favorável. Aprova-
das foram no início, e se incorporarão 
ao texto constitucional. 

Em seguida, entraremos na segunda 
fase, aquela para a qual V. Ex.a levan-
tou a questão de ordem. Vou fazer, pois, 
a votação do primeiro requerimento já 
que é êste o que foi lido e nenhum outro 
anterior existia a respeito da Emenda n.0 

521. Nenhum foi lido, nenhum foi vota-
do. 

Anunciei realmente que iríamos iniciar 
a votação de emendas singulares e que 
a primeira seria a 521. Mas ela deixou 
ou deixará de ser singular. Há apenas 
uma proposta para que deixe de ser sin-
gular e isso pode ocorrer por votação do 
Plenário. 

Mas, anunciei também, nobre Senador 
Eurico Rezende, que o Congresso Nacio-
nal, hoje, às 2 horas da tarde e às 21 ho-
ras, realizaria sessões para a discussão 
da Lei de Imprensa e, não obstante êsse 
anúncio, ainda estamos na fase de vo-
tação de matéria constitucional. Como 
tudo quanto resta a ser votado é maté-
ria que não apresenta substância de for-
mação política ou de representação ne-
cessária na equação constitucional a Pre-
sidência solicitou que as lideranças to-
massem providências para o encerra-
mento dêsses trabalhos, porque há neces-
sidade de se realizar a votação de uma 
outra lei, para a qual são exigidas três 
sessões. Se não forem realizadas no dia 
de amanhã, a lei poderá ser produzida 
na sua originária redação, sem que o 
Congresso tenha podido fazer qualquer 
apreciação a respeito. 

Então estou diante de realidades abso-
lutas. Se a Mesa pudesse teria o máxi-
mo prazer em que o Plenário ficasse sem-
pre discutindo as matérias. Ela o fêz 
quanto pôde. Começamos o debate da 
matéria constitucional muito antes da 
discussão. Mas, agora, já não é possível. 
Precisamos encerrar o processo de vota-
ção já que a Constituição foi votada no 

seu todo e agora estamos discutindo de-
terminados aspectos que não são de or-
dem universal, aos quais precisamos dar 
um ponto final, em face da realidade que 
está à frente. É nesse sentido que faço 
um apêlo à Casa. 

Vai-se passar à votação do cancela-
mento dos destaques. Os Senhores Con-
gressistas que aprovam o cancelamento 
dos destaques requeridos para as emen-
das favoráveis que foram lidas queiram 
permanecer como se encontram. 

O Senador EURICO REZENDE (ARE-
NA - Espírito Santo) solicita verifica-
ção de votação. 

DECISAO DA PRESIDmCIA: 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Ainda não anunciei o resultado. Vou 
fazê-lo. Farei a verificação e, da mesma 
maneira como não concordei com a obs-
trução feita pelo Partido da oposição, 
farei tudo para impedir se realize a obs-
trução por parte do Partido da situação. 

O SR. EURICO REZENDE - Senhor 
Presidente, estou apenas num direito re-
gimental. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os destaques foram cancelados. Vou 
proceder à verificação da votação, solici-
tada pelo Senador Eurico Rezende. 

Em questão de ordem, o Deputado 
HUl\ffiERTO LUCENA (MDB- Paraíba) 
declara: (:!3t) 

Sr. Presidente, em face do requerimen-
to de verificação do Senador Eurico Re-
zende, e dentro de uma linha de coerên-
cia, a Bancada do MDB retira-se do ple-
nário, por se encontrar em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O requerimento foi aprovado no Se-
nado. Estão liberadas essas emendas, que 
passarão, portanto, a integrar a Consti-
tuição. 
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O Sr. 1.0 -Secretário irá produzir a lei-
tura de dois requerimentos, que a Presi-
dência agrupa em um só, porque ambos 
são para rejeitar as matérias. Serão, por-
tanto, lidos em seguida um ao outro e 
ambos votados na mesma vez. 

É lido o seguinte (2:n) 

REQUERIMENTO 

Requeremos sejam votadas em conjun-
to as emendas abaixo relacionadas, ao 
Projeto de Constituição, que não recebe-
ram pronunciamento definitivo do Ple-
nário: 

1-5 -- 1-26 -- 1-28 -- 1-29 -- 1-30 --
1-31 -- 1-42 - 1-44 - 1-45 - 1-46 -
1-48 - 1-51 - 1-52 - 1-53 - 1-54 -
1-55 - 1-56 - 1-57 - 1-58 - 1-59 --
1-60 - 1-61 - 1-62 - 1-63 - 1-66 -
1-73 - 1-74 - 1-75 - 1-77 - 1-78 -
1-80 - 1-85 - 1-102 - 2.a parte: 1-111 
- 1-112 - 1-115 - 18 19 - 45 - 68 
- 82-3 - 82-4 - 82-10 - 82-16 - 82-18 
- 82-25 - 82-29 n.0 VI- 90-A a 90-C-59 
- 91 - 96 - 97 - 98 - 100 - 114 -
117 - 119 - 130-3 - 130-4 - 130-7 -
130-8 - 130-10 - 130-11 - 130-17 -
130-18 - 130-19 - 130-21 - 130-23 -
130-24 - 130-25 - 130-28 - 130-29 -
130-30 - 130-33 - 130-34 - 130-35 
130-37 - 130-38 - 130-40 - 130-41 
130-43 - 130-45 130-52 - 130-56 
130-57 - 130-60 - 130-61 - 130-62 
130-65 - 130-66 - 130-67 130-68 -
130-69 - 130-70 - 130-71 - 130-72 -
130-73 - 130-74 - 130-75 - 130-76 -
131-1 - 131-1.04 - 131-1.06- o.a parte) 
131-1.06 - {2.a parte) -131-17-131-18 
-131-5 - 132 - 134 - 135 - 136 - 157 
- 161 - 162 - 163 - 164 - 166 - 169 -
177- 217-1- 217-2-217-3-217-7-
235 - 242 - 247 - 249-2 - 258 - 271 
- 272 - 291-2 - 291-3 - 291-4 - 291-5 
- 291-6 - 291-7 - 291-8 - 291-10 -
291-11 - 291-12 - 291-13 - 291-14 -
359 - 361 - 362 - 368 - 372 - 389 -
391- 393- 394- 395- 399- 411 -
419 - 444 - 445 - 446 - 460 - 463 -
464 - 492 - 498 - 503 - 504 - 507 -

512 - 516 - 537 - 545 - 553 ~ 563 ·-
567 - 571 - 574 - 575 - 577 - 578 -
579 - 580 - 586 - 591 - 592 - 593 -
594 - 609 - 610 - 613 - 614 - 630 -
631- 632- 633- 634- 635- 636 -
637 - 638 - 639-1 - 639-3 - 639-4 -
640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 -
646 - 647 - 649 - 650 - 651 - 652 -
655 - 657 - 658 - 675 - 679 - 707-A 
- 707-B - 708-1 - 708-3 - 708-4 -
709-1 - 709-2 - 709-3 - 710-1 - 710-3 
- 711-1 - 711-2 - 712-1 - 712-2 -
712-3 - 712-4 - 712-5 - 712-6 - 712-7 
- 713-1 - 713-2 - 715 - 716 ·-
720 - 724 - 725 - 728 - 735 - 736 -
741 - 742 - 743 - 745 - 754 - 758 -
778 - 789 - 791-2 - 791-4 - 791-6 -
791-9 - 791-10 - 791-13 - 810 - 829 -
833-2 - 837-1 - 837-2 - 837-3 - 837-4 
- 840-4 - 840-5 - 844 - 845 - 847 -
849-5 - 849-18 - 871 - 881-E - 295 -
322 - 363-4. As três últimas de parecer 
favorável. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 
- Filinto Müller, Líder da Arena no Se-
nado Federal. - Raymundo Padilha, Lí-
der da Arena na Câmara dos Deputados. 

Senhor Presidente: 

Requeremos preferência para a vota-
ção das emendas destacadas, abaixo in-
dicadas, em bloco: 

N.0 521-2- Acrescente-se um parágra-
fo ao art. 13: "§ 5:- O Vice-Governador 
do Estado será o Presidente da Assem-
bléia Legislativa, onde só terá voto de 
qualidade." 

N.0 827 - Inclua-se nas Disposições 
Gerais e Transitórias: "Art.- Fica ratifi-
cado, em todos os seus têrmos, o acôrdo 
de limites territoriais celebrado, em 1965, 
pelos governos dos Estados do Espírito 
Santo e de Minas Gerais." 

N.0 241 - Nas Disposições Gerais e 
Transitórias "Art. 1.0- Do impôsto pre-
visto no n.O IV do art. 21, devido pelas 
pessoaS! jurídicas sediadas em todo o 
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território nacional, após a sua apuração 
na forma da lei, sàmente poderão ser 
feitos, por um período de 20 (vinte) anos, 
os seguintes descontos: 

a) até 75% (setenta e cinco por cen-
to) do valor das obrigações que 
adquirir emitidas pela SUDENE, 
para o fim especifico de amplia-
ção dos recursos dos Fundos ins-
tituídos por esta entidade; 

b) até 50% (cinqüenta por cento) do 
valor das inversões que se propu-
ser a fazer em projetos agrícolas 
ou industriais que a SUDENE de-
clarar de interêsse para o desen-
volvimento do Nordeste. 

Parágrafo único - A lei ordinária que 
regular os descontos previstos neste ar-
tigo determinará, obrigatoriamente, o seu 
depósito no Banco do Nordeste do Bra-
sil." 

N.0 326 - Parágrafo 16 da emenda: 
"São mantidas a instituição e a sobera-
nia do júri, que terá competência no jul-
gamento dos crimes dolosos contra a 
vida." (excluída a expressão "e a sobe-
rania"). 

N.0 110 - Acrescente-se nas Disposi-
ções Transitórias onde couber: "Art. -
Ficam validados perante a Lei Civil to-
dos os casamentos religiosos até agora 
celebrados e não registrados em cartó-
rio desde que contraídos por pessoas ci-
vilmente desimpedidas." 

N.0 250 - Ao art. 166, acrescente-se 
êste parágrafo: 

"§ - São iguais os direitos dos filhos 
de qualquer condição." 

Sala das Sessões, em 20 de janeiro de 
1967. - Filinto Müller, Líder da ARENA 
no Senado. - Raymundo Padilha, Líder 
da ARENA na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os Srs. Congressistas que aprovam a 
votação, em conjunto, das emendas que 
acabam de ser lidas queiram permane-
cer como se acham. 

Aprovado. 

Para uma questão de ordem, tem a pa-
lavra o Deputado ARRUDA CAMARA 
(ARENA- Pernambuco): (231) 

Sr. Presidente, pelo menos a respeito de 
duas emendas venho formular perante o 
nobre Líder do Govêrno e o Senador Re-
lator-Geral uma reclamação: a emenda 
relativa aos filhos de qualquer condição 
e a referente à validação dos casamen-
tos religiosos celebrados e não registra-
dos por pessoas desimpedidas estavam 
sujeitas a votação singular, ou "escotei-
ra", como dizia o nobre Senador Eurico 
Rezende. Pelo que vejo, agora estão en-
globadas. 

Ora, posso votar várias dessas emen-
das, mas não dar meu assentimento à 
equiparação de todos os filhos. Esta é 
uma tese que precisa ser discutida. Tal 
medida não pode figurar na Constitui-
ção de uma nação civilizada e cristã! 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- E não vai figurar, pois é exatamen-
te a rejeição da proposição que está ob-
jetivada no requerimento. 

O SR. ARRUDA CAMARA - Mas a 
Emenda n.0 110 também está envôlta 
nessa rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Emenda n.O 110 também está, e V. 
Ex.a há de conceder alguma coisa, quan-
do outros concedem. Não pode levar tu-
do, Monsenhor. Está tudo feito com mui-
to equilíbrio e muito cuidado, de modo 
que haja compreensão recíproca. 

O SR. ARRUDA CAMARA - Não serei 
eu quem vá criar óbices. As horas estão 
avançadas, e jamais criei dificuldades 
nesta Casa, nem ao Govêrno, nem à 
Oposição. Se vão ser rejeitadas tôdas es-
sas emendas, que a Casa o faça, porém 
com minha restrição. Votarei com restri-
ção, relativamente à Emenda 110, de mi-
nha autoria, que tem grande alcance so-
cial e para a qual havia pedido prefe-
rência, porque levaria a paz e a tran-
qüilidade a milhares de lares constituí-
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dos religiosamente, e que seriam valida-
dos civilmente. Mas, nesta altura dos 
acontecimentos, repito, não serei eu 
quem vá criar dificuldades, apenas fixo 
a minha restrição. 

Voto o requerimento, mas voto contra, 
na parte referente à Emenda 110. 

DECISAO DA PRESID~NCIA 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A declaração de V. Ex.6 constará de 
Ata e será devidamente publicada. 

O Senador HERIBALDO VIEIRA 
(ARENA - Sergipe) levanta a seguinte 
questão de ordem: (232 ) 

Sr. Presidente, lamento confessar que 
sou colhido de surprêsa, e de maneira 
absolutamente inesperada, ao ver que a 
Emenda 250, de minha autoria, para a 
qual havia um pedido de destaque e um 
pedido de preferência, subscrito pela Li-
derança do meu Partido, !oi incluída nes-
sa lista imensa de emendas para serem 
rejeitadas. Tanto mais que ela não foi 
sequer objeto de consideração da Comis-
são, porquanto recebeu parecer pela pre-
judicialidade, quando não está prejudi-
cada, porque a Emenda Adaucto Cardoso 
não versa sôbre a condição dos filhos, 
nada diz a respeito. 

Minha emenda não foi estudada, não 
foi apreciada na Comissão nem no Ple-
nário. Trata-se de uma proposição do 
maior valor, haja vista que rec~nhece 
direitos postergados na Constituiçao, di-
reitos dos filhos de qualquer condição, 
numa Carta Magna que diz que todos são 
iguais perante a lei, numa Carta Magna 
que diz que a pena não se transmite da 
pessoa do delinqüente para outra pessoa. 

No entanto, aqui se está impondo uma 
pena aos filhos de qualquer condição, 
por crimes que não cometeram, por culpa 
que só cabe aos pais. 

Protesto veementemente contra o fato 
de não ser a minha emenda apreciada 
pelo Plenário e digo a V. Ex.6 que acho 
isso demais. 

DECISAO DA PRESID~NCIA: (232 ) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A declaração do Sr. Senador Heri-
baldo Vieira foi ouvida com a máxima 
atenção pela Presidência. L a m e n to 
profundamente não haja tempo 
para discutir esta matéria, que seria 
mesmo objeto de grandes debates e cer-
tamente de deliberação bastante ponde-
rada do Congresso Nacional, pois vemos 
que muitos iriam apoiá-la, muitos iriam 
dela divergir. A Mesa não tem condições 
para assegurar o tempo necessário a es-
sas discussões e, assim, recebeu com sim-
patia e profundamente constrangida a 
declaração do nobre Senador. Mas ela 
não pode agir de outra maneira, Sr. Se-
nador, e V. Ex.6 passado um pouco de 
tempo, verificará que é o nosso dever, é 
a nossa responsabilidade. Não podemos 
deixar que outros assuntos sob a nossa 
guarida e a nossa guarda pereçam sem 
que sôbre êles também nos pronuncie-
mos. Também temos o problema das li-
berdades. Devemos apreciá-las, e come-
çar a apreciá-las hoje. Não podemos 
ignorá-Ias em nome de outras, tão váli-
das quanto aquelas, mas que, já agora, 
não nos resta tempo para discutir. 

Usa da palavra, pela ordem, o Depu-
tado GETULIO MOURA (MDB - Rio de 
Janeiro) (232) 

Sr. Presidente, verifica V. Ex.6 a pro-
cedência da atitude adotada pelo MDB, 
quando se insurgiu contra a votação em 
globo dessas emendas. Tínhamos certeza 
de que essa imensa vala comum aberta 
a essas emendas iria determinar profun-
do descontentamento, por não poderem 
ser analisadas e julgadas proposições 
consideradas essenciais. 

Quanto a mim, devo dizer a Vossa Ex-
celência que sete emendas de nossa au-
toria também entram nessa vala comum. 
Uma delas lamento profundamente, a de 
n.o 711-2, que estabelecia princípio no 
qual se encontravam todos os estudan-

(232) - D.C.N. - n.o 14 - 21-1-67 - pág. 416 
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tes do Brasil, qual seja o da gratuidade 
do ensino em todos os graus em todos os 
ramos, quando ministrado em estabeleci-
mentos oficiais da União. 

Sabe V. Ex.a que, até o ano passado, os 
estudantes brasileiros não pagavam taxa 
alguma, qualquer anuidade nesses esta-
belecimentos oficiais da União e, quando 
se estabeleceu uma taxa, m e s m o 
módica, lembra-se V. Ex.a das greves su-
cessivas que ocorreram. 

Lamento sinceramente que essa emen-
da, também, não possa ser apreciada. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- V. Ex.a me desculpe. Recebo com a 
máxima simpatia a sua observação. Co-
mo os Senhores Congressistas ouviram, 
as matérias constantes dessas emen-
das ... 

O Sr. Brito Velho -Senhor Presiden-
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou dar a palavra a V. Ex.a depois 
que tiver atendido às observações feitas 
pelo nobre Deputado Getúlio Moura. 
Quem sabe, me antecipo em alguma coisa 
daquilo que V. Ex.a vai dizer? 

Como verificam os Srs. Congressistas, 
pelos pronunciamentos, tôdas as emen-
das são da máxima importância. Assegu-
ro que elas, sàzinhas, bastariam para 
fazermos duas Constituições. Mas é que 
devemos fazer uma só e, por isso, êsse 
assunto é pôsto nestas condições, para 
ser encerrado. 

Nobre Deputado Brito Velho, vou ou-
vi-lo com a máxima simpatia. 

O Deputado BRITO VELHO (ARENA 
- Rio Grande do Sul) assinala: (232) 

Senhor Presidente, pedi a palavra pa-
ra felicitar a Mesa pelas providências to-
madas, por isso que temos o dever de 
salvar êste enorme esfôrço realizado. 

Nessa vala comum, como assim têm 
sido chamados êsses destaques, estão in-
cluídas várias emendas de minha auto-
ria, que para mim têm importância fun-

damental. Pois bem. Prazeirosamente 
abro mão delas, porque há valôres maio-
res que têm de ser defendidos. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- Agradeço o pronunciamento. Vai-se 
processar a votação na Câmara. Chama-
da de Norte para Sul. É a votação das 
emendas. 

O Deputado HUMBERTO LUCENA 
(MDB - Paraíba) comunica ao Presi-
dente Moura Andrade que a Bancada do 
MDB retira-se em obstrução. (232) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A chamada pode ser iniciada de Norte 
para Sul, votando em primeiro lugar os 
Líderes. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mari-
nho)- A Mesa avisa aos Srs. Congressis-
tas que, concluída a votação, esta sessão 
será encerrada e a seguir convocada ou-
tra para apreciar a Lei de Imprensa. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"SIM" OS SRS. DEPUTADOS 

Humberto Lucena. 
José Meira. 
Ruy Santos. 
Oscar Corrêa. 
Plínio Salgado. 
Yukishigue Tamura. 
Rezende Monteiro. 
Aroldo Carvalho. 
Croacy de Oliveira. 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM 
"NAO" OS SRS. DEPUTADOS 
Raymundo Padilha. 

Acre: 
Albany Leal- ARENA. 
Armando Leite- ARENA. 
Geraldo Mesquita -ARENA 
Wanderley Dantas - ARENA. 

Amazonas: 
Abrahão Sabbá- ARENA. 
Djalma Passos- MDB. 
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José Esteves- ARENA. 
Leopoldo Peres - ARENA. 

Pará: 

Armando Carneiro- ARENA. 
Armando Corrêa - ARENA. 
Epílogo de Campos - ARENA. 
Gabriel Hermes- ARENA. 
Gilberto Campelo Azevedo- ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA. 

Maranhão: 
Alexandre Costa- ARENA. 
Clodomir Millet- ARENA. 
Eurico Ribeiro - ARENA. 
Henrique La Rocque - ARENA. 
Ivar Saldanha - ARENA. 
Joel Barbosa - ARENA. 
Lister Caldas ARENA. 
Luiz Coelho - ARENA. 

Piauí: 
Dyrno Pires - ARENA. 
Ezequias Costa - ARENA. 
Gaioso e Almendra - ARENA. 
Heitor Calvalcante - ARENA. 
Souza Santos - ARENA. 

Ceará: 
Armando Falcão- ARENA. 
Audízio Pinheiro- ARENA. 
Costa Lima - ARENA. 
Dias Macedo- ARENA. 
Edllson Melo Távora- ARENA. 
Esmerino Arruda- ARENA. 
Euclides Wicar - ARENA. 
Flávio Marcilio- ARENA. 
Francisco Adeodato- ARENA. 
Furtado Leite -ARENA. 
Leão Sampaio - ARENA. 
Marcelo Sanford - ARENA. 
Ossian Araripe- ARENA. 
Paulo Sarasate - ARENA. 
Wilson Roriz- ARENA. 

Rio Grande do Norte: 
Djalma Marinho- ARENA 
Grimaldl Ribeiro - ARENA 
Gessé Freire - ARENA 
Vingt Rosado- ARENA. 
Xavier Fernandes- ARENA. 

Paraíba: 
Ernany Sátiro -ARENA. 
Flaviano Ribeiro - ARENA. 
Luiz Bronzeado- ARENA. 
Plínio Lemos - ARENA. 
Raul de Goes- ARENA. 
Teotônio Netto- ARENA. 

Pernambuco: 

Aderbal Jurema- ARENA. 
Alde Sampaio - ARENA. 
Arruda Câmara- ARENA. 
Augusto Novaes- ARENA. 
Aurino Valois- ARENA. 
Costa Cavalcanti -ARENA. 
Dias Lins- ARENA. 
Geraldo Guedes - ARENA. 
Heráclio Rêgo - ARENA. 
João Cleofas - ARENA. 
Josecarlos Guerra - ARENA. 
Luiz Pereira - ARENA. 
Ney Maranhão- ARENA. 
Nilo Coelho- ARENA. 
Souto Maior - ARENA. 
Tabosa de Almeida- ARENA. 

Alagoas: 
Medeiros Neto -ARENA. 
Oséas Cardoso- ARENA. 
Pereira Lúcio- ARENA. 
Segismundo Andrade - ARENA. 

Sergipe: 

Arnaldo Garcez- ARENA. 
Lourival Batista - ARENA. 
Machado Rollemberg - ARENA. 
Passos Pôrto - ARENA. 

Bahia: 

Cícero Dantas - ARENA. 
Heitor Dias- ARENA. 
João Alves - ARENA. 
Josaphat Azevedo- ARENA. 
Luiz Viana- ARENA. 
Luna Freire- ARENA. 
Manoel Novaes - ARENA. 
Manso Cabral- ARENA. 
Necy Novaes- ARENA. 
Nonato Marques - ARENA. 
Oliveira Brito - ARENA. 
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Raimundo Brito - ARENA. 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Tourinho Dantas- ARENA. 
Vasco Filho - ARENA. 
Wilson Falcão- ARENA. 

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro - ARENA. 
Floriano Rubin - ARENA. 
João Calmon- ARENA. 
Oswaldo Zanello- ARENA. 

Rio de Janeiro: 

Carlos Werneck- ARENA. 
Daso Coimbra - ARENA. 
Edilberto de Castro - ARENA. 
Geremias Fontes - ARENA. 
Heli Ribeiro- ARENA. 
Mário Tamborindeguy - ARENA. 

Guanabara: 
Adauto Cardoso - ARENA. 
Arnaldo Nogueira- ARENA. 
Cardoso de Menezes - ARENA. 
Rubens Berardo. 

Minas Gerais: 
Abel Rafael - ARENA. 
Aécio Cunha- ARENA. 
Amintas de Barros- ARENA. 
Bento Gonçalves - ARENA. 
Bias Fortes- ARENA. 
Celso Murta- ARENA. 
Elias Carmo - ARENA. 
Francelino Pereira - ARENA. 
Geraldo Freire - ARENA. 
Gilberto Faria - ARENA. 
Guilherme Machado - ARENA. 
Gustavo Capanema- ARENA. 
Horácio Bethônico - ARENA. 
Jaeder Albergaria - ARENA. 
José Bonifácio- ARENA. 
José Humberto - ARENA. 
Manoel de Almeida - ARENA. 
Manoel Taveira - ARENA. 
Monteiro de Castro - ARENA. 
Nogueira de Rezende- ARENA. 
Ormeo Botelho - ARENA. 
Ovídio de Abreu - ARENA. 
Ozanam Coelho - ARENA. 

Paulo Freire - ARENA. 
Pedro Al'eixo - ARENA. 
Pedro Vidigal- ARENA. 
Pinheiro Chagas - ARENA. 
Rondou Pacheco- ARENA. 
último de Carvalho- ARENA. 
Walter Passos- ARENA. 

São Paulo: 

Adrião Bernardes - ARENA. 
Aniz Badra- ARENA. 
Antônio Feliciano- ARENA. 
Arnaldo Cerdeira - ARENA. 
Batista Ramos - ARENA. 
Broca Filho - ARENA. 
Campos Verga! - ARENA. 
Cantidlo Sampaio - ARENA. 
Carvalho Sobrinho -ARENA. 
Celso Amaral - ARENA. 
Cunha Bueno - ARENA. 
Francisco Scarpa -ARENA. 
Hamilton Prado- ARENA. 
Hary Normaton - ARENA. 
Henrique Turner- ARENA. 
Herbert Levy - ARENA. 
Lacôrte Vitale -ARENA. 
Lauro Cruz- ARENA. 
Millo Cammarosano- ARENA. 
Nicolau Tuma - ARENA. 
Ortiz Monteiro -ARENA. 
Pereira Lopes- ARENA. 
Pinheiro Brisola -ARENA. 

Goiás: 
Anísio Rocha - MDB. 
Geraldo de Pina- ARENA. 
Jaies Machado- ARENA. 
Ludovico de Almeida - ARENA. 

Mato Grosso: 
Corrêa da Costa- ARENA. 
Philadelpho Garcia- ARENA. 
Rachid Mamed - ARENA. 
Saldanha Derzi - ARENA. 

Paraná: 

Accioly Filho - ARENA. 
Braga Ramos - ARENA. 
Elias Nacle -ARENA. 
Emílio Gomes - ARENA. 



Hermes Macedo - ARENA. 
Ivan Luz - ARENA. 
Jorge Curi- ARENA. 
Lyrio Bertolli - ARENA. 
Mário Gomes - ARENA. 
Minoro Miyamoto- ARENA. 
Paulo Montans- ARENA. 
Plínio Costa - ARENA. 
Rafael Rezende - ARENA. 
Zacarias Seleme - ARENA. 

Santa Catarina: 
Albino Zeni - ARENA. 
Alvaro Catão - ARENA. 
Antônio Almeida- ARENA. 
Aroldo Carvalho - ARENA. 
Carneiro de Loyola- ARENA. 
Diomício Freitas- ARENA. 
Joaquim Ramos- ARENA. 
Pedro Zimmermann - ARENA. 

Rio Grande do Sul: 
Afonso Anschau - ARENA. 
Ary Alcântara - ARENA. 
Brito Velho -ARENA. 
Cid Furtado - ARENA. 
Clovis Pestana - ARENA. 
Daniel Faraco - ARENA. 
Euclides Triches - ARENA. 
Flôres Soares - ARENA. 
Luciano Machado- ARENA. 
Norberto Schmidt - ARENA. 
Perachi Barcelos - ARENA. 
Tarso Dutra- ARENA. 

Amapá: 
Janary Nunes - ARENA. 

Rondônia: 
Hegel Morhy- ARENA. 

Roraima: 
Francisco Elesbão - ARENA 

RESPONDEM A CHAMADA E ABST:t!:M-
SE DE VOTAR OS SENHORES 

DEPUTADOS 
Adriano Gonçalves. 
Rômulo Marinho. 
Teôfilo Pires. 

826 -

Newton Carneiro. 
Bagueira Leal. 
João Mendes. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
( 233 ) - Vou anunciar os resultados. Os 
Srs. Congressistas ficam prevenidos de 
que, em seguida, haverá sessão do Con-
gresso Nacional, para início da aprecia-
ção do Projeto de Lei de Imprensa. 

Votaram "não" 206 Srs. Deputados. Vo-
taram "sim" 9 Srs. Deputados. Houve 
6 abstenções. As emendas foram rejeita-
das e, com isso, se encerra o processo de 
votação constitucional devendo o Con-
gresso, ainda, apreciar a Redação Final, 
o que se dará amanhã. 

Sôbre a Mesa declarações de voto do 
Sr. Deputado Walter Batista, do Sr. 
Deputado Flôres Soares e, ainda, do Sr. 
Deputado Adriano Gonçalves. 

Srs. Congressistas, além da convoca-
ção da sessão que virá em seguida, os 
Srs. Deputados também estarão convo-
cados pela Mesa da Câmara, segundo me 
solicita que informe ao Plenário o Sr. 
Presidente desta Casa, para sessão ma-
tutina às 9 horas. O Congresso se reuni-
rá às 11 horas, depois da sessão da Câ-
mara, de 9 às 11; o Congresso interrom-
perá naturalmente os trabalhos, já em 
vista de combinação prévia estabelecida 
com o Sr. Presidente da Câmara, para 
iniciar outra sessão sôbre a Lei de Im-
prensa. 

São enviadas à Mesa as seguintes de-
clarações de voto. (233) 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Votei "sim" na presente votação, para 
manifestar minha concordância à emen-
da que atribui aos Vice-Governadores dos 
Estados a atribuição de presidir as As-
sembléias Legislativas. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 
- Aroldo Carvalho (ARENA - Santa 
Catarina). 

(233) - D.C.N. - n.o 14- 21-1-67- pág. 417 
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DECLARAÇAO DE VOTO 

Senhor Presidente. 
Srs. Congressistas: 
Considerando o número vultoso de 

emendas a serem votadas, nesta oportu-
nidade, e não sendo possível a qualquer 
ser humano fazer em tempo tão curto 
uma triagem perfeita, abstenho-me de 
votar. 

Prefiro errar, desde que não seja cons-
cientemente. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 
1967. - Adriano Gonçalves, Deputado 
Federal (ARENA- Pará). 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Manifesto o meu protesto em virtude 
da nova decisão da Presidência do Con-
gresso, ao admitir a votação em globo 
de várias emendas destacadas, para efei-
to de sua rejeição, sendo que dentre elas 
se encontram as de números 68 e 504 de 
minha autoria. 

Tenho certeza de que ambas as emen-
das têm como objetivo matéria de alta 
relevância, no campo econômico e social, 
razão por que julgo que somente pode-
riam ser rejeitadas através da manifes-
tação expressa do Plenário. Uma emenda 
é de interêsse dos trabalhadores, visando 
à sua participação nos lucros das em-
prêsas, enquanto que a outra tem por 
escopo amparar as riquezas minerais do 
País. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1966. 
- Walter Baptista (MDB - Sergipe.) 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Na derradeira hora devo insistir que 
assisto e participo com a maior e mais 
profunda tristeza da votação do projeto 
de Magna Carta aos atropelos, ataba-
lhoadamente, na maior angústia de tem-
po. 

Tudo marcha aos trancos e barrancos, 
sob o pulso de ferro do Govêrno. 

Govêrno que, aliás, nestes últimos dias, 
mais se tem escudado em tumultuar tô-
da a vida nacional - do político ao eco-
nômico. 

Desde o Projeto de Constituição, Lei 
de Imprensa, até a Lei de Segurança que 
aí vem! 

Desde a Reforma Tributária até o de-
senfreado aumento do custo de vida (ga-
solina e açúcar etc. de inteira responsa-
bilidade do Govêrno, por exemplo). 

Herança pesada para o Govêrno do 
eminente Sr. Costa e Silva. O que que-
rem? O que planejam? 

Que Deus se apiade do Brasil! 
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 

- Flôres Soares (ARENA Rio Grande 
do Sul) 

O Senador Edmundo Levi (MDB -
Amazonas) declara: (233) 

O SR. EDMUNDO LEVI - Senhor Pre-
sidente, a Bancada do MDB no Senado 
compreende perfeitamente as razões que 
levaram V. Ex.a a adotar a maneira de 
votação destas emendas. V. Ex.a preferiu, 
dos males, o menor. 

Quero comunicar, entretanto, que nes-
se elenco de emendas existem inúmeras 
que seriam de alto interêsse, não para 
o MDB mas para a Nação, por isso vota-
ria favoràvelmente a essas emendas, se 
essa votação tivesse chegado até o Se-
nado Federal. 

Esta a comunicação que, em nome da 
Bancada do MDB, desejava fazer ao Ple-
nário e a V. Ex.a 

• • • 
li: lida a seguinte comunicação: 

(233) 

Encaminhei ao Movimento Democráti-
co Brasileiro onze emendas à Constitui-
ção para que fôssem encaminhadas à Co-
missão. Uma delas, por coincidir com ou-
tra proposta, foi por mim retirada. As 
restantes foram filtradas por uma co-
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missão do meu Partido, que, embora 
não opinando sôbre o merecimento, se-
lecionou cinco, apenas, que foram en-
tregues à Comissão. 

Devo declarar, todavia, que todos os 
adendos que apresentei refletem a preo-
cupação constante de assegurar a so-
berania nacional, através de uma polí-
tica nacionalista sadia. Já é tempo de a 
opinião pública despertar do devaneio lí-
rico que concentra o amor ao País ape-
nas nas côres da bandeira e nas letras 
do Hino. A verdadeira segurança nacio-
nal está, igualmente, na fé em nossas 
possibilidades econômicas, na esperança 
da retomada do desenvolvimento, na for-
taleza que nos cabe levantar para a pre-
servação de nossas riquezas, contra a 
cupidez de grupos econômicos estrangei-
ros. 

Não obstante emergirmos das classes 
produtoras jamais trouxemos à votação 
ou ao debate qualquer propositura que 
tivesse como objetivo interêsses particula-
ristas. Ao revés, tôdas as nossas interven-
ções têm sido no sentido do interêsse 
geral, sob o qual desponta uma geração 
aguerrida que há de julgar os nossos 
atos. 

Infelizmente, constato indiferença e 
frieza no trato de assuntos relevantes li-
gados à emancipação econômica e à se-
gurança de nosso Pais. O açodamento 
com que estão séndo tratados os assun-
tos pertinentes à nova carta política não 
oferece nem clima, nem visibilidade pa-
ra uma tomada de posição autêntica, 
límpida, independente diante dos pro-
blemas que desafiam a Nação. 

Espero em Deus, todavia, que êste do-
cumento que está sendo hoje preparado 
na escuridão seja revisto na manhã de 
um outro dia, ao tremular da mesma 
Bandeira e ao som melodioso do mesmo 
Hino. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. 
- Senador José Ermírio de Moraes 
CMDB- Pernambuco). 

O PRESIDENTE MOURA ANDRADE, 
ao encerrar a sessão, observa: (233) -
Vou encerrar a sessão, pedindo sincera-
mente desculpas aos Srs. Congressistas 
pela maneira como conduzi os trabalhos. 
Fiz o que estava em mim, o que foi pos-
sível. Procurei assegurar tôdas as opor-
tunidades a todos: procurei ver se condu-
zia a elaboração constitucional em têr-
mos de poder expressar o seu resultado o 
pensamento médio que devesse domi-
nar o espírito dos Srs. Congressistas. Se 
algumas medidas restritivas precisaram 
ser tomadas, o foram com a profunda 
convicção de que, ao fazê-lo, estaríamos 
encerrando um processo que na verdade 
já estava concluído, e que as matérias 
que restavam só poderiam causar prejuí-
zo inenarrável, irrecuperável para o Pro-
jeto de Lei de Imprensa que está também 
sob nossa responsabilidade. Temos de 
cumprir os nossos deveres, cada um a 
cada hora em que êles se nos apresen-
tam. Chegou o instante em que teremos 
de passar a cumprir o nôvo dever. 

Vou encerrar esta sessão e, ao reabri-
la, terei a satisfação de verificar que no-
vamente o Congresso tomou a sua for-
ma, reintegrado de todos os Srs. Congres-
sistas, com a presença do Movimento De-
mocrático Brasileiro, que agora não terá 
mais as restrições que precisou manifestar 
e que virá para a Casa, ao lado da ARE-
NA. E o Congresso, quem sabe, realizará, 
neste pedacinho de noite e no dia de 
amanhã, uma boa lei de imprensa, real-
mente condizente com os sentimentos de 
liberdade do povo brasileiro. 

Estas são as palavras de desculpa que 
apresento a todos os Srs., particularmen-
te àqueles Srs. Congressistas que duran-
te as emoções e as paixões dos debates ti-
veram desavenças com a Presidência; 
elas foram inteiramente superadas no 
meu espírito, e espero que, de parte dê-
Ies, desculpem-me e, portanto, não guar-
dem rancores. 
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Usam da palavra os Deputados ARRU-
DA CAMARA (ARENA - Pernambuco), 
NELSON CARNEIRO (MDB - Guana-
bara), CUNHA BUENO (ARENA- São 
Paulo), RAYMUNDO PADILHA (ARENA 
- Rio de Janeiro): 

O SR. ARRUDA CAMARA: (233) -Sr. 
Presidente, antes de V. Ex.a encerrar esta 
Sessão, ao término dêste grande traba-
lho, realizado num período verdadeira-
mente angustioso e estreito, quero valer-
me da oportunidade para congratular-
me com V. Ex.6 , com os ilustres Líderes, 
com o nobre Relator-Geral e os Sub-Re-
latores da Grande Comissão, com todo 
aquêle egrégio órgão técnico, com o fun-
cionalismo e com a imprensa, que cola-
boraram na feitura da nova Carta Mag-
na. Em nome da ARENA - embora não 
tenha uma delegação expressa dos nos-
sos companheiros - dirijo esta sauda-
ção a V. Ex.as, e, ao mesmo tempo, reju-
bilo-me com a Nação brasileira, que, a 
esta hora, tem uma nova Carta Magna, 
embora ainda não votada a sua redação 
final. 

A ninguém escapa que o Projeto, de 
acôrdo com os desejos do Govêrno, foi 
aprimorado, para usar as elevadas ex-
pressões do Sr. Presidente Castello Bran-
co. O que sai daqui atenuou muito algu-
mas linhas duras, e às vêzes até autori-
tárias, da nova Lei Maior de 1967. 

Dessarte, congratulo-me com Vossas 
Ex.as A Pátria será grata a êste traba-
lho de envergadura. Assisti, desde as pri-
meiras horas, às Sessões da douta Co-
missão de Constituição e posso testemu-
nhar o zêlo, labor penoso, as vigilias, as 
canseiras, o devotamento dos seus com-
ponentes, a começar do seu preclaro Pre-
sidente, o sacrifício, mesmo, que fizeram 
para que, em tempo, o País tivesse a sua 
nova Constituição, na verdade, muito 
melhor e mais perfeita que o projeto. 

Eram estas as palavras que eu queria 
dizer a V. Ex.a, ao digno e operoso Re-
lator-Geral, aos Sub-Relatores, à douta 
Comissão, à imprensa, ao rádio, ao fun-

cionalismo, às Diretorias de Serviços e à 
Diretoria das Comissões, a todos, enfim 
e a cada um dos Srs. Congressistas pelo 
esfôrço hercúleo que fizeram para nos 
desincumbirmos desta tarefa pesada mas 
patriótica. 

V. Ex.as e a Nação estão de parabéns. 
O SR. NELSON CARNEIRO: (233) -

Sr. Presidente, desta vez, não ocupo a tri-
buna para assinalar que a indissolubili-
dade do vínculo figura na Constituição 
sem haver sido examinada pela douta 
Comissão Especial, e que foi aprovada, 
no meio de muitas outras, num conjun-
to de emendas. Isso ficará provado e se-
rá examinado pelos comentadores. 

O Congresso não teve oportunidade de 
definir-se isoladamente sôbre a tese que 
tanto apaixona o País. 

Desta vez, Sr. Presidente, ocupo a tri-
buna para, em nome do Movimento De-
mocrático Brasileiro, exaltar o modo co-
mo V. Ex.a procurou conduzir os traba-
lhos, levá-los a têrmo, dentro do exíguo 
prazo traçado, infelizmente, pelo Ato Ins-
titucional n.0 4, impondo, a um Congres-
so em recesso, as canseiras da votação 
de um projeto que, aperfeiçoado que te-
nha sido pela colaboração de todos, há 
de durar muito pouco -e Deus permita 
que dure pouco - para que um outro 
texto venha a ser apreciado com mais 
serenidade e mais clareza, capaz de tra-
duzir por muitos anos os anseios demo-
cráticos do povo brasileiro. 

Todos compreendemos que êste foi o 
melhor texto votado na emoção dêstes 
poucos dias. 1!:le não consulta os interês-
ses da vida democrática brasileira, mas 
representa, sem dúvida, o nobre esfôrço 
dêste Congresso e de V. Ex.a, Sr. Presi-
dente, que procurou ser, em todos os mo-
mentos, um mediador, auxiliado por êsse 
líder do Congresso Nacional, Senador Da-
niel Krieger, e ainda pela boa vontade 
e lúcida colaboração do Relator-Geral, 
Senador Antônio Carlos. 
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O Movimento Democrático Brasileiro 
que, pelos motivos já expostos, teve de 
abandonar a votação dêste projeto em 
meio ao processo constitucional, quer 
deixar acentuado que sua atitude não 
constituiu qualquer menosprêzo pelo tra-
balho que aqui se realizou, neste início 
de uma campanha pela revisão da Carta 
que se acabou de votar, na esperança de 
que dias melhores hão de surgir, para que 
o povo conquiste, através de um nôvo 
texto, garantias e a segurança democrá-
tica que são o anseio e devem ser o apa-
nágio dos povos livres. 

O SR. CUNHA BUENO: (234) - Sr. 
Presidente, como é do conhecimento de 
V. Ex.a e de tôda a Casa, principalmente 
da Câmara Federal, desde os idos de 
1957, vínhamos lutando com o objetivo de 
fazer desaparecer da paisagem da vida 
brasileira a figura ridícula do meio-ci-
dadão. 

Inúmeras vêzes tentamos trazer ao Ple-
nário a Emenda Constitucional n.0 59, de 
autoria do então Deputado Castilho Ca-
bral, através da qual se procurava criar 
condições mais amplas, a fim de que cêr-
ca de 5 milhões de brasileiros naturali-
zados pudessem integrar-se definitiva-
mente na vida do País. 

Tão logo se abriu oportunidade para 
o oferecimento de emendas ao Projeto de 
Constituição, encaminhamos inúmeras 
proposições, visando a fazer desaparecer 
da nossa Constituição o grande número 
de restrições que colocavam o cidadão 
naturalizado pràticamente à margem da 
vida brasileira. 

Embora não tenhamos tido o prazer 
de ver nossas emendas aprovadas, já 
que a Comissão Mista deliberou acolher 
a proposição do nobre Senador Edmundo 
Levi, estamos de qualquer forma satisfei-
tos, porque a nova Constituição do País 
afastou de seu bôjo aquelas restrições 
que impediam a total integração dos na-
turalizados na vida brasileira. 

Congratulando-me com a Casa por es-
ta acertada decisão, não poderia também 

deixar de dizer, como paulista, que me 
sinto orgulhoso pelo bom senso, pela al-
tivez, pelo espírito público, pela coragem 
e pela inteligência com que, mais uma 
vez, pôde o Brasil assistir à conduta de 
V. Ex.a na presidência dos nossos tra-
balhos. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA- Se-
nhor Presidente, vamos entrar na fase 
de nova experiência constitucional. 

Ao revés de todos os prognósticos mais 
ou menos tendenciosos e interessados, es-
ta Constituição, permito-me fazer um 
vaticínio mais seguro, vai durar, vai per-
durar. Uma Constituição não perdura, 
quando sua estrutura não corresponde 
aos fundamentos sociais, culturais, espi-
rituais e morais da própria nação; e, so-
bretudo, ela não perdura, se não corres-
ponde a um imperativo da História. 

A Constituição que aqui elaboramos, 
com o esfôrço do Congresso de ambas as 
facções- eminentes homens públicos do 
mais alto quilate - malgrado todos os 
incidentes aqui havidos, representa o 
denominador comum do pensamento po-
lítico nacional, a meu ver. 

Para isto tantos colaboraram, tantos 
foram os esforços de todos a começar por 
V. Ex. a, Sr. Presidente, a quem rendo, nes-
te momento, as minhas homenagens. 
Quero que, na pessoa de V. Ex.a, todos 
nós exprimamos o respeito que devemos 
a esta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vou encerrar a sessão, convocando os 
Srs. Congressistas para a anunciada ses-
são, a fim de apreciarmos o Projeto de 
Lei de Imprensa. Ela se realizará dentro 
de poucos minutos. A zero hora, é uma 
boa hora para iniciar-se nôvo trabalho. 
Muito obrigado. 

Está encerrada a sessão. 

(Encerra-se a sessão às 23 horas e 55 
minutos) 

(234) - D.C.N. - n.o 14 - 21-1-67 - pág. 418 
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60.8 SESSÃO (21-1-67) 
Encerrada a votação da matéria cons-

titucional na ss.a sessão conjunta, rea-
lizada às 21 horas do dia 20 de janei-
ro de 1967, nas sessões seguintes - da 
56.a à 59.a - dedicou-se o Congresso à 
apreciação do Projeto de Lei de Impren-
sa. Voltou a tratar da Carta Magna na 
6o.a sessão, realizada às 23 horas e 30 
minutos do mesmo dia 21, tendo em 
vista a discussão e votação da redação 
final do Projeto de Constituição. Aberta 
a sessão pelo Presidente MOURA AN-
DRADE, após verificado o compareci-
mento de 57 Senhores Senadores e 329 
Senhores Deputados, o Sr. L0 -Secretá-
rio procede à leitura da Ata. Em segui-
da, a Presidência declara: (235) 

-A presente sessão foi convocada pa-
ra discussão e votação da redação final 
do Projeto de Constituição. 

O Sr. L0 -Secretário procederá à leitu-
ra da redação final. 

Manifestam-se, então, pela ordem, o 
Senador DANIEL KRIEGER (ARENA -
Rio Grande do Sul), e os Deputados 
JOAO HERCULINO (MDB - Minas 
Gerais), OSCAR CORR:E:A (Sem legen-
da - Minas Gerais) e BERNARDO 
BELLO (MDB - Rio de Janeiro): (236) 

O SR. DANIEL KRIEGER - Solicito a 
V. Ex. a que seja seguido o mesmo pro-
cesso adotado na Lei de Imprensa, e 
também se vote a redação final do pro-
jeto confiando nos que a elaboraram. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Os Senhores Congressistas que con-
cordam com a dispensa da leitura da 
redação final do projeto de Constitui-
ção, queiram permanecer sentados. Está 
aprovado, contra os votos dos Srs. Depu-
tados Oswaldo Lima Filho, Jairo Brum 
e Oscar Corrêa. 

- Com a palavra, ràpidamente, por 
causa da hora, o nobre Deputado João 
Herculino, pela ordem. 

O SR. JOAO HERCULINO - Sr. Pre-
sidente, apenas, para lembrar que, com 

tantos declarando que não concordam, 
teria de ser feito outro processo: todos 
tomariam assento nas cadeiras e !ar-
se-ia a verificação, apenas para saber os 
que estão a favor e os que estão contra. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência já tomou providência 
pela qual poderemos ler sem chegar à 
meia-noite . 

O SR. OSCAR CORR:E:A - Sr. Presi-
dente, para facilitar os trabalhos, que 
aquêles que discordam enviem seus 
nomes à Mesa, e, assim, se proceda à 
votação independentemente da leitura. 
Não serão tantos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência não adotará êsse mé-
todo. Dará sempre a impressão de que 
havia um número de Srs. Deputados 
muito cioso do conhecimento do texto 
e que a maioria teria impedido êsse co-
nhecimento. 

Não posso aceitar. Não havendo a dis-
pensa unânime da leitura, ela tem de 
ser feita. E vai ser feita sem que se 
chegue à meia-noite. 

o Sr. 1.0 -Secretário inicia a leitura. 

O SR. JOAO HERCULINO - Sr. Presi-
dente, eu, que levantei a questão de or-
dem, assumo a responsabilidade de re-
tirá-la, pedindo a V. Ex. a que não pros-
siga na leitura. 

O SR. BERNARDO BELLO - Sr. Pre-
sidente, seria preferível aceitar-se a de-
sistência feita pelo nobre Deputado João 
Herculino, porque já perdemos a noção 
da hora. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência vai consultar novamen-
te o Plenário. 

Os Srs. Congressistas que dispensam 
a leitura da redação final queiram per-
manecer sentados. 

Havendo três votos contra, há que 
prosseguir-se na leitura. Tratando-se de 
uma Constituição, nenhuma dúvida pode 

(235) - D.C.N. - n.o 15 - 22-1·67 - pág. 457 
(236)- D.C.N. - n.o 15- 22-1-67- pág. 458 
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existir a respeito da matéria, que está 
sendo submetida não jsómente a êste 
Plenário, mas a tôda a Nação brasileira. 

É lido o seguinte: 
PARECER 

N.0 4, de 1967 (236) 

Da Comissão Mista para estudo do 
Pr.ojeto de Constituição. 

Relator: Senador Antônio Carlos 
Konder Reis. 

A Comissão oferece, em anexo, a re-
dação final do Projeto de Constituição. 

Sala das Comissões, em 21 de janei-
ro de 1967. - Pedro Aleixo, Presidente 
- Antônio Carlos Konder Reis, Rela-
tor - Vasconcelos Tôrres, Sub-Relator 
- Accioly Filho, Sub-Relator - Djalm.a 
Marinho - Manoel Villaça - Adolpho 
de Oliveira - Adalberto Sena - Wilson 
Gonçalves - Tabosa de Almeida - José 
Barbosa - José Gui.omard - Agnaldo 
Costa. (x) 

Procedida a leitura da redação final 
do Projeto de Constituição, pelo Sr. 1.0 -

Secretário, o Presidente MOURA AN-
DRADE a coloca em discussão. Já a sub-
metia a votação, uma vez que ninguém 
pedira a palavra, quando se manifesta, 
pela ordem, o Deputado VIEIRA DE 
MELO (MDB - Bahia) (237) 

O SR. VIEIRA DE MELO - Sr. Pre-
sidente, o Movimento Democrático Bra-
sileiro não votará a redação final, como 
não votou o projeto da nova Constitui-
ção. 

Nesse passo - e com explicações que 
darei, ou nesta oportunidade ou após a 
votação, se V. Ex. a assim o permitir -
nesse passo, a nossa Bancada se retira 
do recinto, para não emprestar sua so-
lidariedade à redação final do projeto. 

Declara, então, o Presidente MOURA 
ANDRADE: - Em votação a redação 
final. Histõricamente convém fixar que 
estamos a 9 minutos das 24 horas. 

Os Srs. Deputados que aprovam a re-
dação final queiram permanecer senta-
dos. 

Está aprovada. 
Os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. 
Está aprovada. 
Pela ordem, é concedida a palavra ao 

Deputado C A R V A L H O SOBRINHO 
(ARENA) - São Paulo); (237) 

- Sr. Presidente, ao término da vota-
ção da nova Carta Constitucional, sem 
descer ao mérito das razões pelas quais 
muitos dissentiram dela, creio cumprir 
um dever cívico, ao qual não se furtará 
a maioria desta Casa, ao louvar na pes-
soa de V. Ex.a (Muito bem! Palmas pro-
longadas) que presidiu aos trabalhos de 
sua elaboração com alto discernimento 
e, sobretudo, com alevantado primor pa-
triótico, aquela expressão unânime de 
uma nação que, angustiada por muitos 
fatôres que lhe assoberbam a vida, 
ainda crê neste Parlamento, porque à 
sua Presidência está assentado um ho-
mem de cultura, de compreensão e, so-
bretudo, de coragem moral capaz de en-
frentar as maiores dificuldades. E se me 
permito trazer a V. Ex. a esta saudação 
é porque me julgo com o direito de, re-
presentante paulista, reivindicar para 
aquêle Estado, de gloriosas tradições, esta 
tradição maior daquele que se impõe pe-
la liberdade e pela cultura jurídica, aci-
ma de tôdas as vicissitudes, tropeçando 
aqui nos maiores tormentos, mas levan-
tando-se ali altaneiro para impor o prin-
cípio constitucional, acima de tôdas as 
divergências. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que, com 
estas minhas palavras, V. Ex.a receberá 
os aplausos das duas Casas do Con-
gresso Nacional e o respeito da Nação 
brasileira. 

(x) ~ lido o texto da redação final do Projeto 
de Constituição. VIde na sessão seguinte a 
integra do projeto promulgado. 

(237) - D.C.N. - n.o 15 - 22-1-157 - pág. 474 
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Em seguida, o Senador .JOSAPHAT 
MARINHO (MDB - Bahia) usa da pa-
lavra para fazer a seguinte comunica-
ção, cujo registro o Presidente declara 
que constará da Ata: (237) 

Participo a V. Ex. a, Sr. Presidente, 
de conformidade com a comunicação que 
acabo de endereçar à Mesa, que, embora 
tendo participado da discussão do Pro-
jeto de Carta Constitucional, na Comis-
são Mista, não colaborei na redação 
final do texto. 

São enviadas à Mesa declarações de 
voto dos Senhores Deputados ALDE 
SAMPAIO (ARENA - Pernambuco), 
JAIRO BRUN (MDB - Rio Grande do 
Sul), do Senador JOSAPHAT MARINHO 
(MDB - Bahia) e do Deputado UNíRIO 
MACHADO (MDB - Rio Grande do 
Sul). (237) 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Declaro que votei contra o projeto ini-

cial de Constituição, aprovado prelimi-
narmente com ressalva das emendas, 
porque não acreditava que viesse a ser 
escoimado dos preceitos autoritários e 
das disposições errôneas e inadaptáveis 
com que fôra estruturado pelo Poder 
Executivo. 

Manifesto-me agora contra a redação 
final, confirmando meu voto anterior, 
sobretudo no propósito de deixar bem 
claro que jamais votaria a favor de um 
texto constitucional que dá tantos podê-
res tirânicos a uma só pessoa, deixan-
do-a em domínio inelutável sôbre tôdas 
as fôrças políticas e sociais da Nação e 
chegando ao cúmulo de poder legislar 
através de decretos-leis, na concepção 
inaceitável do mesmo individuo fazer a 
lei que êle mesmo vai aplicar. 

O regime presidencialista já é por ín-
dole autoritário e irresponsável; agrava-
do com o poder da tirania pessoal con-
cedido pela própria Constituição, passa 
a ser uma forma de ditadura a que não 
pode submeter-se um povo com as tra-
dições de liberdade como o povo brasi-
leiro. 

Voto, assim, contra a implantação da 
prepotência que, por meios legais, se 
quer impor ao Brasil. 

Congresso Nacional, 21 de janeiro de 
1967. - Alde Sampaio. 

Sr. Presidente: 
Fiel à posição que assumi desde o iní-

cio da elaboração da presente lei, abs-
tenho-me de votar sua redação final. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 
1967. - Jairo Brun. 

DECLARAÇAO DE VOTO 
Declaro que, embora tendo participa-

do dos trabalhos de discussão do Pro-
jeto de carta constitucional, na Comis-
são Mista, não colaborei na redação fi-
nal do texto. 

Sala das Sessões, em 21 de janeiro de 
1967. - Josaphat Marinho. 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Ratifico, conservo, mantenho pronun-
ciamentos anteriores contra a Constitui-
ção imposta ao País. 

Discordo do processo, onde prazos e 
normas foram elaborados pelo Poder 
Executivo, não havendo tempo para um 
exame sério. Não se pode votar Consti-
tuições como se estivéssemos votando 
um simples regimento interno. 

Discordo da votação por ilegítima, de 
vez que não somos Assembléia Consti-
tuinte, nem recebemos podêres consti-
tuintes. 

Discordo do mérito, por entender que 
a Constituição fere os primórdios demo-
cráticos, com eleições indiretas, nomea-
ções dos prefeitos das capitais; discordo 
ainda por julgar que atinge frontalmen-
te o sistema federativo e a autonomia 
dos Estados. 

Discordo ainda por atingir os direitos 
políticos e as devidas garantias indivi-
duais. 
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Da mesma forma, no capítulo "Da Or-
dem Econômica e Social" há um verda-
deiro retrocesso no processo histórico. 

Reafirmo tudo que disse anteriormen-
te. 

Sala das Sessões, em 21 de janeiro de 
1967. - Unírio Machado. 

Discursam, finalmente, os Senhores 
Deputados VmiRA DE MELO CMDB 
- Bahia) e RAYMUNDO PADILHA 
(ARENA - Rio de Janeiro): (237) 

O SR. VIEIRA DE MELO- Sr. Presi-
dente, Srs. Congressistas, permitam 
ocupar mais alguns instantes desta mo-
vimentada e final sessão do Congresso 
Nacional, para significar o nosso pesar 
porque afinal temos chegado ao fim me-
lancólico a que chegamos. 

Confesso a V. Ex.a, Sr. Presidente, que 
não era dos mais pessimistas quanto aos 
resultados da elaboração constitucional 
que hoje se conclui. A despeito de fami-
liarizado com a filosofia do atual Go-
vêrno da República, durante êsses quase 
três anos de sua administração, imagi-
nava que êste Congresso, tão humilha-
do, tão espezinhado, tão torturado e tão 
sofrido, viesse afinal, pelo menos depois 
das eleições, a recuperar-se, a reabilitar-
se, a desacocorar-se, a levantar-se 
para poder dar à Nação uma Carta 
Constitucional preservadora, pelo menos, 
dos princípios básicos que inspiram a 
nossa formação histórica. 

Infelizmente, nossa experiência no co-
nhecimento dos homens fracassou. E o 
que vimos aqui não uma a uma, não iso-
ladamente, não separadamente, não de-
pois de minucioso exame e discussão, 
mas, ao contrário, aos lotes, aos magotes, 
aos blocos, como talvez convenha a esta 
época que estamos vivendo, é que foram 
liquidadas as maiores conquistas demo-
cráticas do povo brasileiro. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, não 
cabem as críticas de que tivesse havido 
da parte da Oposição, neste episódio, 
uma sensação de insegurança, de titu-
beio, de dúvida. Na realidade, ela estava 

consciente de que seu dever, na medida 
que se abrissem as oportunidades, seria 
tentar, por todos os meios, o aperfeiçoa-
mento da Carta autoritária que para 
aqui fôra mandada pelo Govêrno da Re-
pública. 

Ao verificar, porém, que baldados fo-
ram seus esforços, ingentes por certo, 
que frustradas foram as tentativas, e te-
nazes, para que pudessem imprimir a 
esta Carta um mínimo de cunho demo-
crático, não teria outro papel, outro ca-
minho a Oposição, senão abster-se, como 
se absteve, através da obstrução, de cola-
borar para que se consumasse o atenta-
do às tradições a que me referi. 

Sr. Presidente, tive a honra de muito 
môço ainda, aos 31 anos de idade: parti-
cipar da elaboração da Carta de 1946. o 
destino bafejou-me com a ventura de as-
sistir àquele espetáculo magnífico de 
uma Assembléia viva, trepidante, cheia 
de patriotismo, de virilidade, mas, so-
bretudo, uma Assembléia livre, reunir-se 
sob a inspiração de Deus para poder or-
ganizar um projeto, discuti-lo e votá-lo 
em oito meses de trabalho afincado, afl~ 
nal, dotando o País de um dos melhores 
monumentos jurídicos. Alinha-se êle en-
tre aquêles, da atualidade, de maior sa-
ber, de maior projeção. A Constituição de 
46 nasceu, evidentemente, com alguns de-
feitos oriundos do próprio ambiente em 
que foi votada. Mas sua tendência con-
ciliadora das opiniões e correntes nacio-
nais se afirmava, através de um do-
cumento cujo capítulo principal - o das 
garantias - ainda hoje é um modêlo 
para quaisquer Constituições do mundo: 

Pois bem, Sr. Presidente, tendo tido a 
honra de participar daquela elaboração, 
de discutir aquêle projeto, e votá-lo e 
assiná-lo, numa festa cívica ainda h~je 
reme~orada com saudade e emoção, não 
poderia eu, a esta altura da vida, mais 
no fim do que no comêço de minha mo-
desta carreira parlamentar, votar, como 
não poderiam meus colegas, a redação 



-835-

final do documento que vai ser entregue 
à Nação, que vai ser promulgado, omisso 
até na sua entrada em vigor, dentro de 
dois dias, para que, a 15 de março, possa 
passar a regular às relações jurídicas e 
políticas do povo brasileiro. Até mesmo 
nisso a defasagem procura abrir um lap-
so para permitir que, nesse interregno, 
a violência, o arbítrio e, afinal, uma lei 
de segurança que se anuncia venha li-
quidar, de uma vez por tôdas, o mínimo 
de liberdade que ela conseguiu. 

