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COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DO ESTUDO 
DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

PRIMEIRA REUNIAO REALIZADA NO 
DIA 13 DE DEZEMBRO DE 1966 (1) 

INSTALAÇAO 
As 21,30 iwras do dia 13 de dezembro 

de 1966, na Sala da Comissão de Finan-
ças do Senado Federal, presentes os Se-
nhores Senadores Wilson Gonçalves -
Manoel Villaça - Ruy Palmeira - He-
ribaldo Vieira - Eurico Rezende - Vas-
concellos Tôrres - Antônio Carlos Kon-
der Reis - Oscar Passos - Josaphat 
Marinho e Ruy Carneiro e os Senhores 
Deputados Pedro Aleixo - Oliveira Bri-
to - Adauto Cardoso - Djalma Mari-
nho- Tabosa de Almeida- Accioly Fi-
lho - Antônio Feliciano - Adolpho de 
Oliveira- José Barbosa e Chagas Rodri-
gues, reúne-se a Comissão Mista incum-
bida do estudo do Projeto de Constitui-
ção. 

Deixam -de comparecer os Senhores Se-
~ador Lino de Mattos e Deputado Mar-
tms Rodrigues. 

De acôrdo com o artigo 32 do Regimen-
to Comum, assume a presidência o Se-
nhor Deputado Antônio Feliciano, que 
declara instalados os trabalhos anun-
cia~do que, a fim de cumprir di;positivo 
regimental, irá proceder, por escrutínio 
secreto, à eleição do Presidente e do 
~ice-Presidente, designando para escru-
tmadores os Senhores Senador Wilson 
Gonçalves e Deputado Accioly Filho. 

Distribuídas as cédulas uninominais e, 
colocadas na urna apropriada, verifica-
se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Votos 

Deputado Pedro Aleixo 12 
Deputado Antônio Feliciano . . 1 

Para Vice-Presidente: 
Votos 

Senador Oscar Passos 12 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

O Senhor Deputado Antônio Feliciano 
declara eleitos Presidente e Vice-Presi-
dente, respectivamente, os Senhores 
Deputado Pedro Aleixo e Senador Oscar 
Passos, passando a presidência ao Presi-
dente eleito. 

O Senhor Deputado Pedro Aleixo assu-
me a presidência. 

Pedindo a palavra, o Senhor Senador 
Oscar Passos lamenta, em seu nome e 
no de seus companheiros de partido, o 
atraso, "motivado por uma ligeira con-
ferência que mantínhamos em 11osso Ga-
binete e que nos impediu de dar nosso 
voto a Vossa Excelência para a presi-
dência desta Comissão. Desejo, entre-
tanto, declarar que, por conveniência do 
meu Partido, estou impedido de partici-
par dos trabalhos desta Comissão, pelo 
que declino da honra que me foi confe-
rida." 

O Senhor Deputado Adauto Cardoso, 
por sua vez, diz também, lamentar não 
ter chegado em tempo para a votação, 
mas que a escolha feita pelos seus com-
panheiros de Comissão tem todo o seu 
apoio e que se regozija com o resultado 
da eleição. 

O Senhor Deputado Pedro Aleixo, com 
a palavra, comunica que gostaria, antes 
de tudo, de manifestar seus agradeci-
mentos aos membros presentes que, nas 
cédulas, confirmaram a notícia, já co-
nhecida, "de que me seria concedida a 
grande honra de presidir a Comissão 

(1) D.C.N. (Seçlio Il) de 15-12·66 pág. 6412 
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Mista designada para examinar e deba-
ter o Projeto de reforma constitucional 
e opinar sôbre o mesmo. Agora - con-
tinua - em face das declarações que 
foram feitas, tenho que estender meus 
agradecimentos à manifestação do Se-
nhor Senador Oscar Passos, que falou 
por si e seus eminentes companheiros de 
representação do MDB. Assim como, 
agradeço a manifestação do Senhor 
Deputado Adauto Cardoso. As declara-
ções feitas aumentam as minhas res-
ponsabilidades na direção dêstes traba-
lhos. Peço a Deus que possa, realmente, 
ser digno da confiança manifestada. De 
outra parte, já promulgado eleito Vice-
Presidente o Senhor Senador Oscar Pas-
sos, entendeu Sua Excelência de renun-
ciar o pôsto para o qual foi escolhido pe-
los nossos votos, seguindo, assim, con-
forme nos comunicou, deliberação do seu 
Partido. Trata-se de manifestação de 
renúncia que, como é sabido, é de cará-
ter unilateral e, como esta renúncia de-
corre de deliberação do seu Partido, se-
ria impertinente, de nossa parte, qual-
quer comentário sôbre ela. Nestas condi-
ções, VD.mos proceder à eleição do Vice-
Presidente, cabendo-me consultar ao Se-
nhor Senador Oscar Passos se a renún-
cia por êle manifestada se estende a 
todos os seus companheiros." 

Em vista da resposta afirmativa do 
Senhor Senador Oscar Passos, o Senhor 
Deputado Pedro Aleixo comunica que irá 
suspender os trabalhos da Comissão pa-
ra confecção de cédulas para a eleição 
do Vice-Presidente. Reabertos os traba-
lhos, o Senhor Presidente convida os Se-
nhores Senador Wilson Gonçalves e 
Deputado Accioly Filho para escrutina-
dores. 

Distribuídas as cédulas uninominais e, 
colocadas na urna apropriada, veriifca-
se o seguinte resultado: 

Votos 
Senador Eurico ReZ'ende . . . . . . 16 
Ser-ador Wilson Gonçalves . . 1 
Deputado Adaucto Cardoso . . 1 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

O Senhor Presidente declara eleito Vi-
ce-Presidente o Senhor Senador Eurico 
Rezende, que agradece a confiança ma-
nifestada sufragando seu nome. 

O Senhor Presidente comunica que irá 
designar o Relator para o Projeto, con-
forme determinam as Normas Discipli-
nadoras dos trabalhos e convida o Se-
nhor Senador Antônio Carlos. Conti-
nuando, propõe que sejam examinadas 
as ditas Normas Disciplinadoras, dizen-
do terem sido elaboradas pelo Senador 
Antônio Carlos, com algumas sugestões 
de outros elementos da Comissão e como 
poderá ser constatado, pela sua leitura, 
compõem-se dos princípios rotineiros que 
regulam a matéria desta natureza, e que 
sofreram influência das determinações 
do Ato Institucional n.0 4. 

Usam da palavra vários Congressistas, 
sendo, por fim, aprovadas por unânimi-
dade. 

Em seguida o Senhor Presidente pro-
põe a designação de Sub-Relatores para 
o estudo das emendas que forem apre-
sentadas e, após vários Congressistas 
tecerem comentários a respeito, é a pro-
posta aprovada por unânimidade, sendo 
designados os Senhores: 
Deputado Oliveira Brito - Título I -

Da Organização Nacional - Capítulos 
I a V. 

Senador Vasconcellos Tôrres - Título 
I - Da Organização Nacional - Ca-
pítulo VI - Do Poder Legislativo. 

Deputado Accioy Filho - Título I - Da 
Organização Nacional - Capítulo VII 
-- Do Poder Executivo. 

Deputado Adauto Cardoso - Título I-
Da Organização Nacional - Capítulo 
VIII - Do Poder Judiciário. 

Senador Wilson Gonçalves - Título II 
-- Da Declaração de Direitos. 

Deputado Djalma Marinho - Título UI 
- Da Ordem Econômica e Social. 
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Título IV - Da Família, da Educação 
e da Cultura. 
Título V - Das Disposições Gerais e 
Transitórias. 
N<:da mais havendo a tratar, encerra-

se a reunião, lavrando eu, Maria Helena 
Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6, 
Secretária, a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, será assinada pelos Se-
nhores Membros presentes. 

Senador Wilson Gonçalves 
Senador Manoel Villaça 
Senador Ruy Palmeira 
Senador Heribaldo Vieira 
Senador Eurico Rezende 
Senador Vasconcellos Tôrres 
Senador Antônio Carlos Konder Reis 
Deputado Pedro Aleixo 
Deputado Oliveira Brito 
Deputado Adauto Cardoso 
Senador Oscar Passos 
Senador Josaphat Marinho 
Senador Rui Carneiro 
Deputado Djalma Marinho 
Deputado Tabosa de Almeida 
Deputado Accioly Filho 
Deputado Antônio Feliciano 
Deputado Adolpho de Oliveira 
Deputado José Barbosa 
Deputado Chagas Rodrigues. 

ANEXO DA ATA DA PRIMEIRA 
REUNIÃO, INSTALAÇAO, REALIZA-
DA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 

1966, AS 21,30 HORAS 

NORMAS DISCIPLINADORAS DOS 
TRABALHOS DA COMISSAO 

Publicação devidamente autorizada pelo 
Senhor Presidente da Comissão 

É o seguinte o texto das Normas apro-
vado: 

Art. 1.0 - Instalada a comissão e elei-
tos o Presidente e o Vice-Presidente, o 
Presidente designará o Relator. 

§ 1.0 
- A designação do Relator se-

rá de livre iniciativa do Presidente elei-
to. 

§ 2.0 - O Presidente designará Sub-
relatores para, em colaboração com o 
Relator, examinarem as emendas. 

§ 3.0 - Os Sub-relatores apresenta-
rão seus pareceres ao Relator que, se 
concordar, os incorporará ao seu pare-
cer. Se o Relator divergir do parecer do 
Sub-relator, redigirá seu voto que será 
levado ao conhecimento da Comissão, 
juntamente com o parecer do Sub-rela-
tor. 

Art. 2.0 - Dentro das 72 horas seguin-
tes à designação do Relator, por solici-
tação dêste, o Presidente convocará a 
Comissão para conhecer, discutir e vo-
tar o Parecer sôbre o Projeto em globo. 

Parágrafo único - Cada membro da 
Comissão, após lido o parecer, poderá 
usar da palavra, para discuti-lo, pelo 
prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogá-
veis por mais 10 (dez). Da mesma facul-
dade, gozarão os líderes dos partidos no 
Senado e na Câmara, se não forem mem-
bros da Comissão. Ao final, poderá usar 
da palavra o Relator, pelo mesmo espa-
ço de tempo. 

Art. 3.0 - Terminada a discussão do 
Projeto, passar-se-á imediatamente à 
votação. Para encaminhá-la, poderão 
usar da palavra, pelo prazo de 5 (cinco) 
minutos, os congressistas referidos no 
artigo anterior. 

Art. 4.0 - Aprovado o Projeto, pelo 
Plenário do Congresso, voltará à Comis-
são, imediatamente, passando a correr 
o prazo para apresentação de emendas, 
que será de 5 (cinco) dias. 

Art. 5.0 - O Presidente, ouvida a Co-
missão, determinará o local, dia e hora 
para apresentação das emendas ao Pro-
jeto de Constituição, fixando-se, desde 
logo, o têrmo final do prazo de 5 (cinco) 
dias. 

§ 1.0 - As emendas deverão ser 
apresentadas ao Secretário da Comissão 
Mista no local e horário previamente de-
terminados. 
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§ 2.0 - O Presidente publicará edi-
tal no Diário do Congresso Nacional, nas 
duas seções, do Senado e da Câmara, e 
divulgará pelo rádio e pelos jornais as 
determinações contidas neste artigo. 

Art. 6.0 - O Presidente rejeitará limi-
narmente as emendas que não sejam 
subscritas, no mínimo, por um quarto 
dos membros do Senado ou da Câmara. 

Art. 7.0 - Na discussão e votação das 
emendas, só poderão fazer uso da pala-
vra os membros da Comissão, os auto-
res das proposições subsidiárias, assim 
considerando o primeiro signatário de 
emenda e os líderes na Câmara e no Se-
nado. 

§ 1.0 - Na discussão das emendas, 
o prazo será de lO (dez) minutos para 
cada orador. 

§ 2.0 - Ao Relator e ao Sub-relator 
da matéria sôbre que versa a emenda é 
assegurado o dôbro do prazo previsto 
neste artigo. 

§ 3.0 - Encerrada a discussão, pro-
cessar-se-á a votação com encaminha-
mento assegurado aos membros da Co-· 
missão, durante 5 (cinco) minutos. 

§ 4.0 - O Presidente somente vota-
rá em caso de empate. 

§ 5.0 - É vedada a apresentação de 
subemendas. 

Art. 8.0 - As emendas que versem o 
mesmo assunto, serão votadas em dois 
grupos: 

a) com parecer favorável; 
b) com parecer contrário, ressalva-

dos os destaques. 
Art. 9.0 - Só serão admitidos desta-

ques para votação em separado, median-
te requerimento apresentado, antes de 
encerrada a discussão, pelo autor da 
emenda ou qualquer membro da Comis-
são. 

Art. 10 - Somente os membros da Co-
missão poderão propor questões de or-

dem que serão resolvidas pelo Presiden-
te. 

§ 1.0 - As questões de ordem não 
podem ser renovadas depois de decididas 
pelo Presidente. 

§ 2.0 - Cada questão de ordem só 
pode ser contraditada por um só dos 
membros da Comissão. 

§ 3.0 - Os prazos para suscitar, 
contraditar e decidir as questões de or-
dem serão de 3 (três) minutos. 

Art. 11 - O Relator e os Sub-relato-
res apresentarão o parecer sôbre as 
emendas no prazo estabelecido pelo Pre-
sidente da Comissão, o qual não poderá 
ultrapassar de lO (dez) dias da data de 
início do prazo para recebimento das 
emendas ao Projeto de Constituição. 

Art. 12 - Findo o prazo concedido ao 
Relator e aos Sub-Relatores, a Comis-
são reunir-se-á para discutir e votar as 
emendas, devendo concluir o trabalho 
até o 12.0 dia a contar da data do início 
do prazo para apresentação das emen-
das. 

Art. 13 - Com o parecer da Comissão 
Mista sôbre as emendas, os seu::s traba-
lhos serão suspensos até que a respeito 
das mesmas delibere o Plenário do Con-
gresso Nacional. 

Art. 14 - A Comissão incumbirá a 
elaboração da redação final do Projeto, 
no prazo de 24 horas a contar da deli-
beração do Plenário sôbre as emendas. 

Art. 15 - Os casos omissos nestas 
normas serão resolvidos pelo Presidente, 
observado o disposto na Resolução n.0 1, 
d0 1964, do Congresso Nacional e no Re-
gimento Comum. 

Sala das Comissões, em 13 de dezem-
bro de 1966. - Deputado Pedro Aleixo, 
Presidente - Senador Antônio Carlos, 
Relator. 
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COMISSAO MISTA INCUMBIDA DO 
ESTUDO E PARECER SôBRE O 
PROJETO DE CONSTITUIÇAO 

(Mensagem 25/66 do Exmo. Senhor 
Presidente da República) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente - Deputado Pedro Aleixo. 
Vice-Presidente - Senador Eurico Re-

zende. 

Relator - Senador Antônio Carlos 
Konder Reis. 

ARENA 
Senadores 

1 - Wilson Gonçalves 
2 - Manoel Villaça 
3 - Ruy Palmeira 
4 - Heribaldo Vieira 
5 - Eurico Rezende 
6 - Vasconcellos Tôrres 
7 - Antônio Carlos 

Deputados 
1 - Pedro Aleixo 
2 - Oliveira Brito 
3 - Adauto Cardoso 
4 - Djalma Marinho 
5 - Tabosa de Almeida 
6 - Accioly Filho 
7 - Antônio Feliciano. 

MDB 
Senadores 

1 - Oscar Passos 
2 - Josaphat Marinho 
3 - Li no de Mattos 
4 - Rui Carneiro 

Deputados 
1 - Martins Rodrigues 
2 - Adolpho de Oliveira 
3 - Chagas Rodrigues 
4 - José Barbosa. 

CALENDARIO 
Dezembro 

Dia 12 - Designação da Comissão. 
Dia 23, às 21 horas - Instalação da 

Comissão, escolha do Presidente e do 
Vice-Presidente e designação do Relator. 

Dia 16 - Apresentação do Parecer sô-
bre o Projeto. 

Dia 17 - Publicação do Parecer. 
Dias 19, 20, 21 e 22 - Discussão do 

Projeto, em sessão conjunta. 
Dia 22 - Votação do Projeto, em ses-

são conjunta. 
Dias 23, 24, 26, 27 e 28 - Apresenta-

ção de emendas perante a Comissão. 

Janeiro 
Dia 4 - Apresentação do Parecer sô-

bre as emendas. 
Dia 5 - Publicação do Parecer. 
Dias 6 a 17 - Discussão das emendas, 

em sessão conjunta. 
Dias 18 e 19 - Votação das emendas 

em sessão conjunta. 
Dia 20 - Apresentação da redação 

final. 
Dia 21 - Publicação da redação final 

e sua votação. 
Dia 24 - Promulgação da nova Cons-

tituição. 
AVISO 

1 - A apresentação do parecer do 
Relator sôbre o projeto, perante a Co-
missão realizar-se-á na Sala da Comis-
são de Orçamento da Câmara dos Depu-
tados, Anexo II. 

2 - A Comissão receberá emendas 
nos dias 23, 24 até às 12 horas, 26, 27 e 
28. ' 

3 - As emendas deverão ser encami-
nhadas ao 11.0 andar do Anexo do Se-
nado Federal, nos horários das 8 (oito) 
às 19 (dezenove) horas e, durante a noi-
te, quando houver sessão em qualquer 
das duas Casas do Congresso Nacional. 

4 - Término do prazo para apresen-
tação de emendas na Comissão: dia 28, 
às 24 horas. 

5 - As emendas só serão recebidas 
quando o original vier acompanhado de 
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três cópias, o original assinado com o 
nome de cada signatário registrado da-
tilogràficamente ou em caracteres legí-
veis, em seguida à assinatura. As três 
cópias também deverão ter os nomes dos 
signatários datilografados ou em carac-
teres legíveis. 

6 - A apresentação do parecer do 
Relator sôbre as emendas, perante a 
Comissão, dar-se-á até o dia 4 de janei-
ro, na Sala da Comissão de Orçamento 
da Câmara dos Deputados, Anexo II. 

Congresso Nacional, 13 de dezembro 
de 1966. - Pedro Alcixo, Presidente. 

2.a REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 15 
DE DEZEMBRO DE 1966 (2) 

As 21,30 horas do dia 15 de dezembro 
de 1966, na Sala das Comissões, presen-
tes os Senhores Senadores Wilson Gon-
çalves, Manoel Villaça, José Guiomard, 
Eurico Rezende, Vasconcellos Tôrres, 
Antônio Carlos, Oscar Passos, Josaphat 
Marinho, Lino de Mattos e Rui Carnei-
ro e os Senhores Deputados Pedro Alei-
xo, Oliveira Brito, Adauto Cardoso, 
Djalma Marinho, Tabosa de Almeida, 
Accioly Filho Antônio Feliciano, Ulysses 
Guimarães, Adolfo de Oliveira, Chagas 
Rodrigues e José Barbosa, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida do estudo do 
Projeto de Constituição. 

Deixa de comparecer, por motivo jus-
tificado, o Senhor Senador Heribaldo 
Vieira. 

É lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. 

O Senhor Presidente concede a pala-
vra ao Relator da matéria, Senhor Se-
nador Antônio Carlos, que passa a ler 
o seu relatório e parecer sôbre o proje-
to. 

Terminada a leitura, o Senhor Presi-
dente comunica que, de acôrdo com as 
Normas Disciplinadoras dos trabalhos, 
aprovadas em reunião anterior, iria se 
passar à discussão do parecer, porém, 

devido ao adiantado da hora submetia 
aos Senhores Membros da Comissão a 
proposta de se adiar para o dia 16 a 
dita discussão, podendo, desta forma. os 
Senhores Congressistas tomar melhor 
conhecimento do parecer apresentado. 
Aceita por unanimidade a proposta, o 
Senhor Presidente convoca uma reunião 
para o dia 16, às 9 horas, a fim de se 
prosseguirem os trabalhos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-
se a reunião, lavrando eu, Maria Helena 
Buenq Brandão, Oficial Legislativo, 
PL-·6, Secretária, a presente ata que, de-
pois de aprovada, será assinada pelo Se-
nhor Presidente. 

PARECER 
N.0 32, DE 1966 (C.N.) 

Da Comissão Mista 

sôbre o Projeto de Constituição 
(Mensagem n.0 25, de 1966, do Ex-
eelentíssimo Senhor Presidente da 
República). 

Relator: Senador Antônio Carlos 

RELATóRIO 

Através de Ato Institucional, que to-
mou o número 4, convocou o Excelentís-
simo Senhor Presidente da República o 
Congresso Nacional, para se reunir, ex-
traordinàriamente, de 12 do corrente a 
24 de janeiro de Hl67. O objeto principal 
da convocação é a discussão, votação e 
promulgação do projeto de Constituição 
que nos foi encaminhado pela Mensa-
gem n.0 25, de 12 de dezembro de 1966. 
Acompanha-a exposição de motivos do 
Senhor Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores. 
2. A providência é justificada nos con-
siclerandos do Ato, da seguinte forma: 

a) "a Constituição de 1946, além de 
haver recebido numerosas emen-

(2) D.C.N. (Seção I) de 17-12-66 pág. 7307 



das, não atende mais às exigên-
cias nacionais; 

b) "somente uma nova Constituição 
poderá assegurar a continuidade 
da obra revolucionária; 

c) "ao atual Congresso Nacional, 
que fêz a legislação ordinária da 
revolução, deve caber também a 
elaboração da Lei Constitucional 
do Movimento de 31 de Março de 
1964; 

d) "o govêrno continua a deter os 
podêres que lhe foram conferidos 
pela Revolução". 

3 · O Ato estabelece ainda o rito a que 
devem obedecer os trabalhos do Con-
gresso Nacional, no que se refere ao 
exame e deliberação sôbre o projeto de 
Constituição. Assiin, determina: 

a) convocadas as duas Casas em 
sessão conjunta, recebido o pro-
jeto, o Presidente do Congresso 
Nacional designará Comissão 
Mista, composta de onze Senado-
res e onze Deputados, indicados 
pelas respectivas lideranças e ob-
servado o critério da proporcio-
nalidade; 

b) nas 24 horas subseqüentes, reu-
nida a Comissão Mista, procede-
rá à eleição de seus Presidente e 
Vice-Presidente; na mesma ses-
são o Presidente indicará o Re-
lator; 

c) no prazo de 72 horas, o Relator 
dará parecer, que concluirá pela 
aprovação ou rejeição do proje-
to; 

d) proferido e votado o parecer, se-
rá o projeto submetido à dis-
cussão, em sessão conjunta das 
duas Casas do Congresso, pro-
cedendo-se à respectiva votação 
no prazo de 4 dias; 

e) aprovado o projeto pela maioria 
absoluta, será o mesmo devolvi-
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do à Comissão, perante a qual 
poderão ser apresentadas, dentro 
dos 5 dias seguintes, emendas, 
desde que apoiadas por um quar-
to de qualquer uma das Casas; 

f) se fôr rejeitado o projeto, en-
cerrar-se-á a sessão extraordiná-
ria; 

g) a Comissão terá 12 dias para sô-
bre as emendas emitir parecer; 

h) as emendas serão discutidas no 
Plenário do Congresso durante 12 
dias e, em seguida, votadas em 
um único turno; 

i) cada emenda será submetida à 
Câmara e, se aprovada por maio-
ria absoluta, ao Senado; caso ês-
te a aprove por igual maioria, 
dar-se-á por aceita a emenda; 

j) concluído o trabalho, a 24 de ja-
neiro dar-se-á a promulgação. 

4. Os procedimentos determinados pe-
lo Ato, referidos nos itens a, b, e c, já 
se realizaram. 
5. Cumpre-nos, pois, prosseguir no rito 
estabelecido e aceito pelo Congresso, 
submetendo a esta grande Comissão o 
presente relatório, que conclui com o 
parecer sôbre o projeto em globo. 
6. De logo, chama a atenção o fato de 
o Ato estabelecer prazo rígido, para a 
discussão e votação do projeto. 

As brilhantes considerações expendi-
das por Barbosa Lima Sobrinho, na ses-
são de 8 de julho de 1946 perante a As-
sembléia Constituinte, são, sôbre a ma-
téria, esclarecedoras. 

Passamos a transcrevê-las: 
"Se passarmos dos números das 
Constituições aos algarismos dos 
trabalhos das Constituintes, chega-
remos a conclusões também curio-
sas. 
A primeira Assembléia Constituin-
te funcionou durante seis meses; 
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não concluiu seus trabalhos; mas de 
seus debates existem seis tomos, co-
ligidos mais tarde e hoje reunidos 
em dois volumes - tanto foi bas-
tante para conter todos aquêles seis 
meses de uma Constituinte compos-
ta de grandes oradores. 
A Constituinte de 90 a 91 reuniu-
se durante três meses e meio e, em 
cêrca de sessenta e poucas sessões, 
chegou à conclusão de uma Carta 
Constitucional. Seus debates, no pe-
ríodo de tempo que não passou de 
metade do da primeira Constituin-
te, ocupam três grossos volumes, o 
que mostra que já se discutia mais 
em menor lapso de tempo. 
Quando passamos à Constituinte de 
1934, que funcionou de 10 de no-
vembro de 33 a 16 de julho de 34, 
vamos encontrar cêrca de 22 volu-
mes de Anais, fora quatro documen-
tos parlamentares, sem contar que 
não foram impressos todos os tra-
balhos da Constituinte, porque a pu-
blicação se interrompeu no comêço 
de junho de 1934. Calculo, por isso, 
que a publicação total precisaria de 
cêrca de trinta volumes. 
A margem dêsses números e dêsses 
fatos, poderíamos chegar a uma con-
clusão que temo pareça paradoxal e 
extravagante, e que eu mesmo não 
aceito, porque da aproximação dês-
ses números teríamos de concluir 
que a Constituição que durou mais 
tempo foi uma Constituição outor-
gada e que a que durou menos foi 
a mais amplamente discutida." (in 
Diário da Assembléia de 9-7-1946, 
p. 3389.) 

Ainda sôbre a questão, vale lembrar 
o pronunciamento de Otávio Mangabei-
ra, naquela mesma Assembléia, em ses-
são de 13 de março comentando o Re-
gimento Interno: 

"Não concordo com a nobre repre-
sentação Comunista quando consi-

dera reacionário o Regimento vota-
do pela Constituinte; encontro, ao 
contrário, neste Regimento, muita 
coisa de bem feito, e conveniente 
aos serviços que incumbem a esta 
Assembléia. (Muito bem!) 
Há, nêle, sobretudo, um dispositivo, 
que considero da maior valia: aquê-
le que assegura, dentro de um prazo 
certo, matemático, a promulgação 
da Nova Carta Política. Se, dentro 
de determinados prazos regimentais, 
a nova Constituição não estiver vo-
tada, promulgar-se-á, automàtica-
mente, como Constituição, a proposi-
ção inicial." (in Diário da Assem-
bléia de 14-3-46, p. 414.) 

De fato, estabelecia aquêle Regimen-
to, no que toca a prazos, entre outras 
disposições, as seguintes: 

"Art. 25 - Setenta e duas horas 
depois dessa publicação, será o pro-
jeto da Comissão submetido englo-
badamente à aprovação da Assem-
bléia. 
Art. 26 - Aprovado o projeto, será 
colocado na ordem do dia da sessão 
seguinte, para sofrer, englobada-
mente, uma única discussão, que se 
não poderá prolongar por mais de 
vinte dias, findos os quais se dará 
o encerramento automático da mes-
ma discussão. 
Parágrafo único - Nos primeiros 
quinze dias serão recebidas emen-
das, que poderão ser fundamentadas 
da tribuna durante o prazo que os 
seus autores tiverem para discutir o 
projeto, ou enviadas à Mesa, com 
justificação escrita. 

Art. 28 - Encerrada a discussão do 
projeto, será êste, com as emendas, 
enviado à Comissão Constitucional, 
para interpor parecer dentro do pra-
zo, improrrogável, de quinze dias. 



Art. 36 - Se os prazos consignados 
neste Capítulo decorrerem sem que 
esteja concluída a votação do proje-
to de Constituição e respectivas 
emendas, a Mesa da Assembléia pro-
mulgará, imediatamente, como lei 
fundamental do País até a ultima-
ção daquele trabalho, o projeto apro-
vado no primeiro turno." 

Como elemento de informação, acres-
centamos: a Constituição Francesa de 
1830 foi votada em quatro dias, a da 
Itália, em 1848, em menos de um mês, 
a Constituição Brasileira de 1891, em 
quatro meses, por haverem os consti-
tuintes deliberado só discutirem os pon-
tos principais do projeto. 
7 · O Ato estabelece, ainda, que o do-
cumento-base de nossos trabalhos deva 
ser o projeto encaminhado pelo Govêrno. 

Sob êsse aspecto, o Ato adota critério 
diverso daquele fixado pela Constituin-
te de 1946, cujo trabalho inicial foi co-
metido a uma Comissão da própria As-
sembléia. Obedece, contudo, a práticas 
anteriores. 

Em 1890, o trabalho da 1.a Constituin-
te Republicana partiu do projeto elabo-
rado pelo Govêrno Provisório, sob as po-
derosas inspirações de Rui Barbosa. 

Em 33, o trabalho inicial foi elabora-
do pela chamada Comissão do Itamara-
ti, que encaminhou à Assembléia Cons-
tituinte um anteprojeto. 
8. O Ato estabelece que o projeto deve 
ser votado, inicialmente, em globo. 

A norma não é original. Em 1946, o 
Regimento Interno da Assembléia Cons-
tituinte, conforme texto transcrito li-
nhas atrás, determinava a mesma pro-
vidência. 

Finalmente, o Ato convocatório ressal-
va, até a entrada em vigor da nova 
Constituição, os podêres que a Revolu-
ção conferiu ao Govêrno, e por fôrça 
dos quais foram editados os Atos Insti-
tucionais e Complementares. Há, pois, 
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uma restrição nos podêres do Congresso. 
Tal ressalva, contudo, com efeito ape-

nas no tempo, não afeta as faculdades 
básicas do Congresso, o qual se o en-
tender, poderá alterar a proposta do 
Govêrno e até rejeitá-la. 

Em 1946, também foram apostas res-
salvas aos podêres da Assembléia Cons-
tituinte. É o que se constata nos artigos 
1.o e 2.0 , da Lei Constitucional n.0 15, 
de 26 de novembro de 1945, editada pelo 
Presidente José Linhares: 

"Art. 1.0 - Em sua função consti-
tuinte terá o Congresso Nacional, 
eleito a 2 de dezembro próximo, 
podêres ilimitados para elaborar e 
promulgar a Constituição do País, 
ressalvada a legitimidade da elei-
ção do Presidente da República. 

Art. 2.0 - Enquanto não fôr pro-
mulgada a Nova Constituição do 
País, o Presidente da República, elei-
to simultâneamente com os Depu-
tados e Senadores, exercerá todos os 
podêres da legislatura ordinária e 
de administração que couberem à 
União, expedindo os atos legislativos 
que julgar necessários." 

Na Constituinte de 1933, outra não foi 
a situação. 

Pelo Decreto n.0 21.402, de 14 de maio 
de 1932, foi criada uma Comissão, sob a 
Presidência do Ministro da Justiça e Ne-
gócios Interiores, incumbida de elaborar 
o anteprojeto da Constituição e fixado o 
dia 3 de maio de 1933 para a realização 
das eleições à Assembléia Constituinte. 
Estabelece, ainda, o mencionado decre-
to, que a Comissão será composta de 
tantos membros quantos forem necessá-
rios à elaboração do referido anteproje-
to, de forma a serem nela representadas 
as correntes organizadas de opinião e de 
classe, a juízo do Chefe do Govêrno. 

Tendo em vista a necessidade de apres-
sar o funcionamento da Comissão, pelo 
Decreto n.0 22.040, de 1.0 de novembro 
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de 1932, foram estabelecidos preceitos 
reguladores de seu trabalho. Pelo Regu-
lamento baixado, o Presidente designa 
um segundo Presidente que, quando em 
exercício, terá tôdas as funções e direi-
tos do efetivo. Nomeia, também, uma 
subcomissão, composta de um têrço dos 
membros da Comissão, compreendidos 
neste número os ministros de Estado a 
ela presentes. Da redação final do ante-
projeto, publicada no Diário Oficial, será 
enviado um autógrafo especial ao Chefe 
do Govêrno Provisório. 

Finalmente, pelo Decreto n.0 22.621, de 
7 de abril de 1933, foi elaborado o Re-
gimento da Assembléia Nacional Cons-
tituinte. :Este Regimento inclui os se-
guinte capítulos: 

- Das Sessões Preparatórias; 
- Da Instalação da Assembléia; 
- Da Comissão Constitucional; 
- Do Projeto da Constituição; 
-Da Mesa; 
-- Do Presidente; 
- Dos Vice-Presidentes; 
- Dos Secretários; 
- Da Comissão de Polícia; 
- Da Inviolabilidade e Imunidade 

dos Deputados; 
-Da Renúncia; 
- Do Subsídio; 
-Das Vagas; 
- Do Comparecimento dos Minis-

tros; 
- Das Sessões; 
- Das Sessões Públicas; 
- Das Sessões Secretas; 
-Das Atas; 
-Dos Debates; 
- Dos Apartes; 
- Dos Requerimentos; 
- Dos Processos de Votação; 
- Da Verificação da Votação; 
- Do Adiamento das Votações; 
- Da Retirada de Proposições; 
-Das Questões de Ordem; 
-Da Urgência; 
- Da Polícia; 
- Disposições gerais. 

O problema verificou-se, igualmente, 
nas Assembléias de 1823 e 1890. Barba-
lho, no seu clássico Constituição Federal 
Brasileira, assinala, ao comentar o 
preâmbulo da Constituição de 1891: 

"Reunidos em Congresso Constituin-
te. 
São os congressos constituintes as-
sembléias especiais e extraordiná-
rias destinadas a realizar ou refor-
mar a organização política da nação 
que as elege. Seus poderes constam, 
em geral, do ato de sua convocação 
e interpretam-se em vista d'elle e 
dos fins para que ellas se reunem. 
Esta noção implica a solução da im-
portante questáo dos limites dos po-
deres das assembléias constituintes. 
A natureza d'ellas, sua razão de ser, 
sua missão, a origem de seu poder e 
autoridade, fundamentam solução 
contrária à extensão ilimitada de 
tais poderes. E, neste sentido, bem 
alto entre nós falam importantes 
precedentes históricos. 
Quando, proclamado o regimen cons-
titucional em Portugal, D. João VI 
- jurando, em 26 de fevereiro de 
1821, sancionar e cumprir a consti-
tuição que ali se estava fazendo -
mandou proceder à eleição dos depu-
tados constituintes brasileiros às 
côrtes de Lisboa, para essa eleição 
expedia as instruções publicadas com 
o decr. de 7 de março d'aquele ano. 
O art. 100 dessas instruções mencio-
na nos seguintes termos os poderes 
dos referidos deputados: " ... pode-
res amplos para cumprir e desempe-
nhar as augustas funcções que lhes 
são commetidas e para que, com os 
mais deputados das côrtes, como Re-
presentantes da nação portugueza, 
possam proceder à organização da 
Constituição política desta monar-
chia, mantida a religião catholica 
apostolica-romana, e a dynastia da 
Casa de Bragança, tomando por ba-
ses fundamentaes as da Constitui-
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ção da monarchia hespanhola com 
as declarações e modificações que 
forem apropriadas às differentes 
circunstancias d'estes Reinos, com 
tanto porém que estas modificações 
ou alterações não sejam menos libe-
rais, e ordenando tudo o mais que 
entenderem que conduz ao bem ge-
ral da nação ... " 
Ahi estão restricções prefixadas à 
missão dos constituintes. 
O decr. de 3 de Janeiro de 1822, do 
príncipe regente D. Pedro, com re-
ferenda de José Bonifácio de Andra-
da e Silva, mandou convocar uma 
"Assembléia Constituinte e Legisla-
tiva", para cuja eleição foram expe-
didas as instruções de 15 do mesmo 
mez e anno. Estas instruções esta-
beleciam que os deputados, pelo 
simples acto da eleição, ficavam "in-
vestidos de tôda a plenitude de po-
deres necessários para as augustas 
funcções - d' Assembléa, bastando 
Para autorização a cópia da acta 
das suas eleições", e prohibiam que 
fosse eleito quem não tivesse "deci-
dido zelo pela causa do Brasil". E 
a causa do Brasil, então, era inde-
pendêncià com. monarchia constitu-
cional. A exclusão dos que não adap-
tavam tirava à Assembléia a facul-
dade de constituir por outro modo 
o paiz e impunha a forma monar-
chica constitucional. A limitação de 
Poderes ficou expressa na fórmula 
de juramento dos deputados; elles 
se obrigaram a fazer a constituição 
Política do Imperio do Brasil e as 
reformas indispensáveis, mantidas, 
porém, a independência, a monar-
chia, a dynastia de Pedro I e a re-
ligião catholica (Anaes da Assem-
bléa Constituinte, de 1823, vol. I, 
pag. 26)". 

e mais adiante: 
"O mesmo princípio deveria vigorar 
na república, govêrno democrático, 

regímen no qual todos os poderes 
vêm unicamente do povo. O Decre-
to do Governo Provisorio, de 21 de 
Dezembro de 1889, prometendo a or-
ganisação do regimen eleitoral, o 
alistamento do novo eleitorado e a 
preparação de um projeto de Cons-
tituição, limitou-se a designar dia 
para a eleição e reunião dos depu-
tados constituintes; mas o Decr. 
n.0 510, de 22 de junho de 1890, que 
publicou a prometida Constituição, 
convocou "o primeiro Congresso Na-
cional dos representantes do povo 
brazileiro", determinando que elles 
trouxessem do eleitorado poderes es-
peciaes para julgar e approvar a 
Constituição e proceder em seguida 
na conformidade das suas disposi-
ções." 

finalmente, 
"Nisto differente da assembléia de 
1823, o Congresso de 1890 em quanto 
exercia a funcção constituinte não 
tinha o poder legislativo ordinário 
ou normal, que a de 1823 foi dado 
(unicamente para reformas urgen-
tes) e a nenhum dos dous ·foram 
conferidos poderes !Ilimitados. O de 
1890, na sua tarefa constituinte, de-
via unicamente (porque só essa foi 
a delegação que teve) julgar da 
Constituição apresentada pelo Go-
verno Provisorio e eleger o primeiro 
magistrado da República e seu subs-
tituto. E assim, ficou fora de sua 
competência estabelecer outra forma 
de govêrno que não fosse a republi-
cana, fazer outra lei que não fosse 
a Constituição, e tam pouco inge-
rir-se nos netos da administração 
pública. 
De accordo com esse pensamento foi 
redigido o art. 17 do regimento do 
Congresso Constituinte com a for-
mula da affirmação ou solene pro-
messa dos representantes, de cum-
prirem seus deveres, redigida assim: 
"Prometo guardar a Constituição 
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Federal que fôr adoptada, desem-
penhar fiel e legalmente o cargo 
que me foi confiado pela Nação e 
sustentar a União, a integridade e 
a independência da República". 
Emendas suppressivas d'esta formula 
foram apresentadas na discussão, 
sob o fundamento de ser restrictiva 
da isenção e liberdade dos represen-
tantes que acaso viessem com idéias 
absonas das dominantes no Congres-
so. Essas emendas, porém, foram re-
jeitadas na sessão de 19 de Novem-
bro de 1890 e por esta forma, ape-
zar de opiniões isoladas que se ma-
nifestaram em contrário, ficou re-
conhecido e consagrado pelo Con-
gresso o princípio da restricção dos 
poderes constituintes ao objecto e 
termos de sua convocação." Barba-
lho, João - Constituição Federal 
Brasileira - Comentários - Rio de 
Janeiro, F. Briguiet, 1924). 

A situação expressa no ato convocató-
rio decorre da formulação jurídica que 
a revolução deu aos podêres da Nação. 

Nesse sentido permitimo-nos transcre-
ver dois trechos do preâmbulo do Ato 
Institucional n.O 1. 

"A revolução vitoriosa se investe no 
exercício do poder constituinte. í!:ste 
se manifesta pela eleição popular ou 
pela revolução. Esta é a forma mais 
expressiva e mais radical do poder 
constituinte. Assim, a revolução vi-
toriosa, como o poder constituinte, 
se legitima por si mesma. Ela desti-
tui o Govêrno anterior e tem a ca-
pacidade de construir o nôvo Govêr-
no. Nela se contém a fôrça normati-
va inerente ao poder constituinte. 
Ela dita normas jurídicas, sem que 
nisso seja limitada pela normativi-
dade anterior à sua vitória." 

E adiante: 
"Para reduzir, ainda mais, os plenos 
podêres de que se acha investida 
a revolução vitoriosa, resolvemos, 

igualmente, manter o Congresso Na-
cional, com as reservas relativas aos 
seus podêres constantes do presen-
te Ato Institucional. Fica assim bem 
claro que a revolução não procura 
legitimar-se através do Congresso. 
í!:ste é que recebe, dêste Ato Institu-
cional, resultante do exercício do 
poder constituinte inerente a tôdas 
as revoluções, a sua legitimação." 

O Ato Institucional n.0 2 declara, por 
seu turno: 

"No preâmbulo do Ato que iniciou 
a institucíonalização do Movimento 
de 31 de março de 1964, foi dito que 
o que houve e continuará a haver, 
não só 110 espírito e 110 comporta-
mento das classes armadas, mas 
também na opinião pública nacio-
nal, é uma autêntica revolução." 

E frisou que: 
"a) ela se distingue de outros mo-

vimentos armados pelo fato de 
que traduz não o interêsse, a 
vontade de um grupo, mas o in-
terêsse e a vontade da Nação; 

b) a revolução investe-se, por isso, 
no exercício do Poder Consti-
tuinte, legitimando-se por si 
mesma; 

c) edita normas jurídicas sem que 
que nisto seja limitada pela nor-
matividade anterior à sua vitó-
ria, pois graças à ação das Fôr-
ças Armadas e ao apoio inequí-
voco da Nação, representa o po-
vo e em seu nome exerc·e o Po-
der Constituinte de que o povo 
é o único titular. 

Não se disse que a Revolução foi, 
mas que é e continuará. 

Assim, o seu Poder Constituinte não 
se exauriu, tanto é êle próprio do 
processo revolucionário, que tem de 
ser dinâmico para atingir os seus 
objetivos." 
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Essa formulação jurídica, aceita pela 
opinião pública, através de seus legíti-
mos representantes, bem como pelo Po-
der Judiciário e os demais órgãos da 
Federação, é que ditou as normas do 
ato convocatório. 
9. É irrecusável, pois, que o Poder Cons-
tituinte inerente aos movimentos revo-
lucionários, que vinha sendo até agora 
exercido pelo Govêrno e pelo Congresso 
que a revolução legitimou expressamen-
te, é pelo Ato Institucional n.0 4 defe-
rido ao Congresso Nacional, para que 
êste, com capacidade ampla, discuta, 
vote e promulgue a Carta Magna que 
irá dirigir os destinos políticos do País 
a partir de 15 de março. 

Em vigor a Constituição que vamos 
votar, estará institucionalizada a revo-
lução e exauridos seus podêres consti-
tuintes. 

11 
lO. Dividido em 5 Títulos, 14 Capítulos, 
24 Secções e 180 Artigos, o projeto obe-
dece à sistemática de nossas Constitui-
ções republicanas. 
li. Nas disposições preliminares, man-
tém a República, a Federação e o regi-
me representativo. 

Consagra o princípio democrático de 
que todo o poder emana do povo e em 
seu nome é exercido. 
12. Abandona a denominação de Esta-
dos Unidos do Brasil para consignar o 
nome de Brasil, fórmula só não consa-
grada nos documentos oficiais. 

Em 1946 a idéia constou da Emenda 
de Plenári~ n.0 513, subscrita pelos Se-
nhores Gabriel Passos, Magalhães Pin-
to, Monteiro de Castro e José Bonifácio, 
sôbre o preâmbulo daquela Constituição. 
13. A matéria de incorporação, subdi-
visão ou desmembramento de Estados e 
Territórios foi pelo projeto deferido à 
lei complementar. 
14. O projeto veda a delegação de po-
dêres, ressalvando, todavia, as exceções 

nela previstas, e mantém a delegação de 
atribuição, dando-lhe, no que toca aos 
Estados, mais amplitude (art. 6.0 ). 

15. A questão da solução dos conflitos 
internacionais guarda conformidade 
com os textos tradicionais. 
16. A orientação geral que preside o tí-
tulo da Organização Nacional pode ser 
resumida, usando-se as palavras de Odi-
lon Braga na Constituinte de 1934, ao 
examinar o conteúdo do projeto então 
em estudo: 

"O projeto simplificado e recompos-
to pelas emendas de coordenação 
atende, de maneira a parecer satis-
fatório, a êsses objetivos primordiais. 
Abandona, em não pequena parte, o 
modêlo de 91, sem contudo fugir das 
suas sólidas bases. 
Destingue-se dêle porque, de modo 
geral, amplia e reforça a influência 
centralizada da União, o que atenua 
o rigor da separação dos podêres que 
mais sàbiamente entrosa." (in Anais 
da Assembléia Nacional Constituinte, 
v oi. 16, 1936, p. 258-259). 

17. o principal objetivo de uma Cons-
tituição deve ser a harmonia dos podê-
res políticos, de modo a que sejam evi-
tados conflitos entre êles, que podem 
ser permanentes, sendo necessárias fór-
mulas convenientes para que sejam re-
solvidos pacífica e legalmente. 

Atendendo a êsses objetivos, o proje-
to não foge à boa doutrina. Kelsen, na 
sua Teoria Geral do Estado, observa: 

"Lo que la teoría tradicional seiíala 
como tres poderes o funciones dis-
tintas del Estado, no son más que la 
forma jurídica positiva de ciertos 
relativos apoyos dei proceso de crea-
ción jurídica, particularmente im-
portantes desde el punto de vista 
político. No existe, pues, una yuxta-
posición de funciones más o menos 
inconexas y aun esencialmente dis-
tintas - como afirma la teoría tra-
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dicional, impulsada por ciertas ten-
dencias políticas -, sino una jerar-
quia de los distintos grados dei pro-
ceso creador de Derecho. Esta es-
tructura jerárquica desemboca en 
una "norma fundamental" en la que 
se base la unidade dei orden jurídi-
co em su automovimiento." 

E mais adiante: 
"Pera como en el constitucionalismo 
el monarca es tanto jefe dei poder 
ejecutivo (en unión de los minis-
tros) como órgano dei legislativo 
(en unión dei parlamento) - tam-
bién el Jefe dei Estado en las repú-
blicas organizadas sobre el principio 
de separación participa de algún 
modo en el proceso legislativo -, 
el principio de separación de pode-
res no se realiza tampouco en el 
sentido de una partición de la le-
gislación y la ejecución entre dis-
tintos órganos." (Kelsen - Teoría 
General dei Estado - Barcelona -
Editorial Labor, 1.934, págs. 325 e 
337.) 

18. O Capítulo II trata da "Competên-
cia da União". A inovação que é mister 
ressaltar refere-se à letra b do inciso 
VII, que inclui na competência da União 
a apuração de infrações penais contra 
a segurança nacional ,a ordem política 
e social ou em detrimento de bens, ser-
viços e interêsses da União, bem como 
de outras infrações cuja prática tenha 
repercussão interestadual e exija repres-
são uniforme. 

O dispositivo visa a atribuir à Polícia 
Federal capacidade para apurar infra-
ções penais e outras que pela sua na-
tureza fogem às possibilidades de ação 
das polícias estaduais, como, por exem-
plo, o contrabando e furto ou roubo de 
veículos automotores. 
19. A intervenção federal é objeto dos 
artigos 10 e 11 do projeto. 

O dispositivo referente à intervenção 
federal para pôr têrmo à guerra civil 

(art. 7.0 , inciso III, da Constituição Fe-
deral de 46) foi substituído pelo seguin-
te: 

"pôr têrmo a grave perturbação da 
ordem ou ameaça de sua irrupção." 

O dispositivo reproduz, em outras pa-
lavras, o inciso II do artigo 17 do Ato 
Institucional n.0 2. 

Foram acrescentados, em relação ao 
consignado na Constituição de 1946, co-
mo motivos para a intervenção destina-
da a reorganizar as finanças dos Esta-
dos, dois outros: 

a) deixar o Estado de outorgar aos 
Municípios as cotas tributárias a 
êles pertencentes; 

b) adotar medidas ou executar pla-
nos econômicos ou financeiros em 
contrário às diretrizes estabeleci-
das pela União. 

No inciso VI do artigo 10, é acrescen-
tada, como motivo de intervenção, a 
não-execução de lei federal. Nesse caso, 
caberá ao Procurador-Geral da Repúbli-
ca prover a representação. 

O projeto inova, ainda, num ponto: 
estabelece o prazo de 5 dias para o Pre-
sidente da República submeter o decre-
to de intervenção ao Congresso Nacio-
nal. 
20. O Capítulo III cuida da competên-
cia dos Estados e Municípios. 

As alterações notáveis são: a obriga-
ção dos Estados de cumprirem as nor-
mas estabelecidas para a União, no que 
toca à forma de provimento de cargos 
eletivos, o processo legislativo, a elabora-
ção do Orçamento, a fiscalização finan-
ceira e as normas relativas aos funcio-
nários públicos. 

Estabelece ainda a proibição de rece-
berem os Deputados Estaduais mais que 
2/3 do que percebem os federais - nor-
ma já estabelecida no Ato Institucional 
n.0 2, art. 11 -, e de os Estados emiti-
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rem títulos da dívida pública fora dos 
limites estabelecidos em lei federal. 
21. No que se refere aos Municípios, o 
projeto altera no sentido de deferir à 
lei federal os requisitos para sua cria-
ção e ratifica o Ato Institucional n.0 2, 
quanto à não-remuneração dos Verea-
dores. Faculta aos Municípios celebrar, 
com a aprovação da Assembléia Legisla-
tiva, acôrdos para realização de obras 
ou exploração de serviços públicos de 
interêsse comum. 
22. A competência dos Estados é am-
pliada, pois que, na sua constituição, se-
rá regulada a intervenção nos Municí-
pios. 
23. O Capítulo IV trata do Distrito Fe-
deral e dos Territórios. Nêle encontra-
mos, como regras novas, a competência 
do Senado para legislar sôbre matéria 
tributária, orçamentária e relativa aos 
serviços públicos e ao pessoal do Dis-
trito Federal, e para aprovar a escolha 
dos Governadores de Territórios, de no-
meação do Presidente da República. 

Atribui, ainda, ao Governador do Ter-
ritório, a nomeação dos prefeitos muni-
cipais da área sob sua jurisdição. 
24. No que respeita ao sistema tributá-
rio, o projeto o define como um comple-
xo de impostos, taxas e contribuições de 
melhoria, regido pelas disposições cons-
titucionais, leis complementares, resolu-
ções do Senado, e, ainda, nos limites das 
respectivas competências, pelas leis fe-
derais, estaduais e municipais. 

O nôvo texto, de modo geral, reproduz 
disposições constantes da Emenda Cons-
titucional n.0 18, de 1965, a qual veio 
sistematizar o processo tributário, dan-
do-lhe estrutura definida. 

A importância que o projeto dá à ma-
téria tributária confirma-se no fato de 
o mesmo colocar o assunto dentro de um 
capítulo especial - Do Sistema Tributá-
rio -, inovando, nesse passo, em rela-
ção às Cartas de 1891, 1934, 1937 e 1946. 

Outros aspectos, que convém serem 
expostos, são: o relativo à fiscalização 
que os Estados e Municípios exercerão, 
no que tange às arrecadações de interês-
se comum; a orientação da política de 
gastos tendo em vista rigoroso planeja-
mento, principalmente sôbre investi-
mentos em obras públicas; e o atinente 
à formação de reservas monetárias. 

O capítulo da sistematização tributá-
ria constitui inegável progresso de nos-
sas instituições financeiras. 
25. O Capítulo VI trata do Poder Le-
gislativo. 

Foram profundas as modificações pro-
cedidas no funcionamento do Congres-
so, algumas das quais adaptadas dos 
atos revolucionários que visaram a sim-
plificar e a dinamizar a tarefa legisla-
tiva. 

Entre as inovações, podemos destacar: 
a fixação de prazos para apreciação de 
tratados internacionais (art. 46, pará-
grafo único); redução do prazo para vo-
tação de pedidos de licença para proces-
sar parlamentares, de 120 dias para 60 
dias (art. 33, § 2.0 ); perda de mandato 
para o parlamentar que não compare-
cer, no mínimo, a um têrço das sessões 
ordinárias (art. 36, n.0 III); aumento de 
21 para 25 anos de idade mínima exigi-
da para o cidadão poder candidatar-se a 
deputado federal (art. 29, n.0 III). 

As duas Câmaras disporão, em seus 
regimentos, sôbre sua organização, po-
Licia, criação e provimento de cargos 
(art. 31). 

Firma o projeto que caberá às Mesas 
da Câmara e do Senado declarar extin-
tos os mandatos de parlamentares que 
perderem ou tiverem suspensos os seus 
direitos políticos (art. 36, n.o IV, § 2.o). 

Incluiu-se, outrossim, no projeto, dis-
posição ao Ato Complementar, sôbre li-
cença de Deputados e convocação de su-
plentes. O suplente era convocado se o 
titular pedisse licença por mais de 91 
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dias; agora, só haverá a convocação do 
suplente se a licença fôr por prazo maior 
de 120 dias. 

Outra inovação: poderão ser criadas 
comissões parlamentares de inquérito, 
mistas, de Deputados e Senadores (art. 
38). 

O Senado, cuja competência foi mui-
to ampliada pelo projeto, terá, agora, in-
cluída na sua competência privativa, a 
faculdade de aprovar a escolha dos Go-
vernadores de Territórios (art. 44, D. 

Incumbirá, também, ao Senado, a dis-
cussão e votação dos projetos relativos 
aos serviços públicos e ao pessoal da ad-
ministração do Distrito Federal, cujo 
prefeito, como já ocorre no sistema atual, 
terá de ser por êle aprovado (art. 44, I 
e !li). 

O projeto, na Seção V - Do Processo 
Legislativo -, incluiu dispositivo de Ato 
Institucional, permitindo ao Presidente 
da República submeter ao Legislativo 
projeto de emenda constitucional, com 
prazo de tramitação fixado em 60 dias, 
a contar do seu recebimento (art. 50). 

Foram igualmente incorporados ao 
texto constitucional dispositivos de atos 
revolucionários sôbre o processo espe-
cial a que estão sujeitos os projetos de 
lei de iniciativa do Presidente da Re-
pública, em casos especiais (art. 54). 

O projeto inova, ainda, relativamente 
às leis complementares, que só poderão 
ser votadas por maioria absoluta dos 
membros das duas Casas do Congresso 
(art. 52). 

Manteve-se a competência do Con-
gresso para conceder anistia (art. 45, 
VII), mas sem o caráter de exclusivida-
de que tem na Constituição vigente. 

Admitida a delegação de podêres -
inovação das de maior relêvo -, esta-
beleceu-se que as leis delegadas serão 
elaboradas por Comissões do Congresso 
:r-;acional, ou de qualquer de suas Casas, 
ou pelo Presidente da República, e, mais, 

que não poderão ser objeto de delega-
ção os atos da competência exclusiva 
do Congresso Nacional, assim como os 
da competência privativa da Câmara dos 
Deputados ou do Senado e a legislação 
sôbre a organização dos juízos e tribu-
nais e as garantias da magistratura, 
sôbre a nacionalidade, a cidadania e o 
direito eleitoral e sôbre o sistema mo-
netário e o de medidas (art. 54). 

Outra inovação do projeto é a cons-
tante do artigo 57, que dá ao Presiden-
te da República, em cams Je urgência, 
e de interêsse público relevante, e des-
cle que não resulte aumento de despesas, 
podêres para expedir decretos com fôr-
ça de lei sôbre matérias de segurança 
nacional e de finanças públicas. 

As demais disposições da Seção V são 
iguais ou semelhantes às da Constitui-
ção de 1946. 

Quanto ao orçamento, o projeto se ins-
pira no que dispõem os Atos Institucio-
nais n.0 ' 1 e 2, e os Atos Complemen-
tares n.0 ' 18 e 21. 

No concernente à fiscalização finan-
ceira e orçamentária, levou-se em con-
ta, do mesmo modo, a experiência revo-
lucionária, tornando mais rápido e efi-
caz o processo legislativo (Seção VII). 

O projeto alterou profundamente o 
sistema de fiscalização financeira. Uma 
corrente de opinião defende com entu-
siasmo a formulação da proposta. Outra 
a combate com igual veemência, sob a 
alegação de que os novos critérios ames-
quinham as atribuições do Tribunal de 
Contas. A matéria será, certamente, ob-
jeto de exame do Plenário, que nos en-
caminhará sugestões válidas. 
26. O Capítulo VII, relativo ao Poder 
Executivo, compreende sete seções, sob 
as seguintes denominações: Do Presi-
dente e do Vice-Presidente da Repúbli-
ca; Das Atribuições do Presidente da 
República; Da Responsabilidade do Pre-
sidente da República; Dos Ministros de 
Estado; Da Segurança Nacional: Das 
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Fôrças Armadas; e dos Funcionários 
Públicos. 

Em relação à Constituição vigente, 
nesse caso, destacam-se as inovações re-
ferentes à inclusão de uma seção sôbre 
a segurança nacional (Seção V) e as 
modificações dos títulos atinentes às 
Fôrças Armadas (Seção VI) e aos fun-
~ionários públicos (Seção VII), agora 
Insertos, como seções, no Capítulo do Po-
der Executivo. 

Embora possa dizer-se que o projeto, 
em cotejo com a Constituição de 1946 
não apresenta alteração substancial n~ 
que concerne às condições de elegibilida-
de do Presidente e do Vice-Presidente da 
República, o mesmo não acontece em 
referência ao processo de eleição para 
os citados postos, uma vez que se con-
sagra a modalidade indireta de escolha 
mediante a manifestação de um colé~ 
gio eleitoral, composto dos membros do 
Congresso Nacional e de Delegados in-
dicados pelas Assembléias Legislativas 
dos Estados (art. 74). 

Institui-se, ainda, para a referida elei-
ç~o: a exigência de candidaturas parti-
darias e quorum eleitoral de maioria ab-
soluta de votos, em primeiro escrutínio, 
e de maioria simples, no segundo na 
hipótese de não se atingir o númer~ fi-
Xado para o processo inicial (art. 75). 

O mandato do Presidente da Repúbli-
ca é fixado em quatro anos, a iniciar-
se após o compromisso de posse peran-
te o Congresso Nacional (art. 75, § 3.o). 

O prazo para a posse do Presidente 
e do Vice-Presidente da República, es-
tabelecido em trinta dias na Carta vi-
gente, é reduzido para dez dias, sem a 
ressalva do motivo de doença, consig-
nado no Estatuto vigente (art. 76, § 2.0). 

A presidência do Congresso Nacional, 
conforme a nossa tradição política, é 
deferida ao Vice-Presidente da Repúbli-
ca, o qual, nessa função, terá apenas vo-
to de qualidade (art. 77, § 2.0 ). 

A sucessão, relativa ao cargo de Pre-
sidente da República, é mantida, tam-
bém, dentro de nossa tradição constitu-
cional, consoante a seguinte ordem: 
Vice-Presidente, Presidente da Câmara 
dos Deputados, Presidente do Senado ~ 
Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral. Na hipótese de vaga dos cargos 
de Presidente e de Vice-Presidente da 
República, proceder-se-á a nova eleição, 
dentro de trinta dias da última · vaga, 
completando os eleitos o restante do pe-
ríodo (arts. 78 e 79) . 

Relativamente às atribuições do Pre-
sidente da República, é conveniente as-
sinalar a previsão sôbre a outorga, por 
lei, de delegação de poder, para que os 
Ministros de Estado, em certos casos, 
possam praticar atos compreendidos nas 
referidas atribuições, limitada essa con-
cessão aos casos previstos nos itens VI, 
XVI e XX, do art. 81 do projeto, ou se-
ja: os referentes ao provimento de car-
gos públicos; à autorização a brasileiros 
para a aceitação de pensão, emprêgo ou 
comissão de Estado estrangeiro; e ao 
poder de conceder indulto e comutar 
penas (art. 81). 

Na seção atinente aos crimes de res-
ponsabilidade do Presidente da Repúbli-
ca, a novidade que se apresenta é a da 
caducidade d0 processo, pelo seu arqui-
vamento, se c; julgamento não estiver 
concluído no prazo de 60 dias (art. 83, 
§ 2.0). 

Na seção própria dos Ministros de Es-
tado, tendo em conta a preceituação 
constitucional vigente, nada de nôvo se 
apresenta, valendo consignar a conden-
sação da matéria, posta, assim, em têr-
mos mais acessíveis (arts. 84, 85, 86). 

A segurança nacional é objeto de dis-
positivos, reunidos em seção própria, que 
definem: a responsabilidade de pessoa 
natural ou jurídica; objetivo do Conse-
lho de Segurança Nacional, bem como 
de sua composição, cabendo à lei regu-
lar a organização, competência e fun-
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cionamento do citado órgão (arts. 87, 
88 e 89). 

No conjunto de dispositivos que ver-
sam sôbre as Fôrças Armadas, o proje-
to repete, pràticamente, a preceituação 
constante da Carta de 1946, excluída a 
relativa ao Conselho de Segurança Na-
cional, a qual, como foi salientado, in-
tegra, agora, seção especial (arts. 90, 91 
e 92). 

A última seção do Capítulo VII - Do 
Poder Executivo - é a que diz respeito 
aos Funcionários Públicos. Nela são man-
tidos os princípios fundamentais da dou-
trina jurídico-administrativa, que esta-
belecem a acessibilidade de todos os 
brasileiros aos cargos públicos e o in-
gresso, nos mesmos, mediante concurso. 
Apenas, no particular, são fixadas nor-
mas mais rígidas dentro dessas garan-
tias, a fim de preservar-lhe a incolumi-
dade (art. 93) . 

A exigência prévia de concurso públi-
co para o provimento dos cargos da ad-
ministração do Estado é uma das cor-
reções impostas pelo texto em exame. 
Outra é a proibição de assemelhações, 
tendo em vista o processo de remunera-
ção da função pública (art. 94). 

Dentro do instituto da acumulação, 
duas são as modificações adotadas: a 
primeira, relacionada com a permissão 
de o aposentado poder exercer cargo 
em comissão ou atribuições provenien-
tes de contratos, sem incorrer na refe-
rida proibição constitucional (art. 95, 
§ 3.0 ); e a segunda, referente à autori-
zação do exercício cumulativo de dois 
cargos de médico (art. 95, IV). 

Na parte que envolve o processo de 
estabilidade, mantém-se coerência com 
o princípio de acessibilidade, eliminan-
do-se a possibilidade de extensão dessa 
garantia aos não concursados (art. 97). 

Sôbre a disponibilidade, que na Carta 
vigente é concedida com proventos in-
tegrais, adotou-se o critério de conces-
são dos mesmos em condições de pro-

porcionalidade com o tempo de serviço 
público (art. 97, § 2.0 ). 

Dentro do sistema de aposentadoria, 
apresentam-se as seguintes modifica-
ções fundamentais: a que autoriza a 
aposentadoria voluntária à mulher aos 
30 anos de serviço (art. 98, § 1.0 ); e a 
que veda a percepção, na inatividade, 
de remuneração superior à auferida na 
atividade (art. 99, § 3.0 ). 

Como fecho da seção própria do fun-
cionário público, inscreve-se o princípio 
da paridade entre os servidores dos Três 
Podêres, consagrado pelo Ato Institucio-
nal n.0 2, de 1965 (art. 104). 
27. No Capítulo do Poder Judiciário, o 
projeto observa as disposições da Emen-
da Constitucional n.0 16, apresentando 
outras alterações. 

Foi, em têrmos gerais; mantida a com-
petência do Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, nos casos de mandados de 
segurança e de habeas corpus, ficou cla-
ra a transformação do Supremo Tribu-
nal em segunda instância; no tocante 
aos recursos extraordinários, houve re-
formulação de hipóteses (art. 112, II e 
III). 

Foi atribuído ao Supremo Tribunal o 
papel de regular, em seu próprio regi-
mento interno, questões de importân-
cia para o seu funcionamento e a mar-
cha dos processos de sua competência 
(art. 113). 

Foram criados mais dois Tribunais de 
Recursos, com sede na Guanabara e em 
São Paulo. A exposição de motivos do 
Sr. Ministro da Justiça justifica a me-
dida referindo-se a dados estatísticos de 
1!J64 (São Paulo 36,39% e Guanabara 
27,16% do movimento daquela Côrte) 
(art. 114, § l.O). 

Cabe observar que a Constituição de 
Hl46 previu a criação de outros Tribu-
nais de Recursos. 

Quanto à Justiça Militar, as inova-
ções do projeto já constam do Ato Ins-
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titucional n.0 2, sendo que o projeto 
assegura recurso para o Supremo Tribu-
nal Federal quando houver extensão de 
jurisdições militares a civis (art. 120, 
§ 1.0). 

Sôbre a Justiça Eleitoral, a Justiça 
do Trabalho, a Justiça dos Estados e o 
Ministério Público, não há alterações de 
monta a considerar. 

No que toca à Justiça do Trabalho, a 
proposta suprime a ressalva expressa da 
Constituição de 46, quanto à competên-
cia da Justiça ordinária para julgar os 
dissídios relativos a acidentes do traba-
lho. 

As normas para ingresso no Ministé-
rio Público Federal foram expressamen-
te estendidas ao Ministério Público dos 
Estados. 

O Título II - Da Declaração de Di-
reitos - inclui cinco capítulos. 

No Capítulo I - da Nacionalidade -
não houve modificações substanciais, se 
cotejada a matéria com o que dispõe a 
atual Constituição. O mesmo se verifica 
em relação ao Capítulo II - Dos Direi-
tos Políticos. No que tange às inelegibi-
lidades, obedeceu-se ao que dispõe a 
Emenda Constitucional n.0 14 (arts. 143 
a 147). 

O Capítulo III - Dos Partidos Políti-
cos - constitui matéria nova, de indis-
cutível importância. 

O projeto dá às agremiações partidá-
rias um destaque especial e estabelece 
os princípios que devem ser observados 
na sua organização, funcionamento e 
extinção (art. 148). 

A organização dos partidos firma-se 
no respeito ao regime representativo e 
democrático, na pluralidade de agremia-
ções e na garantia dos direitos fun-
damentais do homem (art. 148, I). 

Cabe resaltar, ainda, que o projeto le-
vou na devida consideração o problema 
da fiscalização financeira dos partidos e 

da disciplina partidária (art. 148, II e 
ill). 

São proibidas as coligações partidá-
rias (art. 148, VII). Exigidos requisitos 
mínimos para existência dos partidos 
(art. 148, VI). 

O ilustre membro desta Comissão, Se-
nador Heribaldo Vieira, ao proferir pa-
recer sôbre o projeto da Lei Orgânica 
dos Partidos, alinhou argumentos bas-
tantes para que sejam, em princípio, 
acolhidos os dispositivos propostos. 

O Capítulo IV - Dos Direitos e Ga-
rantias Individuais - pràticamente re-
pete disposições inscritas nas Cartas 
anteriores. 

A inovação consiste no fato de o texto 
ter-se limitado a enunciar os institutos, 
transferindo à lei ordinária o estabele-
cimento dos têrmos em que serão exerci-
dos, tendo sempre em vista o interêsse 
nacional, a realização da justiça social 
e a preservação e o aperfeiçoamento do 
regime democrático (art. 150). 

No Capítulo V - Da Suspensão dos 
Direitos e Garantias Individuais -, a 
Seção I, sôbre o estado de s!tio, ficou 
estruturada tendo em vista o que pres-
creveram os Atos Institucionais núme-
ros 1 e 2. 

A decretação do estado de sítio impor-
ta, desde logo, na suspensão de deter-
minadas garantias constitucionais. 

o Presidente da República, a fim de 
preservar a integridade e a independên-
cia do País, o livre funcionamento dos 
podêres e a prática das instituições, po-
derá, ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional, adotar outras medidas, desde 
que estabelecidas em lei (art. 158, § 3.0 ). 

O estado de sítio, salvo em caso de 
guerra, não será superior a sessenta dias, 
podendo ser prorrogado por igual prazo, 
mas, em qualquer caso, o Presidente da 
República submeterá o seu ato ao Con-
gresso Nacional, acompanhado de jus-
tificação, dentro de cinco dias, e, se o 
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Congresso não estiver reunido, será con-
vocado imediatamente pelo Presidente 
do Senado (art. 153). 

Também o Congresso Nacional, du-
rante a vigência do estado de sítio, po-
derá, mediante lei, determinar a sus-
pensão de garantias constitucionais, sem 
prejuízo das medidas previstas no arti-
go 152 (artigo 154). 

Aos atingidos pelas medidas de estado 
de sítio é reservado o direito de recorrer 
ao Poder Judiciário, se se verificar a 
inobservância de qualquer das prescri-
ções relativas ao estado de sítio (art. 
156). 

No Título III -Da Ordem Econômi-
ca e Social - a proposta contém alguns 
preceitos novos, que consubstanciam as 
alterações introduzidas em várias emen-
das Constitucionais, bem como dá uma 
redação mais clara, específica e positi-
va às normas e preceitos já existentes 
na Constituição de 1946. 

Assim é que, desde o seu primeiro ar-
tigo (157), ao invés de estabelecer, ge-
nericamente, como na de 1946, que "a 
ordem econômica deve ser organizada 
conforme os princípios da justiça social" 
etc., o nôvo texto dispõe taxativamente: 
"a ordem econômica tem por fim realizar 
a justiça social", com base nos princí-
pios que especifica, quais sejam: 

1.0 ) a liberdade de iniciativa; 
2.0 ) a valorização do trabalho como 

condição da dignidade humana; 
3.0 ) a função social da propriedade; 
4.0 ) a harmonia e a solidariedade 

entre os fatôres de produção; 
5.0 ) o desenvolvimento econômico; 
6.0 ) a repressão do abuso do poder 

econômico caracterizado pelo 
domínio dos mercados, a elimi-
nação da concorrência e o au-
mento arbitrário dos lucros. 

Para a consecução dêsses fins, pro-
põe uma alteração substancial: a que 

diz respeito à desapropriação de pro-
priedades territoriais, por utilidade pú-
blica, pela União. 

A Constituição de 1946 vinculava tal 
desapropriação ao pagamento de "pré-
via e justa indenização em dinheiro" 
( § 16 do art. 141). 

o texto do projeto resolve o problema 
ao estabelecer, no § 1.0 do art. 157, que 
"a União poderá promover a desapro-
priação da propriedade territorial rural, 
mediante pagamento de prévia e justa 
indenização em títulos especiais da dí-
vida pública, com cláusula de exata cor-
reção monetária, resgatáveis no prazo de 
vinte anos, em parcelas anuais sucessi-
vas, assegurada a sua aceitação, a qual-
quer tempo, como meio de pagamento 
de até cinqüenta por cento do Impôsto 
Territorial Rural, como pagamento do 
preço de terras públicas". 

Nos parágrafos 2.0 ao 6.0 são discipli-
nadas as modalidades de desapropriação, 
a emissão dos títulos, bem como outras 
vantagens a serem concedidas aos pro-
prietários cujas terras tenham sido de-
sapropriadas. 

O § 8.0 do art. 157 mantém o caráter 
intervencionista do Estado no domínio 
econômico e o monopólio de determinada 
indústria ou atividade "quando indispen-
sável por motivo de segurança nacional, 
ou para organizar setor que não possa 
ser desenvolvido com eficiência no regi-
me de competição e de liberdade de ini-
ciativa, assegurados os direitos e garan-
tias individuais". 

No tocante aos trabalhadores, o pro-
jeto, enquanto a Constituição de 1946 
estabelece que "a legislação do trabalho 
e a da previdência social obedecerão aos 
seguintes preceitos" (art. 157), "assegura 
aos trabalhadores, nos têrmos da lei, 
além de outros", os direitos que especi-
fica. Entre êstes, cumpre notar, no in-
ciso XII, ter sido mantida a estabilidade, 
com a inclusão do fundo de garantia por 
tempo de serviço equivalente. 
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Um aspecto a salientar é o que diz 
respeito ao direito à greve. 

A nova Carta assegura (art. 158) o di-
reito "à greve", salvo o disposto no ar-
tigo 157, § 7.0 (item XIX), ou seja, "a 
greve nos serviços públicos e atividades 
essenciais, definidos em lei". 

A matéria tem dado origem às discus-
sões mais variadas no campo jurídico, 
pois alguns juristas entendem que, es-
tando o artigo constitucional relativo à 
greve no título da "ordem econômica e 
social", que se aplica a todos os cidadãos, 
e não havendo, no título relativo aos 
funcionários públicos, ou em qualquer 
outro, uma disposição proibitiva, o direito 
à greve teria que ser reconhecido tam-
bém aos funcionários públicos, ficando, 
unicamente, o seu exercício a ser regu-
lado pela lei ordinária. 

O nôvo texto resolve definitivamente 
a questão. 

O § 1.0 do art. 158 contém a disposi-
ção adotada pela Emenda Constitucional 
n.o 11, de 1965, segundo a qual "nenhuma 
prestação de serviço de caráter assisten-
cial, ou de benefício, compreendida na 
Previdência social, será criada, majorada 
ou estend~da, sem a correspondente 
fonte de custeio total". Evita-se, assim, 
a criação de leis dando vantagens extra-
ordinárias, mas impossíveis de serem 
aplicadas por falta de base financeira. 

De acôrdo com o disposto no § 2.0 do 
art. 158, ficou estabelecido que a parte 
da União, no custeio da previdência so-
cial (item XVI do art. 158), será atendida 
"mediante dotação orçamentária, ou com 
o produto de contribuição de previdência 
arrecadado, com caráter geral, na forma 
da lei". 

Cumpre salientar, ainda, a inclusão da 
disposição contida no parágrafo único do 
art. 159 - que diz respeito à liberdade 
de associação profissional ou sindical -, 
mediante a qual compreende-se, entre as 
funções delegadas de poder público a que 
se refere o artigo, a de "arrecadar", na 

forma da lei, contribuições para o custeio 
da atividade dos órgãos sindicais e pro-
fissionais e para a execução de progra-
mas de interêsse das categorias por êles 
representadas. Há, assim, um maior for-
talecimento das atividades sindicais. 
30. O Título IV trata da Família, da 
Educação e da Cultura e nêle são man-
tidas as normas já tradicionais de prote-
ção, pelos podêres públicos, à família, à 
maternidade, à infância e à adolescência. 
O casamento é indissolúvel e gratuita a 
sua celebração, como na Constituição 
vigente (art. 166). 

A educação é direito de todos, devendo 
inspirar-se nos princípios de liberdade e 
solidariedade humana (art. 167). 

Garante-se a liberdade de cátedra e 
exige-se concurso para o seu provimento, 
no ensino médio oficial e no superior 
(art. 168). 

Também livres são as artes, as ciências 
e as letras, sendo dever do Estado o 
amparo à cultura (art. 169). 

Sob a proteção especial do poder pú-
blico ficam os documentos, obras e locais 
de valor histórico, as paisagens e monu-
mentos naturais notáveis e as jazidas 
arqueológicas. 

Inovação merecedora de especial en-
foque é a da concessão de bôlsas aos 
estudantes de grau médio ou superior, 
carentes de recursos, que demonstrem 
efetivo aproveitamento (art. 167, § 3.0 ). 

31. Através de disposições gerais e tran-
sitórias, o projeto aprova e exclui da 
apreciação judicial os atos praticados 
pelo Comando Supremo da Revolução de 
31 de março de 1964, assim como os do 
Govêrno Federal, baseados em Atos Ins-
titucionais; as resoluções das Assembléias 
Legislativas e Câmaras de Vereadores que 
hajam cassado mandatos eletivos ou de-
clarado o impedimento de Governadores, 
Prefeitos e Vereadores, fundados nos re-
feridos Atos Institucionais, e, finalmente, 
os atos de natureza legislativa expedidos 
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com base nos mesmos Atos Institucionais 
e Complementares (art. 170). 

Destaca-se, também, entre as disposições 
gerais e transitórias, a que diz respeito 
à posse do Presidente e do Vice-Presi-
dente da República, eleitos a 3 de outu-
bro do corrente ano (art. 172). Do mesmo 
modo, cumpre destacar o respeito ao 
mandato em curso dos Prefeitos cuja 
investidura deixará de ser eletiva e bem 
assim, nas mesmas condições, os eleitos 
a 15 de novembro de 1966 (art. 174). 

Determina-se que a redução da des-
pesa de pessoal da União, Estados ou Mu-
nicípios, prevista no projeto, deverá efe-
tivar-se até 31 de dezembro de 1970 
(art. 177). 

O projeto extingue o Conselho Nacio-
nal de Economia (art. 178). 

Os Estados, -dentro de sessenta dias, 
adaptarão as suas Constituições ao dis-
posto no projeto; caso contrário, será 
decretada a intervenção federal para 
êsse fim. Até 15 de abril de 1967, o Go-
vernador do Estado apresentará o res-
pectivo projeto (art. 179). 

Finalmente, determina-se a entrada 
em vigor da nova Carta no dia 15 de 
março de 1967 (art. 180). 

111 

32. Não poucas disposições do projeto 
têm merecido a atenção da opinião pú-
blica. Os seus mais autorizados porta-
vozes, em pronunciamentos de reper-
cussão, emitiram opiniões, fizeram crí-
ticas e apresentaram sugestões que não 
nos escaparam à atenção. 

Julgamos conveniente, com base na-
queles pronunciamentos, examinar mais 
detalhadamente tais pontos, que podem 
ser chamados de polêmicos. Para fazê-lo, 
buscaremos, quando oportuno, pela au-
toridade e sabedoria dos autores que ele-
gemos, argumentos capazes. 
33. O projeto reforça os podêres da 
União e enriquece-lhe a competência. 

Muitos vêem nessa orientação do projeto 
a morte da Federação. 

Há mais de 30 anos João Mangabeira 
examinava a questão em têrmos de 
atualidade. Ouçamo-lo: 

"Não vou ao extremo de alguns so-
ciólogos, e dos mais ilustres, que 
affirmam tender todo o regime fe-
derativo para o unitário e ser esta, 
em suma, a forma definitiva do Es-
tado. Mas a verdade é que, em geral, 
a federação subsiste e se desenvolve 
na linha do fortalecimento dos po-
deres da União. Tomem-se as nações 
mais diversas: a Alemanha, a Suíça, 
a Argentina, os Estados Unidos. 
Em todas ellas crescem, em número 
e efficiência, os poderes da União, 
contrasteando os Estados e manten-
do, graças a isto, integra, cohesa e 
cada vez mais forte a Nação, de que 
elles são apenas partes integrantes. 
A história constitucional dos Estados 
Unidos não é senão a do augmento 
dos poderes da União. As emendas 
constitucionais, a legislação do Con-
gresso, a jurisprudência da Suprema 
Côrte, graças à theoria dos poderes 
implícitos e dos resultantes - têm 
modificado ali o regime federativo 
de 87 e transformado os poderes da 
União nesta fôrça formidável e irre-
sistível, que tem feito a grandeza 
norte-americana. Jefferson, revolta-
do com a orientação centralizadora 
do presidente da Suprema Côrte, di-
zia que "Marshall anda lidando por 
fazer uma nova Constituição". Si, 
porém, Marshall e Hamilton, os 
grandes pregoeiros e defensores dos 
poderes da União, resurgissem hoje, 
não reconheceriam nos Estados Uni-
dos a federação que elles, com suas 
tendências centralizadoras, na ima-
ginação prefiguravam. Tanto a rea-
lidade ultrapassara o sonho. 
O regime federativo em que as fôrças 
centrípetas não predominarem, fa-
talmente terminará na desordem e 
no desmembramento." 
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E noutra passagem, o mesmo Manga-
beira prossegue eloqüente: 

"A impugnação mais generalizada 
contra o ante-projeto é que elle, em-
bora declarando, no art. 1.o, manter 
o regime federativo, em verdade, 
pela adopção de medidas centraliza-
doras, o restringe, o subverte e o 
anniquila. Todavia, os que assim 
opinam descuidam-se de precisar os 
característicos essenciaes ao Estado 
federal e que o distinguem do uni-
tário. 

Parece considerarem que a federação 
tem uma fórma definida, certa, in-
variável, como o contorno de uma 
figura geométrica. Mas, ao contrário 
do que pensam, o regime federativo 
não se vasa num molde permanente. 
Como assignalei da sub-comissão a 
Constituição Norte-Americana nã~ é 
o metro de irídio conservado em 
Paris, como padrão da décima milio-
nésima parte do quarto do meri-
diano terrestre. A federação é uma 
fórma de Estado; um systema de 
composição de forças, interesses e 
objetivos, variável no tempo e no 
espaço, e inherente e peculiar a cada 
povo. Plasma-se, por isso mesmo, de 
acordo com as necessidades e os sen-
timentos de cada Nação. O regime 
federativo dos Estados Unidos não é 
do Canadá; nem este o da Austrália. 
O Brasil não é nenhum desses, nem 
o Argentino ou o Mexicano. O da 
Allemanha não é o da Austria, nem 
o da Suíssa ou o da Russia. Exami-
nemos apenas, à luz de certas diver-
gências, o systema federativo em 
dois povos vizinhos, dos mais livres 
e civilizados do globo, oriundos, em 
grande parte, da Inglaterra, e nos 
quaes ella insuflou o seu espírito, 
transmitiu os seus costumes e impri-
miu o cunho de suas leis. 
Nada mais differente, todavia, que 
a federação nos Estados Unidos e no 
Canadá. No primeiro, os poderes não 

enumerados pertencem aos Estados; 
no segundo, à União. Naquelle, a 
egualdade da representação estadual 
no Senado; neste, a desegualdade, a 
partir de 24 até 4 senadores por pro-
víncia. 

Nos Estados Unidos, nenhuma nor-
ma quanto à Constituição dos Esta-
dos ou à organização de seus podere&, 
a não ser a garantia de fórma repu-
blicana, assegurada pela União, na 
secção 4.a do art. 4.0 ; no Canadá, uma 
longa série de regras, ora geraes para 
todas, ora especiaes para uma das 
provincias. São as minuciosas pres-
crições dos arts. 58 a 90 da Consti-
tuição Canadense. No primeiro, ne-
nhuma lei estadual poderá ser inva-
lidada senão pelo Poder Judiciário, e 
se ella fôr inconstitucional; no se-
gundo, qualquer lei provincial poderá 
ser desaprovada pelo governo da 
União. Num, o chefe do Poder Exe-
cutivo federal é eleito pelo povo; 
noutro, nomeado pelo rei da Ingla-
terra. Naquelle, a constituição fe-
deral é um acto dos Estados confe-
derados, livremente reunidos na 
Convenção de Philadelphla; neste, é 
uma lei do Parlamento Inglez - O 
British North American Act 1857. 
Nos Estados Unidos, a Constituição 
federal e as estaduaes podem ser re-
formadas, sem intervenção estranha, 
uma vez cumpridas as regras nellas 
prescriptas; no Canadá, a Constitui-
ção federal só por um acto do Par-
lamento Inglez poderá ser reforma-
da, ao passo que as das províncias 
se reformam por deliberação de suas 
Assembléias." (MANGABEIRA, J. -
Em Torno da Constituição. São Pau-
lo, 1934.) 

34. A intervenção foi regulada na Cons-
tituição de 1891 em um só artigo. A êle 
se referiu Campos Sales, na Constituinte, 
como sendo o coração da República. 
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Os casos de intervenção eram somente 
quatro: 

1891 
Art. 6.0 

O Govêrno Federal não poderá inter-
vir em negócios peculiares dos Esta-
dos, salvo: 
1.0 para repelir invasão estrangeira 
ou de um Estado em outro; 
2.0 para manter a forma republicana 
federativa; 
3.0 para restabelecer a ordem e a 
tranqüilidade nos Estados, à requisi-
ção dos respectivos governos; 
4.0 para assegurar a execução das 
leis e sentenças federais. 

A prática dêste famoso artigo resultou 
numa das maiores distorções do regime. 
Rui Barbosa dissecou-a várias vêzes em 
sua contínua campanha reformista. Sô-
bre sua interpretação escreveu todo um 
livro de 400 páginas, polemizando com o 
Presidente da República, que era o maior 
jurista que ocupou o alto pôsto: Epitácio 
Pessoa. 

O tom permissivo do artigo teve como 
resultado transformá-lo em instrumento 
eficiente da chaga da Primeira República 
- o oligarquismo. 

É isto que diz Rui em página clássica. 
O regime de 1891 degenerou numa di-

tadura, que manteve as oligarquias: 
"Para a ditadura em que degenerou 
o regimen presidencial no Brasil, 
ditadura central, derredor de cuja 
onipotência gravitam, subservientes, 
as ditaduras locais, não era admissí-
vel a intervenção como instrumento 
de corrigir nos Estados, a desordem 
e a intranquilidade ali criadas pelos 
seus govêrnos, senão protegendo-os 
na exploração da intranquilidade e 
a desordem; não era justificável, pa-
ra manter contra êsses governos, a 
forma republicana, quando êles a 
cerceassem ou abolissem, esbulhando 

as populações dos seus direitos elei-
torais; não era tolerável, senão en-
quanto se restringisse a servir, para 
assegurar a execução de sentenças 
pronunciadas em casos individuais, 
e se abstivesse de reagir contra as 
situações de geral desrespeito às leis 
da União, constitucionais, ou ordi-
nárias, mantendo-as contra as ad-
ministrações estaduais, que com elas 
acabassem, nas suas garantias mais 
sagradas, em grosso e por atacado." 
(Barbosa, R. - O art. 6.0 da Cons-
tituição. Rio, 1920, p. 123.) 

O temor de tocar na Carta de 1891 
degenerou naquilo que Rui caracteriza 
dessa maneira: 

"Jurisprudência de sofismas e apos-
tasias, de pusilanimidades e concha-
vos, de abdicações da liberdade e fe-
lonias contra a Constituição - tudo 
no empenho, ora de salvar, por meio 
de ditaduras estaduais, a ditadura 
federal, ora de salvar a ditadura fe-
deral por meio das ditaduras esta-
duais." (Op. cit., p. 127.) 

De tôda essa polêmica célebre resultou, 
por parte dos nossos homens públicos, a 
convicção de que o temor da reforma 
estava resultando realmente na deterio-
ração progressiva do regime. Daí a ten-
dência para reformular o conceito de in-
tervenção. 

A reforma de 1925/26 caracterizou-se, 
como é sabido, pela sua timidez. Mas 
exatamente um dos pontos considerados 
essenciais foi o instituto da intervenção. 

Coube a um dos espíritos mais realistas 
e mais íntimos dos problemas econômicos 
do País a iniciativa de focalizar, nas 
cláusulas da intervenção, um nôvo as-
pecto da realidade brasileira, resultante 
da triste experiência. Foi PAULO DE 
FRONTIN. 

Da emenda aprovada na Câmara re-
sultou o n.0 IV no nôvo art. 6.0 : 

"Reorganizar as finanças do Estado 
cuja incapacidade para a vida autô-
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noma se demonstrar pela cessação 
do pagamento de sua dívida fun-
dada, por mais de dois anos." 

O princípio introduzido teria que pro-
duzir suas conseqüências. O aspecto eco-
nômico da federação irrompia no campo 
constitucional com tôda a fôrça de uma 
realidade gritante. O escândalo das uni-
dades, que se davam ao luxo de manter 
todo um aparelhamento estatal e não 
cumpriam os mais elementares deveres 
de uma entidade civil em matéria finan-
ceira, deveria cessar. 

O princípio permaneceu no texto de 
1934. Mas enfraqueceu em vez de desdo-
brar-se em seus corolários no texto de 
46: a "dívida" aparece como "dívida ex-
terna fundada". Tal restrição tem pro-
vocado protestos de vários comentado-
res. De fato, estabelece uma preferência 
injustificável para com os credores es-
trangeiros. 

A matéria é grave, principalmente, se 
exigirmos conformidade com a realidade, 
não somente no caso brasileiro, mas no 
conceito universal de federação hoje em 
crise. 

Dêle diz PONTES DE MIRANDA: 
"A intervenção nos Estados-Membros 
constitui, pelo menos teoricamente, o 
punctum dolens do Estado Federal. 
Aí se entrecruzam as tendências uni-
taristas e as tendências desagregan-
tes. Pràticamente, a intervenção era 
remédio político contra pequenas 
unidades federativas, e tão-somente 
isso." (Pontes de Miranda, F. C. -
Comentários à Constituição de 1946 
- 2.a ed. São Paulo, 1953, p. 453.) 

Era ê~se exatamente ~1m dos pontos 
que OLIVEIRA VIANA considerava mais 
afastados da realidade brasileira, por 
fôrça das idéias exóticas ràpidamente in-
corporadas ao nosso meio, conforme se 
lê em Evolução do povo brasileiro, 2.a 
ed., S. Paulo, 1933, pág. 252. 

Ora, acontece que estas influências ex-
teriores conduzem hoje a um maior rea-

lismo no tratamento das relações entre o 
Govêrno Federal e os Estados em todos 
os países que adotaram o sistema federal. 
É o próprio conceito de federalismo que 
evolui para formas mais amplas e com-
plexas. 