Pois bem, temos que aqui render a nos-
sa homenagem à tática do Senhor Pre-
sidente da República que, de uma vez só, 
engabelou o Congresso e a imprensa bra-
sileira, ao votar a Constituição rígida, 
forte, autoritária, facilitando uma Lei de 
Imprensa que foi, como já disse muitas 
vêzes, pela imprensa, o boi de piranha 
atirado as feras, para que, enquanto se 
disputasse esta lei, pudesse o Congresso 
votar a Constituição que aí está. 

Sr. Presidente, felizmente, coincidiu 
êste término melancólico da elaboração 
constitucional com o término do meu 
mandato. Folgo hoje, em sair desta Casa 
e não entrar na outra para que não pos-
sa continuar assistindo ao espetáculo da 
subserviência mais grosseira - a anula-
ção mais torpe da consciência! Quero 
chegar em casa de cabeça erguida e di-
zer aos meus filhos que da vida pública 
não colhi cargos, empregos, ou cartórios. 
Ao contrário, dei-lhe um cargo vitalício, 
renunciando-o, para poder enfrentar os 
percalços da vida pública e parlamentar. 

Quero sair daqui, Sr. Presidente, desta 
tribuna que não amesquinhei, que não 
atraiçoei, que não vendi; quero sair daqui 
de cabeça erguida, para dizer ao povo 
brasileiro que se não elevei esta tribuna 
à altura das exponências parlamentares 
não a diminuí, não a traí, não a vendi! 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - (238) 
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, ao 
concluirmos uma das tarefas de maior 
significação histórica já submetida a 
uma elite política, seja-me permitido 

congratular-me com todos os meus com-
panheiros desta Casa, no Senado e na 
Câmara, que conosco trabalharam, in-
gentemente, em tôrno do projeto consti-
tucional. Em noites indormidas, em re-
flexões contínuas, na mais perfeita com-
preensão de suas responsabilidades não 
apenas aquêles que apóiam o Govêrno, 
mas também a nobre Oposição, nesta 
Casa, se esforçaram nesta tarefa, ofere-
cendo o tributo do seu talento e da sua 
experiência. 

No primeiro instante, como sói acon-
tecer nessas oportunidades - e ainda 
não conseguimos atravessar a fase ana-
crônica da democracia brasileira - ini-
ciaram-se os apodos contra o projeto 
e firmaram-se propósitos de nêle não se 
colaborar. Na realidade, porém, essa fai-
na, essa diligência, essa tendência se foi 
aos poucos esfarinhando para que fôsse 
renascendo, em cada um, o senso de res-
ponsabilidade política, de dignidade cí-
vica porque, na verdade, não estávamos 
escrevendo nada para nosso próprio uso 
e queríamos traçar um instituto que ser-
visse à comunidade nacional. 

Assim a Oposição, nesta Casa, foi para 
a Comissão Mista, de que não queria, 
antes, participar, segundo se ouvia, se-
gundo toada que se escutava por tôda 
parte. E lá, naquela Comissão, de que ra-
ras vêzes me arredei durante noites su-
cessivas, pude assistir alguns debates, os 
mais altos que já travaram no Parla-
mento brasileiro, e aqui não destaco no-
mes nem do meu Partido nem do Parti-
do contrário, nesse esfôrço em que cada 
um se esquecia de que pertencia a uma 
agremiação partidária para se lembrar 
apenas da Nação, dos compromissos 
maiores. E foi emergindo daquela estru-
tura inicial um nôvo organismo mais 
vivo, mais atuante, mais compreensivo 
das realidades nacionais e das tendên-
cias indiscutíveis do povo brasileiro. O 
que saiu, pois, da Comissão Mista é obra, 
assim, gregária, uma obra de solidarie-
dade, não obra de incidente senão na-

(238) - D.C.N. - n.0 15 - 22-1-67- pág. 475 
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queles pontos, digamos, programáticos, 
que soem dividir e devem dividir, como 
tôda obra de inteligência. 

Foi, pois, com surprêsa com estupe-
fação que, depois de realizada, conosco, 
uma tarefa quase ao têrmo do caminho, 
90 a 95 por cento do itinerário, subita-
mente, descobriu a Oposição que tinha 
errado êsse itinerário, e começou a podar 
o projeto, isto é, aquilo que ela realizara 
conosco, aquilo que fôra, em boa parte, 
obra sua, aquilo que constituiu a sua 
diligente solidariedade. 

Como os homens não se podem sepa-
rar senão em tôrno de princípios e não 
em tôrno de humores. senão por motivos 
doutrinários e não por motivo de ordem 
endocrinológica, imagináramos nós, aqui, 
ao tratar do problema constitucional, 
num árduo instante, podíamos merecer, 
da Oposição, o reconhecimento de que fo-
mos perfeitos no nosso comportamento 
político, no esfôrço que realizamos, para 
que todos contribuíssemos nesta ingente 
tarefa e, ao mesmo tempo, a cada ins-
tante, quiséssemos, antes menos em pa-
lavras do que em atos respeitar esta co-
laboração e a ela dar o entusiasmo de 
nossa solidariedade. 

Manifesta-se em apartes ao discurso 
do Deputado Raymundo Padilha, o De-
putado Oswaldo Lima Filho (MDB -
Pernambuco): (238) 

Nobre Deputado Raymundo Padi-
lha. V. Ex. a deverá fazer justiça à Opo-
sição. Como bem disse aqui o nobre Li-
der Vieira de Melo, apesar da nossa 
repugnância diante dos aspectos totali-
tários do Projeto de Constituição a Opo-
sição tentou melhorá-lo, mas V. Ex.a 
há de reconhecer que nem mesmo a ta-
refa de aprimoramento do texto cons-
titucional, de correção do arbítrio ali 
institucionalizado, feito pelos Senhores 
representantes da ARENA, foi respeitado. 
A Comissão Mista aprovou cêrca de cen-
to e tantas emendas, corrigindo o ar-
bítrio do projeto apresentado pelo Sr. 
Presidente da República, mas, lamentà-

velmente, a obra do Congresso, a obra 
da Comissão Mista, foi derrotada poste-
riormente por imposição do Sr. Presi-
dente da República. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - Duas 
afirmações inexatas, com a devida vênia. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho- No enten-
der de V. Ex.a 

O SR. RAYMUNDO PADILHA- A pri-
meira delas no sentido de que estamos 
aqui elaborando uma Carta totalitária. ~ 
tão totalitária que temos a liberdade de 
ouvir o apôdo e apenas nos consolarmos, 
nos resignarmos com essa eclosão. 

De outra parte os homens que aqui 
militam são homens com estrutura mo-
ral, com uma liberdade intrínseca que 
se deve resguardar a qualquer homem 
digno. E quando se fala em subserviên-
cia aos atos do Sr. Presidente da Repú-
blica, deve-se admitir que essas ordens 
inexistem porque nós não somos abso-
lutamente sujeitos a ordens, somos su-
jeitos a questões mais sérias, que são os 
compromissos. 

O que chama ordem, chamamos civis-
mo, chamamos responsabilidade cívica, 
chamamos compromissos morais com a 
Nação acima de tudo. O Senhor Presi-
dente da República jamais mandaria 
para aqui um texto que fôsse repugnan-
te à nossa formação política, à nossa 
cultura política. O estilo do homem 
que preside a República é o estilo do de-
bate, o estilo da compreensão das difi-
culdades. Jamais nos impôs um texto, 
nem o admitiríamos. É o testemunho que 
tenho ouvido inclusive de adversários da 
atual situação. Por conseguinte, é êsse 
fator de natureza moral, de natureza 
ética que não foi devidamente atentado 
no aparte que acabo de ouvir. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - E a de-
claração de voto da ARENA? 

O SR. RAYMUNDO PADILHA- Em 
uma instituição, um instituto como êste, 
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não prevalecem vontades individuais. :l!:le 
próprio tem autoridade, deve representar 
as opiniões mais altas de uma nação. Em 
primeiro lugar, é preciso que nos con-
vençamos de que houve e está havendo 
uma revolução no Brasil. As transforma-
ções que dela advieram devem ser, cer-
tamente, honradas e reconhecidas, sen-
sata e honradamente reconhecidas. Dis-
cutam-se os métodos, êste e aquêle mé-
todo, mas reconheça-se que há estrutU·· 
ras que se estão transformando, graças 
ao Movimento de 31 de março. 

De outra parte, sendo esta a realidade 
nacional, estamos nós também, se somos 
sêres ágeis, se somos sêres livres, se so-
mos inteligências abertas ao conheci-
mento universal, temos que admitir, tam-
bém, que devemos compreender, inter-
pretar a hora histórica que se vive e é 
isto que dá grandeza a um cometimento 
político. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Permite 
V. Ex.a? Serei breve: duas palavras. 

O SR. RAYI\'IUNDO PADILHA - V. 
Ex.a já falou e o Sr. Presidente já man-
dou advertir-me quanto ao horário 
de que disponho. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Permite 
V. Ex. a- Serei breve: duas palavras. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - V. 
Ex.a vai-me permitir, quero render ho-
menagem à Oposição. Rendo nestas pa-
lavras, nestas horas finais em que todos 
estão fatigados e eu não menos, a ho-
menagem que devia ao nobre ex-Líder 
de sua Bancada. Acho que é uma prova 
de cortesia, além do respeito que devo 
aos meus próprios companheiros, aos 
quais devia uma satisfação para que não 
passassem em julgado as coisas dali pro-
nunciadas. 

De outra parte eu devia à própria 
Oposição pronunciar esta réplica. V. Ex. a 
terá, pois, a paciência de admitir que 
no meu raciocínio não podem ser inseri-
das as suas sucessivas interrupções. 

O problema fundamental, em primeiro 
lugar, a realidade viva do País prende-
se às transformações sócio-políticas, às 
transformações sócio-econômicas, que 
temos de compreender, às transforma-
ções das próprias estruturas do Estado 
moderno. Aí, então percebemos, no hori-
zonte da História, no espaço e no tempo, 
Senhores Congressistas, a necessidade de 
um revigoramento do poder do Estado 
nacional, e nunca a sua marcha rumo ao 
Estado totalitário. O Estado totalitário 
se define por uma filosofia totalitária. 
Antes de tudo, o Estado democrático, que 
é o mais díficil de todos os Estados, o 
mais difícil de realizar-se, é aquêle que, 
pela necessidade da consulta, que pela 
necessidade da interpretação das vonta-
des, que pela liberdade de opinião, que 
pela atualidade dos conhecimentos, das 
aspirações gerais, é aquêle que dispõe 
de uma técnica que se moderniza cada 
dia. É o que se vai compreendendo dia 
a dia. Não são totalitários os autores que 
nos ensinam, é Raymon d'Aren, um dos 
maiores filósofos de nossos tempos e 
perdoem-me êsses argumentos de auto-
ridade que, ainda há pouco, fazia distin-
ção perfeita entre os que temem o con-
flito das liberdades essenciais com as 
chamadas liberdades acidentais, e a con-
fusão que, na filosofia histórica e na po-
lítica, se fazia e se faz até hoje. 

Por isso, graças aos anacronismos ideo-
lógicos, graças à fixidez, à paralisação, 
pode-se dizer das inteligências e dos 
textos frios, e não das realidades emer-
gentes do dinamismo contemporâneo, é 
que nós não podemos admitir que o Es-
tado se fortaleça, se fortaleça contra o 
indivíduo, se fortaleça contra os Partidos, 
contra uma sociedade, contra grupos 
econômicos, contra o poderio das mino-
rias subversivas, se fortaleça contra pro-
postas de dissolução das classes arma-
das, se fortaleça contra a idéia de sub-
verter a própria inteligência adolescente 
dêste País e de outros. 

É esta a realidade viva, esta a realida-
de, Sr. Presidente, que devemos ter em 
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vista na elaboração de texto constitucio-
nal. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - E a de-
claração de voto de 146 correligionários 
de V. Ex.a, condenando êste projeto? 

O SR. RAYMUNDO PADILHA- Emer-
ge das próprias realidades dentro da nos-
sa própria liberdade, dentro do nosso li-
vre arbítrio, segundo as nossas concep-
ções, que não são, absolutamente, antide-
mocráticas, porque, como disse, a demo-
cracia é o mais difícil dos regimes, e nós 
bem o sentimos quando elaboramos tex-
to como êste. 

Repararão bem os nossos eminente~ 

colegas o esfôrço que fizemos para que 
fôssem estaduais tôdas as garantias 
clássicas enunciadas origináriamente no 
Projeto primitivo, mais tarde desenvolvi-
do a pedido da Oposição, para que nada 
ficasse ambíguo, nada ficasse indefinido. 

Isto foi realizado, isto está consubs-
tanciado no texto. Tudo que por aí de-
rivasse, era matéria adjetiva, não era 
matéria essencial, era matéria em que as 
divergências poderiam surgir entre nós, 
desde que no nosso espírito, nas nossas 
convicções, no texto redigido, nós con-
firmássemos os direitos fundamentais 
da pessoa humana, da família brasilei-
ra, das instituições em que se baseia a 
posição nacional. 

Eram estas as palavras que desejáva-
mos proferir, Sr. Presidente Auro de 
Moura Andrade, nosso digno companhei-
ro também nesta jornada, a quem me 
permito render, de público, sinceramen-
te, sem lisonjas a minha homenagem e 
a homenagem da Bancada da Maioria 
nesta Casa. 

Rendo ainda minhas homenagens aos 
integrantes da nobre Comissão Mista di-
rigida por êste eminente homem públi-
co que se chama Pedro Aleixo. 

Também ao Relator-Geral, êste jovem 
e admirável Senador Antônio Carlos, e, 
para que não dizer, além dos Deputados 
da Oposição que aqui colaboraram. Não 

devemos esquecer o papel da Oposição 
no Senado, firme e admirável, firme e 
coesa - discrepante não entro nisto, 
porque é questão doméstica do Partidu 
- mas não podia deixar de trazer meu 
elogio e minha homenagem. 

Sr. Presidente, nesta noite, medindo 
bem as palavras que estou pronuncian-
do, estou certo de que interpreto a una-
nimidade do pensamento da minha Ban-
cada, num momento talvez definitivo 
para mim, na qualidade de Líder - e 
falo a todos com esta responsabilidade, 
que eu já direi uma responsabilidade de-
cadente, porque Líder dêste Govêrno que 
expira e, não usando a lisonja, eu não 
tenho - gosto pouco de falar na primei-
ra pessoa, mas de qualquer maneira é 
preciso que se diga - não tenho de que 
me acanhar de tudo quanto tenho feito, 
sobretudo nestes ultimos episódios, em 
que pus a minha sinceridade, em que 
pusemos, eu e meus companheiros a nos-
sa sinceridade, em que pusemos o que 
tínhamos de algum talento, inteligên-
cia e sobretudo, de grande amor a esta 
terra. Com tudo isto, com êsse material 
e dêsse conjunto de boa-vontade foi que 
elaboramos êsse texto, que vai ficar, que 
vai durar, que não vai morrer tão cedo. 

:ltle é ponto de partida - guardai bem 
- para transformações mais sérias mais 
profundas. Que se aperfeiçoe o texto, 
mas que acompanhe como deve acom-
panhar, as realidades novas da socie-
dade nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-- O Sr. Presidente da Câmara dos 
Deputados pediu-me comunique que a 
Câmara realizará sessão, imediatamente 
após o encerramento desta. 

Devo, pois, encerrar a presente sessão, 
agradecendo aos Srs. Congressistas por 
tudo quanto aqui foi realizado e, a todos, 
pela maneira como respeitaram e pres-
tigiaram a Mesa, nos seus trabalhos. 
Agradeço ao eminente Deputado Carva-
lho Sobrinho pelas suas palavras que tan-
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to me tocaram, partidas do generoso co-
ração de um dos mais brilhantes repre-
sentantes do meu Estado e que ficam 
gravadas, para sempre, na minha lem-
brança. 

Agradeço ao Deputado Vieira de Melo 
que, como Líder da Oposição, tantos ser-
viços prestou ao Congresso e ao País e 
que deixa o Parlamento com alta digni-
dade, cheio de cicatrizes mas senhor 
de tantas vitórias de sua inteligência, 
de sua cultura e do seu patriotismo. 

Agradeço ao Líder Raymundo Padi-
lha - esta figura inteligente, argumen-
tadora, capaz e sincera, que tanto se 
dedica aos trabalhos de liderança de sua 
Bancada - agradeço-lhe pelas suas pa-
lavras amavéis e generosas. 

A todos que não se reelegeram deixo 
meu abraço e os votos de que regressem 
à vida pública pois a Nação se bene-
ficiará de sua experiência e sua voca-
ção política. É difícil - saibam aquêles 
que não foram reeleitos - estando o céu 
coberto de nuvens, ter a luz em tôda a 
sua intensidade. Nem por isso, entretan-
to, duvidaremos de que horas ou dias 
depois a luz retornará. Os que nos dei-
xam voltarão com a luz, quando as nu-
vens cessarem. Não puderam ser vistos 
nestas eleições, e tanto êles representa-
vam em serviços prestados ao povo e ao 
País! Muitos foram injustiçados pelos 
seus eleitores. É que havia nuvens. É 
que não era noite e noite negra porque 
se negra fôsse mais brilharia no céu a 
luz dos astros. Era apenas um dia cheio 
de nuvens, que vão passar, e o país há 
de voltar ao calor do sol das grandes es-
peranças. O esfôrço por uma Constitui-
ção é exatamente para isto, para que a 
luz retorne e para que nós possamos con-
tinuar a ver os nossos caminhos e a des-
cortinar o futuro de nossa Pátria. 

- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão à zero hora 
e 30 minutos do dia imediat-o). 

6l.a SESSÃO (24-1-67) 

Sessão Solene para a Promulgação da 
Nova Constituição 

O Presidente MOURA ANDRADE de-
clara aberta, às 15 horas, a Sessão do 
Congresso Nacional, destinada ao ato de 
promulgação da nova Constituição do 
Brasil. 

O Senador ANTôNIO CARLOS (ARENA 
- Santa Catarina), Relator-Geral, (240) 
usa da palavra: 

Sr. Presidente do Congresso Nacional; 
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados; 
Srs. Ministros de Estado e demais auto-
ridades; Srs. Representantes. 

O Congresso Nacional reúne-se solene-
mente para promulgar a nova Constitui-
ção do Brasil. 

As tarefas que me foram cometidas 
como Relator-Geral do projeto constitu-
cional soma-se esta de, por indicação da 
liderança e designação da Presidência da 
Casa, usar da palavra como orador do 
Senado nesta cerimônia. 

Cedo me parece para se fazer um com-
pleto depoimento sôbre a elaboração da 
nova Carta, seu conteúdo e o seu sentido 
de conformidade com o Brasil de hoje. 

A hora reclama, porém, um testemu-
nho. 

E vou dá-lo, obediente à linha que me 
tracei de fidelidade aos princípios que 
inspiram a vida pública brasileira e dedi-
cação às idéias que considero comuns a 
todos os concidadãos. 

Para institucionalizar a Revolução de 
março de 1964 e superar a fase de tran-
sição que vivemos, o Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da República convocou 
o Congresso a discutir e votar a nova 
Constituição. 

Não foram poucas as impugnações que 
se levantaram contra a iniciativa. 

(240) - D.C.N. -- 25-1-67- n.o 16- pág. 494 
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Enfrentamos o problema da exigüida-
de de prazo e demonstramos a legitimi-
dade de nossa competência, na doutrina 
e na prática. E assim pudemos coordenar 
o processo de elaboração constitucional. 

A par destas questões adjetivas, inú-
meras e autorizadas foram as vozes que 
se levantaram para censurar o documen-
to e apresentá-lo à opinião nacional 
como incapaz de merecer a consideração 
da representação popular. 

Sob o pêso de tais pressões, lançou-se 
o Congresso ao trabalho que lhe fôra 
atribuído e ao qual não poderia negar-
se, sob pena de desmentir-se, num ato 
de fraqueza que não se compadecia com 
a atitude que adotara antes e depois de 
31 de março. 

De 12 de dezembro até hoje cumprimos 
o nosso dever. 

E negaria a verdade se não proclamas-
se que as nuvens sombrias das primeiras 
etapas dissiparam-se, pois que a maneira 
como fizemos a nossa obrigação deu ao 
trabalho a necessária grandeza. 

O continuado esfôrço, a constante 
preocupação, a arriscada intimidade com 
o poder de decisão, a crescente necessida-
de de desapêgo ao sentimento, o impe-
rioso primado da razão fizeram do exíguo 
prazo uma longa e difícil caminhada. 

Os critérios democráticos estabelecidos 
para as discussões e deliberações, a valio-
sa colaboração da Maioria e da Minoria, 
o patriotismo dos senhores representan-
tes, a solidariedade dos órgãos de infor-
mação da opinião pública e, acima de 
tudo, a profunda consciência da necessi-
dade de uma Constituição capaz de aper-
feiçoar o regime, legitimaram o nosso 
trabalho. 

Hoje, mercê de Deus, podemos dizer 
ao País, com a consciência do dever cum-
prido: concluída está a tarefa. 

E o fazemos com a mesma humildade 
de lavrador que, ao fim do dia, obedece 
à voz da boca-da-noite e regressa ao lar, 
ou do trabalhador que se despede, após 

a jornada, da máquina sua companheira, 
ou do escritor que completa um capítulo 
de um nôvo livro, ou do advogado que 
arremata as suas razões finais, ou do en-
genheiro que contempla a derradeira eta-
pa de uma estrutura. Ou do pai que 
emancipa um filho. 

Se me perguntassem se o documento 
básico que demos ao País é uma carta de 
ideais ou apenas o produto da contin-
gência, responderia que não é uma coisa 
nem outra: êle é a corajosa síntese entre 
os princípios democráticos que aspiramos 
sejam vitoriosos e as normas positivas 
que a realidade brasileira impõe sejam 
erigidas à categoria de disposições cons-
titucionais. De fato, mantendo e aper-
feiçoando as garantias individuais, os 
direitos dos trabalhadores, a representa-
ção popular, a independência e a digni-
dade do Poder Judiciário, êle não deslus-
tra, ao contrário, consagra as nossas tra-
dições de povo livre. 

O enriquecimento dos Podêres da 
União, a disciplina imposta ao Poder 
Executivo, as normas garantidoras da se-
gurança nacional, a ênfase ao papel da 
iniciativa privada no desenvolvimento 
econômico, a modernização do processo 
legislativo, atendem aos mais importan-
tes aspectos da realidade brasileira. 

Não foi fácil esta conciliação- condi-
ção indispensável à permanência de 
qualquer Lei - entre o ideal e o contin-
gente, entre o que se deseja e o que se 
deve fazer. 

Muitos guardaram seus olhos no passa-
do de há 20 anos e cada avanço lhes pa-
recia um escândalo. Outros alongaram 
por demais suas vistas para o futuro e 
muita coisa lhes pareceu retrógrada ou 
passadiça. 

Creio, no entanto, que conseguimos es-
tabelecer o equilíbrio, tão difícil no uni-
verso físico, mas muito mais no univer-
so jurídico e moral. 

Para atingir êsse objetivo contamos 
não só com as fôrças construtivas que 
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aqui no Congresso se manifestaram pelas 
vozes dos eminentes líderes Daniel Krie-
ger, Aurélio Vianna e Raymundo Padi-
lha. Mas, também, com aquelas outras 
que não denominaria de radicais nem 
de negativas, mas que se caracterizarai? 
pela inconformidade e que se constitm-
ram, em todos os momentos, em vigoro-
sos agentes de advertência e vigilância. 

Contamos, também, e sempre, com a 
admirável lucidez e sinceridade de Pedro 
Aleixo e a capacidade de decisão e as 
qualidades de comando de Auro Soares 
de Moura Andrade. 

Os juízos que em decorrência de nossas 
convicções pessoais ou de nossas posições 
políticas façamos - cada um - sôbre 
esta ou aquela norma inscrita na Lei 
Magna serão sempre a manifestação de 
uma franquia democrática. Não irão, 
contudo, sufocar em nós aquêle amor tão 
necessário à vitória dos ideais que nos 
inspiraram a todos no trabalho realiza-
do. :t!:ste amor e só êle é que irá dar vida 
às palavras concatenadas que, através 
de dias e noites, fomos incorporando ao 
texto por si só frio e inerme. 

E nesse trabalho de dias e noites, pôde 
o Relator-Geral contar com a dedicação 
extraordinária, o conselho pronto dos 
Srs. Sub-Relatores Deputado Oliveira 
Brito, Senador Vasconcelos Tôrres, Depu-
tado Accioly Filho, Deputado Adauto 
Cardoso, Senador Wilson Gonçalves, 
Deputado Djalma Marinho e Deputado 
Aguinaldo Costa. 

Só êste amor à liberdade, à responsa-
bilidade, à justiça, ao progresso, ao de-
senvolvimento ao bem-estar, em uma 
palavra, à ve;dade - porque ao Brasil 
e ao seu povo - dará vigor e perma-
nência à nova Constituição. 

:t!:le e só êle transfigurará cada dispo-
sitivo, cada preceito, cada instituição, 
permitindo que todos e cada um se fa-
çam instrumento capaz de tornar o Bra-
sil a grande nação com que sonhamos. 

Senhor Presidente do Congresso, fa-
lando, agora, por mim, diria, sem receios, 

que esta não é uma Constituição de sá-
bios e muito menos de pretenciosos. Ela 
é uma Constituição de homens de boa-
vontade, capazes de repetir, sempre e 
quando necessário, o exercício do dever 
para com o Brasil. 

E que outra coisa quer a Pátria de nós, 
senão êsse propósito tão reto, tão claro, 
tão nosso? 

O Deputado RAYMUNDO PADILHA 
(ARENA- Rio de Janeiro) (240) pronun-
cia o seguinte discurso: 

Senhor Presidente, Senhores Ministros 
de Estado, Senhores Oficiais-Generais, e 
mais autoridades aqui presentes, Senho-
res Congressistas, minhas Senhoras, 
meus Senhores, o processo parlamentar 
de elaboração de um nôvo texto Consti-
tucional atribuído a um grupo de Depu-
tados e Senadores da República expressi-
vo do que esta Casa contém de mais alto 
no patriotismo, na competência, na dig-
nidade cívica, pràticamente se conclui 
agora, ante a majestade dêste encontro, 
na beleza dêste espetáculo. Podemos di-
zer que trabalhamos demais, mas jamais 
aquém daquilo que a própria consciência 
nos ditava em certos momentos, para ir-
mos, muitas vêzes muito além daquilo 
que a nossa própria resistência mental e 
física exigia. 

o trabalho está aí concluído. Iniciado 
no Poder Executivo, a sua estrutura, o 
que êle tinha de fundamental, compare-
ce hoje refeita melhorada, aperfeiçoada, 
por vêzes até ornamentada depois da li-
vre análise, do livre debate, do livre con-
fronto das idéias. 

Quem quer que tenha testemunhado o 
que aqui se realizou, e que teve a sua 
primeira fase encerrada a 2 de dezem-
bro, pode dar testemunho de que foi lo-
grado por esta Casa, pelas duas Casas 
reunidas em Congresso. 

A Constituição que temos sob os olhos 
deveria e deve retratar condições pe-
culiares, específicas, de uma atualidade 
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histórica. Esta atualidade é nacional, 
decorre de transformações que se opera-
ram na sociedade brasileira, nos instru-
mentos essenciais de sua cultura, nas 
manifestações inequívocas da opinião po-
pular, e por outro lado, a realidade inter-
nacional, o Mundo em que vivemos, 
o Mundo circunjascente, o Planeta que 
se transforma também sob as nossas 
vistas, num dos momentos capitais e de-
finitivos de sua História, em que a ciên-
cia associada à tecnologia transforma a 
sociedade humana, levando-lhe um di-
namismo nôvo, um dinamismo inimagi-
nado pela nossa própria geração. E êsse 
dinamismo espantoso não poderia dei-
xar de influir nas grandes decisões polí-
ticas de que esta Carta é o fruto indis-
cutível. A democracia, para viver hoje, 
não podia substituir a novos condiciona-
mentos. Se ela, no Século XVIII e no li-
beralismo, no ceticismo do Século XIX, 
poderia admitir a ironia renaniana, se-
gundo a qual a Democracia é a própria 
antítese da ordem e estaria em antinomia 
com a própria organização militar esta 
Democracia, impossível hoje e condena-
da por Madison já no comêço do século 
passado, é apenas aquela segundo a 
qual o excesso de liberdade pode tor-
nar-se tão nocivo quanto o excesso de 
poder. 

Esta é a realidade viva dos nossos tem-
pos; sem excluir os valôres fundamentais 
de uma Democracia autêntica, faz com 
que os homens de nossa época cada dia 
dissociem Democracia e liberalismo. Essa 
dissociação inelutável todavia não fun-
cionou emblemàticamente nem tampou-
co axiomàticamente no texto que temos 
sob os olhos, porque, se quizerdes, esta 
Carta pode ser ao mesmo tempo liberal e 
anti-liberal, conservadora ou progressis-
ta, porque ela é indiferente às objetiva-
ções, ela é, sobretudo, brasileira e rea-
lista. 

Desde que asseguramos os direitos fun-
damentais do homem; desde que afirma-
mos, dentro dos princípios essenciais de 
uma axiologia política que é todo o nosso 

ideal, o respeito absoluto à personalidade 
humana; desde que afirmamos as limi-
tações do Poder e também damos a esta 
Casa a faculdade permanente de emen-
dar o texto, nós, por assim dizer neste 
tríduo, nesta trilogia, estabelecemos as 
próprias limitações que são os elementos 
substanciais de uma Carta autêntica-
mente democrática. 

De outro lado, jamais pensamos em 
têrmos de capitalismo nem de socialismo. 
Em primeiro lugar, porque somos moder-
nos e não acreditamos que sistema eco-
nômico seja objeto, fruto, condição de 
um sistema político. Sistemas econômi-
cos nada têm a ver com sistemas políti-
cos de natureza democrática. Aquêles que 
pretendem se faça uma Carta por ser 
Carta livre, libérrima, conservadora ou 
não, ou que ela esteja subordinada a um 
sistema econômico, anticapitalista, se-
riam os mesmos que iriam admitir a in-
fluência do socialismo no desenvolvi-
mento, no aumento, no acréscimo de po-
der do Estado, no domínio econômico e 
no sentido da sua intervenção. Esta Car-
ta, pois, não é nem capitalista, nem so-
cialista, porque, acima de tudo ela deve 
ser moderna e democrática. E se é de-
mocrática intrinsecamente quer dizer 
cristã, afirmando não apenas os valôres 
individuais, mas os valôres das Associa-
ções do direito natural a mais importan-
te das quais, a mais transcendente, a 
mais relevante, ainda continua a ser a 
família. 

Não desconhecemos, entretanto, mi-
nhas senhoras, meus senhores, eminentes 
Deputados e Senadores, não desconhece-
mos que vivemos um período de crise. 
Não desconhecemos que esta crise pode 
ser tomada no sentido helênico ou etmo-
lógico de julgamento. Sim, senhores, de 
julgamento. Estamos todos nós a ser jul-
gados. É o sinal da crise, é o sinal das 
transformações, é o sinal dos problemas 
de adaptação, é o momento supremo do 
esfôrço da inteligência para criar um 
equilíbrio entre as sociedades, numa so-
ciedade humana. 
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As distinções, de várias ordens, que po-
deriam ser feitas sôbre a natureza do re-
gime, sôbre a afirmação do nosso presi-
dencialismo, sôbre a afirmação do Poder 
Executivo, do seu indispensável revigora-
menta, não são imperativas, não são im-
posições de um pensamento abstrato. De-
correm, também, de realidades vivas do 
nosso tempo. 

Falá vamos em crise e dela ainda não 
emergimos, porque ela não é apenas na-
cional. Falávamos em crise, e ela se os-
tenta, ainda, nas profundas desigualda-
des sociais que o homem de Estado, que 
o homem público brasileiro não pode des-
conhecer, sob pena de trair o seu desti-
no. E a crise afeta as próprias institui-
ções. E tinha que afetá-Ias. 

O determinismo, por assim dizer, do 
desenvolvimento, no Poder Executivo, na 
época de crise, na época tão dura, de ins-
piração lenta mas indispensável, de inte-
gração lenta mas indispensável, das 
grandes massas no processo político, te-
ria que inspirar esta Carta. 

Foi o que foi feito, e foi aquilo que foi 
bem sentido, pressentido, admiràvelmen-
te interpretado nas duas Casas do Con-
gresso Nacional. 

O instrumento aí está. A ossatura de 
um sistema jurídico e político aqui se 
encontra e, na flexibilidade da faculda-
de de emenda, encontram-se todos os 
instrumentos para sua transformação se-
gundo a hora histórica, segundo o mo-
mento nacional, segundo os imperativos 
internacionais. :l!:ste é o gênio criador 
desta Carta, esta é a sua fôrça, êste é o 
instrumento indispensável ou a razão 
fundamental da sua permanência. 

Incumbiu-me o Sr. Presidente do Con-
gresso Nacional da tarefa de falar pela 
liderança do Govêrno. Vem dizer o Go-
vêrno a esta Casa, pelo órgão de minha 
voz, com a responsabilidade eventual que 
me pesa sôbre os ombros, da circunspeção 
da sua posição de respeito, de serenidade, 
de seu julgamento em face do instru-
mento que lhe inspiraram as suas altís-

simas responsabilidades. O Chefe da Na-
ção aqui comparece para dizer e teste-
munhar, pela voz de seu Líder, nesta 
Casa, que acompanhou pari passu nossos 
trabalhos, que nem um só instante violou 
o livre arbítrio, a vontade de cada um de 
nós. Cêrca de duas mil emendas foram 
apresentadas a êste projeto, cêrca de tre-
zentas emendas já lhe integram o texto. 
Não houve uma sugestão válida que, le-
vada ao Chefe de Estado pelo Presidente 
da Comissão Mista e o seu digno Relator, 
o nobre Deputado Pedro Aleixo e o Sena-
dor Antônio Carlos, ou por qualquer de 
nós, que não encontrasse, da parte do 
Chefe da Nação, a compreensão alta, a 
compreensão lúcida que só um autêntico 
homem de Estado é capaz de revelar. 

É, pois, uma obra de conciliação e de 
harmonia, e, como tôda obra de concilia-
ção e harmonia é a obra da inteligência 
a que não faltou, inclusive, a co-partici-
pação daqueles que eram os agentes na-
turais da Oposição nesta Casa. :I!:Ies trou-
xeram também a palavra de apreço. 

Não posso deixar de recordar aquela 
madrugada final em que votamos a últi-
ma das emendas, a voz da Oposição ali 
comparecia para afirmar, categorica-
mente, o ambiente de liberdade, de su-
perioridade, de grandeza patriótica com 
que se feriram todos os debates, com que 
se chegou a tôdas as conclusões e como 
foi livre a participação de cada um dos 
integrantes do Congresso Nacional. 

Hoje está a inteligência brasileira ain-
da mais desafiada do que antes, porque 
é hoje convocada para realizar êsses 
compromissos, os compromissos que se 
estatuem solenemente neste documento. 

Aqui nos comprometemos a restabele-
cer, quanto possível, a ordem econômico-
social. Aqui nos comprometemos a dar 
aos três Podêres do Estado a indispen-
sável harmonia e a indispensável separa-
ção harmoniosa. Aqui nos compromete-
mos a realizar uma obra de comum polí-
tica para esta Nação e de respeito aos va-
lôres essenciais da democracia. 
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E com êste instrumento, que é um ins-
trumento forjado na consciência brasilei-
ra e nos valôres essenciais da cultura ju-
rídica da Nação, estamos certos de reu-
ní-la, de congregá-la no universo mag-
nífico em que os valôres essenciais, os 
valôres do autêntico nacionalismo, afinal 
compareçam para inspirar, para ilumi-
nar o longo itinerário; para aumentar, 
sem dúvida, a nossa responsabilidade a 
fim de que, de outro lado, cada um de 
nós, representantes da Nação, compareça 
perante ela para dizer, reafirmar, humil-
demente, modestamente- com a cabeça 
curvada sob o pêso dos deveres, mas tam-
bém segundo a humildade que o Evan-
gelho nos ensinou - à Nação magnífica 
que o seu futuro não é para nós uma hi-
pótese, é uma afirmação da nossa von-
tade, é a segurança de uma determinação 
do caráter e da inteligência. 

PROMULGAÇAO (241) 

Q SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Vai ser promulgada, simultâneamente, 
nos têrmos do que determina o seu art. 
189, pelas Mesas do Congresso Nacional 
-e entrará em vigor no dia 15 de março 
de 1967 - a nova Constituição, que man-
tém a organização do Brasil em república 
federativa, constituída sob o regime re-
presentativo, pela união indissolúvel dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Terri-
tórios; e declara que atenderá à supre-
macia da vontade e dos interêsses da 
Nação sôbre todos os demais interêsses e 
vontades, ao confirmar que todo poder 
emana do povo e em seu nome é exer-
cido. 

Os Senhores Membros da Mesa irão, 
pois, assiná-la, fazendo-o, em primeiro 
lugar, os seus Presidentes. 

(Os Senhores Membros da Mesa 
assinam os autógrafos da Constitui-
ção.) 

Em seguida, em nome do Congresso 
Nacional, que a decretou, invocando a 
proteção de Deus, o Presidente Moura 

Andrade declara promulgada a Consti-
tuição do Brasil! 

E' executado o Hino Nacional, que 
é ouvido de pé por todos os presentes. 

O Presidente MOURA ANDRADE pro-
nuncia ainda as seguintes palavras: 

Srs. Congressistas, V. Ex.as foram per-
sonagens do ato que, neste instante, se 
consuma. 

Srs. Ministros. Eminentes autoridades, 
minhas senhoras e ilustres convidados. 
Todos foram testemunhas de um ato his-
tórico na vida de sua Pátria. :l!:stes mo-
mentos são vividos com extremo civismo 
pelos povos. A realização de uma Consti-
tuição é a organização de um Estado, é a 
afirmação de um destino, é a consubs-
tanciação de um método de vida, é a for-
mulação de uma esperança; é assegurar 
direitos, garantias e liberdades; é prome-
ter futuro para o povo, é dar no presente 
mais àrduamente para poder realizar 
êsse futuro. 

A realização de uma Constituição é 
uma tarefa de enorme responsabilidade, 
maior ainda no instante em que ela está 
terminada, maior ainda no instante em 
que ela fôr iniciada; maior, ainda, nas 
mãos daqueles que vão executá-la, mui-
to maior que nas mãos daqueles que a 
fizeram. 

Nesta oportunidade, a nova Consti-
tuição do Brasil está entregue à Nação. 
Ela pertence a todos nós. Que ela, por-
tanto, defenda a nossa Pátria, seja o ins-
trumento útil da nossa prosperidade, da 
nossa liberdade, da nossa soberania; seja 
o instrumento vivo da nacionalidade. Mal 
conformada, ainda que o fôsse, ela repre-
senta o retrato do Brasil dos dias atuais. 
Ela é uma tentativa profunda de recons-
trução nacional e assim ela deve ser re-
cebida: com respeito para ser cumprida; 
com respeito, para ser estimada; com 
respeito, para não ser traída; com res-
peito, para servir ao povo; com respeito, 

(241) - D.C.N. - n.o 15- 25-1-67- pág. 495 
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para servir a tôda a Nação, para que to-
dos por ela trabalhem, para que êste País 
possa manter, efetivamente, a sua área 
territorial sempre intocada e possa man-
ter a soberania nacional completamente 
a salvo de tôdas as investidas. Que o 
Brasil pertença aos brasileiros, assim, de 
braços abertos para todo o mundo, para 
todos que vêm para o bem, para todos 
que chegam para trabalhar, para todos 
que vêm construir ao nosso lado, lançar 
o seu suor na nossa terra, plantar a sua 
casa no nosso chão, aqui ver nascer os 
filhos e amar a nossa terra tanto quan-
to amaram a sua. 

Neste instante em que o Congresso 
Nacional, havendo decretado, promulga 
a Constituição do Brasil, que tudo tenha 
sido feito para que as Fôrças Armadas 
se mantenham unidas, para que os Po-
dêres se mantenham efetivamente har-
mônicos e independentes entre si, para 
que todo poder no futuro emane do povo 
e em seu nome venha a ser exercido, 
para o bem do Brasil, para a defesa do 
nosso povo, para a glória da hora pre-
sente que estamos vivendo! 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 16 horas). 

O Congresso N acionai, invocando a 
proteção de Deus, decreta e promulga a 
seguinte 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 

TíTULO I 

Da Organização Nacional 

CAPíTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1.0 - o Brasil é uma República 
Federativa, constituída, sob o regime re-
presentativo, pela união indissolúvel dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios. 

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

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

§ 3.0 - Os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios poderão ter símbo-
los próprios. 

Art. 2.0 - O Distrito Federal é a Ca-
pital da União. 

Art. 3.0 - A criação de novos Estados 
e Territórios dependerá de lei comple-
mentar. 

Art. 4.0 - Incluem-se entre os bens 
da União: 

I - a porção de terras devolutas 
indispensáveis à defesa na-
cional ou essencial ao seu 
desenvolvimento econômi-
co; 

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

Ill - a plataforma submarina; 
IV - as terras ocupadas pelos 

silvícolas; 
V - os que atualmente lhe per-

tencem. 
Art. 5.0 - Incluem-se entre os bens 

dos Estados os lagos e rios em terrenos 
de seu domínio e os que têm nascente e 
foz no território estadual, as ilhas flu-
viais e lacustres e as terras devolutas não 
compreendidas no artigo anterior. 

Art. 6.0 - São Podêres da União, in-
dependentes e harmônicos, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário. 
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Parágrafo único - Salvo as exceções 
previstas nesta Constituição, é vedado a 
qualquer dos Podêres delegar atribuições; 
o cidadão investido na função de um 
dêles não poderá exercer a de outro. 

Art. 7.0 - Os conflitos internacionais 
deverão ser solvidos por negociações di-
retas, arbitragem e outros meios pací-
ficos, com a cooperação dos organismos 
internacionais de que o Brasil participe. 

Parágrafo único - É vedada a guerra 
de conquista. 

CAPíTULO II 

Da Competência da União 

Art. 8.0 - Compete à União: 
I - manter relações com Esta-

dos estrangeiros e com êles 
celebrar tratados e conven-
ções; participar de organi-
zações internacionais; 

11 - declarar guerra e fazer a 
paz; 

III - decretar o estado de sítio; 
IV - organizar as fôrças arma-

das; planejar e garantir a 
segurança nacional; 

V - permitir, nos casos previs-
tos em lei complementar, 
que fôrças estrangeiras 
transitem pelo território 
nacional ou nêle permane-
çam temporàriamente; 

VI - autorizar e fiscalizar a pro-
dução e o comércio de ma-
terial bélico; 

VII - organizar e manter a polí-
cia federal com a finalida-
de de prover: 
a) os serviços de polícia 

marítima, aérea e de 
fronteiras; 

b) a repressão ao tráfico de 
entorpecentes; 

c) a apuração de infrações 
penais contra a seguran-

ça nacional, a ordem po-
lítica e social, ou em de-
trimento de bens, servi-
ços e interêsses da 
União, assim como de 
outras infrações cuja 
prática tenha reper-
cussão interestadual e 
exija repressão unifor-
me, segundo se dispuser 
em lei; 

d) a censura de diversões 
públicas; 

VIII - emitir moeda; 
IX - fiscalizar as operações de 

crédito, capitalização e de 
seguros; 

X - estabelecer o plano nacio-
nal de viação; 

XI - manter o serviço postal e o 
Correio Aéreo Nacional; 

XII - organizar a defesa perma-
nente contra as calamida-
des públicas, especialmente 
a sêca e as inundações; 

XIII - estabelecer e executar pla-
nos regionais de desenvolvi-
mento; 

XIV - estabelecer planos nacio-
nais de educação e de saú-
de; 

XV - explorar, diretamente ou 
mediante autorização ou 
concessão: 
a) os serviços de telecomu-

nicações; 
b) os serviços e instalações 

de energia elétrica de 
qualquer origem ou na-
tureza; 

c) a navegação aérea; 
d) as vias de transporte en-

tre portos marítimos e 
fronteiras nacionais ou 
que transponham os li-
mites de um Estado ou 
Território; 

XVI - conceder anistia; 
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XVII - legislar sôbre: 
a) a execução da Consti-

tuição e dos serviços fe-
derais; 

b) direito civil, comercial, 
penal, processual, eleito-
ral, agrário, aéreo, marí-
timo e do trabalho; 

c) normas gerais de direi-
to financeiro; de seguro 
e previdência social; de 
defesa e proteção da 
saúde; de regime peni-
tenciário; 

d) produção e consumo; 
e) registros públicos e jun-

tas comerciais; 
f) desapropriação; 
g) requisições civis e mili-

tares em tempo de guer-
ra; 

h) jazidas, minas e outros 
recursos minerais; me-
talurgia; florestas, caça 
e pesca; 

i) águas, energia elétrica e 
telecomunicações; 

j) sistema monetário e de 
medidas; título e garan-
tia dos metais; 

l) política de crédito; câm-
bio, comércio exterior e 
interestadual; transfe-
rência de valôres para 
fora do País; 

m) regime dos portos e da 
navegação de cabota-
gem, fluvial e lacustre; 

n) tráfego e trânsito nas 
vias terrestres; 

o) nacionalidade, cidadania 
e naturalização; incor-
poração dos silvícolas à 
comunhão nacional; 

p) emigração e imigração; 
entrada, extradição e 
expulsão de estrangei-
ros; 

q) diretrizes e bases da 
educação nacional; nor-
mas gerais sôbre despor-
tos; 

r) condições de capacidade 
para o exercício das pro-
fissões liberais e técnico-
científicas; 

s) uso dos símbolos nacio-
nais; 

t) organização administra-
tiva e judiciária do Dis-
trito Federal e dos Ter-
ritórios; 

u) sistema estatístico e 
cartográfico nacionais; 

v) organização, efetivos, 
instrução, justiça e ga-
rantias das polícias mili-
tares e condições gerais 
de sua convocação, in-
clusive mobilização. 

§ t.o - A União poderá celebrar 
convênios com os Estados para a exe-
cução, por funcionários estaduais, de suas 
leis, serviços ou decisões. 

§ 2.o - A competência da União 
não exclui a dos Estados para legislar su-
pletivamente sôbre as matérias das le-
tras c, d, e, n, q e v do item XVII, respei-
tada a lei federal. 

Art. 9.o - A União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios é ve-
dado: 

I - criar distinções entre bra-
sileiros ou preferências em 
favor de uns contra outros 
Estados ou Municípios; 

11 - estabelecer cultos religiosos 
ou igrejas; 'subvencioná-
los; embaraçar-lhes o exer-
cício; ou manter com êles 
ou seus representantes re-
lações de dependência ou 
aliança, ressalvada a cola-
boração de interêsse públi-
co, notadamente nos seto-
res educacional, assistencial 
e hospitalar; 
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111 - recusar fé aos documentos 
públicos. 

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

I - manter a integridade na-
cional; 

11 - repelir invasão estrangeira 
ou a de um Estado em ou-
tro; 

111 - pôr têrmo a grave pertur-
bação da ordem, ou amea-
ça de sua irrupção; 

IV - garantir o livre exercício de 
qualquer dos Podêres esta-
duais; 

V - reorganizar as finanças do 
Estado que: 
a) suspender o pagamento 

de sua dívida fundada, 
por mais de dois anos 
consecutivos, salvo por 
motivo de fôrça maior; 

b) deixar de entregar aos 
Municípios as quotas tri-
butárias a êles destina-
das; 

c) adotar medidas ou exe-
cutar planos econômicos 
ou financeiros que con-
trariem as diretrizes es-
tabelecidas pela União 
através de lei; 

VI - prover à execução de lei fe-
deral, ordem ou decisão ju-
diciária; 

VII - assegurar a observância dos 
seguintes princípios: 
a) forma republicana re-

presentativa; 
b) temporariedade dos 

mandatos eletivos, limi-
tada a duração dêstes à 
dos mandatos federais 
correspondentes ; 

c) proibição de reeleição de 
governadores e de pre-

feitos para o período 
imediato; 

d) independência e harmo-
nia dos Podêres; 

e) garantias do Poder Ju-
diciário; 

f) autonomia municipal; 
g) prestação de contas da 

administração. 

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

!:i 1.0 - A decretação da interven-
ção dependerá: 

a) no caso do n.0 IV do art. 
10, de solicitação do Po-
der Legislativo ou do 
Executivo coato ou im-
pedido, ou de requisição 
do Supremo Tribunal 
Federal, se a coação fôr 
exercida contra o Poder 
Judiciário; 

b) no caso do n.0 VI do art. 
10, de requisição do Su-
premo Tribunal Federal, 
ou do Tribunal Superior 
Eleitoral, conforme a 
matéria, ressalvado o 
disposto na letra c dês-
te parágrafo; 

c) do provimento, pelo Su-
premo Tribunal Federal, 
de representação do 
Procurador-a e r a I d a 
República, nos casos do 
item VII, assim como no 
do item VI, ambos do 
art. 10, quando se tratar 
de execução de lei fe-
deral. 

~ 2.0 - Nos casos dos itens VI e 
VII do art. 10, o decreto do Presidente 
da República limitar-se-á a suspender a 
execução do ato impugnado, se essa me-
dida tiver eficácia. 

Art. 12 - O decreto de intervenção, 
que será submetido à apreciação do Con-
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gresso Nacional, dentro de cinco dias, es-
pecificará: 

I - a sua amplitude, duração e 
condições de execução; 

11 - a nomeação do interventor. 
§ 1.0 - Caso não esteja funcionan-

do, o Congresso Nacional será convocado 
extraordinàriamente, dentro do mesmo 
prazo de cinco dias, para apreciar o ato 
do Presidente da República. 

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

§ 3.0 - Cessados os motivos que 
houverem determinado a intervenção, 
voltarão aos seus cargos, salvo impedi-
mento legal, as autoridades dêles afas-
tadas. 

CAPíTULO III 

Da Competência dos Estados e .Municípios 

Art. 13 - Os Estados se organizam e 
se regem pelas Constituições e pelas leis 
que adotarem, respeitados, dentre outros 
princípios estabelecidos nesta Constitui-
ção, os seguintes: 

I - os mencionados no art. 10, 
n.0 VII; 

11 - a forma de investidura nos 
cargos eletivos; 

III - o processo legislativo; 
IV - a elaboração orçamentária 

e a fiscalização orçamentá-
ria e financeira, inclusive a 
aplicação dos recursos rece-
bidos da União e atribuídos 
aos Municípios; 

V - as normas relativas aos 
funcionários públicos; 

VI - proibição de pagar a Depu-
tados estaduais mais de 
dois terços dos subsídios 
atribuídos aos Deputados 
federais; 

VII - a emissão de títulos da dí-
vida pública fora dos limi-
tes estabelecidos por lei fe-
deral. 

§ 1.0 
- Cabem aos Estados todos os 

podêres não conferidos por esta Consti-
tuição à União ou aos Municípios. 

§ 2.0 
- A eleição do Governador e 

do Vice-Governador de Estado far-se-á 
por sufrágio universal e voto direto e se-
creto. 

§ 3.0 - Para a execução, por fun-
cionários federais ou municipais, de suas 
leis, serviços ou decisões, os Estados po-
derão celebrar convênios com a União ou 
os Municípios. 

§ 4.0 - As polícias militares, insti-
tuídas para a manutenção da ordem e 
segurança interna nos Estados, nos Ter-
ritórios e no Distrito Federal, e os cor-
pos de bombeiros militares são conside-
rados fôrças auxiliares, reserva do Exér-
cito. 

§ 5.0 - Não será concedido, pela 
União, auxílio a Estado ou Município, 
sem a prévia entrega, ao órgão federal 
competente, do plano de aplicação dos 
respectivos créditos. A prestação de con-
tas, pelo Governador ou Prefeito, será 
feita nos prazos e na forma da lei e pre-
cedida de publicação no jornal oficial do 
Estado. 

Art. 14 - Lei complementar estabele-
cerá os requisitos mínimos de população 
c renda pública e a forma de consul-
ta prévia às populações locais, para 
a criação de novos Municípios. 

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

Art. 16 - A autonomia municipal 
será assegurada: 

I - pela eleição direta de Pre-
feito, Vice-Prefeito e Verea-
dores, realizada simultâ-
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neamente em todo o País, 
dois anos antes das eleições 
gerais para Governador, 
Câmara dos Deputados e 
Assembléias Legislativas; 

11 - pela administração própria, 
no que concerne ao seu pe-
culiar interêsse, especial-
mente quanto: 
a) à decretação e arreca-

dação dos tributos de 
sua competência e à 
aplicação de suas ren-
das, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de pres-
tar contas e publicar ba-
lancetes nos prazos fixa-
dos em lei estadual; 

b) à organização dos servi-
ços públicos locais. 

§ 1.0 - Serão nomeados pelo Go-
vernador, com prévia aprovação: 

a) da Assembléia Legislati-
va, os Prefeitos das Ca-
pitais dos Estados e dos 
Municípios considerados 
estâncias hidrominerais 
em lei estadual; 

b) do Presidente da Repú-
blica, os Prefeitos dos 
Municípios declarados de 
interêsse da segurança 
nacional, por lei de ini-
ciativa do Poder Exe-
cutivo. 

§ 2.o - Somente terão remunera-
ção os Vereadores das capitais e dos Mu-
nicípios de população superior a cem mil 
habitantes, dentro dos limites e critérios 
fixados em lei complementar. 

§ 3.0 - A intervenção nos Municí-
pios será regulada na Constituição do 
Estado, só podendo ocorrer: 

a) quando se verificar im-
pontualidade no paga-
mento de empréstimo 
garantido pelo Estado; 

b) se deixarem de pagar, 
por dois anos consecuti-
vos, dívida fundada; 

c) quando a administração 
municipal não prestar 
contas a que esteja obri-
gada na forma da lei es-
tadual. 

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

§ 5.0 - O número de Vereadores 
será, no máximo, de vinte e um, guar-
dando-se proporcionalidade com o eleito-
rado do Município. 

CAPíTULO IV 

Do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 17 - A lei disporá sôbre a orga-
nização administrativa e judiciária do 
Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 1.0 - Caberá ao Senado discutir 
e votar projetos de lei sôbre matéria tri-
butária e orçamentária, serviços públicos 
e pessoal da administração do Distrito 
Federal. 

§ 2.0 - O Prefeito do Distrito Fe-
deral e os Governadores dos Territórios 
serão nomeados pelo Presidente da Re-
pública, depois de aprovada a escolha 
pelo Senado. 

R 3.0 - Caberá ao Governador do 
Território a nomeação dos Prefeitos Mu-
nicipais. 

CAPíTULO V 

Do Sistema Tributário 

Art. 18 - O sistema tributário nacio-
nal compõe-se de impostos, taxas e con-
tribuições de melhoria e é regido pelo 
disposto neste Capítulo, em leis comple-
mentares, em resoluções do Senado e, nos 
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limites das respectivas competências, em 
leis federais, estaduais e municipais. 

Art. 19 - Compete à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
arrecadar: 

I - os impostos previstos nesta 
Constituição; 

11 - taxas pelo exercício regular 
do poder de polícia ou pela 
utilização de serviços pú-
blicos de sua atribuição, es-
pecíficos e divisíveis, pres-
tados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição; 

Ill - contribuição de melhoria 
dos proprietários de imó-
veis valorizados pelas obras 
públicas que os beneficia-
ram. 

§ 1.0 - Lei complementar estabele-
cerá normas gerais de direito tributário, 
disporá sóbre os conflitos de competên-
cia tributária entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, e re-
gulará as limitações constitucionais do 
poder tributário. 

§ 2.0 - Para cobrança das taxas 
não se poderá tomar como base de cál-
culo a que tenha servido para a incidên-
cia dos impostos. 

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

§ 4.0 - Somente a União, nos casos 
excepcionais definidos em lei comple-
mentar, poderá instituir empréstimo 
compulsório. 

§ 5.0 - Competem ao Distrito Fe-
deral e aos Estados não divididos em 
Municípios, cumulativamente, os impos-
tos atribuídos aos Estados e Municípios; 
e à União, nos Territórios Federais, os 
impostos atribuídos aos Estados e, se o 
Território não fôr dividido em Munici-
pios, os impostos municipais. 

§ 6.0 - A União poderá, desde que 
não tenham base de cálculo e fato ge-
rador idênticos aos dos impostos previs-
tos nesta Constituição, instituir outros 
além daqueles a que se referem os arts. 
22 e 23 e que não se contenham na 
competência tributária privativa dos Es-
tados, Distrito Federal e Municípios, as-
sim como transferir-lhes o exercício da 
competência residual em relação a de-
terminados impostos, cuja incidência seja 
definida em lei federal. 

§ 7.0 - Mediante convênio, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão delegar, uns aos ou-
tros, atribuições de administração tribu-
tária, e coordenar ou unificar serviços 
de fiscalização e arrecadação de tributos. 

§ 8.0 - A União, os Estados e os 
Municípios criarão incentivos fiscais à 
industrialização dos produtos do solo e do 
subsolo, realizada no imóvel de origem. 

Art. 20 - É vedado à União, aos Es-
tados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios: 

I - instituir ou aumentar tri-
buto sem que a lei o estabe-
leça, ressalvados os casos 
previstos nesta Constitui-
ção; 

11 - estabelecer limitações ao 
tráfego, no território nacio-
nal, de pessoas ou merca-
dorias, por meio de tributos 
interestaduais ou intermu-
nicipais, exceto o pedágio 
para atender ao custo de 
vias de transporte; 

Ill - criar impôs to sôbre: 
a) o patrimônio, a renda ou 

os serviços uns dos ou-
tros; 

b) templos de qualquer cul-
to; 

c) o patrimônio, a renda ou 
os serviços de partidos 
políticos e de institui-
ções de educação ou de 
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assistência social, obser-
vados os requisitos fixa-
dos em lei; 

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

§ 1.0 - O disposto na letra a do 
n.0 III é extensivo às autarquias, no que 
se refere ao patrimônio, à renda e aos 
serviços vinculados às suas finalidades 
essenciais, ou delas decorrentes; não se 
estende, porém, aos serviços públicos con-
cedidos, cujo tratamento tributário é es-
tabelecido pelo poder concedente no que 
se refere aos tributos de sua competên-
cia, observado o disposto no parágrafo 
seguinte. 

§ 2.0 - A União, mediante lei com-
plementar, atendendo a relevante inte-
rêsse social ou econômico nacional, po-
derá conceder isenções de impostos fe-
derais, estaduais e municipais. 

Art. 21 - É vedado: 
I - à União instituir tributo 

que não seja uniforme em 
todo o território nacional, 
ou que importe distinção ou 
preferência em relação a 
determinado Estado ou Mu-
nicípio; 

11 - à União tributar a renda 
das obrigações da dívida 
pública estadual ou muni-
cipal e os proventos dos 

agentes dos Estados e Mu-
nicípios, em níveis superio-
res aos que fixar para as 
suas próprias obrigações e 
para os proventos dos seus 
próprios agentes; 

III - aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos Municípios es-
tabelecer diferença tribu-

tária entre bens de qual-
quer natureza, em razão da 
sua procedência ou do seu 
destino. 