Em magnífico ensaio sôbre êsse tema, 
sob o título de A Crise do Federalismo, 
compendiou o Dr. DARIO DE ALMEIDA 
MAGALHÃES os diversos tipos de fe-
deralismo em todo o mundo e as tendên-
cias crescentes para a intervenção do 
poder central. (V. Digesto Econômico, 
120 (11-12) 1954.) 

É de LASKI, em seu ensaio sôbre The 
american democracy êste conceito rea-
lista: 

"A evolução acelerada dos EE.UU. é 
para a centralização; desde Teodoro 
Roosevelt a balança dos podêres se 
deslocou dos Estados Unidos para a 
União." 
"A União passou a intrometer-se for-
temente na política e na adminis-
tração dos Estados. E se generalizou 
então a opinião do malôg'ro do fe-
deralismo, que se considera regime 
absolutamente obsoleto." 

De BURNS & PELTASON, num estudo 
sôbre o nôvo sistema americano, colheu 
o mesmo jurista êste conceito: 

"O federalismo estilo 1787 e o federa-
lismo de hoje são tão diferentes co-
mo os estilos das roupas dessas duas 
épocas. O objetivo a alcançar, po-
rém, continua o mesmo, conciliar as 
exigências da unidade e da diversi-
dade, da coesão nacional e do espí-
rito local." 
"Afirmações dogmáticas em favor do 
Govêrno nacional versus governos 
estaduais são menos úteis do que a 
questão pragmática: como podem os 
governos federais e estaduais traba-
lhar juntos a fim de assegurarem 
govêrno mais eficiente e responsável 
para a maior parcela do povo?" 



-26-

Que não se trata de uma crise passa-
geira, afirma MAC LANGLIN, escreven-
do em 1935: 

"O fato mais evidente na história 
constitucional dos Estados Unidos 
nos últimos 30 ou 40 anos é a ex-
pansão das atividades do Govêrno 
federal." 

O rol das autoridades invocadas por 
Dario de Almeida Magalhães encerra-se 
com essas graves e tenebrosas palavras 
de CHARLES BEARD em seu livro The 
american Leviathan: 

"as unidades locais, deixadas à pró-
pria sorte, afundariam no mais baixo 
nível a sua educação, saúde e cul-
tura." 

Não se trata de uma voz isolada, nem 
de um pessimismo momentâneo. Quase 
não há estudos acêrca do equilíbrio en-
tre a União e os Estados-Membros nas 
federações que não cheguem monotona-
mente às mesmas conclusões realistas. 

O DR. RAUL MACHADO HORTA, ilus-
tre catedrático da Universidade de Belo 
Horizonte, não chega a outra conclusão 
em estudo sôbre a evolução do federa-
lismo, 1957 (Digesto Econômico, 134 (3-4) 
1957): 

"Analisar o federalismo moderno 
dentro do esquema e critérios ofere-
cidos pelo federalismo clássico é in-
correr em êrro de perspectiva. 

"O fortalecimento da competência 
da federação determina o cresci-
mento da área governamental fe-
deral sôbre a área governamental 
estadual ou local. ~sse crescimento 
corresponde ao chamado movimento 
centralizador do federalismo, expres-
são que há alguns anos teria sentido 
paradoxal, mas que hoje decorre de 
verificação tranqüila." 

Causas, segundo o mesmo autor: 
1 - as guerras e as crises econô-

micas; 

2 - o intervencionismo estatal; 
3 - a complexidade da estrutura 

econômica contemporânea. 
E para encerrar com uma autoridade 

mundial, leiamos R. N. BARGHAVA em 
seu estudo Recent trades of Federalism, 
aparecido em Public finance, n.0 3, 1954, 
pág. 257: 

"A drenagem contínua de recursos 
federais para os Estados é um dos 
traços do moderno federalismo, que 
procura a fórmula de conciliação en-
tre a autonomia dos Estados-Mem-
bros e a indispensável cooperação 
financeira do Govêrno federal." 

Eis, portanto, o problema que o projeto 
enfrenta: enquadrar a federação dentro 
das exigências da nossa realidade, que 
não permite permanecermos nas linhas 
clássicas de 1891, mas, dentro do espírito 
da autonomia local, adaptarmos o nosso 
sistema ao quadro verdadeiro, de acôrdo 
com uma tendência universal. 

Como conceber a cooperação financei-
ra, que é essencial ao conceito moderno 
e humano de federação, sem enquadrá-
la nos planos econômicos e financeiros, 
sem os quais não se concebe um govêrno 
de tipo atualizado? 

Saibamos tirar os corolários do princí-
pio da intervenção econômica e finan-
ceira introduzido em nosso sistema fe-
deral por ocasião da revisão constitu-
cional de 1926, de que foi uma das gran-
des figuras Paulo de Frontin. 

Aceito o princípio de que a União tem 
como obrigação impedir o esmorecimento 
da atividade dos Estados-Membros, so-
mado o conceito jurídico do equilíbrio 
entre locallsmo e centralismo ao conceito 
econômico da cooperação, não é possível 
deixar de trazer para a letra da nova 
Carta esta conseqüência fatal: a coope-
ração exige enquadramento nas normas 
preestabelecidas, sem o que teríamos 
agravado o quadro das injustiças a que 
se referia Rui Barbosa no esbôço do pan-
demônio oligárquico da Primeira Repú-
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blica. Assumindo a responsabilidade da 
reorganização financeira dos Estados-
Membros, é dever da União verificar se 
essa organização financeira está enqua-
drada nos planos gerais de atividade do 
País. 

O assunto, certamente, merecerá a 
atenção e contará com as luzes da inte-
ligência dos Senhores Congressistas. 
35. O projeto, no que diz respeito à re-
forma tributária, mantém as caracterís-
ticas essenciais da Emenda Constitucio-
nal n.o 18, aprovada pelo Congresso 
Nacional, com simplificação e reordena-
mento dos seus dispositivos. 

Como é sabido, os objetivos fundamen-
tais da nova discriminação de rendas 
foram: 1) filiar os impostos aos diferen-
tes fatos econômicos geradores- renda, 
Produção, circulação, serviços -, ao invés 
de classificá-los juridicamente em fun-
ção da competência tributária; 2) pôr 
fim à proliferação de tributos sob diver-
sas nomenclaturas, desvinculadas da ati-
Vidade econômica geradora; 3) eliminar 
a múltipla incidência do impôsto de 
Vendas e consignacões e unificar a alí-
quota interestaduaÍ. 

As inovacões introduzidas no nôvo tex-
to constit;cional cingem-se aos seguin-
tes dispositivos: 

1) Dar maior flexibilidade ao poder 
tributário da União, conferindo-
se-lhe um poder residual de criar 
novos tributos, desde que não te-
nham bases de cálculo e fato ge-
rador idêntico aos impostos já 
previstos na Constituição e que 
não se incluam na competência 
tnbutária dos Estados e Municí-
pios (art. 18, § 6.0). 

2) Permitir aos Estados aplicarem o 
impôsto de circulação sôbre o 
combustível vendido a veículos ro-
doviários, para compensá-los da 
redução de 60 para 40 por cento 
da participação estadual e muni-
cipal no impôsto único sôbre com-
bustíveis (art. 27, D. 

3) Unificar o sistema de cobrança do 
impôsto de circulação que alimen-
taria um "Fundo de Participação", 
o qual seria distribuído na pro-
porção de 80 por cento para os 
Estados e 20 por cento para os 
Municípios (art. 23, § 7.o). 

O primeiro dêstes dispositivos visa a 
dar maior flexibilidade ao sistema fiscal, 
ante a impossibilidade de previsão, a lon-
go prazo, das necessidades tributárias da 
União. Mutações na atividade econômica 
podem outrossim tornar conveniente a 
imposição de novos tributos fora dos es-
tritamente configurados na nova Cons-
tituição. 

O segundo dispositivo reconhece o fato 
de que a enorme responsabilidade da 
União na construção e manutenção de 
rodovias-tronco não encontrava contra-
partida na distribuição da receita, cana-
lizada esta, em sua maior parte, para os 
Estados e Municípios. ti:stes receberão 
grande refôrço de receita, através do 
"Fundo de Participação dos Estados e 
Municípios e do D. Federal", ao qual 
pertencem automàticamente .dez por 
cento da receita do impôsto federal sô-
bre a renda e dez por cento do impôsto 
sôbre produtos industrializados. Para 
compensar os Estados da diminuição de 
sua participação no Fundo Rodoviário, 
foi-lhes facultado tributarem, pelo im-
pôsto de circulação, a operação de dis-
tribuição, ao consumidor final, dos com-
bustíveis e lubrificantes utilizados por 
veículos rodoviários. Destarte, os Estados 
de maior renda encontrarão compensa-
ção predominantemente na receita do 
Fundo de Participação (art. 25) e sub-
sidiàriamente na receita do impôsto de 
circulação sôbre combustíveis, enquanto 
que, para os Estados de maior renda, esta 
última receita adicional sobrepujará a 
primeira, em ordem de importância, ha-
bilitando a tôdas as unidades da Federa-
ção recompor um nível de investimentos 
rodoviários não inferior ao que teriam 
no antigo sistema. 
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O terceiro dispositivo restaura o siste-
ma originalmente previsto no projeto 
de discriminação de renda, subseqüen-
temente endossado através da Emenda 
n.0 18. Previa-se, então, um sistema 
único de arrecadação estadual, para dis-
tribuição subseqüente aos Municípios da 
sua parcela do impôsto de circulaçfw de 
mercadorias. 

A Emenda n.0 18 consagrou o princípio 
de arrecadação direta, pelos Municípios, 
da alíquota que lhes compete no impôsto 
de circulação. A experiência prática re-
centemente adquirida com o detalha-
mento da legislação implementadora do 
impôsto de circulação revelou os inúme-
ros óbices resultantes da divisão da res-
ponsabilidade de exatoria entre Estados 
e Municípios. Não apenas se manteriam 
inutilmente máquinas arrecadadoras su-
perpostas, como se criariam indesejável 
disparidade nos níveis de tributação en-
tre Municípios, criando obstáculos à cir-
culação intermunicipal, e sobretudo o 
perigo de se estabelecer de nôvo a inci-
dência em cascata, pela possibilidade de 
virem os Municípios a tributar merca-
dorias já tributadas pelo Estado e vice-
versa. 

No capítulo do Poder Legislativo, sem 
oferecer qualquer alteração quanto às 
suas composição e estrutura, o projeto 
estabelece profundas reformas no que se 
refere à elaboração das leis. 

O processo legislativo é ampliado com 
a regulamentação da elaboração da lei 
complementar da Constituição, para cuja 
votação é exigido quorum especial, e com 
a inclusão dos institutos: lei delegada e 
decreto-lei. 

A importância da lei complementar 
como instrumento de execução da Cons-
tituição foi magnificamente ressaltada 
no discurso que Afonso Arinos pronun-
ciou na sessão da Câmara, a 12 de maio 
de 1947, quando da votação do requeri-
mento que pedia a criação de uma Co-
missão de Leis complementares da Cons-
tituição. 

Começando por lembrar que "nenhuma 
Constituição é completamente escrita" e 
que "tôdas necessitam, para construção 
do seu mecanismo, de textos complemen-
tares que os interpretem e os enrique-
çam", afirma: "devemos acentuar desde 
logo o caráter extraordinário dessa le-
gislação complementar". É o que faz o 
projeto, segundo nosso entendimento. 

No que tange à lei delegada, as consi-
derações formuladas pela Comissão Es-
pecial de Juristas, composta pelos Dou-
tores Hermes Lima, Santiago Dantas, 
Medeiros Silva, Gonçalves de Oliveira e 
Brochado da Rocha, constituída em mar-
ço de 1956, ao apresentar ao Ministro 
Nereu Ramos sugestões sôbre a Reforma 
Constitucional, que passamos a transcre-
ver, refletem, a nosso ver, o consenso do 
pensamento jurídico brasileiro sôbre a 
matéria: 

"Pelo terceiro dos parágrafos suge-
ridos, acredita a Comissão haver es-
tabelecido uma nova modalidade de 
colaboração entre o Executivo e o 
Legislativo na feitura das leis. Atual-
mente, fixadas no texto constitucio-
nal, só há duas modalidades nessa 
colaboração: a iniciativa do Presi-
dente e o veto. Dado, porém, o ca-
ráter da legislação moderna desti-
nada a regular a vida de uma socie-
dade, como a nossa, que cresce e se 
industrializa a olhos vistos, a possi-
bilidade de autorizar o Legislativo a 
que o Executivo elabore projetos de-
finitivos de lei representa ajuda 
inestimável, pois entrosa a experiên-
cia e o aparelhamento do Govêrno 
com as atribuições específicas e so-
beranas do Congresso. 

J1:sse entrosamento representa na 
prática a conjugação de podêres que, 
sendo independentes, são igualmente 
harmônicos (art. 36 da Constituição). 
Independência e harmonia são faces 
simultâneas da mesma realidade po-
lítica. Fazer que elas se realizem 
concretamente, e através de um pro-
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cesso rápido, em benefício do bem 
público, foi o pensamento da Comis-
são. Pensa a Comissão havê-lo al-
cançado, superando nesse objetivo a 
questão da delegação de podêres 
como é posta em seus têrmos es-
tritos. 
Entende a Comissão que a prática 
das delegações legislativas é normal 
nos regimes presidenciais, inclusive 
no americano e no nosso. Trata-se 
de delegações de colaboração, e não 
de delegações-renúncias. Nem nos 
Estados Unidos, nem entre nós, ja-
mais se entendeu que uma delegação 
legislativa confundiria podêres que, 
por sua natureza, são constitucional-
mente distintos. Nos Estados Unidos, 
a prática das delegações é quase tão 
velha quanto a Constituição. No fa-
moso caso Hampton (J. W. Hampton 
Jr. & Company v. United States, 
1928), a Suprema Côrte, num julgado 
de que foi relator o Chief-Justice 
Tapt., esclareceu: "Não quer isto 
dizer (referia-se à separação de po-
dêres) que os três ramos não sejam 
partes coordenadas do mesmo govêr-
no e que cada qual dêles, no campo 
de suas atribuições, não possa invo-
car a ação dos demais ramos até 
onde a ação invocada não constitua 
invasão da área constitucional de 
outro ramo. Na determinação do que 
é permitido fazer ao buscar a ajuda 
de outro ramo, a extensão e o caráter 
da ajuda devem ser fixados de acôr-
do com o senso comum e a inerente 
necessidade da coordenação gover-
namental." 
Na delegação exprime-se, antes de 
tudo, a inevitabilidade de colabora·· 
ção entre Legislativo e Executivo 
através de formas que o rigor lógico 
abstrato das interpretações doutri-
nárias desconhece, mas a experiência 
impõe. Eis por que são tantos, entre 
nós, os constitucionalistas, publicis-
tas, jurisconsultos e homens públi-

cos que proclamam o inelutável das 
delegações e sua conveniência. 

Apesar de suas reservas teóricas à 
prática das delegações no sistema 
presidencial, admitia-as RUI BAR-
BOSA sob o aspecto dos regulamen-
tos delegados. 
Em recente conferência, SEABRA 
FAGUNDES assinalou que a ação do 
Poder Executivo na feitura das leis 
tem sido admitida por todos os po-
vos. A. delegação é mais comum sob 
o regime parlamentar, porém nada 
impede, porque tudo é uma criação 
do legislador constituinte, que, con-
vindo à pràtica do regime presiden-
cial, sob êsse seja ela admitida. No 
campo das instituições políticas o 
que vale primordialmente é a fun-
cionalidade, é a eficiência, é a utili-
dade das fórmulas na sua transplan-
tação à realidade ambiente, e não a 
harmonia das regras com modelos 
teóricos." 

Depoimentos antigos e modernos sôbre 
as vantagens das delegações não faltam 
em nossa literatura política. Defende-
ram-nas na Constituinte de 1946, entre 
outros, AGAMEMNON MAGALHAES e 
BARBOSA LIMA SOBRINHO. Na atuali-
dade, o Deputado AFONSO ARINOS, dis-
correndo da tribuna da Câmara sôbre o 
assunto, assim se pronunciou: 

"Tanto o presidencialismo como o 
parlamentarismo clássico sofreram 
ultimamente consideráveis adapta-
ções de estrutura, forçados pelo pro-
blema do trabalho. A delegação de 
podêres legislativos é a mais im-
portante destas adaptações. Ainda 
quando formalmente negada, como 
em um dos mais infelizes dispositivos 
de nossa Constituição, é o resultado 
da pressão invencível do fato eco-
nômico sôbre o direito público." 

Não pensa de modo diverso o Deputado 
BILAC PINTO, que enumera, entre as 
causas diretas do desenvolvimento da 



-30-

delegação legislativa, a modificação das 
condições econômicas que determinaram 
a extensão do contrôle governamental a 
setores sociais e industriais da maior 
complexidade no mundo moderno. 

A voz dêsses dois eminentes parlamen-
tares e professôres, junta-se a de THE-
MíSTOCLES CAVALCANTI ao ponderar 
"que a falta de delegação de podêres, que 
é vedada pela Constituição de maneira 
expressa, constitui, assim, a crítica que 
pode ser feita ao nosso mecanismo nor-
mativo porque é um retardamento na 
evolução do sistema legislativo". 

Além disto, conclui THEMíSTOCLES 
CAVALCANTI, "há um sem número de 
leis de natureza técnica que exigem cer-
to número de normas que só podem ser 
elaboradas por especialistas e que são 
deformadas na elaboração por um órgão 
tão numeroso como o Congresso Nacio-
nal". ("O Sistema Constitucional Brasi-
leiro", no volume Quatro Estudos, pág. 46, 
publicação do Instituto de Direito Pú-
blico e Ciência Política.) 

Também o eminente PONTES DE MI-
RANDA reconhece a inevitabilidade das 
delegações legislativas. Pensa do mesmo 
modo JOAO MANGl\BEffiA ,cuja auto-
ridade é ímpar no campo do nosso direito 
público e constitucional. (Brasil. Mi-
nistério da Justiça e Negócios Interiores 
- Reforma Constitucional. Rio de Ja-
neiro, D. I. N., 1956, p. 26-28.) 

A delegação é medida aceita, hoje em 
dia, de maneira quase universal, pelas 
constituições dos países civilizados. 

As características do Estado moderno, 
o avanço da ciência, o progresso das 
técnicas e a integração cada vez mais 
intensa dos interêsses das nações obri-
gam a uma flexibilidade maior no pro-
cesso legislativo, de que a delegação de 
podêres vale como importante fator. 

A tese está, de tal modo, generalizada, 
que, como assinala Carlos Maximiliano, 
"das próprias palavras dos publicistas 
que verberam o abuso das delegações 

legislativas, conclui-se que em todos os 
países são elas usadas em larga escala". 
(Maximiliano, C.- Comentários à Cons-
tituição Brasileira. Rio, Freitas Bastos, 
1954.) 

Hoje não podemos mais argumentar à 
base da teoria de Montesquieu, que deu, 
em conseqüência, uma divisão quase ra-
dical entre os podêres do Estado. 

Atualmente, há de se compreender, co-
mo quer Espínola, que "é uno o Poder 
Estatal, existe íntima correlação entre 
tôdas as suas manifestações, o que torna 
inadmissível o isolamento daqueles ór-
gãos, um dos outros, fechando-se cada 
qual na esfera de suas atribuições". 
(Spindola, E. - Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil. Rio, Freitas Bastos. 
1952.) 

Como já se escreveu, "Poder Legisla-
tivo, Poder Executivo e Poder Judiciário 
valem em suas atividades específicas, 
mas só valem na medida em que con-
tribuem para a consecução de um fim 
último comum: a plenitude do Estado, 
encarado êste como instrumento do bem 
geral. Cada um em seu território, com 
seus métodos, seus elementos e seus re-
cursos, hão, os três, em conjunto, de 
perseguir uma ordem política-social onde 
se satisfaçam as solicitações nacionais, 
no que tange aos seus anseios de desen-
volvimento, de paz e de justiça". (Fi-
gueiredo, Paulo Nunes Augusto de -
"Delegação de Podêres". Rev. de Infor-
mação Legislativa, 3, set., 1964, p. 77.) 

O velho brocardo romano - delegatus 
non potest delegare - já não cabe na 
teoria política moderna. Em qualquer 
país democrático estão profundamente 
entrelaçadas as esferas de atividade dos 
três podêres, inclusive nos países, como 
o Brasil, onde se veda a delegação. 

Basta considerar, por exemplo, que, no 
regime da Constituição vigente, o Poder 
Legislativo exerce, entre outras, as se-
guintes funções executivas: cria Comis-
sões Parlamentares de Inquérito, aprova 
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Tratados, aprova nomeação de Embai-
xadores, Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, Prefeito do Distrito Federal, 
Procurador-Geral da República etc., e, 
também, as seguintes funções judiciá-
rias: elabora leis interpretativas, pro-
move o impeachment do Presidente da 
República, julga o Presidente da Repú-
blica. 

O Executivo, a seu turno, tem iniciati-
va de leis, o poder de sanção e de veto, 
o poder regulamentar - que são atri-
buições legislativas, e, por outro lado, 
exerce, também, funções judiciárias, co-
mo a justiça administrativa, o conten-
cioso administrativo, o poder de perdoar. 

Finalmente, o Poder Judiciário não só 
atua dentro da esfera legislativa -
quando controla a constitucionalidade 
das leis ou quando as interpreta -, co-
mo, ainda, dentro da órbita executiva, 
com as Justiças Especializadas. 

A delegação de podêres, pràticamente 
existente, apenas é institucionalizada, no 
Projeto, mas com as devidas cautelas. 

Ademais, é oportuno ressalvar, com 
Machado Paupério, que "a delegação per-
manece sempre delegação", não excluin-
do, por conseguinte, "a competência ori-
ginária para exercer, em sua plenitude, 
o poder delegado". 

A verdade, como salienta Francisco 
Campos, é que "a legislação perdeu o seu 
caráter exclusivamente político de quan-
do se cingia apenas às questões gerais ou 
de princípios para assumir um caráter 
eminentemente técnico". (Campos, F. -
Direito Constitucional. Rio, Fa. Rev. Fo-
rense, 1942.) 

É, portanto, normal a delegação de 
Podêres, seja do Legislativo para o Exe-
cutivo, seja dêste para aquêle, e, até mes-
mo, em certos casos, no que concerne às 
atribuições do Judiciário. 

Seja como fôr, é preciso ter sempre em 
consideração, como observa Themístocles 
Cavalcanti, que, "quando o Legislativo 

estabelece normas gerais e deixa ao 
Poder Executivo as suas particularidades 
não renuncia à sua competência". (CA-
VALCANTI, T. B. - A Constituição Fe-
deral Comentada. RJ, J. Konfino, 1948.) 

O projeto, como se vê, está nesta parte, 
perfeitamente adequado à teoria política 
moderna, que inspirou constituições de 
países democráticos dos mais evoluídos, 
como a Itália e a França. 

Para ilustrar nossas considerações sô-
bre a matéria, permitimo-nos recordar 
que, no Brasil, embora a Constituição de 
1391 (art. 15) proibisse, implicitamente, 
a delegação de podêres, ela foi feita, por 
diversas vêzes, como nos casos que se 
seguem: a Lei n.0 917, de 29-12-1902, que 
autorizava o Poder Executivo a reorga-
nizar a Polícia do Distrito Federal, trans-
feriu ao Presidente da República o poder 
de legislar; o Decreto n.0 16.588, de 6-12-
24, estabelecendo a condenação condicio-
nal, foi resultado de expressa delegação, 
contida no Decreto n.0 4.577, de 5-9-22; 
finalmente, o Código de Menores (De-
creto n.o 17.943-A, de 12-10-22) resultou, 
também, de uma delegação. 

O instituto do decreto-lei é ·acolhido 
no projeto, sob a guarda de disposições 
acauteladoras: 

a) só poderá ser baixado em casos 
de urgência e de interêsse público 
relevante; 

b) não resulte aumento de despesa; 
c) referir-se, exclusivamente, à se-

gurança nacional e finanças pú-
blicas; 

d) publicado, poderá o Congresso 
aprová-lo ou rejeitá-lo dentro de 
sessenta dias. 

Essas ressalvas, segundo nos parece, 
não confudem o nôvo processo com os 
chamados "podêres especiais" largamen-
te utilizados pelos países europeus -
notadamente a Bélgica - onde os "Ar-
rêtés du Roi" fugiram não raro ao con-
trôle do Parlamento. 
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Outrossim, nada impede que o Con-
gresso especifique no texto constitucio-
nal os assuntos de segurança nacional e 
finanças públicas que possam ser objeto 
dos decretos-leis. 

Cuidamos que a solução do projeto, 
nesse passo, se compadece com a prática 
parlamentar inglêsa, onde o regime re-
presentativo cresceu e se aperfeiçoou ao 
longo dos séculos, e com os dispositivos 
constitucionais em vigor na França e na 
Itália. 

Certos decretos e regulamentos são de-
positados no Parlamento inglês para os 
seus membros sôbre eles se pronuncia-
rem, para criticá-los ou recusá-los, se-
gundo as normas estabelecidas nas leis 
de delegação. No caso do projeto em 
estudo, tais normas são inscritas na 
Constituição. O prazo é hoje, na Ingla-
terra, de 45 dias, segundo lei de 1946. 
Em certos casos, a aprovação expressa é 
solicitada; em outros basta o simples 
decurso do prazo, sem impugnação, para 
a validade do ato. 

É possível também a entrada em vigor 
imediatamente, sem prejuízo da homolo-
gação ou anulação do texto a posteriori. 
Essas duas últimas fórmulas são as mais 
usadas: vigência imediata do texto, que 
poderá ser anulado por resolução de 
qualquer das Câmaras, e vigência condi-
cionada à prévia aprovação do Parla-
mento. 

A Constituição francesa de 1948, por 
seu turno, enumerou, no art. 34, as ma-
térias que constituem o objeto das leis 
votadas pelo Parlamento; os demais são 
do domínio dos regulamentos (art. 37). 
O Executivo, ademais, pode, para execu-
ção de seu programa, solicitar autori-
zação do Parlamento para baixar orde-
nanças, durante certo prazo, sôbre ma-
téria definida como de natureza legisla-
tiva. Essas ordenanças entram em vigor, 
depois de ouvido o Conselho de Estado, 
desde a sua publicação, mas caducarão 
se o projeto de lei de ratificação não fôr 

apresentado, na conformidade da lei de 
habilitação (art. 38). 

Além dêsses podêres, o Presidente da 
França tem a faculdade de submeter ao 
referendum popular, em certas condições, 
projetos de lei de sua autoria sôbre a 
organização dos podêres públicos (ar-
tigo 11). 

O art. 77 da Constituição italiana au-
toriza o Govêrno, em casos de urgência 
e necessidade, a expedir, sob sua respon-
sabilidade, provimentos provisórios com 
fôrça de lei, os quais deverão ser subme-
tidos à aprovação das Câmaras e perde-
rão a eficiência se não forem convertidos 
em lei, dentro de sessenta dias de sua 
publicação. 

Em síntese, o projeto, nesse Capítulo, 
concede meios ao Executivo para adaptar 
a administração a uma política, sem 
contudo isentá-lo do contrôle e da fisca-
lização do Congresso nem fazê-lo capaz 
de prescindir da colaboração do Poder 
Legislativo. 
37. As disposições do projeto relativas 
aos orçamentos públicos procuram disci-
plinar a despesa segundo os princípios 
fundamentais das finanças públicas, 
criando normas que evitem os erros e 
excessos observados nos últimos anos e 
que em grande parte foram responsáveis 
pelo processo inflacionário a que se viu 
submetido o País. 

O projeto reafirma, em têrmos mais 
absolutos do que na Constituição de 1946, 
o princípio da legalidade de tôda a des-
pesa pública, abrindo uma única exceção 
para os créditos extraordinários. 

A experiência dos últimos anos mostra 
que do total da despesa reallzada pelo 
Govêrno Federal apenas uma parcela, 
cada vez menor, era votada pelo Con-
gresso Nacional. Os artigos 46 e 48 do 
Código de Contabilidade Pública autori-
zavam realização de despesas ilimitadas, 
por deliberação do Poder Executivo, e 
sem qualquer autorização legal. De outro 
lado, a legislação ordinária multiplicou 
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os fundos e as entidades autárquicas ex-
cluídos do orçamento aprovado pelo Con-
gresso Nacional. 

A instituição do processo legislativo 
mais capaz e rápido torna possível dis-
pensar todos êsses expedientes, criados 
para fugir ao princípio da legalidade da 
despesa pública. 

A fixação de prazo para que o Congres-
so Nacional delibere sôbre os projetos de 
lei que autorizam a despesa permite o 
restabelecimento do princípio fundamen-
tal de que nenhuma despesa pode ser 
executada, por qualquer dos Podêres, sem 
prévia aprovação legislativa. 

Na elaboração orçamentária, o projeto 
cria, ao lado do orçamento anual- sub-
dividido em custeio e capital - a figura 
do orçamento plurianual de investimen-
tos, instrumento indispensável para a 
Programação das obras cujo prazo de 
execução excede o período anual de vi-
gência da Lei de Meios. O projeto inova 
ainda a Constituição de 1946 ao deixar 
Para a lei complementar a fixação do 
exercício financeiro, e ao prever a com-
petência federal para regular a elabora-
ção e organização dos orçamentos pú-
blicos. 

Outro princípio fundamental em fi-
nanças públicas, reafirmado pelo projeto, 
em têrmos bem mais eficazes, é o da uni-
versalidade do orçamento. Não obstante 
êsse princípio já constar da Constituição 
de 1946, a experiência da sua execução 
conduziu a que o orçamento anual da 
União previsse menos da metade da des-
pesa federal, tornando impraticável a 
gestão eficiente da despesa pública. 

O projeto prevê que o orçamento anual 
compreenda obrigatOriamente as despe-
sas e receitas relativas a todos os Podê-
res, órgãos e fundos, tanto da adminis-
tração direta quanto da indireta. 

O critério da Constituição é a depen-
dência ou não do Tesouro Nacional. Tô-
da entidade, de qualquer natureza, que 
receba subvenções à conta do orçamento, 

deve obrigatàriamente ser consolidada no 
orçamento anual, para que possa haver 
contrôle sôbre as repercussões de sua 
atividade na caixa do Tesouro. 

Essa regra não prejudicará, todavia, a 
descentralização administrativa, pois a 
inclusão, no orçamento, dos órgãos da 
administração indireta será feita me-
diante dotações globais de receita e des-
pesa. 

Por fôrça dêsses dispositivos, o projeto 
amplia a participação do Congresso Na-
cional na autorização de despesa públi-
ca, através da votação dos tetos de des-
pesa dos órgãos da administração indi-
reta, que até agora fogem completamen-
te a qualquer contrôle do Congresso. 

A unidade e universalidade do orça-
mento são reafirmadas também através 
da proibição de créditos especiais por 
prazo superior ao exercício financeiro. 

Adotou-se, em nosso País, a prática da 
criação de um verdadeiro orçamento pa-
ralelo, através da votação de vultosos 
créditos especiais, com vigência por pe-
ríodo de até 5 anos. O projeto adota o 
princípio de que a despesa al.Ztorizada 
por crédito especial ou extraordinário 
que se prolonga no exercício financeiro 
subseqüente, deve ser consolidada no 
primeiro orçamento anual aprovado, pa-
ra que êste espelhe, efetivamente, tôda a 
despesa autorizada para cada exercício. 

Outra inovação do projeto é a exigên-
cia de prévia lei para inclusão no orça-
mento anual de dotação para início de 
projeto, programa, obra ou despesa cuja 
execução se estenda por mais de um 
exercício financeiro. A experiência da 
realização da despesa pública no regime 
da Constituição de 1946 mostra os incal-
culáveis prejuízos sofridos pelo país com 
a pulverização de recursos, permitida 
pela prática generalizada de se iniciar, 
com base em pequenas dotações orça-
mentárias, obras de vulto cuja execução 
se prolonga por vários exercícios. O pro-
jeto impõe a programação das despesas 
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que excedem de um exercício financeiro, 
exigindo a prévia inclusão do projeto ou 
programa em orçamento plurianual de 
investimentos, ou sua aprovação em lei 
que fixe desde logo o montante anual da 
dotação destinada a custear a obra du-
rante todo o período de sua execução. 

Outra medida adotada pelo projeto é a 
proibição de vinculações da receita pú-
blica a determinados órgãos ou despesas, 
ressalvadas apenas as vinculações pre-
vistas na própria Constituição. A multi-
plicação de vinculações desta natureza 
em leis ordinárias levou a que, nos últi-
mos anos, mais da metade da receita fe-
deral estivesse legalmente vinculada a 
órgãos ou espécies de despesas, enrige-
cendo a despesa pública em condições 
insuportáveis e impedindo o ajustamen-
to ·dos orçamentos à conjuntura econô-
mica. 

O projeto prevê que a inciativa das leis 
que criem ou aumentem despesa perten-
ce exclusivamente ao Poder Executivo, 
único Poder que possui os órgãos técnicos 
indispensáveis à elaboração dos projetos 
ou programas, e ao qual cabe a respon-
sabilidade da execução orçamentária. 

Impõe ainda o projeto o princípio do 
equilíbrio entre receita e despesa dos 
orçamentos públicos, admitindo o dese-
quilíbrio orçamentário apenas quando 
instrumento para execução de política 
econômica proposta pelo Presidente da 
República e aprovada pelo Senado Fe-
deral. A prática de deficits orçamentá-
rios, fora desta hipótese, ou dos casos 
que autorizam a abertura de crédito ex-
traordinário, pressupõe a aceitação da 
expansão de meios de pagamento como 
método de financiamento das despesas 
públicas. Essa possibilidade foi a princi-
pal causa do processo inflacionário bra-
sileiro, e a exigência constitucional de 
orçamentos equilibrados é indispensável 
para que se evite, no futuro, os sacrifícios 
que tal política impôs ao País. O equilí-
brio orçamentário não acarreta nenhu-
ma outra limitação quanto à política 

econômica que possa ser adotada pelo 
Govêrno, pois o orçamento da receita 
compreende todos os fundos recebidos 
pelo Govêrno, inclusive o produto de 
operações de crédito. Dada essa natureza 
do orçamento, o equilíbrio orçamentário 
corresponde apenas à proibição de finan-
ciamento da despesa pública mediante 
empréstimos ou emissões de papel-moeda 
não previamente orçados. 

Na parte do crédito público, o projeto 
atribui ao Senado competência para dis-
ciplinar o acesso dos Estados e Municí-
pios ao mercado de capitais, permitindo, 
quando o exigirem as condições econômi-
co-financeiras do País, que o Senado fixe 
limites globais de empréstimos, condições 
de juros e prazos, ou suspensão tempo-
rária da emissão de obrigações estaduais 
e municipais. 

38. No capítulo do Poder Executivo, o 
projeto dita regra para eleição do Presi-
dente e do Vice-Presidente diferente da-
quela inscrita nas outras Constituições 
do País. O sistema estabelecido é o da 
eleição indireta através de um Colégio 
Eleitoral composto dos membros do Con-
gresso Nacional e de delegados indicados 
pelas Assembléias Legislativas dos Es-
tados. 

Se é verdade que a tradição brasileira 
tem consagrado o pleito direto para a 
eleição Presidencial, não é menos ver-
dade que, no decorrer da história repu-
blicana, inúmeros foram os casos de elei-
ção indireta para a mais alta magistra-
tura da Nação. 

As razões políticas da opção que o Go-
vêrno fêz podem ser conhecidas através 
das seguintes opiniões, expressas pelo 
atual Ministro da Justiça, em pronuncia-
mento de 17 de agôsto de 1965: 

"Neste período de 40 anos, sàmente 
um Presidente da República, o Ma-
rechal Dutra, terminou normalmente 
o seu mandato e não sofreu, poste-
riormente, sanções políticas de ca-
ráter punitivo. Também os Vice-
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Presidentes Café Filho e João Gou-
lart, que assumiram o poder como 
sucessores, não tiveram êxito feliz. 
:t!:ste exemplo mostra que o processo 
de escolha do Presidente da Repú-
blica é falho. A eleição direta pro-
voca a crise com a solução golpe de 
Estado, ou impede o eleito de go-
vernar. 
A verdade é que a agitação começou 
com a disputa, nas urnas, do cargo 
de primeiro mandatário. Rui Bar-
bosa, derrotado duas vêzes, criou 
condições para a candidatura oposi-
cionista de Nilo Peçanha, mas o re-
sultado foram os 4 anos de estado 
de sítio, sem os quais o vencedor do 
pleito não teria governado. Em 1930 
a disputa entre Getúlio Vargas e 
Júlio Prestes gerou a revolução e a 
ditadura; o mesmo aconteceu em 
1937, com o prélio entre José Amé-
rica e Armando Salles. A Campanha 
Juscelino contra Juarez teve como 
desfecho a atitude do Ministro da 
Guerra, em 1955. 
Não se modificou o clima quando as 
oposições venceram com Getúlio 
Vargas,. em 1950, e Jânio Quadros, 
em 1960. O traumatismo da campa-
nha pela eleição direta, ou degenera 
o processo eleitoral ou impede o ven-
cedor de governar, em clima de paz 
e segurança. 
É preciso, portanto, mudar o proces-
so de escolha do Presidente da Re-
pública, instituindo-se a eleição in-
direta, por um colégio eleitoral res-
trito, com a participação dos repre-
sentantes dos partidos políticos, 
membros das Câmaras Legislativas e 
de outras entidades de classe. Com 
isso a campanha dos candidatos fi-
cará limitada no tempo e visará a 
um eleitorado qualificado. A agita-
ção e o traumatismo, que a escolha 
do Presidente tem provocado, cessa-
rão por falta de ambiente e de resso-
nância. De fato a disputa pela pre-

sidência, no prox1mo período presi-
dencial, começou antes do início do 
atual, com a fórmula JK-65 e a po-
sição tomada, desde o comêço dos 
respectivos mandatos, pelos Gover-
nadores de São Paulo, Minas Gerais 
e Guanabara. O País vive em agita-
ção permanente, visando ao pleito 
presidencial. 
Mas a identificação da eleição indi-
reta com o parlamentarismo é arbi-
trária. Ela vigora nos Estados Uni-
dos, dentro do modêlo clássico do 
presidencialismo, ainda que tenha 
perdido, na prática, algumas de suas 
características." (Medeiros Silva, C., 
"Presidencialismo Sem Crises", Visão 
27 (9): 20, 27 ag., 1965.) 

Sôbre a matéria, a palavra do ilustre 
Presidente desta Comissão, pronunciada 
a 25 de maio do corrente ano, na Con-
venção da Aliança Renovadora Nacional, 
constitui uma lição. Ouçamo-la: 

"Verdade é, porém, que outra cate-
goria existe de impugnantes, digna 
de nosso respeito, pela sin~eridade 

com que apresentam e sustentam ser 
a eleição direta o mais democrático 
processo de escolha dos representan-
tes do povo. 
É para êsses, é para os sinceros e 
sàmente para os sinceros, que pas-
samos a examinar a atualizada ques-
tão de qual sistema eleitoral - o 
direto ou indireto - deve ser o pre-
ferido. 
Desde logo, é preciso que seja reco-
nhecido que a escolha de um ou de 
outro suscita, aparentemente, ape-
nas problemas de ordem técnica. O 
que importa não é própriamente êste 
ou aquêle sistema e, sim, que o sis-
tema praticado seja com indispen-
sável probidade, afim de que os elei-
tos possam representar autêntica-
mente aquêles que foram chamados 
a elegê-los. 
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Fraudado o processo da eleição di-
reta, ou sendo o processo de eleição 
indireta manchado pela fraude, não 
há que considerar legítimos os que 
foram proclamados eleitos. De outra 
parte, quem conhece, além da teoria, 
a prática dos sistemas eleitorais não 
pode deixar de concluir que o pro-
cesso da eleição direta é, em subs-
tância, um processo de eleição in-
direta. 

Por outras palavras, ninguém pode 
contestar que ao eleitor, em face de 
legislações eleitorais as mais diferen-
tes, nunca é dado votar no candidato 
que êle quer, seguindo suas próprias 
inspirações, indicar e eleger. Em 
verdade, as candidaturas registradas, 
os nomes inscritos nas leis eleitorais, 
nas listas dos eleitores, são inicial-
mente escolhidos por um grupo re-
duzido de participantes das cúpulas 
dos partidos, quando não o são, o que 
ainda é pior, realmente indicados 
por um chefe voluntarioso, mediante 
cooptação visível ou disfarçada. 

Houve, certa vez, quem, combatendo 
o sistema eleitoral norte-americano, 
alegasse que na eleição direta os elei-
tores do segundo grau se vêem inelu-
tàvelmente forçados a escolher o 
candidato preferido pelos eleitores 
de primeiro grau, o que importa di-
zer que o primeiro eleitor ao segundo 
confere verdadeiro mandato impe-
rativo. 

Por outro lado, podemos também di-
zer, informados pelas nossas expe-
riências e com apoio em cuidadosos 
estudos, que na eleição direta o elei-
tor que corresponde ao do primeiro 
grau da eleição indireta fica adstrito 
a escolher o candidato escolhido pelo 
eleitor que corresponderia ao eleitor 
do segundo grau na eleição indireta. 
Para quantos se ponham a discutir, 
sem exato conhecimento de elemen-
tos esclarecedores da questão, con-
vém lembrar o que tem sido entre 

nós a legislação relativamente a elei-
ções diretas e indiretas. Na Cons-
tituição do Império, até as nomea-
ções de Deputados e Senadores para 
a Assembléia-Geral e dos membros 
dos Conselhos-Gerais das províncias 
eram feitas por eleições indiretas, 
cabendo às massas dos eleitores, 
através de Assembléias paroquiais, 
eleger os eleitores de províncias, e 
êstes é que ficavam credenciados 
para a escolha dos representantes 
nacionais e provinciais. 

O sistema da Constituição citada, 
mantido no Ato Adicional, preva-
leceu até que fôsse votada e promul-
gada em 1881 a Lei Saraiva, a Lei 
n.0 3.029. Os que estudam a história 
da vida eleitoral do País, nesse pe-
ríodo de 6 décadas, aprendem que 
não se censurava a eleição indireta 
por ser indireta, mas sim pelas suas 
fraudes, pelos abusos, pelos vícios 
que a prática do processo eleitoral 
facilitava. Por isso mesmo, quando 
depois da promulgação da Lei Sa-
raiva os vícios e os defeitos, enfim 
os males dos pleitos eleitorais conti-
nuaram sendo sentidos, foi geral a 
decepção de quantos punham no 
processo constante do Direito posi-
tivo, a essência ou a razão de ser 
dos vícios criticados. 
Proclamada a República e convocada 
a Constituinte, o anteprojeto de 
Constituição foi baixado com o De-
creto n.0 510, de 22 de junho de 1890, 
projeto que foi subscrito e revisto 
por Rui Barbosa e teve como signa-
tários, entre outros, os republicanos 
Campos Salles, Benjamin Constant, 
Quintlno Bocaiuva e Cesário Alvim. 
No art. 44 daquele projeto estabele-
ceu-se que a escôlha do Presidente 
da República e do Vice-Presidente da 
República seriam feitas mediante 
eleição indireta. 
O processo de eleição indireta, com 
modificações quanto à organização 
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do colégio eleitoral, continuou sendo 
preferido em sucessivas alterações do 
texto primitivo, até que, por inicia-
tiva de Júlio de Castilhos, acabou 
sendo adotada a eleição por sufrágio 
direto da Nação e maioria absoluta 
de votos. 

Digno de nota é que, durante a vi-
gência da Constituição de 1891, em 
obediência a dispositivo que atribuiu 
ao Congresso a apuração das eleições 
com qualquer número de membros 
presentes, o que na verdade havia, 
como bem o prova o ocorrido na elei-
ção disputada entre Rui Barbosa e 
Hermes da Fonseca, era o processo 
indireto, mediante o qual os congres-
sistas acabavam escolhendo o Presi-
dente da República, fôsse qual fôsse 
a votação lançada nas atas das se-
ções eleitorais. 
Fique desde já consignado como fun-
damento de posterior observação que 
nas Disposições Transitórias da 
Constituição de 1891 coube ao Con-
gresso Nacional eleger o Presidente 
da República e o Vice-Presidente da 
República dos Estados Unidos do 
Brasil para o primeiro período pre-
sidencial. É de todos sabido que fo-
ram principalmente as incorreções e 
os vícios das eleições processadas du-
rante os 40 anos da Primeira Repú-
blica que motivaram a criação da 
Aliança Liberal e a Revolução sub-
seqüente. 
Reclamada até pelas armas a recons-
titucionalização do País, elaborou-se 
um anteprojeto para ser oferecido à 
Constituinte, que se reuniu em 10 de 
novembro de 1933. Naquele projeto 
constava que a eleição presidencial 
seria feita por escrutínio secreto e 
maioria de votos da Assembléia Na-
cional, presente a maioria de seus 
membros, 30 dias antes de termina-
do o quatriênio ou 30 dias depois de 
aberta a vaga. A Constituição ela-
borada pela Constituinte que se 

reuniu em 1933 preferiu o processo 
da eleição direta do Presidente e 
do Vice-Presidente da República, 
mas admitiu, simultâneamente, que, 
quando a vaga ocorresse nos dois úl-
timos anos do período presidencial, 
a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal elegessem o Presidente subs-
tituto. Observe-se, também, para 
posterior comentário, que nas Dis-
posições Transitórias da Constituição 
de 1934 foi determinado que, nas 48 
horas seguintes à promulgação da 
Constituição, a Assembléia elegesse, 
o que vale dizer, indiretamente ele-
gesse o Presidente da República. 

Na Carta Constitucional de 1937, 
atribuiu-se ao Presidente da Repú-
blica a prerrogativa de indicar ou-
tros candidatos à Presidência, na sua 
sucessão. Criava-se um colégio elei-
toral que ficava incumbido de eleger 
o Presidente da República, caso não 
fôsse usada aquela prerrogativa. E 
sàmente se concebia a eleição direta 
quando, como é óbvio, o candidato 
do Presidente da República não fôsse 
o escolhido pelo colégio eleitoral. 

Na Constituição de 1946, o Presidente 
e o Vice-Presidente da República 
deviam ser eleitos simultâneamente 
em todo o País, 120 dias antes do 
têrmo, do período presidencial. En-
tretanto, o processo de eleição indi-
reta está consignado no § 2.0 do ar-
tigo 79, quando as vagas de Presi-
dente da República e de Vice-Presi-
dente da República vierem a ocorrer 
na segundo metade do período pre-
sidencial, cabendo, então, ao Con-
gresso Nae<ional eleger aquêles que 
preencherã6 as referidas vagas. 
Observamos que no art. 1.o das 
Disposições Transitórias da citada 
Constituição de 1946, conferiu-se à 
Assembléia Constituinte a atribuição 
de eleger o Vice-Presidente da Re-
pública para o primeiro período pre-
sidencial. Das considerações feitas, 
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extraímos, com segurança, as se-
guintes conclusões: o processo de 
eleição indireta foi o preferido no 
primeiro reinado e na maior parte do 
segundo reinado do Império; o pro-
cesso de eleição indireta foi o prefe-
rido pela maior parte dos elaborado-
res de anteprojetos de Constituições 
republicanas. Mesmo admitido pre-
ferencialmente o processo de eleição 
direta, simultâneamente se admitiu 
o processo de eleição indireta para 
escolher os Chefes da Nação. Razo-
àvelmente, havemos de reconhecer 
que não é o processo de eleição di-
reta o único que torna legítima a re-
presentação do povo, em se tratando 
da escolha do Presidente e do Vice-
Presidente da República. Destarte, 
não basta que se diga que o Chefe 
da Nação foi escolhido por processo 
indireto ou mediante eleição direta 
para que se possa concluir que êle 
é ou não expressão da vontade po-
pular." (ALEIXO, Pedro - Discurso 
pronunciado na Convenção da ARE-
NA, em 25-5-66.) 

O corajoso depoimento sôbre o assunto, 
prestado por Rui em carta de 15 de mar-
ço de 1892 a José Carlos de Medeiros 
Mallet, merece citação: 

"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 es-
pecial, à semelhança do que se passa 
na América do Norte para a seleção 
do Presidente. 
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 tanto 
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 à posse real des-
sa capacidade. E, portanto, reivin-
dicando-a prematuramente, por ac-
tos de impaciência pueril, correremos 
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, a Re-
pública Brasileira, logo ao primeiro 
balbuciar, envergonhou-se das pre-
ocupações conservadoras do Govêrno 
Provisório, decretando para a eleição 
presidencial o mais puro dos typos 
encontrados nas tradições da demo-
cracia intransigente: o voto popular 
direto." (BARBOSA, Rui - Carta-
crítica à Constituição de 1891. Do-
cumentação, 2: 379-383, set.-out.-
1946.) 

O art. 45, item VII, inclui a conces-
são da anistia entre as atribuições do 
Poder Legislativo, a serem exercidas me-
diante lei, com a sanção do Presidente 
da República. Retoma, assim, o projeto, 
o sistema de 1891, no qual, como escla-
rece Carlos Maximiliano: 

"A lei de anistia segue a regra geral: 
é sancionada e, portanto, pode ser 
vetada pelo Presidente da Repú-
blica." (Maximiliano, C. - Comen-
tário à Constituição Brasileira, 2.8 

ed. 1923, n.O 313, p. 423.) 
A Constituição de 1934 incluiu a ma-

téria na competência exclusiva do Con-
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gresso Nacional; e a de 1946 seguiu o 
mesmo critério. 

O assunto, pela sua importância, com-
porta um exame para se verificar a 
orientação seguida no nôvo texto. 

Não há discutir-se que ao Congresso 
deve necessàriamente caber a concessão 
da anistia, porque a "competência para 
anistiar é ligada à competência para le-
gislar, sôbre crimes, delitos e contraven-
ções"; "quem faz a lei é que anistia" -
na expressão de Pontes de Miranda 
(Comentários à Constituição de 1946, 
Vol. I, pág. 272-274). 

Essa "simetria forçada", no dizer do 
acatado constitucionalista (op. et. loc. 
cit), foi abandonada no instante em que 
se excluiu o Executivo da participação 
de sua concessão. E isto em matéria de 
excepcional relevância para a vida po-
lítica do País, em que mais necessária 
se torna a co-participação dos Podêres 
da República na decisão e na fixação dos 
seus limites. 

João Barbalho adverte que a anistia 
"não se inspira só nos sentimentos de 
humanidade e clemêncm, mas nr.o meno~ 
ou princip~lmente no bem do Estado, em 
ponderosas razões de ordem pública" 
marbalho, J. - Constituição Federal 
Brasileira. Rio, 1924, p. 179). Em síntese 
-servindo-nos da expressão de José Go-
mes da Silva (vb. Anistia, in "Rep. Enci-
clopédico do Direito Brasileiro", de J.M. 
de Carvalho Santos, vol. 2, pág. 279) -
a anistia "é o mais flexível instrumento 
de ação política". 

O conceito e a extensão da anistia, a 
princípio restritos a delitos políticos, ga-
nhou, posteriormente, outras áreas, pas-
sando a cobrir "infrações administrati-
vas, faltas de ordem administrativa, cri-
mes de imprensa, militares e até aos 
comuns" (vide "Rep. Encicl." cit.). 

Ainda recentemente tivemos o Decreto 
Legislativo n.0 18, de 1961, que, ao con-
ceder anistia a crimes políticos, esten-
deu-a a enorme gama de outras infra-

ções, desde punições trabalhistas e faltas 
ao serviço dos servidores civis, militares 
e autárquicos, a convocados desertores, 
insubmissos e refratários, e até a estu-
dantes que "por falta de freqüência no 
mesmo período estejam ameaçados de 
perder o ano"! 

O ilustre Senador Antônio Balbino, no 
exercício do cargo de Consultor-Geral da 
República, sustentou, em longo parecer, 
que essa anistia, que teria incluído "ma-
téria vetável", não poderia prevalecer 
com a extensão que lhe deu o Decreto 
Legislativo (vide "Arquivos do MJNI", 
vol. 82, jun. 1962, p. 35-41). Mas êsse 
esfôrço não parece ter logrado maior 
êxito, quando lemos nessa mesma publi-
cação ("Arquivos do MJNI", v. 85, mar. 
1963) o parecer do Assistente Jurídico do 
Ministério da Justiça e Negócios Interio-
res, Dr. Paulo Fernandes Vieira, que, ar-
rimado em boas razões doutrinárias e até 
jurisprudenciais, concluía que nenhuma 
inconstitucionalidade existia no texto, 
dado o amplo conceito da "lex oblivionis" 
nos dias modernos. Se assim é, excluir 
o Executivo da participação normal que 
lhe reserva a Constituição no ·processo 
legislativo não encontra justificativa 
capaz. 

Em síntese, o projeto, afastando-se da 
experiência das Constituições de 1934 e 
1946, nesta parte, dado sobretudo o am-
plo conceito atual de anistia que êle não 
restringe, entendeu que a concessão da 
medida não deve ficar na competência 
exclusiva do Congresso Nacional; por isso 
restaura o sistema de 1891. 

A nossa sensibilidade aconselha, neste 
passo, face a sua importância, aguar-
dar os subsídios jurídico-constitucionais 
que, partidos da representação popular, 
deverão constituir-se em preciosos ele-
mentos de elucidação. 
39. Na parte expositiva dêste relatório, 
assinalamos as alterações introduzidas 
no Capítulo do Poder Judiciário. 

Examinemos algumas delas que têm 
provocado censuras ou aplausos. 
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No que se refere a julgamento de 
habeas corpus, o projeto suprimiu, na 
hipótese da letra h, I, do art. 101, da 
Constituição de 1946, a faculdade, que 
tinha o Supremo Tribunal Federal, de 
conceder a ordem, no caso do perigo de 
se consumar a violência antes que outro 
Juiz ou Tribunal pudesse conhecer do 
pedido. 

Nos casos de recurso extraordinário, 
foram mantidas as 4 letras do art. 101, 
item 111, da Constituição de 46, com a 
redação alterada. Em relação às letras 
a e d, que são os casos mais freqüentes 
dêsse recurso, a nova redação modifica 
substancialmente a possibilidade da sua 
interposição. Quanto à letra a, só per-
mite o recurso em relação à lei federal, 
quando a decisão do Tribunal local lhe 
negar vigência. Os críticos do projeto 
afirmam que o texto, como está formula-
do, permite a interpretação de que tal 
recurso só é cabível quando a decisão 
recorrida deixar de aplicar lei federal, 
entendendo que a mesma está revogada. 
E acrescentam que o espírito do recurso 
extraordinário, nessa hipótese, sempre, 
foi, desde a primeira Constituição Re-
publicana, no sentido de que é o mesmo 
cabível, desde que haja violação ou 
afronta à letra da lei federal. É a ma-
neira através da qual o Supremo Tribu-
nal Federal faz com que todos os Tri-
bunais se vejam obrigados à aplicação 
das leis federais, de acôrdo com o que 
nelas está escrito e também de acôrdo 
com o pensamento do legislador federal. 
Daí resulta a unidade na aplicação e in-
terpretação das leis federais. Os defen-
sores da redação proposta alegam que ela 
teve a alta inspiração de reduzir os tra-
balhos da Suprema Côrte do País, e re-
sultou da experiência que os últimos 
trinta anos vinham indicando. 

Quanto à letra d, há uma inovação 
da maior importância, que é a contida 
no parágrafo único do art. 112. Segundo 
êsse parágrafo, o recurso extraordinário, 
em casos de dissídio jurisprudencial en-
tre Tribunais dos Estados, só pode chegar 

ao Supremo através de provocação de 
seus Presidentes. 

Opiniões autorizadas afirmam que os 
Presidentes dos Tribunais não dispõem 
de meios para saber, em todos os casos 
julgados, qual a possível divergência que 
haja com decisões de outros Tribunais. 
Para que isso ocorresse, seria necessário 
que êles dispusessem de um aparelha-
mento adequado, de modo a que, em 
tempo hábil, pudessem êles próprios, co-
nhecendo a divergência, recorrer ex of-
ficio para o Supremo. 

Na prática, a parte interessada, diante 
do texto do projeto, representará ao Pre-
sidente do Tribunal, indicando os acór-
dãos divergentes. Se o Presidente não 
acolher a representação, descabendo o 
agravo no sistema proposto, poderá a 
parte utilizar o Mandado de Segurança 
sob a alegação de abuso do poder. Os 
que apontam os aspectos acima aduzem 
que o próprio projeto já oferece solução 
para que o Supremo encontre os meios 
de evitar o congestionamento de seus 
serviços, referindo-se, em têrmos elogio-
sos, ao dispositivo que atribui ao Supre-
mo o poder de regular, através do seu 
regimento, o processo e o julgamento dos 
feitos de sua competência originária ou 
de recurso (letra e do parágrafo único 
do artigo 113). 

É ainda apontada outra medida posi-
tiva na ampliação da competência do 
Supremo, objeto da Emenda Constitu-
cional n.0 16: a que permite a declaração 
de inconstitucionalidade da lei em tese, 
não só quando se trata de lei estadual, 
mas também quando se trata de lei fe-
deral. Essa medida é da mais alta im-
portância, porque a inconstitucionalidade 
das leis só era, antes, declarada, através 
dos processos que as partes levavam ao 
conhecimento da Suprema Côrte. 

Os nossos juristas, e muitos e bons os 
há no Congresso, certamente socorrerão 
o relator, no esclarecimento da contro-
vérsia. 
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40. Outra matéria que merece referên-
cia especial é a do Capítulo IV, do Tí-
tulo li, que versa sôbre os Direitos e 
Garantias Individuais. O ilustre jurista 
Seabra Fagundes, através da imprensa 
(Jornal do Brasil, 14-12-66 - pág. 7), fêz 
um estudo crítico que, pela isenção em 
que está vasado, merece ser transcrito: 

"O projeto, ao discriminar os direitos 
e garantias individuais, afasta-se da 
tradição constitucional brasileira, 
preferindo uma forma sintética, em 
que não enuncia nenhuma das res-
pectivas características. Deixa isto 
à lei (arts. 149 e 150). Tenho para 
mim que as Constituições, tendo por 
objetivos essenciais a afirmação e 
garantia dos direitos do indivíduo, e 
a delimitação do exercício do Poder 
por parte dos governantes, não há 
mal em que sejam minuciosas e até 
casuístas, se para bem atingir êsses 
objetivos isso fôr necessário. Não 
subestimo o valor técnico no redigi-
las (e sei que o responsável, em 
grande, pelo teor do projeto, é um 
exímio e douto legista, dos mais sé-
rios e capazes que o País já tem 
conhecido), mas entendo que se fôr 
preciso -dêle abrir mão para que, na 
prática, os textos cubram melhor as 
situações a que se endereçam, vale 
a pena prejudicar a concisão pela 
objetividade do teor. 1l:sse pensa-
mento, aliás, transparece da Decla-
ração Universal dos Direitos do Ho-
mem, tôda ela minuciosa e explica-
tiva. Para concretizar o sentido des-
sas minhas considerações, exemplifi-
carei. A propósito da liberdade de 
manifestação do pensamento, a 
Constituição atual dispôs, aperfei-
çoando a de 1934: 

"É livre a manifestação do pensa-
mento, sem que dependa de cen-
sura, salvo quanto a espetáculos e 
diversões públicas, respondendo 
cada um, nos casos e na forma 
que a lei preceituar, pelos abusos 
que cometer. Não é permitido o 

anonimato. É assegurado o direito 
de resposta. A publicação de livros 
e periódicos não dependerá de li-
cença do poder público. Não será, 
porém, tolerada propaganda de 
guerra, de processos violentos para 
subverter a ordem política e social, 
ou de preconceitos de raça ou de 
classe." (Art. 141, § 5.0 ) 

Em face dêsse texto, que provou bem 
até hoje (o próprio Movimento de 
março apenas o alterou para subs-
tituir "processos violentos para sub-
verter a ordem política ou social", 
por "propaganda de subversão da 
ordem" (AI n.0 2, art. 12), o direito 
à manifestação do pensamento não 
poderá ser mutilado, pelo legislador, 
naquilo que tem de essencial. A cen-
sura de imprensa, por exemplo, não 
poderá ser instituída; desde, porém, 
que o texto constitucional apenas as-
segure, como está no projeto, o direi-
to à "livre manifestação de pensa-
mento e de informação" (art. 149, 
li!), o Congresso poderá, legislando 
a respeito, admitir restrições que não 
aquelas hoje consideradas essenciais. 
Sim, porque, cumprindo à lei esta-
belecer "os têrmos em que os direitos 
e garantias individuais são exerci-
dos" (art. 150), fica ao legislador 
condicionar a menores ou maiores 
exigências a manifestação do pensa-
mento. 
O que deixamos dito quanto a êsse 
direito se aplica, mutatis mutandis, 
aos direitos à inviolabilidade do do-
micílio, ao uso do mandado de segu-
rança, à apreciação jurisdicional de 
lesões de direitos individuais, à liber-
dade de reunião etc., cujos pontos 
essenciais, hoje colocados acima da 
vontade do legislador, amanhã pode-
rão ser por êle atingidos. Conheço 
bastante o Ministro Carlos Medeiros 
Silva, para saber que não lhe passa 
pela mente desamparar, para o fu-
turo, através da redação adotada, 
posições jurídicas assentes, como a 
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da liberdade de imprensa (que o pre-
sente Govêrno, aliás, tem sabido res-
peitar com nobreza) e a do conteúdo 
peculiar do mandado de segurança, 
mas que, uma vez aberta a porta da 
lei, em campo tão delicado, o futuro 
nos reserve novidades desagradáveis. 
Mesmo que o Congresso um dia não 
se desmande, o certo é que terá, em 
potencial, a faculdade de mutilar os 
direitos individuais. E êstes não de-
vem nunca ficar, como se fôssem 
um favor, à mercê do que dêles quei-
ram fazer os legisladores." 

Ressalta claro do pronunciamento que 
acabamos de reproduzir que o problema 
de que se trata é, acima de tudo, de 
técnica legislativa. O projeto preferiu a 
forma sintética enunciando exclusiva-
mente os institutos e deixando à lei ordi-
nária a faculdade de caracterizá-los. A 
Constituição de 46 preferiu forma diver-
sa, admitindo incluir no mandamento 
constitucional critérios de reconhecimen-
to. O curioso, vale notar, é que, no caso, 
os receios e as suspeitasde uma possível 
deturpação dos referidos institutos se 
voltem para o Congresso. Cumpre ainda 
ressaltar a elevação com que, no trato 
da matéria, Seabra Fagundes situou o 
principal responsável pelo projeto, jus-
tamente ao examinar matéria em que 
não se põe de acôrdo. 

Acreditamos que os debates nesta 
Comissão e no Plenário do Congresso hão 
de fornecer elementos de convicção ca-
pazes de permitir a adoção de um texto 
que, sem comprometer a síntese, livre de 
risco a proteção dos direitos e garantias 
individuais. 

Ainda neste capítulo figura o art. 151, 
que estabelece: 

"O abuso de 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, decla-
rada mediante representação do 

Procurador-Geral da República ao 
Supremo Tribunal Federal, sem pre-
juízo da ação civil ou penal que 
couber." 

A finalidade do dispositivo é, sem dú-
vida, dentro da linha lógica da evolução 
do Direito, permitir ao sistema social 
eleito condições de sobrevivência. Real-
mente, nas condições atuais não é ad-
missível que um sistema social se deixe 
minar nas suas próprias raízes, ofere-
cendo tôdas as oportunidades a quem lhe 
deseje a ruína. 

A tese que o inspirou não pode ser 
outra. A sua leitura permite-nos buscar 
a fonte inspiradora: o art. 18 da Consti-
tuição alemã, de 8 de maio de 1949 (texto 
em vigor em 1.0 de abril de 1959): 

"Artículo 18 
Pierde los derechos fundamentales 
de la libertad de opinión, particular-
mente de la libertad de prensa (ar-
tículo 5, inciso 1), la libertad de 
ensefianza (artículo 5, inciso 3), la 
de reunión (artículo 8), de la associa-
ción (artículo 9), el secreto de las 
comunicaciones postales, telegráficas 
y telefónicas (artículo 10), así como 
el derecho de propriedad (artículo 
14) y el de asilo (artículo 16, inci-
so 2), quien para combatir el régi-
men fundamental de libertad y de-
mocracia abuse de los mismos. La 
pérdida y la extensión de la misma 
será dictada por el Tribunal Cons-
titucional Federal." 

Ainda que concordemos plenamente 
com a tese, segundo a qual o sistema 
social fundado nos princípios de liber-
dade, solidariedade e respeito à digni-
dade da pessoa humana deva armar-se 
de instrumentos capazes de permitir-lhe 
a defesa, consideramos a matéria de tal 
relevância e capaz de provocar tamanhas 
repercussões, j:i que atinge não só di-
reitos políticos, mas também individuais, 
que julgamos indispensável um estudo 
aprofundado do dispositivo no momento 
dos debates. Para êle, certamente, ire-
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mos contar com a inteligência, a sensi-
bilidade e o bom senso dos componentes 
desta Comissão e do Plenário. 

Registre-se em abono do projeto, nesta 
parte, o fato de, para matéria de tama-
nha magnitude e tão grave, ter estabe-
lecido a competência do Supremo Tri-
bunal Federal para julgar as representa-
ções do Procurador-Geral da República 
sôbre a suspensão de direitos políticos e 
individuais, na hipótese prevista no ci-
tado art. 151. 

41. Importante alteração do projeto é a 
transferência da competência da decre-
tação do Estado de Sítio, do Congresso, 
que é o princípio da Constituição de 1946, 
para o Presidente da República. 

l!:ste já tinha êste poder no intervalo 
das sessões. 

O que se pretende é que êle possa agir 
com a mesma eficiência de que dispunha 
naquele intervalo, submetendo imediata-
mente seu ato ao Congresso dentro de 
cinco dias, convocação feita pelo Presi-
dente do Senado. A autoridade do Con-
gresso para suspender o Estado de Sítio 
permanece .intacta. 

Outra alteração é a conceituação dos 
motivos de decretação da medida. A 
Constituição de 1946 falava em "comoção 
intestina grave ou de fatos que eviden-
ciem estar a mesma a irromper", o que 
exigia que a comoção a irromper fôsse 
desde logo considerada grave, o que his-
tàricamente é impossível de prever-se. 

A fórmula do projeto é "grave pertur-
bação da ordem, ou ameaça de sua ir-
rupção". 

A grande estranheza vem, porém, da-
quilo que alguns menos avisados têm 
chamado de estado de emergência, asse-
melhando-o ao art. 16 da Constituição 
Francesa, ou seja, o estado que permite 
medidas extraordinárias (art. 152, § 3.0 ). 

Basta cotejar os dois dispositivos para 
se dissiparem as dúvidas: 

Artigo 16 da Constituição Francesa: 
"Quando as instituições da Repúbli-
ca, a independência da Nação, a in-
tegridade de seu território ou a exe-
cução de seus compromissos interna-
cionais forem ameaçados de maneira 
grave e imediata, e quando o fun-
cionamento regular dos podêres pú-
blicos constitucionais fôr interrom-
pido, o Presidente da República to-
mará as medidas exigidas por estas 
circunstâncias, após consultas ofi-
ciais ao Primeiro-Ministro, aos Pre-
sidentes das Assembléias, assim co-
mo ao do Conselho Constitucional. 
Disso êle informará a Nação por uma 
mensagem. Estas medidas devem ser 
inspiradas pela vontade de assegu-
rar aos podêres públicos constitucio-
nais, dentro do menor prazo, os 
meios de cumprir sua missão. O 
Conselho Constitucional será consul-
tado a respeito. O Parlamento se 
reúne de pleno direito. A Assembléia 
Nacional não pode ser dissolvida 
durante o exercício dos podf\res ex-
cepcionais." 

o § 3.o do art. 152 do projeto dispõe: 
"A fim de preservar a integridade e 
a independência do País, o livre fun-
cionamento dos podêres e a prática 
das instituições, quando gravemente 
ameaçados por fatôres de subversão 
ou corrupção, o Presidente da Repú-
blica, ouvido o Conselho de Seguran-
ça Nacional, poderá tomar outras 
medidas estabelecidas em lei." 

É evidente a diferença que se carac-
teriza, principalmente, pela limitação de-
terminada no texto da proposta, segundo 
a qual as providêncais que podem ser 
adotadas se restringem à órbita legal. 

Na Constituição em vigor, já temos 
vários estados de sítio, diversificados 
conforme o motivo de sua decretação: 

1 - O Estado de Sítio devido à co-
moção intestina grave sem ca-
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ráter de guerra civil, ou a fatos 
que evidenciem estar a comoção 
intestina a irromper. 

2 - O Estado de Sítio em caso de 
comoção intestina grave, com 
caráter de guerra civil; 

3 - O Estado de Sítio devido à exis-
tência ou iminência de guerra 
externa. 

Pontes de Miranda observa: 
"Alguns não têm prestado atenção à 
diferença entre as três espécies: no 
art. 206 - I, diz que o Congresso 
Nacional pode decretar o estado de 
sítio em caso de comoção intestina 
grave, ou de fatos que evidenciem 
estar a mesma a irromper; 
No inciso II, cogitou-se da decreta-
ção pelo Congresso Nacional em caso 
de guerra externa; 
No art. 207, alude-se a estado inter-
calar entre os dois acima referidos, 
que é o de comoção intestina grave 
com o caráter G.e guerra civil; 
Sem se atender à sutileza, que aliás 
corresponde a velha distinção entre 
guerra externa e guerra civil, não 
se pode apanhar com exatidão, o 
pensamento do legislador." (PONTES 
DE MIRANDA - Comentários à 
Constituição. Rio, 1953, pág. 316.) 

O que o projeto faz é exatamente reco-
nhecer a situação de fato e estabelecer-
lhe os princípios. 

A respeito da aplicação de Estado de 
Sítio, cumpre destacar o que se refere à 
campanha de Rui Barbosa contra os abu-
sos da instituição na 1.a República. Cre-
mos que não será fugir à confissão de 
nossa modéstia, no que toca ao conheci-
mento da obra de Rui Barbosa, se afir-
marmos que, em todos os seus trabalhos, 
as partes principais focalizadas pelo pa-
trono dos juristas brasileiros não era~ 
tanto os atos das autoridades durante o 

período excepcional, mas dois de seus 
aspectos: 

1.0 - A garantia dos congressistas, 
que o projeto assegura, fazen-
do depender sua suspensão da 
própria Câmara, que decidirá 
pela maioria absoluta, e impe-
dindo, até, que no recesso os 
Presidentes das duas Casas 
adotem a providência, ainda 
que ali referendum do Con-
gresso. 

2.0 - A cessação dos efeitos do Es-
tado de Sítio após sua extin-
ção. Esse o ponto pelo qual 
se bateu ardentemente Rui 
Barbosa em trabali1o;:, que fo-
ram compendiados por Levi 
Carneiro na introdução ao vo-
lume respectivo das Obras 
Completas. 

A permanência dos efeitos das medi· 
das tomadas pela autoridade no momen-
to do perlzo foi o grande escândalo das 
primeiras aplicações do instituto entre 
nós. Elas correspondiam realmente a 
uma transferência dos podêres judiciais 
ao Executivo. 

É a isso que se opõe o art. 155, dizendo 
claramente: "Findo o Estado de Sítio, 
cessarão os seus efeitos." A lição de Rui 
está aí aproveitada. :f:ste o ponto em 
que êle insistia nos projetos com que 
tentou regulamentar a instituição. 

"Com o Estado de Sítio cessam os 
seus efeitos", conclui êle a primeira pe-
tição histórica, que, segundo Rodrigo 
Otávio, "representou para o Brasil a lição 
eq~ivalente à de Marshall." 

"As prisões e desterros impostos du-
rante o Estado de Sítio cessam com êste", 
conclui êle o mais célebre de seus artigos 
sôbre o assunto. (BARBOSA, R. - Obras 
Completas. Rio, 1951, V. 19, T. 3.) 

A instituição do Estado de Sítio re-
presenta realmente uma arma delicada. 
Mas ela torna a Constituição não so-
mente justa, mas possível. 
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"A lei", diz Santo Isidoro de Sevilha 
(Etymologiarum, V, 21), "deve ser ho-
nesta, justa e possível segundo a natu-
reza, segundo os costumes da pátria, 
conveniente ao lugar e ao tempo, neces-
sária, útil, manifesta (para que não se 
torne capciosa pela obscuridade), feita 
não para atender ao interêsse privado, 
mas à utilidade comum dos cidadãos." 

É esta possibilidade e clareza que leva 
o projeto a traduzir nestes artigos mani-
festos os princípios contidos, confusa-
mente, conforme os intérpretes, no texto 
de 46. 

Os debates que a matéria suscitou, no 
momento em que foi objeto de elabora-
ção -nas Constituintes Republicanas -
e durante os períodos em que foi posta 
em prática, estão a indicar que novos 
subsídios advirão no desenvolvimento dos 
trabalhos que recém-iniciamos. 

A essa circunstância não faltará nossa 
atenção. 
42. Os preceitos relativos à Ordem Eco-
nômica e Social contêm poucas inova-
ções, em relação aos dispositivos da Car-
ta de 1946. 

O projeto- discrimina com mais porme-
nores os objetivos do ordenamento da 
economia, acrescentando aos da Consti-
tuição de 1946 o desenvolvimento econô-
mico e a harmonia e a solidariedade en-
tre os fatôres da produção. 

São incorporadas à Constituição as dis-
Posições aprovadas por Emenda Consti-
tucional e relativas à função social da 
propriedade rural e a desapropriação de 
latifúndios. 

Na organização do trabalho são asse-
gurados os direitos dos trabalhadores, in-
clusive o de greve. 

O projeto expliclta melhor a função da 
iniciativa privada e o caráter supletivo 
da atuação do Estado como agente eco-
nômico. Prevê que, sempre que o Estado 
organizar atividade econômica, a emprê-
sa pública deva ser regida pelas normas 

aplicáveis à emprêsa privada, inclusive 
quanto ao direito do trabalho e das obri-
gações. Nas atividades exploradas em 
competição com as emprêsas privadas, 
além disso, a emprêsa pública deve ficar 
sujeita ao regime tributário comum. 

No setor dos recursos naturais, o pro-
jeto propõe a volta ao regime da Cons-
tituição de 1934, em matéria de aprovei-
tamento de jazidas e minas, eliminando 
o direito de preferência que a Constitui-
ção de 1946 outorgou ao proprietário do 
solo, e substituindo-o por participação 
nos resultados da exploração correspon-
dente a dízima do impôsto sôbre mine-
rais. Ésse critério não se aplicará quanto 
a jazidas e minas cuja exploração cons· 
tituir monopólio da União. Em tais ca-
sos, a lei regulará a forma de indeni-
zação. 

O regime proposto pelo projeto certa-
mente contribuirá com muito maior efi-
ciência para o descobrimento e a explo-
ração das riquezas minerais do. País. O 
direito de preferência criado pela Cons-
tituição de 1946 a favor do proprietário 
do solo representou, na prática, uma vol-
ta ao regime da acessão da Constituição 
de 1891, cujos inconvenientes justifica-
ram as inovações da Constituição de 
1934 e do Código de Minas do mesmo ano. 

O direito de pesquisa e exploração das 
riquezas minerais deve ficar inteira-
mente desvinculado da propriedade do 
solo, para que possa ser exercido por 
qualquer um que demonstre iniciativa e 
capacidade, sem que o proprietário do 
solo fique com a possibilidade jurídica 
de impedir a descoberta e o aproveita-
mento das riquezas do subsolo. 

43. Antes de concluirmos êste relatório, 
julgamos do nosso dever expressar a cer-
teza de que o debate que se vai seguir 
trará contribuições da maior valia ao 
aperfeiçoamento do nosso entendimento. 
Tal certeza é o penhor seguro da aco-
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lhlda que dispensaremos à colaboração 
que há de ser prestada pelos Srs. Con-
gressistas, seja através da crítica, inca-
paz tão-somente de alterar a profunda 
consciência que nutrimos da modéstia de 
nossa capacidade, ante a grandeza da 
tarefa que nos foi cometida, seja através 
das emendas que ao projeto forem ofe-
recidas. 

É O RELATóRIO. 

PARECER 

Ante o exposto, e considerando, em 
síntese, que o projeto encaminhado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública ao nosso exame, discussão e deli-
beração: 

a) guarda orientação conforme ao 
sistema social da eleição da gran-
de maioria do povo brasileiro; 

b) respeita os postulados democrá-
ticos; 

c) mantém as instituições políticas 
que nos regem; 

d) satisfaz, de modo geral, as exi-
gências do Estado moderno; 

e) consigna os direitos e as garantias 
individuais; 

f) assegura, expressamente, as con-
quistas sociais dos trabalhadores 
brasileiros; 

g) possibilita, se aprovado em globo, 
de acôrdo com o Ato Institucional 
n.0 4 e as decisões complementa-
res da Presidência do Congresso 
Nacional e desta Comissão, que se 
abram oportunidades bastantes 
para que sejam oferecidas emen-
das que reflitam o mais avançado 
pensamento de aperfeiçoamento 
do regime democrático. 

Opinamos, nos têrmos dos artigos 4.0 

e 5.0 do Ato Institucional n.0 4, pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 17 de dezembro 
de 1966. - Pedro Aleixo, Presidente -
Antônio Carlos Ronder Reis, Relator -
Vasconcelos Tôrres- Eurico Rezende-
José Guiomard - Tabosa de Almeida -
Oliveira Brito - Adauto Cardoso -
Djalma Marinho - Heribaldo Vieira -
Accioly Filho - Manoel Villaça, ressal-
vada a possibilidade de emendas - An-
tônio Feliciano - Wilson Gonçalves, com 
ressalvas de certos pontos do projeto 
que serão apreciados na discussão das 
emendas. 

3.a REUNIAO, REALIZADA NO DIA 
lG DE DEZEl\ffiRO DE 1966 (3) 

As 9 horas do dia 16 de dezembro de 
1966, na Sala das Comissões, sob a pre-
sidência do Sr. Deputado Pedro Aleixo, 
presentes os Senhores Senadores Wilson 
Gonçalves, Manoel Villaça, José Guio-
mard, Heribaldo Vieira, Eurico Rezende, 
Vasconcelos Tôrres, Antônio Carlos, Os-
car Passos, Lino de Mattos e Ruy Car-
neiro e os Senhores Deputados Pedro 
Aleixo, Oliveira Brito, Adauto Cardoso, 
Djalma Marinho, Tabosa de Almeida, 
Accioly Filho, Antônio Feliciano, Adolfo 
de Oliveira, Chagas Rodrigues e José 
Barbosa, reúne-se a Comissão Mista in-
cumbida do estudo do Projeto de Cons-
tituição. 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senador Jo-
saphat Marinho e Deputado Ulysses 
Guimarães. 

É lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. 

O Senhor Presidente declara que, de 
acôrdo com as Normas Disciplinadoras 
dos trabalhos, está aberta a discussão do 
parecer do Relator. 

Usa da palavra o Senhor Deputado 
Djalma 1\larinho, que tece comentários 

(3) D.C.N. (Seçlí.o ll) de 21-12-66 pág. 6.497 
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elogiosos ao trabalho apresentado, con-
forme notas taquigráficas em anexo. 

Em seguida, o Senhor Presidente con-
sulta aos Senhores Membros da Comis-
são se desejam discutir o parecer na 
presente sessão, ou se preferem deixá-lo 
para o próximo período de discussão. 

Tendo em vista as exposições feitas 
pelos Senhores Congressistas, é suspensa 
a presente reunião, convocando o Se-
nhor Presidente nova reunião para às 
21 horas de hoje, dia 16. 

Encerrando a sessão, o Senhor Presi-
dente determina que as notas taquigrá-
ficas da sessão sejam publicadas como 
parte integrante da presente ata, nas 
sessões I e II do Diário do Congresso 
Nacional. 

Eu, Maria Helena Bueno Brandão, 
Oficial Legislativo, PL-6, Secretária, la-
vro a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DO 
ESTUDO E PARECER SôBRE O PRO-

JETO DE CONSTITUIÇÃO 

(Mensagem 25-66 do Exm.0 Sr. 
Presidente da República) 

COMPOSIÇÃO: 

Presidente - Deputado Pedro Aleixo. 
Vice-Pres. - Senador Eurico Rezende. 

Relator - Senador Antônio Carlos 
Konder Reis. 

ARENA 

Senadores 

1 - Wilson Gonçalves 
2 - Ruy Palmeira, subst. pelo Se-

nhor José Guiomard 
4 - Heribaldo Vieira 
5 - Eurico Rezende 
6 - Vasconcelos Tôrres 
7 - Antônio Carlos 

MDB 

1 - Oscar Passos, subst. pelo Se-
nhor Aurélio Vianna 

2 - Josaphat Marinho 
3 - Lino de Mattos 
4 - Ruy Carneiro 

ARENA 

Deputados 

1 - Pedro Aleixo 
2 - Oliveira Brito 
3 - Adauto Cardoso 
4- Djalma Marinho 
5 - Tabosa de Almeida 
6 - Accioly Filho 
7 - Antônio Feliciano 

MDB 

1 - Martins Rodrigues, subst. pelo 
Senhor Ulysses Guimarães 

2 - Adolfo de Oliveira 
3 - Chagas Rodrigues 
4 -José Barbosa 

ANEXO DA ATA DA 3.a REUNIAO, 
REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO 

DE 1966, AS 21 HORAS 

Publicação devidamente autorizada pelo 
Sr. Presidente da Comissão 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da Ata. 

É lida e aprovada a Ata. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Foi ontem apresentado o pa-
recer do Sr. Relator, Senador Antônio 
Carlos. 

Na conformidade do disposto no pa-
rágrafo único, do art. 2.0 das Nonnas 
disciplinares dos nossos trabalhos, cada 
membro desta Comissão, após lido o pa-
recer, poderá usar da palavra para dis-
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cuti-lo, pelo prazo de vinte minutos, 
prorrogáveis por mais dez minutos. Do 
mesmo direito gozarão os líderes dos 
Partidos, Senadores e Deputados, se não 
forem membros da Comissão. Ao final, 
poderá fazer uso da palavra o Relator, 
pelo mesmo espaço de tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está facultada a palavra a 
qualquer membro da Comissão que dela 
desejar fazer uso. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Depu-
tado Djalma Marinho. 

O SR. DJALMA MARINHO (Sem re-
visão do orador) - Sr. Presidente, o 
parecer do Relator demonstrou, de ma-
neira brilhante, a sua interpretação e o 
seu entendimento acêrca do Projeto de 
Constituição, enviado pelo Presidente da 
República, ao Congresso Nacional. 

Só tenho louvores à erudição demons-
trada na elaboração dêsse trabalho. Te-
nho que lhe dar meu apoio, o que ma-
nifesto ostensivamente, por entender 
que o Projeto de Constituição represen-
ta a transição do período de anormali-
dade para o período de normalidade. 
Recebo-o sob essa marca, na convicção 
de que o Govêrno Revolucionário, na 
busca de uma normalidade, se exaure 
do seu poder de dominação e envia ao 
Congresso Brasileiro o Projeto de Cons-
tituição, como que feito à sua imagem e 
semelhança para demonstrar perante a 
História e perante o País, os fundamen-
tos que o levaram ao poder. 

Entendo também que, quanto à sua 
eficácia, representa uma fase de tran-
sição, porque a Carta deverá estar ne-
cessàriamente sujeita aos crivos do nôvo 
Congresso e, inegàvelmente do nôvo 
Govêrno. 

Faço essa ligeira apreciação para 
marcar a minha posição e o meu apoio 

ao parecer por tudo que êle contém, 
principalmente nas suas conclusões. 

Sob êsses fundamentos, dou o meu 
apoio ao parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Continua franqueada a pa-
lavra. 

Consulto os Srs. Membros desta Co-
missão sôbre se desejam fazer uso da 
palavra agora ou se preferem fazê-lo 
noutra oportunidade. Esta consulta tem 
o sentido de nos permitir saber, de an-
temão, quantos desejam falar agora. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Eu, por exemplo, Sr. Presidente, gos-
taria de ouvir mais, de ouvir aquêles que 
são contra o parecer. Gostaria, por 
exemplo, de ouvir o nobre Deputado José 
Barbosa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex. a se inscreverá, então, 
para logo depois da inscrição do Sr. 
Deputado José Barbosa. 

Tem a palavra o nobre Senador Oscar 
Passos. 

O SR. SENADOR OSCAR PASSOS -
Sr. Presidente, conforme tivemos opor-
tunidade de assinalar, por duas ou três 
vêzes, nós, do Movimento Democrático 
Brasileiro, temos necessidade imperiosa 
de prazo mais dilatado, para podermos 
manifestar nossa opinião e nosso voto. 
Temos a satisfação de assinalar que 
V. Ex. a não nos criou dificuldade algu-
ma. Ao contrário, prontificou-se a con-
ceder o prazo, marcando para a sessão 
desta noite a oportunidade do pronun-
ciamento. 

Em função do compromisso, do enten-
dimento que mantivemos, o Senador Jo-
saphat Marinho, encarregado pela nos-
sa delegação de manifestar o ponto de 
vista técnico-jurídico do nosso voto, 
nem está presente a esta reunião. 
Guardou-se para comparecer à de 21 ho-
ras, pois que só tomou conhecimento 
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do parecer do eminente Relator, ontem 
à noite, como V. Ex.a bem sabe. 

Por estas razões, Sr. Presidente, nós 
do MDB escusamo-nos de manifestar, 
neste momento, nossa opinião, porque 
ainda não temos bem o que dizer, pois 
que nos encontramos na fase de estudo. 
Aguardamos que V. Ex. a, nos permita a 
oportunidade, já assentada, de manifes-
tar a opinião às 21 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está plenamente assegurada 
a oportunidade. Apenas faço a consulta, 
porque quem quiser proferir seu voto 
desde já como o fêz o Deputado Djalma 
Marinho, poderá fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
José Guiomard. 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIO.lUARD -
Sr. Presidente, sou dos que, nesta Co-
missão, necessitam das luzes dos juris-
tas, dos constitucionalistas, enfim. O 
meu papel aqui, é o seguinte: Vo-
tarei, conscientemente, depois de ou-
vir aquêles que são a favor e os que são 
contra o parecer do nobre Senador An-
tônio Carl-os. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
AI eixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, entendo que nesta 
primeira etapa, cuida-se apenas do 
atendimento de uma formalidade de or-
dem técnica. Agora, darei o meu voto 
simplesmente, nesta fase optativa, em 
tôrno do parecer e, supervenientemen-
te, tão logo surjam proposições subsi-
diárias, terei oportunidade de dar o 
meu pensamento definitivo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Adolpho de Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPIIO DE OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, desejo dis-
cutir a matéria. Mas, como disse há 

pouco o eminente Presidente do MDB, 
Senador Oscar Passos, ainda estamos em 
fase de coleta de elementos para a ma-
nifestação de nossa opinião. Assim, peço 
a V. Ex. a que nos assegure o direito de 
discutir o assunto, uma vez que temos 
esperança de que, até logo mais, estare-
mos de posse daqueles elementos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em face do pronunciamento 
de todos os presentes, fica esta Co-
missão convocada para nova reunião, às 
21 horas de hoje, neste mesmo local. 
Desde já, fica assegurado àqueles que 
reservaram para aquela oportunidade os 
seus pronunciamentos, o direito e a fa-
culdade de o fazerem. 

De outro lado, já temos as declarações 
de numerosos colegas, no sentido de que 
preferem apenas enunciar o seu voto 
por ocasião do encaminhamento da vo-
tação, o que nos assegura maior facili-
dade na conclusão dos nossos trabalhos. 

Nada mais havendo que tratar, decla-
ro encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 
45 minutos.) 
4.a REUNIA.O, REALIZADA NO DIA 16 

DE DEZEl'IIBRO DE 1966 (4) 

As 21 horas do dia 16 de dezembro 
de 1966, na Sala das Comissões, sob a 
presidência do Senhor Deputado Pedro 
Aleixo, presentes os Senhores Senadores 
Wilson Gonçalves, Manoel Villaça, José 
Guiomard, Heribaldo Vieira, Eurico Re-
zende, Vasconcelos Tôrres, Antônio Car-
los, Oscar Passos, Josaphat Marinho, 
Lino de Mattos e Ruy Carneiro e Depu-
tados Oliveira Brito, Adauto Cardoso, 
Djalma Marinho, Tabosa de Almei-
da, Accioly Filho, Antônio Feliciano, 
Ulysses Guimarães, Adolfo de Oliveira, 
Chagas Rodrigues e José Barbosa, reú-
ne-se a Comissão Mista incumbida do 
estudo do Projeto de Constituição. 

O Senhor Presidente declara que, ha-
vendo número regimental, está aberta a 
(5) D.C.N. (Seção II) de 21-12-66 
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sessão e manda proceder à leitura da 
Ata da reunião anterior. 
~ lida e aprovada a Ata da sessão 

anterior. 
Comunica o Senhor Presidente que, 

nos têrmos das normas disciplinadoras 
aprovadas, "vai-se prosseguir o debate 
sôbre o parecer apresentado no dia 15 
pelo Senhor Senador Antônio Carlos. 
Acham-se inscritos, para falar, vários 
Senhores Membros da Comissão. O pri-
meiro dêles é o Senhor Senador Oscar 
Passos, a quem dou a palavra." 