Art. 22 - Compete à União decretar 
impostos sôbre: 

I - importação de produtos es-
trangeiros; 

11 - exportação, para o estran-
geiro, de produtos nacionais 
ou nacionalizados; 

III - propriedade territorial ru-
ral; 

IV - rendas e proventos de qual-
quer natureza, salvo ajuda 
de custo e diárias pagas pe-
los cofres públicos; 

V - produtos industrializados; 
VI - operações de crédito, câm-

bio, seguro, ou relativas a 
títulos ou valôres mobiliá-
rios; 

VII - serviços de transporte e co-
municações, salvo os de na-
tureza estritamente muni-
cipal; 

VIII - produção, importação, cir-
culação, distribuição ou 
consumo de lubrificantes e 
combustíveis líquidos e ga-
sosos; 

IX - produção, importação, dis-
tribuição ou consumo de 
energia elétrica; 

X - extração, circulação, distri-
buição ou consumo de mi-
nerais do País. 

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

§ 2.0 - É facultado ao Poder Exe-
cutivo, nas condições e nos limites esta-
belecidos em lei, alterar as alíquotas ou 
as bases de cálculo dos impostos a que 
se referem os n.0 s I, II e VI, a fim de 
ajustá-los aos objetivos da política cam-
bial e de comércio exterior, ou de política 
monetária. 
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§ 3.0 - A lei poderá destinar a 
receita dos impostos referidos nos itens 
II e VI à formação de reservas mone-
tárias. 

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

§ 5.0 - Os impostos a que se refe-
rem os n.os VIII, IX e X incidem, uma 
só vez, sôbre uma dentre as operações ali 
previstas e excluem quaisquer outros tri-
butos, sejam quais forem a sua natureza 
e competência, relativos às mesmas ope-
rações. 

§ 6.0 - O disposto no parágrafo 
anterior não inclui, todavia, a incidên-
cia, dentro dos critérios e limites fixados 
em lei federal, do impôsto sôbre a cir-
culação de mercadorias na operação de 
distribuição, ao consumidor final dos 
lubrificantes e combustíveis líquido~ uti-
lizados por veículos rodoviários, e cuja 
receita seja aplicada exclusivamente em 
investimentos rodoviários. 

Art. 23 - Compete à União, na imi-
nência ou no caso de guerra externa, 
instituir, temporàriamente, impostos ex-
traordinários compreendidos, ou não, na 
sua competência tributária, que serão su-
primidos gradativamente, cessadas as 
causas que determinaram a cobrança. 

Art. 24 - Compete aos Estados e ao 
Distrito Federal decretar impostos sôbre: 

I - transmissão, a qualquer tí-
tulo, de bens imóveis por 
natureza e acessão física, e 
de direitos reais sôbre imó-
veis, exceto os de garantia, 
bem como sôbre direitos à 
aquisição de imóveis; 

11 - operações relativas à cir-
culação de mercadorias, in-
clusive lubrificantes e com-
bustíveis líquidos, na forma 
do art. 22, § 6.0 , realizadas 

por produtores, industriais 
e comerciantes. 

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

§ 2.0 - O impôsto a que se refere o 
n.0 I compete ao Estado da situação do 
imóvel; ainda que a transmissão resulte 
de sucessão aberta no estrangeiro, sua 
alíquota não excederá dos limites fixados 
em resolução do Senado Federal, nos têr-
mos do disposto na lei, e o seu montante 
será dedutível do impôsto cobrado pela 
União sôbre a renda auferida na transa-
ção. 

§ 3.0 - O impôsto a que se refere 
o n.0 I não incide sôbre a transmissão de 
bens incorporados ao patrimônio de pes-
soa jurídica nem sôbre a fusão, incorpo-
ração, extinção ou redução do capital de 
pessoas jurídicas, salvo se estas tiverem 
por atividade preponderante o comércio 
dêsses bens ou direitos, ou a locação de 
imóveis. 

§ 4.0 - A alíquota do impôsto a que 
se refere o n.0 II será uniforme para tô-
das as mercadorias nas operações inter-
nas e interestaduais, e não excederá, na-
quelas que se destinem a outro Estado e 
ao exterior, os limites fixados em resolu-
ção do Senado, nos têrmos do disposto 
em lei complementar. 

§ 5.0 - O impôsto sôbre circulação 
de mercadorias é não-cumulativo, aba-
tendo-se, em cada operação, nos têrmos 
do disposto em lei, o montante cobrado 
nas anteriores, pelo mesmo ou outro Es-
tado, e não incidirá sôbre produtos in-
dustrializados e outros que a lei determi-
nar, destinados ao exterior. 

§ 6.0 - Os Estados isentarão do 
impôsto sôbre circulação de mercadorias 
a venda a varejo, diretamente ao consu-
midor, dos gêneros de primeira necessi-



-854-

dade que especificarem, não podendo es-
tabelecer diferença em função dos que 
participam da operação tributada. 

§ 7.0 - Do produto da arrecadação 
do impôsto a que se refere o item 11, oi-
tenta por cento constituirão receita dos 
Estados e vinte por cento, dos Municípios. 
As parcelas pertencentes aos Municípios 
serão creditadas em contas especiais, 
abertas em estabelecimentos oficiais de 
crédito, na forma e nos prazos fixados 
em lei federal. 

Art. 25 - Compete aos Municípios 
decretar impostos sôbre: 

I - propriedade predial e terri-
torial urbana; 

11 - serviços de qualquer natu-
reza não compreendidos na 
competência tributária da 
União ou dos Estados, defi-
nidos em lei complementar. 

§ 1.0 - Pertencem aos Municípios: 
a) o produto da arrecada-

ção do impôsto a que se 
refere o art. 22, n.0 111, 
incidente sôbre os Imó-
veis situados em seu ter-
ritório; 

bl o produto da arrecada-
ção do impôsto de renda 
e proventos de qualquer 
natureza que, de acôrdo 
com a lei federal, são 
obrigados a reter como 
fontes pagadoras de 
rendimentos do trabalho 
e dos títulos da sua dívi-
da pública. 

~ 2.0 - As autoridades arrecadado-
ras dos tributos a que se refere a letra a 
do parágrafo anterior farão entrega, aos 
Municípios, das importâncias recebidas 
que lhes pertencerem, à medida em que 
forem sendo arrecadadas, Independente-
mente de ordem das autoridades superio-
res, em prazo não maior de trinta dias, a 
contar da data da arrecadação, sob pena 
de demissão. 

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

§ 1.0 - A aplicação dos Fundos 
previstos neste artigo será regulada por 
lei, que cometerá ao Tribunal de Contas 
da União o cálculo das quotas estaduais 
e municipais, independentemente de au-
torização orçamentária ou de qualquer 
outra formalidade, efetuando-se a entre-
ga mensalmente, por intermédio dos es-
tabelecimentos oficiais de crédito. 

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

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

Art. 27 - Sem prejuízo do disposto no 
art. 25, os Estados e Municípios, que cele-
brarem com a União convênios destina-
dos a assegurar a coordenação dos res-
pectivos programas de investimento e 
administração tributária, poderão parti-
cipar de até dez por cento na arrecada-
qão efetuada, nos respectivos territórios, 
proveniente dos impostos referidos no 
art. 22, n.os IV e V, excluído o incidente 
sôbre fumo e bebidas. 

Art. 28 - A União distribuirá aos Es-
tados, Distrito Federal e Municípios: 

I - quarenta por cento da arre-
cadação do lmpôsto a que 
se refere o art. 22, n.0 VIII; 

II - sessenta por cento da arre-
cadação do impôsto a que 
se refere o art. 22, n.0 IX; 
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111 - noventa por cento da arre-
cadação do impôsto a que 
se refere o art. 22, n.0 X. 

Parágrafo único - A distribuição será 
feita nos têrmos da lei federal, que po-
derá dispor sôbre a forma e os fins de 
aplicação dos recursos distribuídos, obe-
decido o seguinte critério: 

a) nos casos dos itens I e 
II, proporcional à super-
fície, população, produ-
ção e consumo, adicio-
nando-se, quando cou-
ber, no tocante ao n.0 li, 
quota compensatória da 
área inundada pelos re-
servatórios; 

b) no caso do item III, pro-
porcional à produção. 

CAPíTULO VI 

Do Poder Legislativo 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 
Art. 29 - O Poder Legislativo é exer-

cido pelo Congresso Nacional, que se 
compõe da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

Art. 30 - A eleição para Deputados e 
Senadores far-se-á simultâneamente em 
todo o País. 

Parágrafo umco - São condições de 
elegibilidade para o Congresso Nacional: 

I - ser brasileiro nato; 
11 - estar no exercício dos direi-

tos políticos; 
III - ser maior de vinte e um 

anos para a Câmara dos 
Deputados e de trinta e cin-
co para o Senado. 

Art. 31 - o Congresso Nacional reu-
nir-se-á, anualmente, na Capital da 
União, de 1.0 de março a 30 de junho e 
de 1.0 de agôsto a 30 de novembro. 

§ 1.0 
- A convocação extraordiná-

ria do Congresso Nacional cabe a um 
têrço dos membros de qualquer de suas 
Câmaras ou ao Presidente da República. 

§ 2.0
- A Câmara dos Deputados e 

o Senado, sob a direção da Mesa dêste, 
reunir-se-ão em sessão conjunta para: 

I - inaugurar a sessão legisla-
tiva; 

11 - elaborar o regimento co-
mum; 

111 - receber o compromisso do 
Presidente e do Vice-Presi-
dente da República; 

IV - deliberar sôbre veto; 
V - atender aos demais casos 

previstos nesta Constitui-
ção. 

§ 3.0 - Cada uma das Câmaras 
reunir-se-á em sessões preparatórias, a 
partir de 1.0 de fevereiro, no primeiro 
ano da legislatura, para a posse de seus 
membros e eleição das respectivas Mesas. 

Art. 32 - A cada uma das Câmaras 
compete dispor, em regimento interno, 
sôbre sua organização, polícia, criação 
e provimento de cargos. 

Parágrafo único- Na constituição das 
comissões assegurar-se-á, tanto quanto 
possível, a representação proporcional 
dos partidos nacionais que participem da 
respectiva Câmara. 

Art. 33 - Salvo disposição constitu-
cional em contrário, as deliberações de 
cada Câmara serão tomadas por maioria 
de votos, presente a maioria de seus 
membros. 

Art. 34 - Os Deputados e Senadores 
são invioláveis no exercício do mandato, 
por suas opiniões, palavras e votos. 

§ 1.0 - Desde a expedição do di-
ploma até a inauguração da legislatura 
seguinte, os membros do Congresso Na-
cional não poderão ser presos, salvo fla-
grante de crime Inafiançável, nem pro-
cessados criminalmente, sem prévia li-
cença de sua Câmara. 
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· § 2.0 - Se no prazo de noventa 
dias, a contar do recebimento, a respec-
tiva Câmara não deliberar sôbre o pedido 
de licença, será êste incluído automàtica-
mente em Ordem do Dia e nesta perma-
necerá durante quinze sessões ordinárias 
consecutivas, tendo-se como concedida a 
licença, se nesse prazo não ocorrer deli-
beração. 

§ 3.0 - No caso de flagrante de 
crime inafiançável, os autos serão reme-
tidos, dentro de quarenta e oito horas, à 
Câmara respectiva, para que, por voto 
secreto, resolva sôbre a prisão e autorize, 
ou não, a formação da culpa. 

§ 4.0 - A incorporação às fôrças 
armadas, de deputados e senadores, ain-
da que militares, mesmo em tempo de 
guerra, depende de licença da sua Câma-
ra, concedida por voto secreto. 

§ s.o - As prerrogativas proces-
suais dos Senadores e Deputados, arrola-
dos como testemunhas, não subsistirão se 
deixarem êles de atender, sem justa cau-
sa, no prazo de trinta dias, ao convite 
judicial. 

Art. 35 - O subsídio, dividido em par-
tes fixa e variável, e a ajuda de custo 
dos Deputados e Senadores serão iguais 
e estabelecidos no fim de cada legisla-
tura para a subseqüente. 

Art. 36 - Os Deputados e Senadores 
não poderão: 

I - desde a expedição do diplo-
ma: 
a) firmar ou manter con-

trato com pessoa de di-
reito público, autarquia, 
emprêsa pública, socie-
dade de economia mista 
ou emprêsa concessioná-
ria de serviço público, 
salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas 
uniformes; 

b) aceitar ou exercer car-
go, função ou emprêgo 
remunerado nas entida-

des referidas na letra 
anterior; 

11 - desde a posse: 
a) ser proprietários ou di-

retores de emprêsa que 
goze de favor decorrente 
de contrato com pessoa 
jurídica de direito públi-
co ou nela exercer fun-
ção remunerada; 

b) ocupar cargo, função ou 
emprêgo, de que seja de-
missível ad nutum, nas 
entidades referidas na 
alínea a do n.0 I; 

c) exercer outro cargo ele-
tivo, seja federal, esta-
dual ou municipal; 

d) patrocinar causa em que 
seja interessada qual-
quer das entidades a que 
se refere a alínea a do 
n.0 I. 

Art. 37 - Perde o mandato o Depu-
tado ou Senador: 

I - que infringir qualquer das 
proibições estabelecidas no 
artigo anterior; 

11 - cujo procedimento fôr de-
clarado incompatível com o 
decôro parlamentar; 

IH - que deixar de comparecer a 
mais de metade das sessões 
ordinárias da Câmara a que 
pertencer, em cada período 
de sessão legislativa, salvo 
doença comprovada, licen-
ça ou missão autorizada 
pela respectiva Casa ou ou-
tro motivo relevante pre-
visto no Regimento Interno. 

IV - que perder os direitos polí-
ticos. 

§ 1.0 - Nos casos dos itens I e II, 
a perda do mandato será declarada, em 
votação secreta, por dois terços da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Fe-
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deral, mediante provocação de qualquer 
de seus membros, da respectiva Mesa, ou 
de partido político. 

~ 2.0 - No caso do item III, a perda 
do mandato poderá verificar-se por pro-
vocação de qualquer dos membros da Câ-
mara, de partido político ou do primeiro 
suplente do partido, e será declarada pela 
Mesa da Câmara a que pertencer o re-
presentante, assegurada a êste plena de-
fesa. 

§ 3.0 - Se ocorrer o caso do item 
IV, a perda será automática e declarada 
pela respectiva Mesa. 

Art. 38 - Não perde o mandato o 
Deputado ou Senador investido na fun-
ção de Ministro de Estado, Interventor 
Federal, Secretário de Estado ou Prefei-
to de Capital. 

§ 1.0 - No caso previsto neste arti-
go, no de licença por mais de quatro me-
ses ou de vaga, será convocado o respec-
tivo suplente; se não houver suplente, o 
fato será comunicado ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral, se faltarem mais de nove 
meses para o término do mandato. O 
congressista licenciado nos têrmos dêste 
parágrafo não poderá reassumir o exer-
cício do mandato antes de terminado o 
prazo da licença. 

§ 2.0 - Com licença de sua Câmara, 
poderá o Deputado ou Senador desempe-
nhar missões temporárias de caráter di-
plomático ou cultural. 

Art. 39 - A Câmara dos Deputados e 
o Senado Federal, em conjunto ou sepa-
radamente, criarão comissões de inqué-
rito sôbre fato determinado e por prazo 
certo, mediante requerimento de um têr-
ço de seus membros. 

Art. 40 - Os Ministros de Estado são 
obrigados a comparecer perante a Câma-
ra dos Deputados e o Senado Federal ou 
qualquer de suas Comissões, quando uma 
ou outra Câmara os convocar para, pes-
soalmente, prestar informações acêrca de 
assunto previamente determinado. 

§ 1.0 - A falta de comparecimento 
sem justificação, importa em crime d~ 
responsabilidade. 

§ 2.0 
- Os Ministros de Estado, a 

seu pedido, poderão comparecer perante 
. as Comissões ou o Plenário de qualquer 
das Casas do Congresso Nacional e dis-
cutir projetos relacionados com o Minis-
tério sob sua direção. 

SEÇÃO li 

Da Câmara dos De]Jlltados 

Art. 41- A Câmara dos Deputados 
compõe-se de representantes do povo, 
eleitos por voto direto e secreto, em cada 
Estado e Território. 

§ 1.0 - Cada legislatura durará 
quatro anos. 

§ 2.0 - O número de Deputados 
será fixado em lei, em proporção que não 
exceda de um para cada trezentos mil 
habitantes, até vinte e cinco Deputados, 
e, além dêsse limite, um para cada mi-
lhão de habitantes. 

§ 3.0 - A fixação do numero de 
Deputados a que se refere o parágrafo 
anterior não poderá vigorar na mesma 
legislatura ou na seguinte. 

§ 4.0 - Será de sete o número mí-
nimo de Deputados por Estado. 

§ 5.0 - Cada Território terá um 
Deputado. 

§ 6.0 - A representação de Depu-
tados por Estado não poderá ter o seu 
número reduzido. 

Art. 42 - Compete privativamente à 
Câmara dos Deputados: 

I - declarar, por dois terços dos 
seus membros, a procedên-
cia de acusação contra o 
Presidente da República e 
os Ministros de Estado; 

11 - proceder à tomada de con-
tas do Presidente da Repú-
blica, quando não apresen-
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tadas ao Congresso Nacio-
nal dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão 
legislativa. 

SEÇÃO III 

Do Senado Federal 

Art. 43 - O Senado Federal compõe-
se de representantes dos Estados, eleitos 
pelo voto direto e secreto, segundo o 
princípio majoritário. 

§ 1.0 - Cada Estado elegerá três 
Senadores, com mandato de oito anos, 
renovando-se a representação, de quatro 
em quatro anos, alternadamente, por um 
e por dois terços. 

§ 2.0 - Cada Senador será eleito 
com seu suplente. 

Art. 44 - Compete privativamente ao 
Senado Federal: 

I - julgar o Presidente da Re-
pública nos crimes de res-
ponsabilidade e os Minis-
tros de Estado, havendo co-
nexão; 

11 - processar e julgar os Minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal e o Procurador-
Geral da República, nos 
crimes de responsabilidade. 

Parágrafo único -Nos casos previstos 
neste artigo, funcionará como Presidente 
do Senado o do Supremo Tribunal Fe-
deral; somente por dois terços de votos 
poderá ser proferida a sentença conde-
natória, e a pena limitar-se-á à perda 
do cargo com inabilitação, por cinco 
anos, para o exercício de função pública, 
sem prejuízo de ação da justiça ordiná-
ria. 

Art. 45 - Compete, ainda, privativa-
mente, ao Senado: 

I - aprovar, previamente, por 
voto secreto, a escolha de 
magistrados, quando exigi-

do pela Constituição; do 
Procurador-Geral da Repú-
blica, do3 Ministros do Tri-
bunal de Contas, do Prefei-
to do Distrito Federal, dos 
Governadores dos Territó-
rios, dos Chefes de Missão 
Diplomática de caráter per-
manente e, quando deter-
minado em lei, a de outros 
servidores; 

li - autorizar empréstimos, ope-
rações ou acôrdos externos, 
de qualquer natureza, aos 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios; 

Ill - legislar sôbre o Distrito Fe-
deral, na forma do art. 17, 
§ 1.0 , e, com o auxílio do 
respectivo Tribunal de Con-
tas, nêle exercer as atribui-
ções mencionadas no art. 
71; 

IV - suspender a execução, no 
todo ou em parte, de lei ou 
decreto, declarados incons-
titucionais por decisão defi-
nitiva do Supremo Tribunal 
Federal; 

V - expedir resoluções. 

SEÇÃo n· 

Das Atribuições do Poder Legislativo 

Art. 46 - Ao Congresso Nacional, com 
a sanção do Presidente da República, 
cabe dispor, mediante lei, sôbre tôdas as 
matérias de competência da União, es-
pecialmente: 

I - os tributos, a arrecadação e 
distribuição de rendas; 

11 - o orçamento; a abertura e 
as operações de crédito; a 
dívida pública; as emissões 
de curso forçado; 

111 - planos e programas nacio-
nais, regionais e orçamen-
tos plurianuais; 
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IV - a criação e extinção de car-
gos públicos e fixação dos 
respectivos vencimentos; 

V - a fixação das fôrças arma-
das para o tempo de paz; 

VI - os limites do território na-
cional; o espaço aéreo; os 
bens do domínio da União; 

VII - a transferência temporária 
da sede do Govêrno da 
União; 

VIII - a concessão de anistia. 
Art. 47 - É da competência exclusiva 

do Congresso Nacional: 
I - r e s o 1 v e r definitivamente 

sôbre os tratados celebra-
dos pelo Presidente da Re-
pública; 

11 - autorizar o Presidente da 
República a declarar guer-
ra e a fazer a paz; a permi-
tir que fôrças estrangeiras 
transitem pelo território 
nacional ou nêle permane-
çam temporàriamente, nos 
casos previstos em lei com-
plementar; 

III - autorizar o Presidente e o 
Vice-Presidente da Repú-
blica a se ausentarem do 
País; 

IV - aprovar, ou suspender, a in-
tervenção federal ou o es-
tado de sítio; 

V - aprovar a incorporação ou 
desmembramento de áreas 
de Estados ou de Territó-
rios; 

VI- mudar temporàriamente a 
sua sede; 

VII - fixar, de uma para a outra 
legislatura, a ajuda de 
custo dos membros do Con-
gresso Nacional, as s 1m 
como os subsídios dêstes e 
os do Presidente e Vice-
Presidente da República; 

VIII - julgar as contas do Presi-
dente da República. 

Parágrafo único - O Poder Executivo 
enviará ao Congresso Nacional, até quin-
ze dias após sua assinatura, os tratados 
celebrados pelo Presidente da República. 

Art. 48 - A lei regulará o processo de 
fiscalização, pela Câmara dos Deputados 
e pelo Senado Federal, dos atos do Poder 
Executivo e da administração descentra-
lizada. 

SEÇÃO v 

Do Pwcesso Legislativo 

Art. 49 - O processo legislativo com-
preende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares da 

Constituição; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - decretos-leis; 

VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções. 

Art. 50 - A Constituição poderá ser 
emendada por proposta: 

I - de membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado 
Federal; 

II - do Presidente da República; 
III - de Assembléias Legislativas 

dos Estados. 
§ 1.0 - Não será objeto de delibe-

ração a proposta de emenda tendente a 
abolir a Federação ou a República. 

§ 2.0 - A Constituição não poderá 
ser emendada na vigência de estado de 
sitio. 

§ 3.0 - A proposta, quando apre-
sentada à Câmara dos Deputados ou ao 
Senado Federal, deverá ter a assinatura 
da quarta parte de seus membros. 

§ 4.0 - Será apresentada ao Senado 
Federal a proposta aceita por mais de 
metade das Assembléias Legislativas dos 
Estados, manifestando-se cada uma delas 
pela maioria dos seus membros. 
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Art. 51 - Em qualquer dos casos do 
artigo 50, itens I, II e III, a proposta será 
discutida e votada em reunião do Con-
gresso Nacional, dentro de sessenta dias 
a contar do seu recebimento ou apresen-
tação, em duas sessões, e considerada 
aprovada quando obtiver em ambas as 
votações a maioria absoluta dos votos dos 
membros das duas Casas do Congresso. 

Art. 52 - A emenda à Constituição 
será promulgada pelas Mesas da Câma-
ra dos Deputados e do Senado Federal, 
com o respectivo número de ordem. 

Art. 53 - As leis complementares da 
Constituição serão votadas por maioria 
absoluta dos membros das duas Casas do 
Congresso Nacional, observados os de-
mais têrmos da votação das leis ordiná-
rias. 

Art. 54 - O Presidente da República 
poderá enviar ao Congresso Nacional 
projetos de lei sôbre qualquer matéria, os 
quais, se assim o solicitar, deverão ser 
apreciados dentro de quarenta e cinco 
dias, a contar do seu recebimento na 
Câmara dos Deputados, e de igual prazo 
no Senado Federal. 

§ 1.0 - Esgotados êsses prazos, sem 
deliberação, serão os projetos considera-
dos como aprovados. 

§ 2.0 - A apreciação das emendas 
do Senado Federal pela Câmara dos 
Deputados far-se-á no prazo de dez dias, 
findo o qual serão tidas como aprovadas. 

§ 3.0 - Se o Presidente da Repúbli-
ca julgar urgente a medida, poderá soli-
citar que a apreciação do projeto se faça 
em quarenta dias em sessão conjunta do 
Congresso Nacional, na forma prevista 
neste artigo. 

§ 4.0 - Os prazos fixados neste ar-
tigo não correm nos períodos de reces-
so do Congresso Nacional. 

§ 5.0 - O disposto neste artigo não 
é aplicável à tramitação dos projetos de 
codificação, ainda que de iniciativa do 
Presidente da República. 

Art. 55 - As leis delegadas serão ela-
boradas pelo Presidente da República, 
comissão do Congresso Nacional, ou de 
qualquer de suas Casas. 

Parágrafo único - Não poderão ser ob-
jeto de delegação os atos da competên-
cia exclusiva do Congresso Nacional, bem 
assim os da competência privativa da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Fe-
deral e a legislação sôbre: 

I - a organização dos juízos e 
tribunais e as garantias da 
magistratura; 

11 - a nacionalidade, a cidada-
nia, os direitos políticos, o 
direito eleitoral, o direito 
civil e o direito penal; 

III - o sistema monetário e o de 
medidas. 

Art. 56 - No caso de delegação a co-
missão especial, regulado no regimento 
do Congresso Nacional, o projeto aprova-
do será enviado a sanção, salvo se, no 
prazo de dez dias da sua publicação, a 
maioria dos membros da Comissão ou um 
quinto da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal requerer a sua votação 
pelo Plenário. 

Art. 57 - A delegação ao Presidente 
da República terá a forma de resolução 
do Congresso Nacional, que especificará 
o seu conteúdo e os têrmos para o seu 
exercício. 

Parágrafo único - Se a resolução de-
terminar a apreciação do projeto pelo 
Congresso Nacional, êste a fará em vota-
ção única, vedada qualquer emenda. 

Art. 58 - O Presidente da República, 
em casos de urgência ou de interêsse pú-
blico relevante, e desde que não resulte 
aumento de despesa, poderá expedir de-
cretos com fôrça de lei sôbre as seguin-
tes matérias: 

I - segurança nacional; 
11 - finanças públicas. 

Parágrafo único - Publicado o texto, 
que terá vigência imediata, o Congresso 
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Nacional o aprovará ou rejeitará, dentro 
de sessenta dias, não podendo emendá-
lo; se, nesse prazo, não houver delibera-
ção, o texto será tido como aprovado. 

Art. 59 - A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da Câma-
ra dos Deputados ou do Senado Federal, 
ao Presidente da República, e aos Tribu-
nais Federais com jurisdição em todo o 
território nacional. 

Parágrafo único - A discussão e vota-
ção dos projetos de iniciativa do Presi-
dente da República começarão na Câma-
ra dos Deputados, salvo o disposto no 

3.o do art. 54. 

Art. 60 - É da competência exclusiva 
do Presidente da República a iniciativa 
das leis que: 

I - disponham sôbre matéria 
financeira; 

11 - criem cargos, funções ou 
empregos públicos ou au-
mentem vencimentos ou a 
despesa pública; 

111 - fixem ou modifiquem os 
efetivos das fôrças arma-
das; 

IV - disponham sôbre a admi-
nistração do Distrito Fe-
deral e dos Territórios. 

Parágrafo único - Não serão admiti-
das emendas que aumentem a despesa 
prevista: 

a) nos projetos oriundos da 
competência exclusiva 
do Presidente da Repú-
blica; 

b) naqueles relativos à or-
ganização dos serviços 
administrativos da Câ-
mara dos Deputados, do 
Senado Federal e dos 
Tribunais Federais. 

Art. 61 - O projeto de lei aprovado 
por uma Câmara será revisto pela outra, 
em um só turno de discussão e votação. 

§ 1.0 - Se a Câmara revisora o 
aprovar, o projeto será enviado a sanção 
ou a promulgação; se o emendar, volve-
rá à Casa iniciadora, para que aprecie a 
emenda; se o rejeitar, será arquivado. 

§ 2.0 - o projeto de lei que receber 
parecer contrário quanto ao mérito, de 
tôdas as Comissões, será tido como re-
jeitado. 

§ 3.0 - As matérias constantes de 
projetos de lei, rejeitados ou não sancio-
nados, sàmente poderão constituir objeto 
de nôvo projeto, na mesma sessão legisla-
tiva, mediante proposta da maioria ab-
soluta dos membros de qualquer das Câ-
maras. 

Art. 62 - Nos casos do art.46, a Câ-
mara na qual se concluiu a votação en-
viará o projeto ao Presidente da Repúbli-
ca, que, aquiescendo, o sancionará . 

§ 1.0 - Se o Presidente da Repúbli-
ca julgar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interês-
se público, veta-lo-á, total ou parcial-
mente, dentro de dez dias úteis, contados 
daquele em que o receber, e comunicará 
dentro de quarenta e oito horas, ao Presi-
dente do Senado Federal, os motivos do 
veto. Se a sanção fôr negada quando es-
tiver finda a sessão legislativa, o Presi-
dente da República publicará o veto. O 
veto parcial deve abranger o texto de ar-
tigo, parágrafo, inciso, item, número ou 
alínea. 

§ 2.0 - Decorrido o decêndio, o si-
lêncio do Presidente da República impor-
tará em sanção. 

§ 3.0 - Comunicado o veto ao Pre-
sidente do Senado Federal, êste convo-
cará as duas Câmaras para, em sessão 
conjunta, dêle conhecerem, consideran-
do-se aprovado o projeto que obtiver o 
voto de dois terços dos Deputados e Se-
nadores presentes, em escrutínio secreto. 
Neste caso, será o projeto enviado, para 
promulgação, ao Presidente da República. 

§ 4.0 - Se a lei não fôr promulgada 
dentro de quarenta e oito horas pelo Pre-
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sidente da República, nos casos dos §§ 2.0 

e 3.0 , o Presidente do Senado Federal a 
promulgará; e, se êste não o fizer em 
igual prazo, fa-lo-á o Vice-Presidente do 
Senado Federal. 

§ 5.0 - Nos casos do art. 47, reali-
zada a votação final, a lei será promulga-
da pelo Presidente do Senado Federal. 

SEç.:io VI 

Do Orçamento 

Art. 63 - A despesa pública obedece-
rá à lei orçamentária anual, que não con-
terá dispositivo estranho à fixação da 
despesa e à previsão da receita. Não se 
incluem na proibição: 

I - a autorização para abertu-
ra de créditos suplementa-
res e operações de crédito 
por antecipação da receita; 

11 - a aplicação do saldo e o 
modo de cobrir o deficit, se 
houver. 

Parágrafo único - As despesas de ca-
pital obedecerão ainda a orçamentos plu-
rianuais de investimento, na forma pre-
vista em lei complementar. 

Art. 64 - A lei federal disporá sôbre o 
exercício financeiro, a elaboração e a or-
ganização dos orçamentos públicos. 

§ 1.0 - São vedados, nas leis orça-
mentárias ou na sua execução: 

a) o estôrno de verbas; 
b) a concessão de créditos 

ilimitados; 
c) a abertura de crédito es-

pecial ou suplementar 
sem prévia autorização 
legislativa e sem indica-
ção da receita corres-
pondente; 

d l a realização, por qual-
quer dos Podêres, de 
despesas que excedam as 
verbas votadas pelo Le-

gislativo, salvo as auto-
rizadas em crédito ex-
traordinário. 

§ 2.0 - A abertura de crédito ex-
traordinário somente será admitida em 
casos de necessidade imprevista, como 
guerra, subversão interna ou calamidade 
pública. 

Art. 65 - O orçamento anual dividir-
se-á em corrente e de capital e compre-
enderá obrigatoriamente as despesas e 
receitas relativas a todos os Podêres, ór-
gãos e fundos, tanto da administração 
direta quanto da indireta, excluídas ape-
nas as entidades que não recebam sub-
venções ou transferências à conta do or-
çamento. 

R 1.0 - A inclusão, no orçamento 
anual, da despesa e receita dos órgãos 
da administração indireta será feita em 
dotações globais e não lhes prejudicará a 
autonomia na gestão dos seus recursos, 
nos têrmos da legislação específica. 

§ 2.0 - A previsão da receita 
abrangerá tôdas as rendas e suprimentos 
de fundos, inclusive o produto de opera-
ções de crédito. 

§ 3.0 - Ressalvados os impostos 
únicos e as disposições desta Constitui-
ção, e de leis complementares, nenhum 
tributo terá a sua arrecadação vinculada 
a determinado órgão, fundo ou despesa. A 
lei poderá, todavia, instituir tributos cuja 
arrecadação constitua receita do orça-
mento de capital, vedada sua aplicação 
no custeio de despesas correntes. 

§ 4.0 - Nenhum projeto, programa, 
obra ou despesa, cuja execução se prolon-
gue além de um exercício financeiro, po-
derá ter verba consignada no orçamen-
to anual, nem ser iniciado ou contrata-
do, sem prévia inclusão no orçamento 
plurianual de investimento, ou sem pré-
via lei que o autorize e fixe o montante 
das verbas que anualmente constarão do 
orçamento, durante todo o prazo de sua 
execução. 
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~ 5.0 - Os créditos especiais e ex-
traordinários não poderão ter vigência 
além do exercício financeiro em que fo-
rem autorizados, salvo se o ato de auto-
rização fôr promulgado nos últimos qua-
tro meses do exercício financeiro, quando 
poderão viger até o término do exercício 
subseqüente. 

§ 6.o - o orçamento consignará 
dotações plurianuais para a execução dos 
planos de valorização das regiões menos 
desenvolvidas do País. 

Art. 66 - O montante da despesa au-
torizada em cada exercício financeiro 
não poderá ser superior ao total das re-
ceitas estimadas para o mesmo período. 

~ 1.o - O disposto neste artigo não 
se aplica: 

a) nos limites e pelo prazo 
fixados em resolução do 
Senado Federal, por pro-
posta do Presidente da 
República, em execução 
de política corretiva de 
recessão econômica; 

b) às despesas que, nos tér-
mos desta Constituição, 
podem correr à conta de 
créditos extraordinários. 

§ 2.0 -Juntamente com a propos-
ta de orçamento anual ou de lei que crie 
ou aumente despesa, o Poder Executivo 
submeterá ao Poder Legislativo as mo-
dificações na legislação da receita, ne-
cessárias para que o total da despesa 
autorizada não exceda a prevista. 

~ 3.0 - Se no curso do exercício fi-
nanceiro a execução orçamentária de-
monstrar a probabilidade de deficit supe-
rior a dez por cento do total da receita 
estimada, o Poder Executivo deverá pro-
por ao Poder Legislativo as medidas ne-
cessárias para restabelecer o equilíbrio 
orçamentário. 

§ 4.o - A despesa de pessoal da 
União, Estados ou Municípios não pode-
rá exceder de cinqüenta por cento das 
respectivas receitas correntes. 

Art. 67 - É da competência do Poder 
Executivo a iniciativa das leis orçamen-
tárias e das que abram créditos, fixem 
vencimentos e vantagens dos servidores 
públicos, concedam subvenção ou auxílio, 
ou de qualquer modo autorizem, criem ou 
aumentem a despesa pública. 

§ 1.0 - Não serão objeto de delibe-
ração emendas de que decorra aumento 
da despesa global ou de cada órgão, pro-
jeto ou programa, ou as que visem a mo-
dificar o seu montante, natureza e ob-
jetivo. 

§ 2.0 - Os projetos de lei referidos 
neste artigo sàmente sofrerão emendas 
nas comissões do Poder Legislativo. Será 
final o pronunciamento das comissões 
sôbre emendas, salvo se um têrço dos 
membros da Câmara respectiva pedir ao 
seu Presidente a votação em plenário, 
sem discussão, de emenda aprovada ou 
rejeitada nas comissões. 

~ 3.0 - Ao Poder Executivo será fa-
cultado enviar mensagem a qualquer das 
Casas do Legislativo, em que esteja tra-
mitando o Projeto de Orçamento, pro-
pondo a sua retificação, desde que não 
esteja concluída a votação do subanexo 
a ser alterado. 

Art. 68 - O projeto de lei orçamentá-
ria anual será enviado pelo Presidente da 
República à Câmara dos Deputados até 
cinco meses antes do inicio do exercício 
financeiro seguinte; se, dentro do prazo 
de quatro meses, a contar de seu rece-
bimento, o Poder Legislativo não o de-
volver para sanção, será promulgado 
como lei. 

§ 1.0 - A Câmara dos Deputados 
deverá concluir a votação do projeto de 
lei orçamentária dentro de sessenta dias. 
Findo êsse prazo, se não concluída a vo-
tação, o projeto será imediatamente re-
metido ao Senado Federal, em sua reda-
ção primitiva e com as emendas apro-
vadas. 

§ 2.0 - o Senado Federal se pro-
nunciará sôbre o projeto de lei orçamen-
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tária dentro de trinta dias. Findo êsse 
prazo, não concluída a revisão, voltará o 
projeto à Câmara dos Deputados com as 
emendas aprovadas e, se não as houver, 
irá a sanção. 

~ 3.0 - Dentro do prazo de vinte 
dias, a Câmara dos Deputados deliberará 
sôbre as emendas oferecidas pelo Senado 
Federal. Findo êsse prazo, sem delibera-
ção, as emendas serão tidas como apro-
vadas e o projeto enviado a sanção. 

~ 4.0 - Aplicam-se ao projeto de lei 
orçamentária, no que não contrarie o 
disposto nesta Seção, as demais regras 
constitucionais da elaboração legislativa. 

Art. 69 - As operações de crédito 
para antecipação da receita autorizada 
no orçamento anual não poderão exceder 
a quarta parte da receita total estimada 
para o exercício financeiro, e serão obri-
gatoriamente liquidadas até trinta dias 
depois do encerramento dêste. 

§ 1.0 - A lei que autorizar operação 
de crédito, a ser liquidada em exercício 
financeiro subseqüente, fixará desde logo 
as dotações a serem incluídas no orça-
mento anual, para os respectivos serviços 
de juros, amortização e resgate. 

§ 2.0 - Por proposta do Presidente 
da República, o Senado Federal, median-
te resolução, poderá: 

a) fixar limites globais pa-
ra o montante da dívida 
consolidada dos Estados 
e Municípios; 

b) estabelecer e alterar li-
mites de prazos, mínimo 
e máximo, taxas de juros 
e demais condições das 
obrigações emitidas pe-
los Estados e Municí-
pios; 

c) proibir ou limitar tem-
poràriamente a emissão 
e o lançamento de obri-
gações, de qualquer na-
tureza, dos Estados e 
Municípios. 

Art. 70 - O numerário corresponden-
te às dotações constantes dos subanexos 
orçamentários da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e dos Tribunais Fe-
derais com jurisdição em todo o territó-
rio nacional será entregue no início de 
cada trimestre, em quotas corresponden-
tes a três duodécimos. 

Parágrafo único - Os créditos adicio-
nais autorizados por lei, em favor dos 
órgãos aludidos neste artigo, terão o mes-
mo processamento, devendo a entrega do 
numerário efetivar-se, no máximo, quin-
ze dias após a sanção ou promulgação. 

SEÇÃO VIl 

Da Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

Art. 71 - A fiscalização financeira e 
orçamentária da União será exercida 
pelo Congresso Nacional através de con-
trôle externo, e dos sistemas de contrôle 
interno do Poder Executivo, instituídos 
por lei. 

~ 1.0 - O contrôle externo do Con-
gresso Nacional será exercido com o au-
xílio do Tribunal de Contas e compreen-
derá a apreciação das contas do Presi-
dente da República, o desempenho das 
funções de auditoria financeira e orça-
mentária, e o julgamento das contas dos 
administradores e demais responsáveis 
por bens e valôres públicos. 

~ 2.0 - O Tribunal de Contas dará 
parecer prévio, em sessenta dias, sôbre 
as contas que o Presidente da República 
prestar anualmente. Não sendo estas 
enviadas dentro do prazo, o fato será 
comunicado ao Congresso Nacional, para 
os fins de direito, devendo o Tribunal, em 
qualquer caso, apresentar minucioso re-
latório do exercício financeiro encerrado. 

§ 3.0 - A auditoria financeira e or-
çamentária será exercida sôbre as contas 
das unidades administrativas dos três 
Podêres da União, que, para êsse fim, de-
verão remeter demonstrações contábeis 
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ao Tribunal de Contas, a quem caberá 
realizar as inspeções que considerar ne-
cessárias. 

§ 4.0 - o julgamento da regulari-
dade das contas dos administradores e 
demais responsáveis será baseado em le-
vantamentos contábeis, certificados de 
auditoria e pronunciamentos das autori-
dades administrativas, sem prejuízo das 
inspeções referidas no parágrafo ante-
rior. 

§ 5.0 - As normas de fiscalização 
financeira e orçamentária estabelecidas 
nesta seção aplicam-se às autarquias. 

Art. 72 - O Poder Executivo manterá 
sistema de contrôle interno, visando a: 

I - criar condições indispensá-
veis para eficácia do con-
trôle externo e para asse-
gurar regularidade à rea-
lização da receita e da des-
pesa; 

11 - acompanhar a execução de 
programas de trabalho e do 
orçamento; 

111 - avaliar os resultados alcan-
çados pelos administradores 
e verificar a execução dos 
contratos. 

Art. 73 - O Tribunal de Contas tem 
sede na Capital da União e jurisdição 
em todo o território nacional. 

§ 1.0 - O Tribunal exercerá, no que 
couber, as atribuições previstas no art. 
110, e terá quadro próprio para o seu 
pessoal. 

§ 2.0 - A lei disporá sôbre a orga-
nização do Tribunal, podendo dividí-lo 
em Câmaras e criar delegações ou órgãos 
destinados a auxiliá-lo no exercício das 
suas funções e na descentralização dos 
seus trabalhos. 

§ 3.o - Os Ministros do Tribunal de 
Contas serão nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada a es-
colha pelo Senado Federal, dentre bra-
sileiros, maiores de trinta e cinco anos, 

de idoneidade moral e notórios conheci-
mentos jurídicos, econômicos, financei-
ros ou de administração pública, e terão 
as mesmas garantias, prerrogativas, ven-
cimentos e impedimentos dos Ministros 
do Tribunal Federal de Recursos. 

§ 4.0 - No exercício de suas atri-
buições de contrôle da administração fi-
nanceira e orçamentária, o Tribunal re-
presentará ao Poder Executivo e ao Con-
gresso Nacional sôbre irregularidades e 
abusos por êle verificados. 

§ 5.0 - O Tribunal de Contas, de 
ofício ou mediante provocação do Minis-
tério Público ou das Auditorias Financei-
ras e Orçamentárias e demais órgãos au-
xiliares, se verificar a ilegalidade de 
qualquer despesa, inclusive as decorren-
tes de contratos, aposentadorias, refor-
mas e pensões, deverá: 

a) assinar prazo razoável 
para que o órgão da ad-
ministração pública ado-
te as providências neces-
sárias ao exato cumpri-
mento da lei; 

b) no caso do não-atendi-
mento, sustar a execução 
do ato, exceto em rela-
ção aos contratos; 

c) na hipótese de contrato, 
solicitar ao Congresso 
Nacional que determine 
a medida prevista na 
alínea anterior, ou ou-
tras que julgar necessá-
rias ao resguardo dos 
objetivos legais. 

~ 6.0 - O Congresso Nacional deli-
berará sôbre a solicitação de que cogita 
a alínea c do parágrafo anterior, no pra-
zo de trinta dias, findo o qual, sem pro-
nunciamento do Poder Legislativo, será 
considerada insubsistente a impugnação. 

§ 7.0 - O Presidente da República 
poderá ordenar a execução do ato a que 
se refere a alínea b do § 5.0 , ad referen-
dum do Congresso Nacional. 
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~ 8.0 - O Tribunal de Contas jul-
gará da legalidade das concessões ini-
ciais de aposentadorias, reformas e pen-
sões, independendo de sua decisão as me-
lhorias posteriores. 

CAPíTULO VII 

Do Poder Executivo 

SEÇÃO I 

Do Presidente e do Vice-Presidente 
da República 

Art. 74 - O Poder Executivo é exer-
cido pelo Presidente da República, auxi-
liado pelos Ministros de Estado. 

Art. 75 - São condições de elegibili-
dade para Presidente e Vice-Presidente: 

I - ser brasileiro nato; 
H - estar no exercício dos direi-

tos políticos; 
111 - ser maior de trinta e cinco 

anos. 
Art. 76 - O Presidente será eleito 

pelo sufrágio de um colégio eleitoral, em 
sessão pública e mediante votação no-
minal. 

~ 1.0 - O colégio eleitoral será 
composto dos membros do Congresso Na-
cional e de delegados indicados pelas As-
sembléias Legislativas dos Estados. 

§ 2.0 - Cada Assembléia indicará 
três delegados e mais um por quinhentos 
mil eleitores inscritos no Estado, não po-
dendo nenhuma representação ter menos 
de quatro delegados. 

s 3.0 - A composição e o funciona-
mento do colégio eleitoral serão regulados 
em lei complementar. 

Art. 77 - O colégio eleitoral reunir-
se-á na sede do Congresso Nacional, a 15 
de janeiro do ano em que se findar o 
mandato presidencial. 

§ 1.0 - Será considerado eleito Pre-
sidente o candidato que, registrado por 
partido político, obtiver maioria absoluta 
de votos do colégio eleitoral. 

s 2.0 - Se não fôr obtida maioria 
absoluta na primeira votação, repetir-
se-ão os escrutínios, e a eleição dar-se-á, 
no terceiro, por maioria simples. 

§ 3.0 - O mandato do Presidente 
da República é de quatro anos. 

Art. 78 - O Presidente tomará posse 
em sessão do Congresso Nacional e, se 
êste não estiver reunido, perante o Su-
premo Tribunal Federal. 

§ 1.0 - O Presidente prestará o se-
guio te compromisso: 

"Prometo manter, defender 
e cumprir a Constituição, 
observar as leis, promover o 
bem geral e sustentar a 
união, a integridade e a in-
dependência do Brasil." 

§ 2.0 - Se, decorridos dez dias da 
data fixada para a posse, o Presidente 
ou o Vice-Presidente, salvo por motivo 
de fôrça maior, não tiver assumido o 
cargo, êste será declarado vago pelo Con-
gresso Nacional. 

Art. 79 - Substitui o Presidente, em 
caso de impedimento, e sucede-lhe, no 
de vaga, o Vice-Presidente. 

§ 1.0 - O Vice-Presidente conside-
rar-se-á eleito com o Presidente regis-
trado conjuntamente e para igual man-
dato, observadas as mesmas normas para 
a eleição e a posse, no que couber. 

s 2.0 - O Vice-Presidente exercerá 
as funções de Presidente do Congresso 
Nacional, tendo somente voto de qualida-
de, além de outras atribuições que lhe 
forem conferidas em lei complementar. 

Art. 80 - Em caso de impedimento do 
Presidente e do Vice-Presidente, ou va-
cância dos respectivos cargos, serão su-
cessivamente chamados ao exercício da 
Presidência o Presidente da Câmara dos 
Deputados, o Presidente do Senado Fe-
deral e o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

Art. 81 - Vagando os cargos de Presi-
dente e Vice-Presidente, far-se-á eleição 
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trinta dias depois de aberta a última 
vaga, e os eleitos completarão os períodos 
de seus antecessores. 

Art. 82 - O Presidente e o Vice-Pre-
sidente não poderão ausentar-se do País 
sem licença do Congresso Nacional, sob 
pena de perda do cargo. 

Sn;.\.o 11 

Das Atribuiç6es do Presidente 
da República 

Art. 83 - Compete privativamente ao 
Presidente: 

I - a iniciativa do processo le-
gislativo, na forma e nos 
casos previstos nesta Cons-
tituição; 

II - sancionar, promulgar e fa-
zer publicar as leis, expedir 
decretos e regulamentos 
para a sua fiel execução; 

IH - vetar projetos de lei; 
IV - nomear e exonerar os Mi-

nistros de Estado, o Prefei-
to do Distrito Federal e os 
Governadores dos Territó-
rios; 

V - aprovar a nomeação dos 
Prefeitos dos Municípios 
declarados de interêsse da 
segurança nacional (art. 16, 
§ 1.0 , letra b); 

VI - prover os cargos públicos 
federais, na forma desta 
Constituição e das leis; 

VII - manter relações com Esta-
dos estrangeiros; 

VIII - celebrar tratados, conven-
ções e atos internacionais, 
ad referendum do Congres-
so Nacional; 

IX - declarar guerra, depois de 
autorizado pelo Congresso 
Nacional, ou, sem esta au-
torização, no caso de agres-

são estrangeira verificada 
no intervalo das sessões le-
gisla ti v as; 

X - fazer a paz, com autoriza-
ção ou ad referendum do 
Congresso Nacional; 

XI - permitir, nos casos previs-
tos em lei complementar, 
que fôrças estrangeiras 
transitem pelo território 
nacional ou nêle permane-
çam temporàriamente; 

XII - exercer o comando supremo 
das fôrças armadas; 

XIII - decretar a mobilização na-
cional total ou parcialmen-
te; 

XIV - decretar o estado de sítio; 
XV - decretar e executar a inter-

venção federal; 
XVI - autorizar brasileiros a acei-

tar pensão, emprêgo ou co-
missão de govêrno estran-
geiro; 

XVII - enviar proposta de orça-
mento à Câmara dos Depu-
tados; 

XVIII - prestar anualmente ao 
Congresso Nacional, dentro 
de sessenta dias após a 
abertura da sessão legisla-
tiva, as contas relativas ao 
ano anterior; 

XIX - remeter mensagem ao Con-
gresso Nacional por ocasião 
da abertura da sessão legis-
lativa, expondo a situação 
do País e solicitando as pro-
vidências que julgar neces-
sárias; 

XX - conceder indulto e comutar 
penas, com audiência dos 
órgãos instituídos em lei. 

Parágrafo único- A lei poderá autori-
zar o Presidente a delegar aos Ministros 
de Estado, em certos casos, as atribuições 
mencionadas nos itens VI, XVI e XX. 
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SEçÃo m 

Da Responsabilidade do Presidente 
da República 

Art. 84 - São crimes de responsabili-
dade os atos do Presidente que atentarem 
contra a Constituição Federal e, espe-
cialmente: 

I - a existência da União; 
li - o livre exercício do Poder 

Legislativo, do Poder Judi-
ciário e dos Podêres consti-
tucionais dos Estados; 

III - o exercício dos direitos po-
líticos, individuais e sociais; 

IV - a segurança interna do 
País; 

V - a probidade na adminis-
tração; 

VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das decisões 

judiciárias e das leis. 
Parágrafo único - Êsses crimes serão 

definidos em lei especial, que estabelece-
rá as normas de processo e julgamento. 

Art. 85 - O Presidente, depois que a 
Câmara dos Deputados declarar proce-
dente a acusação pelo voto de dois terços 
de seus membros, será submetido a jul-
gamento perante o Supremo Tribunal 
Federal, nos crimes comuns ou, perante 
o Senado Federal, nos de responsabili-
dade. 

§ I.0 - Declarada procedente a 
acusação, o Presidente ficará suspenso 
de suas funções. 

§ 2.0 - Decorrido o prazo de ses-
senta dias, se o julgamento não estiver 
concluído, o processo será arquivado. 

SEÇÃO IV 

Dos Ministros de Estado 

Art. 86 - Os Ministros de Estado são 
auxiliares do Presidente da República, 
escolhidos dentre brasileiros natos, maio-

res de vinte e cinco anos, no gôzo dos 
direitos políticos. 

Art. 87 - Além das atribuições que a 
Constituição e as leis estabelecerem, 
compete aos Ministros: 

I - referendar os atos e decre-
tos assinados pelo Presiden-
te; 

11 - expedir instruções para a 
execução das leis, decretos 
e regulamentos; 

III - apresentar ao Presidente da 
República relatório anual 
dos serviços realizados no 
Ministério; 

IV - comparecer à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Fe-
deral, nos casos e para os 
fins previstos nesta Cons-
tituição. 

Art. 88 - Os Ministros de Estado, nos 
crimes comuns e nos de responsabilida-
de, serão processados e julgados pelo Su-
premo Tribunal Federal e, nos conexos 
com os do Presidente da República, pelos 
órgãos competentes para o processo e 
julgamento dêste. 

Parágrafo único - São crimes de res-
ponsabilidade do Ministro de Estado os 
referidos no art. 84 e o não-compareci-
mento à Câmara dos Deputados e ao Se-
nado Federal, quando regularmente con-
vocados. 

SEÇ.~O v 

Da Segurança Nacional 

Art. 89 - Tôda pessoa natural ou ju-
rídica é responsável pela segurança na-
cional, nos limites definidos em lei. 

Art. 90 - O Conselho de Segurança 
Nacional destina-se a assessorar o Presi-
dente da República na formulação e na 
conduta da segurança nacional. 

§ 1.0 - O Conselho compõe-se do 
Presidente e do Vice-Presidente da Re-
pública e de todos os Ministros de Estado. 



-869-

~ 2.0 - A lei regulará o organização, 
competência e o funcionamento do 
Conselho e poderá admitir outros mem-
bros natos ou eventuais. 

Art. 91 - Compete ao Conselho de 
Segurança Nacional: 

I - o estudo dos problemas re-
lativos à segurança nacio-
nal, com a cooperação dos 
órgãos de informação e dos 
incumbidos de preparar a 
mobilização nacional e as 
operações militares; 

11 - nas áreas indispensáveis à 
segurança nacional, dar as-
sentimento prévio para: 
a) concessão de te r r as, 

abertura de vias de 
transporte e instalação 
de meios de comunica-
ção; 

b) construção de pontes e 
estradas internacionais 
e campos de pouso; 

c) estabelecimento ou ex-
ploração de indústrias 
que interessem à segu-
rança nacional; 

111 - modificar ou cassar as con-
cessões ou autorizações re-
feridas no item anterior. 

Parágrafo único - A lei especificará as 
áreas indispensáveis à segurança nacio-
nal, regulará sua utilização e assegurará, 
nas indústrias nelas situadas, predomi-
nância de capitais e trabalhadores brasi-
leiros . 

SEç,\o VI 

Das Fôrças Armadas 

Art. 92 - As fôrças armadas, consti-
tuídas pela Marinha de Guerra, Exército 
e Aeronáutica Militar, são instituições 
nacionais, permanentes e regulares, or-
ganizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República e dentro dos li-
mites da lei. 

~ 1.0 - Destinam-se as fôrças ar-
madas a defender a Pátria e a garantir 
os Podêres constituídos, a lei e a ordem. 

~ 2.0 - Cabe ao Presidente da Re-
pública a direção da guerra e a escolha 
dos comandantes-chefes. 

Art. 93 - Todos os brasileiros são 
obrigados ao serviço militar ou a outros 
encargos necessários à segurança nacio-
nal, nos têrmos e sob as penas da lei. 

Parágrafo único - As mulheres e os 
eclesiásticos, bem como aquêles que fo-
rem dispensados, ficam isentos do serviço 
militar, mas a lei poderá atribuir-lhes 
outros encargos. 

Art. 94 - As patentes, com as vanta-
gens, prerrogativas e deveres a elas ine-
rentes, são garantidas em tôda a plenitu-
de, assim aos oficiais da ativa e da re-
serva, como aos reformados. 

~ 1.0 - Os títulos, postos e unifor-
mes militares são privativos do militar 
da ativa ou da reserva e do reformado. 

§ 2.0 - O oficial das fôrças arma-
das somente perderá o pôsto e a patente 
por sentença condenatória, passada em 
julgado, restritiva da liberdade individual 
por mais de dois anos; ou nos casos pre-
vistos em lei, se declarado indigno do 
oficialato, ou com êle incompatível, por 
decisão do tribunal militar de caráter 
permanente, em tempo de paz, ou do tri-
bunal especial, em tempo de guerra. 

§ 3.0 - O militar da ativa que acei-
tar cargo público permanente, estranho 
à sua carreira, será transferido para a 
reserva, com os direitos e deveres defini-
dos em lei. 

§ 4.0 - O militar da ativa que acei-
tar qualquer cargo público civil tempo-
rário, não eletivo, assim como em au-
tarquia, emprêsa pública ou sociedade de 
economia mista, ficará agregado ao res-
pectivo quadro e somente poderá ser pro-
movido por antigüidade, enquanto per-
manecer nessa situação, contando-se-lhe 
o tempo de serviço apenas para aquela 
promoção, transferência para a reserva 
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ou reforma. Depois de dois anos de afas-
tamento, contínuos ou não, será transfe-
rido, na forma da lei, para a reserva, ou 
reformado. 

~ 5.0 - Enquanto perceber remune-
ração do cargo temporário, assim como 
de autarquia, emprêsa pública ou socie-
dade de economia mista, não terá direito 
o militar da ativa aos vencimentos e van-
tagens do seu pôsto, assegurada a opção. 

§ 6.0 - Aplica-se aos militares o 
disposto nos §§ 1.0 , 2.0 e 3.0 do art. 101, 
bem como aos da reserva e reformados 
ainda o previsto no § 3.0 , do art. 97. 

§ 7 .O - A lei estabelecerá os limites 
de idade e outras condições para a trans-
ferência dos militares à inatividade. 

§ 8.0 - A carreira de oficial da Ma-
rinha de Guerra, do Exército e da Aero-
náutica Militar é privativa dos brasilei-
ros natos. 

SEÇÃO VIl 

Dos Funcionários Públicos 

Art. 95 - Os cargos públicos são aces-
síveis a todos os brasileiros, preenchidos 
os requisitos que a lei estabelecer. 

§ 1.0 - A nomeação para cargo pú-
blico exige aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 

§ 2.0 - Prescinde de concurso a no-
meação para cargos em comissão, decla-
rados em lei, de livre nomeação e exo-
neração. 

§ 3.0 - Serão providos sàmente por 
brasileiros natos os cargos da carreira de 
diplomata, os de embaixador e outros 
previstos nesta Constituição. 

Art. 96 - Não se admitirá vinculação 
ou equiparação de qualquer natureza 
para o efeito de remuneração do pessoal 
do serviço público. 

Art. 97 - É vedada a acumulação re-
munerada, exceto: 

I - a de juiz e um cargo de 
professor; 

11 - a de dois cargos de profes-
sor; 

IH - a de um cargo de professor 
com outro técnico ou cien-
tífico; 

IV -· a de dois cargos privativos 
de médico. 

§ 1.0 - Em qualquer dos casos, a 
acumulação sàmente é permitida quando 
haja correlação de matérias e compatibi-
lidade de horários. 

§ 2.0 - A proibição de acumular se 
estende a cargos, funções ou empregos 
em autarquias, emprêsas públicas e so-
ciedades de economia mista. 

§ 3.0 - A proibição de acumular 
proventos não se aplica aos aposentados, 
quanto ao exercício de mandato eletivo, 
cargo em comissão ou ao contrato para 
prestaçiio de serviços técnicos ou especia-
lizados. 

Art. 98 - São vitalícios os magistra-
dos e os Ministros do Tribunal de Contas. 

Art. 99 - São estáveis, após dois anos, 
os funcionários, quando nomeados por 
concurso. 

§ 1.0 - Ninguém pode ser efetivado 
ou adquirir estabilidade, como funcioná-
rio, se não prestar concurso público. 

§ 2.0 - Extinto o cargo, o funcioná-
rio estável ficará em disponibilidade re-
munerada, com vencimentos integrais, 
até o seu obrigatório aproveitamento em 
cargo equivalente. 

Art. 100- O funcionário será aposen-
tado: 

I - por invalidez; 
11 - compulsàriamente, aos se-

tenta anos de idade; 
III - voluntàriamente, após trin-

ta e cinco anos de serviço. 
§ 1.0 - No caso do número III, o 

prazo é reduzido a trinta anos, para as 
mulheres. 

§ 2.0 - Atendendo a natureza espe-
cial do serviço, a lei federal poderá re-
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duzir os limites de idade e de tempo 
de serviço, nunca inferiores a sessenta e 
cinco e vinte e cinco anos, respectiva-
mente, para a aposentadoria compulsória 
e a facultativa, com as vantagens do 
item I, do art. 101. 

Art. 101- Os proventos da aposenta-
doria serão: 

I - integrais, quando o funcio-
nário: 
a) conta r trinta e cinco 

anos de serviço, se do 
sexo masculino; ou trin-
ta anos de serviço, se do 
feminino; 

b) invalidar-se por aciden-
te ocorrido em serviço, 
por moléstia profissio-
nal, ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, 
especificada em lei; 

11 - proporcionais ao tempo de 
serviço, quando o funcioná-
rio contar menos de trinta 
e cinco anos de serviço. 