O Senhor Senador Oscar Passos, com 
a palavra, informa que ouviu, com res-
peitosa atenção, na sessão da véspera, a 
leitura do erudito parecer do eminente 
relator, Senador Antônio Carlos, sôbre 
o projeto de Constituição e "sôbre o qual 
devemos pronunciar-nos, adstritos às 
normas e dentro dos exíguos prazos im-
postos pelo Ato Institucional n.O 4." 
"Não encontramos - continua o Se-
nhor Senador Oscar Passos - nós do 
Movimento·Democrático Brasileiro, data 
vênia, no referido parecer, elementos 
de convicção que nos possam conduzir 
à aceitação de regras estreitas que o 
projeto consigna em detrimento da li-
berdade, da segurança e do desenvolvi-
mento da riqueza nacional. As razões 
pormenorizadas da nossa recusa serão 
expostas, em nome da delegação do Mo-
vimento Democrático Brasileiro, pelo 
eminente Senador Josaphat Marinho, 
sem prejuízo da manifestação pessoal 
dos demais eminentes colegas de repre-
sentação. Em nome do Movimento De-
mocrático Brasileiro, recusamos a apro-
vação ao parecer, e quanto ao projeto, 
votamos "não". 

A seguir, é dada a palavra ao Senhor 
Senador Josaphat Marinho, que passa a 
ler o voto do Movimento Democrático 
Brasileiro (vide anexo), pedindo escusas 
ao nobre Relator, por não fazer, como 
devia, mais reiteradas referências ao seu 
minucioso parecer, devido a estreiteza 
do tempo que não lhe permitiu desdo-

brar os trabalhos em todos os seus por-
menores (vide notas taquigráficas em 
anexo). 

O Senhor Presidente solicita ao Se-
nhor Senador Josaphat Marinho que 
remeta à Mesa, para instrução do pro-
cesso, o seu voto, se possível, subscrito 
pelos demais membros do Movimento 
Democrático Brasileiro. 

O Senhor Senador Josaphat Marinho 
responde que a solicitação do Senhor 
Presidente será atendida. 

Em seguida, falam pela ordem de ins-
crição os Senhores Deputados Ulysses 
Guimarães, Oliveira Brito, Adolpho de 
Oliveira, José Barbosa, Chagas Rodri-
gues, Tabosa de Almeida e Adauto Car-
doso (vide notas taquigráficas anexas), 
apresentando declaração de voto os Se-
nhores Deputados Oliveira Brito, Adol-
pho de Oliveira e Adauto Cardoso (pu-
blicadas em anexo). 

O Senhor Presidente comunica que 
não há mais oradores inscritos e o Se-
nhor Senador Antônio Carlos consulta 
a Presidência se, já não havendo mais 
ninguém que queira fazer uso da pala-
vra e desde que o Movimento Democrá-
tico Brasileiro já proferiu o seu voto, se 
não lhe será dada oportunidade, antes 
de ser encerrada a discussão, de expen-
der considerações sôbre os debates tra-
vados. 

O Senhor Presidente comunica que já 
considera manifestados, até mesmo por 
escrito, os votos e não havendo mais 
quem peça a palavra para discutir a ma-
téria, considera encerrada a discussão, e 
que o Relator, no momento em que pro-
ferir seu voto, dirá as razões que tem 
para manter o seu parecer ou para mo-
dificá-lo, se assim julgar interessante. 
"Vamos, portanto, uma vez que os votos 
já estão todos lançados, apenas forma-
lizar a tomada dêles." 

O Senhor Senador Antônio Carlos pede 
a palavra antes da votação, que lhe é 
concedida. 
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Passa, então, o Senhor Senador Antô-
nio Carlos a tecer várias considerações 
sôbre a matéria, conforme notas taqui-
gráficas em anexo. 

Submetido o parecer à votação, é apu-
rado o seguinte resultado: votam com o 
parecer do Senhor Relator os Senhores 
Senadores José Guiomard, Heribaldo 
Vieira, Eurico Rezende, Vasconcelos Tôr-
res, Deputados Oliveira Brito e Adauto 
Cardoso (nos têrmos das declarações 
anexas), Djalma Marinho (de acôrdo 
com o voto oral constante das notas ta-
quigráficas), Tabosa de Almeida e Accio-
ly Filho (votos orais, conforme notas ta-
quigráficas), Antônio Feliciano. Os Se-
nhores Senadores Wilson Gonçalves e 
Manoel Villaça votam com o Relator 
apresentando as seguintes declarações 
de voto, respectivamente: "Com ressal-
vas de certos pontos do projeto que serão 
apreciados na discussão das emendas" e 
"ressalvada a possibilidade de emen-
das". Com o voto do Senhor Senador 
Josaphat Marinho, votam os Senhores 
Senadores Oscar Passos, Ruy Carneiro e 
Lino de Mattos. Deputados Ulysses Gui-
marães (aduzindo às considerações cons-
tantes das notas taquigráficas), Adolpho 
de Oliveira (conforme voto em sepa-
rado), Chagas Rodrigues (vide voto oral 
constante das notas taquigráficas) e José 
Barbosa. 

Nestas condições, é aprovado o pare-
cer do Senhor Relator, por treze votos 
favoráveis e oito votos contrários. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-
se a sessão, lavrando eu, Maria Helena 
Bueno Brandão, Oficial Legislativo PL-6, 
Secretária, a presente Ata, que depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente. 

4.a REUNIAO 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. Vai-se proce-
der à leitura da ata da sessão anterior. 

(É lida e aprovada a ata da sessão an-
terior.) 

Nos têrmos das normas disciplinado-. 
ras, prosseguimos o debate sôbre o pa-
recer ontem apresentado pelo Sr. Se-
nador Antônio Carlos Konder Reis. Es-
tão inscritos para falar vários dos Srs. 
Membros da Comissão. O primeiro dê-
les é o Senador Oscar Passos, a quem 
dou a palavra. 

O SR. SENADOR OSCAR PASSOS -
(Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
dente, ouvimos, com respeitosa atenção, 
na sessão de ontem, a leitura do erudito 
parecer do eminente Relator, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis, sôbre o 
Projeto de Constituição enviado ao Con-
gresso Nacional pelo Sr. Presidente da 
República e sôbre o qual devemos pro-
nunciar-nos, adstritos às normas e den-
tro dos exíguos prazos impostos pelo Ato 
Institucional n.0 4. 

Não encontramos nós, do Movimento 
Democrático Brasileiro, data venia, no 
referido parecer ,elementos de convic-
ção que nos possam conduzir à aceita-
ção de regras estreitas que o projeto 
consigna, em detrimento da liberdade, 
da segurança e da tranqüilidade do povo 
brasileiro, bem como da conservação e 
do desenvolvimento da riqueza nacio-
nal. As razões pormenorizadas da nossa 
recusa serão expostas, em nome da de-
legação do Movimento Democrático Bra-
sileiro, pelo eminente Senador Josaphat 
:Marinho, sem prejuízo da manifestação 
pessoal dos demais eminentes colegas de 
representação. 

Em nome do Movimento Democrático 
Brasileiro, recusamos aprovação ao pa-
recer e, quanto ao projeto, votamos 
"não". (1\Iuito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o nobre Se-
nador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MA-
RINHO - Sr. Presidente, agradeço, pre-
liminarmente, ao nobre Deputado Ulys-
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ses Guimarães haver-me proporcionado 
cumpri::.· logo a determinação do Movi-
mento Democrático Br::tsileiro. 

Em seguida, quero pedir escusas ao 
nobre Relator, se não fizer, como devia, 
mais reiteradas referências a seu minu-
cioso parecer. Eu o li e anotei devida-
mente, mas a estreiteza do tempo não 
me permitiu desdobrar o trabalho ém 
todos os seus pormenores. De qualquer 
sorte, o voto que passo a ler, em nome 
do Movimento Democrático Brasileiro, 
acredito encerre o exame, pelo menos, 
de tôdas as grandes e fundamentais te-
ses envolvidas no seu parecer e no pro-
jeto de Carta Constitucional ora subme-
tido ao Congresso. 

VOTO DO 1\IOVIMENTO DEl'I:IOCRATI-
CO BRASILEIRO SôBRE O PROJETO 

DE CONSTITUIÇL10 

PROJETO INACEITAVEL 

O projeto de carta constitucional, ori-
ginário do Poder Executivo, é inaceitá-
vel, nos têrmos propostos, para aprova-
ção liminar em globo. 

Desprezado, intcmpestivamente, o tex-
to elaborado pela Comissão de Juristas, 
que o próprio Govêrno escolheu e de-
signou, ou considerado apenas "traba-
lho preliminar", segundo o eufemismo da 
exposição de motivos do Sr. Ministro da 
Justiça, o Poder Executivo entrou a pre-
parar, sigilosamente, n ô v o projeto, 
alheio às fontes de contraste da opinião 
do País. O projeto assim preparado, e 
ora presente ao Poder Legislativo, tra-
duz o pensamento da parcialidade do-
minante, sem participação nem apoio 
dos homens de ciência e das organiza-
ções representativas das classes, em 
que se distribui a população nacional. 
Nem os podêres estaduais e municipais 
foram consultados, pelo menos em for-
ma adequada. 

As restrições, genéricas umas, parti-
cularizadas outras, opostas ao projeto, 
por juristas e professôres, pelo Tribunal 

de Contas da União e pelo Tribunal Fe-
deral de Recursos, revelam, sobriamen-
te, as graves inconveniências e anoma-
lias do texto. Não as compensam as dis-
posições que têm sido consideradas 
aconselháveis. 

Não se trata, pois, de um instrumen-
to de conciliação de tendências e obje-
tivos, mas do ditado de um poder auto-
crático. Tem os excessos, as contradi-
ções e os defeitos de tôda manifestação 
de vontade arbitrária. Como aglomera-
do de idéias nào confrontadas com o 
juízo divergente, perde-se nos vícios da 
auto-suficiência, que a criação jurídica 
repele, por ser invariàvelmente comple-
xa e polêmica 

É certo qu.~ u projeto, depois de publi-
cado, sofreu algumas correções, inclusi-
ve em pontos criticados pela Oposição. 
Reconheceu explicitamente o direito de 
greve (art. 158, XIX). Suprimiu o pa-
rágrafo único do art. 50, que permitia 
ao Presidente da República submeter a 
referendum popular a proposta de emen-
da constitucional, de sua iniciativa, não 
aprovada em segunda discus::;ão pelo 
Congresso Nacional. Mas as modifica-
ções, oriundas de críticas, foram, de mo-
do geral, em partes não substanciais. 
Enquanto isso, novas cláusulas agrava-
ram exigências e limitações, como no que 
concerne aos partidos políticos (art. 148). 

ELABORAÇAO VICIADA 
Acresce que a carta é mandada, por 

ato discricionário, a discussão apressada 
e promulgação compulsória do Congres-
so Nacional. O Ato Institucional n.0 4, 
pelo grosseiro rigor de seus prazos defi-
cientes e fatais, não autoriza elaboração 
constitucional meditada, obediente a en-
tendimento amplo, necessário e comum 
na coordenação superior de textos dessa 
natureza. 

Os precedentes legislativos e o pronun-
ciamento de Octávio Mangabeira, a que 
se refere o ilustre Relator, em seu pare-
cer, não são aplicáveis neste instante. 
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Nos trabalhos constituintes anteriores, 
as Assembléias dispuseram de meses 
para cumprir sua tarefa, e as normas 
internas e os prazos foram por elas mes-
mas soberanamente fixados. Agora, o 
Congresso delibera, atropeladamente, em 
dias apenas, predeterminados por ato de 
império do Poder Executivo. E exemplos 
estrangeiros da primeira metade do sé-
culo XIX, quando o direito constitucio-
nal ainda estava em formação, não po-
dem servir de modêlo para a elaboração 
dos complexos textos atuais. 

Demais, o esfôrço de compreensão e 
harmonia ainda foi dificultado, previa-
mente, pelo propósito oficial, expresso 
nos fundamentos da convocação do Con-
gresso Nacional, de reduzir a Constitui-
ção a processo de "institucionalização 
dos ideais e princípios da Revolução". 
Ora, êsses "ideais e princípios", não sis-
tematizados nem aplicados coerentemen-
te, a não ser na violência multiforme, 
vêm dividindo a Nação, suas correntes 
Políticas, culturais, e de ação econômica. 

E, para conferir bem a essa suposta 
ideologia a marca de despotismo, o pro-
jeto principia por suprimir do preâmbulo 
o compromisso de organizar um regime 
democrático, contrariando a tradição 
nascida no Pacto de 1891 e consolidada 
no de 1934 como no de 1946. 

CONGRESSO INDEFINIDO 

A anomalia do procedimento instaura-
do começa, aliás, pela indefinição dos 
Podêres do Congresso Nacional. 

Segundo o preâmbulo do projeto, são 
"os representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Congress!l Nacional", que 
decretam e promulgam a Constituição. 
Logo, o próprio Govêrno reconheceu que 
o atual Congresso não tinha, ou não lhe 
Podia ser deferida funcão constituinte 
Plena. Por isso mesmo, não pôde usar 
a fórmula correta de deliberação em 
Assembléia Constituinte. Se admitia a 
existência da faculdade criadora irres-
trita e não a proclamou, então o pro-

pósito do Govêrno foi cercear a compe-
tência do Poder Legislativo. 

Mas, se o Congresso Nacional não fun-
ciona como Assembléia Constituinte, está 
investido apenas do poder de reforma. 
Limitado a poder de reforma, tem a prer-
rogativa ampla de modificar e aditar o 
texto constitucional vigente, respeitada a 
unidade de seu sistema. Não tem, por-
tanto, o privilégio de substituir a Cons-
tituição, para adotar uma outra, carac-
terizada por sistema ou por espírito di-
verso. É a lição da doutrina. Carl 
Schmitt, um clássico, adverte que a fa-
culdade de reformar a Constituição "sig-
nifica que uma ou várias normas cons-
titucionais podem ser substituídas por 
outras regras, porém no pressuposto de 
que fiquem garantidas a identidade e a 
continuidade da Constituição, conside-
rada como um todo". E prossegue: "A 
faculdade de reformar a Constituição 
contém, pois, apenas a aptidão de efe-
tuar emendas, adições, refundições, su-
pressões etc.; porém, mantendo a Cons-
tituição; não a regalia de dar nova 
Constituição, nem tampouco a. de alte-
rar, dilatar ou substituir o fundamento 
mesmo da competência de revisão." E 
tôda essa admirável exposição repousa 
num princípio essencial: é que "as de-
cisões políticas fundamentais da Cons-
tituição são assuntos próprios do Poder 
Constituinte do povo" e "não pertencem 
à competência das instâncias autoriza-
das a reformar e rever as leis constitu-
cionais" (Te01ia de la Constitución, 
Reimpresión, Edit. Rev. de Derecho 
Privado, Madrid, pags. 120-122). 

O projeto encaminhado ao Congresso 
Nacional, entretanto, é de uma Consti-
tuição integral. E o Sr. Presidente da 
República, em sua Mensagem, assinala: 
"A continuidade da obra revolucionária 
deverá ficar assegurada por uma nova 
Constituição que, a par da unidade e 
harmonia, represente a institucionaliza-
ção dos ideais e princípios que a ins-
piraram." 
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Em conseqüência, se aceito o projeto, 
a Constituição de 1946 será varrida do 
quadro do direito positivo nacional e 
substituída por outra, de características 
diversas e inconciliáveis com as linhas-
mestras do pensamento jurídico e poli-
tico da comunidade brasileira. 

Realmente, o projeto, além de dema-
siado analítico, em várias partes, e re-
digido sem sistematização nem pureza 
de estilo, é antifederativo, antidemocrá-
tico, redutor da competência do Poder 
Legislativo, restritivo e desfigurador dos 
direitos e garantias individuais, assim 
como dos direitos políticos, sociais e dos 
funcionários públicos, e concessivo e re-
trógrado na disciplina da ordem eco-
nômica. 

Em suma: o projeto é o oposto da 
Constituição que pretende substituir, 
pelo voto de um Congresso não inves-
tido do poder indispensável a decisão 
dessa magnitude. 

PROJETO ANTIFEDERATIVO 

Do ângulo da federação, o projeto a 
proclama no art. 1.0 , mas a destrói, ou 
a deforma, no conjunto de suas normas. 
No art. 13 declara que os Estados se 
regerão pelas Constituições e leis que 
adotarem, respeitados os princípios esta-
belecidos nesta Constituição - "além de 
outros". A indeterminação da fórmula 
- "além de outros" - permite que a 
norma comum estrangule a autonomia 
estadual. Tanto mais perigosa é a am-
plitude da regra quanto o art. 10 prevê 
a intervenção federal para reorganizar 
as finanças do Estado que "adotar me-
didas ou executar planos econômicos ou 
financeiros em contrário às diretrizes es-
tabelecidas pela União" (V, c). Note-se 
que não se restringe a intervenção à 
hipótese de diretrizes estabdecidas pela 
União em lei. A providência excepcional 
é admitida desde que haja conflito com 
"diretrizes estabelecidas pela União". 
Mas o art. 57 autoriza o Presidente da 
República a expedir "decretos com fôrça 

de lei", inclusive sôbre finanças públi-
cas (li) . Assim, de um decreto com fôrça 
de lei poderá emergir motivo para in-
tervenção federal nos Estados. Veja-se, 
ainda, que o art. 15 subordina à apro-
vação do Presidente da República a no-
meação dos Prefeitos dos Municípios de-
clarados de interêsse da segurança na-
cional, por lei de iniciativa do Poder 
Executivo" (li, bJ. 

De outro lado, não é por sentença do 
Poder Judiciário, nem mediante emen-
da constitucional, que se resolverão os 
conflitos de competência tributária en-
tre a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios. A solução será 
dada, nos têrmos do art. 18, § 1.0 , por 
lei complementar. Logo, a lei comple-
mentar, pelo projeto, poderá alterar a 
competência tributária fixada na Cons-
tituição. 

l!:sses exemplos, a que outros podem 
ser somados, refletem o caráter exces-
sivamente centralizador do projeto, em 
prejuízo da ordem federativa. 

Claro que não se nega a tendência -
que é de sentido geral - de fortaleci-
mento da União. l!:sse refôrço crescen-
te do poder central corresponde, em 
grande parte, à ampliação progressiva 
dos fins e deveres do Estado. Mas o for-
talecimento da União não pode tradu-
zir-se, legitimamente, em absorção de 
prerrogativas e direitos dos Estados-
Membros, porque é a destruição de sua 
autonomia, e esta consubstancia pres-
suposto do sistema. E como ensina João 
Mangabeira - invocado no parecer do 
ilustre Relator-, "autonomia é o poder 
que tem uma coletividade de organizar, 
sem intervenção estranha, o seu govêrno 
e fixar regras jurídicas, dentro de um 
círculo de competência pretraçado pelo 
órgão soberano". Ou seja: "pelo poder 
soberano da Constituição Federal" (Em 
Tôrno da Constituição, São Paulo, 1934, 
pág. 28). 

Conseqüentemente, se há "intervenção 
estranha" na formação do govêrno da 
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coletividade e se "o círculo de compe-
tência pretraçado pelo órgão soberano" 
pode ser modificado por norma comum, 
não se configura ou não subsiste a auto-
nomia própria do regime federativo. É 
isso, porém, o que ocorre, como demons-
trado, no contexto do projeto. 

PROJETO ANTIDEMOCRATICO 

Antifederativo, o projeto é também 
antidemocrático. 

Apesar da controvérsia sôbre o concei-
to de democracia, há sempre certos ele-
mentos presentes na sua definição: li-
berdade, igualdade, govêrno de podêres 
limitados, participação efetiva e ampla 
do povo na escolha dos corpos dirigen-
tes, inclusive através de partidos polí-
ticos. HistOricamente - resume Kel-
sen -, a luta pela democracia é uma 
luta pela liberdade política, isto é, pela 
participação do povo na função legisla-
tiva e na executiva (Escncia y valor de 
la Democracia, Edit. Labor, Barcelona, 
1934, pags. 126-7). 

Na República presidencial, especial-
mente a vontade direta do povo é a for-
ma idÔnea de designação dos governan-
tes. Tanto que no regime americano, 
apesar da eleição em dois graus, o que 
prevalece, realmente, é a manifestação 
da maioria do corpo eleitoral. A fôrça 
do pronunciamento do povo confere ta-
manha legitimidade ao poder que o re-
gime parlamentar francês, mesmo sob 
a chefia de personalidade forte como 
De Gaulle, e por iniciativa dêle, adotou 
o sistema de eleição presidencial direta· 

Entre nós é o contrário: abandonando 
a tradição republicana, o projeto con-
sagra, em caráter permanente, o proce?-
so da eleição indireta (art. 74). A pra-
tica educativa, que vinha aperfeiçoan~o 
e fortalecendo o espírito político dos CI-
dadãos em geral, é substituída pelo ar-
tifício de um colégio eleitoral limitado, 
e por isso mesmo sujeito a mais graves 
erros e desvios. 

Na tentativa de justificar-se a usur-
pação do direito de escolha do povo, re-
lembram-se agitações ocorridas nos pe-
ríodos de sucessão presidencial. Desvir-
tua-se a verdade histórica, pois, em rea-
lidade, as perturbações não resultaram, 
nem resultam, do processo de eleição di-
reta, mas da desorganização da vida 
pública, da incapacidade e da parciali-
dade de dirigentes, da inexistência de 
partidos vigorosos e de programas aptos 
a orientar a opinião do País. E o sofis-
ma resulta à mostra, quando o projeto 
prescreve a eleição direta para governa-
dor (art. 13, § 2.0 ) e para prefeito 
(art. 15, I). 

Não submetendo a escolha do Presi-
dente da República à preferência ou à 
vigilância do povo, também o projeto li-
berta o Poder Executivo de contrôle efe-
tivo. Assegura-lhe ação excessiva e sem 
fronteira. Prevê que a lei o autorize a 
alterar as alíquotas dos impostos sôbre 
importação, exportação, e operações de 
crédito, câmbio, seguro ou relativas a 
títulos ou valôres mobiliários, a fim de 
ajustá-los aos objetivos da polii;ica cam-
bial e de comércio exterior, ou de polí-
tica monetária (art. 21, § 1.0 ). Cogita 
de orçamento plurianual de investimen-
to (art. 64, § 4.0 ), mas não se refere 
a lei-programa ou a plano, como ins-
trumento votado pelo Congresso Nacio-
nal. Ao revés: no art. 157, § 5.0, estipula 
que "os planos que envolvem desapro-
priação para fins de reforma agrária 
serão aprovados por decreto do Poder 
Executivo". 

No entanto, a Constituição francesa 
de 1958 é explícita: -leis-programa de-
terminam os objetivos da ação econômi-
ca e social do Estado (art. 34). E é as-
sim mesmo nos regimes socialistas. A 
Constituição da Iugoslávia, de 1963, pre-
ceitua que a Assembléia Federal adota 
os planos econômicos e sociais, exercen-
do competência exclusiva (art. 164). 

O projeto discutido, embora mante-
nedor da ordem capitalista e da livre 
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iniciativa, não subordina providências 
tais ao procedimento democrático das 
assembléias políticas. 
PROJETO REDUTOR DO CONGRESSO 

O sistema do projeto, aliás, é marca-
damente redutor da competência e das 
prerrogativas do Poder Legislativo. 

Não se condenam as normas destina-
das a regular o processo legislativo para 
torná-lo mais rápido e perfeito. Não se 
impugnam, mesmo, certas restrições 
concernentes aos projetos criadores de 
despesa. Tais regras se vão generalizan-
do, e a Emenda Constitucional n.0 17, de 
1965, consagrou várias delas. Não se re-
cusa, enfim, maior participação do Pre-
sidente da República na formação das 
leis. 

É imprescindível, porém, que por êsse 
meio não se subverta o sistema, des-
tituindo o Congresso de capacidade nor-
mativa adequada. Depois, impõe-se que 
a perda de poder de legislar do Congres-
so seja compensada pelo fortalecimento 
da faculdade de contrôle dos atos do Go-
vêrno. É o que conclui a obra editada 
por inspiração da União Interparlamen-
tar, mediante estudo comparativo da es-
trutura e do funcionamento das insti-
tuições representativas de 41 países. "O 
parlamento não tem mais o privilégio 
da função legislativa. A iniciativa em 
matéria legislativa e financeira parcial-
mente lhe escapa; a prática da delega-
ção de podêres contribui para restringir 
seu papel no domínio da lei. Mas, ao 
mesmo tempo, as prerrogativas das as-
sembléias deslocam-se para a esfera do 
contrôle da atividade governamental. O 
govêrno prevê e dirige: o parlamento 
controla, aprova, rejeita e, por vêzes, 
inspira. Parlements (Presses Universi-
taires de France, Paris, 1961, pag. 311.) 

Tal não se verifica no projeto, que 
apenas suprime ou limita a competên-
cia do Congresso Nacional. Extrai-lhe 
a atribuição exclusiva de conceder anis-
tia (art. 45, VII). Transfere para o Pre-
sidente da República a decretação do 

estado de sítio (art. 81, XIV), o que a 
Constituição de 1946 só autoriza no in-
tervalo das sessões legislativas (arts. 206 
e 208) . Além de estipular a delegação 
legislativa ao Presidente da República, 
estabelece que "se a resolução determi-
nar a apreciação do projeto pelo Con-
gresso Nacional, êste o fará em votação 
única, vedada qualquer emenda (art. 56 
e parágrafo único). Faculta ao Presiden-
te da República expedir decretos com 
fôrça de lei sôbre segurança nacional e 
finanças públicas, e o texto publicado 
deve ser aprovado ou rejeitado pelo Con-
gresso, que não pode emendá-lo (art. 57 
e parágrafo único). Na elaboração or-
çamentária, a função do Poder Legis-
lativo é, pràticamente, a de consagrar a 
proposta do govêrno, tais as restrições, 
inclusive quanto à consignação de ver-
bas (art. 64). 

No processo de emenda constitucional, 
dá-se ao Presidente da República o po-
der de iniciativa, que é excepcional, e 
ainda se confere rito especial à sua pro·· 
posta, votada por maioria absoluta, em 
60 dias (art. 50). Torna-se permanen-
te, dêsse modo, um rito privilegiado, que 
parecia ter caráter transitório, nos têr-
mos do art. 21 do Ato Institucional n.0 2. 
Inscreveu-se, entretanto, para o Con-
gresso Nacional, que é o titular natural 
do poder de reforma, processo diverso 
e rigoroso: votação de dois terços dos 
membros das duas Casas, em uma ses-
são legislativa, ou maioria absoluta, em 
duas sessões legislativas ordinárias e 
consecutivas (art. 49). 

Enquanto assim absorve ou restringe 
a capacidade legislativa do Congresso, o 
projeto não lhe outorga podêres de con-
trôle. Limita, até, o conteúdo da lei pre-
vista, ao prescrever que "a fiscalização 
financeira e orçamentária da União será 
exercida pelo Congresso Nacional atra-
vés de contrôle externo, e dos sistemas 
de contrôle interno do Poder Executi-
vo". Nem ao menos reproduziu a regra 
ampla que o art. 5.0 da Emenda Cons-
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titucional n.O 17 criou, como parágrafo 
único do art. 65 da Constituição: "a lei 
regulará o processo de fiscalizaç2.o, pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, dos atos do Poder Executivo e 
da administração descentralizada". 

Como se tudo isso não bastasse, ainda 
se restabelece a prática imprópria de 
conferir ao Vice-Presidente da Repúbli-
ca a presidência do Congresso Nacional 
(art. 77, § 2.0 ). 

(Neste particular, não veja V. Ex.a, Sr. 
Presidente, qualquer referência à sua 
condição de Vice-Pre~idente eleito da 
República). 

Semelhante outorga se admitia no re-
gime individualista e liberal, quando o 
Executivo e o Legislativo não eram ti-
tulares das imensas tarefas que hoje 
transformam o Estado num complexo de 
serviços crescentes. Agora, se se quer 
atribuir tarefas ao Vice-Presidente, o 
que é louvável, cumpre fazê-lo partici-
par da administração, dos deveres do 
Executivo em harmonia com a nature-
za do seu' cargo. É o que já se verifica 
nos Estados Unidos, onde o Vice-Pre-
sidente - como em livro recente infor-
ma o Prof. Paul Marie Gaudemet -
raramente exerce as funções de Presi-
dente do Senado e desempenha valioso 
trabalho de informação e de reflexão 
Para o Excutivo (Le Pouvoir Exécutif 
dans les Pays Occidentaux, Editions 
Montchrétien, Paris, 1966, pags. 32 e 36) · 

Mas o sistema do projeto é o de alar-
gar a área de domínio do Executivo. 

A independência e harmonia dos po-
dêres, a que alude o art. 6.0 do projeto, 
é, assim, apenas uma formalidade, _ou 
uma cortesia irônica aos outros órgaos 
constitucionais. 

PROJETO DESFIGURADOR DOS 
DIREITOS 

Fiel a essa filosofia do arbítrio, o pro-
jeto é desfigurador de todos os direitos: 
dos individuais e políticos, dos sociais, 

dos que definem a situação dos funcio-
nários públicos. 

Os direitos e garantias individuais são 
enumerados numa disposição lacônica e 
imprecisa, que lhes retira a grandeza e 
segurança (art. 149). No texto não se 
declara que nenhuma pena passará da 
pessoa do delinqüente. Não se proíbe 
a pena de banimento. Não se recusa a 
extradição de estrangeiros por crime 
político. Nem sequer se previne a im-
possibilidade de extradição de brasilei-
ros, em qualquer caso. Tôdas essas hi-
póteses estão previstas, entretanto, na 
Constituição de 1946 (art. 141, §§ 30, 
31 e 33). 

Agrava-se a impropriedade do projeto 
porque a dimensão de todos os direitos 
ficará sujeita aos tê r mos da lei 
(art. 150). Por omissão ou deliberada-
mente, nem se especifica que será lei 
complementar, para prevenir o quorum 
especial do art. 52, como previsto em 
outros casos (art. 74, § 3.0 , art. 147). 

Conceito incerto e discutido, como o 
de abuso de direito, é invocadq para ca-
racteri~ar "propósito de subversão do re-
gime democrático ou de corrupção, com 
o fim de proporcionar a suspensão de 
direito individual ou político, por dois a 
dez anos (art. 151). Pouco importa que 
a aprovação se faça mediante represen-
tação do Procurador-Geral da Repúbli-
ca ao Supremo Tribunal. A medida é 
por si mesma condenável, tanto mais 
quanto estabelecida "sem prejuízo da 
ação civil ou penal que couber". Depois, 
é deprimente para o País que se queira 
criar a impressão de que o fenômeno da 
subversão e da corrupção é uma cons-· 
tante na sociedade nacional. 

Ainda mais esdrúxulo se revela o pre-
ceito porque o art. 142 já define os ca-
sos de suspensão e de perda dos direitos 
políticos, e o art. 147 prevê que a lei 
complementar poderá estabelecer outros 
casos de inelegibilidade, inclusive para 
preservar o regime democrático e a pro-
bidade administrativa. 
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O excesso de poder político é, porém, 
a doutrina do texto. Por isso, no estado 
de sítio, além das limitações expressas 
dos direitos e garantias (art. 152, § 2.0 ), 

o Presidente da República pretende o 
privilégio de "tomar outras medidas es-
tabelecidas em lei". Desta sorte, a me-
dida, excepcional e perigosa, pode ser 
agravada pelas facilidades e contingên-
cias da lei ordinária. Vale, contudo, des-
pertar as consciências para a lição de 
Rui sôbre o sítio: "0 poder monstruoso, 
que êle coloca nas mãos dos homens po-
líticos, tende necessàriamente a lhes 
corromper o espírito, e arrasta, por uma 
impulsão irresistível, os governos ao en-
saio do despotismo. ~sses soberanos efê-
meros desforram-se da brevidade da sua 
soberania, envidando os meios por lhe 
exagerar a intensidade:" (Comentários à 
Const. Fed. Brasileira, II vol., 1933, 
pag. 384). 

Como o sistema é de insegurança dos 
direitos, o projeto não qualifica a for-
ma de participação do trabalhador nos 
lucros da emprêsa e permite a opção 
entre a estabilidade r~ o fundo de ga-
rantia equivalente (art. 158, IV e XII). 
Despreza o critério preciso da Constitui-
ção de 1946 (art. 152, IV e XII). 

O funcionário público, por sua vez, só 
por não ser estável, será exonerado "ao 
se candidatar" a cargo eletivo (art. 100, 
§ 1.0 , a). Já não terá direito a aposen-
tadoria, em tempo reduzido, "atendendo 
à natureza especial do serviço", como es-
tipula a Constituição de 1946 (art. 191, 
§ 4.0 ), obediente a critérios científicos e 
de justiça. E se o projeto faculta à mu-
·lher aposentar-se, voluntàriamente, aos 
30 anos de serviço (art. 98, § 1.0), não 
lhe assegura, contudo, os proventos inte-
grais (art. 99, I e li). 

Singular, também, é que o projeto -
que suprime a vitaliciedade de cátedra 
(art. 96) - estende aos militares os be-
nefícios dos §§ 1.0 e 2.0 do art. 99, mas 
não lhes aplica a restrição do § 3.0: "em 
caso algum os proventos da inatividade 

poderão exceder a remuneração percebi-
da na atividade". 

Juntem-se a essas normas as que 
prescrevem fôro especial para os civis 
(art. 120), e ver-se-á que o projeto des-
figura, efetivamente, todos os direitos. 

Nem o Supremo Tribunal Federal esca-
pa ao rôlo compressor, pois perde a prer-
rogativa de sugerir a alteração de sua 
composição (art. 111), de que era ti-
tular com exclusividade, segundo a 
Constituição de 1946 (art. 98). 

Tão restritivo quanto aos outros po-
dêres e aos indivíduos e funcionários, 
o projeto não reflete o mesmo cuidado 
com relação à permanência de tropas 
estrangeiras no território nacional. Omi-
te sempre a cláusula "por motivo de 
guerra" (art. 46, II, art. 81, XI), ao pas-
so que a Carta de 1946 é expressa na li-
mitação (art. 66, III, art. 82, X). 

PROJETO CONCESSIVO NA ORDEM 
ECONôMICA 

Estranhável, também, é a liberalidade 
do projeto na disciplina da ordem eco-
nômica. Contràriamente à rigidez no 
plano político e institucional, é conces-
sivo nas disposições sôbre a vida eco-
nômica e a exploração das riquezas do 
País. 

Não se limita a proclamar a liberdade 
de iniciativa (art. 157, I), que a Cons-
tituição de 46 também respeita (art. 145). 
Estatui que "as atividades econômicas 
serão organizadas e exploradas por em-
prêsas privadas, com o estímulo e o 
apoio do Estado" (art. 162). E acentua: 
"Somente para suplementar a iniciati-
va privada, o Estado organizará e ex-
plorará diretamente atividade econômi-
ca" ( § 1.0 ) • Além disso, enuncia que só 
se exerce a faculdade de "intervenção 
no domínio econômico e o monopólio de 
determinada indústria ou atividade, me-
diante lei da União, quando indispensá-
vel por motivos de segurança nacional, 
ou para organizar setor que não possa 
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ser desenvolvido com eficiência no re-
gime de competição e de liberdade de 
iniciativa, assegurados os direitos e ga-
rantias individuais" (art. 157, § 8.0 ). É 
Perigosamente surpreendente, pois, o li-
beralismo do projeto, no particular. 

Justa, portanto, é a sóbria preocupa-
ção do Sr. Se abra Fagundes, que tra-
duz, de resto, o pensamento de grande 
Parcela da opinião nacional. "Assim -
Pondera o eminente jurista - enfàtica-
mente adotado o princípio de que o Es-
tado só exercerá atividades econômicas 
para suplementar a iniciativa privada 
(art. 162, § 1.0 ), os monopólios estatais, 
que o projeto supõe existam ou possam 
existir (art. 161, § 2.o; art. 162, § 3.0 l. 
devem entender-se como essencialmente 
transitórios, dêles devendo a União des-
vincular-se tão logo a supletividade per-
ca a razão de ser. De tudo se vê, pois, 
como há uma modificação profunda de 
atitude do Estado no campo econômico" 
(Jornal do Brasil, 14-12-66). 

Mais não é preciso assinalar, nesse 
Ponto, para que se caracterizem os ris-
cos graves à vista, suscetíveis de atin-
gir setores essenciais à preservação da 
independência do País e de seu desen-
volvimento econômico e social, como o 
da Petrobrás. 

REPULSA DO PENSAMENTO 
DEMOCRATICO 

Vê-se, pois, que o projeto visa a es-
tabelecer o arbítrio, no plano político e 
institucional, e a liberalidade condená-
Vel no domínio econômico. É o que, aliás, 
cautelosamente, deixou escapar, por vê-
zes, a sensibilidade jurídica e política do 
nobre Relator, Senador Antônio Carlos. 

Mas, para ser completo na anomalia, 
0 projeto ainda determina que a Cons-
tituição só entrará em vigor a 15 de 
março de 1967. Como o texto, de qual-
quer modo, prevê algumas condições à 
ação política e administrativa, decretam-
se férias amplas da legalidade, por 
quase 60 dias. 

Tem razão Paul Leroy, em livro dêste 
ano, estudando a organização constitu-
cional e as crises, nesta oportuna ad-
vertência: "Na prática, e isso parece 
inelutável, os podêres de crise, ao serem 
institucionalizados, oferecem menos ga-
rantias para a salvaguarda da democra-
cia do que quando o silêncio das leis 
deixa às circunstâncias o cuidado de fa-
zê-los surgir" (L'Organisation Constitu-
tionnelle et les Crises, Lib. Gén. de 
Droit et de Jurisp., Paris, 1966, pags. 
41-2). 

Atento a todos êsses motivos e cir-
cunstâncias, considerando a incompe-
tência do Congresso Nacional, nos têr-
mos em que está reunido, e desde que 
as disposições aconselháveis do texto se 
perdem no conjunto e na preponderân-
cia das inadmissíveis, o Movimento De-
mocrático Brasileiro rejeita o projeto de 
carta constitucional. É a repulsa do 
pensamento democrático à imposição do 
arbítrio. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço ao Sr. Senador Josaphat 
Marinho, para instrução do processo que 
aqui se faz, nos remeta o seu vota, se 
possível subscrito também pelos demais 
membros do Movimento Democrático 
Brasileiro. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
V. Ex. a será atendido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES -(Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, vou ater-me, na exposição 
que farei, a um aspecto que reputo fun-
damental no projeto de Constituição 
enviado à consideração do Congresso Na-
cional. Há outros pontos também im-
portantes, como, por exemplo, a consa-
gração do preceito mais do que consti-
tucional, que sempre foi considerado in-
tocável, intangível - o da Federação. 
Se fôsse possível, quando dos debates sô-
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bre as emendas, eu aduziria algumas 
considerações. Isto porque entendo que, 
formalmente, a Federação foi reconhe-
cida neste texto, notadamente no que 
diz respeito à autonomia, quanto ao se-
tor fiscal ou econômico. Por esta políti-
ca fiscal, pela possibilidade de interven-
ção nos Estados, verificamos que esta 
autonomia é verdadeiramente formal ou 
nominal. Do ponto de vista da filosofia 
e ortodoxia, seria melhor - apesar de 
eu não concordar, é óbvio - que since-
ramente se confessasse que a Federação 
não tinha vez, não tinha estrutura no 
projeto, como, aliás, sucedia na sua re-
dação originária. 

Mas, Sr. Presidente, no meu sentir, o 
defeito, o pecado mortal de todo o pro-
jeto está na investidura do Presidente 
da República. 

Como sabemos, constitui um truismo, 
em Direito Público, que é essencial, para 
que haja representatividade, o capítulo 
"Da Investidura": a investidura creden-
ciada, o govêrno consentido, autorizado 
pelo povo. 

Ora, Sr. Presidente, como sempre se 
tem caracterizado como um poder pre-
eminente o do Presidente da República 
no Brasil, com uma soma de podêres 
que tem sempre atropelado os demais, 
verificamos que, de um lado, aumentam-
se êsses podêres e, de outro lado, a in-
vestidura é subtraída à autorização di-
reta popular. 

Sr. Presidente, se isso como regra fi-
car inscrito no texto político que va-
mos elaborar, será um grave êrro. E se-
rá fácil vaticinar, profetizar que, se não 
fôr possível uma reforma, estaremos, na 
verdade, desde êste momento, represan-
do do Executivo, no seu nascimento, e 
conseqüentemente no seu exercício, o 
contato salutar com as fontes popula-
res. Estaremos, na verdade, Sr. Presi-
dente, lançando a semente de uma nova 
solução, pelas armas, para êsse pro-
blema. 

O mais grave, porém, é que, com tal 
investidura defeituosa - e não a fixo 
somente no momento final, em que, na 
cabina indevassável, o eleitor consigna 
na cédula a sua opção -, o que se vai 
fazer neste País, daqui para frente, é 
suprimir essa verdadeira universidade 
política popular, êsse grande forum que 
se abria nos debates do rádio, da te-
levisão, dos jornais, dos comícios, das 
conferências. Tudo isso será suprimido; 
desaparecerá essa admirável atividade 
pedagógica de engajamento do povo, não 
só da eleição, mas principalmente para 
criar a consciência popular sôbre os 
grandes problemas nacionais, através do 
debate exaustivo. 

Aquilo que durante o período de vi-
gência da Carta de 46 se verificava, Sr. 
Presidente, isto é, cada cidadão, cada 
eleitor tornar-se um mensageiro da no-
va política da sua preferência, um evan-
gelizador nos debates dentro da sua casa 
e em todos os setores, em tôdas as áreas 
da vida nacional, agora, não mais ocor-
rerá, e um grande, um imenso silêncio 
reinará a respeito disso. 

O publicista inglês costuma dizer que 
o primeiro artigo da constituição inglê-
sa é o povo inglês. E nós sabemos que 
sem põvo, sem sua participação, sem 
seu engajamento, nada há de eterno, de 
seguro, de grande, de permanente, em 
qualquer época. Essa substância popu-
lar, êsse interêsse, essa participação, es-
sa integração, se suprime através de um 
lamentável e infeliz hiato, com a elei-
ção indireta. 

Além disso, sabemos que, na eleição 
direta, primeiramente, os candidatos -
e notadamente o que concorre à Presi-
dência da República - eram submeti-
dos a um crivo austero, duro, implacá-
vel, em que a opinião pública, freqüen-
temente, antes da canonização democrá-
tica e eleitoral, fazia o papel de advoga-
do-do-diabo, até nos exageros. Mas, 
com isso, Sr. Presidente, havia a opor-
tunidade de se conhecer o temperamen-
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to, a vida, as idéias de homens que te-
riam a suprema responsabilidade, fren-
te aos destinos do País. E também era 
de grande importância para os próprios 
candidatos, que, ao invés de se aterem 
a um colégio restrito, tinham de percor-
rer todo o País e manter contatos com 
os Estados e as regiões. E sabemos, na 
nossa experiência parlamentar muito 
menor, quantas vêzes êsse contato faz 
com que reformulemos idéias, amealhe-
mos observações muito úteis à autenti-
cidade no exercício das nossas atribui-
ções. Que dirá, Sr. Presidente, para 
quem tenha a condição e a responsabi-
lidade de supremo Magistrado dêste 
País?! 

Sr. Presidente, a eleição indireta vai 
institucionalizar a oligarquia no País. 
Nabuco, condenando o que ocorria no 
Império, tornou conhecido e famoso o 
que êle apelidou de sorites, isto é, aquêle 
encadeamento em que o Imperador faz 
a maioria do Parlamento, a maioria do 
Parlamento faz o Gabinete, e êste apóia 
o Governador. Como vê V. Ex.a, há um 
Precedente lamentável no que aconte-
ceu e na crítica. Vamos verificar daqui 
Para a frente que Governadores e Pre-
sidente terão uma atuação muito grande 
Para a eleição dos parlamentares, e os 
Parlamentares é que irão ter a respon-
sabilidade em maioria para a eleição do 
Presidente. 

Além disso, sabemos, também, pela 
nossa experiência, que não há, nem nun-
ca houve Presidente, Governador de Es-
tado e Prefeito que não tivesse maioria; 
não só para sustentar sua política e sua 
ação administrativa, como para realizar, 
Pràticamente, todos os seus desejos po-
líticos. E isto, Sr. Presidente, caracteri-
za, na política brasileira, justamente a 
Preeminência irresistível do poder do 
Presidente da República e do Governa-
dor de Estado. Há adesões que se ex-
Plicam, mas há algumas inexplicáveis 
- e eu disse: que se explicam; não que 
se justificam. Estamos cansados de sa-
ber de Governadores eleitos que, depois 

de terem usado nos~...':@\~ 
guagem árdua, dura, difícil, contunden-
te, terrível, alegam que não podem go-
vernar sem a aproximação com o Go-
vêrno central. O mesmo dizem os pre-
feitos: "Não posso, sem que o Governa-
dor coopere." É tão precária a situação 
financeira e econômica dessas autorida-
des, que sua ação fica minimizada. 

Infelizmente, Sr. Presidente, ao lado 
dessa particularidade, de certa forma 
explicável, freqüentemente, ao que sabe-
mos, as maiorias são fabricadas por um 
apoio dócil ao Executivo, por motivos 
que nem explicação poderiam ter. 

Sr. Presidente, ouvimos aqui a voz au-
torizada e simpática do erudito Senador 
Antônio Carlos Konder Reis, nosso emi-
nente Relator, no trabalho com que nos 
encantou na noite de ontem, sôbre as 
agitações, os pronunciamentos, as revo-
luções, as quarteladas. Ouvi S. Ex.a di-
zer, situando-se em tempo mais próxi-
mo da nossa atuação, que, de vários 
Presidentes, só um, o Presidente Dutra, 
foi até o fim de seu Govêrno. Num caso 
houve suicídio, noutro renúncia; outros 
foram banidos ou exilados. E a culpa 
de tudo isso se atribui à eleição direta, 
pela movimentação e pela agitação pro-
duzida no País! 

Ora, Sr. Presidente, a meu ver, o que 
no particular ocorre no Brasil acontece 
igualmente em todos os países subdesen-
volvidos. Onde há miséria, onde há po-
preza, onde há analfabetismo, onde há 
ignorância, seja a autoridade um rei, um 
monarca, seja a autoridade até susten-
tada pelas armas como supra-estrutura, 
existirá sempre contaminação, por essas 
dificuldades intrínsecas a um país nes-
sas condições. Verificamos, mesmo, que, 
na América do Sul, os governos apoiados 
pelas armas freqüentemente são substi-
tuídos. Há constantes agitações, greves, 
tumultos etc. Não será, pois, por ado-
tar a eleição indireta, nem por culpar 
a eleição direta que se irá solucionar 
êsse problema, que a longo prazo terá 
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de resolver-se pelo desenvolvimento do 
País, e, conseqüentemente, com a educa-
ção popular, e assim por diante. A elei-
ção direta é um mecanismo mais flexí-
vel. Por isso mesmo, mesmo quando os 
governos não são bons, aponta-se o po-
vo, o eleitor, como o culpado, e pode-se 
até responsabilizá-lo, ao contrário do 
que acontece quando o governante é es-
colhido sem a sua participação: neste 
caso, êle fica desamarrado, desvincula-
do da crítica, mas sempre à mercê da-
queles que queiram conduzi-lo, através 
dêsses desacertos, para outras soluções. 

Entendo, Sr. Presidente, que, apesar 
dos pesares - é lógico, não se trata de 
uma fórmula miraculosa, mas de um 
processo inventado por homens, em que 
homens escolhem homens para governar 
homens, e em todos êsses escalões o pre-
ço do êrro, peculiar à natureza humana, 
dolorosamente há de ser pago -, a elei-
ção direta é o melhor sistema. 

Sr. Presidente, ao terminar, desejo di-
zer o seguinte: a escolha do governante, 
a escolha do Govêrno é opção. Devemos 
participar dêsse livre arbítrio, que não 
nos foi dado nem pelo Estado nem pelo 
homem, mas por Deus. Sabemos que, 
quando Deus criou o homem à sua ima-
gem e semelhança, foi precisamente no 
livre arbítrio que essa imagem e seme-
lhança se realizou. 

Quando ouço, Sr. Presidente, as críti-
cas dos desacertos, dos erros, às esco-
lhas feitas pelo povo - em verdade, nem 
sempre são felizes -, aconselho sempre 
no sentido de que não se suprima ao po-
vo essa possibilidade de aperfeiçoar-se, 
mesmo através do êrro. Conhecemos até 
o método científico do ensaio e êrro. 
Não se faz descoberta alguma, senão 
através de inúmeros erros. Certa oca-
sião, alguém ao lado de Edison falava 
constantemente em inspiração e aspi-
ração. E o gênio, irritado, disse: "Isso 
não é aspiração; é transpiração, é suor." 
Foram necessários milhares de erros pa-
ra as descobertas efetuadas por êsse e 

outros gênios da humanidade. Sr. Pre-
sidente, quando ouço essas referências 
negativas aos erros, às agitações que 
seriam produzidas pelo povo ao escolher 
o Govêrno da sua Nação, ocorre-me que 
alguém que tivesse acesso a Deus, o 
Criador do homem, poderia dizer-lhe: 
"Veja no que deu o livre arbítrio: aí es-
tão os crimes, as mortes, a fome, a mi-
séria, a inveja e as guerras." 

Sr. Presidente, acredito que os cole-
gas, que têm responsabilidade e expe-
riência, nesta Casa, no momento grave 
em que se reúnem para editar um do-
cumento político, o estatuto cívico des-
ta Nação, saberão dimensionar aquilo 
que é tópico, que é episódico, cujas ca-
racterísticas, iniludivelmente, se impõem 
por requisitos que o raciocínio estrita-
mente jurídico não tem condições para 
mudar. 

Acredito, Sr. Presidente, que pelo me-
nos se encontrem condições para esta-
tuir como regra o preceito correto, cer-
to, que engaja e entrosa o povo, não só 
na investidura como na vigilância in-
teressada que terá na suprema gover-
nança dêste País. 

Logo após elaborado êste documento, 
se ficar como regra o método do sufrá-
gio indireto, não tenhamos dúvida, ire-
mos dar uma grande bandeira aos líde-
res que queiram empunhá-la, no sentido 
de erradicar do texto magno da Nação 
esta disposição, que, entre tantos outros 
defeitos, consigna até uma antinomia de 
natureza etmológica ou vernacular. 

É desejar-se que de um processo po-
lítico fundamental, como o da escolha 
do Presidente da República, esteja o po-
vo afastado, esteja o povo expulso. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alelxo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA-
(Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
sidente, consultaria a V. Exa. se poderia-
mos, invertendo a ordem da inscrição -
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desde que o nobre Deputado Oliveira 
Britto condicionou a sua brilhante e ilus-
trada palavra a ouvir primeiro algumas 
considerações de minha autoria sôbre a 
matéria em debate -, ter o privilégio 
de primeiro ouvir a palavra, já lavrada 
em voto, do ilustre e nobre represen-
tante da Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Parece que a questão não es-
tá para ser decidida pela Presidência. 
Consta de uma relação de inscrições o 
nome de V. Ex.a antes do nome do Sr. 
Deputado Oliveira Britto. V. Ex.8 po-
derá desistir de falar agora, e, então, 
Passarei a palavra ao imediato, que, por 
sua vez, também poderá desistir de fa-
lar. Tive a impressão, hoje, pela manhã, 
de que o Sr. Deputado Oliveira Britto 
ficou curioso, pelo menos, em ouvir o 
voto de V. Ex.a. Foi o que me pareceu, 
quando perguntei a S. Ex.8 se desejava 
falar. Agora, V. Ex. a demonstra que te-
ria curiosidade em ouvir o Sr. Depu-
tado Oliveira Britto. É difícil que os dois 
fiquem satisfeitos, a menos que estabe-
lecêssemos entre os dois um diálogo, de 
modo que cada qual fôsse dizendo aos 
Poucos aquilo que devesse dizer. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Os alunos sempre gostam de ouvir os 
mestres. A consulta que fiz a V. Ex.8 

foi mais por uma deferência pessoal e 
formal ao Presidente. Eu poderia de-
sistir. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Prefiro que V. Ex.8 , dando 
essa demonstração de aprêço a que se 
refere, compreenda bem que não posso 
fazer com que o Sr. Deputado Oliveira 
Britto fale antes de V. Ex.8 . 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Consulto, então, ao Deputado Oliveira 
Britto, nobre e ilustre representante pela 
Bahia, que sempre tem brilhado neste 
Parlamento, se concorda, não com a 
questão de ordem mas com a solicita-
ção que acabo de' formular. 

O Sr. Deputado Oliveira Britto -
Perfeitamente. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Agradeço a deferência. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITTO 
- (Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
sidente, agradeço ao nobre Deputado Jo-
sé Barbosa a deferência de ceder-me a 
sua vez, a fim de que eu possa desde 
logo ocupar a atenção da Casa. 

Na verdade, na sessão da manhã, ten-
do ouvido apenas a leitura do parecer 
do Relator, entendi que deveria falar de-
pois de ouvir a palavra dos que porven-
tura se dispusessem a contraditar as 
conclusões do eminente representante 
por Santa Catarina. E, dentre êstes, es-
tava o nobre Deputado José Barbosa, 
cuja opinião a respeito, em linhas ge-
rais, já tinha o prazer de conhecer. 

Mas, Sr. Presidente, renovando os 
meus agradecimentos ao nobre Depu-
tado por São Paulo, tenho a dizer à Co-
missão que ouvi, com a merecida aten-
ção, o brilhante parecer do Relator. Ou-
vi, igualmente com respeito e atenção, 
o libelo contra o projeto, levantado pelo 
nobre Senador Josaphat Marinho, e a 
contradita do eminente Sr. Deputado 
Ulyss()s Guimarães. 

Contra meus hábitos, Sr. Presidente, 
entendi de escrever um voto. l!:le não 
traz nenhuma novidade, mas tem o pro-
pósito de fixar um pensamento. Por 
essa razão, porque o meu pensamento 
já está sintetizado no voto escrito, peço 
escusas ao eminente representante do 
MDB por não tecer considerações a pro-
pósito das argüições aqui já formuladas, 
seja para concordar com algumas delas, 
seja para a outras opor contradita. 

O meu voto é o seguinte: 

Ouvi atentamente a leitura do longo 
relatório e sucinto parecer do eminente 
Relator, Sr. Senador Antônio Carlos, e 
felicito o ilustre representante de San-
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ta Catarina pela inteligência e hones-
tidade com que se houve. 

Já vai além de uma década que de-
fendo, no Parlamento e fora dêle, a re-
forma da Constituição de 46, naqueles 
pontos em que as injunções de um mun-
do nôvo, que teria necessàriamente que 
surgir depois de uma grande guerra, vi-
nham reclamando para torná-la instru-
mento hábil na condução dos negócios 
públicos; na preservação e na estabili-
dade das instituições políticas; na defe-
sa da ordem e da segurança nacional; 
na proteção das liberdades e dos direitos 
fundamentais da pessoa humana, já in-
corporados ao patrimônio do mundo oci-
dental; no estabelecimento de verdadei-
ra e justa paz social. 

A Constituição de 46 nasceu, em par-
te, até mesmo em passagens substan-
ciais, já obsoleta. Estávamos saindo de 
uma extensa noite ele restrições da le-
galidade democrática e no limiar de 
uma alvorada de liberdade, nascida com 
a vitória das armas aliadas contra as 
ditaduras de extrema direita. Os cons-
tituintes, reunidos de inopino, uns cria-
dos à sombra do regime deposto, outros 
de espírito armado contra o sistema de 
govêrno e os homens que dominaram o 
País por compridos anos, não poderiam 
antever os horizontes nascentes da era 
que estamos vivendo, nem possuíam a 
confiança recíproca para construir obra 
isenta, voltada para o futuro. Fizeram 
uma Constituição baseada em princí-
pios de direito em parte já superados, 
não conseguiram libertar-se da preo-
cupação de construir um Poder Executi-
vo fraco, sem condições de tornar-se 
administrativamente eficiente, e não ar-
maram o próprio Legislativo da eficácia 
indispensável ao bom e exato desempe-
nho das atribuições políticas e legisfe-
rantes que lhe cabem. 

A conseqüência de tudo isso foi o que 
está na memória de todos: o País sa-
cudido por crises sucessivas, a que não 
faltaram renúncias, deposições e suicí-

dio de presidentes da República; a admi-
nistração desordenada, quando não des-
virtuada ou paralisada; os fatôres da 
economia enfraquecidos; as finanças de-
sorganizadas; a inquietação social cres-
cente; a família assustada; a ordem pú-
blica ameaçada; a autoridade dimi-
nuída. 

Não há, assim, quem possa, em cons-
ciência, opor-se à reforma e, mesmo, à 
substituição da atual por outra Consti-
tuição que, fundada na experiêndla dos 
anos vividos e estruturada segundo a 
doutrina e a prática modernas do di-
reito público, se transforme, realmente, 
na armadura de govêrno adequada a 
atender os reclamos da hora presente, 
preservadas as conquistas sociais e polí-
ticas sem as quais não queremos nem 
podemos viver. 

Hoje, mais do que ontem, se nos dis-
pomos a salvar a democracia represen-
tativa, devemos instituir sistema de go-
vêrno em que os três podêres, guarda-
dos os tradicionais princípios de har-
monia e independência, sejam igual-
mente eficientes, vale dizer, fortes e di-
nâmicos, capazes de cumprir a missão 
que lhes é própria, com presteza e exa-
tidão. A era do Estado meramente po-
licial, dos governos fracos, tardas, de-
pendentes, ou simplesmente espectado-
res de uma ordem econômica e social 
em que predomine o individualismo, já 
passou, está sepultada. O Executivo de 
hoje deve estar armado dos podêres ne-
cessários para encontrar soluções para 
os complexos problemas de govêrno, com 
a urgência reclamada pela velocidade 
com que andam as mesmas questões, e 
para promover a defesa adequada das 
instituições políticas e dos interêsses da 
coletividade, quando ameaçados. Por seu 
turno, o Legislativo, se não pode recusar 
- antes deve aceitar - a cooperação do 
Executivo na feitura das leis, precisa 
dispor de recursos e organização tais que 
o tornem capacitado para não só legis-
lar com celeridade, como, e sobretudo, 
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para desempenhar o predominante pa-
pel político que lhe cabe na fiscalização 
dos atos administrativos. Quanto ao Ju-
diciário, mister se faz armá-lo de forma 
a lhe possibilitar o cumprimento do de-
ver também sem tardança e com a exa-
tidão que lhe aumenta o prestígio e ro-
bustece a autoridade. 

O projeto ora em exame não atende 
plenamente a todos êsses requisitos. Pre-
firo tê-lo como o produto da conjuntu-
ra que o País vem atravessando, muito 
embora em temas vários satisfaça me-
lhormente os objetivos do Estado mo-
derno. 

Ressalte-se, além disso, que, sob o as-
pecto político, a aprovação do projeto é 
de evidente oportunidade, já que a sua 
promulgação será o início da normalida-
de democrática. 

Por tais motivos e na expectativa de 
que emendas oferecidas e aprovadas ve-
nham enriquecer o texto proposto, acom-
panho as conclusões do parecer do ilus-
trado e operoso relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está inscrito em seguida ao 
nobre Deputado Oliveira Brito o nobre 
Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, estamos empenha-
dos numa batalha aparentemente perdi-
da. Integrantes da minoria parlamentar 
oposicionista, somos realistas ao não ali-
mentar dúvidas quanto à aprovação do 
denominado "Projeto de Constituição", 
remetido pelo atual Govêrno ao Con-
gresso. 

Permito-me ler breve tópico do admi-
rável trabalho de um grande professor 
de Ciências da Universidade de Harvard, 
na Geórgia, Henry S. Kariel, "Aspectos 
do Pensamento Político Moderno": 

"Nosso engajamento pode ser ocio-
so, nossa ação pública - especial-
mente à luz das complexidades da 
tecnologia e da ordem internacional 

atuais - pode ser inútil. Não obs-
tante, para sermos redimidos, temos 
de nos ocupar de nossas questões, 
como um dos personagens menores 
de "The Hodlum Priest", filme do 
comêço da década de 1960. A câ-
mera focaliza um homem que está 
fazendo piquête à porta da mansão 
do Governador para protestar con-
tra a pena de morte. Um guarda 
lhe diz cordialmente que o piquête 
modificará o mundo. 1!:le responde 
que sua única esperança é impedir 
que o mundo o modifique. A ordem 
política predominante pode ser de-
masiado acomodatícia ou demasia-
do hostil para tornar efetivos os nos-
sos protestos; pode exceder os li-
mites da compreensibilidade. Ain-
da assim, o indivíduo autêntico afir-
mará sua identidade moral. A inu-
tilidade de nossos atos não nos pode 
desobrigar de assumirmos a respon-
sabilidade dêles." 

Cada qual deve cumprir o que julga 
seja seu dever, defendendo ou conde-
nando a nova ordem institucional. As-
sim, estamos à vontade para livremente 
manifestar nossa veemente e sincera 
crítica ao texto do projeto e às idéias 
que informaram sua elaboração. 

Iniciamos registrando o "passo atrás" 
em nosso desenvolvimento econômico, o 
recuo em nossa evolução democrática, 
e até o caráter marcadamente impa-
triótico de que vem eivada a Carta Mag-
na, cuja aprovação é exigida, sob pena 
de outorga. 

Assim, consagra-se a política econômi-
co-financeira submissa ao Fundo Mone-
tário Internacional e às exigências dos 
grandes interêsses alienígenas; seu de-
legado e fiel executor, o Ministro de Es-
tado da Pasta para Assuntos de Plane-
jamento, surge na primeira linha dos 
autores, redatores e coordenadores da 
proposição. O art. 160, por exemplo, 
protege as concessionárias, assegurando 
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revisões periódicas das tarifas, "ainda 
que estipuladas em contrato anterior". 

Contrafação do regime democrático, 
teremos, em caráter permanente, a hi-
pertrofia do Executivo, cujos atos discri-
cionários são conservados imunes da 
apreciação judicial (art. 170), estabele-
cendo a possibilidade de veto à conces-
são da anistia (art. 45, VII), invadindo 
a seara do Legislativo, mediante a ex-
pedição de decretos-leis e a obtenção de 
delegação para legislar sôbre todo e 
qualquer assunto, com as reduzidas ex-
ceções de praxe (arts. 47, IV e V, 54, 
55, 56 e 57), alargando as condições para 
intervir nos Estados e Municípios, atin-
gindo inclusive aquêles que adotarem 
"medidas" ou executarem "planos eco-
nômicos ou financeiros em contrário às 
diretrizes estabelecidas pela União" (sic) 
(arts. 10, 11 e 12). 

Dando seqüência ao seu desvêlo liber-
ticida, vulneram-se os direitos e garan-
tias individuais, colocados ao sabor do 
interêsse ou do fanatismo de maiorias 
eventuais no Congresso, podendo mesmo 
ser suspensos "por dois a dez anos", me-
diante representação do Procurador-Ge-
ral da República ao Supremo Tribunal 
Federal, que será envolvido no torveli-
nho das antipatias políticas ou das per-
seguições pessoais que sejam do inte-
rêsse do Executivo (arts. 150 e 151) . 
Prossegue-se na faina antidemocrática 
ao se restringir a liberdade de organi-
zação partidária, face à exigência do 
art. 148, VI, o que, na prática, obriga 
ao confinamento político na ARENA go-
vernista e no MDB oposicionista. 

O estado de sítio, como não poderia 
deixar de ser, face à sistemática do pro-
jeto, ganha contôrno mais amplo e 
ameaçador. Que é o estado de sítio? 

"O estado de sítio é uma instituição 
condenada; é o carrasco do regime 
republicano. Há de liquidá-lo se não 
fôr extirpado por uma revisão cons-
titucional. Ou essa instituição desa-
parece do seio de nossas instituições, 

ou teremos de voltar a outro regime, 
se não desaparecermos no seio da 
anarquia e da ditadura." (Rui Bar-
bosa.) 

Estabelece-se a eleição indireta do 
Presidente da República, rasgando-se 
assim sólidas perspectivas de retôrno do 
atual Presidente, a qualquer momento, 
ou findo o quadriênio entregue, com 
certa relutância, ao Marechal Costa e 
Silva. Contraria-se, dessa forma, a von-
tade da imensa maioria do povo brasi-
leiro, despreza-se a opinião de figuras 
ilustres da vida pública brasileira, inclu-
sive candidatos vitoriosos da própria 
ARENA, eleitos para o Senado e a Câ-
mara, com a maior votação em seus Es-
tados. Abandona-se até mesmo, e de 
forma chocante, a palavra empenhada 
pelo futuro Presidente da República, rei-
terada em sua campanha eleitoral por 
todo o País. 

Eleição indireta? Como defini-la? 
"Será isso um esbulho ao povo. 
Ter-lhe-ão arrebatado a prerrogati-
va, sabidamente sua, de eleger por 
si, e não por mandatários, o Chefe 
da Nação? Em nossos círculos de 
cultura, sempre se considerou a 
eleição indireta como prejudicial ao 
escopo representativo e como im-
perfeita aos fins democráticos. Em 
1874, obtemperava Rui, numa peti-
ção à Câmara-Geral do Império: -
A grande causa da corrupção elei-
toral em nosso País é incontestà-
velmente o sufrágio indireto, ins-
tituição que, na atualidade, tem si-
do rejeitada por tôdas as nações 
cuja organização política é digna de 
servir de modêlo a eleições livres. O 
sufrágio indireto furta ao País o di-
reito de nomear efetivamente os seus 
representantes." (Brigadeiro Eduar-
do Gomes - "Campanha de Liber-
tação".) 

As nossas gloriosas Fôrças Armadas 
são colocadas, no texto proposto, "sob a 
autoridade suprema do Presidente da 
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República" (artigo 90), reproduzindo-se 
o dispositivo da Carta de 46 (art. 176), 
mas com o cuidado de extirpar a parte 
final, que incomoda e perturba àqueles 
que se comprazem com o exercício do 
poder absoluto: " ... e dentro dos limi-
tes da lei." Examinemos a autorizadíssi-
ma opinião de uma sumidade na ma-
téria: 

"Os quadros das Fôrças Armadas 
têm tido um comportamento, além 
de legal, de elevada compreensão 
face a dificuldades e desvios pró-
prios do estágio atual da evolução 
do Brasil. E mantidos, como é de 
seu dever, fiéis à vida profissional, 
à sua destinação e com continuado 
respeito a seus Chefes e à autori-
dade do Presidente da República é 
preciso aí preservar, sempre, "den-
tro dos limites da lei". (General-de-
Exército Humberto de Alencar Cas-
tello Branco - Chefe do Estado-
Maior do Exército, "Instrução Re-
servada", em 20 de março de 1964.) 

Que dizer de nossos sentimentos pa-
trióticos, ao constatarmos que nem mes:-
mo nosso território está livre de ocupa-
ção por fôrças estrangeiras, mesmo em 
tempo de paz, com absoluto desapreço 
aos nossos brios e à nossa soberania 
(arts. 8, V, 46, II, e 81, XI). Note-se 
que a ofensiva cláusula é repetida por 
três vêzes no projeto, chegando a ocor-
rer conflito na competência para decre-
tação da medida, ora da competência 
exclusiva do Congresso (art. 46), ora de 
competência privativa do Presidente da 
República (art. 81). 

Nosso hino, a bandeira, os símbolos 
nacionais, tudo, afinal, vai de roldão 
com a soberania, o patriotismo, a de-
mocracia, o desenvolvimento econômico 
e a justiça social. Descem à vala comum 
das leis ordinárias, deixando, também, 
de merecer garantias constitucionais 
(art. 1.0 , § 2.0 ). 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
V. Ex. a permite? 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Com prazer. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Nesta parte, inclusive, contrariando duas 
Constituições modernas, a soviética e a 
francesa, que descrevem rigorosamente 
os símbolos nacionais. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sob certo aspecto, eminente co-
lega. Inclusive, quanto à permissão de 
se elegerem jovens representantes para 
o Congresso Nacional, especialmente 
para a Câmara dos Deputados, as Cons-
tituições de países que vivem num sis-
tema por todos nós considerado totali-
tário prevêem essas normas, muito mais 
liberais, por estranho que pareça, se as 
cotejarmos com o Projeto de Constitui-
ção de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo. Há mesmo uma tentativa de 
envelhecer a representação, proibindo o 
ingresso de jovens com menos de 25 anos 
e mais de 21 anos, na Câmara dos Depu-
tados, quando, em quase todos os países, 
o limite de idade é de 21 anos e, em 
certos casos, de 23 anos. O Brasil fi-
cará sendo, portanto, aquela exceção 
que nos últimos tempos estamos habi-
tuados a constatar. 

Justiça se faça, Sr. Presidente. O pró-
prio Preâmbulo desfaz possíveis ilusões. 
É honesto. Prepara-se uma Constituição 
semi-ditatorial, totalitária. Não se pode, 
por isso mesmo, aproveitar o Preâmbulo 
que abria a Carta de 46: 

"Nós, os representantes do povo 
brasileiro, reunidos, sob a proteção 
de Deus, em Assembléia Constituinte 
para organizar um regime democrá-
tico, decretamos e promulgamos ... " 

Agora, não. É diferente: 
"Nós, os representantes do povo bra-
sileiro, reunidos em Congresso Na-
cional, sob a proteção de Deus, de-
cretamos e promulgamos ... " 

Em escasso tempo é impossível estu-
dar, a fundo, o assunto em tüda a sua 
extensão e implicações. 
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De tão ruim, a Constituição proposta 
torna-se inviável. Ou terá vida efême-
ra, ou precisará imediatas e !a.rgas al-
terações, para sobreviver. 

Atos Institucionais, documentos revo-
lucionários ou ditos re'l; olucionários, de 
duração limitada pelos seus próprios re-
datores e editores, voltados para o aten-
dimento de emergências na conturbada 
época que atravessamos, não podem, 
nem devem ser incorporados à Lei Mag-
na. Justamente por balizarem um epi-
sódio, não se admite sua permanência 
e perpetuação. 

Creio dispor de autoridade para tes-
temunhar que o movimento de 31 de 
março ocorreu justamente para resguar-
dar as garantias constitucionais e de-
fender o regime democrático. Naquele 
tempo, as Fôrças Armadas apoiavam e 
prestigiavam a autoridade do Presiden-
te da República "dentro dos limites da 
lei". Agora, consuma-se a negação de 
tudo quanto foi ardentemente desejado 
pelo povo brasileiro e prometido pelos 
revolucionários, ou por aquêles que su-
biram ao poder com a Revolução. Não 
há mais "limites da lei" a respeitar. 
Quebram-se as garantias e ignoram-se 
os direitos, cassam-se mandatos, suspen-
dem-se franquias, planta-se a semente 
do ódio, que não germina, fazendo bro-
tar a futura árvore de vingança e res-
sentimento. Volte-se esta página. De 
nossa parte, iremos até o final, comba-
tendo o projeto, fixando nossa posição, 
apresentando emendas, discursando e 
denunciando. 

Gostaria, Sr. Presidente, de concluir 
êste despretensioso voto, que nada aduz 
às luminosas considerações desta figura 
eminente de constitucionalista e homem 
público, verdadeiro paradigma do polí-
tico brasileiro e da inteligência do nosso 
País, o Senador Josaphat Marinho. 

Cabe-nos, no entanto, êste dever de 
usar a tribuna desta importante e his-
tórica Comissão para definir nossa par-
ticipação no processo político e dizer das 

razões que determinaram nossa vinda 
ao Congresso Nacional. 

Eu encerraria, Sr. Presidente, depois 
de delineado e traçado todo êsse qua-
dro, com as palavras de Albert Camus: 

"Não importa o que façamos, o ex-
cesso terá sempre seu lugar no co-
ração do homem, no ponto em que 
a solidão se encontra. Todos nós 
levamos, dentro de nós, nossos lu-
gares de exílio, nossos crimes e nos-
sas destruições. Mas nossa tarefa 
não é lançá-los sôbre o mundo; é 
combatê-los em nós e nos outros.'' 

Era o que desejava dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA-
Sr. Presidente, nobres Senadores e Depu-
tados, o ilustre Senador Josaphat Mari-
nho, Professor da Faculdade de Direito 
da Universidade da Bahia, foi incum-
bido pela representação do MDB nesta 
Comissão Mista de elaborar o estudo 
transformado em voto da representação 
do Movimento Democrático Brasileiro. 
S. Ex.a, em tempo mais exíguo do que 
o do ilustre Relator da matéria, o nobre 
Senador de Santa Catarina, apresentou 
estudo condensado em dezessete páginas, 
que acabamos de ouvir e que, na forma 
do entendimento prévio havido, mere-
ceu a minha assinatura. Portanto, repi-
to, transformou-se o parecer do emi-
nente representante baiano no voto da 
representação do Movimento Democrá-
tico Brasileiro nesta Comissão. S. Ex.a, 
não obstante ter encarado a matéria 
sob os ângulos constitucional, jurídico, 
de técnica legislativa e, também, socio-
lógico, focalizou-a, sobretudo, do ângulo 
político, entendida a política com p 
grande, conforme página memorável de 
Rui Barbosa, que assim conceituava a 
política, numa de suas passagens his-
tóricas na Conferência Internacional de 
Haia, quando interpelado pelo Pre-
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sidente, que entendia não ser a política 
da alçada daquele alto conclave. 

Não cabia, portanto, Sr. Presidente, 
que tecesse eu quaisquer considerações 
após ter apôsto a minha assinatura ao 
brilhante voto do eminente Senador pela 
Bahia, Professor de Direito que, com 
muita honra, integra a representação do 
Movimento Democrático Brasileiro nes-
ta Comissão. 

Poderia analisar alguns pontos ne-
vrálgicos do projeto encaminhado pelo 
Poder Executivo ao Congresso Nacional. 
Poderia discutir sôbre quais os podêres 
de que o Congresso Nacional está inves-
tido no momento, para debater o Ante-
projeto de Constituição oferecido pelo 
atual Presidente da República e se nós, 
integrantes do Congresso Nacional, es-
tamos investidos do poder constituinte, 
do poder reformador ou do Poder Legis-
lativo. Poderia debater o problema da 
educação, da família, do ensino, que têm 
merecido amplos debates da parte de 
inúmeros parlamentares, da tribuna do 
Congresso, entre os quais o eminente 
Professor de Medicina, representante do 
antigo Partido Libertador, hoje integra-
do nas hastes da Aliança Renovadora 
Nacional, o Professor Britto Velho. Po-
deria ainda examinar as restrições for-
muladas a êsse capítulo pelo nobre re-
presentante do povo pernambucano, 
Monsenhor Arruda Câmara, na sua oi-
tava legislatura no Congresso Nacional. 

Poderia, Sr. Presidente, levantar a 
questão do sistema tributário, que afas-
ta os interêsses de vários Estados e dos 
Municípios, principalmente das grandes 
capitais. Poderia, sobretudo, ainda, Sr. 
Presidente, analisar, evocando palavras 
que vêm sendo proferidas desde a A;;-
sembléia Nacional Constituinte e Legis-
lativa de 1934, a eleição do Presidente 
da República. Poderia, inclusive, citar 
aqui o Projeto de Constituição elabora-
do por um dos mais autênticos pensado-
res brasileiros - Alberto Tôrres -, que 
preconiza, num sentido muito mais am-

pio, o colégio eleitoral para eleição in-
direta do Presidente e do Vice-Presiden-
te da República. Poderia evocar, ainda, 
Sr. Presidente, os estudos exaustivos dos 
nossos constitucionalistas sôbre a refor-
ma da Constituição de 1891, em 1926. 
Entretanto, prefiro situar-me numa po-
sição mais realista e encarar mais o 
futuro de nossa Pátria do que o presente 
efêmero e transitório que estamos vi-
vendo, reservando-me para debater a 
matéria após a apresentação das emen-
das que serão oferecidas pelos parlamen-
tares do MDB e da ARENA, os quais, 
com dedicação e patriotismo, colocando 
os interêsses do Brasil acima de tudo, se 
vêm dedicando ao estudo do Projeto de 
Constituição, encaminhado ao Congres-
so, nesta conjuntura, pelo Presidente da 
República. 

Os integrantes da Aliança Renovadora 
Nacional, dentro de um espírito realista, 
aceitam o projeto do Govêrno nos têr-
mos do voto do eminente representante 
da Bahia, nobre Deputado Oliveira Brito. 

Eu, Sr. Presidente, após ter apôsto, 
como já disse, minha assinaturp. ao voto 
elaborado pelo eminente Professor de 
Direito Josaphat Marinho, que expressa, 
em síntese, o pensamento da represen-
tação do Movimento Democrático Bra-
sileiro, reservo-me para, em duas ou três 
oportunidades, analisar, da tribuna do 
Congresso Nacional, o projeto do Govêr-
no, encarando-o sob o aspecto histórico-
tradicional, sob o aspecto sociológico, 
político, jurídico e de técnica legislativa. 
Também apresentarei algumas emendas 
e darei minha opm1ao durante o 
debate dessas proposições nesta Co-
missão, que tenho a honra de integrar 
por deferência da Liderança do Movi-
mento Democrático Brasileiro. Coloco 
acima de tudo- como acabo de afirmar 
e reafirmo - os interêsses do Brasil, 
cujo povo, apesar dos discursos literários, 
das figuras de retórica, ainda permane-
ce, para vergonha nossa, analfabeto em 
cêrca de 60 a 70%. 
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São essas, Sr. Presidente, as conside-
rações gerais que, em resumo, me cabia 
formular neste instante, para não me 
omitir em debates de matéria tão rele-
vante. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES -Sr. Presidente, Srs. Congressis-
tas, ouvi a leitura do erudito trabalho 
do nobre Relator. Realmente, S. Ex.a 
debruçou-se sôbre a matéria e teve 
oportunidade de, durante quase três ho-
ras, expor seu pensamento. 

Se bem percebi, não há de parte do 
nobre Relator restrição alguma a qual-
quer dos títulos, capítulos ou seções do 
projeto. S. Ex.a, quando não acolheu 
com relativo entusiasmo a proposição 
governamental, externou como que a 
esperança de receber subsídios dos Srs. 
Deputados e Senadores, a fim de exa-
minar determinadas passagens. 

Ouvi também o nobre Senador Josa-
phat Marinho, com o seu brilhante tra-
balho. Nada mais poderíamos dizer nós, 
do Movimento Democrático Brasileiro, 
depois da exposição, realmente admirá-
vel, do ilustre Professor de Direito. To-
dos nós subscrevemos o voto apresenta-
do, com satisfação e com tristeza. Com 
satisfação, por ser um trabalho realmen-
te digno de um grande jurista, de um 
democrata e de um homem atualizado 
com as técnicas e identificado com os 
princípios e valôres eternos do Direito 
Ccnstitucional. Mas também com tris-
tEza, porque neste País, neste ano de 
1966, apesar das nossas tradições jurídi-
cas, das nossas grandes campanhas ci-
vilistas em defesa dos princípios demo-
cráticos, apesar da evolução da ciência 
política no Império e na República, 
ainda somos obrigados a ter diante dos 
olhos um projeto como êste, que apenas 
desacredita nosso País e humilha nossa 
consciência jurídica de povo democrata. 

Sr. Presidente, é lendo a proposta 
governamental, e de modo especial a 
exposição de motivos do Sr. Ministro da 
Justiça, que encontramos a condenação 
dêste trabalho. O Sr. Ministro da Jus-
tiça diz em sua exposição, quando trata 
dos direitos políticos, dos direitos dos 
trabalhadores, dos direitos e das garan-
tias individuais - e sôbre o tema vol-
tarei -, que não houve no assunto 
inovação. 

Mas, Sr. Presidente, antes de exami-
nar a proposição, ainda que em linhas 
gerais - pois pretendo também ocupar 
a tribuna da Câmara em próximas opor-
tunidades-, quero dizer que não aceito, 
de modo algum, a teoria de que as revo-
luções têm poder constituinte e de que 
os grupos vitoriosos, automàticamente, 
passam a assumir êsse poder, que seria 
inato nos movimentos revolucionários. 

Esta doutrina, Sr. Presidente, não é 
democrática, não se harmoniza com as 
nossas tradições, nem está de acôrdo 
com o que hoje ocorre em todos os con-
tinentes. Um movimento revolucionário 
-- e êle só é revolucionário quando está 
a serviço da liberdade ou da igualdade -
pode destruir uma ordem jurídica, mas 
não pode, absolutamente, instituir-se e, 
muito menos, instituir a nação, sem 
consulta popular. Não existe essa prer-
rogativa das facções que se apossam do 
poder pela violência, ou que pela vio-
lência nêle se mantêm. Os que fazem 
êsses movimentos, é verdade, procuram 
invocar tais pretextos, mas numa casa 
legislativa isto não é possível. Estaría-
mos negando as maiores lições da his-
tória pátria. Quando se fêz a Indepen-
dência, Sr. Presidente, convocou-se uma 
Assembléia Constituinte. Quando se fêz 
a Revolução Republicana, convocou-se 
uma Assembléia Constituinte. Depois das 
Revoluções de 1930 e 1932, convocou-se 
uma Assembléia Constituinte. Em 1945, 
quando caiu a Ditadura, convocou-se 
uma Assembléia Constituinte. De modo 
que, ao longo da nossa história, sempre 
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que houve um movimento revolucioná-
rio, foi convocada uma Assembléia Cons-
tituinte. Por quê? Porque nenhum mo-
vimento revolucionário tinha podêres 
para institucionalizar o País. Estabele-
ceu-se o regime de fato, que só poderia 
ser juridicamente institucionalizado ou 
através de um plebiscito para aprovar 
uma Constituição, ou através de uma 
Assembléia Constituinte, ou, como se 
tem feito em F'rança, através dos dois 
processos. Esta a lição do grande jurista 
e constitucionalista Pontes de Miranda, 
que acaba de pronunciar conferências 
nos grandes centros culturais e jurídi-
cos da Europa e que, em recentes decla-
rações, afirma que êsse trabalho não 
terá nenhuma validade jurídica. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Apenas para corroborar a brilhante sus-
tentação do eminente colega sôbre o 
exemplo de 1937. Ali também houve um 
movimento extralegal. E, naquela época, 
não houve convocação de Assembléia 
Constituinte. O resultado foi a Carta de 
1937. V. Ex.a vai notar ainda que, por 
estranha coincidência, somente por isto, 
na exposição de motivos do eminente 
Ministro da Justiça, Professor Carlos de 
Medeiros, não há uma única referência 
à Constituição de 1937. Mas nenhuma. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Indiretamente há um elogio, 
nobre Deputado. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Naturalmente. Há afinidades. 

O Sr. Senador lleribaldo Vieira - Per-
mite V. Ex.a um aparte? 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Ouvirei V. Ex.a, em seguida. 

Esta tese, meu nobre colega, é a da 
nossa tradição jurídica, é a dos grandes 
constitucionalistas. Gostaria que alguém 
aqui me citasse um único professor de 
Direito Constitucional, um único publi-
cista que afirmasse que num movimento 
revolucionário dêsses, ipso facto, o gru-

po dominante tem o direito de impor 
uma Constituição ao país. f:ste não exis-
te. E o que estamos vendo agora, não 
apenas na doutrina, mas nos fatos, é 
precisamente o oposto. 

Em São Domingos houve até um mo-
vimento armado, e o país já convocou 
uma Assembléia Constituinte. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
No Vietnam. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Agora mesmo, o Vietnam, em 
guerra, com o país que tem mais de 
duzentos mil soldados de várias nações, 
soldados solicitados pelo govêrno de lá, 
um govêrno que nem ao menos se sus-
tenta, a não ser com o apoio dos exér-
citos de várias nações, fôrças mais nu-
merosas de umas e fôrças simbólicas de 
outras, o Vietnam dá o exemplo de con-
vocar uma Assembléia Constituinte. 

Isto demonstra, portanto, Sr. Presi-
dente, que a tese é válida; não se trata 
de uma velharia, como dizem sempre os 
adeptos dos regimes de fôrça e dos sis-
temas totalitários. Não é uma velharia, é 
uma constante na história co"nstitucio-
nal dos povos, é uma verdade irrecusá vel 
e insofismável, na melhor doutrina dos 
constitucionalistas. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Per-
mita-me V. Ex.a apenas um ligeiro re-
paro. É que V. Ex.a acaba de dizer que 
após vários movimentos revolucionários 
ocorridos no Brasil convocou-se uma 
Assembléia Constituinte para redigir a 
Constituição do País. Mas V. Ex.a me 
permita lembrar que em todos êsses mo-
vimentos revolucionários o Congresso 
havia sido fechado - daí a razão de se 
convocar uma Assembléia Constituin-
te -, o que não ocorre no momento, em 
que o Congresso está funcionando e tem 
podêres constituintes. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Recebo o aparte de V. Ex.a e 
lamento não poder concordar com o que 
acaba de dizer. 
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O Sr. Senador Heribaldo Vieira 
Apenas estou registrando um fato his-
tórico; não estou justificando. Estou 
apenas mostrando a V. Ex.a que em tô-
das as outras oportunidades convocamos 
a Assembléia Constituinte porque o Con-
gresso estava fechado, e no momento 
não houve necessidade de se convocar a 
Assembléia Constituinte, porque o Con-
gresso está funcionando e tem podêres 
constituintes. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Permita V. Ex. a, nobre Senador. 
V. Ex.a se esquece apenas de que o Con-
gresso foi legitimado. Todos nós aqui 
éramos como que ilegítimos, e passamos 
a ser legitimados em virtude do movi-
mento. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Permita V. Ex.a um minuto apenas. O 
Poder Constituinte da Revolução de 31 
de março foi manifestado através dos 
Atos Institucionais n.0 s 1 e 2. A lem-
brança do eminente Senador torna mais 
grave ainda o aspecto do problema. Com 
o Congresso aparentemente aberto, esta 
Revolução de 31 de março se deu ao 
prazer, vamos assim conceituar, de emi-
tir Atos Institucionais, sustentando a 
tese de que o Poder Constituinte da 
Revolução se fazia sentir através dêsses 
documentos que foram emitidos com a 
concomitância do Poder Legislativo, ao 
qual não foram reconhecidas condições 
para emendar a Carta Magna. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Foi mais longe. Enquanto nós 
legislávamos ordinàriamente, o Poder de 
fato baixava emendas à Constituição, 
com o nome de Atos Institucionais. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Não só isso. Permitiu-se pôr o Congresso 
em recesso, cassar mandatos, suspender 
direitos políticos e tudo isso. 

O Sr. Senador lleribaldo Vieira -
V. Ex.a há de convir que isto já é outra 
coisa. Estou apenas mostrando a V. Ex.a 
que a verdade histórica é esta de que, 

em todos os outros movimentos revolu-
cionários havidos no Brasil, convocou-
se uma Assembléia Constituinte porque 
o Parlamento Nacional estava fechado, o 
que não ocorreu agora, que o Congresso 
está aberto, funcionando, e tem podêres 
constituintes. Apenas estou registrando 
uma verdade histórica, o que se passou 
nos outros movimentos e o que se está 
passando agora. Não estou justificando, 
nem estou retirando ao Poder Revolu-
cionário aquilo que êle fêz- editar Atos 
Institucionais -, o que no movimento 
revolucionário tem sua explicação. Mas 
não é sôbre êste ponto que estou ar-
güindo V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Compreendo o alcance das suas 
palavras. Mas a verdade é esta, Sr. Pre-
sidente: foi a Constituição da Repúbli-
ca alterada, completamente alterada; 
emendas, decretos-leis, foram baixados 
à revelia do Congresso; Deputados cas-
sados. De modo que o Congresso passou 
a funcionar precàriamente, sem o seu 
poder, sem ter o direito fundamental de 
livremente alterar a Constituição. Tudo 
isso fêz com que o Congresso fôsse mo-
ralmente dissolvido, fôsse, na realidade, 
desprestigiado e espezinhado. 

Sou daqueles que acreditam que o ho-
mem, muitas vêzes, diante da alterna-
tiva de perder a vida ou a dignidade, 
entre ser degradado ou morto, prefere 
perder a vida. É preferível a qualquer 
homem de dignidade o fuzilamento à 
humilhação, ao espezinhamento. 

Assim também as Casas Legislativas 
preferem desaparecer com dignidade 
a serem humllhadas, espezinhadas. E 
quando outros ditadores, ou quando ou-
tros movimentos revolucionários dissol-
veram o Congresso talvez soubessem, 
talvez tivessem a certeza, como em 1937, 
que o Presidente da Casa e os outros 
Deputados haveriam de reagir e não 
aceitariam uma imposição nem se hu-
milhariam diante da nova situação, in-
constitucional. 