R 1.0 - O tempo de serviço público 
federal, estadual ou municipal será com-
putado integralmente para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade. 

R 2.0 - Os proventos da inativida-
de serão revistos sempre que, por motivo 
de alteração do poder aquisitivo da moe-
da, se modificarem os vencimentos dos 
funcionários em atividade. 

§ 3.0 - Ressalvado o disposto no 
parágrafo anterior, em caso nenhum os 
proventos da inatividade poderão exce-
der a remuneração percebida na ativida-
de. 

Art. 102- Enquanto durar o mandato, 
o funcionário público ficará afastado do 
exercício do cargo e só por antigüidade 
poderá ser promovido, contando-se-lhe 
o tempo de serviço apenas para essa pro-
moção e para aposentadoria. 

R 1.0 - Os impedimentos constantes 
dêste artigo somente vigorarão quando 

os mandatos eletivos forem federais ou 
estaduais. 

§ 2.0 - A lei poderá estabelecer ou-
tros impedimentos para o funcionário 
candidato, diplomado ou em exercício de 
mandato eletivo. 

Art. 103- A demissão somente será 
aplicada ao funcionário: 

I - vitalício, em virtude de sen-
tença judiciária; 

11 - estável, na hipótese do nú-
mero anterior, ou mediante 
processo administrativo, em 
que se lhe tenha assegurado 
ampla defesa. 

Parágrafo único - Invalidada por sen-
tença a demissão de funcionário, será 
êle reintegrado e quem lhe ocupava o 
lugar será exonerado, ou, se ocupava ou-
tro cargo, a êste será reconduzido, sem 
direito a indenização. 

Art. 104- Aplica-se a legislação traba-
lhista aos servidores admitidos temporà-
riamente para obras, ou contratados para 
funções de natureza técnica ou especia-
lizada. 

Art. 105- As pessoas jurídicas de di-
reito público respondem pelos danos que 
os seus funcionários, nessa qualidade, 
causem a terceiros. 

Parágrafo único - Caberá ação regres-
siva contra o funcionário responsável, 
nos casos de culpa ou dolo. 

Art. 106 - Aplica-se aos funcionários 
dos Podêres Legislativo e Judiciário, as-
sim como aos dos Estados, Municípios, 
Distrito Federal e Territórios, o disposto 
nesta Seção, inclusive, no que couber, os 
sistemas de classificação e níveis de ven-
cimentos dos cargos do serviço civil do 
respectivo Poder Executivo, ficando-lhes, 
outrossim, vedada a vinculação ou equi-
paração de qualquer natureza para o 
efeito de remuneração de pessoal do ser-
viço público. 

§ 1.0 - Os Tribunais federais e es-
taduais assim como o Senado Federal, a 
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Câmara dos Deputados, as Assembléias 
Legislativas Estaduais e as Câmaras Mu-
nicipais, sàmente poderão admitir servi-
dores, mediante concurso público de pro-
vas ou provas e títulos, após a criação 
dos cargos respectivos, através de lei ou 
resolução aprovadas pela maioria abso-
luta dos membros das Casas legislativas 
competentes. 

§ 2.0 - As leis ou resoluções a que 
se refere o parágrafo anterior serão vo-
tadas em dois turnos, com intervalo mí-
nimo de quarenta e oito horas entre êles. 

§ 3.0 - Sàmente serão admitidas 
emendas, que aumentem de qualquer for-
ma as despesas ou o número de cargos 
previstos, em projeto de lei ou resolução, 
que obtenham a assinatura de um têrço, 
no mínimo, dos membros de qualquer das 
Casas legislativas. 

CAPíTULO VIII 

Do Poder Judiciário 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 
Art. 107 - O Poder Judiciário da União 

é exercido pelos seguintes órgãos: 
I - Supremo Tribunal Federal; 

11 - Tribunais Federais de Re-
cursos e juízes federais; 

III - Tribunais e juízes milita-
res; 

IV - Tribunais e juízes eleito-
rais; 

V - Tribunais e juízes do traba-
lho. 

Art. 108- Salvo as restrições expres-
sas nesta Constituição, gozarão os juízes 
das garantias seguintes: 

I - vitaliciedade, não podendo 
perder o cargo senão por 
sentença judiciária; 

11 - inamovibilidade, exceto por 
motivo de interêsse público, 
na forma do § 2.0 ; 

Ill - irredutibilidade de venci-
mentos, sujeitos, entretan-
to, aos impostos gerais. 

§ 1.0 - A aposentadoria será com-
pulsória aos setenta anos de idade ou 
por invalidez comprovada, e facultativa 
após trinta anos de serviço público, em 
todos êsses casos com os vencimentos in-
tegrais. 

§ 2.0 - O Tribunal competente po-
derá, por motivo de interêsse público, em 
escrutínio secreto, pelo voto de dois ter-
ços de seus juízes efetivos, determinar a 
remoção ou a disponibilidade do juiz de 
categoria inferior, assegurando-lhe de-
fesa. Os tribunais poderão proceder da 
mesma forma, em relação a seus juízes. 

Art. 109 -:I!: vedado ao juiz, sob pena 
de perda do cargo judiciário: 

I - exercer, ainda que em dis-
ponibilidade, qualquer ou-
tra função pública, salvo 
um cargo de magistério e 
nos casos previstos nesta 
Constituição; 

11 - receber, a qualquer título e 
sob qualquer pretexto, per-
centagens nos processos su-
jeitos a seu despacho e jul-
gamento; 

Ill - exercer atividade político-
partidária. 

Art. 110- Compete aos Tribunais: 
I - eleger seus Presidentes e 

demais órgãos de direção; 
11 - elaborar seus regimentos 

internos e organizar os ser-
viços auxiliares, provendo-
lhes os cargos na forma da 
lei; propor (art. 59) ao Po-
der Legislativo a criação ou 
a extinção de cargos e a fi-
xação dos respectivos ven-
cimentos; 

Ill - conceder licença e férias, 
nos têrmos da lei, aos seus 
membros e aos juízes e ser-
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ventuários que lhes forem 
imediatamente subordina-
dos. 

Art. 111- Somente pelo voto da maio-
ria absoluta de seus membros, poderão os 
Tribunais declarar a inconstitucionalida-
de de lei ou ato do poder público. 

Art. 112- Os pagamentos devidos pela 
Fazenda federal, estadual ou municipal, 
em virtude de sentença judiciária, far-
se-ão na ordem de apresentação dos pre-
catórios e à conta dos créditos respecti-
vos, proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos 
créditos extra-orçamentários abertos 
para êsse fim. 

$i 1.0 - É obrigatória a inclusão no 
orçamento das entidades de direito pú-
blico, de verba necessária ao pagamento 
dos seus débitos constantes de precató-
rios judiciários, apresentados até primei-
ro de julho. 

§ 2.0 - As dotações orçamentárias 
e os créditos abertos serão consignados 
ao Poder Judiciário, recolhendo-se as im-
portâncias respectivas à repartição com-
petente. Cabe ao Presidente do Tribunal, 
que proferiu a decisão exeqüenda, deter-
minar o pagamento, segundo as possibili-
dades do depósito, e autorizar, a requeri-
mento do credor preterido no seu direito 
de precedência, e depois de ouvido o che-
fe do Ministério Público, o seqüestro da 
quantia necessária à satisfação do dé-
bito. 

Do Supremo Tribunal Federal 

Art. 113- O Supremo Tribunal Fe-
deral, com sede na Capital da União e 
jurisdição em todo o território nacional, 
compõe-se de dezesseis Ministros. 

§ 1.0 - Os Ministros serão nomea-
dos pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pelo Senado Fe-
deral, dentre brasileiros natos, maiores 
de trinta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada. 

§ 2.0 - Os Ministros serão, nos cri-
mes de responsabilidade, processados e 
julgados pelo Senado Federal. 

Art. 114- Compete ao Supremo Tribu-
nal Federal: 

I - processar e julgar originà-
riamente: 
a) nos crimes comuns, o 

Presidente da República, 
os seus próprios Minis-
tros e o Procurador-Ge-
ral da República; 

b) nos crimes comuns e de 
responsabilidade, os Mi-
nistros de Estado, ressal-
vado o disposto no final 
do art. 88, os Juízes Fe-
derais, os Juízes do Tra-
balho e os Membros dos 
Tribunais Superiores da 
União, dos Tribunais Re-
gionais do Trabalho, dos 
Tribunais de Justiça dos 
Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Territórios, 
os Ministros dos Tribu-
nais de Contas da União, 
dos Estados e do Distri-
to Federal, e os Chefes 
cie Missão Diplomática 
de caráter permanente; 

c) os litígios entre Estados 
estrangeiros ou organis-
mos internacionais e a 
União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Muni-
cípios; 

d) as causas e conflitos en-
tre a União e os Estados, 
ou Territórios, ou entre 
uns e outros; 

e) os conflitos de jurisdição 
entre juízes ou tribunais 
federais de categorias 
diversas; entre quais-
quer juízes ou tribunais 
federais e os dos Esta-
dos; entre os juízes fe-
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derais subordinados a 
tribunais diferentes; en-
tre juízes ou tribunais de 
Estados diversos, inclusi-
ve os do Distrito Federal 
e Territórios; 

f) os conflitos de atribui-
ções entre autoridade 
administrativa e judi-
ciária da União ou en-
tre autoridade judiciá-
de um Estado e a admi-
nistrativa de outro, ou 
do Distrito Federal e 
dos Territórios, ou en-
tre êste e as da União; 

g) a extradição requisitada 
por Estado estrangeiro e 

h) o habeas-corpus, quando 
a homologação das sen-
tenças estrangeiras; 
o coator ou paciente fôr 
tribunal, funcionário ou 
autoridade, cujos atos 
estejam diretamente su-
jeitos à jurisdição do 
Supremo Tribunal Fe-
deral ou se tratar de 
crime sujeito a essa 
mesma jurisdição em 
única instância, bem co-
mo se houver perigo de 
se consumar a violência 
antes que outro juiz ou 
tribunal possa conhecer 
do pedido; 

il os mandados de segu-
rança contra ato do Pre-
sidente da República, 
das Mesas da Câmara e 
do Senado, do Presiden-
te do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal de 
Contas da União; 

j) a declaração de suspen-
são de direitos políticos, 
na forma do art. 151; 

I) a representação do Pro-
curador-Geral da Repú-

blica, por inconstitucio-
nalidade de lei ou ato 
normativo federal ou es-
tadual; 

m) as revisões criminais e as 
ações rescisórias de seus 
julgados; 

nl a execução das senten-
ças, nas causas de sua 
competência originária, 
facultada a delegação de 
atos processuais; 

11 - julgar em recurso ordiná-
rio: 
a) os mandados de segu-

rança e os habeas-cor-
pus decididos em única 
ou última instância pe-
los tribunais locais ou 
federais, quando dene-
gatória a decisão; 

b) as causas em que forem 
parte um Estado estran-
geiro e pessoa domicilia-
da ou residente no país; 

c) os casos previstos no art. 
122, §§ 1.0 e 2.0 ; 

111 - julgar mediante recurso ex-
traordinário as causas deci-
didas em única ou última 
instância por outros tribu-
nais ou juízes, quando a·de-
cisão recorrida: 
a) contrariar diSIPostivos 

desta Constituição ou 
negar vigência de trata-
do ou lei federal; 

b) declarar a inconstitucio-
nalidade de tratado ou 
lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato 
de govêrno local contes-
tado em face da Cons-
tituição ou de lei fe-
deral; 

d) dar à lei interpretação 
divergente da que lhe 
haja dado outro tribu-
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nal ou o próprio Supre-
mo Tribunal Federal. 

Art. 115 - O Supremo Tribunal Fe-
deral funcionará em plenário ou dividido 
em turmas. 

Parágrafo único- O regimento inter-
no estabelecerá: 

a) a competência do plená-
rio além dos casos pre-
vistos no artigo 114, n.o I, 
letras a, b, c, d, i, j e I, 
que lhe são privativos; 

b) a composição e a compe-
tência das turmas; 

c) o processo e o julgamen-
to dos feitos de sua com-
petência originária ou de 
recurso; 

d) a competência de seu 
Presidente para conce-
der exequatur a cartas 
rogatórias de tribunais 
estrangeiros. 

Sm,:.\o m 

Dos Tribunais Federais de Rcwrsos 

Art. 116 - O Tribunal Federal de Re-
cursos compõe-se de treze Ministros vita-
lícios nomeados pelo Presidente da Re-
pública, depois de aprovada a escolha 
pelo Senado Federal, sendo oito entre 
Magistrados e cinco entre advogados e 
membros do Ministério Público, todos 
com os requisitos do art. 113, § 1.0 

§ 1.0 - A Lei Complementar pode-
rá criar mais dois Tribunais Federais de 
Recursos, um no Estado de Pernambuco 
e outro no Estado de São Paulo, fixan-
do-lhes a jurisdição e menor número de 
Ministros, cuja escolha se fará com o 
mesmo critério mencionado neste artigo. 

§ 2.0 - É privativo do Tribunal Fe-
deral de Recursos com sede na Capital 
da União o julgamento de mandado de 
segurança contra ato de Ministro de Es-
tado. 

§ 3.0 - Os Tribunais Federais de 
Recursos funcionarão em plenário ou em 
turmas. 

Art. 117 - Compete aos Tribunais Fe-
derais de Recursos: 

I - processar e julgar originà-
riamente: 
a) as revisões criminais e 

as ações rescisórias de 
seus julgados; 

b) os mandados de segu-
rança contra ato de Mi-
nistro de Estado, do Pre-
sidente do próprio Tri-
bunal, ou de suas tur-
mas, do responsável pela 
direção-geral da polícia 
federal, ou de juiz fe-
deral; 

c) os habeas-corpus, quan-
do a autoridade coatora 
fôr Ministro de Estado, 
ou responsável pela di-
reção-geral da polícia 
federal, ou juiz federal; 

d) os conflitos de jurisdição 
entre juízes federais su-
bordinados ao mesmo 
tribunal ou entre suas 
turmas; 

11 - julgar, em grau de recurso, 
as causas decididas pelos 
juízes federais. 

Parágrafo único - A lei poderá esta-
belecer a competência originária dos Tri-
bunais Federais de Recursos para a anu-
lação de atos administrativos de natureza 
tributária. 

SEÇÃO IV 

Dos Juízes Federais 

Art. 118- Os juízes federais serão no-
meados pelo Presidente da República, 
dentre brasileiros, maiores de trinta anos, 
de cultura e idoneidade moral, mediante 
concurso de títulos e provas, organizado 
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pelo Tribunal Federal de Recursos, con-
forme a respectiva jurisdição. 

§ 1.0 - Cada Estado ou Território, 
assim como o Distrito Federal, constitui-
rá uma seção judiciária, que terá por 
sede a respectiva Capital. Lei comple-
mentar poderá criar novas seções. 

§ 2.0 - A lei fixará o número de 
juízes de cada seção e regulará o provi-
mento dos cargos de juízes substitutos, 
serventuários e funcionários da Justiça. 

Art. 119- Aos juízes federais com-
pete processar e julgar, em primeira ins-
tância: 

I - as causas em que a União, 
entidade autárquica ou em-
prêsa pública federal fôr 
interessada na condição de 
autora, ré, assistente ou 
opoente, exceto as de fa-
lência e as sujeitas à Jus-
tiça Eleitoral, à Militar ou à 
do Trabalho, conforme de-
terminação legal; 

II - as causas entre Estado es-
trangeiro, ou organismo in-
ternacional, e pessoa domi-
ciliada ou residente no Bra-
sil; 

III - as causas fundadas em tra-
tado ou em contrato da 
União com Estado estran-
geiro ou organismo inter-
nacional; 

IV - os crimes políticos e os pra-
ticados em detrimento de 
bens, serviços ou interêsse 
da União ou de suas entida-
des autárquicas ou emprê-
sas públicas, ressalvada a 
competência da Justiça Mi-
litar e da Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tra-
tado ou convenção interna-
cional e os cometidos a bor-
do de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência 
da Justiça Militar; 

VI - os crimes contra a organi-
zação do trabalho, ou de-
correntes de greve; 

VII - os habeas corpus em maté-
ria criminal de sua compe-
tência, ou quando o cons-
trangimento provier de au-
toridade, cujos atos não es-
tejam diretamente sujeitos 
a outra jurisdição; 

VIII - os mandados de segurança 
contra ato de autoridade 
federal, excetuados os ca-
sos de competência do Su-
premo Tribunal Federal ou 
dos Tribunais Federais de 
Recursos; 

IX - as questões de direito marí-
timo e de navegação, inclu-
sive a aérea; 

X - os crimes de ingresso ou 
permanência irregular de 
estrangeiro; a execução das 
cartas rogatórias, após o 
exequatur, e das sentenças 
estrangeiras, após a homo-
logação; as causas referen-
tes à nacionalidade, inclu-
sive a respectiva opção, e à 
naturalização. 

§ 1.0 - As causas em que a União 
fôr autora serão aforadas na Capital do 
Estado ou Território em que tiver domi-
cílio a outra parte. As intentadas contra 
a União poderão ser aforadas na Capital 
do Estado ou Território em que fôr domi-
ciliado o autor; na Capital do Estado em 
que se verificou o ato ou fato que deu 
origem à demanda ou esteja situada a 
coisa; ou ainda no Distrito Federal. 

§ 2.0 - As causas propostas perante 
outros juízes, se a União nelas intervir, 
como assistente ou opoente, passarão a 
ser da competência do juiz federal res-
pectivo. 

§ 3.0 - A lei poderá permitir que a 
ação fiscal seja proposta noutro fôro, e 
atribuir ao Ministério Público estadual a 
representação judicial da União. 
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SEÇÃO v 

Dos Tribunais e Juízes Militares 
Art. 120- São órgãos da Justiça Mili-

tar o Superior Tribunal Militar e os Tri-
bunais e juízes inferiores instituídos por 
lei. 

Art. 121- O Superior Tribunal Militar 
compor-se-á de quinze Ministros vitalí-
cios, nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal, sendo três entre oficiais-
generais da ativa da Marinha de Guer-
ra, quatro entre oficiais-generais da ati-
va do Exército, três entre oficiais-gene-
rais da ativa da Aeronáutica Militar e 
cinco entre civis. 

§ 1.0 - Os Ministros civis serão 
brasileiros natos, maiores de trinta e 
cinco anos, livremente escolhidos pelo 
Presidente da República, sendo: 

a) três de notório saber ju-
rídico e idoneidade mo-
ral, com prática foren-
se de mais de dez anos; 

b) dois auditores e mem-
bros do Ministério Públi-
co da Justiça Militar, de 
comprovado saber jurí-
dico. 

§ 2.0 - Os juízes militares e toga-
dos do Superior Tribunal Militar terão 
vencimentos iguais aos dos Ministros dos 
Tribunais Federais de Recursos. 

Art. 122- A Justiça Militar compete 
processar e julgar, nos crimes militares 
definidos em lei, os militares e as pes-
soas que lhes são assemelhadas. 

§ 1.0 - ~sse fôro especial poderá 
estender-se aos civis, nos casos expressos 
em lei para repressão de crimes contra a 
segurança nacional ou as instituições mi-
litares, com recurso ordinário para o Su-
premo Tribunal Federal. 

§ 2.0 - Compete originàriamentc 
ao Superior Tribunal Militar processar e 
julgar os Governadores de Estado e seus 
Secretários, nos crimes referidos no § 1.0 

§ 3.0 - A lei regulará a aplicação 
das penas da legislação militar em tem-
po de guerra. 

SEÇÃO VI 

Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 

Art. 123- Os órgãos da Justiça Eleito-
ral são os seguintes: 

I - Tribunal Superior Eleitoral; 
11 - Tribunais Regionais Eleito-

rais; 
Ill - Juízes Eleitorais; 
IV - Juntas Eleitorais. 

Parágrafo único- Os juízes dos Tribu-
nais Eleitorais, salvo motivo justificado, 
servirão obrigatoriamente, no mínimo, 
por dois anos, e nunca por mais de dois 
biênios consecutivos; os substitutos se-
rão escolhidos, na mesma ocasião e pelo 
mesmo processo, em número igual para 
cada categoria. 

Art. 124- O Tribunal Superior Eleito-
ral, com sede na Capital da União, com-
por-se-á: 

I - mediante eleição, pelo voto 
secreto: 
a) de dois juízes, entre os 

Ministros do Supremo 
Tribunal Federal; 

bl de dois juízes, entre os 
membros do Tribunal 
Federal de Recursos da 
Capital da União; 

c) de um juiz, entre os de-
sembargadores do Tribu-
nal de Justiça do Distri-
to Federal. 

11 - por nomeação do Presiden-
te da República, de dois en-
tre seis advogados de notá-
vel saber jurídico e idonei-
dade moral, indicados pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único - O Tribunal Supe-
rior Eleitoral elegerá Presidente um dos 
dois Ministros do Supremo Tribunal Fe-
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deral, cabendo ao outro a Vice-Presidên-
cia. 

Art. 125- Haverá um Tribunal Regio-
nal Eleitoral na Capital de cada Estado e 
no Distrito Federal. 

Art. 126- Os Tribunais Regionais 
Eleitorais compor-se-ão: 

I - mediante eleição, pelo voto 
secreto: 
a) de dois juízes dentre os 

desembargadores do Tri-
bunal de Justiça; 

b) de dois juízes, dentre 
juízes de direito, escolhi-
dos pelo Tribunal de 
Justiça; 

11 - de juiz federal e, havendo 
mais de um, do que fôr es-
colhido pelo Tribunal Fe-
deral de Recursos; 

111 - por nomeação do Presiden-
te da República, de dois 
dentre seis cidadãos de no-
tável saber jurídico c ido-
neidade moral, indicados 
pelo Tribunal de Justiça. 

1:1 1.0 - O Tribunal Regional Eleito-
ral elegerá Presidente um dos dois de-
sembargadores do Tribunal de Justiça, 
cabendo ao outro a Vice-Presidência. 

§ 2.o - O número dos juízes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais é irredutí-
vel, mas poderá ser elevado, por lei, me-
diante proposta do Tribunal Superior 
Eleitoral 

Art. 127 -A lei disporá sôbre a orga-
nização das juntas eleitorais que serão 
presididas por juiz de direito e nomeados 
seus membros pelo Presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, depois de aprova-
ção dêste. 

Art. 128- Compete aos juízes de direi-
to exercer as funções plenas de juízes 
eleitorais, podendo êles outorgar a outros 
juízes funções não decisórias. 

Art. 129- Os juízes e membros dos 
tribunais e juntas eleitorais, no exercício 

de suas funções, e no que lhes fôr apli-
cável, gozarão de plenas garantias e se-
rão inamovíveis. 

Art. 130 - A lei estabelecerá a compe-
tência dos juízes e Tribunais Eleitorais, 
incluindo-se entre as suas atribuições: 

I - o registro e a cassação de 
registro dos partidos políti-
cos, assim como a fiscaliza-
ção das suas finanças; 

11 - a divisão eleitoral do País; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - a fixação das datas das 

eleições, quando não deter-
minada por d i s p o s i ç ã o 
constitucional ou legal; 

V - o processamento e apuração 
das eleições, e a expedição 
dos diplomas; 

VI - a decisão das argüições de 
inelegibilidade; 

VII - o processo e julgamento dos 
crimes eleitorais e os cone-
xos, e bem assim o de ha-
beas-corpus e mandado de 
segurança em matéria elei-
toral; 

VIII - o julgamento de reclama-
ções relativas a obrigações 
impostas por lei aos parti-
dos políticos. 

Art. 131 -Das decisões dos Tribunais 
Regionais Eleitorais somente caberá re-
curso para o Tribunal Superior Eleitoral, 
quando: 

I - proferidas contra expressa 
disposição de lei; 

11 - ocorrer divergência na in-
terpretação de lei entre dois 
ou mais tribunais eleitorais; 

III - versarem a inelegibilidade, 
ou expedição de diploma 
nas eleições federais e esta-
duais; 

IV - denegarem habeas-corpus 
ou mandado de segurança. 
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Art. 132 - São irrecorríveis as decisões 
do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as 
que contrariem esta Constituição, as de-
negatórias de habeas-corpus e mandado 
de segurança, das quais caberá recurso 
para o Supremo Tribunal Federal. 

SEÇÃO VII 

Dos Juízos e Tribunais do Trabalho 

Art. 133 - Os órgãos da Justiça do 
Trabalho são os seguintes: 

I - Tribunal Superior do Tra-
balho; 

11 - Tribunais Regionais do 
Trabalho; 

IH - Juntas de Conciliação e 
Julgamento. 

~ 1.0 - O Tribunal Superior do 
Trabalho compor-se-á de dezessete juí-
zes, com a denominação de ministros, 
sendo: 

a) onze togados e vitalícios, 
nomeados pelo Presiden-
te da República, depois 
de aprovada a escolha 
pelo Senado Federal; se-
te entre magistrados da 
Justiça do Trabalho; 
dois entre advogados no 
efetivo exercício da pro-
fissão; e dois entre 
membros do Ministério 
Público da Justiça do 
Trabalho, todos com os 
requisitos do art. 113, 
§ l,O; 

b) seis classistas e tempo-
rários, em representação 
paritária dos emprega-
dores e dos trabalhado-
res, nomeados pelo Pre-
sidente da. República, 
de conformidade com o 
que a lei dispuser. 

~ 2.0 - A lei fixará o número dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e res-
pectivas sedes e instituirá as Juntas de 
Conciliação e Julgamento, podendo, nas 

comarcas onde elas não forem instituí-
das, atribuir sua jurisdição aos Juízes de 
Direito. 

§ 3.0 - Poderão ser criados por lei 
outros órgãos da Justiça do Trabalho. 

§ 4.0 - A lei, observado o disposto 
no § 1.0 , disporá sôbre a constituição, in-
vestidura, jurisdição, competência, ga-
rantias e condições de exercício dos ór-
gãos da Justiça do Trabalho, assegurada 
a paridade de representação de emprega-
dores e trabalhadores. 

§ 5.0 - Os Tribunais Regionais do 
Trabalho serão compostos de dois terços 
de juízes togados vitalícios e um têrço de 
juízes classistas temporários, assegurada, 
entre os juízes togados, a participação de 
advogados e membros do Ministério Pú-
blico da Justiça do Trabalho, nas propor-
ções estabelecidas na alínea a do § 1.0 

Art. 134 - Compete à Justiça do Tra-
balho conciliar e julgar os dissídios indi-
viduais e coletivos entre empregados e 
empregadores e as demais controvérsias 
oriundas de relações de trabalho regidas 
por lei especial. 

§ 1.0 - A lei especificará as hipóte-
ses em que as decisões, nos dissídios cole-
tivos, poderão estabelecer normas e con-
dições de trabalho. 

§ 2.0 - Os dissídios relativos a aci-
dentes do trabalho são da competência 
da Justiça ordinária. 

Art. 135- As decisões do Tribunal Su-
perior do Trabalho são irrecorríveis, sal-
vo se contrariarem esta Constituição, 
caso em que caberá recurso para o Su-
premo Tribunal Federal. 

SEç.:\o vm 

Da Justiça dos Estados 
Art. 136 -Os Estados organizarão a 

sua justiça, observados os arts. 108 a 112 
desta Constituição e os dispositivos se-
guintes: 

l - o ingresso na magistratura 
de carreira dar-se-á me-
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diante concurso de provas e 
de títulos, realizado pelo 
Tribunal de Justiça, com 
participação do Conselho 
Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil; a in-
dicação dos candidatos far-
se-á, sempre que possível, 
em lista tríplice; 

11 - a promoção de juízes far-
se-á de entrância a entrân-
cia, por antigüidade e por 
m e r e c i me n to, alterna-
damente, observado o se-
guinte: 
a) a antigüidade apurar-

se-á na entrância, assim 
como o merecimento, 
mediante lista tríplice, 
quando praticável; 

b) no caso de antigüidade, 
o Tribunal somente po-
derá recusar o juiz mais 
antigo, pelo voto da 
maioria absoluta de seus 
membros, repetindo-se a 
votação até se fixar a 
indicação; 

c) somente após dois anos 
de exercício na respecti-
va entrância poderá o 
juiz ser promovido, salvo 
se não houver, com tal 
requisito, quem aceite o 
lugar vago. 

111 - O acesso aos Tribunais de 
segunda instância dar-se-á 
por antigüidade e por me-
recimento, alternadamente. 
A antigüidade apurar-se-á 
na última entrância, quan-
do se tratar de promoção 
para o Tribunal de Justiça. 
No caso de antigüidade, o 
Tribunal de Justiça poderá 
recusar o juiz mais antigo, 
pelo voto da maioria dos 
desembargadores, repetin-
do-se a votação até se fixar 
a indicação. No caso de me-

recimento, a lista tríplice se 
comporá de nomes escolhi-
dos dentre os juízes de 
qualquer entrância. 

IV - Na composição de qualquer 
Tribunal será preenchido 
um quinto dos lugares por 
advogados em efetivo exer-
cício da profissão, e mem-
bros do Ministério Público, 
todos de notório mereci-
mento e idoneidade moral, 
com dez anos, pelo menos, 
de prática forense. Os luga-
res no Tribunal reservados 
a advogados ou membros do 
Ministério Público serão 
preenchidos, respectivamen-
te, por advogados ou mem-
bros do Ministério Público, 
indicados em lista tríplice. 

~ 1.0 - A lei poderá criar, mediante 
proposta do Tribunal de Justiça: 

a) Tribunais inferiores de 
segunda instância, com 
alçada em causas de va-
lor limitado, ou de espé-
cies, ou de umas e ou-
tras; 

b) juízes togados com in-
vestidura limitada no 
tempo, os quais terão 
competência para julga-
mento de causas de pe-
queno valor e poderão 
substituir juízes vitalí-
cios; 

c) justiça de paz temporá-
ria, competente para ha-
bilitação e celebração de 
casamentos e outros atol> 
previstos em lei e com 
atribuição judiciária de 
substituição, exceto para 
julgamentos finais ou ir-
recorríveis; 

d) justiça militar estadual, 
tendo como órgão de 
primeira instância os 
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conselhos de justiça e de 
segunda um tribunal es-
pecial ou o Tribunal de 
Justiça. 

~ 2.0 - Em caso de mudança da se-
de do juízo, é facultado ao juiz remover-
se para ela ou para comarca de igual en-
trância, ou obter a disponibilidade com 
vencimentos integrais. 

~ 3.0 - Compete privativamente ao 
Tribunal de Justiça processar e julgar os 
membros do Tribunal de Alçada e os juí-
zes de inferior instância, nos crimes co-
muns e nos de responsabilidade, ressal-
vada a competência da Justiça Eleitoral, 
quando se tratar de crimes eleitorais. 

R 4.0 - Os vencimentos dos juízes 
vitalícios serão fixados com diferença 
não excedente a vinte por cento de uma 
para outra entrância, atribuindo-se aos 
de entrância mais elevada não menos de 
dois terços dos vencimentos dos desem-
bargadores. 

R 5.0 - Somente de cinco em cinco 
anos, salvo proposta do Tribunal de Jus-
tiça, poderá ser alterada a organização 
judiciária. 

R 6.0 - Dependerá de proposta do 
Tribunal de Justiça a alteração do núme-
ro dos seus membros. 

SEÇ:\.0 IX 

Do 1\I inistério Público 

Art. 137- A lei organizará o Ministério 
Público da União junto aos juízes e tri-
bunais federais. 

Art. 138- O Ministério Público federal 
tem por chefe o Procurador-Geral da Re-
pública. O Procurador será nomeado pelo 
Presidente da República, depois de apro-
vada a escolha pelo Senado Federal, 
dentre cidadãos com os requisitos Indi-
cados no art. 113, § 1.0 

R 1.0 - Os membros do Ministério 
Público da União, do Distrito Federal e 
dos Territórios ingressarão nos cargos 

iniciais de carreira, mediante concurso 
público de provas e títulos. Após dois 
anos de exercício, não poderão ser demi-
tidos senão por sentença judiciária, ou 
em virtude de processo administrativo em 
que se lhes faculte ampla defesa; nem 
removidos, a não ser mediante represen-
tação do Procurador-Geral, com funda-
mento em conveniência do serviço. 

!:i 2.0 - A União será representada 
em juízo pelos Procuradores da Repúbli-
ca, podendo a lei cometer êsse encargo, 
nas comarcas do interior, ao Ministério 
Público local. 

Art. 139 - O Ministério Público dos Es-
tados será organizado em carreira, por lei 
estadual, observado o disposto no pará-
grafo primeiro do artigo anterior. 

Parágrafo único- Aplica-se aos mem-
bros do Ministério Público o disposto no 
art. 108, § 1.0 , e art. 136, § 4.o 

TíTULO 11 

Da Declaração de Direitos 

CAPíTULO I 

Da Nacionalidade 

Art. 140- São brasileiros: 
I- natos: 

a l os nascidos em territó-
rio brasileiro, ainda que 
de pais estrangeiros, não 
estando êstes a serviço 
de seu país; 

b l os nascidos fora do ter-
ritório nacional, de pai ou 
de mãe brasileiros, es-
tando ambos ou qual-
quer dêles a serviço do 
Brasil; 

c) os nascidos no estran-
geiro, de pai ou mãe bra-
sileiros, não estando ês-
tes a serviço do Brasil, 
desde que, registrados 
em repartição brasileira 
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competente no exterior, 
ou não registrados, ve-
nham a residir no Brasil 
antes de atingir a maio-
ridade. Neste caso, al-
cançada esta, deverão 
dentro de quatro anos, 
optar pela nacionalidade 
brasileira; 

11 - naturalizados: 
a) os que adquiriram a na-

cionalidade bras i 1 e i r a, 
nos têrmos do art. 69, 
números IV e V, da 
Constituição de 24 de fe-
vereiro de 1891; 

b) pela forma que a lei es-
tabelecer: 
1 - os nascidos no es-

trangeiro, que ha-
jam sido admitidos 
no Brasil durante 
os primeiros cinco 
anos de vida, radi-
cados definitiva-
mente no território 
nacional. Para pre-
servar a nacionali-
dade brasileira, de-
verão manifestar-se 
por ela, inequivoca-
mente, até dois 
anos após atingir a 
maioridade; 

2 - os nascidos no es-
trangeiro que, vin-
do residir no País 
antes de atingida a 
maioridade, façam 
curso superior em 
esta bel e c i m e n t o 
nacional e requei-
ram a nacionalida-
de até um ano de-
pois da formatura; 

3 - os que, por outro 
modo, adquirirem a 
nacionalidade bra-

sileira, exigida aos 
portuguêses apenas 
residência por um 
ano ininterrupto, 
idoneidade moral e 
sanidade física. 

!'i 1.0 - São privativos de brasileiro 
nato os cargos de Presidente e Vice-Pre-
sidente da República, Ministro de Estado, 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 
e do Tribunal Federal de Recursos, Sena-
dor, Deputado Federal, Governador e Vi-
ce-Governador de Estado e de Territó-
rio e seus substitutos. 

§ 2.0 - Além das previstas nesta 
Constituição, nenhuma outra restrição se 
fará a brasileiro em virtude da condição 
de nascimento. 

Art. 141- Perde a nacionalidade o 
brasileiro: 

I - que, por naturalização vo-
luntária, adquirir outra na-
cionalidade; 

11 - que, sem licença do Presi-
dente da República, aceitar 
comissão, emprêgo ou pen-
são de govêrno estrangeiro; 

lll - que, em virtude de senten-
ça judicial, tiver cancelada 
a naturalização por exercer 
atividade contrária ao inte-
rêsse nacional. 

CAPíTULO li 

Dos Direitos Políticos 

Art. 142- São eleitores os brasileiros 
maiores de dezoito anos, alistados na 
forma da lei. 

§ 1.0 - O alistamento e o voto são 
obrigatórios para os brasileiros de ambos 
os sexos, salvo as exceções previstas em 
lei. 

§ 2.0 - Os militares são alistáveis 
desde que oficiais, aspirantes a oficiais, 
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guardas-marinha, subtenentes ou subofi-
ciais, sargentos ou alunos das escolas mi-
litares de ensino superior para formação 
de oficiais. 

~ 3.0 - Não podem alistar-se elei-
tores: 

a) os analfabetos; 
bl os que não saibam ex-

primir-se na língua na-
cional; 

cl os que estejam privados, 
temporária ou definiti-
vamente, dos direitos 
políticos. 

Art. 143- O sufrágio é universal e o 
voto é direto e secreto, salvo nos casos 
previstos nesta Constituição; fica asse-
gurada a representação proporcional dos 
partidos políticos, na forma que a lei es-
tabelecer. 

Art. 144- Além dos casos previstos 
nesta Constituição, os direitos políticos: 

I - suspendem-se: 
a) por incapacidade civil 

absoluta; 
b) por motivo de condena-

ção criminal, enquanto 
durarem seus efeitos; 

11 - perdem-se: 
a) nos casos do art. 141; 
b l pela recusa, baseada em 

convicção religiosa, filo-
sófica ou política, à 
prestação de encargo ou 
serviço impostos aos bra-
sileiros em geral; 

c) pela aceitação de título 
nobiliário ou condecora-
ção estrangeira que im-
porte restrição de direito 
de cidadania ou dever 
para com o Estado bra-
sileiro. 

~ 1.o - Nos casos do n.0 li dêste 
artigo, a perda de direitos políticos de-

termina a perda de mandato eletivo, car-
go ou função pública; e a suspensão dos 
mesmos direitos, nos casos previstos nes-
te artigo, acarreta a suspensão de man-
dato eletivo, cargo ou função pública, 
enquanto perdurarem as causas que a de-
terminaram. 

~ 2.0 - A suspensão ou perda dos 
direitos políticos será decretada pelo Pre-
sidente da República, nos casos do art. 
141, I e II, e do n.0 li, b e c, dêste ar-
tigo, e, nos demais, por decisão judicial, 
assegurando-se sempre ao paciente am-
pla defesa. 

Art. 145- São inelegíveis os inalistá-
veis. 

Parág·rafo único - Os militares alistá-
veis são elegíveis, atendidas as seguintes 
condições: 

a l o militar que tiver me-
nos de cinco anos de ser-
viço será, ao se candida-
tar a cargo eletivo, ex-
cluído do serviço ativo; 

bl o militar em atividade, 
com cinco ou mais anos 
de serviço, ao se candi-
datar a cargo eletivo se-
rá afastado, temporària-
mente, do serviço ativo, 
e agregado para tratar 
de interêsse particular; 

cl o militar não excluído, se 
eleito, será, no ato da 
diplomação, transferido 
para a reserva ou refor-
mado, nos têrmos da lei. 

Art. 146- São também inelegíveis: 

I - Para Presidente e Vice-Pre-
sidente da República: 
al o Presidente que tenha 

exercido o cargo, por 
qualquer tempo, no pe-
ríodo imediatamente an-
terior, ou quem, dentro 
dos seis meses anteriores 
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ao pleito, lhe haja suce-
dido ou o tenha substi-
tuído; 

b) até seis meses depois de 
afastados definitivamen-
te de suas funções, os 
Ministros de Estado, Go-
vernadores, Intervento-
res Federais, Ministros 
do Supremo Tribunal 
Federal, o Procurador-
Geral da República, Co-
mandantes de Exército, 
Chefes de Estado-Maior 
da Armada, do Exército 
e da Aeronáutica, Pre-
feitos, Juízes, Membros 
do Ministério Público 
Eleitoral, Chefe da Casa 
Militar da Presidência 
da República, os Secre-
tários de Estado, o res-
ponsável pela direção 
geral da polícia federal 
e os Chefes de Polícia, os 
Presidentes, Diretores e 
Superintendentes de so-
ciedades de economia 
mista, autarquias e em-
prêsas públicas federais; 

11 - para Governador e Vice-
Governador: 
a) em cada Estado, o Go-

vernador que haja exer-
cido o cargo por qual-
quer tempo, no período 
imediatamente anterior, 
quem lhe haja sucedido 
ou, dentro dos seis me-
ses anteriores ao pleito, 
o tenha substituído; o 
Interventor federal que 
tenha exercido as fun-
ções por qualquer tempo, 
no período imediata-
mente anterior; 

b) até um ano depois de 
afastados definitivamen-
te das funções, o Presi-

dente da República e os 
que hajam assumido a 
presidência; 

c) até seis meses depois de 
cessadas definitivamente 
as suas funções, os que 
forem inelegíveis para 
Presidente da República, 
salvo os mencionados 
nas alíneas a e b dêste 
número; e ainda os Che-
fes dos Gabinetes Civil e 
Militar da Presidência 
da República e os Gover-
nadores de outros Esta-
dos; 

d) em cada Estado, até seis 
meses depois de cessadas 
definitivamente as suas 
funções, os comandantes 
de região, zona aérea, 
distrito naval, guarnição 
militar e polícia militar, 
Secretários de Estado, 
Chefes dos Gabinetes 
Civil e Militar de Gover-
nador, Chefes de Polícia, 
Prefeitos mun i c i p a i s, 
magistrados federais e 
estaduais, chefes do Mi-
nistério Público, presi-
dentes, superintendentes 
e diretores de bancos da 
União, dos Estados ou 
dos Municípios, socieda-
des de economia mista, 
autarquias e emprêsas 
públicas estaduais, assim 
como dirigentes de ór-
gãos e de serviços da 
União ou de Estado, 
qualquer que seja a na-
tureza jurídica de sua 
organização, que exe-
cutem obras ou apliquem 
recursos públicos; 

e) quem à data da eleição, 
não contar, nos quatro 
anos anteriores, pelo 
menos dois anos de do-
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micílio eleitoral no Es-
tado. 

111 - para Prefeito e Vice-Prefei-
feito: 

a) quem houver exercido o 
cargo de Prefeito, por 
qualquer tempo, no pe-
ríodo imediatamente an-
terior, e quem lhe tenha 
sucedido ou, dentro dos 
seis meses anteriores ao 
pleito, o haja substituí-
do; 

b) até seis meses depois de 
cessadas definitivamen-
te suas funções, as pes-
soas mencionadas no 
item II e as autoridades 
policiais e militares com 
jurisdição no Município 
ou no Território; 

c) quem, à data da elel-
ção, não contar pelo me-
nos dois anos de domi-
cílio eleitoral no Estado 
durante os últimos qua-
tro anos, ou, no Municí-
pio, pelo menos um ano, 
nos últimos dois anos. 

IV - para a Câmara dos Depu-
tados e o Senado Federal: 
a) as autoridades mencio-

nadas nos itens I, II e 
III, nas mesmas condi-
ções nêles estabelecidas, 
e os Governadores dos 
Territórios, salvo se dei-
xarem definitivamente 
as funções até seis meses 
antes do pleito; 

b) quem, durante os últi-
mos quatro anos ante-
riores à data da eleição, 
não contar, pelo menos, 
dois anos de domicílio 
eleitoral no Estado ou 
Território. 

V - para as Assembléias Legis-
lativas: 
a) as autoridades referidas 

nos itens I, II e III, até 
quatro meses depois de 
cessadas definitivamente 
as suas funções; 

b) quem não contar, pelo 
menos, dois anos de do-
micílio eleitoral no Es-
tado. 

Parágrafo único - Os preceitos dêste 
artigo aplicam-se aos titulares, efetivos 
ou interinos, dos cargos mencionados. 

Art. 147- São ainda inelegíveis, nas 
mesmas condições do artigo anterior, o 
cônjuge e os parentes, consangüíneos ou 
afins, até o terceiro grau, ou por ado-
ção: 

I - do Presidente e do Vice-
Presidente da República, ou 
do substituto que tenha as-
sumido a presidência, para: 
a) Presidente e Vice-Presi-

dente; 
b) Governador; 
c) Deputado ou Senador, 

salvo se já tiverem exer-
cido o mandato eletivo 
pelo mesmo Estado; 

11 - do Governador ou Inter-
ventor Federal em cada Es-
tado, para: 
a) Governador; 
b) Deputado ou Senador; 

111 - de Prefeito, para: 
a) Governador; 
b) Prefeito. 

Art. 148- A lei complementar poderá 
estabelecer outros casos de inelegibilida-
de visando à preservação: 

I - do regime democrático; 
11 - da probidade administrati-

va; 
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III - da normalidade e legitimi-
dade das eleições, contra o 
abuso do poder econômico e 
do exercício dos cargos ou 
funções públicas. 

CAPíTULO III 

Dos Partidos Políticos 

Art. 149- A organização, o funciona-
mento e a extinção dos partidos políti-
cos serão regulados em lei federal, ob-
servados os seguintes princípios: 

I - regime representativo e de-
mocrático, baseado na plu-
ralidade de partidos e na 
garantia dos direitos fun-
damentais do homem; 

li - personalidade jurídica, me-
diante registro dos estatu-
tos; 

III - atuação permanente, den-
tro de programa aprovado 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral, e sem vinculação, de 
qualquer natureza, com a 
ação de governos, entidades 
ou partidos estrangeiros; 

IV - fiscalização financeira; 
V - disciplina partidária; 

VI - âmbito nacional, sem pre-
juízo das funções delibera-
tivas dos diretórios locais; 

VII - exigência de dez por cento 
do eleitorado que haja vo-
tado na última eleição ge-
ral para a Câmara dos 
Deputados, distribuídos em 
dois terços dos Estados, com 
o mínimo de sete por cento 
em cada um dêles, bem as-
sim dez por cento de Depu-
tados, em, pelo menos, um 
têrço dos Estados, e dez por 
cento de Senadores; 

VIII - proibição de coligações par-
tidárias. 

CAPíTULO IV 

Dos Direitos e Garantias Individuais 

Art. 150- A Constituição assegura aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida à liberdade à segu-
rança e à propried~de, nos tê;mos se-
guintes: 

§ 1.0 - Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, 
credo religioso e convicções políticas. O 
preconceito de raça será punido pela lei. 

§ 2.0 - Ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei. 

§ 3.0 - A lei não prejudicará o di-
reito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada. 

§ 4.0 - A lei não poderá excluir da 
apreciação do Poder Judiciário qualquer 
lesão de direito individual. 

§ 5.0 - É plena a liberdade de cons-
ciência e fica assegurado aos crentes o 
exercício dos cultos religiosos, que não 
contrariem a ordem pública e os bons 
costumes. 

§ 6.0 - Por motivo de crença reli-
giosa, ou de convicção filosófica ou polí-
tica, ninguém será privado de qualquer 
dos seus direitos, salvo se a invocar para 
eximir-se de obrigação legal imposta a 
todos, caso em que a lei poderá determi-
nar a perda dos direitos incompatíveis 
com a escusa de consciência. 

§ 7.0 - Sem constrangimento dos 
favorecidos, será prestada por brasileiros, 
nos têrmos da lei, assistência religiosa às 
fôrças armadas e auxiliares e, quando 
solicitada pelos interessados ou seus re-
presentantes legais, também nos estabe-
lecimentos de internação coletiva. 

§ 8.0 - É livre a manifestação de 
pensamento, de convicção política ou fi-
losófica e a prestação de informação sem 
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sujeição a censura, salvo quanto a espe-
táculos e diversões públicas, respondendo 
cada um, nos têrmos da lei, pelos abusos 
que cometer. É assegurado o direito de 
resposta. A publicação de livros, jornais 
e periódicos independe de licença da au-
toridade. Não será, porém, tolerada a pro-
paganda de guerra, de subversão da or-
dem ou de preconceitos de raça ou de 
classe. 

§ 9.0 - São invioláveis a correspon-
dência e o sigilo das comunicações tele-
gráficas e telefônicas. 

§ 10 - A casa é o asilo inviolável 
do indivíduo. Ninguém pode penetrar ne-
la, à noite, sem consentimento do mora-
dor, a não ser em caso de crime ou de-
sastre, nem durante o dia, fora dos casos 
e na forma que a lei estabelecer. 

§ 11 - Não haverá pena de morte, 
de prisão perpétua, de banimento nem de 
confisco. Quanto à pena de morte, fica 
ressalvada a legislação militar aplicável 
em caso de guerra externa. A lei disporá 
sôbre o perdimento de bens por danos 
causados ao erário ou no caso de enrique-
cimento ilícito no exercício de função pú-
blica. 

§ 12 - Ninguém será prêso senão 
em flagrante delito ou por ordem escrita 
de autoridade competente. A lei disporá 
sôbre a prestação de fiança. A prisão ou 
detenção de qualquer pessoa será ime-
diatamente comunicada ao Juiz compe-
tente, que a relaxará, se não fôr legal. 

§ 13 -Nenhuma pena passará da 
pessoa do delinqüente. A lei regulará a 
individualização da pena. 

§ 14 - Impõe-se a tôdas as auto-
ridades o respeito à integridade física e 
moral do detento e do presidiário. 

§ 15 - A lei assegurará aos acusa-
dos ampla defesa, com os recursos a ela 
inerentes. Não haverá fôro privilegiado 
nem tribunais de exceção. 

§ 16 - A instrução criminal será 
contraditória, observada a lei anterior 
quanto ao crime e à pena, salvo quando 
agravar a situação do réu. 

§ 17 - Não haverá prisão civil por 
dívida, multa ou custas, salvo o caso do 
depositário infiel, ou do responsável pelo 
inadimplemento de obrigação alimentar, 
na forma da lei. 

§ 18 - São mantidas a instituição 
e a soberania do júri, que terá compe-
tência no julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida. 

§ 19 - Não será concedida a extra-
dição do estrangeiro por crime político 
ou de opinião, nem em caso algum, a de 
brasileiro. 

§ 20 - Dar-se-á habeas corpus 
sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação 
em sua liberdade de locomoção, por ile-
galidade ou abuso de poder. Nas trans-
gressões disciplinares não caberá habeas 
corpus; 

§ 21 - Conceder-se-á mandado de 
segurança, para proteger direito indivi-
dual líquido e certo não amparado por 
habeas corpus, seja qual fôr a autoridade 
responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder. 

§ 22 - É garantido o direito de pro-
priedade, salvo o caso de desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública ou 
por interêsse social, mediante prévia e 
justa indenização em dinheiro, ressal-
vado o disposto no art. 157, VI, § 1.0 Em 
caso de perigo público iminente, as auto-
ridades competentes poderão usar da 
propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior. 

§ 23 - É livre o exercício de qual-
quer trabalho, ofício ou profissão, obser-
vadas as condições de capacidade que a 
lei estabelecer. 

§ 24 - A lei garantirá aos autores 
de. inventos industriais privilégio tempo-
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rário para sua utilização e assegurará a 
propriedade das marcas de indústria e 
comércio, bem como a exclusividade do 
nome comercial. 

§ 25 - Aos autores de obras literá-
rias, artísticas e científicas pertence o di-
reito exclusivo de utilizá-las. :ll:sse direito 
é transmissível por herança, pelo tempo 
que a lei fixar. 

§ 26 - Em tempo de paz, qualquer 
pessoa poderá entrar com seus bens no 
território nacional, nêle permanecer ou 
dêle sair, respeitados os preceitos da lei. 

§ 27 - Todos podem reunir-se sem 
armas, não intervindo a autoridade senão 
para manter a ordem. A lei poderá de-
terminar os casos em que será necessária 
a comunicação prévia à autotidade, bem 
como a designação, por esta, do local da 
reunião. 

§ 28 - É garantida a liberdade de 
associação. Nenhuma associação poderá 
ser dissolvida, senão em virtude de de-
cisão judicial. 

§ 29 -Nenhum tributo será exigi-
do ou aumentado sem que a lei o estabe-
leça; nenhwn será cobrado em cada 
exercício sem prévia autorização orça-
mentária, ressalvados a tarifa aduaneira 
e o impôsto lançado por motivo de guer-
ra. 

§ 30 - É assegurado a qualquer 
pessoa o direito de representação e de 
petição aos podêres públicos, em defesa 
de direitos ou contra abusos de autorida-
de. 

§ 31 - Qualquer cidadão será parte 
legítima para propor ação popular que 
vise a anular atos lesivos ao patrimônio 
de entidades públicas. 

§ 32 - Será concedida assistência 
judiciária aos necessitados, na forma da 
lei. 

§ 33 - A sucessão de bens de es-
trangeiros situados no Brasil será regu-

lada pela lei brasileira, em benefício do 
cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre 
que lhes não seja mais favorável a lei 
nacional do de cujus. 

§ 34 - A lei assegurará a expedição 
de certidões requeridas às repartições ad-
ministrativas, para defesa de direitos e 
esclarecimentos de situações. 

§ 35 - A especificação dos direitos 
e garantias expressas nesta Constituição 
não exclui outros direitos e garantias de-
correntes do regime e dos princípios que 
ela adota. 

Art. 151- Aquêle que abusar dos di-
reitos individuais previstos nos parágra-
fos 8.0 , 23, 27 e 28 do artigo anterior e dos 
direitos políticos, para atentar contra a 
ordem democrática ou praticar a corrup-
ção, incorrerá na suspensão dêstes últi-
mos direitos pelo prazo de dois a dez 
anos, declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal, mediante representação do Pro-
curador-Geral da República, sem prejuí-
zo da ação civil ou penal cabível, assegu-
rada ao paciente a mais ampla defesa. 

Parágrafo único- Quando se tratar de 
titular de mandato eletivo federal, o 
processo dependerá de licença da respec-
tiva Câmara, nos têrmos do artigo 34, 
§ 3.0 

CAPITULO V 

Do Estado de Sítio 

Art. 152- O Presidente da República 
poderá decretar o estado de sítio nos ca-
sos de: 

I - grave perturbação da ordem 
ou ameaça de sua irrupção; 

11- guerra. 

§ 1.0 - O decreto de estado de sítio 
especificará as regiões que deva abran-
ger, nomeará as pessoas incumbidas de 
sua execução e as normas a serem ob-
servadas. 
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§ 2.0 - O estado de sítio autoriza as 
seguintes medidas coercitivas: 

a) obrigação de residência 
em localidade determi-
nada; 

b) detenção em edifícios 
não destinados aos réus 
de crimes comuns; 

c) busca e apreensão em 
domicílio; 

d) suspensão da liberdade 
de reunião e de associa-
ção; 

e) censura de correspon-
dência, da imprensa, das 
telecomunicações e di-
versões públicas; 

f) uso ou ocupação tempo-
rária de bens das autar-
quias, emprêsas públi-
cas, sociedades de econo-
mia mista ou concessio-
nárias de serviços públi-
cos, assim como a sus-
pensão do exercício do 
cargo, função ou emprê-
go nas mesmas entida-
des. 

§ 3.0 - A fim de preservar a inte-
gridade e a independência do País, o li-
vre funcionamento dos Podêres e a prá-
tica das instituições, quando gravemente 
ameaçados por fatôres de subversão ou 
corrupção, o Presidente da República, ou-
vido o Conselho de Segurança Nacional, 
poderá tomar outras medidas estabele-
cidas em lei. 

Art. 153 -A duração do estado de sitio, 
salvo em caso de guerra, não será supe-
rior a sessenta dias, podendo ser prorro-
gada por igual prazo. 

§ 1.o - Em qualquer caso o Presi-
dente da República submeterá o seu ato 
ao Congresso Nacional, acompanhado de 
justificação, dentro de cinco dias. 

§ 2.0 - Se o Congresso Nacional 
não estiver reunido, será convocado ime-
diatamente pelo Presidente do Senado 
Federal. 

Art. 154- Durante a vigência do esta-
do de sítio e sem prejuízo das medidas 
previstas no art. 151, também o Congres-
so Nacional, mediante lei, poderá deter-
minar a suspensão de garantias consti-
tucionais. 

Parágrafo único- As imunidades dos 
deputados federais e senadores poderão 
ser suspensas durante o estado de sítio, 
pelo voto secreto de dois terços dos mem-
bros da Casa a que pertencer o congres-
sista. 

Art. 155- Findo o estado de sítio, ces-
sarão os seus efeitos e o Presidente da 
República, dentro de trinta dias, enviará 
mensagem ao Congresso Nacional com a 
justificação das providências adotadas. 

Art. 156- A inobservância de qualquer 
das prescrições relativas ao estado de sí-
tio tornará ilegal a coação e permitirá ao 
paciente recorrer ao Poder Judiciário. 

TíTULO III 

Da Ordem Econômica e Social 

Art. 157 - A ordem econômica tem por 
fim realizar a justiça social, com base nos 
seguintes princípios: 

I - liberdade de iniciativa; 
11 - valorização do trabalho co-

mo condição da dignidade 
humana; 

Ill - função social da proprieda-
de; 

IV - harmonia e solidariedade 
entre os fatôres de produ-
ção; 

V - desenvolvimento econômi-
co; 

VI - repressão ao abuso do po-
der econômico, caracteriza-
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do pelo domínio dos merca-
dos, a eliminação da con-
corrência e o aumento arbi-
trário dos lucros. 

§ 1.0 - Para os fins previstos neste 
artigo, a União poderá promover a desa-
propriação da propriedade territorial ru-
ral, mediante pagamento de prévia e jus-
ta indenização em títulos especiais da 
dívida pública, com cláusula de exata 
correção monetária, resgatáveis no prazo 
máximo de vinte anos, em parcelas 
anuais sucessivas, assegurada a sua acei-
tação, a qualquer tempo, como meio de 
pagamento de até cinqüenta por cento 
do impôsto territorial rural e como paga-
mento do preço de terras públicas. 

§ 2.0 - A lei disporá sôbre o volu-
me anual ou periódico das emissões, sô-
bre as características dos títulos, a taxa 
dos juros, o prazo e as condições de res-
gate. 

§ 3.0 - A desapropriação de que 
trata o § 1.0 é da competência exclusiva 
da União e limitar-se-á às áreas incluí-
das nas zonas prioritárias, fixadas em 
decreto do Poder Executivo, só recaindo 
sôbre propriedades rurais cuja forma de 
exploração contrarie o disposto neste ar-
tigo, conforme fôr definido em lei. 

§ 4.o - A indenização em títulos 
somente se fará quando se tratar de lati-
fúndio, como tal conceituado em lei, ex-
cetuadas as benfeitorias necessárias e 
úteis, que serão sempre pagas em di-
nheiro. 

§ s.o - Os planos que envolvem de-
sapropriação para fins de reforma agrá-
ria serão aprovados por decreto do Poder 
Executivo, e sua execução será da compe-
tência de órgãos colegiados, constituídos 
por brasileiros de notável saber e idonei-
dade, nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, depois de aprovada a escolha pelo 
Senado Federal. 

§ 6.0 - Nos casos de desapropria-
ção, na forma do § 1.0 do presente arti-

go, os proprietários ficarão isentos dos 
impostos federais, estaduais e munici-
pais que incidam sôbre a transferência 
da propriedade desapropriada. 

§ 7.0 - Não será permitida greve 
nos serviços públicos e atividades essen-
ciais, definidas em lei. 

§ 8.0 - São facultados a interven-
ção no domínio econômico e o monopólio 
de determinada indústria ou atividade, 
mediante lei da União, quando indispen-
sável por motivos de segurança nacio-
nal, ou para organizar setor que não 
possa ser desenvolvido com eficiência no 
regime de competição e de liberdade de 
iniciativa, assegurados os direitos e ga-
rantias individuais. 

§ 9.0 - Para atender à intervenção 
no domínio econômico, de que trata o 
parágrafo anterior, poderá a União ins-
tituir contribuições destinadas ao custeio 
dos respectivos serviços e encargos, na 
forma que a lei estabelecer. 

§ 10 - A União, mediante lei com-
plementar, poderá estabelecer regiões 
metropolitanas, constituídas por Municí-
pios que, independentemente de sua vin-
culação administrativa, integrem a mes-
ma comunidade sócio-econômica, visando 
à realização de serviços de interêsse co-
mum. 

§ 11 - A produção de bens supér-
fluos será limitada por emprêsa, proibida 
a participação de pessoa física em mais 
de uma emprêsa ou de uma em outra, nos 
têrmos da lei. 

Art. 158- A Constituição assegura aos 
trabalhadores os seguintes direitos, além 
de outros que, nos têrmos da lei, visem à 
melhoria de sua condição social: 

I - salário-mínimo capaz de 
satisfazer, conforme as con-
dições de cada região, as 
necessidades normais do 
trabalhador e de sua famí-
lia; 
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II - salário-família aos depen-
dentes do trabalhador; 

III - proibição de diferença de 
salários e de critério de ad-
missões por motivo de sexo, 
côr e estado civil; 

IV - salário de trabalho noturno 
superior ao diurno; 

v - integração do trabalhador 
na vida e no desenvolvi-
mento da emprêsa, com 
participação nos lucros e, 
excepcionalmente, na ges-
tão, nos casos e condições 
que forem estabelecidos; 

VI - duração diária do trabalho 
não excedente de oito ho-
ras, com intervalo para des-
canso, salvo casos especial-
mente previstos; 

VII - repouso semanal remunera-
do e nos feriados civis e re-
ligiosos, de acôrdo com a 
tradição local; 

VIII - férias anuais remuneradas; 
IX - higiene e segurança do tra-

balho; 
X - proibição de trabalho a me-

nores de doze anos e de tra-
balho noturno a menores de 
dezoito anos, em indústrias 
insalubres a êstes e às mu-
lheres; 

XI - descanso remunerado da 
gestante, antes e depois do 
parto, sem prejuízo do em-
prêgo e do salário; 

XII - fixação das percentagens de 
empregados brasileiros nos 
serviços públicos dados em 
concessão e nos estabeleci-
mentos de determinados ra-
mos comerciais e indus-
triais; 

XIII - estabilidade, com indeniza-
ção ao trabalhador despedi-

do, ou fundo de garantia 
equivalente; 

XIV - reconhecimento das con-
venções coletivas de traba-
lho; 

XV - assistência sanitária, hos-
pitalar e médica preventi-
va; 

XVI - previdência social, median-
te contribuição da União, 
do empregador e do empre-
gado, para seguro-desem-
prêgo, proteção da mater-
nidade e nos casos de do-
ença, velhice, invalidez e 
morte; 

XVII - seguro obrigatório pelo em-
pregador contra acidentes 
do trabalho; 

XVIII - proibição de distinção en-
tre trabalho manual, técni-
co ou intelectual, ou entre 
os profissionais respectivos; 

XIX - colônias de férias e clíni-
cas de repouso, recuperação 
e convalescença, mantidas 
pela União, conforme dis-
puser a lei; 

XX- aposentadoria para a mu-
lher, aos trinta anos de tra-
balho, com salário integral; 

XXI - greve, salvo o disposto no 
art. 157, § 7.0 

§ 1.0 - Nenhuma prestação de ser-
viço de caráter assistencial ou de bene-
fício comprendido na previdência social 
será criada, majorada ou estendida, sem 
a correspondente fonte de custeio total. 

§ 2.0 - A parte da União no custeio 
dos encargos a que se refere o n.0 XVI 
dêste artigo será atendida mediante do-
tação orçamentária, ou com o produto de 
contribuições de previdência arrecada-
das, com caráter geral, na forma da lei. 

Art. 159 -É livre a associação profis-
sional ou sindical; a sua constituição, a 
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representação legal nas convenções cole-
tivas de trabalho e o exercício de funções 
delegadas de poder público serão regula-
dos em lei. 

§ 1.0 - Entre as funções delegadas 
a que se refere êste artigo, compreende-
se a de arrecadar, na forma da lei, con-
tribuições para o custeio da atividade dos 
órgãos sindicais e profissionais e para a 
execução de programas de interêsse das 
categorias por êles representadas. 

§ 2.0 - É obrigatório o voto nas 
eleições sindicais. 

Art. 160- A lei disporá sôbre o regime 
das emprêsas concessionárias de serviços 
públicos federais, estaduais e municipais, 
estabelecendo: 

I - obrigação de manter servi-
ço adequado; 

11 - tarifas que permitam a jus-
ta remuneração do capital, 
o melhoramento e a expan-
são dos serviços e assegu-
rem o equilíbrio econômico 
e financeiro do contrato; 

111 - fiscalização permanente e 
revisão periódica das tari-
fas, ainda que estipuladas 
em contrato anterior. 

Art. 161- As jazidas, minas e demais 
t'ecursos minerais e os potenciais de ener-
gia hidráulica constituem propriedade 
distinta da do solo para o efeito de ex-
ploração ou aproveitamento industrial. 

§ 1.0 - A exploração e o aproveita-
mento das jazidas, minas e demais re-
cursos minerais e dos potenciais de ener-
gia hidráulica dependem de autorização 
ou concessão federal, na forma da lei, 
dada exclusivamente a brasileiros ou a 
sociedades organizadas no País. 

§ 2.0 - É assegurada ao proprietá-
rio do solo a participação nos resultados 
da lavra; quanto às jazidas e minas cuja 
exploração constituir monopólio da 

União, a lei regulará a forma da indeni-
zação. 

§ 3.0 - A participação referida no 
parágrafo anterior será igual ao dízimo 
do impôsto único sôbre minerais. 

§ 4.0 - Não dependerá de autoriza-
ção ou concessão o aproveitamento de 
energia hidráulica de potência reduzida. 

Art. 162- A pesquisa e a lavra de pe-
tróleo em território nacional constituem 
monopólio da União, nos têrmos da lei. 

Art. 163- As emprêsas privadas com-
pete preferencialmente, com o estímulo 
e apoio do Estado, organizar e explorar 
as atividades econômicas. 

§ 1.0 - Somente para suplementar 
a iniciativa privada, o Estado organizará 
e explorará diretamente atividade econô-
mica. 

§ 2.0 - Na exploração, pelo Estado, 
da atividade econômica, as emprêsas pú-
blicas, as autarquias e sociedades de eco-
nomia mista reger-se-ão pelas normas 
aplicáveis às emprêsas privadas, inclusi-
ve quanto ao direito do trabalho e das 
obrigações. 

§ 3.0 - A emprêsa pública que ex-
plorar atividade não monopolizada fica-
rá sujeita ao mesmo regime tributário 
aplicável às emprêsas privadas. 

Art. 164- A lei federal disporá sôbre 
as condições de legitimação da posse e de 
preferência à aquisição de até cem hec-
tares de terras públicas por aquêles que 
as tornarem produtivas com o seu traba-
lho e de sua família. 

Parágrafo único - Salvo para exe-
cução de planos de reforma agrária, não 
se fará, sem prévia aprovação do Senado 
Federal, alienação ou concessão de terras 
públicas com área superior a três mil 
hectares. 

Art. 165- A navegação de cabotagem 
para o transporte de mercadorias é pri-
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vativa dos navios nacionais, salvo caso 
de necessidade pública. 

Parágrafo único - Os proprietários, 
armadores e comandantes de navios na-
cionais, assim como dois terços, pelo me-
nos, dos seus tripulantes devem ser bra-
sileiros natos. 

Art. 166 - São vedadas a propriedade e 
a administração de emprêsas jornalísti-
cas, de qualquer espécie, inclusive de te-
levisão e de radiodifusão; 

I - a estrangeiros; 
11 - a sociedades por ações ao 

portador; 
Ill - a sociedades que tenham, 

como acionistas ou sócios, 
estrangeiros ou pessoas ju-
rídicas, exceto os partidos 
politicos. 

§ 1.0 - Somente a brasileiros natos 
caberá a responsabilidade, a orientação 
intelectual e administrativa das emprê-
sas referidas neste artigo. 

§ 2.0 - Sem prejuízo da liberdade 
de pensamento e de informação, a lei po-
derá estabelecer outras condições para 
a organização e o funcionamento das em-
prêsas jornalísticas ou de televisão e de 
radiodifusão, no interêsse do regime de-
mocrático e do combate à subversão e à 
corrupção. 

TíTULO IV 

Da Família, da Educação e da Cultura 

Art. 167 - A familia é constituída pelo 
casamento e terá direito à proteção dos 
Podêres Públicos. 

§ 1.0 - O casamento é indissolúvel. 

§ z.o - O casamento será civil e 
gratuita a sua celebração. O casamento 
religioso equivalerá ao civil se, observa-
dos os impedimentos e as prescrições da 
lei, assim o requerer o celebrante ou 

qualquer interessado, contanto que seja 
o ato inscrito no registro público. 

§ 3.0 - O casamento religioso cele-
brado sem as formalidades dêste artigo 
terá efeitos civis se, a requerimento do 
casal, fôr inscrito no registro público, 
mediante prévia habilitação perante a 
autoridade competente. 

§ 4.0 - A lei instituirá a assistên-
cia à maternidade, à infância e à adoles-
cência. 

Art. 168 - A educação é direito de to-
dos e será dada no lar e na escola; asse-
gurada a igualdade de oportunidade, de-
ve inspirar-se no princípio da unidade 
nacional e nos ideais de liberdade e de 
solidariedade humana. 

§ 1.o - o ensino será ministrado 
nos diferentes graus pelos Podêres Pú-
blicos. 

§ 2.0 - Respeitadas as disposições 
legais, o ensino é livre à iniciativa parti-
cular, a qual merecerá o amparo técnico 
e financeiro dos Podêres Públicos, inclu-
sive bôlsas de estudo. 

§ 3.0 - A legislação do ensino ado-
tará os seguintes princípios e normas; 

I - o ensino primário somente 
será ministrado na língua 
nacional; 

11 - o ensino dos sete aos qua-
torze anos é obrigatório pa-
ra todos e gratuito nos es-
tabelecimentos primá r i os 
oficiais; 

Ill - o ensino oficial ulterior ao 
primário será, igualmente, 
gratuito para quantos, de-
monstrando efetivo apro-
veitamento, provarem falta 
ou insuficiência de recur-
sos. Sempre que possível, o 
Poder Público substituirá o 
regime de gratuidade pelo 
de concessão de bôlsas de 
estudo, exigido o posterior 
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reembôlso no caso de ensi-
no de grau superior; 

IV - o ensino religioso, de ma-
trícula facultativa, consti-
tuirá disciplina dos horá-
rios normais das escolas 
oficiais de grau primário· e 
médio; 

V - o provimento dos cargos 
iniciais e finais das carrei-
ras do magistério de grau 
médio e superior será feito, 
sempre, mediante prova de 
habilitação, consistindo em 
concurso público de provas 
e títulos, quando se tratar 
de ensino oficial; 

VI - é garantida a liberdade de 
cátedra. 

Art. 169- Os Estados e o Distrito Fe-
deral organizarão os seus sistemas de en-
sino, e, a União, os dos Territórios, assim 
como o sistema federal, o qual terá ca-
ráter supletivo e se estenderá a todo o 
País, nos estritos limites das deficiências 
locais. 

* 1.0 - A União prestará assistên-
cia técnica e financeira para o desenvol-
vimento dos sistemas estaduais e do Dis-
trito Federal. 

§ 2.0 - Cada sistema de ensino te-
rá, obrigatàriamente, serviços de assis-
tência educacional que assegurem aos 
alunos necessitados condições de eficiên-
cia escolar. 

Art. 170 -As emprêsas comerciais, in-
dustriais e agrícolas são obrigadas a 
manter, pela forma que a lei estabelecer, 
o ensino primário gratuito de seus em-
pregados e dos filhos dêstes. 

Parágrafo único - As emprêsas co-
merciais e industriais são ainda obriga-
das a ministrar, em cooperação, aprendi-
zagem aos seus trabalhadores menores. 

Art. 171 - As ciências, as letras e as 
artes são livres. 

Parágrafo único- O Poder Público in-
centivará a pesquisa científica e tecnoló-
gica. 

Art. 172- O amparo à cultura é dever 
do Estado. 

Parágrafo único - Ficam sob a prote-
ção especial do Poder Público os do-
cumentos, as obras e os locais de valor 
histórico ou artístico, os monumentos e 
as paisagens naturais notáveis, bem como 
as jazidas arqueológicas. 

TíTULO V 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 173- Ficam aprovados e excluídos 
de apreciação judicial os atos praticados 
pelo Comando Supremo da Revolução de 
31 de março de 1964, assim como: 

I - pelo Govêrno Federal, com 
base nos Atos Institucio-
nais n.0 1, de 9 de abril de 
1964; n.0 2, de 27 de outu-
bro de 1965; n.0 3, de 5 de 
fevereiro de 1966; e n.0 4, de 
6 de dezembro de 1966, e 
nos Atos Complementares 
dos mesmos Atos Institu-
cionais; 

11 - as resoluções das Assem-
bléias Legislativas e Câma-
ras de Vereadores que ha-
jam cassado mandatos ele-
tivos ou declarado o impe-
dimento de Governadores, 
Deputados, Prefeitos e Ve-
readores, fundados nos re-
feridos Atos Institucionais; 

IH - os atos de natureza legisla-
tiva expedidos com base nos 
Atos Institucionais e Com-
plementares referidos no 
item I. 

IV - as correções que, até 27 de 
outubro de 1965, hajam in-
cidido, em decorrência da 
desvalorização da moeda e 
elevação do custo de vida, 
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sôbre vencimentos, ajuda de 
custo e subsídios de compo-
nentes de qualquer dos Po-
dêres da República. 

Art. 174- A posse do Presidente e do 
Vice-Presidente da República, eleitos em 
3 de outubro de 1966, realizar-se-á a 15 
de março de 1967. 

Art. 175- A primeira eleição geral de 
Deputados e a parcial de Senadores, as-
sim como a dos Governadores e Vice-
Governadores, realizar-se-ão a 15 de no-
vembro de 1970. 

Art. 176-É respeitado o mandato em 
curso dos Prefeitos cuja investidura dei-
xará de ser eletiva por fôrça desta Cons-
tituição e, nas mesmas condições, o dos 
eleitos a 15 de novembro de 1966. 

Art. 177- Fica assegurada a vitalicie-
dade aos professôres catedráticos e titu-
lares de ofício de justiça nomeados até 
a vigência desta Constituição, assim 
como a estabilidade de funcionários já 
amparados pela legislação anterior. 

R 1.0 
- O servidor que já tiver sa-

tisfeito, ou vier a satisfazer, dentro de 
um ano, as condições necessárias para a 
aposentadoria nos têrmos da legislação 
vigente na data desta Constituição, apo-
sentar-se-á com os direitos e vantagens 
previstos nessa legislação. 

§ 2.0 - São estáveis os atuais servi-
dores da União, dos Estados e dos Muni-
cípios, da administração centralizada ou 
autárquica, que, à data da promulgação 
desta Constituição, contem, pelo menos, 
cinco anos de serviço público. 

Art. 178- Ao ex-combatente da Fôrça 
Expedicionária Brasileira, da Fôrça Aérea 
Brasileira, da Marinha de Guerra e Mari-
nha Mercante do Brasil, que tenha parti-
cipado efetivamente de operações bélicas 
na Segunda Guerra Mundial, são assegu-
rados os seguintes direitos: 

a) estabilidade, se funcio-
nário público; 

b) aproveitamento no ser-
viço público, sem a exi-
gência do disposto no 
art. 95, § 1.0 ; 

c) aposentadoria com pro-
ventos integrais aos vin-
te e cinco anos de servi-
ço efetivo, se funcioná-
rio público da adminis-
tração centraUzada ou 
autárquica; 

d) aposentadoria com pen-
são integral aos vinte e 
cinco anos de serviço, se 
contribuinte da previ-
dência social; 

e) promoção, após interstí-
cio legal e se houver 
vaga; 

f) assistência médica, hos-
pitalar e educacional, se 
carente de recursos. 

Art. 179- O disposto no art. 73, § 3.o, 
in fine, combinado com o art. 109, III, não 
se aplica aos Ministros dos Tribunais de 
Contas da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios que estejam no exercício de fun-
ções legislativas ou que hajam sido elei-
tos titulares ou suplentes no pleito reali-
zado a 15 de novembro de 1966. 

Art. 180- A redução da despesa de 
pessoal da União, Estados ou Municípios 
prevista no art. 66, § 4.0 , deverá efetivar-
se até 31 de dezembro de 1970. 

Parágrafo único - Ficam excluídos da 
limitação estabelecida no art. 65, § 5.0 , os 
créditos especiais ou extraordinários vi-
gentes em 15 de março de 1967. 

Art. 181- Fica extinto o Conselho Na-
cional de Economia. Seus membros fica-
rão em disponibilidade até o término dos 
respectivos mandatos, e seus funcioná-
rios e servidores serão aproveitados no 
serviço público. 

Art. 182- No exercício de 1967, a per-
centagem da arrecadação que constituir 
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receita da União, a que se refere o art. 26, 
será de oitenta e seis por cento, cabendo 
o restante, em partes iguais, ao Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal, e ao Fundo de Participação dos 
Municípios. 

Art. 183- Dentro de cento e oitenta 
dias, a partir da vigência desta Consti-
tuição, o Poder Executivo enviará ao 
Congresso Nacional projeto de lei regu-
lando a complementação da mudança, 
para a Capital da União, dos órgãos fe-
derais que ainda permaneçam no Estado 
da Guanabara. 

Art. 184- O patrimônio dos partidos 
políticos extintos por fôrça do Ato Insti-
tucional n.0 2, de 27 de outubro de 1965, 
será transferido a qualquer das organiza-
ções políticas devidamente registradas. A 
transferência incluirá ativo e passivo das 
entidades, cabendo ao último presidente 
de cada organização extinta promover a 
execução da medida determinada neste 
dispositivo. 

Art. 185- O disposto no art. 94, § 1.0 , 

não prejudica as concessões honoríficas 
anteriores a esta Constituição. 

Art. 186 -É assegurada aos silvícolas a 
posse permanente das terras que habi-
tam e reconhecido o seu direito ao usu-
fruto exclusivo dos recursos naturais e de 
tôdas as utilidades nelas existentes. 

Art. 187- O Govêrno da União erigi-
rá um monumento a Luiz Alves de Lima 
e Silva, na localidade do seu nascimento, 
no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 188- Os Estados reformarão suas 
Constituições dentro em sessenta dias, 
para adaptá-las, no que couber, às nor-
mas desta Constituição, as quais, findo 
êsse prazo, considerar-se-ão incorpora-
das automàticamente às Cartas esta-
duais. 

Parágrafo único - As Constituições 
dos Estados poderão adotar o regime de 
leis delegadas, proibidos os decretos-leis. 

Art. 189 -Esta Constituição será pro-
mulgada, simultâneamente, pelas Mesas 
das Casas do Congresso Nacional e en-
trará em vigor no dia 15 de março de 
1967. 

Brasília, em 24 de janeiro de 1967; 146.o 
da Independência e 79.0 da República. 

A Mesa da Câmara dos Deputados 

JoÃo BAPTISTA RA:-.ros 
Presidente 

José Bonifácio Lafayette de Andrada 
Vice-Presidente 

Nilo de Souza Coelho 
1. 0 -Secretário 

Henrique La Rocque 
2.0 -Secretário 

Aniz Badra 
3.0 -Secretário 

Ary Alcântara 
4.0 -Secretário 

A Mesa do Senado Federal 

Auno SoARES MoURA ANDRADE 
Presidente 

Camillo Nogueira da Gama 
1.0 - Vice-Presidente 

Vivaldo Palma Lima Filho 
2.0 - Vice-Presidente 

Dinarte de Medeiros Mariz 
1.0 -Secretário 

Gilberto Marinho 
2.0 -Secretário 

Edward Cattete Pinheiro 
3.0 -Secretário em exercício 

Joaquim Santos Parente 
4.0 -Secretário em exercício 



Ata da 1.8 Sessão, realizada em 12 de dezembro de 1966 
6.8 Sessão Legislativa Extraordinária da s.a Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 18 horas abre-se a sessão, à qual 
comparecem 38 Srs. Senadores e 181 Srs. 
Deputados. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitu-
ra da Ata da reunião anterior, a qual 
é aprovada sem debates. 

O Sr. Presidente diz dos objetivos da 
presente Sessão, destinada à instalação 
dos trabalhos do Congresso Nacional re-
lativos à 6.a. Sessão Legislativa Extraor-
dinária da 5.a. Legislatura, convocada 
nos têrmos do Ato Institucional n.0 4. 

Pelo Sr. Primeiro-Secretário é feita a 
leitura do mencionado Ato Institucio-
nal n.0 4. 

Cumpridas as formalidades de instala-
ção do Congresso Nacional, o Sr. Presi-
dente declara iniciados os seus traba-
lhos. 

Comunica, ainda, a Presidência, haver 
recebido, em seu Gabinete, o Sr. Chefe 
da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, que fêz entrega a S. Ex.a de Pro-
jeto de Constituição, de iniciativa do 
Chefe do Executivo, a fim de ser sub-
metido, nos têrmos do Ato Institucional 
n.0 4, à deliberação do Congresso Na-
cional. 

Em seguida, o Sr. Presidente convoca 
os Srs. Congressistas para uma sessão 
conjunta, a se realizar hoje, às 21 ho-
ras, destinada ao preenchimento das for-
malidades com que terá início a trami-
tação daquele projeto, e, nada mais ha-
vendo a tratar, encerra a presente às 18 
horas e 15 minutos. 

Auro Moura Andrade - Cattete Pi-
nheiro - Guido Mondin. 

Ata da 2. a Sessão Conjunta, em 12 de dezembro de 1966 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 21 horas abre-se a Sessão, à qual 
comparecem 44 Srs. Senadores e 225 Srs. 
Deputados. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é, sem 
debate, aprovada. 

É lida pelo Sr. 1.0 -Secretário a Men-
sagem n.0 25, de 1966, pela qual o Sr. 
Presidente da República submete ao 
Congresso Nacional Projeto de Consti-
tuição. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. Flô-
res Soares, indagando sôbre a tramita-

ção do projeto e as normas a serem ob-
servadas na apreciação da matéria em 
tela. 

Nesta oportunidade, o Sr. Presidente 
reporta-se ao calendário a ser cumpri-
do na tramitação do projeto, bem como 
as normas regimentais que serão ado-
tadas durante a apreciação da propo-
sição. 

Usam da palavra, ainda pela ordem, os 
Srs.: Alde Sampaio, sôbre a necessidade 
de cumprimento regimental, no núme-
ro de subscritores de emendas ofereci-
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das ao projeto, quando estas tratarem, 
apenas, de emenda de redação; Vieira 
de Melo, indagando se a aprovação da 
matéria a ser votada, por maioria abso-
luta, requer a presença qualificada de 
dois terços, de acôrdo com os dispositi-
vos estabelecidos na Resolução do Con-
gresso Nacional n.0 1, de 1964; Oscar 
Corrêa, sôbre a validade da emenda, 
quando esta atingir a mais de um dis-
positivo do projeto; Martins Rodrigues, 
sôbre a possibilidade de se requerer des-
taque na votação inicial do projeto; 
Afrânio de Oliveira, sôbre a compulsó-
ria aprovação do projeto, se o mesmo 
não fôr apreciado no prazo previsto; e 
Franco Montara, sôbre a obrigatorieda-
de da aprovação, pelo Plenário, das nor-
mas a serem adotadas pela Mesa na tra-
mitação da matéria. 

O Sr. Presidente, após haver respon-
dido ao suscitado pelos Srs. Alde Sam-
paio e Afrânio de Oliveira, reserva-se a 
decidir, em outra oportunidade, sôbre as 
demais questões de ordem formuladas. 

Em seguida, de acôrdo com as indi-
cações das lideranças partidárias, o Sr. 

Presidente faz a designação dos Srs. Se-
nadores e Deputados que integrarão, 
pela Aliança Renovadora Nacional, a 
Comissão Mista que deverá emitir pa-
recer sôbre o projeto. 

A Presidência comunica que, não ha-
vendo o Movimento Democrático Brasi-
leiro, até o momento, indicado os no-
mes dos seus representantes para fa-
zerem parte daquele órgão técnico, 
aguardará, até amanhã, o cumprimen-
to desta formalidade. 

Em breve comunicação, usa da pala-
vra o Sr. Deputado Oscar Corrêa, tecen-
do considerações sôbre o· Projeto de 
Constituição ora encaminhado pelo Sr. 
Presidente da República. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente convoca os Srs. Congressis-
tas para uma Sessão Conjunta, a rea-
lizar-se amanhã, às 14 horas, destinada 
a debates sôbre a proposição e, nada 
mais havendo a tratar, encerra a pre-
sente, às 22 horas e 55 minutos. 

Auro Moura Andrade - Guido Mon-
din. 

Ata da 3. a Sessão Conjunta, em 13 de dezembro de 1966 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESID~NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GUIDO MONDIN 

As 14 horas, abre-se a Sessão, à qual 
comparecem 52 Srs. Senadores e 272 Srs. 
Deputados. 

o Sr. 2.0 -Secretário procede à leitu-
ra da Ata da Sessão anterior, que é 
aprovada sem debate. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. 
Deputado Clemens Sampaio, reclaman-
do contra a não distribuição de avulsos 
do Projeto de Constituição em número 
suficiente aos Srs. Congressistas, tendo 
o Sr. Presidente prestado os esclareci-
mentos a respeito, declarando, ainda, 
que chegariam no Plenário, a qualquer 

momento, novos avulsos que estão sen-
do ultimados. 

Em breves comunicações discursam os 
Srs. Deputados: Antônio Bresolln, Cunha 
Bueno, último de Carvalho, Benjamin 
Farah, Franco Montara e Eurico de Oli-
veira. 

Na fase destinada aos debates de ma-
téria constitucional, usam da palavra os 
Srs. Deputados Oscar Corrêa e Cunha 
Bueno. 

Neste ensejo, o Sr. Presidente, de 
acôrdo com as indicações dos Líderes de 
Partido, designa para integrarem a Co-
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m1ssao Mista que deverá emitir pare-
cer sôbre o Projeto de Constituição, pelo 
Movimento Democrático Brasileiro, os 
Srs. Senadores Oscar Passos, Josaphat 
Marinho, Lino de Mattos, Ruy Carneiro 
e os Srs. Deputados Martins Rodrigues, 
Adolpho de Oliveira, José Barbosa e Ch?.-
gas Rodrigues. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente convoca os Srs. Congressis-
tas para uma Sessão Conjunta, a reali-
zar-se amanhã, às 14 horas, com Ordem 
do Dia que designa, encerrando a pre-
sente às 17 horas e 35 minutos. 

Cattete Pinheiro - Guido Mondin. 

Ata da 4.a Sessão Conjunta, em 14 de dezembro de 1966 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDI:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO, 
CATTETE PINHEIRO E GUIDO MONDIN 

As 14 horas é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 57 Srs. Senadores e 318 Srs. 
Deputados. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, a qual é 
aprovada após retificação solicitada pelo 
Sr. Mário Piva. 

Usam da palavra, para breves comu-
nicações, os Srs. Deputados: Cunha 
Bueno, Antônio Bresolin, Hegel Morhy 
e Eurico de Oliveira. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. 
Deputado Manoel de Almeida, para re-
clamar sôbre a falta de distribuição de 
avulsos do Projeto de Constituição, ao 
que o Sr. Presidente responde, informan-

do já haver a Mesa adotado tôdas as 
providências para que os mesmos sejam 
imediatamente distribuídos. 

Na fase relativa aos debates de ma-
téria constitucional, discursam os Srs. 
Deputados: Carlos Werneck, Flôres Soa-
res e Getúlio Moura. 

Esgotado o período regimental da 
Sessão, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão Conjun-
ta, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 
com a mesma finalidade, e encerra a 
presente às 18 horas e 50 minutos. 

Auro Moura Andrade - Guido Mon-
din. 

Ata da s.a Sessão Conjunta, em 15 de dezembro de 1966 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da s.a Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, NOGUEIRA DA GAMA 
E VIVALDO LIMA 

As 14 horas, abre-se a Sessão, à qual 
comparecem 58 Srs. Senadores e 310 Srs. 
Deputados. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é apro-
vada sem debate. 

Para breves comunicações, usam da 
palavra os Srs. Deputados: Antônio Bre-
solin, Franco Montoro, Nelson Carneiro, 

Yukishique Tamura, Renato Celidônio e 
Eurico de Oliveira. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. Os-
waldo Lima Filho, para reclamar que, 
até o momento, não recebera o Projeto 
de Constituição, ao que o Sr. Presiden-
te responde, informando que S. Ex.a irá 
recebê-lo, imediatamente. 
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Na fase destinada ao debate sôbre ma- · 
téria constitucional, discursam os Srs. 
Deputados: Afrânio de Oliveira, Ama-
ral Neto, Daniel Faraco, Nelson Carnei-
ro e Eurico de Oliveira. 

Esgotado o prazo regimental da Ses-
são, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão Conjun-
ta, a realizar-se hoje, às 21 horas, a fim 

de prosseguir no debate de matéria 
constitucional, e, após considerações pro-
feridas pelo Líder da Oposição, desmar-
ca as sessões conjuntas para os dias 17 
e 18 do corrente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra 
os trabalhos às 18 horas e 50 minutos. 

Auro Moura Andrade - Guido Mon-
din. 

Ata da 6.3 Sessão Conjunta, em 15 de dezembro de 1966 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESIDE:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, VIVALDO LIMA 
E GUIDO MONDIN 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 50 Srs. Senadores e 270 Srs. 
Deputados. 

É lida e sem debates aprovada a Ata 
da Sessão anterior. 

O Sr. Eurico de Oliveira, pela ordem, 
reclama sôbre a falta de formação da 
guarda, por ocasião do hasteamento da 
Bandeira Nacional, quando do início das 
sessões do Congresso Nacional. 

O Sr. Presidente responde que o pro-
jeto de decreto legislativo que versa a 
matéria acha-se na Câmara dos Depu-
tados, pendente de deliberação, uma vez 
que o mesmo fôra aprovado, com emen-
das, pelo Senado. Esclarece, outrossim, 
que as formalidades reguladas, pela lei 
interna, têm sido cumpridas. 

Usam da palavra, em breves comuni-
cações, os Srs. Deputados: Humberto 
Lucena, Eurico de Oliveira e Dias Me-
nezes. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. Au-
rélio Vianna, sôbre a inalterabilidade do 
calendário estabelecido referente à tra-
mitação do Projeto de Constituição, sus-
tentando o prejuízo que adviria para os 

parlamentares ausentes, especialmente 
na parte tocante à apresentação de 
emendas. 

Contraditando-o, ainda pela ordem, 
usa da palavra o Sr. Geraldo Freire. 

Em seguida, o Sr. Moura Andrade, da 
Presidência, após prestar esclarecimen-
tos sôbre o calendário estabelecido, diz 
que o mesmo somente sofrerá alteração, 
se o tempo nêle previsto não fôr de todo 
esgotado, pela Comissão Mista ou pelo 
Plenário, na discussão do projeto, caso 
em que se passaria à votação da ma-
téria. Nesta oportunidade, S. Ex.a re-
convoca as sessões conjuntas para os 
dias 17 e 18 do corrente. 

No período destinado ao debate de 
matéria constitucional, discursa o Sr. 
Franco Montoro. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão Conjunta, a 
realizar-se amanhã, às 14 horas, a fim 
de prosseguir no debate da matéria, e, 
nada mais havendo a tratar, encerra os 
trabalhos às 23 horas e 50 minutos. 

Auro Moura Andrade - Gilberto Ma-
rinho - Guido Mondin. 
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Ata da 7.3 Sessão Conjunta, em 16 de dezembro de 1966 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GUIDO MONDIN 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 48 Srs. Senadores e 245 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior, não havendo expe-
diente para leitura. 

Usam da palavra, em breves comuni-
cações, os Srs. Deputados: Germinai 
Feijó, Eurico de Oliveira, Hegel Morhy, 
Medeiros Neto, Antônio Bresolin e Uní-
rio Machado. 

No período destinado ao debate da 
matéria constitucional, discursam os 
Srs. Dias Menezes, Britto Velho e Celso 
Passos. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão Conjunta, a 
realizar-se amanhã, às 14 horas, a fim 
de prosseguir no debate da matéria 
constitucional e, nada mais havendo a 
tratar, encerra os trabalhos às 18 horas 
e 5 minutos. 

Auro Moura Andrade - Guido Mon-
din. 

Ata da 8.3 Sessão Conjunta, em 17 de dezembro de 1966 
6.8 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.8 Legislatura 

PRESID:í?.NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO 
E GUIDO MONDIN 

As 14 horas abre-se a Sessão, à qual 
comparecem 44 Srs. Senadores e 165 Srs. 
Deputados. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é, sem 
debate, aprovada. 

O Sr. Presidente faz comunicação ao 
Plenário sôbre a apresentação do pare-
cer da Comissão Mista incumbida do 
exame do Projeto de Constituição, dan-
do conhecimento de inobservâncias 
ocorridas na feitura dos avulsos consubs-
tanciando o parecer e demais do-
cumentos produzidos naquele órgão téc-
nico, razão pela qual a Sessão do Con-
gresso Nacional, para discussão do pro-
jeto, não se realizará no dia de hoje. 
Conclui S. Ex.a convocando Sessão Con-
junta, para amanhã, às 14 horas, desti-
nada ao início da discussão do proje-
to, prazo que considera suficiente para o 
exame das publicações feitas. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. Pe-
dro Aleixo, que, em sucinta exposição, 
justifica as razões que levaram o re-
lator da matéria a enviar o parecer à 
Imprensa Nacional, com o intuito ape-
nas de facilitar a elaboração do traba-
lho material. 

Para breves comunicações, usam da 
palavra os Srs. Deputados: Eurico de 
Oliveira e Antônio Bresolin. 

Na fase destinada aos debates sôbre 
matéria constitucional, discursa o Sr. 
Senador Aurélio Vianna. 

O Sr. Presidente anuncia a distribui-
ção dos avulsos do parecer da Comissão 
Mista, impressos no Serviço Gráfico do 
Senado Federal, convocando os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se amanhã, às 14 horas, com Ordem do 
Dia, que designa, e encerra a presente 
às 16 horas e 50 minutos. 

Auro Moura Andrade - Guido Mon-
din. 
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Ata da 9.a Sessão Conjunta, em 18 de dezembro de 1966 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO 
E GUIDO MONDIN 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 41 Srs. Senadores e 161 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Anunciado o número de compareci-
mento dos Srs. Deputados, pela ordem, o 
Sr. Humberto Lucena requer verificação 
de presenças, para continuação dos tra-
balhos, sendo a mesma deferida pela 
Presidência. 

Durante a chamada, usam da pala-
vra, em questão de ordem, quanto à va-
lidade do recurso e à decisão da Mesa, 
os Srs. Congressistas: Raimundo Padi-
lha, Adaucto Cardoso, Daniel Krieger, 
José Bonifácio, Pedro Aleixo, Vieira de 
Melo, Britto Velho e Amaral Neto. 

O Sr. Presidente presta os esclareci-
mentos necessários e mantém a decisão 
anterior. 

Realizada a chamada, respondem-na 
144 Srs. Deputados, sendo confirmada a 
existência de número para prossegui-
mento dos trabalhos. 

No período destinado ao debate da 
matéria constitucional (1.0 dia), discur-
sa o Sr. Alde Sampaio. 

Nesta oportunidade, o Sr. Aurélio 
Vianna indaga da Presidência se há pos-
sibilidade do prosseguimento da Sessão, 
tendo em vista a ausência dos Srs. Con-
gressistas no Plenário. 

O Sr. Presidente, acolhendo a questão 
de ordem suscitada, convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão Conjun-
ta, a realizar-se hoje, às 21 horas, a fim 
de continuar no debate da matéria, e 
encerra os trabalhos às 17 horas e 50 
minutos. 

Auro Moura Andrade - Cattete Pi-
nheiro - Adalberto Sena. 

Ata da 10.a Sessão Conjunta, em 18 de dezembro de 1966 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GUIDO MONDIN 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 42 Srs. Senadores e 172 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Usam da palavra, no período destina-
do ao debate da matéria constitucional, 
os Srs. Congressistas: Wilson Martins, 
Geraldo Freire e Oswaldo Lima Filho. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara, ao 
ser-lhe concedida a palavra, indaga da 

Presidência se há possibilidade do pros-
seguimento da Sessão, tendo em vista o 
número de Congressistas presentes. 

O Sr. Presidente, acolhendo as razões 
expostas pelo parlamentar, convoca os 
Srs. Congressistas para uma Sessão 
Conjunta, a realizar-se amanhã, às 14 
horas, a fim de continuar o debate da 
matéria, e encerra os trabalhos às 23 
horas e 45 minutos. 

Auro Moura Andrade - Cattete Pi-
nhero. 
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Ata da 11. a Sessão Conjunta, em 19 de dezembro de 1966 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESIDf~NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO, 
CATTETE PINHEIRO E GUIDO MONDIN 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 53 Srs. Senadores e 250 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Usam da palavra, no período destina-
do ao debate de matéria constitucional, 
os Srs. Congressistas: Arruda Câmara, 

José Ermírio, Amaral Neto, Bernardo 
Bello e Chagas Rodrigues. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão Conjunta, a 
realizar-se hoje, às 21 horas, a fim de 
prosseguir no debate da matéria e, nada 
mais havendo a tratar, encerra os tra-
balhos às 18 horas e 20 minutos. 

Auro Moura Andrade - Cattete Pi-
nheiro. 

Ata da 12.3 Sessão Conjunta, em 19 de dezembro de 1966 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CATTETE PINHEIRO 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 53 Srs. Senadores e 297 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Usam da palavra, no período destina-
do ao debate da matéria constitucional, 
os Srs. Congressistas: Mário Piva, Celes-
tino Filho, Noronha Filho e Matheus 
Schmidt. 

O Sr. Presidente, verificando a inexis-
tência de quorum, convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão Conjunta, a 
realizar-se amanhã, às 14 horas, a fim 
de prosseguir no debate da matéria, e, 
nada mais havendo a tratar encer-
ra os trabalhos às 23 horas e 25 minu-
tos. 

Auro Moura Andrade - Guido Mon-
din. 

Ata da 13.3 Sessão Conjunta, em 20 de dezembro de 1966 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura · 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, VIVALDO LIMA 
E GUIDO 1\'IONDIN 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 57 Srs. Senadores e 330 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

O Sr. 1.0 -Secretário procede à leitura 
do expediente oriundo de entidades de 
classe e órgãos públicos, no qual trans-

mitem reivindicações com vistas ao Pro-
jeto de Constituição em estudo no Con-
gresso Nacional. 

No período destinado ao debate da 
matéria constitucional, discursam os 
Srs. Congressistas: Adolpho de Olivei-
ra, Josaphat Marinho, João Mendes 
Martins Rodrigues e Afonso Celso. ' 
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Pela ordem, usa da palavra o Sr. Ama-
ral Neto, invocando dispositivos consti-
tucionais e regimentais, sustentando a 
incompatibilidade do exercício da Pre-
sidência da Comissão Mista incumbida 
do exame do Projeto de Constituição, 
pelo Sr. Deputado Pedro Aleixo, face a 
sua condição de Vice-Presidente da Re-
pública eleito, no que é contraditado pelo 
Sr. Ernani Sátiro. 

O Sr. Guido Mondin, na qualidade de 
Presidente eventual, declara ter a solu-

ção para a questão de ordem suscitada, 
entretanto, solicita a S. Ex.as que aguar-
dem a decisão oportuna do Sr. Presi-
dente efetivo. 

Esgotado o tempo regimental da pre-
sente Sessão, o Sr. Presidente convoca 
os Srs. Congressistas para uma Sessão 
Conjunta, a realizar-se hoje, às 21 ho-
ras, com a mesma Ordem do Dia, e 
encerra os trabalhos às 18 horas e 15 
minutos. - Moura Andrade - Cattete 
Pinheiro - Guido Mondin. 

Ata da 14.a Sessão Conjunta, em 20 de dezembro de 1966 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESID~NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CATTETE PINHEIRO 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 56 Srs. Senadores e 349 Srs. 
Deputados. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é apro-
vada sem debates. 

O Sr. Presidente dá conhecimento ao 
Plenário do calendário a ser cumprido 
na apreciação do Projeto de Constitui-
ção, nas partes referentes ao encerra-
mento da discussão, votação e apresen-
tação de emendas ao projeto. 

Na fase destinada à discussão da ma-
téria, usam da palavra os Srs. Depu-
tados: Flôres Soares, José Barbosa, 
Aderbal Jurema, Unírio Machado, Ger-
minai Fe!jó e Nelson Carneiro. 

Esgotado o tempo regimental da pre-
sente Sessão, o Sr. Presidente convoca 
os Srs. Congressistas para uma Sessão 
Conjunta, a realizar-se amanhã, às 9 
horas, e, nada mais havendo a tratar, 
encerra os trabalhos às 23 horas e 45 
minutos. - Nogueira da Gama - Gui-
do Mondin. 

Ata da l5.a Sessão Conjunta, em 21 de dezembro de 1966 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDíl:NCIA DO SR. NOGUEIRA DA GAMA 

As 9 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 57 Srs. Senadores e 355 Srs. 
Deputados. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, a qual é apro-
vada sem debates. 

Na fase destinada à discussão do Pro-
jeto de Constituição, discursam os Srs. 
Deputados: Cunha Bueno, Eurico de Oli-
veira, Plínio Salgado, Pacheco Chaves, 
Clóvis Pestana e Alceu de Carvalho. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. 
Deputado João Herculino, Líder da Opo-
sição, indagando sôbre o critério a ser 
adotado pela Mesa, para a apreciação 
das emendas ao projeto, no que é infor-
mado pelo Sr. Nogueira da Gama, Pre-
sidente eventual, que essa questão será 
oportunamente decidida pelo Sr. Presi-
dente efetivo. 

Esgotado o tempo regimental da Ses-
são, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão Conjun-
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ta, a realizar-se hoje, às 14 horas, com 
a mesma Ordem do Dia, e encerra os 

trabalhos às 13 horas e 5 minutos. 
Moura Andrade - Guido Mondin. 

Ata da 16.a Sessão Conjunta, em 21 de dezembro de 1966 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO, 
JOAQUIM PARENTE E GUIDO MONDIN 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 57 Srs. Senadores e 357 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

O Sr. Presidente reporta-se ao proces-
samento da segunda fase do Projeto de 
Constituição, assim disciplinando-a: dias 
5, 6 e 7 de janeiro próximo, realização 
de Sessões do Congresso Nacional, para 
o debate preliminar da matéria; dias 9 
a 16, convocação de Sessões, tantas 
quantas necessárias, para discussão das 
emendas; dias 17, 18 e 19, votação das 
emendas, realizando-se quantas Sessões 
sejam necessárias e possíveis; dia 20, 
apresentação da redação final; e dia 21, 
publicação e votação da redação final. 

A seguir, esclarece ainda S. Ex.a as 
questões de ordem suscitadas, em Sessões 
anteriores, pelos Srs. João Herculino e 

Amaral Neto, revelando a improcedên-
cia desta, no sentido regimental, e re-
lativa à formação da Comissão Mista. 

No período destinado ao debate da 
matéria constitucional, discursam os 
Srs. Congressistas: Rui Santos, Jairo 
Brum, Herbert Levy, Franco Montoro 
Vieira de Mello, como Líder da Minoria: 
Raimundo Padilha, como Líder da 
Maioria, e Aurélio Vianna, como Líder 
da Minoria no Senado. 

O Sr. Presidente declara encerrada a 
discussão do Projeto de Constituição, e, 
estando esgotado o tempo regimental da 
Sessão, convoca os Srs. Congressistas 
para uma Sessão Conjunta, a realizar-
se hoje, às 20 horas e 30 minutos, para 
votação da matéria e, nada mais ha-
vendo a tratar, encerra os trabalhos às 
18 horas e 40 minutos. -Moura Andra-
de - Gilberto Marinho - Guido Mon-
din. 

Ata da 17.a Sessão Conjunta, em 21 de dezembro de 1966 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESIDl!:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GILBERTO MARINHO 

As 20 horas e 30 minutos, abre-se a 
Sessão, à qual comparecem 56 Srs. Se-
nadores e 357 Srs. Deputados. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é, sem 
debate, aprovada. 

O Sr. Presidente reporta-se ao objeti-
vo da presente Sessão, convocada para 
a votação do Projeto de Constituição, de 
iniciativa do Sr. Presidente da Repú-
blica. 

Esclarece, outrossim, que de acôrdo 
com as normas de trabalho adotadas, 
encerra-se, na presente Sessão, o prazo 
para apresentação de requerimentos de 
destaque para o projeto, que serão lidos 
nesta oportunidade e apreciados na se-
gunda fase do processamento da maté-
ria. 

Encaminhando a votação do projeto, 
usa~ da palavra os Srs. Edílson Távo-
ra, Getúlio Moura, Antônio Bresolin, 
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Celso Passos, último de Carvalho, Ama-
ral Neto, Arthur Virgílio, por delegação 
do MDB no Senado, Daniel Krieger, e 
João Herculino, por delegação da Lide-
rança do MDB na Câmara dos Depu-
tados. 

Esgotado o período destinado ao en-
caminhamento da votação, discursa o 
Sr. Senador Antônio Carlos, relator da 
matéria na Comissão Mista incumbida 
de seu exame. 

Submetido a votos o projeto, em cha-
mada nominal, é o mesmo aprovado, na 
Câmara, por 223 votos, contra 110, ocor-
rendo 7 abstenções. 

Passando-se à sua votação no Sena-
do, é a proposição aprovada, por 37 vo-
tos contra 17, ocorrendo uma abstenção. 

Nada mais havendo a tratar, encer-
ra-se a presente aos 10 minutos do dia 
imediato. - Cattete Pinheiro - Guido 
Mondin. 

Ata da 18.a Sessão Conjunta, em 5 de janeiro de 1967 

6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDl1:NCIA DO SR. CATTETE PINHEIRO 

As 14 horas, abre-se a Sessão, presen-
tes 32 Srs. Senadores e 159 Srs. Depu-
tados. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é, sem 
debate, aprovada. 

Pelo Sr. 1.0 -Secretário é feita a leitu-
ra da Mensagem n.0 26, de 1966 (C.N.), 
pela qual o Sr. Presidente da Repúbli-
ca encaminha ao Congresso, a fim de 
ser apreciado, nos têrmos do art. 5.o, 
§ 3.0 , do Ato Institucional n.0 2, o Pro-
jeto de Lei n.0 23, de 1966 (C.N.), que 
regula a liberdade de manifestação do 
pensamento e de informação. 

A Presidência, de acôrdo com as Lide-
ranças partidárias, designa a seguinte 
Comissão Mista, que deverá emitir pa-
recer sôbre a matéria: 

- Senadores: Joaquim Parente, Eu-
rico Rezende, José Leite, Mene-
zes Pimentel, Domício Gondim, 
Guido Mondin e José Cândido, 
pela ARENA; Arthur Virgílio, 
Edmundo Levi, Bezerra Neto e 
João Abrahão, pelo MDB. 

- Deputados: Elias do Carmo, Rai-
mundo de Andrade, Ovídio de 

Abreu, Ivan Luz, Flávio Marcí-
lio, Raul de Góes e Hamilton 
Prado, pela ARENA; Mário Piva, 
Amaral Neto, Mário Covas e Mar-
tins Rodrigues, pelo MDB. 

Pela ordem, usam da palavra, quanto 
à exigüidade do tempo, para aprecia-
ção do projeto lido, os Srs. Ewaldo Pin-
to, Mário Piva, último de Carvalho e 
Wilson Chedid. 

Discursam, em breves comunicações, 
os Srs. Antônio Bresolin, Getúlio Mou-
ra, Ewaldo Pinto, Eurico de Oliveira, 
Dias Menezes, Yukishigue Tamura, João 
Herculino, Euclides Triches, Vasconce-
los Tôrres e Celestino Filho. 

No período destinado ao debate pre-
liminar das emendas ao Projeto de 
Constituição, usam da palavra os Srs. 
Ewaldo Pinto e Yukishigue Tamura. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão Conjunta, a 
realizar-se amanhã, às 14 horas, com a 
mesma Ordem do Dia, e encerra os tra-
balhos às 17 horas e 15 minutos. 
Moura Andrade - Guido Mondin. 
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Ata da 19.a Sessão Conjunta, em 6 de janeiro de 1967 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESIDi:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GUIDO 1\IONDIN 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 37 Srs. Senadores e 196 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Usam da palavra, em breves comuni-
cações, os Srs.: Antônio Bresolin, Clóvis 
Pestana, Getúlio Moura, Eurico de Oli-
veira, Antunes de Oliveira, Benjamin 
Farah e Aroldo Carvalho. 

A Presidência, nesta oportunidade, es-
tabelece o calendário a ser cumprido re-

ferente ao Projeto de Constituição, na 
sua segunda fase de processamento, e 
ao projeto de Lei de Imprensa. 

No período destinado ao debate preli-
minar sôbre as emendas ao Projeto de 
Constituição, discursa o Sr. Getúlio 
Moura. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão Conjunta, a 
realizar-se segunda-feira, às 14 horas, 
com a mesma Ordem do Dia, e encerra 
os trabalhos às 16 horas e 20 minutos. 
-Nogueira da Gama- Guido Mondin. 

Ata da 20.a Sessão Conjunta, em 9 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDi:NCIA DO SR. NOGUEIRA DA GAMA 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 31 Srs. Senadores e 213 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Pela ordem, o Sr. Oscar Corrêa soli-
cita da Presidência - no que é atendi-
do - retificação em emendas, ofereci-
das ao Projeto de Constituição, por 
omissão de seu nome como primeiro 
subscritor das mesmas. 

O Sr. Nelson Carneiro, a seguir, jus-
tifica requerimento, enviado à Mesa, au-
torizando a Presidência do Congresso 
Nacional, uma vez ouvido o Plenário, a 
convidar todos os Congressos america-
nos a que se façam representar na so-
lenidade da posse do Presidente e do 
Vice-Presidente da República, decorren-. 
do as despesas para êsse fim por conta 
das dotações orçamentárias das duas 
Casas. 

O Sr. Nogueira da Gama, da Presi-
dência, esclarece que o mesmo será ob-

jeto de estudo especial para oportuna 
decisão. 

Em breves comunicações, usam da pa-
lavra os Srs.: Antônio Bresolin, Rômulo 
Marinho, Getúlio Moura, Eurico de Oli-
veira e Argilano Dario. 

ORDEM DO DIA 
Debate sôbre as emendas ao Projeto de 

Constituição. 
O Sr. Presidente comunica não haver 

oradores inscritos. 
Neste ensejo, usa da palavra, pela or-

dem, o Sr. Nelson Carneiro, explicando 
os motivos da ausência de oradores, 
para discutir a matéria, tendo em vista 
a inexistência dos instrumentos neces-
sários ao debate, uma vez que os avul-
sos do parecer da Comissão Mista sô-
bre as emendas não foram distribuídos 
aos Srs. Congressistas. 

Ainda pela ordem, o Sr. Amaral Neto 
solicita da Presidência esclarecimentos 
quanto à formulação de pedido de des-
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taque para as emendas, apresentadas ao 
Projeto de Constituição. 

O Sr. Nogueira da Gama, da Presi-
dência, presta as informações desejadas, 
convocando, em seguida, os Srs. Con-

gressistas para uma Sessão Conjunta, 
a realizar-se hoje, às 21 horas, a fim 
de prosseguir no debate da matéria, e 
encerra os trabalhos às 15 horas e 25 
minutos. - Nogueira da Gama - Gui-
do Mondin - Adalberto Sena. 

Ata da 21.a Sessão Conjunta, em 9 de janeiro de 1967 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESID:tNCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E GUIDO MONDIN 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 41 Srs. Senadores e 277 Srs. 
Deputados. 

:e: lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 
Debate das emendas ao Projeto de 

Constituição. 
Usam da palavra, discutindo a maté-

ria, os Srs. Congressistas: Yukishigue 
Tamura, Aureo Melo e Eurico Rezende. 

Pela ordem, o Sr. Antônio Carlos, 
como relator-geral da matéria na Co-
missão Mista, consigna omissão na pri-
meira parte do Parecer, solicitando, ain-
da, retificação no tocante às Emendas 
números 80, 881-B e 881D, que recebe-
ram manifestação favorável daquele ór-
gão, no que é atendido pela Presidência. 

Ainda pela ordem, usam da palavra 
os Srs. José Guiomard e Humberto Lu-

cena, respectivamente, sôbre a prejudi-
cialidade da Emenda n.0 515; e omissão 
da Emenda n.0 128, no grupo das emen-
das com parecer favorável. 

O Sr. Antônio Carlos, como relator, 
presta esclarecimentos a respeito, assi-
nalando que o fato ocorreu devido a nor-
mas adotadas pela Comissão, uma vez 
que as referidas emendas já haviam sido 
atendidas em matéria anteriormente 
aprovada. 

O Sr. Presidente, acolhendo questão 
de ordem do Sr. Oswaldo Lima Filho, 
quanto à inexistência de quorum para 
prosseguimento dos trabalhos, convoca 
os Srs. Congressistas para uma Sessão 
Conjunta, a realizar-se amanhã, às 14 
horas, a fim de continuar no debate da 
matéria, e encerra a presente às 23 ho-
ras e 55 minutos. - Moura Andrade -
Guido Mondin. 

Ata da 22.a Sessão Conjunta, em 10 de janeiro de 1967 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESID:tNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GUIDO MONDIN 

A 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 47 Srs. Senadores e 301 Srs. 
Deputados. 

t lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 
Pela ordem, usa da palavra o Sr. Nel-
son Carneiro, propondo normas a serem 

adotadas no transcurso da discussão das 
emendas ao Projeto de Constituição, a 
fim de melhor disciplinar o debate das 
mesmas. 

A Presidência, tomando conhecimento 
da questão de ordem suscitada, declara 
que irá examiná-la e, se necessário, ela-
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borará instruções a respeito, a serem 
submetidas à aprovação do Plenário. 

Para breves comunicações, usam da 
palavra os Srs. Eurico de Oliveira, An-
tônio Bresolin, Getúlio Moura e Aureo 
Melo. 

ORDEM DO DIA 
Na parte destinada ao debate das 

emendas ao Projeto de Constituição, dis-
cursam os Srs. Congressistas: Mário 
Maia, Eurico Rezende, Lyrio Bertolli e 
Aurélio Vianna. 

De autoria do Sr. Manoel de Almeida, 
é lido requerimento solicitando à Mesa 
retificação do nome atribuído a emen-
das de sua autoria, ao Projeto de Cons-
tituição, em cuja publicação figurou 
como sendo do Sr. Eurico de Oliveira. 

O Presidente convoca os Srs. Congres-
sistas para uma Sessão Conjunta, a 
realizar-se hoje, às 21 horas, com a 
mesma Ordem do Dia, e, nada mais ha-
vendo a tratar, encerra os trabalhos às 
17 horas e 55 minutos. - Moura An-
drade - Guido Mondin. 

Ata da 23. a Sessão Conjunta, em 10 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRES!DtNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 46 Srs. Senadores e 308 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Para breves comunicações, usam da 
palavra os Srs. Deputados Antônio Bre-
solin e Eurico de Oliveira. 

Nesta oportunidade, o Sr. Presidente 
comunica ao Plenário sua deliberação a 
respeito da questão de ordem suscitada 
pelo Sr. Deputado Nelson Carneiro, na 
sessão de hoje, à tarde, na qual pro-
punha fôsse a discussão das emendas ao 
Projeto de Constituição, feita por capí-
tulos, o que facilitaria, no seu entender, 
ao Plenário, maiores esclarecimentos sô-
bre a matéria. A seguir, S. Ex.a, acolhen-
do, em parte, a sugestão apresentada, 

anuncia a realização de Sessões, em 
números iguais, com Ordem do Dia para 
discussão por títulos. 

Nesta ocasião, os oradores inscritos 
transferem suas inscrições para as Ses-
sões em que serão debatidos os respec-
tivos títulos sôbre os quais apresenta-
ram emendas, desistindo, portanto, da 
palavra, salvo o Deputado Paulo Sara-
sate, que manteve sua inscrição para 
discussão geral, na primeira parte da 
Sessão de amanhã. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão a realizar-
se amanhã, às 14 horas, com Ordem do 
Dia, que designa e, nada mais havendo 
a tratar, encerra os trabalhos às 22 ho-
ras e 15 minutos. - Moura Andrade -
Guido Mondin. 

Ata da 24.a Sessão Conjunta, em 11 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDí!:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, DINARTE MARIZ 
E GUIDO MONDIN 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 46 Srs. Senadores e 270 Srs. 
Deputados. 

Para breves comunicações, usam da 
palavra os Srs. Deputados: Antônio Bre-
solin, Argilano Dario e Ari Pitombo. 

ORDEM DO DIA 
É lida e, sem debates, aprovada, a Ata Na parte destinada à discussão das 

da Sessão anterior. emendas ao Título I do Projeto de Cons-
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tituição, discursam os Srs. Congressis-
tas: Paulo Sarasate, Afrânio de Olivei-
ra e Britto Velho. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão Conjun-

ta, a realizar-se hoje, às 21 horas, com 
a mesma Ordem do Dia, e encerra os 
trabalhos às 17 horas e 55 minutos. 
- Moura Andrade - Domício Gon-
dim. 

Ata da 25.3 Sessão Conjunta, em 11 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDi:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GUIDO MONDIN 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 47 Srs. Senadores e 334 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Usam da palavra, em breves comuni-
cações, os Srs. Eurico de Oliveira, Rômu-
lo Marinho, Germinai Feijó, Antônio 
Bresolin e Dias Menezes. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão das emen-

das ao Título I do Projeto de Constitui-
ção (Da Organização Nacional). 

Discursam, no debate da matéria, os 
Srs.: Nelson Carneiro e Flôres Soares. 

O Sr. Presidente, acolhendo questão 
de ordem do Sr. Britto Velho quanto ao 
quorum para prosseguimento dos traba-
lhos, convoca, sem prejuízo dos orado-
res inscritos, os Srs. Congressistas para 
uma Sessão Conjunta, a realizar-se 
amanhã, às 9 horas, a fim de continuar 
a discussão da matéria constitucional, e 
encerra os trabalhos às 23 horas e 30 
minutos. - Guido Mondin - Mello 
Braga. 

Ata da 26.a Sessão Conjunta, em 12 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, NOGUEIRA DA GAMA 
E GUIDO 1\IONDIN 

As 9 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 48 Srs. Senadores e 335 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Para breves comunicações, usam da 
palavra os Srs. Deputados: Antônio Bre-
solin, Anísio Rocha, Pedroso Júnior, 
Carlos Werneck, Eurico de Oliveira, Au-
rino Valois e Flôres Soares. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão das emen-
das ao Título I do Projeto de Constitui-
ção (Organização Nacional). 

Discursam sôbre a matéria os Srs. 
Congressistas: Oscar Corrêa, Plínio Sal-
gado e João Menezes. 

O Sr. Presidente comunica ao Plená-
rio que os oradores inscritos para a 
discussão das emendas ao Título I, que 
não fizeram uso da palavra, poderão se 
inscrever nas três últimas Sessões, des-
tinadas ao debate geral do Projeto de 
Constituição. 

A Presidência convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-se 
hoje, às 14 horas, com Ordem do Dia, 
que designa, e, nada mais havendo a 
tratar, encerra os trabalhos às 12 horas 
e 25 minutos. - Moura Andrade - Gui-
do Mondin. 
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Ata da 27.a Sessão Conjunta, em 12 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GUIDO MONDIN 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 49 Srs. Senadores e 336 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Usam da palavra, em breves comuni-
cações, os Srs.: Cunha Bueno, Antônio 
Bresolin, Eurico de Oliveira, Getúlio 
Moura, Orlando Bertolli e Benjamin 
Farah. 

ORDEM DO DIA 

Discussão das emendas ao Título II 
do Projeto de Constituição (Da Decla-
ração de Direitos). 

Discursam, no debate da matéria, os 
Srs.: Arruda Câmara, Amaral Neto, Os-
car Corrêa e Getúlio Moura. 

Pela ordem, o Sr. Ulysses Guimarães 
solicita da Mesa a publicação da Emen-
da n.0 326, referente ao art. 150 do Pro-
jeto de Constituição, indagando, ainda, 
após considerações que faz, a oportuni-
dade em que deverá a Comissão Mista 
apresentar a redação do mencionado 
dispositivo, uma vez que a mesma fica-
ra para ulterior deliberação. 

A Presidência declara que examinará 
o assunto junto à Comissão e, posterior-
mente, esclarecerá S. Ex.a 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 21 horas, com a mesma Or-
dem do Dia, e encerra os trabalhos às 
18 horas e 5 minutos. - Nogueira da 
Gama - Guido Mondin. 

Ata da 28.a Sessão Conjunta, em 12 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA GAMA 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 50 Srs. Senadores e 336 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Em breves comunicações, usam da pa-
lavra os Srs.: Eurico de Oliveira e Rô-
mulo Marinho. 