-73-

O Sr. Senador Josaphat Marinho - O 
nobre Senador Heribaldo Vieira tem ra-
zão só em parte, quando assegura que 
em 1937 não houve que convocar o Con-
gresso, pois se encontrava fechado. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Foi 
só isso que disse. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - A 
situação agora é diversa. O Congresso, 
embora decapitado, está em funciona-
mento. Êle é titular de um poder cons-
tituinte de reforma. Mas o que se está 
pretendendo que o Congresso faça é a 
substituição da Constituição, que impor-
ta o exercício do poder constituinte ple-
no e originário. E tanto o Congresso em 
exercício não é titular dessa prerroga-
tiva que o Preâmbulo da Constituição, 
da Carta mandada ao Poder Legislativo, 
diz: "Nós, os representantes do povo, 
reunidos em Congresso Nacional. .. " 
Vale dizer que está indefinida a com-
petência do Congresso. Esta competên-
cia precisa, no entanto, ser preliminar-
mente definida por esta Comissão, para 
legitimar nosso procedimento. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - A tese de V. Ex.a, nobre Se-
nador, é a mesma de Seabra Fagundes, 
o qual também entende que o poder 
constituinte derivado - que é o nosso-
do Poder Legislativo não tem podêres 
para substituir uma Carta. A elaboração 
de uma Carta é única e exclusivamente 
da competência do poder constituinte 
originário, o que vale dizer, da Assem-
bléia Constituinte. Seabra Fagundes se 
pronunciou nestes têrmos. Assim, apesar 
de o nobre Presidente da Casa ter rece-
bido a mensagem, e apesar de o nobre 
Presidente aqui estar a presidir os nos-
sos trabalhos, perante o Direito Consti-
tucional, perante a tradição jurídica do 
País, perante o povo, em todos os conti-
nentes, não temos competência para 
elaborar uma Constituição. Por isso mes-
mo, esta será uma Carta destituída de 
legitimidade, como foi a Carta de 10 
de novembro de 1937, que combati na 

época e que nunca aceitei como do-
cumento de validade jurídico-constitu-
cional. 

Mas, Sr. Presidente, é preciso que eu 
faça agora uma justiça. A Carta de 1937, 
a Carta em si, tinha condições de legi-
timar-se, porque estabelecia, num dos 
seus artigos, que seria submetida a um 
plebiscito. Realmente, os jurisconsultos, 
os juristas, os publicistas dizem: ou o 
plebiscito ou o referendo, ou, então, 
a Assembléia Constituinte pode legiti-
mar uma Constituição. E tanto isso é 
verdade que a Constituição portuguêsa, 
à sua maneira, procurou legitimar-se 
através do plebiscito. Recentemente, o 
Presidente Franco, procurando dar apa-
rência de legitimidade à sua ditadura, 
mandou dizer ao mundo inteiro que, 
agora, depois de trinta anos, o seu re-
gime democratizou-se, porque foi sub-
metido a um plebiscito. E sabemos em 
que condições êsse plebiscito se fêz. Não 
foi como aquêle da França, que negou 
legitimidade ao trabalho da Constituin-
te. Ao contrário, foi um pronunciamento 
eivado, cheio de restrições, realizado num 
país onde não há partidos políticos, onde 
não há liberdade. Por isso mesmo, o 
plebiscito falho, defeituoso, cheio de ví-
cios, não podia dar legitimidade à Carta. 
Mas, pelo menos, houve uma aparência. 
Aqui, sem Assembléia Constituinte, sem 
qualquer plebiscito, sem coisa alguma, 
quer o Govêrno apressadamente, a to-
que de caixa, com prazos fatais, que 
aprovemos uma Carta que seria a Cons-
tituição do País. 

O Sr. Senador lleribaldo Vieira - A 
Constituição de 1937 usou de artifício, 
colocando em seu texto artigo pelo qual 
a Carta outorgada seria submetida a 
plebiscito. Mas êsse plebiscito nunca se 
realizou, de modo que ela nunca foi 
legitimada. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES -- Perfeito. 

O Sr. Senador lleribaldo Vieira -
Quanto à Constituição a que V. Ex.a se 
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refere, a da Espanha, do General Fran-
co, ela precisou passar pelo crivo do 
plebiscito porque era também Carta ou-
torgada. No caso presente, não. Trata-se 
de Carta que vai ser votada pelo Con-
gresso Nacional funcionando em tôda a 
sua plenitude, discutindo, apresentando 
emendas, votando uma Constituição que 
será promulgada pelo próprio Congresso. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - A nossa divergência é apenas 
no terreno do Direito Constitucional. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira -
Portanto, não há necessidade de ple-
biscito. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Até porque, eminente colega Deputado 
Chagas Rodrigues, há uma perspectiva 
que todos conhecem. Se, por hipótese 
remota e absurda, o Congresso Nacional 
rejeitar o Projeto de Constituição, essa 
mesma Constituição será outorgada pelo 
Presidente da República. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - As emendas, mesmo que não 
sejam rejeitadas com o simples decurso 
do tempo, estarão prejudicadas. Estamos 
aqui em processo constitucional único 
na história de todos os povos civilizados. 

Invoco, aqui, as palavras tão repeti-
das: a civilização cristã e ocidental não 
conhece precedentes desta natureza. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Per-
mita-me V. Ex.a uma retificação. Se não 
votarmos no prazo estabelecido, é que 
a Carta será considerada aprovada; se a 
rejeitarmos, não. O ponto de vista do 
Congresso será respeitado, e a Carta, não 
sendo aprovada, não será promulgada. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - V. Ex.a se refere às emendas. 
As emendas não precisam ser rejeitadas. 
Mesmo que não sejam discutidas, serão 
consideradas rejeitadas. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Não. 
Elas serão aprovadas ou rejeitadas. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, é o nobre Sr. 
Ministro da Justiça quem afirma, na sua 
exposição, que o Sr. Presidente da Re-
pública nos enviou: "Não houve inova-
ções de nota no capítulo referente à 
nacionalidade e aos direitos políticos." 
Ora, Sr. Presidente, a última Constitui-
ção é a de 1946. Mais de vinte anos são 
transcorridos. Numa época de grandes 
transformações no mundo inteiro, em 
que a democracia se aperfeiçoa, em que 
o colégio eleitoral é ampliado, nós aqui 
rompemos com uma tradição. Se exami-
narmos tôdas as Constituições do País, 
desde o Império, daquela de 1824 até a 
de 1946, veremos que em tôdas elas hou-
ve como que um passo adiante no sen-
tido de democratizarmos o poder, cami-
nhando para um sufrágio universal como 
êle hoje é entendido na doutrina e na 
experiência dos povos democráticos. Pois 
bem, essa Constituição, pela palavra do 
Sr. Ministro da Justiça, não traz ne-
nhum direito nôvo. Poderíamos fazer 
agora o que a França de De Gaulle já 
fêz; o que os Estados Unidos já fizeram; 
o que a Inglaterra e a Suíça consagram. 
Mas essa Carta nem estende direitos 
políticos a cabos e soldados. Nada. Os 
analfabetos continuam excluídos do cor-
po eleitoral brasileiro, enquanto em to-
dos os países do mundo socialista e 
democrático, a índia, o Egito, os países 
da América Latina, México, Venezuela, 
Colômbia, em tôda a parte, votam alfa-
betizados e analfabetos. E o Govêrno 
que recusa o direito de voto aos analfa-
betos é o mesmo que deixa de incluir 
no Projeto de Constituição o dispositivo 
que obriga o Govêrno Federal a gastar, 
no mínimo, 10% da Receita, com a edu-
cação do povo; e os Governos estaduais, 
no mínimo, 20%. O Govêrno não dá o 
direito de voto ao analfabeto, nem asse-
gura recursos para a alfabetização do 
povo brasileiro. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Desejava relembrar a V. Ex.a que foi 
enviado ao Congresso projeto de emen-
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da constitucional que concede o direito 
de voto ao analfabeto. E fomos nós, Sr. 
Deputado, que rejeitamos a proposição. 
Era apenas um lembrete a V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Aceito o lembrete de V. Ex.a 
Pena é que o Govêrno que V. Ex.a apóia 
e que baixa todos os dias emendas cons-
titucionais, atos e decretos-leis à revelia 
do Congresso, não se lembre também de 
uma medida dessas para estender direi-
tos políticos a uma grande parcela da 
população. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Fiz um lembrete, e V. Ex.a está aduzindo 
uma série de argumentações contradi-
tórias. Não se trata aqui de defender ou 
de acusar. 1!: que, no auge dêsse entu-
siasmo, V. Ex.a está com lapso de me-
mória. Eu, com a vênia do eminente 
colega, quis apenas relembrar que, em 
memorável sessão - eu, por exemplo, 
votei a favor do voto do analfabeto, não 
me lembro do voto de V. Ex.6 ••• 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Há quinze anos defendo essa 
tese. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
... a maioria do Congresso rejeitou essa 
medida. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Por 
três votos. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Fôsse por um. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Rejeitou, nobre colega, como 
rejeitou outras proposições. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Vamos então fazer a autocrítica. Não 
vamos estabelecer debate político, por-
que a nossa reunião tem alto nível. .. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Isso é científico. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
... e deve ser marcada pela serenidade. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Sem dúvida. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Mas também não vamos esquecer êsses 
fatos, para que V. Ex.a não faça apenas 
crítica unilateral. Não querendo entrar 
nos nossos pecados, faça apenas, com o 
brilhantismo com que a está fazendo, 
sua exposição dentro do realismo bra-
sileiro e dentro, também, da situação 
política que estamos vivendo. Que V. 
Ex. a, que tem sido um· parlamentar ope-
roso com sua crítica, venha pelo lado 
construtivo, não apenas pelo lado da 
demolição. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Meu nobre colega, as partes 
boas já foram relacionadas. A mim, como 
Deputado da Oposição, cumpre chamar 
a atenção para os aspectos que possam 
ser negativos. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Mas sem esquecer a memória daqueles 
que guardam bem os fatos desenrolados 
aqui no Congresso Nacional. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Por outro lado, diz V. 'Ex.a que 
preciso fazer uma autocrítica. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Todos nós. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Mas é preciso que saiba que 
não estou rememorando o que o Con-
gresso fêz ou deixou de fazer. Estou exa-
minando o projeto. Se V. Ex.a, parale-
lamente ao exame do projeto, quiser 
analisar como o Congresso se portou ao 
longo dêstes três anos, há de concluir 
que, mesmo com a paciência beneditina 
do nobre Presidente, não poderia fazê-lo 
em tempo relativamente curto, como 
deve ser o de que dispomos. 

Mas quero dizer que a culpa é nossa 
também. Agora, aqui está um Projeto de 
Constituição. Sempre que recusamos al-
gumas medidas, o Sr. Presidente da Re-
pública, quando entende que devam ser 
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baixadas, êle o faz. De modo que o fato 
de termos naquela ocasião rejeitado o 
projeto não seria razão suficiente para 
que S. Ex.a, nesta parte, insistisse no 
mesmo êrro das nossas Assembléias 
Constituintes. 

Sr. Presidente, ainda na parte dos 
direitos políticos, é preciso dizer que não 
só não demos nenhum passo à frente, 
mas tivemos agora um grande retroces-
so, porque muitas conquistas políticas 
foram abolidas. Para ser Deputado é 
preciso agora ter 25 anos. O povo já não 
tem mais direito de eleger Prefeitos de 
capitais. O Presidente da República terá 
de ser eleito agora por via indireta. Por-
tanto, houve restrições na capacidade 
política do cidadão. 

Diz o Sr. Ministro da Justiça, ainda, 
que os direitos e garantias individuais 
são os mesmos. O nobre Relator Josa-
phat Marinho já mostrou como uma 
simples disposição esvaziou todos os di-
reitos e as garantias individuais. Se ti-
ver tempo, voltarei a esta parte. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Devo lembrar ao nobre orador 
que disporá do tempo que realmente 
considerar necessário para sua exposi-
ção, mas o prazo regimental já está 
esgotado. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Agradeço a V. Ex.a, Sr. Pre-
sidente. V. Ex.a há de convir que espe-
ramos tanto tempo por êsse trabalho, o 
Govêrno dispôs de longo tempo, alguns 
Senadores e Deputados tiveram o tra-
balho em mãos, discutiram-no, mas nós 
só agora pudemos entrar em contato 
com êle. De modo que V. Ex.a deverá ser 
um pouco liberal, liberalidade que agra-
deço. 

Não vou abusar. Entretanto, se V. Ex.as 
compararem a declaração de direitos 
constantes do projeto com a declaração 
de direitos constante da Constituição ou 
da Carta Constitucional ilegítima de 

1937, verão que a de 1937 está mais bem 
redigida. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
V. Ex.a poderia dizer que a de hoje não 
tem declaração de direitos, tem decla-
ração de restrições. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Grato a V. Ex.a Se formos à 
Constituição de 1937, no seu art. 122, 
veremos: 

"A Constituição assegura aos brasi-
leiros e estrangeiros residentes no 
País o direito à liberdade, à segu-
rança individual e à propriedade, 
nos têrmos seguintes ... " 

E na própria Constituição, então, vem: 
"1.0 - todos são iguais perante a 

lei" etc. 
Já vimos que o projeto atual, depois 

de falar em direitos, diz que os mesmos 
são assegurados nos têrmos da lei. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - No-
bre colega, a de 1937 não foi uma Cons-
tituição, e sim, uma hipocrisia. O gôzo 
dêsses direitos nunca foi assegurado. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Estou falando na Constituição, 
no trabalho tal como foi redigido. 

O Sr. Senador Eurico Rezende- Lem-
bro-me muito bem da sua palavra ges-
ticular no sentido de se estarrecer diante 
daquilo que V. Ex.a viu reprovável no 
fato da simples remessa do Projeto de 
Constituição ao Congresso Nacional. No 
entanto, V. Ex.a sente fascinação e de-
lícias, ao invocar a Constituição de 1937. 

O Sr. Senador Josapbat Marinho -
Da crítica de V. Ex.a à Constituição de 
1937, tira-se uma conclusão: V. Ex.a acha 
que os autores da atual são mais sin-
ceros na negação dos direitos. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Isto 
é adivinhação de V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO CHAGA~ RODRI-
GUES - Estou apenas comparando os 
trabalhos, fazendo um estudo dentro do 
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direito comparado. Não estou aqui in-
vestigando se a Constituição de 1937 foi 
ou não posta em prática - porque não 
o foi. Estou dizendo a V. Ex.a que, com-
parando os dois trabalhos, vemos que 
aquela, a de 1937, foi melhor redigida. 
Nada tem a ver isso com a vigência das 
disposições da Carta de 1937. O que 
estou fazendo, repito, é um trabalho 
científico, de comparação entre as duas 
Constituições. Faço referência a isto do 
mesmo modo como o nobre Relator fêz 
alusão a simples Projetos de Constitui-
ção, que nunca sequer se transformaram 
em Constituições outorgadas. 

Finalmente, nós vemos o nobre Minis-
tro da Justiça afirmar: 

"Os direitos dos trabalhadores em 
geral são os mesmos a êles atribuí-
dos pela Constituição vigente." 

Mais de vinte anos são decorridos, e 
aos trabalhadores apenas se asseguram 
aquêles direitos que já tinham sido con-
quistados em 1946. Sr. Presidente, numa 
época que, como disse Sua Santidade o 
Papa João XXIII, é caracterizada, so-
bretudo, pela ascensão constante das 
massas, pela participação cada vez maior 
dos trabalhadores na vida pública e no 
progresso dos países, é triste ver o Sr. 
Ministro da Justiça afirmar que os di-
reitos dos trabalhadores são aquêles que 
já existiam na Constituição de 1946. Mas 
a verdade é que houve retrocesso. Aqui 
temos a entrevista do nobre Ministro 
Seabra Fagundes, que diz que a conquis-
ta máxima do trabalhador brasileiro -
o direito à estabilidade - foi riscada do 
projeto diante desta alternativa: esta-
bilidade ou fundo de garantia. De modo 
que a lei ordinária basta atender à es-
tabilidade ou ao fundo de garantia. 
Passou, portanto, a ser riscado da Cons-
tituição aquêle direito máximo dos tra-
balhadores brasileiros. 

E ainda, com referência à participação 
dos trabalhadores nos lucros das em-
prêsas, enquanto a Constituição atual 

fala em participação direta, e enquanto 
muitos argumentam que essa participa-
ção só pode ser indireta, o projeto afir-
ma apenas a participação dos trabalha-
dores, sem dizer se é direta ou indireta. 
E isso, Sr. Presidente, numa época em que 
os socialistas estão no poder em quase 
tôdas as democracias européias, numa 
época em que os socialistas acabam de 
entrar, pela primeira vez, para o govêr-
no da Alemanha Ocidental; numa época 
em que os socialistas estão no poder na 
Inglaterra; na Itália, com os democra-
tas-cristãos; estão na Bélgica, nos países 
nórdicos, em tôda parte, porque só o 
socialismo democrático sem radicalismo 
pode libertar o mundo da ameaça do 
extremismo de esquerda ou de direita. 

Nesta época, então, vem esta mensa-
gem, vem êste projeto, sem assegurar 
um direito nôvo aos trabalhadores; so-
cialistas, democratas, progressistas, tra-
balhistas mais avançados, são todos ris-
cados, como se fôsse possível realizarmos 
obra duradoura através das violências e 
restrições e não através do debate de-
mocrático das idéias. Estamos .implan-
tando no Brasil uma democracia em que 
as minorias não têm mais direito a nada. 
Enquanto um presidente como De Gaul-
le enfrenta nas urnas adversários, in-
clusive de extrema esquerda, radicais; 
enquanto no Chile os comunistas são 
enfrentados e derrotados, estamos a fa-
zer um trabalho em que se sente, em 
tôda a parte, a preocupação, o mêdo, o 
pavor diante do que se chama de "fôr-
ças subversivas", quando elas podem e 
devem ser derrotadas democràticamente, 
mas nunca com processos fascistas ou 
parafascistas. 

Sr. Presidente, é pena que o nobre 
Ministro da Justiça não tenha feito 
referência a assunto que considero da 
maior importância. O Sr. Ministro da 
Justiça, parece, envergonhou-se e não 
falou a respeito. Quando trata de elei-
ções diretas, Sr. Presidente, êle fala em 
eleições diretas para Governadores, para 
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Prefeitos. Na página 11, mereceu desta-
que a ressalva em favor dos Estados, dos 
podêres não conferidos à União e aos 
Municípios, e a eleição de Governadores, 
de Prefeitos e Vereadores, pelo sufrágio 
direto. 

Sr. Presidente, lamento também que o 
nobre Relator não haja dito uma única 
palavra sôbre o processo de eleição dos 
Srs. Deputados. Diz o trabalho, Srs. 
Deputados, no art. 42: 

"O Senado compõe-se de represen-
tantes dos Estados eleitos pelo voto 
direto e secreto, segundo o princípio 
majoritário.'' 

Mas quando se trata de Deputados, e 
tive oportunidade, dois dias antes de 
o Presidente mandar esta mensagem, 
de dar entrevista ao Correio da 1\lanhã, 
alertando o Govêrno, que, no entanto, 
manteve o art. 40 tal como inicialmente 
publicado, diz êle: 

"A Câmara dos Deputados compõe-
se de representantes do povo eleitos 
por voto secreto em cada Estado e 
Território." 

Sabem o que isto significa, Srs. Se-
nadores e Srs. Deputados? Significa que, 
amanhã, por uma simples lei ordinária, 
pode-se estabelecer que a eleição dos 
Srs. Deputados passa a ser pelo sistema 
indireto, passa a ser pelas Assembléias 
Legislativas, ou por um colégio qualquer. 

O Sr. Senador lleribaldo Vieira -Per-
mite V. Ex.a um aparte? 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Pois não. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - V. 
Ex.a admite que se faça eleição direta 
para Senador e indireta para Deputado? 
Deve ter havido um equívoco, um lapso 
a corrigir, através de uma lúcida emen-
da de V. Ex.a ou de qualquer outro Depu-
tado ou Senador. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - A emenda, nobre colega, será 

apresentada por mim, e espero contar 
com a colaboração de V. Ex.a para 
aprová-la. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - E 
contará. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Será uma honra para nós, por-
que isto foi feito a propósito. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Não 
acredito que se pensasse fazer eleição 
direta para Senador e indireta para 
Deputado. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
V. Ex.a sabe, nobre Senador, que pos-
sível é, porque, pela Constituição, a elei-
ção para Presidente é indireta e para 
Governador e Prefeito é direta. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho -
Não. O precedente brasileiro é eleição 
direta para Senador. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - :É estranho que êsse simples 
descuido não tenha sido percebido. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Eu 
percebi. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Então esperamos que V. Ex.a 
aceite emendas desta natureza, com o 
que estaremos impedindo que amanhã, 
por lei ordinária, venham os Srs. Depu-
tados a ser eleitos por Assembléias, atra-
vés de processo indireto. Há vinte anos 
-e tenho em mãos o discurso do Major-
Brigadeiro Eduardo Gomes - ninguém 
admitia eleição indireta para Presidente 
da República. O nobre Brigadeiro Eduar-
do Gomes via nisso, inclusive, um pro-
cesso de corrupção. Hoje, meu nobre 
colega, nenhum país presidencialista da 
América admite eleição indireta para 
Presidente da República. Até a França, 
de sistema, de regime parlamentar, es-
tabeleceu, pela emenda que foi a refe-
rendum em 1962, a eleição direta do 
Presidente Charles De Gaulle. :tl:le foi a 
ela submetido e ganhou. 
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De modo que estamos adotando ver-
dadeira heresia jurídico-política: a elei-
ção, em regime presidencia~ do Presi-
dente da República por sistema indireto. 

Sr. Presidente, vou concluir. Não quero 
abusar da boa vontade de V. Ex.a Não 
tenho tempo para mostrar aos nobres 
Senadores e Deputados o absurdo da 
delegação de podêres. Essa delegação, 
êsses decretos-leis, esta iniciativa pri-
vativa do Presidente da República sôbre 
certos assuntos, nada disso encontra 
precedente em constituição alguma do 
mundo. Aqui está a Constituição fran-
cesa; aqui está a Constituição italiana. 
Em nenhum artigo dessas duas Consti-
tuições vemos tal amplitude; em nenhu-
ma se permite ao Presidente da Repú-
blica - e lá o regime é parlamentar 
- baixar decretos-leis, se dá poder pri-
vativo sôbre matéria tão vasta, e a 
faculdade de mandar projetos para se 
converterem em lei pelo simples decurso 
do prazo. Passaremos a ter a Constitui-
ção mais autoritária do mundo ociden-
tal, e tudo isso para quê? Para prevenir 
a subversão. Ainda quero dizer mais a 
V. Ex.as Permitam-me êste desabafo, 
pois estou falando aqui em nome de 
uma parcela ponderável do MDB, pre-
cisamente aquela que mais sofreu a 
partir de 1.0 de abril, e não digo isso 
com alegria, digo-o com tristeza, porque, 
sabem-nos os que concluíram a Facul-
dade de Direito de São Paulo em 1945, 
lutei então pela restauração da demo-
cracia em nosso País. Essa história de 
colégio eleitoral do Presidente da Repú-
blica, meus caros colegas, isto, neste 
projeto, para eleição indireta, foi inspi-
ração da Carta de 1937. Na Carta de 
1937, o Presidente da República era elei-
to indiretamente, sendo que, lá, quando 
a Presidência da República tinha can-
didato, ainda havia possibilidade de 
eleição direta. Mas o processo era a elei-
ção indireta. Na Carta de 1937, é que há 
essa história de delegação de podêres, 
como está no projeto; lá, na Carta de 
1937 - não tenho tempo para ler -, o 

Presidente pode baixar decretos-leis. Pela 
Carta de 1937, o Presidente mandava 
o projeto de orçamento e, com o simples 
decurso do prazo, êle se convertia em 
lei. Agora, essa técnica da Constituição 
de 1937 se estende a inúmeros projetos, 
a projetos de qualquer natureza. A ver-
dade é esta - digo-o com tristeza: isso 
tudo foi inspirado na infeliz Carta de 
1937. E, digo mais a V. Ex.a, Sr. Pre-
sidente, na Carta de 1937, também se 
estabelece a eleição indireta para Depu-
tados. Por isso estou receoso de que 
aquêles que se inspiraram ná Carta de 
1937 para o colégio presidencial indireto, 
para decretos-leis, para a remessa de 
projetos que se convertem em lei pelo 
decurso do prazo, queiram completar sua 
obra, com algum tempo, estabelecendo, 
igualmente, eleição indireta para Depu-
tados, como estabelecia a Constituição 
de 1937. 

Agora, Sr. Presidente, para concluir, 
vou fazer simples leitura de um trabalho 
de um homem de grande experiência 
parlamentar, que foi Senador nos Esta-
dos Unidos, e hoje ocupa o cargo que 
V. Ex.a vai ocupar muito em breve, o Sr. 
Humbert Humphrey. S. Ex.a afirma, num 
livro com o título A Causa é a Huma-
nidade, o seguinte, para o que pediria 
atenção de V. Ex.as: 

"E ainda mais importante é o fato 
de que a fôrça militar sozinha é 
relativamente incapaz contra uma 
determinada e inteligente explora-
ção do desespêro de um povo e de 
seu desamparo. O escudo da defesa 
militar - conquanto possa afastar 
o desastre por algum tempo - deve 
ser utilizado para apoiar um pro-
grama de progresso e reforma au-
têntica, ou o totalitarismo pode con-
seqüentemente apossar-se de uma 
nação. Um povo que não se dispo-
nha, por sua livre vontade, a com-
bater por seu govêrno, não pode ser 
impelido com êxito a combater as 
fôrças insurretas. O conceito global 
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de ajuda militar dos Estados Unidos 
para evitar que uma nação "se tor-
ne comunista" cai por terra quando 
não acompanhada de um esfôrço 
pelo menos igual nas áreas política, 
econômica e social. Devemos contar 
com os oficiais americanos que ser-
vem como assessôres nos esforços de 
contra-insurreição em terras estran-
geiras para nos dizerem quais as 
necessidades e aspirações dos povos, 
de sorte que possamos idealizar pro-
gramas e diretrizes que auxiliarão 
êsses povos e lhes darão a vontade 
de lutar. :tl:ste é o caso no Vietname, 
e sem dúvida haverá outras partes 
do mundo onde uma vez mais as 
estratégias e táticas da penetração 
comunista serão testadas em com-
paração com as faculdades dos ho-
mens livres para derrotá-Ias." 

Sr. Presidente, dizendo isto, quero lem-
brar, por exemplo, porque também se 
falou aqui na primeira Constituição da 
República, o que Hamilton Leal nos diz 
no seu livro História das Instituições 
Políticas do Brasil. Quando o Marechal 
Deodoro enviou à consideração do Con-
gresso de então, da Assembléia Consti-
tuinte, o seu Projeto de Constituição, 
êsse projeto foi alterado em partes fun-
damentais. O Congresso, inclusive, não 
aceitou a eleição indireta do Presidente 
da República e não aceitou a eleição 
indireta dos Senadores, não aceitou 
aquelas medidas odiosas contra os jesuí-
tas. Que agora, também, Sr. Presidente, 
não aceitemos medidas odiosas contra 
aquêles que sofreram injustiças! 

Acrescenta Hamilton Leal que, quando 
o Marechal Deodoro enviou sua mensa-
gem, baixou decreto estabelecendo para 
o Poder Executivo, como se já fôsse a 
Constituição, o que dispunha aquêle pro-
jeto que estava enviando à Assembléia 
Constituinte. Relata Hamilton Leal: 

"Paralelamente à convocação da 
Constituinte, num atestado solene 
do empenho em que estava o Go-

vêrno Provisório de aplicar o siste-
ma republicano de maneira definida, 
baixou •o Decreto n.0 510, de 22 de 
junho de 1890. :tl:sse Decreto tinha 
um objetivo principal: pôr em vigor, 
desde logo, o Projeto de Constitui-
ção preparado para a Constituinte." 

Agora é o contrário. O Presidente da 
República nem põe em vigor para êle 
o projeto que nos mandou, nem aceita 
que êste projeto, a ser promulgado como 
Constituição a 24 de janeiro, possa en-
trar ao menos em vigor na data de sua 
publicação. O que o Marechal de hoje 
quer é ter uma Constituição promulga-
da, mas para entrar em vigor só a 15 de 
março, pois S. Ex.a. até o último mês, 
até o último dia, até a última hora, quer 
usar e abusar do poder discricionário e 
despótico. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o penúltimo 
orador inscrito, Sr. Deputado Tabosa de 
Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
1\IEIDA - Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srs. Deputados, o Projeto de Cons-
tituição em análise está umbilicalmente 
ligado à sua origem natural - à própria 
Revolução. E a Revolução sentiu-se no 
dever de se institucionalizar, porque, 
na verdade, uma revolução que não se 
institucionaliza é uma revolução suicida. 

Desde a Declaração dos Direitos de 
1789, sabe-se que, diante da violação dos 
direitos pelos governantes, a insurreição 
do povo não é somente o mais sagrado 
dos direitos, mas, também, o mais indis-
pensável dos deveres. A teoria da resis-
tência, estruturada por Barthélemy e à 
qual se refere de certa forma Sorokin 
em sua Sociologia da Revolução, foi 
posta em prática pelo povo brasileiro, 
diante das infrações constitucionais e le-
gais que sacudiram a nacionalidade an-
tes de 31 de março de 1964. Depois disso, 
o Comando da Revolução baixou o Ato 
Institucional n.0 1, e a Revolução con-
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tinuou a baixar os seus atos, na preo-
cupação de consolidar-se e de evitar o 
ressurgimento dos fatos que a motiva-
ram. Mas, em verdade, a Revolução pre-
tendeu manter os princípios democrá-
ticos. Foi a aspiração de manter os 
princípios democráticos que a motivou. 
E é êste mesmo desejo que motiva o 
Projeto de Constituição enviado pelo 
Govêrno ao Congresso Nacional. Certa 
vez, disse o grande e famoso constitu-
cionalista britânico Walther Bagehot 
que as Constituições são como homens 
velhos, que conservam sempre as roupas 
da juventude; por isso, parecem sempre 
novas, quando, na realidade, estão en-
velhecidas. Com a Constituição de 1946 
acontecia justamente o contrário. Era 
uma Constituição nova que se vestia 
com roupagens antigas. E que pretende 
a Revolução? O que na realidade dese-
ja a Revolução com êste projeto é vestir 
com roupagens novas aquêles princípios 
democráticos pelos quais se bateu. Ver-
dade é que se pode dizer, com algu-
ma razão, que, ao costurar as novas 
vestes dêsses princípios democráticos, 
talvez, o Govêrno tenha encompri-
dado demais as mangas do paletó. 
Mas não se pode chegar à conclusão 
manifestada por muitos dos eminentes 
oradores representantes do Movimento 
Democrático Brasileiro. 

O próprio constitucionalista alemão 
Carlos Schmidt, invocado pelo Senador 
Josaphat Marinho, disse certa vez, num 
dos seus mais brilhantes trabalhos, que 
a controvérsia, a polêmica, as divergên-
cias, muitas vêzes levam os Partidos, nas 
suas exacerbações políticas, a afirmar 
que uma Constituição, que vale para de-
terminado Partido como uma Lei Magna, 
para outros não é sequer uma Consti-
tuição - não vale nada. Não se pode 
fàcilmente chegar a conclusões desta 
espécie, porque, se o Govêrno atual pre-
tendesse modificar as linhas-mestras 
dos seus pronunciamentos, anteriores e 
de logo após a Revolução, não teria 

mandado a esta Casa êste projeto. Ou-
torgaria a Carta que lhe aprouvesse. 

E por que mandou êste projeto ao 
Congresso? Para ser aprovado exata-
mente como está? Não creio. A apro-
vação, em globo, do projeto é como que, 
na prática, a transformação de um an-
teprojeto em projeto do Congresso. É a 
aceitação do princípio de que a Revo-
lução tem o direito de institucionalizar-
se. Mas, daí a acreditar-se que a Revo-
lução pretende que todos os seus ideais, 
que todos os seus pontos de vista emi-
tidos através das normas dêste projeto 
sejam aceitos vai um longo, um grande 
passo, que não se coaduna com a reali-
dade. Seria contradição do Govêrno, se 
pretendesse a adoção de todos êstes 
princípios e de tôdas estas normas e, 
ao mesmo tempo, enviasse o projeto ao 
Congresso Nacional para examiná-lo e 
aperfeiçoá-lo. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
A argumentação de V. Ex.a seria perfei-
ta, se se estivesse procedendo a uma 
elaboração constitucional em têrmos 
normais. Mas os pressupostos. de fato 
negam sua tese. Quando o Congresso 
Nacional ameaçou de recusar projetos 
de lei e um projeto de emenda consti-
tucional sôbre várias matérias que o 
Govêrno pretendia, inclusive sôbre in-
tervenção federal, sôbre poder de con-
finamento de cidadãos, não chegou a 
deliberar. Sentindo que podia perder, 
o Presidente da República baixou o Ato 
Institucional n.0 2 e nos trancou o poder 
de legislar. No caso, tanto a tramitação 
não é normal, tanto ela não equivale ao 
nobre pensamento de V. Ex.a, que o 
Congresso, ao convocar o Congresso, não 
deixou que êle estabelecesse suas regras 
de trabalho. Éle próprio as prefixou e 
estabeleceu logo para um prazo fatal, 
dentro do qual a Constituição será pro-
mulgada, até mesmo nos têrmos em que 
veio encaminhada ao Congresso Nacio-
nal. Conseqüentemente, não se pode 
admitir, de plano, a aprovação do pro-
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jeto, confiantes na esperança das modifi-
cações anunciadas por V. Ex.a Elas serão 
benditas, se vierem. Mas, evidentemen-
te, nem todos poderão nela confiar. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - V. Ex.a deve confiar um pou-
co mais nos homens que dirigem êste 
Pais, e também nos Líderes da Revolu-
ção nesta Casa. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Pediria a V. Ex.a que me permitisse de-
clarar, fazendo uma restrição natural 
aos limites do meu pensamento, que não 
recuso confiança a muitos dos homens 
honrados que apóiam o Govêrno nesta 
Casa. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Sou grato a V. Ex.a Mas me 
permito afirmar a V. Ex.a, que me hon-
rou com o seu aparte, que os Lideres da 
Revolução nesta Casa, os homens que 
a orientam, são todos homens de bem, 
muito bem intencionados, e desejam 
realmente o aprimoramento da Carta 
enviada e proposta pelo Govêrno. E posso 
lembrar a V. Ex. a que êste é o pensamen-
to do próprio Presidente da República, 
segundo foi publicado no vespertino O 
Globo de anteontem, numa reportagem 
que veiculou uma declaração feita pelo 
ilustre Deputado Paulo Sarasate. A sua 
declaração foi também confirmada por 
uma outra, de autoria do Senador Daniel 
Krieger, Presidente da Aliança Renova-
dora Nacional. 

Continuo a acreditar, sinceramente, 
nos bons propósitos do Govêrno e dos 
seus Lideres no Congresso Nacional. 
Creio que muitos dos dispositivos do 
projeto serão modificados, através desta 
Comissão e de pareceres favoráveis do 
ilustre Relator e dos nobres sub-relato-
res designados. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira- Per-
mite V. Ex.a um aparte? 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Um minuto, Sr. Senador. 

Aliás, isto transpira do próprio parecer 
do nobre Relator, Senador Antônio Car-
los Konder Reis, já subscrito por todos 
os representantes da Aliança Renova-
dora Nacional nesta Comissão, tanto 
Deputados como Senadores. 

Dou o aparte ao nobre Senador He-
ribaldo Vieira. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Co-
laborando com V. Ex.a a propósito da 
intervenção do nobre Senador Josaphat 
Marinho, quero lembrar as reiteradas 
solicitações das Lideranças da ARENA, 
para que a Bancada do MDB colabore 
com todos nós no exame desta matéria, 
trazendo a lucidez dos seus estudos atra-
vés de emendas, dos debates, das dis-
cussões nesta Comissão. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Aceito o aparte de V. Ex.a, 
que vem confirmar as minhas alegações. 

Estou certo de que êste é o propósito 
dos homens responsáveis do Congresso, 
tanto os da Oposição, do Movimento 
Democrático Nacional, como aquêles que 
representam a Aliança Renovadora Na-
cional. 

Alguns dispositivos que aqui estiverem 
evidentemente errados ou que contra-
riarem os princípios e a filosofia da 
Revolução serão modificados, estou cer-
to, por êste Congresso. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - ll: 
bom se saliente um ponto que ainda não 
foi apreciado, nem ao menos destacado. 
Todos nós, que tivemos a oportunidade 
de dedicar a nossa vigilância ao pare-
cer do eminente Senador Antônio Carlos 
Konder Reis, constatamos que seu tra-
balho, em várias áreas do projeto, tem 
caráter restritivo, o que estabelece um 
ensejo amplo, com apoio do próprio 
Relator, de emendar o projeto, visan-
do ao seu aperfeiçoamento. Estou cer-
to de que não estamos operando em 
têrmos estanques nem de intransigên-
cia. Esperamos até mesmo, com tôda a 
boa-fé e sob a proteção de Deus, des-
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trulr muitas das casamatas, afastar o 
pessimismo de Cassandra que revelam 
nossos prezados irmãos separados do 
MDB. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Acredito que todos nós, do MDB, nos 
sentiremos muito felizes, se essas espe-
ranças se confirmarem. Nossas dúvidas 
nunca residiram na planície do Con-
gresso, mas no Olimpo do Planalto. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Estas dúvidas de V. Ex.a, 
nobre Senador Josaphat Marinho, são 
inteiramente destruídas pela palavra do 
próprio Presidente da República, trans-
mitida ao futuro Senador Paulo Sarasate 
e publicada em O Globo do dia 14, na 
página 5. 

Sr. Presidente, concluindo as minhas 
desataviadas palavras, queria lembrar a 
todos os membros da Oposição o que diz 
o Relator, no final do seu brilhante pa-
recer: 

"Antes de concluirmos êste relatório, 
julgamos do nosso dever expressar 
a certeza de que o debate que se vai 
seguir trará contribuições da maior 
valia ao aperfeiçoamento de nosso 
entendimento. Tal certeza é o pe-
nhor seguro da acolhida que dis-
pensaremos à colaboração que há 
de ser prestada pelos Srs. Congres-
sistas, seja através da crítica, inca-
paz tão-somente de alterar a pro-
funda consciência que nutrimos da 
modéstia de nossa capacidade, ante 
a grandeza da tarefa que nos foi 
cometida, seja através das emendas 
que ao projeto forem oferecidas." 

No final do parecer, que honra esta 
Comissão e sem dúvida o nobre Relator 
Senador Antônio Carlos Konder Reis, 
êle diz, na letra g, precisamente nà 
última linha: 

"Ante o exposto e considerando, em 
síntese, que o projeto encaminhado 
pelo Exm.0 Sr. Presidente da Repú-

blica ao nosso exame, discussão e 
deliberação ... 

g) possibilita, se aprovado em glo-
bo, de acôrdo com o Ato Institu-
cional n.0 4 e as decisões com-
plementares da Presidência do 
Congresso Nacional e desta Co-
missão, que se abram oportuni-
dades bastantes para que sejam 
oferecidas emendas que reflitam 
o mais avançado pensamento de 
aperfeiçoamento do regime de-
mocrático." 

Discordar dêste parecer, dizer reitera-
damente, como fêz o nobre Senador Jo-
saphat Marinho, que as emendas não 
vão ser acolhidas, em face de influên-
cias estranhas, é desconfiar da nobreza 
de propósitos, não só do Relator, como de 
tôda a Maioria desta Casa, de tôda a 
representação da Aliança Renovadora 
Nacional na grande Comissão Constitu-
cional. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permita-me V. Ex.a Não me atriLua um 
pensamento que não tive nem expressei. 
A posição de homem de Partido, dis-
cutindo uma Constituição, num momen-
to como êste, não podia ser senão a que 
manifestamos. Mas nossa divergência 
foi em têrmos absolutamente corretos e 
corteses com o Relator. Ainda há pouco, 
fiz questão de assinalar que não levan-
tamos qualquer dúvida sôbre a correção 

· de muitos dos homens honrados que 
apóiam o Govêrno nesta Casa, mas não 
podemos também exigir dêsses homens 
honrados prévia solidariedade aos nos-
sos pontos de vista; daí por que tam-
bém V. Ex.as não podem exigir de nós 
aquiescência a um texto tão drástico e 
inoportuno. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Sr. Presidente, gostaria ape-
nas de dizer que acolho também êste 
último aparte do nobre Senador Josa-
phat Marinho, e informar a S. Ex.a que 
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não duvidei da sinceridade dos seus pro-
pósitos, nem da correção de sua atitude. 
Tanto uma como outra, eu bem as co-
nheço. Sei apenas que o Senador Jo-
saphat Marinho tinha o objetivo do 
advogado, que procura, através da sua 
inteligência e por modalidades as mais 
diversas, conquistar o testemunho favo-
rável daqueles de quem depende a sorte 
da sua causa. Mas esta causa não é sua, 
não é de S. Ex.a, o nobre Senador Josa-
phat Marinho, esta é uma causa do 
Congresso Nacional, da Revolução, e do 
Brasil, de maneira que todos nós aqui 
a defenderemos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o último ora-
dor inscrito, o Deputado Adaucto Car-
doso. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - Sr. Presidente, tenho uma 
declaração de voto, justificativa da as-
sinatura que dei ao parecer do eminente 
Relator. Aceitei o honroso convite para 
fazer parte desta Comissão depois de 
acurado exame das responsabilidades e 
conseqüências que para mim adviriam 
da colaboração que desse à obra da 
revisão constitucional empreendida pelo 
Govêrno. 

Duas opções nos foram oferecidas: a 
primeira, rejeitar o projeto e, com isso, 
compelir o Poder Executivo a realizar 
pela outorga aquilo que, em reiteradas 
declarações do seu chefe, entende êle 
deva ser o têrmo final do processo revo-
lucionário: institucionalização de radi-
cais concepções de ordem jurídica de-
mocrática; a segunda, aceitar o projeto 
para estudo, debate e emenda dos defei-
tos que forçosamente se conteriam numa 
obra de inspirações patrióticas, mas ei-
vada de excessos a que o ângulo de visão 
governamental com freqüência expõe 
êsses empreendimentos. 

A mais cômoda expressão do descon-
tentamento costuma ser a demissão, a 
recusa de participar. Outra expressão, 
porém, existe, mais trabalhosa, que é a 

de não desprezar as oportunidades, por 
mais débeis e incerta:s que sejam, de 
corrigir as omissões e tentar impedir 
que prevaleçam as demasias. 

O povo nos confere, com os mandatos 
de representação política, o encargo de 
deslindar problemas e dificuldades que 
ao comum discernimento dos cidadãos 
nem sempre é dado resolver. Daí a regra. 
de conduta que temos de adotar na vida 
pública, às vêzes sob altas cargas de 
temperatura e tensão, de não nos aba-
termos, de não nos alhearmos, como 
neutros ou omissos. 

Cômodo seria, Sr. Presidente, votar 
contra o Projeto de Constituição, porque 
êle tem graves defeitos. Voto, porém, a 
favor dêle, porque só assim concorro 
para que me seja aberta a oportunidade 
de melhorá-lo, emendando-o. E, se vo-
tasse contra, em consciência me julgaria 
culpado de estar cruzando os braços, na 
confortável atitude dos que lavam as 
mãos, embora cientes de que com isso 
abrem caminho para o pior. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não há mais oradores ins-
critos. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Con-
sultaria V. Ex.a, desde que os Senhores 
representantes já usaram da palavra e 
a representação do Movimento Demo-
crático Brasileiro já proferiu seu voto, 
sôbre se é oportuna a palavra do Relator 
neste momento, quando V. Ex.a encerra 
a discussão, ou ao fim do encaminha-
mento da votação, já que as considera-
ções que vou expender não se estende-
rão, mesmo pelo fato de já ter elaborado 
o parecer, além do tempo fixado nas 
normas para êsse pronunciamento final. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Considero já manifestados -
até mesmo por escrito - os votos. E, 
não havendo mais quem peça a palavra 
para discutir a matéria, podemos con-
siderar encerrada a discussão. O Rela-
tor, no momento em que proferir seu 
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voto, dirá as razões que tem para man-
ter o seu parecer ou para modificá-lo, 
se assim julgar interessante. Vamos, 
portanto, uma vez que os votos já estão 
todos lançados, apenas formalizar a to-
mada dêles. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - An-
tes da votação, Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra V. Ex.a 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, Srs. Representantes, 
não precisaria dizer a esta Comissão que 
ouvi a todos que aqui se manifestaram, 
não só com a atenção devida, mas, aci-
ma de tudo, com o respeito que me 
merecem aquêles que desde já estão co-
laborando na obra da elaboração da 
Carta Constitucional e que, censurando 
o documento-proposta ou dirigindo-lhe 
aplausos, prestam ao Relator inestimá-
vel auxílio. Para focalizar, numa de-
monstração dessa atenção, dêsse respei-
to, algumas das questões afloradas pelos 
Srs. Representantes, terei como roteiro 
o brilhantíssimo voto do eminente re-
presentante pela Bahia, Sr. Senador 
Josaphat Marinho. 