Apresentando suas despedidas à Casa, 
no momento em que se afasta dos seus 
trabalhos, ocupa a tribuna o Sr. Dias 
Lins. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão das emen-

das ao Título II do Projeto de Constitui-
ção (Da Declaração de Direitos). 

Discursam, no debate da matéria, os 
Srs.: Britto Velho e Unírio Machado. 

O Sr. Presidente, tendo em vista a 
inexistência de quorum para prossegui-
mento dos trabalhos, convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão, a reali-
zar-se amanhã, às 9 horas, com Ordem 
do Dia, que designa, e encerra a presen-
te às 23 horas e 35 minutos. - Noguei-
ra da Gama - Adalberto Sena. 
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Ata da 29.a Sessão Conjunta, em 13 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDil.:NCIA DO SR. NOGUEIRA DA GAMA 

As 9 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 43 Srs. Senadores e 325 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Para breves comunicações, usam da 
palavra os Srs. Deputados Cunha Bue-
no, Eurico de Oliveira, José Mandelli e 
Medeiros Neto. 

ORDEM DO DIA 
Discussão das emendas ao Título III 

do Projeto de Constituição (Da Ordem 
Econômica e Social). 

Discursam sôbre a matéria os Srs. 
Congressistas: Daniel Faraco, Cunha 
Bueno, Josaphat Marinho e Nicolau 
Tuma. 

Esgotado o tempo regimental da Ses-
são, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão, a reali-
zar-se hoje, às 14 horas, com a mesma 
Ordem do Dia, e, nada mais havendo a 
tratar, encerra os trabalhos às 13 horas 
e 15 minutos. - Nogueira da Gama -
Adalberto Sena. 

Ata da 30.a Sessão Conjunta, em 13 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRES!D};NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E NOGUEIRA DA GAMA 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 46 Srs. Senadores e 325 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Em breves comunicações, usam da pa-
lavra os Srs.: Benjamin Farah, Antônio 
Bresolin, Eurico de Oliveira, Carlos 
Werneck, Flôres Soares, Amaral Furlan, 
Dias Menezes, Lenoir Vargas e Ulysses 
Guimarães. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão das emen-

das ao Título III do Projeto de Consti-
tuição <Da Ordem Econômica e Social). 

Discursam, no debate da matéria, os 
Srs.: José Barbosa e Chagas Rodrigues. 

Nesta oportunidade, o Sr. Presidente, 
antes de conceder a palavra ao próxi-
mo orador inscrito, submete à delibera-
ção do Plenário requerimento de auto-
ria do Sr. Deputado Nelson Carneiro, no 
qual S. Ex.a requer seja a Presidência 

do Congresso Nacional autorizada a con-
vidar todos os Congressos americanos a 
que se façam representar na solenidade 
da posse do Presidente da República, 
Marechal Arthur da Costa e Silva, e do 
Vice-Presidente, Professor Pedro Aleixo, 
devendo ser promovidos entendimentos 
com as Mesas do Senado e da Câmara, 
a fim de que as despesas corram por 
conta das dotações orçamentárias das 
duas Casas. 

Justificando o requerimento, usa da 
palavra o seu autor, manifestando-se, 
ainda, sôbre a matéria, os Srs. Geraldo 
Freire e Rômulo Marinho. 

Submetida a votos, é a proposição 
aprovada, havendo o Sr. Presidente de-
clarado que a utilização da verba para 
êsse fim, será a constante do elemento 
3.1.4.0- subelemento 1.3.0.0., item 2, 
letra d, do orçamento do Senado. Comu-
nica, ainda, a Presidência, que designa-
rá Comissão Mista de um Senador e um 
Deputado, para adoção de medidas de-
correntes da resolução. 
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Retomando a discussão da matéria 
constante da pauta, discursa o Sr. Ma-
noel Novais. 

A Presidência dá conhecimento ao 
Plenário que a Comissão Mista encami-
nhou à Mesa retificações procedidas em 
seu parecer sôbre o Projeto de Consti-
tuição, que serão publicadas e distribuí-
das brevemente, razão pela qual, a dis-
cussão das emendas se prolongará até a 

Sessão matutina do dia 16, segunda-
feira. 

Esgotado o tempo regimental da Ses-
são, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão, a reali-
zar-se hoje, às 21 horas, com Ordem do 
Dia, que designa, e, nada mais havendo 
a tratar, encerra os trabalhos às 18 ho-
ras e 25 minutos. - Nogueira da Gama 
- Guido Mondin. 

Ata da 3l.a Sessão Conjunta, em 13 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESIDí!:NCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E VIVALDO LIMA 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual comparecem 37 Srs. Senadores e 286 
Srs. Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata da Sessão anterior. 
Em breves comunicações, usam da palavra os Srs. Eurico de Oliveira e 

Antônio Bresolin. 
ORDEM DO DIA 

Discussão das emendas ao Título IV do Projeto de Constituição (Da Família, 
da Educação e da Cultura). 

Discursam, no debate da matéria, os Srs. Oscar Corrêa e Nelson Carneiro. 
O Sr. Presidente convoca os Srs. Congressistas para uma Sessão a realizar-

se amanhã, às 9 horas, com Ordem do Dia que designa, dando por encerrados 
os trabalhos. - Guido Mondin - Adalberto Sena. 

Ata da 32.3 Sessão Conjunta, em 14 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESIDí!:NCIA DO SR. GUIDO MONDIN 

As 9 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 36 Srs. Senadores e 285 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Em breves comunicações, usam da pa-
lavra os Srs. Deputados: !vete Vargas, 
Antônio Bresolin, Rômulo Marinho, Eu-
rico de Oliveira e Benjamin Farah. 

ORDEM DO DIA 
(Continuação da discussão das emen-

das ao Título IV do Projeto de Constitui-

ção (Da Família, da Educação e da Cul-
tura). 

Discursam, no debate da matéria, os 
Srs.: Arruda Câmara, José Barbosa e 
Carlos Werneck. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas, sem prejuízo da inscrição do 
Sr. Mário Covas, para uma Sessão, a 
realizar-se hoje, às 14 horas, com Ordem 
do Dia, que designa, e encerra os tra-
balhos às 12 horas e 20 minutos. - No-
gueira da Gama - Heribaldo Vieira. 
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Ata da 33.3 Sessão Conjunta, em 14 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E VIVALDO LIMA 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 35 Srs. Senadores e 256 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Em breves comunicações, usam da pa-
lavra os Srs.: Aniz Badra, Ewaldo Pin-
to, Getúlio Moura, Eurico de Oliveira, 
Alceu de Carvalho, Antônio Bresolin e 
Campos Verga!. 

ORDEM DO DIA 
Discussão das emendas ao Título V do 

Projeto de Constituição (Das Disposi-
ções Gerais e Transitórias). 

Discursam, no debate da matéria, os 
Srs. Mário Covas, Heribaldo Vieira, Brit-
to Velho, Janary Nunes e Oscar Corrêa. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 21 horas, com Ordem do Dia, 
que designa, e encerra os trabalhos às 
18 horas e 30 minutos. - Nogueira da 
Gama - Guido Mondin. 

Ata da 34.a Sessão Conjunta, em 14 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E VIVALDO LIMA 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 35 Srs. Senadores e 194 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Em breves comunicações, usam da pa-
lavra os Srs. Lauro Cruz e Eurico de 
Oliveira. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão das emen-

das ao Projeto de Constituição - Tí-

tulo V (Das Disposições Gerais e Tran-
sitórias). 

Discursam, no debate da matéria, os 
Srs.: Getúlio Moura, Aurélio Vianna e 
José Barbosa. 

O Sr. Presidente, tendo em vista a 
inexistência de quorum, convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão, a reali-
zar-se amanhã, às 9 horas, com Ordem 
do Dia, que designa, e encerra os tra-
balhos às 23 horas e 20 minutos. - Gui-
do Mondin - Adalberto Sena. 

Ata da 35.a Sessão Conjunta, em 15 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. GUIDO MONDIN 

As 9 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 40 Srs. Senadores e 260 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão das emen-

das ao Projeto de Constituição. 
Discursam, sôbre a matéria, os Srs. 

Congressistas: Eurico Rezende, Celso 
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Passos, Burlamaqui de Miranda e Nel-
son Carneiro. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. 
Deputado Amaral Neto, indagando à 
Mesa como será resolvida a coincidên-
dência de horário da reunião da Comis-
são Mista incumbida de dar parecer sô-
bre o Projeto de Lei de Imprensa, mar-
cada para amanhã, às 20 horas, e a Ses-
são Plenária do Congresso, à mesma 
hora, para votação das emendas ao Pro-
jeto de Constituição; ao que é respondi-
do pelo Sr. Presidente, que a questão de 
ordem suscitada, representa uma cir-

cunstância que o Congresso deverá en-
frentar, face à importância de ambas 
as matérias submetidas, concomitante-
mente, à sua apreciação. 

Retomando a discussão das emendas 
ao Projeto de Constituição, discursa o 
Sr. Deputado Adolpho de Oliveira. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão a realizar-
se hoje, às 14 horas, com a mesma Or-
dem do Dia, e, nada mais havendo a 
tratar, encerra os trabalhos às 12 ho-
ras e 35 minutos. - Nogueira da Gama 
- Heribaldo Vieira. 

Ata da 36.a Sessão Conjunta, em 15 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E VIVALDO LIMA 

Às 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 41 Srs. Senadores e 230 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Usa da palavra o Sr. Deputado Ranie-
ri Mazzilli, que após sucinto histórico 
de sua atuação na vida pública, apre-
senta à Casa suas despedidas, no mo-
mento em que se afasta do Parlamen-
to brasileiro. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão das emen-

das ao Projeto de Constituição. 
Discursam, sôbre a matéria, os Srs. 

Deputados: Humberto Lucena e Manoel 
de Almeida. 

Esgotado o tempo regimental da Ses-
são, o Sr. Presidente convoca os Srs. 
Congressistas para uma Sessão, a reali-
zar-se hoje, às 21 horas, com a mesma 
Ordem do Dia, e, nada mais havendo a 
tratar, encerra os trabalhos às 18 horas 
e 45 minutos. - Vivaldo Lima - Guido 
Mondin. 

Ata da 37.a Sessão Conjunta, em 15 de janeiro de 1967 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESIDÊNCIA DO SR. VIVALDO LIMA 

Às 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 41 Srs. Senadores e 227 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão das emen-

das ao Projeto de Constituição. 

Discursam, sôbre a matéria, os Srs. 
Congressistas: Argilano Dario, Eurico 
Rezende e Noronha Filho. 

Nesta oportunidade, usam da palavra 
os Srs. Deputados: Amaral Neto e Ge-
raldo Freire, sôbre notícias veiculadas 
pelo Jornal do Brasil, a respeito da via-
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gem ao exterior do Exm.0 Sr. Marechal 
Arthur da Costa e Silva. 

Retomando a discussão das emendas 
ao Projeto de Constituição, discursa o 
Sr. Deputado Wilson Martins. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se amanhã, às 9 horas, com a mesma 
Ordem do Dia, e, nada mais havendo a 
tratar, encerra os trabalhos às 24 horas. 
- Guido Mondin - Adalberto Sena. 

Ata da 38.a Sessão Conjunta, em 16 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESID:íl:NCIA DO SR. GUIDO MONDIN 

As 9 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 52 Srs. Senadores e 290 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão das emen-

das ao Projeto de Constituição. 
Discursam, sôbre a matéria, os Srs. 

Congressistas: Heribaldo Vieira, Martins 
Rodrigues, Afonso Arinos, Ulysses Gui-
marães, Ewaldo Pinto, Benjamin Farah 
e Arruda Câmara. 

O Sr. Presidente declara haver-se en-
cerrado a fase de discussão das emen-
das ao Projeto de Constituição e o pra-

zo para apresentação, à Mesa, dos re-
querimentos de destaque. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. 
Ewaldo Pinto, ressaltando a impossibili-
dade de se reunir hoje, às 20 horas, a 
Comissão Mista incumbida de dar pa-
recer sôbre o Projeto de Lei de Im-
prensa, face à votação das emendas ao 
Projeto de Constituição, em Sessão ple-
nária, à mesma hora. 

A Presidência convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 14 horas, com Ordem do Dia, 
que designa, e, nada mais havendo a 
tratar, encerra os trabalhos às 13 ho-
ras e 5 minutos. - Moura Andrade -
Adalberto Sena - Jefferson de Aguiar. 

Ata da 39.a Sessão Conjunta, em 16 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDF::NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GUIDO MONniN 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 53 Srs. Senadores e 300 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Pela ordem, o Sr. Amaral Neto solici-
ta esclarecimentos quanto às normas 
a serem adotadas pela Presidência, em 
virtude da concomitância das votações 
do Plenário sôbre as emendas ao Pro-
jeto de Constituição e a reunião da Co-
missão Mista, destinada ao estudo do 
Projeto de Lei de Imprensa. 

O Sr. Presidente, ao responder a S. 
Ex.a, salienta a prioridade dos trabalhos 
de Plenário, devendo a reunião da Co-
missão Mista ser realizada em outro ho-
rário, sem prejuízo das votações das 
emendas ao Projeto de Constituição. 

Ainda pela ordem, usa da palavra o 
Sr. Afrânio de Oliveira, que justifica re-
querimento enviado à Mesa, solicitan-
do adiamento da votação das emendas 
pelo prazo de 24 horas. 
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O Sr. Presidente, pelas razões expos-
tas, não acolhe o requerimento apre-
sentado. 

Após ser anunciada a retificação da 
Comissão Mista referente às Emendas 
números 402-4, 423, 746, 246-7, 149 e 448, 
é feita a leitura, pelo Sr. Presidente, das 
emendas de parecer favorável total e 
parcial, tendo, nesta oportunidade, usa-
do da palavra, em questão de ordem, 
os Srs. Adolpho de Oliveira, Arruda Câ-
mara, Mário Covas, Benjamin Farah e 
Aureo Melo. 

Para ordenação dos trabalhos, a Ses-
são é suspensa por alguns instantes. 

Reaberta, são submetidas a votos as 
emendas de parecer favorável total e em 
parte, sem prejuízo dos destaques a elas 
apresentados. Procedida à chamada, é 
obtido o seguinte resultado: 

Votação na Câmara: Sim - 271; 
Abstenção - 14. 
Votação no Senado: Sim - 52. 

O Sr. Presidente declara aprovadas 
as emendas, anteriormente anunciadas, 
convocando, a seguir, os Srs. Congres-
sistas para uma Sessão, a realizar-se 
hoje, às 21 horas, com Ordem do Dia, 
que designa, e encerra os trabalhos às 
18 horas. - Moura Andrade - Gilber-
to Marinho. 

Ata da 40.a Sessão Conjunta, em 16 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO 
E GUIDO MONDIN 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 56 Srs. Senadores e 339 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 
Pela ordem, o Sr. Paulo Sarasate soli-
cita da Presidência informações refe-
rentes à Emenda n.0 363/3, sendo S. Ex.a 
atendido pelos esclarecimentos da Mesa 
e dos Srs. Presidente e Relator da Co-
missão Mista, incumbida do exame da 
matéria. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da votação das emendas 

ao Projeto de Constituição. 
Após a leitura, pelo Sr. Presidente, das 

emendas de pareceres contrário e pela 
prejudicialidade, usam da palavra, em 
questão de ordem, os Srs. Adaucto Car-
doso e Paulo Sarasate. 

Submetidas a votos as emendas, an-
teriormente anunciadas, verifica-se o 
seguinte resultado: 

Votação na Câmara: Não, 280; Abs-
tenção, 34. 

O Sr. Presidente declara rejeitadas as 
emendas, deixando de submetê-Ias à 
apreciação do Senado, uma vez que fo-
ram rejeitadas na Câmara. 

Subscrita pelo Sr. Nicolau Tuma, é 
enviada à Mesa emenda de redação, ao 
Capítulo IV, art. 149, que é aceita pela 
Presidência como sugestão e que será 
considerada na oportunidade. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 10 horas, com Ordem do Dia, 
que designa, e encerra os trabalhos aos 
45 minutos do dia imediato. - Moura 
Andrade - Adalberto Sena. 
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Ata da 4l.a Sessão Conjunta, em 17 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da s.a Legislahtra 

PRESIDtNCIA DO SR. l\'IOURA ANDRADE 

As 10 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 57 Srs. Senadores e 359 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Usa da palavra o Sr. Jales Machado, 
em manifestação de pesar, pelo faleci-
mento do ex-Senador Antônio Ramos 
Caiado, ilustre homem público do Es-
tado de Goiás. 

Pela ordem, sôbre a orientação a ser 
adotada pela Mesa na apreciação das 
emendas destacadas, usam da palavra 
os Srs. João Menezes, Raymundo Padi-
lha, Getúlio Moura, João Herculino, Pe-
dro Aleixo e Paulo Sarasate, tendo o Sr. 
Presidente, após esclarecimentos presta-
dos, declarado que os destaques figu-
ram, nessa fase dos trabalhos, como re-
cursos interpostos, devendo o voto do 
Plenário correspondente às emendas 
destacadas, ser, na oportunidade, reti-
ficado ou ratificado. 

Respondendo, ainda, à questão de or-
dem suscitada pelo Sr. João Menezes, es-
clarece o sentido de decisão proferida 
anteriormente, a fim de deixar expres-
so que as emendas destacadas, ao se-
rem novamente submetidas à votação, 
só serão consideradas aprovadas se re-
ceberem 202 votos favoráveis na Câma-
ra e 34 no Senado. 

Passando-se à apreciação dos desta-
ques, são deferidos, pela Presidência, por 
coincidentes, requerimentos subscritos 
pelas Lideranças da ARENA e do MDB, 
referentes às seguintes emendas: n.0 s 
610, 124, 109, 587, 653, 697, 872, 881-C, 
881-E, 326, 846 e 785. 

Em seguida, pelo adiantado da hora, 
o Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 14 horas e 30 minutos, des-
tinada à continuação da votação da ma-
téria, encerrando a presente às 13 ho-
ras. - Gilberto Marinho - Cattete Pi-
nheiro. 

Ata da 42.a Sessão Conjunta, em 17 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da s.a Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 14 horas e 30 minutos, é aberta a 
Sessão, à qual comparecem 57 Srs. Se-
nadores e 358 Srs. Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Usa da palavra o Sr. Dulcino Montei-
ro, reportando-se à notícia veiculada 
pela Imprensa, segundo a qual estaria 
ausente da Sessão de votação das emen-
das ao Projeto de Constituição, fato que 
registra para comprovar a sua presen-
ça naquela Sessão. 

Pela ordem, usam da palavra os Srs. 
Nelson Carneiro, Pedro Aleixo, Afonso 
Arinos, Aurélio Vianna, Daniel Faraco, 

Pereira Lopes, Ulysses Guimarães e Rui 
Santos, que expendem considerações sô-
bre o critério adotado pela Mesa na 
apreciação das emendas destacadas. 

O Sr. Presidente, na oportunidade, 
mantém a decisão anteriormente adota-
da, qual seja, a de aceitar os requeri-
mentos de destaque como recursos in-
terpostos que, como tal, deverão ser 
retificados ou ratificados. Esclarece, 
ainda, S. Ex.a, que a decadência do pra-
zo estabelecido no Ato Institucional n.0 

4, para apreciação do projeto, tendo ha-
vido, como já houve, votação de tôdas 
as emendas, quer de parecer favorável, 
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quer de parecer contrário, embora com 
a admissão de pedidos de destaque, que 
têm o sentido de recurso na decisão 
proferida, terá como resultado serem 
considerados peremptos êsses recursos 
e mantida a decisão anterior, assim se 
concluindo a elaboração da nova Carta. 

O Sr. Presidente suspende a Sessão, 
por alguns minutos, a fim de possibili-
tar o entendimento entre as Lideran-
ças, para elaboração do esquema desti-
nado ao prosseguimento dos trabalhos. 

Reaberta, o Sr. Oswaldo Lima Filho, 
em questão de ordem, indaga à Mesa 
sôbre as conseqüências referentes às 
emendas de parecer favorável que fo-
ram destacadas, uma vez esgotado o pra-
zo previsto no Ato Institucional n.0 4. 

O Sr. Presidente esclarece a S. Ex.a 
que, findo o prazo estabelecido, serão 
consideradas aprovadas ou rejeitadas, 

as emendas destacadas de parecer, res-
pectivamente, favorável ou contrário. 

A seguir, são aprovados os destaques 
requeridos a emendas de parecer favo-
rável totalmente, em parte, contrário e 
pela prejudicialidade, tendo o Sr. Adol-
pho de Oliveira feito declaração de voto. 

Anunciadas as emendas de destaques 
coincidentes, deferidos pela Presidência, 
é suspensa a Sessão, com o objetivo de 
se ordenarem os trabalhos. 

Reaberta, o Sr. Presidente, face ao 
adiantado da hora, convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 21 horas, com o fim de dar 
prosseguimento à votação das emendas, 
e, nada mais havendo a tratar, encer-
ra os trabalhos às 17 horas. - Moura 
Andrade - Gilberto Marinho - Catte-
te Pinheiro. 

Ata da 43.a Sessão Conjunta, em 17 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESID:tNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GILBERTO MARINHO 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 57 Srs. Senadores e 369 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da votação das emendas 

ao Projeto de Constituição. 
O Sr. Presidente, neste ensejo, comu-

nica ao Plenário o esquema de votação 
ainda a ser cumprido, obedecendo a se-
guinte ordem: 

- votação das emendas para as 
quais foram apresentados desta-
ques coincidentes pelas Lideran-
ças partidárias; 

- emendas que, pelas mesmas ra-
zões, sejam comuns, entretanto, 
para rejeição; 

- emendas preferenciais; 

- emendas de preferência; 
- emendas com parecer favorável, 

mas com destaque para rejeição; 
- emendas restantes. 

Usam da palavra, a seguir, os Srs. Au-
rélio Vianna e Daniel Krieger, expondo 
as razões que nortearam o MDB e 
ARENA, no entendimento havido para a 
votação das emendas ainda pendentes 
de deliberação. 

Subscrito pelos Srs. Filinto Müller e 
Raymundo Padilha, Líderes da ARENA, 
é lido e aprovado requerimento solici-
tando votação em globo para as emen-
das: n.os 785 - 508 - 308 (com a ex-
clusão da palavra "rural", e atendida 
em substância a Emenda n.0 73, em sua 
letra F, somente) - 448 (com a exclu-
são dos vocábulos "e dos de qualquer 
outro tribunal) - 352, § 34 - 436 (apro-
vada até a palavra "existentes") - 24 
- 131/11 (relativo ao art. 158 - apo-
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sentadoria para a mulher aos 30 anos 
de trabalho, com o salário integral) -
305 - 307 - 130/63 e 130/64 - estas 
duas últimas condensadas na seguinte 
redação: 

"proibição de diferença de salário e 
de critério de admissão por moti-
vo de sexo, côr e estado civil"; 
"salário-família aos dependentes do 
trabalhador". 

Finalmente, a de n.0 681/14, assim re-
digida: 

"Nos casos do n.0 li dêste artigo, a 
perda de direitos políticos determi-
na a perda de mandato eletivo, car-
go ou função pública; e a suspen-
são dos mesmos direitos, nos casos 
previstos neste artigo, acarreta a 
suspensão de mandato eletivo, car-
go ou função pública, enquanto per-
durem as causas que a determina-
ram." 

Passando-se à votação da matéria, ve-
rifica-se o seguinte resultado: 

Votação na Câmara: Sim, 307; Abs-
tenção, 32. 
Votação no Senado: Sim, 51. 

O Sr. Presidente declara aprovadas as 
emendas anteriormente anunciadas. 

Apresentados pelos Srs. Filinto Müller, 
Raymundo Padllha, como Líderes da 
ARENA, Aurélio Vianna e Humberto Lu-
cena, como Líderes do MDB, são lidos e 
aprovados os requerimentos pelos quais 
solicitam destaque, para rejeição, da 
Emenda n.0 587. 

Procedida a votação, apura-se o re-
sultado: 

Votação na Câmara: Não, 281; Sim, 
2; Abstenção, 32. 

O Sr. Presidente declara rejeitada a 
Emenda n.0 587, não havendo necessi-
dade de pronunciamento do Senado. 

Concedida preferência à Emenda n.O 
2, passa-se à sua votação, usando da 
palavra, no seu encaminhamento, os 
Srs. Benjamin Farah, Raymundo Padi-
lha, João Herculino e Antônio Carlos. 

Submetida a votos, é a matéria apro-
vada na Câmara, por 203 votos, contra 
76, ocorrendo 20 abstenções. Passando-
se à votação, no Senado, é a emenda 
rejeitada por 31 votos, contra 19. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 10 horas, com Ordem do Dia, 
que designa, e encerra os trabalhos à 1 
hora e 55 minutos do dia imediato. 
Moura Andrade - Cattete Pinheiro. 

Ata da 44.a Sessão Conjunta, em 18 de janeiro de 1967 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESID:tNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CATTETE PINHEIRO 

As 10 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 58 Srs. Senadores e 369 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

De autoria das Lideranças do MDB 
no Senado e na Câmara, é lido e apro-
vado o requerimento de preferência pa-
ra a Emenda n.0 463. 

Após o Sr. Presidente reproduzir o 
texto da emenda, usam da palavra, no 

encaminhamento da votação, os Srs. 
Josaphat Marinho e Raymundo Padilha. 

Submetida a votação nominal na Câ-
mara dos Deputados, verifica-se o se-
guinte resultado: Sim, 146 votos; Não, 
182, e 12 Abstenções. 

O Sr. Presidente proclama a rejeição 
da emenda na Câmara, razão pela qual 
não a submete ao Senado, ocasião em 
que o Sr. Josaphat Marinho usa da pa-
lavra para declarar que se fôsse a mes-
ma submetida à votação no Senado, tô-
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da a bancada do Movimento Democrá-
tico Brasileiro votaria a favor de sua 
emenda. 

Face ao adiantado da hora, o Sr. Pre-
sidente convoca os Srs. Congressistas 

para uma Sessão, a realizar-se hoje, às 
14 horas e 30 minutos, com a mesma 
Ordem do Dia, e, nada mais havendo a 
tratar, encerra os trabalhos às 13 horas. 
- Moura Andrade - Gilberto Marinho. 

Ata da 45. a Sessão Conjunta, em 18 de janeiro de 1967 
6.8 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.8 Legislatura 

PRESID:ítNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CATTETE PINHEIRO 

As 14 horas e 30 minutos, é aberta a 
Sessão, à qual comparecem 58 Srs. Se-
nadores e 369 Srs. Deputados . 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Pela ordem, o Sr. Getúlio Moura re-
lata acontecimento, ocorrido no parque 
de estacionamento do Senado Federal, 
relacionado com carro de sua proprie-
dade, salientando S. Ex.a a necessidade 
de cortesia que deve envolver as duas 
Casas do Congresso. 

O Sr. Presidente declara desconhecer 
o fato, mas fará a necessária verifi-
cação, tomando as medidas cabíveis no 
caso. 

A fim de aguardar a complementa-
ção do quorum, para as deliberações, é 
suspensa a Sessão. 

Reaberta, o Sr. Jorge Cúri, como Depu-
tado reeleito, encaminha requerimento, 
no qual S. Ex.a indaga da Presidência 
sob qual Constituição deverá prestar ju-

ramento, no início da próxima legisla-
tura, ao que o Sr. Presidente responde 
que é um tema para meditação. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação das emendas 
ao Projeto de Constituição. 

Concedida preferência à Emenda n.0 

356, passa-se à sua votação, usando da 
palavra, no encaminhamento, os Srs. 
Humberto Lucena, último de Carvalho, 
Oswaldo Lima Filho e Antônio Carlos. 

Procedida a votação, é a matéria re-
jeitada pela Câmara, por 183 votos con-
trários, contra 118, ocorrendo 10 abs-
tenções, deixando de ser a mesma apre-
ciada pelo Senado, tendo em vista o re-
sultado obtido. 

Na oportunidade, o Sr. Josaphat Ma-
rinho declara que a Bancada do MDB, 
no Senado, votaria a favor da proposi-
ção, se esta fôsse submetida à delibera-
ção daquela Casa. 

Ata da 46.8 Sessão Conjunta, em 18 de janeiro de 1967 
6.8 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.8 Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO 
E CATTETE PINHEIRO 

As 21 horas e 30 minutos, é aberta a 
Sessão, à qual comparecem 59 Srs. Se-
nadores e 365 Srs. Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da votação das emendas 

ao Projeto de Constituição. 
Concedida preferência à Emenda n.0 

782, conforme requerimento dos Srs. Lí-
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deres do MDB, passa-se à sua votação, 
usando da palavra, no encaminhamen-
to, o Sr. Antônio Carlos, relator da ma-
téria na Comissão Mista. 

Realizada a votação, verifica-se o se-
guinte resultado: 

Câmara: Sim, 259; Não, 24; Abs-
tenção, 15. 
Senado: Sim, 41; Não, 3. 

O Sr. Presidente declara aprovada a 
emenda. 

De acôrdo com preferência solicitada 
para a Emenda n.0 731/1-2, e após fa-
larem, no encaminhamento de sua vo-

tação, os Srs. Dias Menezes, Oliveira 
Brito, João Herculino e Geraldo Frei-
re, é a matéria rejeitada pela Câmara, 
por 158 votos contrários, contra 130, 
ocorrendo 8 abstenções. 

Nesta oportunidade, o Sr. Josaphat 
Marinho declara que a Bancada do 
MDB, no Senado, votaria favoràvel-
mente à emenda. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se dentro de 10 minutos, encerrando a 
presente aos 30 minutos do dia imedia-
to. - Gilberto Marinho - Guido Mon-
din. 

Ata da 47.a Sessão Conjunta, em 19 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESID:f!:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRAD-E E CATTETE PINHEIRO 

Aos 45 minutos, é aberta a Sessão, à 
qual comparecem 59 Srs. Senadores e 
365 Srs. Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da votação das emendas 

ao Projeto de Constituição. 
Concedida preferência à Emenda n.o 

717/1-2, passa-se à sua votação, usan-
do da palavra, no encaminhamento, os 
Srs. Martins Rodrigues, Antônio Carlos, 
Geraldo Freire e Nelson Carneiro. 

Procedida a votação, verifica-se o se-
guinte resultado: 

Câmara: Não, 142; Sim, 136; Abs-
tenção, 7. 

O Sr. Presidente declara rejeitada a 
emenda. Conforme preferência solicita-
da para a Emenda n.0 58, e após fala-
rem, no processamento de sua votação, 
os Srs. Amaral Neto e Antônio Carlos, é 
a matéria rejeitada, pela Câmara, ocor-
rendo o seguinte resultado: 

Sim, 126; Não, 125; Abstenção, 7. 

O Senado deixa de pronunciar-se a 
respeito da proposição. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 10 horas, com Ordem do Dia, 
que designa, e encerra os trabalhos às 
3 horas e 10 minutos. - Cattete Pinhei-
ro - Nelson Maculao. 

Ata da 48.a Sessão Conjunta, em 19 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESID:f!:NCIA DO SR. CATTETE PINHEIRO 

As 10 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 59 Srs. Senadores e 367 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da votação das emendas 

ao Projeto de Constituição. 
De autoria das Lideranças do MDB, 

no Senado e na Câmara, é lido e apro-
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vado requerimento de preferência para 
votação da Emenda n.0 818. 

No encaminhamento da votação, usam 
da palavra os Srs. Nelson Carneiro e 
Geraldo Freire. 

Procedida a chamada, na Câmara, ve-
rifica-se o seguinte resultado: 

Sim, 120; Não, 181; Abstenções, 11. 
O Sr. Presidente proclama a rejeição 

da emenda na Câmara, razão pela qual 
não há necessidade do pronunciamento 
do Senado. 

O Sr. Josaphat Marinho faz declara-
ção de voto favorável, em nome do Mo-
vimento Democrático Brasileiro, caso a 
matéria fôsse votada no Senado. 

É lido e aprovado requerimento de au-
toria das Lideranças do MDB, no Se-
nado e na Câmara, de preferência para 
votação da Emenda n.0 249/1-3. 

Usam da palavra, no encaminhamen-
to da votação, os Srs. Martins Rodrigues, 
como autor da emenda; Geraldo Freire 
e Antônio Carlos. 

Feita a chamada na Câmara, obtém-
se o seguinte resultado: 

Sim, 127; Não, 195, com 10 absten-
ções. 

O Sr. Presidente declara a rejeição da 
emenda, na Câmara dos Deputados, não 
havendo, portanto, necessidade da ma-
nifestação do Senado. 

Face ao adiantado da hora, o Sr. Pre-
sidente convoca os Srs. Congressistas 
para uma Sessão, a realizar-se hoje, às 
14 horas e 30 minutos, com a mesma 
Ordem do Dia, e, nada mais havendo a 
tratar, encerra os trabalhos às 12 horas 
e 55 minutos. - Moura Andrade - Raul 
Giuberti. 

Ata da 49. a Sessão Conjunta, em 19 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESID:íl:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, VIVALDO LIMA 
E RAUL GIUBERTI 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 59 Srs. Senadores e 362 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Nesta oportunidade, o Sr. Adolpho de 
Oliveira solicita da Presidência, no que 
é atendido, a inserção em ata de um 
voto favorável à Emenda n.0 463, refe-
rente à eleição direta, cuja apreciação 
já foi objeto do Congresso. 

A fim de aguardar a complementação 
de quorum, necessário ao prosseguimen-
to dos trabalhos, é suspensa a Sessão. 
Presentes, na ocasião, 35 Srs. Senadores 
e 258 Srs. Deputados, é reaberta. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da votação das emendas 

ao Projeto de Constituição. 

Concedida preferência à Emenda n.0 

280, passa-se à sua votação, usando da 
palavra, no encaminhamento, os Srs. 
Edílson Melo Távora, Celso Passos e An-
tônio Carlos. 

Procedida a votação, verifica-se o se-
guinte resultado: 

Câmara: Sim, 132; Não, 185; Abs-
tenção, 6. 

O Sr. Presidente declara a rejeição da 
emenda e, a seguir, suspende a Sessão, 
com o objetivo de aguardar resposta a 
consultas formuladas aos Srs. Líderes. 

Reaberta, é lido requerimento, subs-
crito pelos Srs. Filinto Müller e Ray-
mundo Padilha, no qual solicitam pre-
ferência para grupo de emendas que es-
pecificam, cujos textos são lidos pelo 
Sr. 1.0 -Secretário. 
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Aprovada a preferência, o Sr. Hum-
berto Lucena requer verificação da vo-
tação, declarando que a Bancada do 
Movimento Democrático Brasileiro está 
em obstrução. 

o Sr. Presidente, nesse ensejo, lamen-
ta profundamente a resolução tomada, 
reportando-se ao esfôrço feito pela Pre-
sidência, no sentido de que a nova Car-
ta fôsse votada de modo a refletir a ex-
pressão e anseio do povo. 

O Sr. Humberto Lucena, em nome da 
Bancada do MDB na Câmara dos Depu-
tados, esclarece os motivos que levaram 
a sua agremiação àquele comporta-
mento. 

Usam da palavra, ainda, os Srs.: João 
Herculino, pedindo o encerramento da 
Sessão, por esgotado o tempo regimen-
tal; Daniel Krieger, que, ao ressaltar a 
importância da matéria, apela para a 
compreensão dos Srs. Congressistas, no 
sentido de demonstrarem, mais uma vez, 
o espírito de sacrifício para a prorroga-
ção da Sessão e de estabelecerem um 
clima de harmonia, a fim de que se pos-
sa chegar a bom têrmo no processo de 
elaboração constitucional; Raymundo 
Padilha, que, face à deliberação anun-

ciada pelo Líder do MDB, após lamen-
tá-la, faz sucinto histórico dos enten-
dimentos havidos entre a ARENA e a 
Oposição, com vistas à ultimação da 
nova Carta, tendo, ainda, se manifes-
tado sôbre o impasse, o Sr. Amaral Neto. 

Feita a chamada, confirma-se a con-
cessão da preferência, por 204 votos fa-
voráveis, contra 4, ocorrendo 2 absten-
ções. 

Em seguida, é lido e aprovado reque-
rimento para votação, em bloco, das 
emendas anteriormente especificadas. 

Passando-se à votação, apura-se o se-
guinte resultado: 

Câmara: Sim, 7; Não, 205; Absten-
ção, 3. 

O Sr. Presidente declara a rejeição das 
emendas, não havendo necessidade de 
pronunciamento do Senado, e nada mais 
havendo a tratar, convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 22 horas, com a mesma Or-
dem do Dia, encerrando a presente às 
20 horas e 45 minutos. - Moura Andra-
de - Gilberto Marinho - Cattete Pi-
nheiro. 

Ata da 5o.a Sessão Conjunta, em 19 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESIDf:NCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 22 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 56 Srs. Senadores e 357 Srs. 
Deputados. 

o Sr. 2.o-secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é apro-
vada, após retificação solicitada pelo Sr. 
Oscar Corrêa, quando S. Ex.a discordou 
de decisão tomada pela Presidência, na 
Sessão anterior, ao não conceder a pa-
lavra, no esclarecimento da votação em 
bloco, aos autores das emendas aprecia-
das, pelas razões expostas naquela opor-
tunidade. 

Usa da palavra o Sr. Maurício Gou-
lart, fazendo declaração, que encaminha 
à Mesa, na qual S. Ex.a expõe as razões 
pelas quais não participou da elabora-
ção da nova Carta. 

O Sr. Presidente declara que a mes-
ma será publicada e figurará nos Anais. 

A fim de aguardar a complementação 
do quorum, necessário ao prosseguimen-
to dos trabalhos, é suspensa a Sessão. 

Presentes, na ocasião, 50 Srs. Senado-
res e 313 Srs. Deputados, é reaberta, 
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tendo o Sr. Presidente esclarecido o Ple-
nário sôbre emendas a serem submeti-
das à deliberação. 

Em seguida, discursam os Srs.: Daniel 
Krieger, que, após reportar-se aos pro-
pósitos que o animaram nos entendi-
mentos havidos entre as Lideranças, Ia-
menta a atitude, assumida pelo MDB, 
de obstrução aos trabalhos da nova Car-
ta; e Oswaldo Lima Filho, tecendo con-
siderações sôbre a matéria, fixa a re-
solução tomada pelo MDB face aos 
acontecimentos. 

ORDEM DO DIA 
Continuação da votação das emendas 

ao Projeto de Constituição. 
Ao ser dado como aprovado requeri-

mento subscrito pelos Srs. Líderes da 
ARENA, no qual solicitam preferência 
para votação de emendas que especifi-

cam, o Sr. Humberto Lucena requer ve-
rificação. 

Procedida à chamada, confirma-se a 
decisão anterior, ocorrendo o seguinte 
resultado: 

Sim, 207; Não, 2; Abstenção, 5. 
Passando-se à votação em bloco, con-

forme deliberação do Plenário, das 
emendas especificadas no requerimento 
anterior, ocorre o seguinte resultado: 

Câmara: Sim, 221; Abstenção, 5. 
Senado: Sim, 46. 

O Sr. Presidente declara aprovadas as 
emendas, convocando, a seguir, os Srs. 
Congressistas para uma Sessão, a reali-
zar-se dentro de 15 minutos, e encerra 
a presente à 1 hora e 15 minutos do dia 
imediato. - Gilberto Marinho - Guido 
Mondin. 

Ata da 5I.a Sessão Conjunta, em 20 de janeiro de 1967 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESIDil:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GILBERTO MARINHO 
A 1 hora e 30 minutos, é aberta a Ses-

são, à qual comparecem 56 Srs. Sena-
dores e 357 Srs. Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da votação das emendas 
ao Projeto de Constituição. 

Subscrito pelos Senhores Líderes da 
ARENA, é lido e aprovado requerimen-
to pelo qual solicitam preferência para 
a votação de emendas que especificam. 

Passando-se à votação em globo, con-
forme deliberação do Plenário, verifica-
se o seguinte resultado: 

Câmara: Sim, 219; Abstenção, 5. 
Senado: Sim, 44. 

O Sr. Presidente declara aprovadas as 
emendas. 

Nesta oportunidade, o Sr. Presidente 
comunica a impossibilidade de prosse-
guir os trabalhos, convocando os Srs. 
Congressistas para uma Sessão, a rea-
lizar-se hoje, às 10 horas, e encerra a 
presente às 2 horas e 50 minutos. 
Moura Andrade - Domício Gondim. 

Ata da 52.a Sessão Conjunta, em 20 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.3 Legislatura 

PRESIDil:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CATTETE PINHEIRO 
As 10 horas, é aberta a Sessão, à qual 

comparecem 59 Srs. Senadores e 360 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

A fim de se aguardar que se comple~ 
te o quorum regimental para votação, é 
suspensa a Sessão por alguns minutos. 

Reaberta, usam da palavra, para apre-
sentar suas despedidas ao Congresso 
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Nacional, os Srs. Benjamin Farah e Dio-
mício Freitas, os quais manifestam seus 
agradecimentos aos seus pares, à im-
prensa e ao funcionalismo da Casa, pelo 
apoio e cooperação, prestados durante o 
período de seus mandatos. 

De autoria das Lideranças da ARENA 
no Senado e na Câmara, é lido e apro-
vado requerimento de preferência para 
grupo de emendas que relaciona, sendo 
procedida, pelo Sr. 1.0 -Secretário, a lei-
tura das mesmas. 

Pela ordem, usam da palavra os Srs.: 
Adolpho de Oliveira, esclarecendo sua 
posição na obstrução da matéria, que, no 
seu entender, não deve ser indiscrimina-
da; e Nicolau Tuma, encaminhando à 
Mesa declaração de voto referente à 
Emenda n.0 653. 

O Sr. Humberto Lucena solicita veri-
ficação de votos. 

No momento em que se procede à cha-
mada, pela ordem, usa da palavra o Sr. 
Chagas Rodrigues, sôbre a chamada, ao 
que é esclarecido pelo Sr. Presidente, 
com base no Regimento. Nesta oportu-
nidade, se pronunciam, sôbre o mesmo 

assunto, os Srs. Paulo Sarasate e Adauc-
to Cardoso. 

O Sr. Presidente declara aprovada a 
preferência, face ao seguinte resultado 
da chamada, à qual respondem sim 224 
Srs. Deputados; não, 3, ocorrendo 6 abs-
tenções. 

Nesta oportunidade, o Sr. Presidente 
comunica ao Plenário o esquema de tra-
balho ainda a ser cumprido na aprecia-
ção da matéria em pauta, bem como na 
discussão e votação do Projeto de Lei 
de Imprensa. 

Feita a chamada para a votação em 
bloco das emendas anunciadas, são as 
mesmas rejeitadas por 210 votos con-
tra 11, ocorrendo 8 abstenções. 

O Sr. Edmundo Levi, declara, em nome 
do MDB, no Senado, que se a matéria 
fôsse submetida à apreciação do Senado, 
votaria favoràvelmente. 

Estando prestes a esgotar-se o tempo 
regimental da Sessão, o Sr. Presidente 
convoca os Srs. Congressistas para nova 
reunião, a realizar-se hoje, às 14 horas, 
encerrando a presente às 13 horas e 50 
minutos. - Cattete Pinheiro - Guido 
Mondin. 

Ata da 53.8 Sessão Conjunta, em 20 de janeiro de 1967 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO 
E CATTETE PINHEIRO 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 60 Srs. Senadores e 360 Srs. 
Deputados. 

lt lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Pela ordem, o Sr. Adolpho de Olivei-
ra registra haver encaminhado declara-
ção de voto, no fim da Sessão anterior, 
referente à votação em bloco das emen-
das apreciadas naquela oportunidade. 

O Sr. Presidente declara que a mes-
ma será publicada e constará dos Anais. 

A fim de aguardar a remessa, pelo Sr. 
Relator, das emendas a serem submeti-

das à deliberação do Plenário e a com-
plementação de quorum, necessário ao 
prosseguimento dos trabalhos, é suspen-
sa a Sessão. 

Reaberta, usa da palavra o Sr. Eurico 
de Oliveira, para apresentar as suas des-
pedidas ao Congresso Nacional, ocasião 
em que manifesta a sua confiança nos 
destinos do País. 

Com o objetivo de aguardar o resul-
tado de entendimentos entre a Presidên-
cia e a Comissão Mista, é suspensa a 
Sessão por alguns instantes. 



- 927-

Reaberta, de autoria das Lideranças da 
ARENA no Senado e na Câmara, é lido 
e aprovado requerimento de preferência 
para emendas em globo, que especifica, 
as quais são lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

Nesta oportunidade, o Sr. Herbert Levy 
lê declaração de voto subscrita por 105 
Srs. Deputados da ARENA, tendo esta 
provocado o pronunciamento dos Srs. 
Getúlio Moura, Arnaldo Cerdeira e An-
tônio Carlos, sôbre o projeto ora subme-
tido ao exame do Congresso Nacional. 

O Sr. Cunha Bueno encaminha à Mesa 
requerimento para publicação nos Anais, 
de declaração sôbre a interpretação de 
matéria constitucional, ao qual, o Sr. 
Presidente responde, informando que o 
pedido será atendido oportunamente. 

O Sr. Getúlio Moura solicita verifica-
ção de votação do requerimento de pre-
ferência anteriormente anunciado. 

Procedida a chamada, obtém-se o se-
guinte resultado: 

Sim, 219, com 4 abstenções. 
A Presidência reafirma a aprovação 

anterior. 
Submetidas a votos as emendas em 

globo, conforme solicitação, apura-se o 
seguinte resultado: 

Câmara: Sim, 227; Abstenção, 4. 

Senado: Sim, 49, após falar o Sr. 
Edmundo Levi. 

O Sr. Presidente declara aprovadas as 
emendas, ocasião em que o Sr. Afonso 
Arinos comunica que votaria favoràvel-

mente a matéria, caso se achasse no re-
cinto durante a chamada. 

Encaminham à Mesa declaração de 
votos os Srs. Adriano Gonçalves e Aloy-
sio de Carvalho. 

Subscrito pelos Líderes da ARENA, é 
lido e aprovado requerimento de prefe-
rência para grupo de emendas, e, a se-
guir, é concedida a votação em bloco da 
matéria. 

No encaminhamento da mesma, usam 
da palavra os Srs. Paulo Sarasate, Getú-
lio Moura, Manoel Novaes, Gabriel Her-
mes e Raymundo Padilha. 

Realizada a chamada, verifica-se o se-
guinte resultado: 

Câmara: Não, 107; Sim, 94, Absten-
ção, 8. 

O Sr. Presidente proclama rejeitadas 
as emendas, tendo apresentado declara-
ção de votos os Srs. Adriano Gonçalves, 
Flôres Soares, Manoel de Almeida e José 
Estêves. 

Neste ensejo, ocupa a tribuna o Sr. 
Luiz Vianna Filho, que, a propósito de 
discurso proferido pelo Sr. Oswaldo 
Lima Filho, em Sessão anterior, no qual 
S. Ex.a fêz referência a encontro havido 
entre o então General Castello Branco e 
o Sr .Juscelino Kubitschek, tece conside-
rações sôbre o episódio, contestando as 
afirmações daquele parlamentar. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se dentro de 5 minutos e encerra a pre-
sente às 18 horas e 30 minutos. - Gil-
berto Marinho - Guido Mondin. 

Ata da 54.a Sessão Conjunta, em 20 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislahtra 

PRESID:tNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 18 horas e 35 minutos, é aberta a 
Sessão, à qual comparecem 60 Srs. Se-
nadores e 360 Srs. Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Nesta oportunidade, o Sr. Edmundo 
Levi registra voto favorável da Banca-
da do MDB, no Senado, referente a 
emendas rejeitadas na Sessão anterior e 
que não foram objeto de deliberação da-
quela Casa. 
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Pela ordem, usa da palavra o Sr. An-
tônio Carlos, dando ciência ao Sr. Pre-
sidente de que teve conhecimento da 
existência de emendas destacadas, de 
parecer favorável, para as quais não 
houve requerimento de preferência. 

A Presidência, diante da manifestação 
feita pelo Sr. Relator-Geral, sente a ne-
cessidade de verificar se matéria existe 
que deva pertencer a grupo de emendas, 
com parecer favorável ou contrário e que 
dependa de apreciação do Plenário, sob 

pena de que sejam tidas como rejeita-
das ou aprovadas, conforme decisão da 
Mesa, já anteriormente proferida. 

Para êsse desiderato, a Sessão é sus-
pensa por alguns minutos. 

Reaberta e, perdurando a necessidade 
da diligência anteriormente anunciada, 
o Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-
se hoje, às 21 horas, encerrando os tra-
balhos às 19 horas e 20 minutos. - Gil-
berto Marinho - Guido Mondin. 

Ata da 55.8 Sessão Conjunta, em 20 de janeiro de 1967 
6. a Sessão Legislativa Extraordinária da 5. a Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 21 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 58 Srs. Senadores e 350 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Pelo Sr. 1.0 -Secretário é lido requeri-
mento, solicitando cancelamento de des-
taques, anteriormente concedidos, para 
as Emendas números 90/c/54 - 324 -
481 - 837/5- 848- 852- 854 - 114 
(já aprovada em conjunto com a 441) -
130/14 (aprovada em parte, conforme pa-
recer da Comissão) - 392/2 (aprovada 
em parte, conforme parecer da Comis-
são, até a palavra "autarquias"). 

O Sr. Eurico Rezende, pela ordem, 
pede à Presidência a retomada da vo-
tação da Emenda n.0 521/2, que fôra 
anunciada ao início da Sessão anterior. 

A Presidência, após esclarecimentos 
que presta a S. Ex.a, submete a votos o 
requerimento já lido, de cancelamento 
de destaques. Dado como aprovado, o Sr. 
Eurico Rezende solicita verificação. 

Feita a chamada, no Senado, é confir-
mada sua aprovação, por 42 votos favo-
ráveis, ocorrendo uma abstenção, sendo 
a matéria incorporada ao texto do pro-
jeto. Ao ser aprovado requerimento para 
votação em conjunto de emendas que es-
pecifica, usam da palavra, pela ordem, 

quanto ao processo da votação, os Srs. 
Arruda Câmara, Heribaldo Vieira, Ge-
túlio Moura e Britto Velho. 

Passando-se à votação em conjunto, 
verifica-se o seguinte resultado: 

Câmara: Não, 206; Sim, 9; Absten-
ção, 6. 

O Sr. Presidente declara rejeitadas as 
emendas, encerrando o processo de vo-
tação constitucional. 

Fazem declaração de votos os Srs. 
Flôres Soares, Adriano Gonçalves, Wal-
ter Batista e Aroldo de Carvalho. 

O Sr. Edmundo Levi declara que a 
Bancada do MDB, no Senado, votaria 
favoràvelmente, caso a matéria fôsse 
submetida à deliberação daquela Casa. 

Nesta oportunidade, o Sr. Presidente 
pede desculpas pela maneira como con-
duziu os trabalhos do Congresso Nacio-
nal, esclarecendo que fêz o que foi pos-
sível, assegurando tôdas as franquias e 
conduzindo-os de modo que a nova Car-
ta traduzisse a média da vontade dos 
Srs. Congressistas. 

Em seguida, discursam os Srs. Arruda 
Câmara, Nelson Carneiro, Cunha Bueno 
e Raymundo Padilha, que, após exalta-
rem o modo com que se houve o Sr. Pre-
sidente Moura Andrade à frente dos tra-
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balhos na elaboração da nova Constitui-
ção, tecem considerações sôbre o seu alto 
significado. 

O Sr. Presidente convoca os Srs. Con-
gressistas para uma Sessão, a realizar-se 

a zero hora de hoje, destinada ao iní-
cio da discussão do Projeto de Lei de 
Imprensa, encerrando a presente às 23 
horas e 55 minutos. - Gilberto Mari-
nho - Guido lUondin. 

Ata da 56.a Sessão Conjunta, em 21 de janeiro de 1967 

6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. NOGUEIRA DA GAMA 

A zero hora, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 58 Srs. Senadores e 306 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

O Sr. Presidente, reportando-se aos 
objetivos da presente Sessão, destinada 
à apreciação preliminar do Projeto de 
Lei n.0 23, de 1966 (C.N.), que regula a 
liberdade de manifestação do pensamen-
to e de informação, expõe as normas a 
serem adotadas na apreciação da maté-
ria. 

O relator da Comissão Mista, Sr. Ivan 
Luz, comunica que há retificações a fa-
zer no avulso e, para tanto, encaminha-
rá, brevemente, à Mesa, comunicação 
com êsse fim. 

Nesta oportunidade, pela ordem, o Sr. 
Eurico Rezende, indaga da Presidência a 
viablUdade de se requerer destaque para 
subemenda. 

O Sr. Nogueira da Gama, da Presi-
dência, esclarece a S. Ex.a que o desta-
que só pode incidir sôbre emendas, uma 
vez que a subemenda, como proposição 
acessória, não pode ser objeto de des-
taque. 

Ainda pela ordem, usam da palavra, 
respectivamente, quanto à possibilidade 
de concessão de destaque para sube-
menda e emenda prejudicada e desta-
que da emenda para posterior preferên-
cia da subemenda, os Srs: Mário Piva e 
Getúlio Moura. 

O Sr. Presidente, ao responder à ques-
tão de ordem do Sr. Mário Piva, expõe 
que a prejudicialidade somente o Plená-
rio pode declarar, pois a Comissão tem 
apenas caráter opinativo; quanto à se-
gunda, só pode ocorrer se o projeto fôr 
objeto de preferência. 

O Sr. Ivan Luz, como relator, aten-
dendo à questão de ordem suscitada pelo 
Sr. Dias Menezes, comunica que enviará 
à Mesa, além das retificações anterior-
mente anunciadas, relação das emendas 
aprovadas e integradas no substitutivo, 
oferecido ao projeto. 

O Sr. Presidente, acolhendo questão 
de ordem do Sr. Eurico de Oliveira, re-
ferente à inexistência de quorum para 
prosseguimento da Sessão, convoca os 
Srs. Congressistas para uma Sessão, a 
realizar-se hoje, às 11 horas, para dis-
cussão da matéria, encerrando os traba-
lhos aos 55 minutos. - Nogueira da 
Gama - Guido Mondin. 
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Ata da 57.a Sessão Conjunta, em 21 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislahua 

PRESIDtl:NCIA DO SR. NOGUEIRA DA GA!\IA 

As 11 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 56 Srs. Senadores e 335 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. Eu-
rico de Oliveira, para formular votos de 
pronto restabelecimento de S. Ex.'" o Sr. 
Presidente Moura Andrade. 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei n.0 23, de 1966 (C.N.), que re-
gula a liberdade de manifestação do pen-
samento e de informação. 

Anunciada a discussão da matéria, se 
pronunciam os Srs.: Francelino Pereira 
e Andrade Lima Filho, que, nesta opor-
tunidade, apresenta as suas despedidas 
ao se afastar do Congresso Nacional. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. Mar-
tins Rodrigues, indagando sôbre a con-
veniência de ser encerrada a Sessão por 
falta de quorum regimental para o pros-
seguimento dos trabalhos. 

O Sr. Presidente, acolhendo a ques-
tão suscitada, convoca os Srs. Congres-
sistas para uma Sessão, a realizar-se 
hoje, às 14 horas, com a mesma Ordem 
do Dia e encerra os trabalhos às 13 ho-
ras e 15 minutos. - Nogueira da Gama 
- Guido Mondin. 

Ata da 58.3 Sessão Conjunta, em 21 de janeiro de 1967 
6.3 Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDf:NCIA DO SR. NOGUEIRA DA GAMA 

As 14 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 55 Srs. Senadores e 350 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Subscrito pelo Sr. Raymundo Padilha, 
é lido ofício no qual solicita a substitui-
ção do Sr. Deputado Adaucto Cardoso, 
pelo Sr. Deputado Agnaldo Costa, na Co-
missão Mista criada para estudar o Pro-
jeto de Constituição, sendo a designação 
feita pelo Sr. Presidente. 

Para uma breve comunicação, usa da 
palavra o Sr. Deputado Pedro Marão. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei n.0 23, de 1966 

<C.N.), que regula a liberdade de mani-
festação do pensamento e de informa-
ção. 

Anunciada sua discussão, usam da pa-
lavra os Srs.: Nelson Carneiro, Cunha 
Bueno, Mário Piva, Britto Velho, Rômu-
lo Marinho, Maurício Goulart, Amaral 
Neto, João Calmon, Martins Rodrigues, 
Teófilo Pires, Aureo Melo e Mem de Sá. 

O Sr. Presidente informa ao Plenário 
que o prazo para apresentação de reque-
rimentos de destaque encerrar-se-á com 
o término da discussão do Projeto de Lei 
de Imprensa, ao final desta Sessão. 

O Sr. Dias Menezes, pela ordem, inda-
ga sôbre inscrições, no encaminhamento 
da votação do projeto, ao que é escla-
recido pela Presidência. 
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O Sr. Eurico de Oliveira solicita pu-
blicação de declaração de voto, no que 
é atendido. 

Esgotado o tempo regimental da pre-
sente Sessão, o Sr. Presidente convoca 

os Srs. Congressistas para uma Sessão, 
a realizar-se hoje, às 20 horas, com Or-
dem do Dia, que designa, e, nada mais 
havendo a tratar, encerra os trabalhos 
às 19 horas e 15 minutos. - Nogueira 
da Gama - Guido Mondin. 

Ata da 59.a Sessão Conjunta, em 21 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E NOGUEIRA DA GAMA 

As 20 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 56 Srs. Senadores e 352 Srs. 
Deputados. 

É lida e, sem debates, aprovada, a Ata 
da Sessão anterior. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. Se-
nador Aloysio de Carvalho, indagando à 
Mesa sôbre a possibilidade de o Sr. Re-
lator da Comissão Mista esclarecer al-
gumas incorreções verificadas no avul-
so do parecer ao Projeto de Lei de Im-
prensa, no que é atendido pelo Sr. Depu-
tado Ivan Luz, ocasião em que a Presi-
dência acrescenta que já foi distribuí-
do avulso das retificações apontadas, em 
atenção a expediente encaminhado à 
Mesa nesse sentido. 

ORDEM DO DIA 

1) Votação, em turno único, do Proje-
to de Lei n.0 23, de 1966 (C.N.), de ini-
ciativa do Presidente da República, que 
regula a liberdade de manifestação do 
pensamento e de informação. 

2) Discussão, em turno único, da re-
dação final do Projeto de Constituição. 

Anunciada a discussão da matéria, se 
pronunciam os Srs.: Getúlio Moura, Eu-
rico de Oliveira e João Herculino. 

Nesta oportunidade, pela ordem, usam 
da palavra os Srs.: Arthur Virgílio, para 
declarar o seu voto contrário ao pare-
cer do relator, na Comissão Mista, e 
Humberto Lucena, transcrevendo mani-
festo dos estudantes da Capital Federal 
sôbre o Projeto de Lei de Imprensa. 

Voltando-se ao debate da proposição, 
discursa o Sr. Ivan Luz, que, no ense-
jo, apresenta suas despedidas, no mo-
mento em que se afasta do Congresso 
Nacional. 

O Sr. Mário Piva, pela ordem, usa da 
palavra, para informar que recebeu da 
Federação Nacional dos Jornalistas Pro-
fissionais, manifesto protestando contra 
o envio ao Congresso, pelo Presidente da 
República, do Projeto de Lei de Impren-
sa, ocasião em que transmite ao Plená-
rio a decisão dos jornalistas credencia-
dos junto ao Congresso de permanece-
rem durante 15 minutos nas galerias do 
recinto, em sinal de protesto contra o 
projeto tal como foi enviado pelo Poder 
Executivo. 

O Sr. Presidente, objetivando ordenar 
os requerimentos de destaques e para 
aguardar o resultado de entendimentos 
entre as Lideranças, suspende a Sessão 
por alguns minutos . 

Reaberta, usa da palavra o Sr. João 
Herculino, para solicitar uma salva de 
palma do Plenário para os jornalistas, 
em sinal de solidariedade do Congresso 
àqueles representantes da classe. 

Passando-se à votação da matéria, 
são, sucessivamente, aprovados desta-
ques, para rejeição, dos seguintes dispo-
sitivos do substitutivo oferecido pela Co-
missão Mista: § 2.0 do art. 37; § 3.0 do 
art. 37, alínea a, mantendo as expres-
sões: "nas emprêsas de radiodifusão" e 
"nas emprêsas noticiosas"; §§ 2.0 e 3.o 
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do art. 38; no § 4.0 do art. 39, as ex-
pressões: "salvo se provado que agiu do-
losamente, caso em que responderá, 
como co-autor, na forma do inciso I, § 
2.0 , do art. 37; e rejeitado o destaque 
para o art. 64. 

Passando-se à votação da redação fi-
nal da matéria, dispensada sua leitura, 
a pedido do Sr. Deputado Paulo Sarasa-

te e concedida pelo Plenário, é a mes-
ma aprovada, indo à sanção. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente convoca os Srs. Congressis-
tas para nova Sessão, dentro de instan-
tes, com Ordem do Dia, que designa, en-
cerrando a presente às 23 horas e 25 
minutos. - Gilberto Marinho - Guido 
Mondin. 

Ata da 60. a Sessão Conjunta, em 21 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da s.a Legislatura 

PRESID:t!:NCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 23 horas e 30 minutos, é aberta a 
Sessão, à qual comparecem 57 Srs. Se-
nadores e 329 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente submete ao Plenário 
a dispensa da leitura da Ata da Sessão 
anterior, para ser lida e aprovada no fi-
nal da Sessão. 

A Presidência esclarece os objetivos da 
presente Sessão, convocada para se rea-
lizar, dentro do prazo fixado pelo calen-
dário, a ultimação do Projeto de Cons-
tituição. 

Pela ordem, usa da palavra o Sr. Da-
niel Krieger, solicitando à Mesa a dis-
pensa da leitura da redação final do 
Projeto de Constituição. 

Submetida a dispensa à deliberação 
do Plenário, e não se tendo verificado 
unanimidade de votos, a Presidência 
conclui pela conveniência da leitura, que 
é procedida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

Anunciada a votação da matéria, usam 
da palavra os Srs. Vieira de Melo, para 
declarar que o Movimento Democrático 
Brasileiro não votará a redação final, e, 

em seguida, esclarece que sua Bancada 
se retira do Plenário, em prosseguimen-
to à obstrução do projeto. 

Feita a votação, o Sr. Presidente pro-
clama aprovada a redação final do Pro-
jeto de Constituição, tendo, nesta opor-
tunidade, se pronunciado o Sr. Carva-
lho Sobrinho, para ressaltar a atuação 
do Sr. Presidente Moura Andrade, à 
frente dos trabalhos parlamentares, du-
rante a elaboração constitucional. 

Encaminham à Mesa declarações de 
voto, os Srs. Josaphat Marinho, Alde 
Sampaio e Jairo Brum. 

Finda a matéria constante da pauta, 
discursam os Srs. Vieira de Melo e Ray-
mundo Padilha, que, em nome de suas 
agremiações partidárias, tecem conside-
rações sôbre a nova Carta ora aprovada. 

O Sr. Presidente Moura Andrade faz 
exortação ao Congresso Nacional, e agra-
dece o apolo e a cooperação recebidas 
dos Srs. Congressistas e, nada mais ha-
vendo a tratar, encerra os trabalhos à 
1 hora e 10 minutos do dia imediato. -
Gilberto Marinho - Guido Mondin. 
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Ata da 6l.a Sessão Conjunta, em 24 de janeiro de 1967 
6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 5.a Legislatura 

Sessão Solene para a promulgação da nova Constituição do Brasil. 

PRESID:ítNCIA DO SR. MOURA ANDRADE 

As 15 horas, é aberta a Sessão, à qual 
comparecem 29 Srs. Senadores e 168 Srs. 
Deputados. 

Compõem a Mesa, à esquerda do Sr. 
Presidente, o Sr. Deputado Baptista Ra-
mos, Presidente da Câmara dos Depu-
tados, e os Srs. Senadores Cattete Pi-
nheiro e Guido Mondin; à direita, os 
Srs. Senadores: Dinarte Mariz e Joa-
quim Parente. 

Usam da palavra os Srs. Congressis-
tas: Antônio Carlos, como relator da 
Comissão Mista incumbida do exame do 
Projeto de Constituição originário do 
Poder Executivo, e Raymundo Padilha, 
como Líder do Govêrno na Câmara dos 
Deputados. 

O Sr. Presidente anuncia a promulga-
ção da nova Constituição do Brasil, si-
multâneamente, pelas Mesas do Con-
gresso Nacional, passando os Srs. Mem-
bros a assinarem os autógrafos da nova 
Carta Magna, finda a qual, o Sr. Presi-
dente declara promulgada a nova Cons-
tituição brasileira, a vigorar a partir do 
dia 15 de março de 1967. 

Nesta oportunidade é executado o 
Hino Nacional, que é ouvido de pé por 
todos os presentes. 

O Sr. Presidente Moura Andrade, em 
breve discurso, se refere à importância 
do acontecimento histórico para a Na-
ção brasileira e encerra a Sessão às 16 
horas. 



• 



ADENDO 

Discursos pronunciados em sessões do Congresso Nacional, no período 
da convocação extraordinária destinada à discussão e votação do Projeto de 
Constituição e publicados posteriormente no Diário do Congresso. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR 
DEPUTADO GERMINAL FEIJó, NA 
SESSÃO NOTURNA DO CONGRESSO 
NACIONAL DE 20 DE DEZEMBRO DE 
1966, QUE SERIA PUBLICADO POS-
TERIORMENTE. ( 1) 

O SR. GERMINAL FEIJó - Sr. Pre-
sidente, Srs. Congressistas, quero, desde 
logo, esclarecer que não vou fazer um 
discurso analisando êsse Projeto de Cons-
tituição. Nestes três dias os Srs. Congres-
sistas, em reuniões conjuntas e separa-
das das duas Casas, já disseram com 
a maior lucidez, com o máximo de obje-
tividade, com absoluta compreensão, o 
que a proposição representa de ameaças 
ostensivas ao Brasil, e também se refe-
riram aos perigos a que o País estará 
exposto se forem aprovadas, como pa-
rece, disposições que escondem objetivos 
que vão causar graves danos à nossa 
Pátria. 

Em 1937, Sr. Presidente, Srs. Congres-
sistas, aluno da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, juntamente 
com outros colegas, entre os quais se 
encontrava o ilustre Presidente dêste 
Congresso, Senador Moura Andrade, ten-
tamos invadir a Faculdade de Direito 
para ali, naquelas arcadas centenárias, 
manifestar o nosso repúdio àquele regi-
me que então se instituía através de 
uma Carta outorgada, de conteúdo tipi-
camente fascista e totalitário, que du-
rante anos fêz com que êste País mer-
gulhasse nas trevas da violência e do 
poder totalitário. 

No preâmbulo dessa Carta fascista, 
que o então Chefe do Govêrno, Sr. Ge-
túlio Vargas, assinava, encontramos, 
para justificar a sua outorga, as mes-
mas razões, os mesmos torpes sofismas, 
as mesmas falsas motivações que ora se 
incluem nos documentos que acompa-
nham o Projeto de Constituição, o do 
Sr. Ministro da Justiça ao Marechal Cas-
tello Branco, mostrando a necessidade 
de dotar o País de uma Constituição que 
dê ao Chefe do Govêrno podêres abso-
lutos; e a mensagem, que dispensa co-
mentários, através da qual o Chefe do 
Executivo encaminhou o Projeto ao Con-
gresso. 

Quero dizer que a minha consciência 
jurídica de modesto bacharel em Direito 
e de cidadão que não se descuidou da 
leitura sôbre os problemas mais atuais 
de caráter jurídico, sociológico, econômi-
co etc., ficou traumatizada com êsse 
Projeto. 

Nestas condições, não posso concordar 
com alegação que aqui ouvi: a de que a 
Carta de 1946, em relação ao Projeto de 
Constituição atual do Govêrno, é um do-
cumento obsoleto, é uma Constituição 
completamente superada. Não é exato. 
Não vou fazer comparações entre as duas 

(*) Os discursos pronunciados pelos Srs. Depu-
tados Di:ls Menezes, Ulysses Guimarães e 
Francelino Pereira, nas sessões conjuntas de 
16-12-66, 16-1-67 e 21-1-67, respectivamente, 
não foram publicados no Diário do Con-
gresso Nacional. A Diretoria de Informação 
Legislativa não obteve os seus textos embo-
ra os solicitasse a seus autores. 

(1) D.C.N. - 15-1-67 - pág. 227. 



-936-

Constituições. Alguns dos mais ilustres 
juristas do Congresso, tanto do MDB 
como da ARENA- no caso da ARENA, 
por exemplo, na Câmara Alta, o ilustre 
Senador Afonso Arinos, e aqui na Câ-
mara Federal o Deputado Brito Velho 
e também outros Senadores e Deputados, 
de ambos os partidos - têm-se mani-
festado contra o texto do Projeto, como 
êle veio, e vão apresentar emendas. 

Não aprovam determinados artigos, 
parágrafos, incisos, que representam, se-
gundo reconhecem, profundo, grave, 
enorme retrocesso na vida política, eco-
nômica, social e jurídica de nosso País. 

Concluo, Sr. Presidente e Srs. Con-
gressistas, declarando o seguinte: não 
concorri à reeleição para a Câmara Fe-
deral. Essa resolução eu tomei quando 
tive a consciência, a convicção de que, 
desgraçadamente, não conseguiremos pe-
los processos tradicionais, pacíficos e de-
mocráticos, resolver a grave e crescente 
crise nacional. Peço a Deus estar enga-
nado, para que o Brasil não venha a 
sofrer ainda mais. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, que-
ro, nesta oportunidade, despedir-me dos 
ilustres membros do Congresso, dos Se-
nadores, dos Srs. Deputados, dos Srs. 
funcionários, e formulo votos - vejam 
bem- formulo ardentes votos para que 
os ilustres membros que vão constituir 
a próxima legislatura consigam levar o 
País a dias melhores, consigam livrá-lo 
desta crise que, infelizmente, dia a dia, 
leva ao povo mais angústia, mais aflições 
e mais desespêro. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
OSWALDO LIMA FILHO, NA SESSAO 
NOTURNA DO CONGRESSO NACIO-
NAL DE 18-12-66, QUE, ENTREGUE A 
REVISA O DO ORADOR, SERIA PU-
BLICADO DEPOIS. (2) 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Sr. 
Presidente, Srs. Congressistas, em obra 

· clássica para os estudiosos do Direito 

Público, "A Tirania" cuja leitura os fatos 
recentes do Brasil recomendam e tornam 
obrigatória, Vitória Alfieri, o grande poe-
ta e pensador italiano, inspirado em fer-
voroso amor à liberdade, naqueles dias 
do Século XVIII, semelhantes aos de 
hoje, em que a prudência mandava in-
clinar-se aos poderosos, fêz-se paladino 
da liberdade e da República. 

Permita-me o Congresso que renove as 
advertências de Alfieri. 

"0 Govêrno, dizia êle, é tirânico, não 
somente quando quem executa as leis 
as faz, como também existe perfeita 
tirania em todo Govêrno em que o 
encarregado da execução das leis 
nunca presta contas de sua exe-
cução aos que as criaram." 

E lembra ainda o mestre florentino: 
"Os romanos, êstes cidadãos livres, 
com quem não parecemos em nada, 
como conhecedores do coração hu-
mano, haviam erguido um templo ao 
mêdo. Tinham dado sacerdotes a essa 
divindade e sacrificavam-lhe víti-
mas." 

Há, hoje, no Brasil, homens que pro-
curam erguer um nôvo templo ao mêdo. 
São os homens do Govêrno, que, secun-
dados pelos seus correligionários da 
ARENA, procuram erigir aqui uma Cons-
tituição autocrática, numa homenagem 
e num altar ao mêdo. E aqui se vota sob 
disciplina militar, após baixados atos 
despóticos, que limitam ao mínimo o 
tempo de discussão, enquanto, lá fora, 
o rufar dos tambores e as ameaças mili-
tares vão aumentando a intranqüilldade 
e os temores que povoam a Nação. 

Lembro, ainda, a lição de Alfieri: 
"Deve-se dar, indistintamente, o no-
me de tirania a tôda espécie de Go-
vêrno em que a pessoa encarregada 
da execução das leis possa fazê-las, 
destruí-las, violá-Ias, interpretá-las, 
suspendê-Ias ou simplesmente burlá-

(2) D.C.N. - 17-1-67 - pág. 290. 
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las, com a certeza da impunidade, 
seja ês.c;e violador das leis hereditário 
ou eletivo.'' 

É o caso de S. Ex.a o Sr. Presidente da 
República, a quem, nesta Constituição, 
que num lapso o nobre Deputado Ge-
raldo Freire chamava de democrática, se 
atribui o poder de legislar. 

O Presidente dos Estados Unidos do 
Brasil é uma estranha figura constitu-
cional no mundo civilizado. É aquêle 
Presidente que pode legislar e cujas leis, 
sôbre matéria de segurança nacional, sô-
bre matéria de economia e de finanças, 
serão aprovadas pelo simples decurso do 
prazo, mereçam ou não aprovação do 
Congresso. 

É uma democracia singularíssima essa, 
em que o Presidente edita leis que não 
precisam ser aprovadas pelo Congresso. 
E aquelas que S. Ex.a remete ao Con-
gresso serão aprovadas pelo simples fato 
de que tenham sido para o Congresso 
remetidas - formalismo, aliás, dispen-
sável, pois, se se autoriza o Presidente 
a baixar leis sôbre as matérias mais 
importantes, como segurança nacional e 
economia, por que submeter outras ao 
envio ao Congresso? Basta uma pequena 
obstrução para que elas sejam, como se 
diz aqui, tidas como aprovadas. 

O Sr. Geraldo Freire - O Congresso 
pode recusá-las, como não?! 

O SR. OSWALDO Lll\IA FILHO - Ah 
é uma grande concessão a de V. Ex.ai 
V. Ex.a faz ao Congresso uma concessão 
de uma grandeza, de uma magnitude de-
mocrática profundamente comovedora, 
Deputado Geraldo Freire. 

O Sr. Geraldo Freire - V. Ex.a só se 
interessa pelos assuntos urgentes. 

O SR. OSWALDO Lll\IA FILHO - O 
Congresso pode recusar essas leis. Vejam 
bem que é uma concessão de grande va-
lia! O Congresso não pode legislar. Rece-
be as leis feitas e pode recusá-las, se 
elas não forem ... 

O Sr. Geraldo Freire - Se V. Ex.a não 
permite, eu não darei o aparte. 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Não. 
V. Ex.a nos dá prazer com seus apartes, 
desde que V. Ex.a não queira fazer a 
ironia de considerar, no regime demo-
crático, como um alto poder do Con-
gresso, apenas o de recusar as leis envia-
das pelo Presidente. 

O Sr. Geraldo Freire - Eu pediria a 
V. Ex.a que lêsse direito o texto, com sua 
serenidade. Aí se fala em matéria ur-
gente de segurança nacional, em que o 
tempo é dado precioso. Dentro dêste 
princípio, o Presidente da República, 
num ato de salvação nacional, pode for-
mular leis, que serão submetidas ao Con-
gresso: e, se o Congresso entender, re-
cusa-as. V. Ex.a é que não deve fazer 
ironia com a segurança nacional ... 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Não! 
V. Ex.a tem razão; estamos submetidos 
ao poder militar, e incorporo como uma 
ameaça a advertência de V. Ex.a É, aliás, 
profundamente temerário que nós, da 
Oposição, estejamos aqui a atacar a po-
lítica do Govêrno e os seus projetos, se 
neste próprio momento estamos amea-
çados de suspensão dos direitos políticos 
e de cassação de mandatos - como esti-
vemos, durante tôda a campanha dita 
livre e democrática, para as eleições 
libérrimas que se processaram no Brasil, 
quando, a cada passo, chegavam a nós, 
da Oposição, e nos comunicavam, como 
uma advertência: "O seu mandato foi 
cassado". E os correligionários do Dep. 
Geraldo Freire acrescentavam: "É um 
bom rapaz, é um bom deputado, mas 
que adianta a êle esta campanha? l!:le 
não toma posse. Será cassado." 

Esta é a democracia singularíssima que 
se estabeleceu no Brasil, no Govêrno do 
Marechal Castello Branco. 

Mas queria acrescentar mais alguns 
dados sôbre esta falada liberdade. Não 
foi por outro motivo que o Sr. Presi-
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dente Castello Branco repetiu, em sua 
exposição com que enviou o projeto a 
esta Casa: 

"Os fatos- diz S. Ex.a- e os dados 
da conjuntura nacional são recentes 
e estão bem vivos na memória dos 
Srs. Membros do Congresso Nacional 
"que bem compreenderão os altos 
propósitos do Poder Executivo e dis-
pensam a necessidade de recordá-los 
em suas minúcias." 

Está lá, na exposição de motivos! 
A mim, como a qualquer ledor despre-

venido e sincero, êste período é uma 
clara advertência ao fechamento recente 
do Congresso, à sua ocupação militar, ao 
seu recesso. O Presidente está aqui di-
zendo ao Congresso que tome tento, lem-
bre-se do que aconteceu há poucos me-
ses. 

Por via de conseqüência, há de se con-
cluir que o Presidente espera que o Con-
gresso não cometa a insensatez de rejei-
tar a sua proposta, porque, do contrário, 
os soldados do General Meira Mattos es-
tarão aqui, novamente, no dia seguinte, 
para outro fechamento em grande estilo, 
de forma altamente democrática! ... 

Que forma louvável, Deputado Geraldo 
Freire! É comovedor ver como esta Casa 
foi invadida por soldados, como os ca-
minhões a cercaram e como V. Ex. as da 
UDN devem ter vibrado por êste respeito 
pela Casa do Congresso Nacional, pelas 
instituições democráticas. 

Como o coração de V. Ex.a, tão ada-
mantino nos sentimentos democráticos, 
deve ter pulsado de revolta por aquêles 
atos de violência! Imagino mesmo que só 
a campanha política fervorosa a que V. 
Ex.a se dedicava o tenha impedido de 
fazer um protesto contra aquilo que o 
Deputado Adauto Cardoso considerou um 
atentado à democracia brasileira. 

Meus amigos, devo dizer que nós da 
Oposição julgamos mais honesto o tom 
das ameaças, sem rebuços, do Sr. Pre-

sidente da República do que o farisaismo 
hipócrita do seu Ministro da Justiça, êsse 
Ministro da Justiça que diz, sem nenhu-
ma cerimônia, à página 7 da sua expo-
sição de motivos: 

"A libertação do indivíduo e a sua 
proteção contra os podêres despóticos 
surgiram como pedra angular nas 
declarações de direito e, até a Pri-
meira Guerra Mundial, um esfôrço 
constante foi desenvolvido no sen-
tido de consolidar e aperfeiçoar essas 
normas, guardando fidelidade àque-
les cânones fundamentais." 

Pois é êsse mesmo Ministro que elabora 
essa Constituição, sem nenhum despri-
mor, a maior ve"rgonha que já se ela-
borou no Brasil que, no dizer dos ho-
mens mais insuspeitos, é um ditado au-
tocrático; que tem merecido a repulsa 
e o repúdio do Instituto dos Advogados; 
que vi condenada há dias no Supremo 
Tribunal Federal pela voz do represen-
tante dos advogados brasileiros- o Pro-
fessor Haroldo Valadão; e que causa sus-
peita e revolta a todo o povo brasileiro 
mas que encontrou aqui a confiança se-
rena da ARENA. A ARENA nada enxerga 
de mal nesta Constituição antidemocrá-
tica, assim denunciada por homens da 
insuspeição do Deputado Britto Velho, do 
Senador Afonso Arinos e do Senador Mil-
ton Campos. 

Os homens da ARENA estão aneste-
siados. Não vêem nenhum perigo neste 
ditado autocrático. Enterraram na sua 
maioria tôdas as bandeiras de 1937, as 
bandeiras da luta pela liberdade, pelos 
direitos individuais, as bandeiras da luta 
pela Democracia, as memórias de uma 
luta que os honrava, um passado que os 
colocava alto na nossa admiração. 

Tudo isto foi queimado às portas do 
Palácio do Planalto. 

O Sr. Arthur Virgílio - Permite V. Ex.a 
uma intervenção? 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Com 
prazer. 
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O Sr. Arthur Virgílio - O aparte que 
vou proferir se dirige menos a V. Ex.a 
do que aos integrantes da ex-União De-
mocrática Nacional, dessa UDN que fêz, 
quase por unanimidade, com a discor-
dância apenas do Deputado Amaral Ne-
to, o Sr. Carlos Lacerda seu candidato 
à Presidência da República; que fêz do 
Sr. Carlos Lacerda o homem que encar-
nava a confiança dêsse Partido para o 
supremo pôsto de direção dêste País. :l!:ste 
aparte se dirige mais aos ex-integrantes 
da União Democrática Nacional. Foi o 
Sr. Carlos Lacerda, candidato dêsse Par-
tido, que classificou o atual Ministro da 
Justiça, de datilógrafo da Carta de 1937. 
Um cidadão que foi apenas datilógrafo 
daquela Carta ditatorial só poderia fazer 
essa obra que V. Ex.a disseca em discurso 
magnífico e brilhante. 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Mui-
to grato ao aparte de V. Ex.a 

Continuarei, Sr. Presidente, repetindo 
que é uma afirmação profundamente fa-
risaica e falsa, aquela do Sr. Ministro 
da Justiça, pois o texto do Projeto o 
desmente e estabelece, no art. 150: os 
direitos e garantias individuais serão 
exercidos segundo têrmos estabelecidos 
em lei ordinária. E logo no art. 151 se 
institucionaliza a suspensão dos direitos 
políticos por 10 anos, mediante simples 
representação. Veja bem o Congresso: a 
Carta não diz quem julgará a represen-
tação. 

Diz o art. 151 que haverá suspensão 
de direitos políticos mediante simples 
representação do Procurador-Geral da 
República. 

Diz o trecho: 
"O abuso do direito individual ou 
político, de qualquer pessoa natural, 
com o propósito de subversão do re-
gime democrático ou de corrupção, 
importará na suspensão, por dois 
a dez anos, daqueles direitos, de-
clarada mediante representação do 
Procurador-Geral da República ao 
Supremo Tribunal Federal." 

O Sr. Geraldo Freire - Portanto, é 
o Supremo Tribunal Federal. 

O SR. OSWALDO Lll\IA FILHO- On-
de está dito que é o Supremo que jul-
gará? 

O Sr. Gerald-o Freire - V. Ex.a leu. Eu 
apenas ouvi. 

O SR. OSWALDO Lll\IA FILHO - V. 
Ex.a está ouvindo mal, me perdoe. V. 
Ex.a, cuja saúde desejo e peço a Deus 
todo poderoso, devia ir aos especialistas. 
Aqui está dito "importa na suspensão, 
declarada mediante representação do 
Procurador-Geral da República ao Su-
premo Tribunal Federal." 

O Sr. Geraldo Freire- Ex.a, o assunto 
é sério. Se a representação é feita ao 
Supremo, então o destinatário da repre-
sentação dará também o próprio julga-
mento. 

O SR. OSWALDO Lll\IA FILHO - Isso 
diz V. Ex.a, não está escrito aqui. 

O Sr. Geraldo Freire - V. Ex.a leu, eu 
ouvi. Então, leu errado. 

O SR. OSWALDO Lll\IA FILHO - Aqui 
não se diz quem julgará a representa-
ção: mas se diz que será declarada ao 
Supremo. Pelo que está dito aqui, o Su-
premo vai apenas conhecer da declara-
cão de um funcionário que é demissível 
~d nutum pelo Presidente da República. 

Srs. Congressistas, qual o clima ideal 
para a elaboração da Lei Maior do País? 

Ensina-nos José Duarte: 
"Queremos saber apenas - e isto 
vamos apurar com isenção e espírito 
alto, que o dever do legislador é 
transformar em preceitos, fixar em 
normas claras e precisas as conquis-
tas da cultura contemporânea, os 
imperativos éticos e sociais, e regular 
com justa medida e senso da reali-
dade, as necessidades e os reclamos 
coletivos, as exigências econômicas 
que no seu tempo pedem disciplina 
normativa ou legal. 
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Nenhum consumado artífice d.o di-
reito público, impregnado de teoris-
mo e chumbado à indeterminação 
das máximas, à transcendência das 
fórmulas, à mensuração dos princí-
pios, à preocupação dos conceitos, 
esquivo à realidade, às representações 
de vida, à economia da sociedade ho-
dierna, à objetividade, à análise dos 
fenômenos sociais, à continuidade da 
evolução histórica, às próprias leis 
sociológicas, que existem como as 
leis físicas, que o homem não in-
ventou, poderá, no atual grau da ci-
vilização, cientificamente mais bem 
ordenada e de mutações políticas tão 
acentuadas e, às vêzes contraditórias, 
encerrar-se em seu gabinete, debru-
çado sôbre os seus tratados, e ofe-
recer-nos o modêlo perfeito de uma 
Constituição escolhida para reger os 
destinos democráticos de um povo." 

Mas, se êstes reparos são feitos e essas 
exigências cabíveis a um jurista e a um 
estudioso do Direito, que dizer de uma 
Constituição elaborada pela vontade au-
tocrática do Presidente Castello Branco, 
ignorante das leis, avesso à sociologia, 
impermeável às sugestões mais esclare-
cidas, voltado para o passado e cultivan-
do a impopularidade, com o objetivo 
grato aos espíritos dos senhores absolu-
tos? Melhor seria que o Presidente repe-
tisse com o Príncipe D. Pedro I, no de-
creto de 12 de novembro de 1823, que 
dissolveu a primeira Constituinte do 
Brasil: 

"Hei por bem, como Imperador e De-
fensor Perpétuo do Brasil, dissolver 
a mesma Assembléia e convocar já 
uma outra na forma das instruções 
feitas para a convocação desta que 
acaba, a qual terá de trabalhar sô-
bre o projeto de Constituição que 
eu lhe hei de em breve apresentar, 
que será duplicadamente mais libe-
ral do que a extinta Assembléia aca-
bou de fazer." 

Na realidade, ficaria muito mais con-
forme o pensamento autocrático de S. 
Ex.a, que quer impor êsse monstrengo 
ao Congresso, se S. Ex.a usasse do mo-
dêlo absolutista do príncipe imperial. 

Senhores, como está sendo elaborada 
esta Constituição! Ainda hoje, aqui, as-
sistimos quando o nobre Líder do Go-
vêrno, Presidente da Comissão, e que por 
coincidência também é o Vice-Presidente 
eleito da República, invectivava o Pre-
sidente do Congresso porque reconhecera 
o fato material da falta dfl quorum para 
a discussão. E víamos o açodamento com 
que líderes da antiga UDN, e hoje da 
ARENA, temem defrontar o supremo po-
der militar instalado no Palácio do Pla-
nalto. O temor que se apossou das suas 
consciências. Como verberavam o Pre-
sidente por querer cumprir uma garantia 
mínima do estatuto que rege os destinos 
da Casa. 

Senhores, como foi elaborada a Cons-
tituição de 1891? 

É bom que lembremos como agiram 
nossos maiores para que cobremos um 
pouco de coragem no enfrentar êsses de-
sacertos. 

Salienta Agenor de Roure, o- mais lú-
cido analista da Constituição Republi-
cana: 

"Pelo Decreto n.0 29, de 3 de outu-
bro de 1889, 18 dias depois da revo-
lução que aboliu a Monarquia, o Go-
vêrno Provisório, chefiado por Deo-
doro, deu prova de sua lealdade para 
com a Nação e do seu desinterêsse. 
Cuidando, desde logo, de dar ao País 
uma Constituição, a ditadura reco-
mendou-se à gratidão dos brasilei-
ros. 
Que Constituição fôra essa? Oriunda 
do projeto da célebre "Comissão dos 
5", em que pontificavam Saldanha 
Marinho, Rangel Pestana, Magalhães 
Castro e Verneck, revista no seio do 
Govêrno Provisório, entre outros pela 
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competência inexcedível de Ruy Bar-
bosa, sua discussão se iniciara na 
Constituinte em 4 de novembro de 
1890 e só seria concluída em 24 de 
fevereiro de 1891, após três meses e 
20 dias de trabalhos constituintes e 
uma elaboração extraparlamentar 
que já se iniciara em 3 de dezembro 
de 1889 na "Comissão dos 5". Mesmo 
assim, a espíritos da pureza republi-
cana do Capitão Barbosa Lima, pa-
receu que a Constituição fôra votada 
a trouxe-mouxe." 

Na Constituinte de 1946, onde ponti-
ficaram figuras do valor de Nereu Ra-
mos, Prado Kelly, Agamenon Magalhães, 
Otávio Mangabeira, os trabalhos se pro-
longariam desde 2 de fevereiro a 18 de 
setembro. 

Como foi elaborada, Senhores, a Cons-
tituição dos Estados Unidos da América 
do Norte, que parece, hoje, um fanal para 
tudo no Brasil; que é um modêlo, cuja 
impressão é tão profunda no seio do 
nosso Govêrno, que faz o Ministro das 
Relações Exteriores dizer que "o que é 
bom para os Estados Unidos é bom para 
o Brasil?" Como foi elaborada essa Cons-
tituição - "A obra mais maravilhosa 
realizada em qualquer período pelo cé-
rebro e a vontade do homem", como a 
julgou Gladstone? Durante quatro meses, 
de 14 de maio a 17 de setembro de 1877, 
os autores da imortal declaração de Fi-
ladélfia construíram um monumento po-
lítico que, adaptado pelas gerações se-
guintes, renovado pela construção da 
Suprema Côrte, ainda hoje constitui um 
modêlo político admirável. Pode dizer-se 
que a Constituição estadunidense contém 
princípios que satisfazem a todos os ho-
mens e a tôdas as tendências. Os con-
servadores saúdam sua eficácia como 
garantia dos direitos adquiridos. Os libe-
rais a têm em alta estima, por sua pro-
teção às liberdades civis. Todos os inte-
rêsses, todos os matizes de opinião reco-
nheceram o seu prestígio ao procurar 
provar que seus princípios apóiam a 

Constituição ou não são com ela incom-
patíveis. 

E assim julga Hermann Pritchet, um 
dos grandes comentadores da Constitui-
ção, julgamento que, de resto, está na 
consciência de todos os estudiosos do Di-
reito Público. 

No Brasil, porém, o comportamento só 
é o de obediência quase servil ao modêlo 
americano quando se trata de servir aos 
trustes e monopólios americanos. Quan-
do devíamos recordar o modêlo norte-· 
americano no que tem de mais alto e 
mais nobre que é a formação e a orga-
nização da sua constituição política, nós 
nos convertemos numa república de 
Zâmbia, ou no Senegal, ou vamos buscar 
modêlo no Paraguai. No Brasil, a dita-
dura de hoje está esquecida das lições 
da soberania, que já ensinara com Plu-
tarco: "As três virtudes dos reinos c im-
périos são a clemência, a moderação c a 
verdade". 

Entre nós, após todo um cortejo de vio-
lências inomináveis, o Govêrno convocou 
o trabalho de juristas ilustres para de-
pois abandonar, inteiramente, o projeto 
elaborado por Seabra Fagundes, Orosim-
bo Nonato e Levy Carneiro e passou a 
argamassar, nos corredores e antecâma-
ras do Ministério da Justiça e do Con-
selho de Segurança Nacional, êsse do-
cumento lôbrego, triste, de mau estilo, 
de péssimo vernáculo, de inspiração pa-
rafascista, tendente àquilo que, no dizer 
do mestre Afonso Arinos, será a institu-
cionalização do arbítrio. 

O Sr. Germinai Feijó - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Com 
prazer. 

O Sr. Germinai Feijó - Em apoio ao 
que V. Ex.a está afirmando, proclaman-
do as virtudes da Constituição de 1946, 
eu me permito ler trecho da entrevista 
concedida ao Jornal do Brasil, de 11 do 
corrente mês, publicado no primeiro ca-
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derno, página 4, com o título "Pontes 
de Miranda afirma que a nova Carta 
não terá existência jurídica". 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO -
Quem é Pontes de Miranda, diante do 
julgamento do nobre Deputado Geraldo 
Freire? 

O Sr. Germinai Feijó - Eu ia dizer 
que ninguém poderia negar, neste País, 
a Pontes de Miranda, a condição senão 
de o maior constitucionalista atual de 
nossa Pátria, pelo menos um dos maio-
res, um dos grandes vultos do pensa-
mento jurídico de todos os tempos, de 
nossa Pátria. 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - De 
acôrdo com V. Ex.a 

O Sr. Germinai Feijó - Declara êle, 
em sua entrevista, o seguinte: 

"O jurista Pontes de Miranda, con-
siderado como a maior autoridade 
em Direito Constitucional no Brasil, 
afirmou ontem ao Jornal do Brasil, 
em entrevista exclusiva, que se re-
cusa a discutir os diversos aspectos 
do projeto de reforma da Consti-
tuição, porque "o poder estatal per-
tence ao povo e qualquer usurpação 
é juridicamente inexistente". 

E continua: 
"Juridicamente, dentro da democra-
cia - frisou o jurista Pontes de Mi-
randa - qualquer Constituição que 
fôr feita, sem observância das regras 
jurídicas da Constituição de 1946, 
elaborada com o respeito do poder 
estatal, que é do povo, tem de ser 
subordinada à aprovação pela As-
sembléia Constituinte ou por plebis-
cito". 

E no final de sua entrevista, aludindo 
ao Ministro Carlos Medeiros - autor do 
anteprojeto de Constituição, ou pelo me-
nos o que introduziu na matéria modifi-
cações que desfiguram o trabalho rea-
lizado pelos juristas daquela Comissão, 
anteriormente nomeada pelo Presidente 

da República - diz o ilustre Pontes de 
Miranda: 

"Tenho aqui uma entrevista de um 
jurista de 1966 que dizia em 1934: 
"No Brasil só cabem dois Partidos: 
o Integralista e o Comunista". Acres-
centa o autor da Carta de 1966: "O 
mais não tem raízes na atualidade 
e como tal está condenado a desa-
parecer". 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO É 
afirmação do atual Ministro Carlos Me-
deiros da Silva. Vê V. Ex. a que, ao cha-
mar a Constituição de parafascista não 
exagero. Foram buscar para redator da 
Constituição um homem que acredita 
que, no Brasil, só havia lugar para inte-
gralismo e comunismo. S. Ex.a foi esco-
lhido a talho de foice, pelo Sr. Presidente 
da República. 

Não poderia, Sr. Presidente, Srs. Con-
gressistas - nem que V. Ex.a me asse-
gurasse algumas horas para falar -
perlustrar todos os erros monstruosos, 
todos os atentados contra a Democracia, 
perpetrados neste projeto de Constitui-
ção. 

Quisera, porém, aflorar a pedra de to-
que das Constituições democráticas. Sa-
bemos que o que define o comportamen-
to democrático, num texto constitucio-
nal, é, bàsicamente, o respeito ao Poder 
Legislativo, ao Poder desarmado. É, co-
mo dizia Alfieri, a distinção entre quem 
faz as leis e as executa, que assegura 
a inexistência de tiranias. 

Meus amigos, tenho em mãos também 
outro livro incômodo para os dias de 
hoje, é uma edição da Revista Brasileira 
de Estudos Políticos, escrito pelo ilustre 
Professor Pedro Aleixo, da Faculdade de 
Direito da Universidade de Minas Gerais. 
Parece que o político, o Vice-Presidente 
da República, o Presidente da Comissão 
de elaboração constitucional enterrou, 
também, as suas convicções jurídicas e 
democráticas ao pé da entrada do Palá-
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cio do Planalto. S. Ex.a, diz à página 
55, dêsse livro que tenho consultado, 
amiudamente: 

"Ainda para ser anotado é que quan-
do e onde quer que os regimes de 
fôrça, os governos totalitários se es-
tabelecem e dominam, então, e aí, 
entra em declínio ou é abolida a ga-
rantia de liberdade para os votos e 
as opiniões dos delegados do povo 
nas câmaras, nos conselhos, nas as-
sembléias." 

O nobre Deputado Pedro Aleixo pen-
sava assim quando professor e até há 
bem pouco tempo, como Deputado de 
Oposição. Mas os ares do Govêrno, a 
convivência com a capacidade de dou-
trinação do Marechal Castello Branco 
lhe devem ter alterado as convicções, 
porque S. Ex.a defende uma Constitui-
ção, onde se diz no art. 33, a monstruo-
sidade que é única na história do nosso 
Direito Constitucional moderno: 

"Art. 33 - Os Deputados e Senado-
res, desde a expedição dos diplomas 
até a inauguração da legislatura se-
guintes, são invioláveis no exercício 
do mandato por suas opiniões, pala-
vras e votos, salvo disposição consti-
tucional ... " 

exceção que não havia em nenhuma das 
Constituições anteriores - ... 

" ... ou em flagrante de crime ina-
fiançável, não poderão ser presos 
nem processados sem licença de sua 
Câmara". 

Aí abre-se uma brecha, uma exceção 
para prevalecer a disposição constitu-
cional, referente ao estado de emergên-
cia do art. 151 e de outros podêres con-
feridos, despoticamente, ao Sr. Presiden-
te da República. 

Vem o § 2.0 e dispõe: 
"Se a respectiva Câmara não se ma-
nifestar sôbre o pedido, dentro de 60 
dias, a licença para o processamento 
será considerada automàticamente 
concedida". 

É evidente que não precisarei escla-
recer o que isto significa. Se qualquer 
auditor de guerra no Brasil, ou qualquer 
autoridade judicial, desavisada, pedir a 
prisão e o processamento de um Depu-
tado ou de um Senador e, excedidos 60 
dias, o Congresso não deliberar por estar 
de férias, por haver obstrução ou por 
qualquer um dos motivos que implicam 
em demora, nessas ocasiões, a licença 
será automàticamente concedida. 

Não há memória, no mundo civilizado, 
de uma disposição semelhante. Esta foi 
feita como modêlo para aterrorizar o 
Congresso, para lhe impedir a liberdade 
de opinião, a inviolabilidade de votos, o 
exercício daquelas prerrogativas de jul-
gamento da atuação do Presidente, em 
defesa dos direitos do povo, que são o 
fulcro e o apanágio da atividade par-
lamentar. 

Para que a Câmara dos Deputados me-
dite na monstruosidade que isto repre-
senta lembrarei que, só nos países afri-
canos, onde a cultura política é muito 
nova e quase inexistente, é que, no caso 
de flagrante, desaparecem os direitos e 
as garantias assegurados aos parlamen-
tares. Que diz, por exemplo, a Consti-
tuição da Etiópia? 

"Nenhum Deputado pode ser proces-
sado, interrogado de qualquer modo, 
a propósito de seus votos e opiniões 
dados no exercício de suas funções, 
nem processado, detido ou encarce-
rado durante o período da legisla-
tura senão com autorização da Câ-
mara dos Deputados, salvo no caso 
de flagrante delito." 

v. Ex.as podem consultar êste trabalho. 
Deve existir um exemplar na Biblioteca. 
Tenho a honra de possuí-lo. As Consti-
tuições do mundo civilizado, em matéria 
de garantias, de inviolabilidade e de imu-
nidades parlamentares, não consignam 
essa monstruosidade. Mas é o mesmo 
Professor Pedro Aleixo quem escreveu 
êsse tratado, que vem aqui defender esta 
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inovação atentatória dos direitos do Par-
lamento. 

Meus amigos, parece que à porta dos 
palácios presidenciais se instalou um 
nôvo rio Letes - aquêle rio da mitologia 
grega, cujas águas tinham o condão de 
tornar desmemoriados os que o atraves-
savam. 

Parece que tôda a ex-União Democrá-
tica Nacional, com as exceções honrosas 
dos que já se manifestaram, como o Prof. 
Milton Campos, como o Prof. Brito Ve-
lho, como o Deputado Amaral Neto, co-
mo o Deputado Wilson Martins e alguns 
outros - o grosso entrou no rio Letes do 
Palácio do Planalto e não enxerga mais 
a Constituição, não vê mais a Democra-
cia; pretende apenas prestar suma obe-
diência ao Sr. Presidente da República 
nesta matéria. 

Outra definição, Srs. Congressistas, das 
Constituições, que tornaria possível, cla-
ra e nitidamente, a diferença entre Es-
tado-democrático e Estado-totalitário, é 
o tratamento que essas Constituições dis-
pensam aos direitos e garantias indivi-
duais. 

Pois bem. Consultem os Srs. Deputados 
o artigo 149 da Constituição. Consultem 
o quadro comparativo elaborado pelo 
Senado Federal, e verão que no artigo 
149 os direitos e garantias individuais são 
inteiramente desvirtuados, esgotados de 
tôda a sua importância e das suas tra-
dicionais características. O que faz o ar-
tigo 149, por exemplo, é apenas referir, 
como disse muito bem o nobre Senador 
Arthur Virgílio, numa atribuição de com-
petência, sôbre que matérias a Câmara e 
o Senado poderão legislar em lei ordiná-
ria; sôbre essa matéria, porque de nada 
significa dizer-se que a Constituição ga-
rante a inviolabilidade de domicílio, 
quando se nega a definição que a invio-
labilidade de domicílio tem no Brasil 
desde a República, aquela que impede 
que êle seja invadido durante a noite; 
aquela que impede a invasão do lar, sal-
vo mediante determinação da autorida-

de judiciária competente; aquela que 
faz com que, na Inglaterra, onde o Di-
reito Constitucional, desde o "Bill of 
rights", constitui uma garantia de cada 
cidadão britânico, o orgulho daquele po. 
vo, conquistado em luta, que faz de cada 
homem um rei em seu lar. Desapareceu 
no Brasil a inviolabilidade que fica co-
mo um lixo histórico para ser examina-
do em legislação ordinária, que é ordi-
nária no vernáculo e em todos os seus 
sentidos semânticos, ordinaríssimas leis 
que um Congresso coacto, aterrorizado, 
deverá votar para servir a êste poder 
militar absoluto que hoje se instituiu no 
Brasil pela vocação ditatorial do Sr. Pre-
sidente da República. 

Quero lembrar ao Congresso Nacional 
-quando dizia que essa distinção é fun-
damental entre país totalitário e demo-
crático, lembrava-me a Constituição So-
viética. 

Nas Constituições Soviéticas de 1936 
e iterativamente em tôdas as Constitui-
ções Soviéticas votadas desde 1918, todos 
êsses direitos também são assegurados. 
Diz seu artigo 125: "Conforme ao inte-
rêsse dos trabalhadores e com objeto de 
consolidar o regime socialista se garante 
aos cidadãos da URSS liberdade de pa-
lavra e de imprensa". 

E a fórmula com que os juristas 
soviéticos puderam retirar tôda a subs-
tância da Declaração dos Direitos e 
Garantias Individuais, que vem do "bill 
of rights", que vem da Declaração de 
Direitos da Revolução Francesa, que 
vem da Declaração de Filadélfia e cons-
titui um patrimônio comum da Huma-
nidade civilizada. 

Pois bem. Aqui neste projeto de Cons-
tituição, todos êsses direitos são esgota-
dos de sua substância e ficam como a 
carcaça de um animal morto, despido de 
vida porque a sua substância foi extraí-
da pela disciplina dos artigos 150 e 151, 
que remetem à legislação ordinária, fi-
xar os limites e os têrmos do exercício 



- 945 

dêsses direitos. E, no artigo 151, subme-
te o exercicio dêsses direitos à pena de 
suspensão declarada pelo Procurador-
Geral da República, a mando do Sr. Pre-
sidente da República. 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, o 
que caracteriza o Brasil de hoje, o que a 
Nação exige dos usurpadores, dos liberais 
"demodés", dos fariseus que formam a 
côrte do poder militar, é que restituam à 
Nação Brasileira a Democracia, o Govêr-
no do Povo espezinhado, atormentado, 
faminto, submetido ao terror policial, ao 
terrorismo intelectual, de cunho neo-
fascista, que queima livros, que tortura 
presos, que fuzila e afoga, nas madruga-
das nos quartéis. O que a Nação reclama 
é que lhe devolvam o seu direito de esco-
lha livre dos seus governantes, que essa 
Constituição elimina; que a liberte dêsse 
neo-colonialismo a que essa Carta de 
Mecejana nos quer condenar. 

Uma lei constitucional digna do seu 
nome, em que não faltasse a inspiração 
da consciência nacional, exigiria o pro-
gresso, o aperfeiçoamento das nossas 
instituições políticas, econômicas e so-
ciais. Onde aquela ascenção das massas 
trabalhadoras? Onde o voto do analfa-
beto? Onde a liberdade sindical? Onde 
o direito de livre escolha dos governan-
tes? 

Essas são as marcas das constituições 
modernas, não a que nos é hoje imposta 
por essa Carta para-fascista. Os que as-
sinam o trôpego parecer do Senador An-
tônio Carlos Konder Reis, os que se afa-
digam em atender as imposições do po-
der militar, colaboram na sua institucio-
nalização. Podemos mesmo dizer que o 
Brasil recuou tanto no tempo que podia 
ter retornado à Monarquia, para coroar 
Castello, Primeiro e único Imperador do 
Brasil. De tal forma os direitos, as ga-
rantias, as prerrogativas, as franquias 
gerais, as garantias democráticas estão 
amortalhadas nesse projeto, que a volta 
à monarquia seria uma consequência na-
tural. 

Fala o Govêrno na ordem que restau-
rou; também há ordem aparente nos 
pântanos onde as bactérias se entrede-
voram; também há ordem nas prisões. 

O que se pretende com a execução 
desta Carta para-fascista é converter 
definitivamente o País numa vasta pri-
são; num modêlo exemplar do regime 
penitenciário o Brasil declarado 
numa prisão única e todos somos sub-
metidos ao poder absoluto, discricioná-
rio e soberano do Presidente da Repúbli-
ca. 

Procurando, Srs. Deputados e Srs. Se-
nadores, ser leal às tradições liberais de 
Pernambuco, lembro aos Srs. Congressis-
tas, uma vez mais, a lição imorredoura 
dos grandes mestres do Direito Consti-
tucional: - "a técnica constitucional é 
a técnica de liberdade". 

* " * 
íntegra das questões de ordem relati-

vas à existência de "quorum", mencio-
nadas no 2.0 volume dos Anais, pág. 148. 
ATA DA 9.a SESSAO CONJUNTA, El\1 18 

DE DEZEMBRO DE 1966 (") 

6.a Sessão Legislativa Extraordinária da 
5.a Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS.: MOURA 
ANDRADE, GILBERTO MARINHO 

E GUIDO MONDIN 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

- As listas de presença acusam o com-
parecimento de 23 Senhores Senadores e 
119 Senhores Deputados. Havendo núme-
ro regimental, declaro aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata da sessão anterior. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura 
da ata da sessão anterior, que é sem de-
bate aprovada. 

O Sr. Humberto Lucena (Questão de 
ordem) - Sr. Presidente, no exercício 
da Liderança do MDB na Câmara dos 
Deputados, requeiro a V. Ex. a, se possí-
vel, a verificação de presença para 
efeito de prosseguimento da sessão. 
(3) n.c.N. - 19-2-66 - págs. 1139 a 1145. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Antes de decidir a questão de ordem 
por V. Ex. a levantada, a Presidência irá 
mais uma vez, conferir na Portaria a lis-
ta de presença. Para isso, suspende ases-
são por uns instantes. 

<Suspende-se a sessão) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Verificou a Presidência que a lista de 
comparecimento acusa a presença de 124 
Senhores Deputados neste instante. Vai 
deferir, entretanto, o requerimento de 
verificação de presença que lhe foi for-
mulado. Assim, solicita ao Serviço Tele-
fônico da Câmara o obséquio de anunciar 
que se está procedendo à verificação de 
presença no plenário. 

A chamada será feita, na Câmara dos 
Deputados, de Norte para Sul. Pode ser 
iniciada, independentemente de pronun-
ciamento da liderança, por se tratar de 
verificação de presença. 

O Sr. Secretário deve registrar a pre-
sença do Sr. Humberto Lucena como re-
querente da verificação. 

O Sr. Secretário- No momento opor-
tuno, Sr. Presidente, ou já? 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
-No momento oportuno da chamada do 
Sr. Humberto Lucena, que será dado co-
mo autor do requerimento de verifica-
ção. 

Procede-se à chamada. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - Sr. 
Presidente, peço a palavra, sôbre a ma-
téria em votação. 

O Sr. Presidente (Gilberto Marinho) 
-Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA- (Ques-
tão de ordem) - Sr. Presidente, desde 
que o ilustre Líder da Oposição tomou a 
si a responsabilidade de solicitar a pre-
sença colegial dos Deputados que deram 
essa mesma presença na portaria, come-
cei a ter dúvidas. Não indaguei das in-

tenções, mas tenho o direito de entrar 
em dúvida sôbre a legitimidade do ato 
que se está praticando. Reservei-me 
para discuti-lo em questão-de-ordem, 
no exato instante em que a minha pre-
sença é reclamada colegialmente. Devo 
dizer a V. Ex. a, para testemunha de 
nosso objetivo, que esta Casa tem uma 
lei interna, que regula o seu processa-
mento em tudo que concerne à ativi-
dade específica do Deputado. Por exem-
plo, a presença do Deputado. Nunca 
se exigiu a materialidade física dessa 
presença, como agora, numa nova her-
menêutica que se pretende introdu-
zir, se me permitem, discricionària-
mente, nas usanças desta Casa. O arti-
go respectivo que versa a matéria - e é 
o único, na ausência de outro a que de-
vemos obediência, o artigo 85, diz sim-
plesmente em seu parágrafo primeiro: 

"O Presidente verificará, pela lista 
de comparecimento, o número de 
Deputados presentes." 

E nada mais. Não há regimento comum 
sôbre isso. 

Não há por que pretender a analogia 
com o Regimento do Senado, que esta-
belece ou estabeleceria esta presença fí-
sica visualmente verificável. 

As conseqüências de natureza política, 
-por que não dizer de natureza moral? 
-para o comportamento de cada Depu-
tado nesta Casa deparam-se de inopino 
com uma resolução que, no mínimo, se 
poderia, respeitosamente, qualificar de 
arbitrária. 

A Câmara dos Deputados - penso eu 
pela minha Casa, na qual sou modesto 
líder -vem dizer à Presidência do Con-
gresso, com o respeito que seu titular 
sempre me merece e, a que tenho sido 
fiel nestes 15 anos de mútua convivên-
cia, que é preciso rever o quanto antes 
essa decisão, tal a transcendente gravi-
dade do precedente que S. Ex.a acaba de 
estabelecer, aceitando essa intervenção 
tática, respeitável sem dúvida, de um 
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Líder da Oposição - Oposição que não 
pode honradamente, de boa fé, argüir 
um ato mínimo, um só ato nosso pelo 
qual possa deduzir tenhamos pretendido 
excluir, quer voluntàriamente, quer de 
forma tecnicamente organizada, a sua 
presença nos debates acêrca da impor-
tante matéria que temos sob as vistas. 

Assim foi, Sr. Presidente, na Comissão 
Especial, na Grande Comissão, onde to-
dos deferimos o anseio de esclarecimen-
to da honrada Oposição. Assim o fêz V. 
Ex.a ontem, numa decisão que mais tar-
de terei ensejo de, em outra questão de 
ordem, também discutir. 

Já agora, não querendo admitir ne-
nhuma inteligência secreta em tôrno 
disso, não querendo admitir associações 
de natureza psicológica, ou de natureza 
partidária, ou de objetivo político, que 
seria, pelo menos, insensato, por ora afir-
mo a V. Ex.a a minha desconformidade 
pessoal, e, quero dizer, já agora, que a 
quase totalidade de minha bancada não 
aceita êsse precedente gravíssimo por 
V. Ex.a introduzido, creio, de absoluta 
boa-fé. Com o respeito devido a V. Ex. a 
com aquêle respeito intelectual, aquêle 
respeito político e - por que não dizer? 
- até afetivo; a V. Ex.a, meu compa-
nheiro nesta Câmara durante tantos 
anos, quero dizer Sr. Presidente, da mi-
nha estranheza. E fica aqui consignada, 
nestas palavras respeitosas, a solicitação 
para que resolva, com a sua alta judica-
tura política, esta questão que venho a 
submeter ao seu alto descortínio. 

O SR. PRESIDENTE (1\loura Andrade) 
- A Presidência ouviu, com a máxima 
atenção, a questão de ordem levantada 
pelo ilustre Líder da Maioria na Câma-
ra dos Deputados e vai respondê-la des-
de já, porque se sente habilitada para 
tanto. 

Comete o ilustre Líder um equívoco; 
mas, antes de anunciá-lo, lembro aos 
Srs. Congressistas que esta Presidência 
precisa ser totalmente escrava do Regi-
mento e das leis que norteiam um pro-

cesso legislativo. Do contrário, não po-
derá assegurar a legitimidade do decurso 
do mesmo processo. Compreende a Pre-
sidência que, em certas oportunidades, o 
Plenário ou algumas pessoas em Plená-
rio podem desejar que a Presidência sal-
te algumas das exigências que lhe são 
impostas na execução da direção dos tra-
balhos. Mas, se isso pode constituir a fa-
cilidade de um momento, significaria, 
indubitàvelmente, intransponível dificul-
dade para o futuro; desmoralizaria to-
talmente o processo legislativo. Desapa-
receria a indispensável disciplina nesse 
processo. Não haveria segurança, nem 
para a Oposição nem para o Govêrno de 
que realmente os fatos se dessem como 
devem ocorrer em qualquer oportunida-
de; e com muito maior razão, quando te-
mos em debate matéria desta relevância, 
que é de grande repercussão para tôda 
a vida nacional. 

Ora, o Regimento Comum tem dispo-
sição expressa a respeito do assunto. Diz 
o Art. 53 que, nos casos omissos, aplicar-
se-ão as normas do Regimento do Sena-
do. Assim, só se não existirem normas 
no Regimento do Senado poderá a Pre-
sidência aplicar, subsidiàriamente, as do 
Regimento da Câmara dos Deputados. 

Mas vou ler todo o Art. 53: 
"Art. 53 - Nos casos omissos neste 
Regimento aplicar-se-ão as normas 
do Regimento do Senado e se êste 
ainda fôr omisso as do da Câmara 
dos Deputados". 

o Regimento do Senado não é omis-
so a respeito. :t!:le declara expressamente 
o seguinte: 

"Art. 158 - A sessão ordinária terá 
início às 14 horas e 30 minutos, pelo 
relógio do Plenário, presentes no re-
cinto ... " 

No recinto; quer dizer, não na lista de 
comparecimento, não na portaria, não 
no edifício, mas no recinto. 

" ... presentes no recinto pelo me-
nos 17 Senadores". 
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E mais: o Regimento Comum no Art. 
4.0 , estabelece: 

"Art. 4.0 - As sessões do Congresso 
Nacional serão públicas e só poderão 
ser abertas com a presença mínima 
de l/4 de Senadores e Deputados, 
respectivamente". 

Portanto, com a presença mínima no 
recinto, conforme diz o Regimento do 
Senado, de l/4 de Senadores e de Depu-
tados. 

Por esta razão, a Presidência decidiu 
da forma como fêz. Não vê, pois, como 
rever sua decisão, diante do que expres-
samente estabelece o Regimento Inter-
no. (Pausa) 

O Sr. Secretário prosseguirá a chama-
da dos Srs. Deputados. 

PROSSEGUE A CHAMADA 

O SR. ADAUTO CARDOSO- Sr. Pre-
sidente, desejo repisar a questão suscita-
da pelo meu eminente líder. V. Ex. a, na 
sua sábia, na sua lúcida resposta, alude 
ao Regimento Comum, das reuniões do 
Congresso, que, no art. 1.0 , explicita te-
mas nítidos, isolados, distintos, caracteri-
zadores dessas reuniões: 

"l.o - A inauguração da sessão le-
gislativa; 

2.0 - a elaboração ou reforma do 
Regimento Comum; 

3.0 - recepção do compromisso do 
Presidente da República; 

4.0 - a deliberação sôbre veto; 
5.0 - a eleição e posse do Presi-

dente da República." 

De forma que o dispositivo por V. Ex.a 
citado, Sr. Presidente, é daqueles que 
têm incidência direta, nítida, sôbre de-
terminados itens e sôbre determinadas 
reuniões do Congresso. Esta é uma reu-
nião para fim totalmente diverso, em 
que cada uma das Casas, não só no de-
bate, mas principalmente na votação, 
conserva a sua individualidade. 

É compreensível que V. Ex.a advogue 
a aplicação, severa, rigorosa do Regi-
mento Comum para casos fora dos itens 
citados no art. 1.0 

Mais compreensível seria, porém, Sr. 
Presidente, que V. Ex.a, liberalizando o 
entendimento, a interpretação daquilo 
que se pratica em tôdas as Casas legis-
lativas, entendesse que a Câmara dos 
Deputados não precisa, na sua existên-
cia autônoma, que não se apaga para 
questões de quorum, ter uma presença 
de um quarto dos seus membros para po-
der funcionar em conjunção com o Se-
nado. 

Esta é a razão pela qual, respondendo 
"presente" tanto aqui quanto na lista da 
porta, reitero a V. Ex.a o pedido para 
reexaminar a sua decisão, que é decisão 
que assenta bem aos critérios que presi-
dem as reuniões do Congresso e aos i tens 
estabelecidos de maneira explícita, taxa-
tiva, para as reuniões do Congresso, mas 
que não assenta bem a reuniões da na-
tureza desta em que nos encontramos. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A Presidência ouviu, com o interêsse 
que lhe despertou, a questão-de-ordem 
que acaba de ser formulada pelo Sr. 
Deputado Adauto Lúcio Cardoso, princi-
palmente pela circunstância de que S. 
Ex.a, no exercício da Presidência da Câ-
mara dos Deputados, teve a oportunida-
de de aplicar o Regimento, em circuns-
tâncias as mais diversas e em dias me-
moráveis desta Casa. Todavia, a Presi-
dência tem de lembrar que a Emenda 
Constitucional de número 17-65 acres-
centou outras hipóteses de reunião do 
Congresso Nacional ou qualquer das Ca-
sas do Congresso Nacional, inclusive 
aquela para atender matéria relevante 
ou urgente, a juízo da Mesa, e para apre-
ciar, exatamente como ocorre hoje, por 
solicitação do Presidente da República, 
projetos de sua iniciativa. Também os 
atos institucionais baixaram normas de-
terminando outras, que não apenas aque-
las que constam do Regimento Comum, 
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para diferentes circunstâncias em que o 
Congresso Nacional deverá reunir-se. 
Todavia, para tôdas estas reuniões, o 
Regimento continua a ser o Regimento 
Comum, subsidiado em primeiro lugar, 
pelo Regimento do Senado e, em segun-
do lugar, pelo Regimento da Câmara. A 
Presidência julga que, principalmente 
em assuntos da natureza dêste que hoje 
estamos discutindo, ela está certa na sua 
interpretação, porquanto seria temerá-
rio que, principalmente no instante em 
que há um requerimento de verificação 
de presença, e em que é pôsto em dúvida 
o quorum anunciado pela Portaria, a 
Presidência se satisfizesse exclusivamen-
te com a lista de presença elaborada por 
um funcionário, não considerando a cir-
cunstância de que um líder duvida da 
presença anunciada pelo funcionário da 
Casa. De modo que, em assuntos desta 
ordem, a Presidência acha que, com 
maior razão, deve manter a sua decisão. 
Assim sendo, a decisão está mantida. 
Evidentemente, que esta Presidência, 
dada a estatura de ambos os argüentes, o 
Líder da Maioria e o nobre Deputado 
Adauto Lúcio Cardoso, irá estudar o as-
sunto, embora na sessão de hoje prossi-
gamos como antes, e verificar se, por-
ventura, ela não foi suficientemente ar-
guta para observar outras razões que pu-
dessem determinar um modo de proce-
der diverso. 

O SR. RAYMUNDO PADILHA - Sr. 
Presidente, acredito possa auxiliar a 
decisão de V. Ex.6 • Vejo que, de certa 
maneira, alguns dos nossos argumen-
tos calaram profundamente na inteli-
gência de V. Ex. a Com referência ao 
Regimento Comum, não ignora V. Ex. a 
que, para adaptação dêle a novas cir-
cunstâncias de natureza jurídica e 
constitucional, é mister, evidentemen-
te, se proceda àquela reforma ou adap-
tação inicial. Não me consta Sr. Pre-
sidente, que, em referência à emenda 
constitucional a que há pouco V. Ex.a 
aludiu, tenha sido feita no Regimento 
Comum a menor alteração. Quando, 

pois, o Sr. Deputado Adauto Lúcio Car-
doso invoca, no artigo inicial do Regi-
mento, os objetivos da convocação co-
mum, ou seja, do Congresso Nacional, 
verifica-se que entre aquêles objetivos 
não há nenhuma referência à matéria 
que nos reúne hoje no Congresso. Assim, 
a emenda posterior para ser incluída no 
texto dêste artigo, exigiria a reforma re-
gimental, que, ao que me consta, até êste 
momento não foi feita, em conseqüência 
do que voltamos ao assunto. Não é pos-
sível aplicar por analogia o art. 4.0 do 
Regimento Comum à Câmara dos Depu-
tados. E vem, então, a segunda questão-
de-ordem, que já agora se torna oportu-
no mencionar: não é possível, em face 
dessas circunstâncias notórias, que ana-
logicamente se atribua a V. Ex.a a prer-
rogativa de incluir aquêle quarto de pre-
sença ao invés do décimo que o Regi-
mento da Câmara estabelece. Até agora 
nada encontrei que o autorizasse. V. Ex.a 
há de atribui-lo à minha própria defi-
ciência. Mas esta é uma Casa onde essas 
dúvidas devem ser suscitadas, quando se 
toma deliberação dessa gravidade. Não 
me sinto ainda suficientemente esclare-
cido, Sr. Presidente, na conduta que de-
vo seguir como Líder da Maioria nesta 
Casa. 

O Sr. Daniel Krieger- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Com a palavra o Líder da Maioria no 
Senado Federal, Senador Daniel Krieger. 

O SR. DANIEL KRIEGER - Sr. 
Presidente, confesso que não vou le-
vantar questão-de-ordem. Se V. Ex.a 
quiser cassar-me a palavra, pode cassá-
la inicialmente; se V. Ex.a me permitir 
prosseguir, quero fazer algumas consi-
derações. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-
de) -v. Ex.a está com a palavra. Dei-
lhe a palavra e asseguro-lhe o seu uso. 

O SR. DANmL KRmGER - Agrade-
ço a V. Ex.6 • 
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Sabe V. Ex.a, sabe o Senado, Shbe a 
Câmara dos Deputados e sabe a Nação 
do meu espírito de concórdia e de en-
tendimento. Sempre procurei resolver 
as questões com mediação, com compre-
ensão e com inteligência. Dizia Ruy 
Barbosa, com muita propriedade, que a 
política é a ciência da transigência in-
teligente e honesta. Sempre tenho pro-
curado, Sr. Presidente e Srs. Congressis-
tas, pautar a minha ação por êsses prin-
cípios. Abri tôdas as perspectivas e, V. 
Ex.a sabe, sempre procurei um diálogo 
com a Oposição. Nunca procurei impor 
o pensamento do Govêrno nem o meu, 
mas procurei encontrar um denomina-
dor comum, para que pudéssemos dar à 
Nação uma Constituição que corres-
pondesse às suas aspirações, aos seus in-
terêsses e aos seus objetivos. 

Mas sinto, com pesar, que, diante da 
tolerância, minha e de grande número 
dos homens que integram o partido do 
Govêrno e da compreensão de muitos 
dos nossos adversários - e, quero aqui 
proclamar, êsses companheiros nada 
mais desejam do que reintegrar o País 
dentro da ordem jurídica -há elemen-
tos que buscam solapar o nosso esfôrço 
para colimar êsse objetivo. Sabe V. Ex.a, 
Sr. Presidente, que não lhe atribuo essa 
intenção. Sei dos seus nobres propósitos, 
sei dos seus desejos de servir ao Con-
gresso, que preside, e à Nação. Mas 
aproveito esta oportunidade para dizer 
que a ARENA quer o entendimento por-
que deseja aperfeiçoar a Constituição e 
a ARENA - e digo-o como seu Presiden-
te- é a maioria do Congresso Nacional. 
E, se há princípio que deve ser aceito 
e respeitado em qualquer democracia, é 
o de que a maioria é que determina os 
acontecimentos. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a 
ARENA, pela palavra do seu Presidente, 
declara que é sensível a todos os enten-
dimentos, mas que não tolera, não acei-
ta a obstrução e nenhum outro proces-

so que procure impedir a marcha nor-
mal do processo legislativo. 

Eram estas, Sr. Presidente, as declara-
ções que eu desejava fazer. Enunciei-as 
com a vibração do meu temperamento 
e da minha formação, mas esperv que 
todos os congressistas compreendam que 
a tarefa da reconstrução constitucional 
do Brasil não pertence a um partido, 
mas a todos. Todos devem empenhar-
se nessa missão. Precisamos lembrar que 
a Constituição que votarmos será sus-
ceptível de emendas; que, se ela não 
fôr perfeita, todos nós poderemos emen-
dá-la no futuro. Esquecem-se de que no 
projeto não há qualquer restrição a 
emendas constitucionais. Neste particu-
lar, foi copiado fielmente o texto da 
Constituição antiga. Poderemos refor-
má-la; poderemos aperfeiçoá-la no de-
curso do tempo, e as gerações futuras 
hão de abençoar os homens que, numa 
hora difícil, tiveram a compreensão ne-
cessária de que todos se deveriam con-
gregar, num pensamento comum, no de-
sejo único de servir ao Brasil e dotá-lo 
de instituições jurídicas justas e neces-
sárias. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andra-
de) - Apenas para que os trabalhos 
prossigam, a Presidência deve declarar 
que êles estão sob a égide do Regimento 
Comum do Congresso Nacional. t!:stc se-
rá aplicado e, nos casos omissos, será 
subsidiado pelo Regimento do Senado 
Federal, ou ainda, omisso êste, pelo da 
Câmara dos Deputados, e, nas hipóteses 
próprias, pela Resolução n. 1, de 1964, 
do Congresso Nacional. 

Assim, antes de prosseguir na chama-
da, lembra a Presidência apenas que 
êstes fatos estão ocorrendo em vista de 
uma anomalia surgida desde o inicio do 
processamento desta matéria: a inexis-
tência de votação pelo próprio Congres-
so Nacional, do rito em que deveria rea-
lizar os seus trabalhos. Era o que nor-
malmente se faria, e então estaria todo 
o assunto perfeitamente regulado. 
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Mas, não tendo podido o Congresso 
votar as suas próprias normas de tra-
balho, elas têm de ser executadas de 
acôrdo com o Ato Institucional n.0 4 e 
com as normas constantes do Regimen-
to Comum, do Regimento do Senado e do 
Regimento da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Secretário prosseguirá a chama-
da. 

PROSSEGUE A CHAMADA 
O SR. JOSÉ BONIFACIO - Sr. Pre-

sidente, estou chamado a pronunciar-me 
sôbre alguma coisa e, como não sei o 
que devo responder, porque o Regimen-
to não explica, quero levantar a seguin-
te questão de ordem. 

V. Ex.a bem sabe, hermeneuta que é 
da legislação do País, que a interpreta-
ção depende do fôro íntimo e da cons-
ciência de cada um. Acredito que V. 
Ex.a esteja certo em sua interpretação, 
mas acho que está enganado na sua exe-
cução. 

O Regimento Comum estabelece que, 
nos casos ali omissos, se aplicarão as 
normas do Regimento do Senado e se 
êste ainda fôr omisso, o da Câmara dos 
Deputados. Então, V. Ex. a tem remeti-
do os que levantam questões de ordem 
ao Regimento do Senado, que V. Ex. a 
leu. Peço, porém licença a fim de en-
gajamento do meu raciocínio, para 
também ler: 

"A sessão ordinária terá início 
às 14,30, pelo relógio do plenário, 
presentes no recinto pelo menos 17 
Senadores, e durará no máximo 4 
horas, salvo prorrogação". 

Aí, acho, está o engano de V. Ex.a O 
Regimento do Senado não explica como 
se procederá essa verificação, não es-
clarece como se deva ela realizar para 
aquilatar-se a presença de Senadores. 
Mas o da Câmara explica e esclarece. 
Então, considerar-se-á omisso o do Se-
nado e há de remeter-se o intérprete ao 
Regimento da Câmara, que diz o seguin-
te ... 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A questão foi formulada? 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Ainda 
não. 

Então, diz o da Câmara: 
"A hora de início da sessão, os 
membros da Mesa, Deputados, ocu-
parão seus lugares. O Presidente ve-
rificará ... " 

Agora, pergunto: verificará como? O 
do Senado não esclarece, nem explica; 
mas o da Câmara é expresso, é muito 
claro. Verificará pela lista de compare-
cimento, que não fica ao alvedrio do 
funcionário da Casa. É imperativo do 
Regimento. Foi a Câmara que votou. 
Ela determinou se aquilatasse o núme-
ro de presentes através da lista. Essa 
lista tem uma validade resultante de 
votação da Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, recapitulando ràpida-
mente: sendo omisso o Regimento do 
Senado sôbre a verificação da presença, 
V. Ex.a não tem outro remédio, para es-
clarecer o processo de verificação, senão 
remeter ao Regimento da Câmara. En-
tão, êle dá a solução, que é exatamente; 
pela lista de comparecimento. 

Mas, Sr. Presidente, se V. Ex.a obsti-
nar-se ainda na sua interpretação, o 
que é um direito que todos lhe reco-
nhecemos, ainda aí V. Ex.a estaria en-
ganado na verificação do número, por-
que antes de proceder à chamada V. 
Ex.a fará a verificação por bancada. En-
tão, deveria fazer ocuparem os Srs. 
Deputados seus lugares para saber o 
número de presentes. Se houvesse núme-
ro, evitaria a chamada, que é uma coi-
sa longa e demorada. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- A questão de ordem foi levantad!l. com 
aquela vivacidade que todos nós reco-
nhecemos ao ilustre Deputado José Bo-
nifácio, mas não posso acolhê-la. Não 
posso porque o Regimento do Senado de-
clara que a verificação é de presença de 
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Senadores no recinto e para verificar a 
presença no recinto, tenho de circuns-
crever-me aos presentes no recinto. Não 
teria cabimento que, para verificar 
quantos estão no recinto, eu perguntas-
se, na Portaria, quantos passaram por 
ela ou quantos estão registrados na lis-
ta de presença. De outro lado - é a par-
te final da questão de ordem - a veri-
ficação por bancada não inclui a hipó-
tese da verificação de presença. A veri-
ficação por bancada é a verificação de 
votação. 

Assim, acredito que está bem decidido. 
O problema todo está em haver número 
na Casa. O essencial é que o Congresso 
se apresente com o número mínimo pa-
ra discutir. A Presidência não pode 
substituir uma eventual falta de número 
através de declaração que faça e de re-
cusa de verificação que ela assinale. 

Os Srs. Líderes vão ter paciência, mas 
devem trazer suas bancadas para res-
ponder sua presença, porque não podem 
resolver êste assunto através da Presi-
dência querendo compeli-Ia a infringir 
o Regimento Interno. Isso eu não farei. 

Pode prosseguir na chamada. 
(0 Sr. Secretário prossegue a chama-

da). 

O SR. PEDRO ALEIXO - Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Tem a palavra, para uma questão 
de ordem, o nobre Deputado Pedro Alei-
xo. 

O SR. PEDRO ALEIXO - Sr. Pre-
sidente, prometeu V. Ex. a que conti-
nuará estudando êste assunto, realmen-
te inteiramente nôvo para quantos se 
encontram presentes, hoje, na Câmara 
dos Deputados. V. Ex.a há de permitir, 
portanto, que como questão de ordem, 
eu venha trazer alguns elementos, que, 
embora devam ser compulsados por V. 
Ex.a no estudo profundo que vai reali-

zar, ficarão como demonstração de nos-
so interêsse à própria solução dêste gra-
ve problema. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, há uma 
questão a ser resolvida, que é a de sa-
ber se os Regimentos definem o que se 
deve considerar recinto, se recinto é 
apenas aquêle espaço no qual se realizam 
as sessões, ou se recinto deve ser todo 
aquêle espaço dentro do qual possam 
estar os Srs. Senadores ou os Srs. Depu-
tados. 

Se consultarmos os dicionários, vamos 
verificar que recinto é espaço fechado 
- Dicionário Contemporâneo da Língua 
Portuguêsa, Caldas Aulete - compreen-
dido dentro de muros ou obras de defe-
sa; recinto - Dicionário Geral e Ana-
lógico da Língua Portuguêsa - é espaço 
fechado, santuário, terreno ou espaço 
murado; recinto é certo e determinado 
espaço - Pequeno Dicionário da Lín-
gua Portuguêsa; Recinto - espaço fe-
chado, área compreendida dentro de 
certos limites, interior, cômodo - Nô-
vo Dicionário Brasileiro Ilustrado; re-
cinto - recesso interior, santuário; re-
cinto é determinado espaço, diz Laude-
lino Freire; recinto é determinado 
espaço - Cândido de Figueiredo. 

Se não encontramos, Sr. Presidente, 
nos diversos Regimentos, uma concei-
tuação que possa conduzir à determina-
ção do espaço, incontestàvelmente ha-
vemos de entender como sendo recinto 
todo aquêle espaço que está cercado por 
aquêles elementos que identificam fisi-
camente o edifício do Senado, ou o edi-
fício da Câmara. 

Recinto da Câmara dos Deputados, Sr. 
Presidente, há de ser não sàmente a sa-
la das sessões, mas, também, as salas 
das Comissões, tôdas as demais depen-
dências. Assim, sendo êste o conceito de 
recinto, estão presentes no recinto não 
sàmente os Deputados que se encontram 
nesta sala como também os que, visivel-
mente, se encontram olhando nossa pre-
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sença e ouvindo as magníficas lições re-
gimentais de V. Ex.3 • 

Ora, se é assim, não se poderia deixar 
de considerar que todos que estão no 
recinto da Câmara dos Deputados estão 
positivamente contribuindo com sua 
presença para o quorum indispensável, 
a fim de que possa ser aberta a sessão. 

De outro lado, é preciso, Sr. Presiden-
te, que se tenha a maior atenção para o 
grave fato que acaba de verificar-se 
com o deferimento do requerimento pro-
duzido pelo eminente Líder do Movi-
mento Democrático Brasileiro. 

Há uma informação oficial de um 
funcionário, segundo a qual na Casa 
existem 119 Deputados. O requerimento 
feito pelo nobre Deputado, antes de tudo, 
como disse V. Ex.3 , en passant, põe em 
dúvida a palavra do funcionário. Mas a 
palavra do funcionário tem fé pública. 
É baseada nela, realmente, que hão de 
ser tomadas tôdas as deliberações. E ela 
só pode deixar de prevalecer pelos pro-
cessos estabelecidos, em horas próprias, 
nas oportunidades devidas, de acôrdo 
com o Regimento. 

Ora, Sr. Presidente, pelo Regimento 
sabemos que há uma porção de ficções 
indispensáveis ao desenvolvimento dos 
trabalhos da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, do Congresso. Uma des-
sas ficções é o voto do Líder, que, falan-
do, exprime o pensamento dos seus pró-
prios liderados. E, quando se pretende 
que essa palavra não venha a prevale-
cer, é que se vai fazer a verificação de 
votação. Só nesses casos é que se pode 
fazer a chamada; fora daí, não há dis-
positivo, seja no Regimento Interno do 
Senado, seja no Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, que permita 
essa anomalia de se fazer uma chamada 
para saber se o funcionário informou 
com precisão. Se fôssemos admitir que 
a informação do funcionário é falsa, Sr. 
Presidente, teríamos de começar por pu-
nir o funcionário; mas, uma vez que ve-

rificássemos que Deputados que estão 
presentes na lista não acudiram, como 
estamos vendo, à chamada, não podería-
mos punir o funcionário pelo fato de os 
Deputados, embora presentes, se recusa-
rem, de propósito, numa obstrução iné-
dita, a comparecer para declarar sua 
presença aqui para o início dos nossos 
trabalhos. 

Ora, Sr. Presidente, outra questão que 
está ínsita é, sem dúvida, aquela que 
decorre do processo de verificação. Te-
mos um caso de verificação comum, 
quando não estão presentes na sala dos 
debates Deputados em número suficien-
te para o prosseguimento de certa dis-
cussão. Mas a verificação aí não se faz 
por chamada, e, sim, pela simples cons-
tatação do número de presentes, pela 
contagem. Ora, se é pela contagem que 
se faz em caso tal, como converter nesse 
insólito processo de chamada uma veri-
ficação que só poderia ser feita se não 
acreditássemos na probidade e na ho-
nestidade do funcionário? 

Sr. Presidente, não acredito mesmo 
que haja alguém capaz de, antes do co-
mêço das nossas sessões, comparecer pe-
rante um funcionário da Câmara para 
recomendar que êle enxerte seu nome 
no número de presentes. Não creio nis-
so, por mais generosos que fôssem os in-
tuitos daquele que pretendesse assim fa-
cilitar a percepção da quota avaliável, 
da mesma forma como não acredito que 
uma declaração dessa natureza pudes-
se, no dia seguinte, ser revogada. 

Assim, Sr. Presidente, nós temos de 
considerar que a tradição desta Casa 
não apenas de 32 anos, mas desde quan-
do ela existe, nos impõe o dever de, res-
peitosamente embora, impugnar com 
estas razões a deliberação de V. Ex.a 
Tanto mais quanto, se ela prevalecer, 
será prenhe das mais funestas conse-
qüências. E imagine V. Ex.a se o nobre 
Líder que requereu a verificação de pre-
sença se retirasse logo depois de con-
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cluída a chamada, como se retirassem 
outros Deputados, como freqüentemen-
te ocorre, e, em seguida, viesse êle a 
pedir que se apurasse se o Sr. Secretá-
rio estava ou não certo na informação 
dada após a chamada ... Teríamos suces-
sivas e constantes chamadas constituin-
do-se, assim, na arma mais eficiente 
para a mais terrível de tôdas as obstru-
ções. 

Sr. Presidente, acredito que V. Ex.3 , 

tão zeloso de tôdas as tradições desta 
Casa do Congresso Nacional, há de com-
preender que essas tradições deverão ser 
seguidas para que não prevaleçam os 
processos insólitos que agora pretendem 
sejam inaugurados. 

O SR. PRESIDENTE - (Moura An-
drade) - Salientou o Sr. Deputado Pe-
dro Aleixo que as considerações que 
faria objetivavam oferecer elementos 
para os estudos posteriores que a Presi-
dência tinha anunciado. Assim as rece-
bo. Desde logo, entretanto, entendo que 
recinto, pela definição dos dicionários e, 
também pela definição do Regimento, 
está muito bem individualizado. É o es-
paço fechado; é o certo e determinado 
espaço fechado; é o recesso interior, é o 
determinado espaço fechado a que fazem 
referência os dicionários. E o espaço fe-
chado onde só podem ser admitidos, 
conforme diz o Regimento Interno, Se-
nadores e Deputados, e nenhuma outra 
pessoa, salvo a Imprensa, nas suas Ban-
cadas próprias, é êste. Porque, nos outros 
espaços, fechados ou não, da Casa, são 
admissíveis outras pessoas. E nos outros 
espaços não se realizam sessões plená-
rias. 

De modo que o recinto do plenário da 
Câmara é êste, e hoje é o recinto do ple-
nário do Congresso. Mas, a Presidência 
irá estudar, com tôda atenção, as ques-
tões apresentadas pelo Deputado Pedro 
Aleixo e verificar se elas poderão aju-
dá-la no sentido de encontrar um rumo 
que seja conveniente sem modificar, en-

tretanto, os preceitos e a tradição e a 
forma como esta Presidência precisa 
manter a tramitação do processo. 

Prossiga-se na chamada. 

PROSSEGUE A CHAMADA 
O SR. VIEIRA DE MELO - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - (Moura An-

drade) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Deputado. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Sr. 
Presidente, a posição que o Movimento 
Democrático Brasileiro tomou, na ses-
são de hoje do Congresso Nacional, não 
visava outro objetivo senão o de pre-
servar e prestigiar o calendário que 
V. Ex.a determinou para a elaboração 
constitucional que o Congresso ora está 
enfrentando. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, assis-
timos, sem interferências, às várias 
questões de ordem suscitadas nesta Casa, 
através das quais se procurou estabele-
cer uma dúvida quanto à posição de 
V. Ex.a no acêrto com que apreciou a 
matéria. 

Causou, a todos nós, enorme estra-
nheza que se pusesse dúvida à decisão 
de V. Ex.a de verificar a existência de 
quorum, fato corriqueiro, banal, diário, 
nos trabalhos legislativos. 

Assim como se verifica a presença no 
processo de votação, a despeito de a 
lista de comparecimento acusar a maio-
ria absoluta, no Congresso Nacional, não 
vejo como recusar a verificação de um 
quorum estabelecido para a abertura 
dos nossos trabalhos. Mas não quería-
mos fazer o jôgo dos nossos eminentes 
adversários, contestando aquelas ques-
tões-de-ordem, pois estávamos certos de 
que elas tinham um objetivo único, qual 
seja o obter, afinal, quorum cuja exis-
tência contestamos. 

Os fatos, vieram demonstrar, Sr. Pre-
sidente, que estávamos com inteira ra-
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zão quando assim procedemos. Não vai 
nisso acusação alguma ao funcionário 
da Casa encarregado de anotar a pre-
sença dos Congressistas. :ll:le anota a sua 
entrada mas não pode controlar a sua 
permanência na Casa. E o Partido em 
oposição tem o dever de fiscalizar, so-
bretudo, matéria de magna importân-
cia como esta que estamos examinando 
agora. 

Sr. Presidente, queria dizer a V. Ex.a 
neste momento, - reportando-me àqui-
lo que disse no início das minhas pala-
vras - que a nossa posição aqui, efeti-
va, real e concreta, é no sentido de as-
segurar o calendário que V. Ex.a nos 
anunciou. Estamos convencidos de que, 
iniciada a discussão e a votação da ma-
téria hoje, o calendário de V. Ex.a seria 
sacrificado e a votação final não se 
daria no dia 22, mas antes, no dia 21. 

Portanto, preliminarmente, antes de 
dar instruções à minha Bancada, para 
comparecer e comprovar o quorum, per-
guntaria a V. Ex.a se, verificado o quo-
rum, haveria alteração da data marca-
da por V. Ex. a Se houver, para efeito da 
votação, a Oposição continuará ausente 
do Plenário. Não dará número. Faço 
honra ao espírito com que V. Ex.a tem 
presidído êstes trabalhos. Com a sua 
autoridade, serenidade, lucidez, mesmo, 
às vêzes, sendo provocado como V. Ex.a 
o foi, durante esta sessão, soube man-
ter-se à altura de um Presidente do 
Congresso Nacional, não aceitando as 
pechas que lhe foram atiradas. Isso hon-
ra V. Ex.a e nos dá, a nós outros, a opor-
tunidade e até mesmo a obrigação de 
neste momento, proclamar a lisura, a 
decência e a honradez com que V. Ex.a 
está presidindo as sessões do Congres-
so. 

Se V. Ex.a portanto, nos declarar que 
a verificação de quorum não alterará o 
calendário, darei logo instrução aos meus 
companheiros, - tão solícitos no cum-
primento da ordem de obstrução -, para 
que imediatamente compareçam, dando 

o número necessário a que a sessão fun-
cione regularmente. 

O SR. PRESIDENTE - (Moura An-
drade) -A Presidência informa ao emi-
nente líder Vieira de Melo que estabele-
ceu um calendário para o início da dis-
cussão no dia 19, amanhã. Todavia, a 
previsão do ínicio daquele calendário, -
conforme ficou muito bem esclarecido 
- estava ligada ao cumprimento de dis-
positivo do Ato Institucional, pelo qual, 
uma vez concluído o parecer, deveria 
ser publicado. Após a publicação ime-
diatamente entraria a matéria em dis-
cussão e votação. 

Tendo a Comissão Mista concluído 
seu trabalho, publicado êle pela Im-
prensa Oficial, foi essa publicação re-
cusada por esta Presidência. Mas, tendo-
se realizado nova publicação de avulsos 
e havendo isso acontecido com temp~ 
para se iniciar a discussão, na sessão de 
hoje, o calendário tem, portanto, início 
no dia de hoje. E tendo início no dia de 
hoje, a matéria deverá estar com a sua 
votação encerrada no quarto dia, se-
gundo diz o Ato Institucional. A data de 
22 portanto, será atribuída à segunda 
fase e a Presidência vai garantir êsse 
dia 22 como prazo de apresentação de 
emendas, em favor do próprio Plenário, 
portanto, sem nenhum prejuízo. 

De modo que o dia 22 será acrescido 
ao prazo de apresentação de emendas. 

Com estas palavras respondo à ques-
tão de ordem levantada pelo eminente 
Líder Vieira de Melo, na esperança de 
que esta resposta à exposição feita por 
S. Ex.a, tão desvanecedora para esta 
Presidência, encontre repercussão no seu 
espírito, no sentido de realizar, efetiva-
mente, aquela intenção anunciada, qual 
seja a de determinar à sua disciplinada 
Bancada que compareça para podermos 
iniciar, no dia de hoje, o calendário 
anunciado pela Presidência do Congres-
so Nacional. 
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O SR. VIEIRA DE MELO - Sr. Presi-
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - (Moura An-
drade) -Tem a palavra o Sr. Deputado. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Sr. 
Presidente, Srs. Congressistas, um mi-
nuto apenas eu me permito tomar ainda 
a atenção de V. Ex. a para pedir aos 
meus companheiros que, em homena-
gem às providências anunciadas por 
V. Ex. a, compareçam ao Plenário a fim 
de completar o número necessário. 

O SR. PRESIDENTE - (Moura An-
drade) - O Sr. Secretário aguardará 
um momento a fim de que o nobre 
Líder do Movimento Democrático Brasi-
leiro dê as instruções que acaba de 
anunciar para o ingresso de sua Ban-
cada no Plenário. (Pausa). 

O Sr. Secretário pode reiniciar a cha-
mada. 

O SR. BRITO VELHO - (Interrom-
pendo a chamada) - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - (Moura An-
drade) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Brito Velho. 

O SR. BRITO VELHO - Sr. Presi-
dente, há poucos instantes, foi dito, pelo 
nobre Líder Sr. Deputado Vieira de 
Melo, que as questões de ordem eram 
como que desafios lançados à pessoa do 
em in ente Presidente do Congresso 
Nacional. 

Ora, não é êsse o entendimento que 
eu, pessoalmente, dou às questões de or-
dem que foram levantadas. Até pelo con-
trário: parece-me que elas vão servir 
para que bem se esclareça um assunto 
que a mim se me afigura de alta rele-
vância. 

O eminente Sr. Deputado Pedro Alei-
xo, durante o debate, lembrou o concei-
to de recinto e V. Ex. a, respondendo à 
questão de ordem levantada pelo emi-

nente Deputado, declarou que recinto 
deveria ser considerado, propriamente, 
a sala onde se realizam as sessões. 

Eu não sou, eminente Sr. Presidente 
do Congresso Nacional, um regimenta-
lista. Longe de mim tal pretensão. Pela 
primeira vez, hoje, leio, e sinceramen-
te o afirmo, o Regimento Interno do Se-
nado. No entanto, imediatamente, sur-
giu-me uma dificuldade. Leio no art. 
158: 

"A sessão ordinária terá início às 
14,30 horas, pelo relógio do plená-
rio, presentes no recinto pelo menos, 
17 Senadores," etc. 

Ora, há uma norma de exegese, de 
hermenêutica que manda que tôdas as 
vêzes que alguma dificuldade surja 
quanto ao significado de um vocábulo, 
de um têrmo de uma expressão con-
fronte-se a mesma com outros texto 
da mesma lei ou regimento. 

Ora, lendo o art. 5.0 , § 2.0 , vejo o se-
guinte: 

"Presente o diplomado, o Presiden-
te designará três Senadores para re-
cebê-lo e introduzi-lo na sala das 
sessões, onde prestará o seguinte 
compromisso." 

Aqui vê V. Ex. a que uma das vêzes, 
claramente, se denomina um lugar on-
de se reúnem os Senadores. Então isto 
seria recinto especial, aquêle recinto de-
dicado a serviço propriamente das reu-
niões dos Senhores Senadores. Ora, já 
que V. Ex.a diz pretender fazer um es-
tudo aprofundado - eu o felicito por 
isso e acho que seria aprofundado, mes-
mo porque V. Ex.a é dono de peregrina 
inteligência, à qual presto, neste mo-
mento, minha homenagem - eu suge-
riria que V. Ex.8 , levando em conta êste 
fato a que me referi e que está contido 
dentro do próprio Regimento, fizesse 
uma revisão dêsse conceito porque a 
mim me parece que recinto é a totali-
dade do Senado, quando se fala nêle, e 
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recinto da Câmara será a totalidade da 
Câmara, das diversas dependências e, 
sobretudo, do plenário onde se reúnem 
os Senhores Deputados. 

Mais do que questão de ordem, tomei 
a palavra para, em primeiro lugar, res-
ponder ao eminente Deputado da Bahia, 
Sr. Vieira de Melo que, realmente, não 
deu uma interpretação adequada àqui-
lo que os meus companheiros fizeram. 
Nenhum de nós estava com intenção de 
provocar a Presidência dêste Congres-
so. Em segundo lugar, desejo prestar 
uma homenagem a V. Ex.a, que tanto 
esfôrço fêz para contribuir, com as suas 
luzes, no sentido de obtermos o exato, 
o adequado, o certo entendimento que 
se há-de dar, daqui para o futuro, ao 
vocábulo "recinto", quando nos referir-
mos seja ao Senado seja à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. AMARAL NETO - Sr. Presi-
dente, peço a palavra para contraditar 
a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE - (Sr. Moura 
Andrade) - Tem a palavra para con-
traditar a questão de ordem o nobre 
Deputado Amaral Neto. 

O SR. AMARAL NETO - Sr. Pre-
sidente, nós o u v imo s aqui a pala-
vra dos mais abalizados Líderes do Go-
vêrno desde o Líder no Senado ao Líder 
na Câmara, e alguns outros Líderes de 
grande ressonância nesta Casa, a res-
peito da decisão dada por V. Ex.a ao pe-
dido de verificação formulado pelo Vice-
Líder Deputado Humberto Lucena, em 
nome do M.D.B. 

Queria lembrar à Casa e, principal-
mente, aos Srs. Líderes um fato que pa-
rece esquecido; quando V. Ex.a aceitou 
o Ato n.0 4, a partir do momento em 
que êsses Líderes, em contacto com o 
Govêrno e com êle compactuando no 
Ato, aceitaram as determinações do Ato 
para que a Casa funcionasse votando 
uma Constituição, eu queria lembrar a 

êsses Líderes, repito, que V. Ex. a decla-
rou que êste Ato dava à tramitação da 
Constituição um processo inusitado. Tal 
processo inusitado a que V. Ex.a se re-
feriu foi por mim citado no mesmo dia 
logo depois de V. Ex.a ter pronunciado 
essas palavras. 

Sr. Presidente, a decisão de Vossa Ex-
celência de mandar verificar o quorum 
na Casa tem base, tem alicerce, inclu-
sive na aberração em que se constituiu 
o Ato Institucional n.0 4. O que a mim 
faz estranhar o que muito me admira é 
que homem do gabarito do Senador Da-
niel Krieger, pelo qual tenho pessoalmen-
te a mais profunda amizade e o maior 
respeito, tenha demonstrado tanta re-
volta contra uma decisão de V. Ex.a, Pre-
sidente do Poder a que pertence o Se-
nador Krieger, como pertenço eu, e não 
tenha sentido revolta alguma contra a 
intromissão de um Poder dilatorial, nas 
nossas atribuições, forçando-nos a agir 
como quer o ditador e não como quer o 
Congresso. Admira-me que êsses antigos 
líderes da União Democrática Nacional, 
líderes da "eterna vigilância", homens 
que, no passado, usaram de todos os 
processos regimentais ou não, para ga-
rantir a sobrevivência da Democracia, 
para obstruir, para não permitir que 
medidas lesivas ao interêsse nacio-
nal fôssem votadas no Congresso. Hoje, 
êsses homens se levantam contra uma 
minoria esmagada ... 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Muito 
bem! 

O SR. AMARAL NETO - ... contra 
uma minoria que não tem como agir, a 
não ser pela luta; contra uma minoria 
que está aqui presente, não na ilusão de 
que possa vencer pelas suas idéias, mas 
para afirmá-las morrendo, porque sabe 
que vai ser esmagada pelo rôlo compres-
sor da maioria que, como se disse tão 
bem e como diziam tantos velhos políti-
cos, nem precisa votar - vota para es-
magar. 
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Daí por que a decisão de V. Ex.a foi 
contraditada por homens do gabarito 
de Britto Velho, contradit!J.da por Daniel 
Krieger, contraditada por Adaucto Car-
doso, contraditada por José Bonifácio, 
meus companheiros de ontem que, ao 
meu lado, protestavam contra providên-
cias como esta, porque defendiam os 
direitos da minoria. Acredito tenham 
êsses homens desenvolvido esforços jun-
to ao Sr. Castello Branco para fazer 
com que êste Ato fôsse mais fraco, mais 
brando, não fôsse tão violento. Acredito 
mesmo que o nobre Senador Daniel Krie-
ger tenha hoje, com aquela sua emoção 
e coração enorme, aquela quase realeza 
de político gaúcho, com a emoção que 
vai às lágrimas quando defende seus 
pontos de vista, acredito que tenha ob-
tido alguma melhora neste Ato. 

Sabe o nobre Senador Daniel Krieger 
- que sempre lutou na Oposição -, que 
jamais, nem êle, nem eu, nem Adaucto 
Cardoso, nem Britto Velho, nem José 
Bonifácio fomos tão violentados na opo-
sição, quanto agora se violenta a Oposi-
ção nesta Casa. 

O Sr. Britto Velho - V. Ex.a está co-
metendo injustiça, não use o meu nome. 

O SR. AMARAL NETO - O defeito é 
que V. Ex.a, conversando, não ouviu o 
que eu disse. 

Vou repetir- Se me permite o nobre 
Presidente - V. Ex. a, emotivo como os 
homens bons, reage; mas muitas vêzes 
reage sem ter sido atingido. Esta foi 
uma das vêzes. 

Mas saiba V. Ex.a que quando ouvir o 
seu nome dito por mim, pode estar certo 
de que êle só pode ser bendito, nunca 
maldito. Disse que V. Ex.a, o Senador 
Daniel Krieger, o Deputado Adaucto Car-
doso, o Deputado, José Bonifácio, bem 
como eu, nunca na oposição fomos tão 
violentados como agora se violenta a 
Oposição nesta Casa. 

O Sr. Britto Velho - Mas não por 
mim. 

O SR. AMARAL NETO - Não, mas 
V. Ex.a, o Senador Daniel Krieger, o 
Deputado Adaucto Cardoso serão as ví-
timas de amanhã. 

O Sr. Britto Velho - Eu não! 
O SR. AMARAL NETO- Hoje somos 

nós as vítimas. O que se está fazendo 
aqui é o esfôrço possível em defesa do 
Congresso. Esta verificação, deferida 
pelo Senador Moura Andrade é legítima, 
nas atuais condições porque ficará pro-
vado, pela chamada, que o número re-
gistrado na portaria não corresponde ao 
número dos que votam aqui em cima, 
provado que a oposição tinha razão, pro-
vado que o Presidente do Congresso ti-
nha razão. Graças a Deus - e que cada 
um de nós agradeça - nesta oportuni-
dade, sob o império da violência, sob o 
império do massacre político, sob o im-
pério da imposição de uma ditadura, 
ainda temos na Presidência um homem 
que procura, dentro dos estreitos limites 
que nos deixaram, defender, em alguma 
coisa, a sobrevivência livre dêste Con-
gresso. 

Por isso, Sr. Presidente, nesta contra-
dita, embora também não muito re-
gimental, como também não seriam regi-
mentais tôdas as questões de ordem le-
vantadas depois de já ter sido resolv1da 
a primeira, nesta compreensão de V. 
Ex.a, quero deixar bem clara a posição 
de um homem que antes lutava ao lado 
daqueles que hoje se erguem contra nós, 
esta posição minha, que é a posição do 
M.D.B., posição de quem sabe que vai 
para o matadouro, de quem vai ser es-
magado, mas posição de quem tem a 
certeza de que a decisão tomada, hoje, 
por V. Ex.a foi consentânea com o que 
nos resta de liberdade, com o que nos 
resta de dignidade, com o que nos resta 
de poder, de liberdade - dignidade e 
poder, hoje, muito raros, dentro do Con-
gresso Nacional. 

Esta é a verdade. E para dizer esta 
verdade vim ao microfone, ao mesmo 
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tempo em que apelo para o Senador Da-
niel Krieger, homem, indiscutivelmente, 
da maior boa-fé, no sentido de que S. 
Ex.a compreenda que todo o esfôrço de-
senvolvido por S. Ex.a, para melhorar o 
projeto constitucional - por maior que 
fôsse, por mais bem intencionado que 
seja - não conseguiu atingir o mínimo 
que poderia ser desejado para a liber-
dade e a democracia neste País. 

Esquece o Senador Daniel Krieger 
quando, dêste microfone, com tanta 
emoção defende a necessidade de enten-
dimento entre Oposição e Govêrno que 
não é possível o entendimento que nos 
propõe, o de sermos comprimidos e ji-
zermos "amém", o entendimento de ser-
mos esmagados e agradecermos aos que 
nos esmagam. O que desejamos, dentro 
desta Constituição, nada mais é que es-
tabelecer os direitos mínimos dos bra-
sileiros, direitos defendidos, através da 
Revolução feita por Krieger, por Adauc-
to, por Padilha, por José Bonifácio, por 
Britto Velho e tantos outros, que se des-
tinava, principalmente, a defender o 
prestígio e a soberania desta Casa! 

Sr. Presidente, nestes corredores, cer-
ta vez uma enorme delegação sindical se 
apresentou. Eram cêrca de dois mil ho-
mens que para aqui vieram, com pas-
sagens pagas pelo Estado, para pres-
sionar o Congresso. Quando entrava no 
salão, dentro da minha Casa de Depu-
tado Federal, fui vaiado e insultado por 
todos. Ao ocupar o microfone, repletas 
as galerias, pude observar que a ne-
nhum Deputado pertencente à U.D.N. -
Adaucto Cardoso, José Bonifácio, Ray-
mundo Padilha - ou qualquer um da-
queles que hoje chefiam a ARENA, nes-
ta Casa, a nenhum dêles e muito menos 
a mim foi dada a possibilidade de usar 
da palavra, sem que o Presidente tives-
se de agir energicamente para coibir a 
vaia, a violência e o tumulto. 

Pois bem, por êste motivo, pela pres-
são desenvolvida contra o Congresso, 

por aquilo que se dizia atingir a sobera-
nia do Congresso, fêz-se uma revolução. 
Um Congresso que foi a base da revo-
lução, um Congresso que, se não resis-
tisse, não teria permitido às Fôrças Ar-
madas fazer cousa alguma, porque no 
momento em que nós aqui dentro, cor-
ríamos o risco, o Sr. Castelo Branco era 
Chefe do Estado Maior do Sr. João Gou-
lart. No momento em que aqui dentro. 
corríamos o risco a maioria dos homens 
que, hoje, dominam o govêrno encon-
travam-se dentro do Palácio do Senhor 
João Goulart. 

Julgo-me, pois, no direito de dizer que 
se naquele tempo foi preciso uma revo-
lução para salvar a soberania e o pres-
tígio do Congresso, hoje com coerência 
e dignidade nenhum homem pode afir-
mar que esta Revolução tenha feito ou-
tra coisa senão submergir, esmagar e 
humilhar o Congresso. Nem mesmo os 
homens que fizeram esta Revolução fo-
ram respeitados. Nem mesmo V. Ex. a, 
que naquela madrugada histórica saiu 
do seu gabinete, ocupou essa Presidên-
cia e, num ato de violência - porque 
era revolucionário, porque nenhum ato 
foi tão revolucionário quanto o seu, Sr. 
Presidente Moura Andrade - declarou 
vago o cargo de Presidente quando ha-
via um Presidente da República ainda 
em território nacional. 

V. Ex. a sabia, e eu sabia, mas nós es-
távamos tomando parte numa Revolu-
ção, Unhamos um objetivo anormal que 
não podia obedecer nem a Constituição 
nem a regimento. Naquela noite, quando 
v. Ex.a descia as escadas, ao lado de tan-
tos outros Deputados, e eu também, di-
rigimo-nos ao gabinete do Sr. Ranieri 
Mazzilli para levá-lo ao Palácio a fim de 
que êle assumisse, interinamente, a Pre-
sidência da República, pela vacância de-
clarada por V. Ex. a. Quando ninguém 
sabia que consequência teria o nosso 
gesto, não havia ninguém mais revolu-
cionário neste País do que o Senhor Se-
nador Moura Andrade. Não havia ne-
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nhum homem, naquele momento, que 
praticasse ato que corresse tanto risco 
perante a História, perante as Fôrças 
Armadas e perante o povo. 

Por isso tem V. Ex. a o direito de dar 
a uma questão de ordem dêsse tipo a 
solução que deu, porque V. Ex.a não 
estava dentro do Palácio das Laranjei-
ras. V. Ex. a não estava dentro do Palá-
cio do Planalto, naquele momento his-
tórico. V. Ex. a estava resistindo, há mul-
to tempo, no Senado e no Congresso 
Nacional, e eu sou testemunha disto. 

Hoje, ao lado do Senador Daniel Krie-
ger, do Deputado Brito Velho, do De-
putado Adauto Cardoso, do Deputado 
Raymundo Padilha, do Deputado Costa 
Cavalcante, do Deputado José Bonifácio, 
como ao lado de tantos outros, estão ho-
mens que na noite da Revolução, tinham, 
debaixo do braço, processos para o Sr. 
João Goulart dar o "autorizo" de no-
meação. Estão homens que eram Minis-
tros do Sr. João Goulart e que hoje di-
tam normas como membros votantes do 
projeto de Constituição. 

A mim não me interessa atingir a 
quem quer que seja. Cito exemplos. Mas 
quando se procura atribuir a V. Ex. a 
manobras de protelação de uma revolu-
ção que não houve, é preciso que alguém 
proteste com a minha autoridade que 
existe e não há, nesta Casa, alguém, que 
possa negar-me esta autoridade e pôr 
em dúvida a luta que travei ao lado de 
meus companheiros. Tenho êste direito 
quando vejo o Presidente do Congresso 
Nacional decidir questão de ordem em 
que procurava tornar menos forte, em 
que tentava diminuir o impacto da vio-
lência que contra nós se pratica. 

Repito que acredito - porque sei -
que o Senador Daniel Krieger é um ho-
mem de bem a tôda prova. Mas homem 
de bem também é Salazar. Homens de 
bem, com boas intenções, existiram em 
tôdas as Repúblicas sem saberem e sem 
compreenderem, pela própria emoção 

dos seus temperamentos, estarem ser-
vindo a alguma coisa que não servia 
para a Pátria. 

Por isso julgo-me no dever de dizer 
hoje, aqui: se o Senador Daniel Krieger, 
se o Deputado Adauto Cardoso, se o 
Deputado Brito Velho, se o Deputado 
Raymundo Padilha, se o Deputado Costa 
Cavalcante, se o Deputado José Bonifá-
cio, se todos os homens que lideram a 
ARENA, nesta Casa, houvessem protes-
tado, não no gabinete do Presidente - e 
aqui está um que protestou, o Dep. Brito 
Velho, quero fazer-lhe esta justiça, nes-
te microfone e de público - se houves-
sem protestado de público - porque o 
protesto político não existe quando é 
confinado aos gabinetes, existe quando 
é feito no microfone ou de uma tribuna 
parlamentar ou de público, pela impren-
sa, pela televisão ou pelo rádio, se hou-
vessem protestado êsses homens contra 
o procedimento ditatorial pelo qual esta 
Casa foi transformada numa espécie não 
sei de que, porque não tenho terminolo-
gia para explicar (deram uma receita 
para ser aviada como o Dr. Castelo man-
dou, uma receita que só pode ser avia-
da como êle quer - a soberania do Con-
gresso foi ferida aí, o Regimento Inter-
no foi ferido aí, a Constituição foi feri-
da alí a liberdade, a decência, a dignida-
de desta Casa foram feridas aí, e nun-
ca, no momento em que V. Ex.a deu 
essa verificação); por isso, digo se êsses 
homens houvessem tornado público o seu 
protesto, mesmo que êste nada adiantas-
se, eu curvaria a cabeça aos seus pro-
testos. 

O Sr. Brito Velho - Então, curve-se 
V. Ex. a diante dos meus. 

O SR. AMARAL NETO - Curvo-me 
diante do Deputado Brito Velho, que su-
biu a esta tribuna, sem uma contradita, 
sem que ninguém lhe dissesse não, quan-
do êle dizia não, sem que ninguém pro-
curasse desmentí-lo, sem que ninguém 
procurasse explicar, um homem como o 
Deputado Brito Velho da ARENA, ho-
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mem de lutas, de luta como poucos re-
volucionários como poucos, porque não 
era daqueles que mandavam; agia, 
corria o risco na própria pele . Quando 
êsse homem subiu à tribuna e dela disse 
o que disse, sem que ninguém do Go-
vêrno o contraditasse, é porque o Go-
vêrno consente em que êle disse é ver-
dade. Não é mais um homem da opo-
sição, é um homem do Govêrno ... 

O Sr. Brito Velho- V. Ex.a dá licen-
ça, da ARENA! Do Govêrno, não. Vamos 
fazer esta distinção. Aliás, eu sou é de 
mim mesmo ... 

O SR. AMARAL NETO - Sr. Presiden-
te, o Deputado Brito Velho disse agora 
alguma coisa de muito importante, e 
que justifica até a confusão eleitoral 
dessas eleições: da ARENA, sim; do Go-
vêrno, não! 

O Sr. Brito Velh4)- V. Ex.a há de re-
conhecer que para mim seria deprimen-
te considerar a ARENA do Govêrno. O 
Govêrno pode ser de uma certa organi-
zação mas aqui dizer-se que ser da ARE-
NA é ser do Govêrno, para mim não faz 
sentido. Pelo menos para minha sensi-
bilidade não faz. 

O SR. AMARAL NETO - Para a sua 
sensibilidade, V. Ex. a é a exceção. A 
ARENA é do Govêrno mesmo, é inteira-
mente do Govêrno. E acho que se deve 
honrar disso. 

Terminando, Sr. Presidente, o que que-
ria dizer nesta prolongadíssima ques-
tão de ordem ... 

O Sr. Brito Velho - É preciso que V. 
Ex.a compreenda que quando levantei a 
questão de ordem decidida, sôbre o com-
parecimento de colegas do MDB, não 
pretendi criar dificuldades ao eminente 
Senador Presidente do Congresso. Quis 
apenas trazer subsídios para seus estu-
dos. É bom que V. Ex. a fique sabendo. 
V. Ex. a está regimentalmente a me con-
traditar, a mim, e realmente até não me 
contraditou. 

O SR. AMARAL NETO- Saiba V. Ex. a, 
nobre Deputado Brito Velho, que v. Ex.a 
tem razão. Minha contradita, Sr. Presi-
dente, Srs. Congressistas, não é ao Sr. 
Deputado Brito Velho nem a nenhum 
dos Srs. Congressistas que aqui ocupa-
ram a tribuna. Minha contradita é a 
homens por certos atos e por certas pa-
lavras. Minha contradita é contra a di-
tadura. 

Daí, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
voltar eu a dizer: se aquêles homens 
houvessem protestado de público, da tri-
buna, e não nas quatro paredes de um 
gabinete, se ao Movimento Democrático 
Brasileiro houvesse sido dado o mínimo 
de garantias para a democrática discus-
são da matéria tão importante que 
ocupava a atenção do Brasil, seria pos-
sível, então, aceitar, aqui, um trabalho 
conjugado, poupando-nos aquela ameaça 
que nos foi feita pelo Senador Krieger 
de que, daqui por diante, "se queremos 
luta, teremos a luta". 

Não temos ilusões, Sr. Presidente, e 
isso também já foi afirmado por mim 
desde o início de meus pronunciamentos. 
Teremos o prazo já fixado por V. Ex. a 
- 4 dias a contar de hoje para a dis-
cussão constitucional. E é bom que se 
acentue que o M.D.B. chegou aqui como 
aqueles homens que entravam na are-
na, sabendo que iam ser esmagados, iam 
ser mortos. E nós estamos dentro da 
arena, Sr. Presidente, e não é trocadi-
lho, não ... 

O Sr. Brito Velho - Já aderiram ... 
O SR. AMARAL NETO - Estamos den-

tro da arena não por adesão, estamos 
dentro da arena, não por pertencer a 
ela, mas porque estamos cercados por 
ela, mutilados por ela, ameaçados por 
ela, pelo seu número, pela sua massa 
de rôlo compressor. Nós estaremos, no 
entanto, aqui para lutar por alguma coi-
sa pela qual temos a obrigação de lutar, 
nunca porque possamos esperar a vitó-
ria. Nos Anais do Congresso Nacional há 
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de ficar consignada a posição de V. Ex.6 , 

Sr. Presidente Moura Andrade, bem co-
mo a nossa posição, a atitude de cada 
um, para que, mais tarde, quando fôr 
restabelecida a liberdade pela mão de 
um nôvo Presidente da República -
Deus permita seja exatamente o contrá-
rio do que aí está, ou pela mão de um 
outro que o suceda, se Deus quiser -
quando tivermos estabelecida a liberda-
de, cada um de nós terá que responder 
por seus atos, terá que responder por 
suas palavras, e terá que responder pelos 
seus votos dados, agora, a êsse mostren-
go, produto de encubadeira que é essa 
Constituição trazida a esta Casa para 
nos ser imposta como se fôsse produto 
de um trabalho constituinte. 

Nós não nos curvamos, Sr. Presidente 
- vão nos quebrar; nós não nos verga-
mos, vão derrubar-nos; vão nos cortar 
pela raiz: mas aqui ficaremos até o úl-
timo dia, para que a Nação saiba que 
se não pudemos vencer pelo voto, ven-
cemos pela argumentação, vencemos 
pela prova, vencemos pelo Direito, ven-
cemos pela dignidade·, vencemos pela 
afirmação da Minoria que soube enfren-
tar uma Maioria que não a respeita. 

Vamos ficar até o fim, na presença de 
v. Ex.a, violentado na sua posição, por-
que V. Ex. a é, hoje, o Presidente de um 
Poder violentado, de um Poder violenta-
do que tem sabido agir diante do que 
lhe resta para não sobrevir o pior. V. 
Ex.a tem agido como agiu no dia 1.0 de 
abril de 1964. 

Hoje, estamos nós aqui outra vez. Não 
são mais as galerias cheias, não são mais 
os pelegos sindicais comandados por 
Deputados que, agora aqui dentro, vo-
tam pela ARENA e, naquele tempo, vo-
tavam pelo Jango, chefiavam êsses pele-
gos para nos vaiar aqui dentro. Tinha-
mos, àquele tempo, as galerias cheias 
de pelegos comandados por Ministros que 
fazem parte agora de Comissões de Cons-
tituição, para desonra do Sr. Pedro Alei-
xo, para desonra do Sr. Adauto Cardoso, 

para desonra do Sr. Djalma Marinho, pa-
ra desonra de todos que lá tiveram como 
companheiros de Comissão um homem 
que ontem pregava a ditadura, se con-
luiava com a corrupção e figurava em 
IPM e agora é membro eminente de um 
govêrno revolucionário. 

Naquele tempo, eram as galerias 
cheias. Agora, são as galerias vazias, 
mas, a substituir as galerias vazias, estão 
tôdas as fôrças de violência que se de-
claram diàriamente nos jornais, na te-
levisão e no rádio, com a publicação dos 
seus atos .. 

Confiamos em V. Ex. a, como podem 
confiar aquêles da Maioria. Acreditamos 
que quem soube agir quando foi neces-
sário agir, e havia um risco mais imi-
nente, saberá agir agora, não no sen-
tido de oposição e de Govêrno, mas, den-
tro do que lhe resta, em defesa dêste 
Poder tão violentado, tão humilhado, 
que é o Congresso Nacional, réstea de 
luz que ainda sobra a êste País! 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- O Sr. 1.0 -Secretário irá prosseguir na 
chamada. 

A Presidência solicita dos Srs. Con-
gressistas a gentileza de aguardarem o 
encerramento da chamada se desejarem 
levantar outras questões de ordem, a 
não ser que elas digam respeito à pró-
pria chamada. 

Pode ser prosseguida a chamada. 

CONTINUA A CHAMADA 
Responderam a chamada os Srs. 

Deputados: 
Acre 

Albany Leal - ARENA 
Altino Machado - MDB 
Mário Maia - MDB 
Rui Lino - MDB 
Wanderley Dantas - ARENA 

Amazonas 
Abrahão Sabbá - ARENA 
Djalma Passos - MDB 
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José Esteves - ARENA 
Manuel Barbuda - MDB 

Pará 

Armando Carneiro - ARENA 
Gabriel Hermes - ARENA 
Gilberto Campelo Azevedo - ARENA 
Waldemar Guimarães - ARENA 

Maranhão 

Alexandre Costa - ARENA 
Cesário Coimbra - MDB 
Eurico Ribeiro - ARENA 
Ivar Saldanha - ARENA 
Joel Barbosa - ARENA 
Lister Caldas - ARENA 
Mattos Carvalho - MDB 
Pedro Braga - MDB 

Piauí 

Chagas Rodrigues - MDB 
Heitor Cavalcante - ARENA 
João Mendes Olimpio - MDB 
Souza Santos - ARENA 

Ceará 

Alvaro Lins - MDB 
Costa Lima - ARENA 
Dias Macedo- ARENA 
Esmerino Arruda - ARENA 
Flávio Marcílio -ARENA 
Leão Sampaio - ARENA 
Marcelo Sanford - ARENA 
Martins Rodrigues - MDB 
Ossian Araripe - ARENA 

Rio Grande do Norte 

Djalma Marinho - ARENA 
Vingt Rosado - ARENA 

Paraíba 

Arnaldo Lafayette - MDB 
Bivar Olintho - MDB 
Ernany Sátiro - ARENA 
Humberto Lucena - MDB 
Jandui Carneiro - MDB 
Luiz Bronzeado - ARENA 
Plínio Lemos - ARENA 

Pernambuco. 

Alde Sampaio - ARENA 
Andrade Lima Filho - MDB 
Arruda Câmara - ARENA 
Costa Cavalcanti -ARENA 
Geraldo Guedes - ARENA 
Luiz Pereira - ARENA 
Magalhães Melo- ARENA 

Alagoas: 

Medeiros Neto - ARENA 
Melo Mourão - MDB 
Oséas Cardoso - ARENA 

Sergipe 
Lourival Batista - ARENA 
Passos Pôrto - ARENA 
Walter Batista- MDB 

Bahia 
Henrique Lima - MDB 
Manoel Novaes - ARENA 
Manso Cabral - ARENA 
Mário Piva - MDB 
Necy Novaes- ARENA 
Oliveira Brito - ARENA 
Pedro Catalão - MDB 
Ruy Santos - ARENA 
Teódulo de Albuquerque - ARENA 
Vasco Filho - ARENA 

Espírito Santo 
Dulcino Monteiro- ARENA 

Rio de Janeiro 
Adolpho Oliveira - MDB 
Afonso Celso - MDB 
Bernardo Bello - MDB 
José Maria Ribeiro - MDB 
Raymundo Padilha - ARENA 
Roberto Saturnino - MDB 

Guanabara 
Adauto Cardoso- ARENA 
Amaral Neto - MDB 
Aureo Melo- MDB 
Breno da Silveira - MDB 
Eurico de Oliveira - MDB 
Expedito Rodrigues- MDB 
Jamil Amiden - MDE 



Noronha Filho- MDB 
Rubens Berardo -

Minas Gerais 

Bento Gonçalves - ARENA 
Dnar Mendes - ARENA 
Elias Carmo - ARENA 
Geraldo Freire - ARENA 
Gilberto Faria - ARENA 
Guilherme Machado - ARENA 
Gustavo Capanema - ARENA 
José Bonifácio - ARENA 
Padre Nobre - MDB 
Pedro Aleixo - ARENA 
Rondon Pacheco - ARENA 

São Paulo 

Adrião Bernardes - ARENA 
Aniz Badra- ARENA 
Batista Ramos- ARENA 
Campos Verga! - ARENA 
Germinai Feij ó - MDB 
José Barbosa - MDB 
José Resegue - ARENA 
Lauro Cruz- ARENA 
Padre Godinho - MDB 
Pinheiro Brisolla - ARENA 
Plínio Salgado - ARENA 
Tufy Nassif- ARENA 

Goiás 

Benedito Vaz - MDB 
Celestino Filho - MDB 
Lisboa Machado - ARENA 
Peixoto da Silveira - MDB 

l.Uato Grosso 
Corrêa da Costa - ARENA 
Miguel Marcondes - MDB 
Philadelpho Garcia - ARENA 
Wilson Martins - MDB 

Paraná 

Antonio Annibelli - MDB 
Antônio Baby- MDB 
Braga Ramos - ARENA 
Emílio Gomes - ARENA 
José Richa - MDB 
Lyrio Bertolli - ARENA 
Maia Neto -ARENA 
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Mário Gomes- ARENA 
Minoro Miyamoto - ARENA 

Santa Catarina 

Albino Zeni- ARENA 
Antonio Almeida - ARENA 
Carneiro de Loyola - ARENA 
Laerte Vieira - MDB 
Lenoir Vargas - ARENA 
Orlando Bertoli - ARENA 
Pedro Zimmermann - ARENA 

Rio Grande do Sul 

Afonso Anschau- ARENA 
Antônio Bresolin- MDB 
Ary Alcântara - ARENA 
Brito Velho - ARENA 
Clóvis Pestana - ARENA 
Croacy de Oliveira - MDB 
Daniel Faraco - ARENA 
Euclides Triches - ARENA 
Lino Braun - MDB 
Luciano Machado - ARENA 
Marcial Terra - ARENA 
Matheus Schmidt - MDB 
Osmar Grafulha - MDB 
Unírio Machado - MDB 
Victor Issler - MDB 

Amapá 
Janary Nunes - ARENA 

Rondônia 
Hegel Morhy - ARENA 

Roraima 
Francisco Elesbão - ARENA 

O SR. PRESIDENTE (l.Uoura Andrade) 
Responderam à chamada 146 Senhores 
Deputados. Não houve requerimento de 
verificação de presença quanto ao Sena-
do. 

Se nenhum requerimento neste sen-
tido fôr formulado, passaremos à dis-
cussão da matéria. (Pausa.) 

Vai-se passar à discussão do projeto. 
Em discussão. 
O SR. VIEIRA DE l.UELO - Peço a pa-

lavra pela ordem, Senhor Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 
- Tem a palavra o Sr. Deputado Vieira 
de Melo. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Sr. 
Presidente, passando das 17 horas, quan-
do a sessão normalmente devia consumir 
4 horas na discussão da matéria, per-
gunto a V. Ex. a se êsse final de sessão 
será computado como um dia de dis-
cussão da matéria, de acôrdo com o ca-
lendário fixado por V. Ex. a. Entendo que 
esta matéria é tão transcendental, tão 
importante que deve merecer, de parte 
dos Senhores Congressistas, um amplo e 
profundo debate, a fim de que, pelo me-
nos, a Nação tome conhecimento do que 
estamos votando, sobretudo no que mais 
de perto diz respeito aos direitos e ga-
rantias individuais e que, neste instan-
te, preocupa tôda a Nação brasileira. 

Assim, pergunto a V. Ex. a se êste fi-
nal de sessão será computado como um 

dia de discussão da matéria, nos têrmos 
do calendário fixado por V. Ex. a. 

É a minha questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) 

A sessão foi aberta às 14 horas e 50 mi-
nutos. O requerimento de verificação de 
presença foi formulado em tempo hábil, 
depois de aberta a sessão e de declarado 
o número pela Presidência. Verificou-se 
a existência de presença. Assim, imedia-
tamente passa-se à discussão da maté-
ria, e o dia de hoje é contado como o 
primeiro. 

Esta sessão terminará quatro horas 
depois do seu início, ou seja, às 18 horas 
e 50 minutos, pois que não se descontam 
do período das sessões os incidentes, 
questões de ordem e outras formulações 
que surjam e que se integram no perío-
do da sessão. 

Abre-se a discussão do Projeto. 
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