Há alguns meses, Sr. Presidente, du-
rante um debate no Senado da Repú-
blica, entendi de solicitar àquele nobre 
colega um aparte. Discutia-se, então, 
um tema político que surgirá por mui-
tas vêzes no Plenário, quando discutir-
mos o Projeto de Constituição o proble-
ma da eleição indireta. Proferido o 
aparte, o Sr. Senador Josaphat Marinho, 
num rasgo de generosidade, declarou-me 
que lamentava não estivesse eu ao seu 
lado para mobilizar minha inteligência 
na defesa das idéias que então êle espo-
sava. Hoje, cabe-me a mim, não num 
gesto de generosidade, como foi o de 
S. Ex.a, mas num ato de justiça, lamen-
tar não esteja êle do nosso lado para ser 
o Relator da Constituição, para substi-
tuir-me neste pesado e difícil encargo. 

No voto do Movimento Democrático 
Brasileiro, o primeiro problema aborda-
do é o da competência do Congresso, 
da legitimidade do ato convocatório, da 
conformidade dêle com a doutrina acei-
ta. Tenho para mim que é tranqüila 
nesta Comissão a verdade de que as re-
voluções têm um poder constituinte. Não 
precisaria citar autores, pois, melhor do 
que eu, os conhecem aquêles que estão 
em tôrno desta Mesa. Não há dúvida 
de que as revoluções têm êsse poder 
constituinte. Quebrada a estrutura ju-
rídica anterior, surgem, na nova situa-
ção, órgãos da mais diversa natureza, 
que vão construir, pela mais diversa 
forma, o nôvo edifício jurídico, a come-
çar pelas normas básicas, pelos disposi-
tivos com fôrça de normas constitucio-
nais. A Revolução brasileira exerceu êsse 
poder - que a muitos pode não soar 
bem, mas que é constituinte - através 
dos Atos Institucionais, principalmente 
daqueles que tomaram os n.0 s 1 e 2. 

Mas, pelo Ato Institucional n.0 4, a 
Revolução, investida daqueles podêres 
constituintes, entendeu de comrocar o 
Congresso, cujas portas ela não cerrou, 
para que votasse uma Carta Constitu-
cional conforme as idéias que a inspi-
ram, para institucionalizar as normas 
que ela editou, mas também para fazer 
essa obra de acôrdo com os sentimentos, 
com as aspirações, com os desejos e com 
as necessidades do povo brasileiro, aqui 
representado pelos Srs. Senadores e pe-
los Srs. Deputados. 

Podia fazê-lo? Não há dúvida alguma: 
exercia um poder constituinte a Revo-
lução. 

Deveria seguir algum procedimento 
ligado à ordem jurídica anterior? Mui-
tos poderão dizer, e com razão: deveria. 
Mas estaria obrigada a fazê-lo? Estaria 
obrigada a adotar um procedimento rí-
gido, inflexível, conforme a ordem jurí-
dica anterior? Não, evidentemente. Não 
sou eu quem o diz. Falece-me autorida-
de para tanto. Recorro a um dos trata-
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distas que procurei lembrar, quando re-
cebi a atribuição de Relator - Carré de 
Malberg - que na sua Teoria Geral 
do Estado, depois de historiar o poder 
constituinte das revoluções e dos golpes 
de Estado, fazendo um resumo do que se 
passou na França em 1830, diz, ao final: 

"Em tôdas estas circunstâncias, o 
certo é que a nova Constituição não 
se confeccionará segundo o proce-
dimento, o modo constituinte e as 
formas que haviam sido previstas 
pela precedente." 

A matéria é polêmica, Sr. Presidente, 
mas devo dizer à Comissão, diante do 
extraordinário voto do Sr. Senador Jo-
saphat Marinho, onde fui buscar ele-
mentos de convicção para poder, na pri-
meira parte do meu parecer, justificar 
o ato convocatório do Sr. Presidente da 
República ... 

O Sr. Senador Josaphat 1'\larinho 
Permite-me V. Ex.a um aparte? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Com todo o prazer. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
No voto emitido, não sustentei tese sô-
bre a possibilidade ou não de exercer a 
Revolução um poder constituinte. Tratei 
do fato de que o ato convocatório não 
conferiu poder constituinte pleno a êste 
Congresso para elaborar nova Consti-
tuição. O ato mencionado refere-se à 
elaboração de uma Constituição, sem 
dúvida, mas o Preâmbulo do projeto diz 
que "nós, os representantes do povo, 
reunidos em Congresso Nacional ... ", e 
não "reunidos em Assembléia Consti-
tuinte", não estamos investidos do poder 
de substituir a Constituição, pois não se 
trata apenas de reformá-la. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
-Reconheço o argumento, mas lembro 
a V. Ex.a que, no meu parecer, fiz refe-
rência às limitações que tiveram outras 
Assembléias convocadas para elaborar e 
votar Constituição; por exemplo, em 
1823 e 1891. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas nenhuma delas teve esta restrição. 
Tôdas tiveram função constituinte ple-
na. Deliberaram como Assembléia Cons-
tituinte; não como Congresso Nacional. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Mas se tiveram limitações, não foram 
Assembléias Constituintes. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas não tiveram limitações na sua com-
petência criadora. 

O SR. SENADOR ANTôNlO CARLOS 
- Tiveram limitações. Citei, aqui, va-
lendo-me dos comentários de João Bar-
balho, as limitações de 1823, ou, voltando 
um pouco mais ao passado, as limitações 
impostas pelo decreto de Dom João VI, 
quando convocou as Côrtes de Lisboa 
para votação da lei constitucional. 

O poder constituinte convocou o Con-
gresso para dividir com êle a tarefa de 
votar a nova Constituição. E tendo êle 
poder constituinte revolucionário, no 
meu entender êste ato convocatório é 
legítimo. Tenho tanta convicção desta 
legitimidade, como da impossibilidade 
do acêrto de nossos pontos de vista. Mas 
estou absolutamente certo de que eu, 
tanto quanto V. Ex.a e seus ilustres com-
panheiros, em um ponto estamos intei-
ramente de acôrdo: é necessário votar 
uma Constituição, é indispensável ela-
borar uma Lei Magna e normalizar a 
vida de nosso País. 

Sr. Presidente, o segundo ponto do 
voto do Senador Josaphat Marinho é o 
que se refere à Federação. Alinhando 
alguns dispositivos do projeto, valendo-
se da mesma autoridade de que me vali 
para justificar a necessidade do refôrço 
da competência dos Podêres da União 
e o enriquecimento das suas atribuições, 
não defendeu S. Ex.a ponto de vista to-
talmente oposto, mas encontrou no pro-
jeto algumas disposições que, no seu 
entender, comprometem a vida da Fe-
deração. 
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Folgo em verificar que estamos de 
acôrdo no geral. Há necessidade de for-
talecer a Federação. Não sou eu que o 
diz. Dario de Almeida Magalhães, de 
cujo trabalho me utilizei na redação 
do meu parecer, alinhando as vanta-
gens que os publicistas norte-america-
nos apontam em um bem concebido con-
trôle central, num refôrço dos Podêres 
da União, relaciona benefícios que, se-
gundo creio, tocam bem de perto os 
pontos de vista, as idéias dos Srs. Re-
presentantes do MDB. O primeiro: pro-
ver às necessidades comuns da população 
e coordenar o desenvolvimento dos re-
cursos nacionais. 

Ao citar esta primeira vantagem, o 
ilustre advogado diz ser êsse o argumen-
to mais importante que Hermes Lima 
elege para defender a tese do refôrço da 
Federação. E prossegue: 

"Salvaguarda a independência na-
cional, resguarda as liberdades do 
povo e provê a igualdade de opor-
tunidades no terreno social, econô-
mico e educacional, nas várias zonas 
do País, corrigindo as desigualdades 
econômicas. Atende mais eficazmen-
te à evolução nacional e às emer-
gências de crise. Dá direção comum 
aos governos locais, estimulando-os 
a manter standard mínimo de ser-
viços públicos e os ajuda a operarem 
mais eficazmente. Assegura maior 
autoridade do poder federal para 
impor o cumprimento da lei, ins-
trumento para controlar a influên-
cia dos grupos econômicos, segundo 
Harold Lask. 
Elimina a competição entre os Es-
tados e corrige a desigualdade eco-
nômica entre os mesmos." 

Acredito, Sr. Presidente, que tais 
vantagens tocam bem de perto aos emi-
nentes representantes do Movimento De-
mocrático Brasileiro. Elas devem falar 
bem alto às suas oposições políticas. E 
foi convencido de que, em linhas gerais, 

o que dispõe o projeto atende a essas 
vantagens, que procurei na autoridade 
de João Mangabeira justificar o meu 
entusiasmo por êste aspecto da proposi-
ção. Evidentemente, na oportunidade das 
emendas poderemos, como muito bem 
consignou o nobre Deputado Adaucto 
Cardoso, corrigir as demasias. 

Enquanto fui Deputado federal, voltei 
sempre as minhas atenções para os pro-
blemas de meu Estado. Empolgado por 
êles, dediquei-me aos trabalhos da Co-
missão de Orçamento e de outros órgãos 
técnicos da Câmara. Mas, ao chegar ao 
Senado, pude sentir, logo, na visita que 
fiz ao Amazonas, ao Amapá, ao Pará, 
ao Maranhão e ao Ceará, em junho de 
1963, representante que sou de um Es-
tado sulino, a necessidade urgente, im-
periosa, de ter a Federação instrumen-
tos capazes, financeiros e de tôda outra 
ordem, para poder integrar êste imenso 
País. 

E ainda agora, na visita que fiz ao 
Peru, em companhia do Sr. Ministro das 
Relações Exteriores, quando ouyi a ex-
posição que fêz à comitiva brasileira o 
Presidente daquele país, Belaunde Ter-
ry, sôbre os problemas comuns da selva 
peruana e da selva brasileira na Região 
Amazônica, mais me convenci dessa ne-
cessidade de ter a Federação instru-
mentos eficientes para poder atingir os 
objetivos que Dario de Almeida Maga-
lhães relacionou como vantagens de 
um sistema bem concebido do contrôle 
central. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Nessa tese geral, não há divergência 
entre nós. Esperamos apenas que as 
emendas corrijam os excessos da cen-
tralização, prejudiciais à estrutura fe-
derativa. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Deixaremos ,então, o assunto para a 
fase das emendas. 

O terceiro ponto de que fala o Sr. 
Senador, e que foi também objeto das 
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palavras de outros Srs. Representantes, 
é aquêle em que considera o projeto 
antidemocrático. Lembro apenas que êle 
mantém a representação popular, asse-
gura as garantias individuais e tem no 
seu bôjo um elenco de normas e dispo-
sitivos que vêm das outras Constituições. 
Se porventura fôr necessário também 
aperfeiçoar alguns rtêsses institutos, não 
será pela necessidade de aperfeiçoa-
mento que se irá, desde logo, considerar 
a proposta como antidemocrática, numa 
sentença irrecorrível e cruel. 

Nesse capítulo, o Sr. Deputado Ulisses 
Guimarães, com o brilho que lhe é pe-
culiar, abordou o problema da eleição 
indireta. No meu parecer, sustentado 
pelas opiniões de Rui Barbosa, do Pre-
sidente Pedro Aleixo e valendo-me do 
testemunho do atual Ministro da Jus-
tiça, procurei demonstrar que a eleição 
indireta não é antidemocrática. Ela não 
representa, se inscrita na nossa Consti-
tuição, uma lesão que venha compro-
meter o funcionamento do regime em 
nosso País. Da sua oportunidade vão 
dizer as condições em que deve vigorar 
a Carta Constitucional. Não são, pois, 
razões substanciais e que levam à opção 
em favor da eleição direta; são motivos 
de ordem circunstancial. Tanto assim 
que, para responder à Carta que tive 
ocasião de ler, sôbre eleições indiretas, 
de autoria de Rui Barbosa, o nobre 
Deputado Adolpho Oliveira trouxe outro 
documento daquele eminentíssimo bra-
sileiro, defendendo justamente o con-
trário do que defendia no documento 
que li. Não é, pois, um problema que vá, 
se resolvido pela via da eleição indireta, 
comprometer a vida democrática em 
nosso País. 

O exame da situação brasileira, das 
circunstâncias em que a Carta vai vigo-
rar, de uma série de problemas e ques-
tões que seria longo aqui alinhar, é que 
irá dizer ao Plenário o que deve fazer: 
se prosseguir no sistema de eleição di-
reta, ou se adotar, sem ferir o regime 
democrático, a eleição indireta. 

No que toca à fiscalização financeira, 
sôbre o problema que o Sr. Senador 
Josaphat Marinho focalizou para dar 
ênfase à sua afirmação de que o projeto 
amesquinha o Poder Legislativo, eu me 
permito dizer a S. Ex.a que o texto pro-
posto dá expressamente ao Congresso 
condições de exercer a fiscalização fi-
nanceira externa. Não será então uma 
fiscalização apenas de nome, apenas no 
papel. Ela vai poder funcionar, porque 
o Congresso vai participar da fiscaliza-
ção financeira externa. E a Comissão de 
Tomada de Contas da Câmara, cujas 
atribuições durante certo tempo foram 
acumuladas com as da Comissão de Or-
çamento, da qual eu fazia parte, pode 
dar o testemunho da necessidade urgen-
te de se estabelecer um sistema de fis-
calização financeira externa por parte 
do Congresso. A fiscalização interna fi-
cará na órbita do Executivo, mas será 
exercida de acôrdo com uma lei que vai 
ser votada pelo Congresso e que, por-
tanto, vai ter o contrôle, quer da fisca-
lização externa, quer da fiscalização in-
terna do campo financeiro. 

Finalmente, o Sr. Senador afirma que 
o projeto é concessivo na ordem econô-
mica. Não encontrei modificações maio-
res no confronto do dispositivo inscrito 
na Constituição de 1946 àquele proposto 
pelo Govêrno e que está sob nosso exa-
me. Devo dizer, contudo, que, na pro-
posta, existe referência expressa ao mo-
nopólio de minerais e de jazidas, o que 
não há na Constituição de 1946. 

Os receios de S. Ex.", quanto à aliena-
ção de nossas riquezas, a começar pelo 
petróleo, pois S. Ex.a cita expressamente 
a PETROBRAS, estão dissipados. En-
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quanto o legislador de 1946 não se 
preocupou em estabelecer norma para 
indenização dos proprietários do solo, 
no caso de jazidas de petróleo e outros 
minerais, cuja exploração constitui mo-
nopólio da União, êste projeto - ainda 
que a redação dos dois artigos seja 
diversa - faz referência expressa ao 
monopólio de riquezas minerais por par-
te da União. Se o artigo mais impor-
tante, o que comanda o Capítulo "Da 
Ordem Econômica e Social", é diferente 
do texto de 1946, é porque no Brasil o 
Estado deve realmente intervir na eco-
nomia daqueles setores que digam de 
perto à segurança nacional, ou daquelas 
atividades para as quais a iniciativa 
particular não tem meios. País de ter-
ritório de oito milhões e quinhentos mil 
quilômetros quadrados, com a população 
concentrada em um têrço do território, 
e com uma população rarefeita nos dois 
terços restantes, como não inscrever na 
Constituição que ao Estado compete 
intervir na economia daqueles setores 
importantes para a segurança nacional 
e naqueles outros onde a iniciativa par-
ticular não tem meios e modos de poder 
prover o desenvolvimento econômico e o 
progresso social? 

A redação da proposta é, acima de 
tudo, uma defesa daquelas atividades 
básicas necessárias, que no Brasil, por 
não ser um País de concentração de 
capital, por não ser um País rico, não 
interessam à iniciativa particular. É 

uma defesa das regiões subdesenvolvi-
das, que, realmente, estão a merecer a 
atenção do Govêrno Central. Para elas, 
sim, para aquelas atividades e para 
essas regiões é que deve o Govêrno vol-
tar suas vistas e canalizar seus esforços 
no setor econômico. 

Sr. Presidente, já devo de muito ter 
ultrapassado o tempo que me era des-
tinado. 

Respondendo, da maneira como me 
foi possível, àquelas alegações contrárias 
ao projeto, quero também agradecer as 
palavras de apoio, se não ao projeto, à 
orientação do Relator, que concluiu pela 
aprovação do projeto, partidas dos no-
bres Deputados Oliveira Brito, Adaucto 
Cardoso, Tabosa de Almeida e, ontem, 
do Sr. Deputado Djalma Marinho. Elas 
servirão de estímulo para que eu possa, 
com auxílio dos Srs. Sub-Relatores e de 
todos os membros da Comissão, levar 
avante essa tarefa, que para mim é 
realmente muito difícil, pois sinto que 
não tenho as necessárias fôrças para 
poder, sozinho, levar a bom têrmo a 
grande emprêsa. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Quanto à correção do procedimento de 
V. Ex.a e aos seus bons propósitos, êsse 
é o pensamento de tôda a Comissão. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Muito grato a V. Ex.a 

Assim, dou por encaminhada a vota-
ção do parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Estamos na tomada dos votos. 

O SR. SENADOR RUY CARNEIRO -
Sr. Presidente, voto com o Senador Josa-
phat Marinho. S. Ex.a interpretou nosso 
pensamento nesta Casa. Esta Carta que 
estamos votando está causando pavor 
aos brasileiros. Tenho a esperança de 
que êste sacrifício imenso que todos es-
tamos aqui fazendo tenha algum resul-
tado entre os homens de boa vontade, 
do Govêrno e da Oposição, que estão 
lutando na defesa dos interêsses do 
nosso povo e das suas reivindicações. 
b:ste o meu voto, de acôrdo com o meu 
colega que representou nosso pensamen-
to, o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO -
Sr. Presidente, voto com o Relator e 
tenho a declarar que a iniciativa do Sr. 
Presidente da República é legítima e 
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tem amparo em precedentes de nossa 
História. O projeto, evidentemente, tem 
incorreções e equívocos, que devem ser 
corrigidos, excessos, defeitos e omissões, 
que devem ser superados. Esta a grande 
tarefa do Congresso Nacional, da qual o 
povo espera que êle há de desempenhar-
se com sabedoria e liberdade. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, voto com o Re-
lator, com a ressalva de que, com minha 
assinatura embora, discordo de alguns 
pontos do projeto, que apreciarei ao 
discutir as emendas. 

O SR. SENADOR 1\'IANOEL VILLAÇA 
- Com o Relator, reservando-me para 
indicar os pontos com os quais discordo, 
por ocasião da discussão e votação das 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Subscreveu o voto do Sr. Se-
nador Josaphat Marinho o Sr. Senador 
Lino de Mattos, que, ao retirar-se por 
motivo urgente, declarou-me que confir-
mava verbalmente o voto já manifes-
tado. 

Nestas condições, estou habilitado a 
proclamar o resultado. 

Votaram a favor do parecer do Sr. 
Relator 13 Srs. Congressistas. Votaram 
com o voto do Sr. Josaphat Marinho, 
rejeitando o parecer do Sr. Relator, 8 
Srs. Congressistas. J!:ste é o resultado. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, pergunto a V. 
Ex.a se os votos dados por alguns emi-
nentes Deputados e Senadores foram 
com restrições ou pura e simplesmente 
de acôrdo com o Relator? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Devo dizer que se votou o 
parecer do Sr. Senador Antônio Carlos. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - A minha pergunta continua: 
se foram ou não os votos com restrições. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Permita que eu responda à 
pergunta, sem sua interrupção. O que 
submeti a votos foi o parecer do Sr. 
Relator, Senador Antônio Carlos. J!:ste 
parecer contém já restrições ao próprio 
projeto, e em tais têrmos que, quantos 
votaram com êste parecer, o fizeram 
com restrições. Sabe o nobre Deputado 
que o voto com restrições é um voto 
favorável; por isto mesmo, foi aprovado 
o parecer do Sr. Senador Antônio Carlos. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Agradeço a explicação de V. 
Ex.a. Fica, então, claro que o voto do 
Sr. Relator - e isto é muito importante 
- foi um voto com restrições ao traba-
lho do Govêrno. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Votou-se o parecer, que, evi-
dentemente, contém restrições. Não haja 
dúvida. Se V. Ex.a conseguiu ver com 
clareza isto, por certo seus colegas tam-
bém viram. 

Srs. Congressistas, agradeço imensa-
mente o comparecimento de V. Ex.as e 
declaro encerrados os nossos trabalhos. 

s.a REUNIAO REALIZADA NO DIA 21 
DE DEZE.l\ffiRO DE 1966 (ú) 

As 16,30 horas do dia 21 de dezembro 
de 1966, na Sala das Comissões, sob a 
presidência do Sr. Deputado Pedro Alei-
xo, presentes os Srs. Senadores Wilson 
Gonçalves, Manoel Villaça, José Guio-
mard, Heribaldo Vieira, Vasconcelos Tôr-
res, Antônio Carlos, Josaphat Marinho 
e Ruy Carneiro, e Deputados Oliveira 
Brito, Adaucto Cardoso, Djalma Mari-
nho, Tabosa de Almeida, Accioly Filho, 
Antônio Feliciano, Ulysses Guimarães, 
Chagas Rodrigues e José Barbosa, reú-
ne-se a Comissão Mista incumbida do 
estudo do Projeto de Constituição. 

O Sr. Presidente declara que, havendo 
número legal, está aberta a sessão e 

(6) D.C.N. de 7-1-67 pãg. 19 
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manda proceder à leitura da Ata da 
reunião anterior, que, depois de lida, 
é aprovada. 

Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Srs. Senadores Eurico 
Rezende, Aurélio Vianna e Lino de Mat-
tos, e o Deputado Adolpho de Oliveira. 

O Sr. Presidente, com a palavra, sub-
mete à Comissão o seguinte calendário: 
até o dia 27, às 24 horas, recebimento 
de emendas; dia 2 de janeiro de 1967, 
às 20 horas, na Sala da Comissão de 
Orçamento da Câmara, reunião para 
apreciação dos pareceres sôbre as emen-
das apresentadas, podendo as reuniões 
se estenderem até o dia 7 de janeiro, 
prazo julgado suficiente para as dis-
cussões. Dia 7 deverá estar concluído o 
parecer que será enviado à Secretaria 
da Presidência do Congresso, às 18 ho-
ras, a fim de ser publicado, permitindo 
que no dia 9 a matéria comece a ser 
debatida pelo Plenário do Congresso. 
Antes do dia 9, o Presidente do Con-
gresso dará sessões nos dias 5, 6 e 7 
para os debates preliminares sôbre as 
emendas, e a partir do dia 9 sessões 
matutinas, vespertinas e noturnas para 
a discussão final das emendas. 

A proposta é aprovada por unanimi-
dade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-
se a reunião, lavrando eu, Maria Helena 
Bueno Brandão, Secretária, a presente 
Ata que depois de lida e aprovada será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

6.a REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 
3 DE JANEIRO DE 1967 

As 9 horas do dia 3 de janeiro de 1967, 
na Sala das Comissões, sob a presidên-
cia do Senhor Deputado Pedro Aleixo, 
presentes os Senhores Senadores Wilson 
Gonçalves, Eurico Resende, Vasconcelos 
Tôrros, Antônio Carlos, Aurélio Vianna, 
Josaphat Marinho e Adalberto Senna e 
os Deputados Oliveira Brito, Adaucto 

Cardoso, Djalma Marinho, Tabosa de Al-
meida, Accioly Filho, Antônio Feliciano, 
Ulysses Guimarães, Adolpho Oliveira, 
Chagas Rodrigues e José Barbosa, reúne-
se a Comissão Mista incumbida do estudo 
do Projeto de Constituição. 

O Sr. Presidente declara que, haven-
do o quorum necessário para a abertura 
da reunião, está aberta a sessão, na qual 
começarão os trabalhos de exame, debate 
e votação das emendas oferecidas ao pro-
jeto de Constituição aprovaC..o pelo Con-
gresso Nacional. 

É lida a ata da reunião anterior e 
aprovada. 

Passa-se ao expediente que é lido pela 
Secretaria. 

Com a palavra, o Sr. Presidente comu-
nica que foi cumprido o disposto no arti-
go 6.0 das Normas, visto como foram 
examinadas e relacionadas tôdas as 
emendas apresentadas, tendo sido verifi-
cado que as que foram objeto de estu-
dos, por parte dos Srs. Sub-relato.res, es-
tavam subscritas, no mínimo por 1/4 
dos Membros do Senado ou por 1/4 dos 
Membros da Câmara. 

"Parece-me, continua o Sr. Presidente, 
que tendo sido estabelecido o critério 
do exame, em primeiro lugar, dos pare-
ceres oferecidos pelos Sub-relatores de-
signados para a apreciação da matéria 
segundo a distribuição já conhecida, e, 
tendo sido elaborado o parecer sôbre as 
emendas, pelos Srs. Sub-relatores, cabe 
a cada um dêstes dar conhecimento c!o 
seu relatório para que sôbre o mesmo l'e 
manifeste o Sr. Relator-Geral. 

Segundo o critério anunciado, o Sr. 
Relator limitar-se-á a examinar as con-
clusões dos pareceres de cada um dos 
Srs. Sub-relatores, aceitando o parecer 
em parte ou totalmente e, no caso de 
não aceitar totalmente, dizendo quais os 
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pontos de divergência, reportando-se, es-
pecialmente, as emendas oferecidas." 
(Ver notas taquigráficas em anexo). 

O Sr. Presidente comunica que se vai 
iniciar a leitura dos pareceres dos Sub-
relatores, seguindo a ordem dos Capítu-
los. O primeiro é o do Sr. Deputado Oli-
veira Brito. Em seguida, os dos Srs. Se-
nador Vasconcelos Tôrres, Deputados Ac-
cioly Filho e Adaucto Cardoso, Sena-
dor Wilson Gonçalves e Deputado Djal-
ma Marinho, que lêem seus pareceres, 
conforme resumo publicado em anexo. 

Terminada a leitura dos pareceres, o 
Sr. Relator-Geral lê o seu parecer sôbre 
os mesmos (ver publicação anexa). 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira pe-
<Je a palavra para duas questões de or-
dem que são atendidas pelo Sr. Presi-
dente, tomando parte nos debates o Sr. 
Senador Josaphat Marinho e o Senhor 
Deputado Oliveira Brito. (notas taqui-
gráficas anexas). 

É encerrada a sessão, convocando o Sr. 
Presidente a próxima reunião para o 
dia 4, às 9 horas. 

Nada mais havendo a tratar, lavrei a 
presente ata eu, Maria Helena Bueno 
Brandão, Secretária, que depois de lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Pre-
sidente. 

ANEXO DA ATA DA 6.a REUNIAO, 
REALIZADA NO DIA 3 DE JANEIRO 

DE 1967, AS 9,00 HORAS 

O SR. PRESIDENTE - (Deputado 
Pedro Aleixo) - Presente o quorum ne-
cessário para a abertura da reunião, de-
claro aberta a sessão, na qual iremos 
começar os nossos trabalhos de exame, 
debate e votação das emendas oferecidas 
ao projeto de Constituição aprovado pelo 
Congresso Nacional. 

Passa-se à leitura da ata. 
(É lida a ata). 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão a 
Ata. (Pausa) Não havendo observações, 
dou-a por aprovada. 

Passa-se à leitura do Expediente. 

(Expediente. Lê.) 

Finda a leitura do Expediente, cum-
pre-me comunicar aos Srs. Membros des-
ta Comissão que foi cumprido o dispos-
to no art. 6.0 das normas, visto como 
foram examinadas e relacionadas tôdas 
as emendas apresentadas. As que foram 
objeto de estudos por parte dos Senhores 
Sub-Relatores estavam subscritas, no mí-
nimo, por 1/4 dos Membros do Senado 
ou por 1/4 dos Membros da Câmara. 

Vamos, agora, iniciar os nossos traba-
lhos. 

Parece-me que, tendo sido estabeleci-
do o critério do exame, em primeiro lu-
gar, dos pareceres oferecidos pelos Sub-
Relatores designados para a apreciação 
da matéria, segundo a distribuição, cabe 
aos Srs. Sub-Relatores dar conhecimento 
do seu relatório para que sôbre o mesmo 
se manifeste o Sr. Relator-Geral. 

Segundo o critério anunciado, o Sr. Re-
lator limitar-se-á a examinar a conclu-
são do parecer de cada um dos Srs. 
Sub-Relatores, aceitando o parecer em 
parte ou totalmente. No caso de não 
aceitar totalmente, enunciará os pontos 
de divergência, reportando-se especial-
mente às emendas oferecidas. 

Assim sendo, só mediante a leitura dos 
Pareceres dos Srs. Sub-Relatores é que a 
Comissão ficará habilitada a apreciar a 
matéria, para efeito de início da discus-
são. 

O SR. ADAUTO CARDOSO- Pela Or-
dem, Sr. Presidente . . . Poderia V. Ex.a 
esclarecer se nesta sessão matutina, ha-
verá debates entre o Sub-Relator e o 
Relator a respeito das emendas em tôrno 
das quais divergem? 
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O SR. PRESIDENTE - (Deputado 
Pedro Aleixo) - Não haverá debates. 

O SR. ADAUTO CARDOSO - Agra-
deço a V. Ex.a. 

O SR. PRESIDENTE - (Deputado 
Pedro Aleixo) - O Sr. Sub-Relator lerá 
seu parecer e, terminada a leitura, o Sr. 
Relator dará conhecimento do seu pare-
cer, que já se encontra pronto. 

Vamos iniciar a leitura dos pareceres 
dos Sub-Relatores. O primeiro é o Sr. 
Deputado Oliveira Brito, a quem dou a 
palavra. 

O SR. OLIVEffiA BRITO (Lê) 

TÍTULO I 
Da Organização Nacional 

CAPÍTULOS I a V 
Sub-Relator: Deputado Oliveira Brito 

Ao Título I, Capítulos I a V, artigos 
1.0 a 27, do Projeto de Constituição ora 
em exame no Congresso Nacional, foram 
apresentadas 311 emendas, assim distri-
buídas: oito ao Preâmbulo, uma alteran-
do o próprio título ,seis ao art. 1.0 , qua-
tro ao 3.0, sete ao 4.0 , quatro ao 6.0 , doze 
ao 7,0 , sessenta ao 8.0 , quatro ao 9.0 , vin-
te e duas ao 10, nove ao 11, quatro ao 
12, vinte e três ao 13, cinco ao 14, cin-
qüenta e cinco ao 15, nove ao 16, uma 
substitutiva dos arts. 17 a 27, seis ao 
art. 18, vinte e uma ao 19, duas ao 20, 
nove ao 21, duas ao 22, dezenove ao 23, 
três ao 24, duas ao 25 e nove ao 27, além 
de cinco genéricas, sem individuação dos 
artigos que pretendem modificar, supri-
mir ou aditar. 

O exaustivo trabalho do exame das 
emendas foi sensivelmente amenizado 
pelas luzes do eminente relator-geral, 
Senador Antônio Carlos Konder Reis, a 
cuja compreensão, lucidez, devotamento 
e elevação de propósitos, rendo, de justi-
ça, a homenagem do meu aprêço. 

Apesar de numerosas, as emendas não 
trazem larga contribuição à melhoria do 
projeto, se presentes tivermos, de um 

lado, as linhas estruturais de um Estado 
Moderno, regido por um sistema de go-
vêrno democrático, segundo as conquis-
tas mais recentes da doutrina e da prá-
tica da democracia representativa, e, do 
outro ,a experiência, amarga, muita vez, 
que nos deixou a vivência da Constitui-
ção de 46. Até mesmo nos capítulos mais 
importantes, vale dizer, competência da 
União, dos Estados e Municípios, inclusi-
ve intervenção e sistema tributário, os 
subsídios que o Plenário do Congresso 
Nacional ofereceu à Comissão deixam 
muito a desejar. Isto não obstante, me-
receram tôdas elas, uma a uma, as emen-
das, meditado estudo, dentro do espírito 
que nos anima, ao relator e a mim, e, de 
resto, à própria Comissão, de, sem que-
bra da unidade do projeto e, conseqüen-
temente, da manutenção de sua estru-
tura geral, buscarmos, no clarão que a 
inteligência, o saber e o patriotismo dos 
Srs. Congressistas fariam espargir sôbre 
a proposição governamental ,o socorro 
indispensável para que a Constituição 
que vamos votar, sendo assim o resulta-
do da participação de tôdas 3$ corren-
tes de pensamento que se fazem repre-
sentar no Parlamento brasileiro, venha 
a ser, realmente, um instrumento capaz 
de imprimir eficiência aos Podêres da 
República, de assegurar ordem, paz e 
tranqüilidade à nossa Pátria, de contri-
buir, em suma, para o trabalho profícuo, 
construtivo, do qual há de vir o enri-
quecimento do povo brasileiro, em todos 
os setores de atividade, assim no campo 
material como no terreno espiritual, po-
lítico e social. 

A escassez de tempo e o vulto das 
emendas não me permitem, como é com-
preensível, dar as razões do meu conven-
cimento ao aceitar e, sobretudo, ao re-
cusar as proposições que apreciei, salvo 
eventualmente em relação àquelas que 
me pareceram mais discutíveis. Quanto 
às demais, desde que haja destaque, di-
rei à Comissão e ao Plenário, de viva 
voz, os motivos do meu entendimento. 
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De referência, porém, às que foram aco-
lhidas apenas em parte, procurarei des-
de logo precisar o meu pensamento, mor-
mente quando tiver de compor um tex-
to com elementos de duas ou mais emen-
das, a fim de que a Comissào possa jul-
gar com melhor conhecimento de causa. 

Dentro dessa diretriz, opino: 
I. Favoràvelmente à aprovação das 

Emendas: 550, 362, 315, 1.6, 449.1, 589, 
312, 189, 654, 1.14, 205, 1.23, 61, 1.24, 453, 
268, 140, 70.2, 70.3 (quanto ao § 5.0 ), 322, 
63, 26, 106, 327, 588, 839.13, 781.1, 843 .3, 
805.1, 781.10, 843.4, 805.1, 781.18, 781.19, 
872, 781.23, 781.24, 781.27, 781.29, 871, 858, 
856, 857, 859. 

11. Pela aceitação, apenas em parte, 
das emendas: 

a) 1.2, 313 e 607 - Referem-se ao 
art. 1.0 , § 2.0 • Aceito, na Emenda 
1.2, a expressão: "são símbolos 
nacionais a bandeira e o hino vi-
gorantes na data da promulgação 
desta Constituição" e, na Emen-
da 313, a frase: "e outros estabe-
lecidos em lei"; e da 607 sugiro se 
destaquem para aprovação os 
dois últimos períodos, que dizem: 
"A lei federal regulará o uso dos 
símbolos nacionais. Os Estados e 
o Distrito Federal poderão ter 
símbolos próprios." 
Se acolhido o meu ponto de vista, 
o dispositivo ficará assim redigi-
do: "São símbolos nacionais a 
bandeira e o hino vigorantes na 
data da promulgação desta Cons-
tituição, além de outros estabe-
lecidos em lei. A lei federal regu-
lará o uso dos símbolos nacio-
nais. Os Estados e o Distrito Fe-
deral poderão ter símbolos pró-
prios." 

b) 826- Diz respeito ao art. 4.0 • Pela 
inclusão do item, com esta reda-
ção: "As terras ocupadas pelos 
silvícolas." 

c) 598, 286 e 628, relativas ao ar-
tigo 8.0 , item XII. Da primeira, 
retiro a expressão: "organizar a 
defesa permanente contra as en-
demias rurai.s e as calamidades 
públicas"; da 286, a frase:: "espe-
cialmente a sêca e as inunda-
ções"; e da 628, a expressão: "or-
ganizar e executar planos de 
ocupação e desenvolvimento das 
regiões menos desenvolvidas do 
País". 

d) 529 - Refere-se ao art. 8.0 , item 
XIV, b. Favorável a que se dê ao 
dispositivo esta redação, retirada 
da emenda: "A energia elétrica 
de qualquer origem ou natureza." 

e) 861, relativa ao art. 8.0 , item XVI, 
letra c. Pela aprovação da frase 
"de planejamento integrado re-
gional", para incluí-la no texto 
do projeto. 

f) 320, referente ao art. 10, item VII, 
letras b e c. Favorável à aprova-
ção apenas da letra b. 

g) 867, que diz respeito ao art. 13, 
item IV. Pela aprovação das ex-
pressões: "fiscalização orçamen-
tária" e "além das atribuições 
previstas no art. 69". 

h) 868, também relativa ao art. 13. 
Pela aprovação do texto: "a fis-
calização financeira e orçamen-
tária caberá à Assembléia Legis-
lativa, com o auxílio do Tribunal 
de Contas". 

i) 590, ainda referente ao art. 13, 
para lhe acrescentar mais um 
item. Favorável, com esta reda-
ção: "contrôle, através do Tribu-
nal de Contas, de todos os atos 
referentes a obras públicas e de 
quaisquer operações que envol-
vam ônus para o Tesouro". 

j) 521 - Diz respeito ao art. 13, 
§§ 2.0 e 5.0 , e ao art. 14. Pela apro-
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vação apenas ao § 5.0 , que deverá 
ser renumerado. 

lt) 200, relativa ao art. 13, § 4.0 Sou 
ravorável à aprovação, para se 
intercalar no texto do projeto en-
tre as expressões "Distrito Fe-
deral" e "são considerados", da se-
guinte frase "e os Corpos de 
Bombeiros". 

l) 54 - A referência exata é ao ar-
tigo 15, item li, letra a. Favorá-
vel a que se acresça ao dispositi-
vo a expressão: "prestação de 
contas e publicação de balance-
tes no prazo fixado em lei"; de 
tal sorte que o inciso fique assim 
redigido: "a) à decretação e ar-
recadação dos tributos de sua 
competência e à aplicação de 
suas rendas, sem prejuízo da 
obrigação de prestar contas e de 
publicar balancetes no prazo fi-
xado em lei." 

m) 82.1, 521.m e 365, relativas ao § 
2.0 do art. 15. Quanto à primeira, 
o meu entendimento é no senti-
do de ser destacado do texto e 
aprovado o seguinte: "os verea-
dores não perceberão remunera-
ção, salvo os das Capitais e dos 
Municípios de renda igual ou su-
perior a um trigésimo da receita 
orçamentária do Município da 
capital", entrando aqui a parte 
aceita da Emenda 52l.m, que diz: 
"nas Capitais, não poderá ultra-
passar a metade dos subsídios dos 
deputados estaduais, calculados à 
base das sessões ordinárias, e, nos 
demais Municípios, a metade dos 
subsídios dos respectivos prefei-
tos". Completar-se-á o dispositi-
vo com o sugerido na Emenda 
365, assim redigido: "Não poden-
do a despesa exceder de um por 
cento da arrecadação municipal". 

n) 455, 1.27 e 53 - Referem-se ao 
art. 15, § 3.0 . Sou pela aprovação 

das expressões: "A intervenção 
nos Municípios será regulada na 
Constituição do Estado, só po-
dendo ocorrer:", extraída da 
Emenda 455; "I - para lhes re-
gularizar as finanças quando se 
verificar impontualidade no ser-
viço de empréstimo garantido 
pelo Estado ou quando deixarem 
de pagar, por dois anos consecu-
tivos, a dívida fundada; 11 -
quando a administração munici-
pal não prestar contas", retirada 
da Emenda 1.27; "e não publicar 
balancetes nos prazos estabeleci-
dos em lei", constante da Emen-
da 53. 

o) 62 e 794, relativas ao art. 15, item 
li, § 4.0 • Sou pela aprovação, na 
Emenda 62, da expressão "e das 
Câmaras Municipais", e na 
Emenda 794, da parte que diz: 
"assegurada a participação fi-
nanceira da União e dos Estados, 
na forma que a lei re~lar". 

p) 70 - Refere-se aos arts. 8.0 e 15, 
Pela aprovação, apenas, do § 5.0 

do art. 15, constante do item III. 

q) 804.f - Favorável apenas à in-
clusão, no texto do art. 22 do pro-
jeto, do qualificativo "externa", 
contido na emenda. 

r) 843.1 e 2 - Referem-se ao art. 
8.0 , itens V e VII, respectivamen-
te. Favorável à exclusão, em am-
bas, do qualificativo "comple-
mentar". 

s) 1.16 - Favorável, para constituir 
texto da letra k do item XVI do 
art. 8.0 , com o acréscimo da ex-
pressão: "e transferência de va-
lôres para fora do País", contida 
no projeto. 

t) 297 - Refere-se ao § 1.0 do art. 
25. Sou favorável à sua aprova-
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ção, exceto quanto ao qualificati-
vo "complementar", de tal modo 
que o assunto venha a ser regu-
lado apenas por lei e não por lei 
complementar. 

111. Por que sejam consideradas pre-
judicadas as Emendas: 1.1, 131, 207.1, 
682, 605, 472 e 805.a, em face do parecer 
favorável à Emenda 550; 291 e 1.3, em 
virtude do acolhimento das Emendas 
1.2, 313 e 607; 428.1, 1.11, 130.2, 477, 291.2, 
56, 713.1, 805.e, 791.1, 787, em razão do 
parecer sôbre a Emenda 843.1; 366,1. 8, 
311, 130 .1, 87, 527, 774, 838.2, 781.2, 805.d, 
878, em razão do parecer sôbre a Emen-
da 839.13; 713.2, 147, 703 e 1.20, em 
face do parecer sôbre a Emenda 843.4; 
1.12, 452, 741. 805.f, em virtude do pare-
cer sôbre a Emenda 843.2; 459, em face 
da Emenda 843.3; 1.25, atendida na 
Emenda 61; 621 e 345, contidas na Emen-
da 453; 521.3, em face das Emendas 62 
e 794, que foram acolhidas em parte; 
186, em face da Emenda 290; 169, em fa-
ce da 521.2; 130.3 e 731, em face da 268; 
354.1, em face do parecer sôbre a 140; 
215, 674, 676, 288 e 130.c, em face da 82, 
365 e 52l.m; 521.d, em face da 848, in-
cluída noutro capítulo do projeto; 479, 
168, 202, 273, 234, 710 e 413, em razão do 
parecer sôbre as Emendas 82, 365 e 
521.m; 131.2, 346, 530, 681.4, em face 
da Emenda 63; 73, em face da 308; 292, 
em razão da Emenda 26; 294, em virtu-
de da 106; 558, em face da 327; 805.b, 
em face da 1.2, e 607; 838.3, 781.3, 781.6, 
781.9, 781.11, 781.16, 781.17, em razão do 
parecer sôbre as Emendas 529, 1.14, 654, 
805.i, 843.4, 61, 453, respectivamente; 
781.21, 883.7, em face da 268.1; 789, 
804. d, em face da 140 e 82, respectiva-
mente; 791.5, em face da 62 e 794; 
781.28, 838.5 e 840.3, em face da 63; e, 
finalmente, 838. 6, em face da 327. 

IV. Pela rejeição das Emendas: 30, 
131.1, 217.1, 367, 550, 682, 605, 472, 1.5, 
623, 343, 1.4, 629, 1.7, 428.3, 6 e 7, 1.9, 
1.10, 741, 226, 655, 430, 533, 1.13, 70.1, 1.15, 

76.a, 31, 298, 308, 805.h, 791.2, 1.17, 75, 
415, 48, 231, 640, 726, 617, 1.18, 38, 1.19, 
130.3, 133, 1.21, 90.1, 2 e 3, 1.22, 130.4, 
320.6, 90.4, 592, 591, 83, 90.5, 35, 521.1, 
742, 454, 710, 636, 90. 6, 35. 2, 593, 103 .1 e 2, 
1.26, 354.2, 64, 595, 594, 386, 217.3, 603, 
491, 79, 512, 583, 1.28, 733, 732, 1.29, 341, 
151, 222, 19, 660, 339, 281, 396, 58, 40, 1.30, 
335, 72, 492, 18, 493, 107, 495, 494, 120, 
1.31, 52, 232, 295, 253, 225, 792.1, 839.12, 
839.14, 839.15, 838.1, 838.4, 805.c, 805.g, 
781.4, 781.5, 781.7, 781.8, 883.1, 883.2, 
791.3, 805.j, 781.13, 781.12, 781.14, 805.m, 
805.k, 781.15, 869, 761.1, 761.2, 781.20, 
781.21, 883.8, 759, 781.22, 883.3, 804, 791.4, 
804.b, 840.4, 779, 781.26, 793, 781.25, 820, 
791.6, 781.30, 804.e, 840.2, 840.3, 823, 781.32, 
804.g, 804.h, 790 e 804.i. 

V. Pela transferência, para o Capítu-
lo referente ao Poder Judiciário, da 
Emenda 49, onde poderá ser apreciada 
em melhores condições. 

Quanto à Emenda 659, rogo à Comis-
são que a examine tendo presentes as 
peculiaridades de que se reveste. A ma-
téria, para ser decidida por êste órgão, 
não requer maiores estudos. Depende 
apenas do pêso da conveniência políti-
ca, razão por que me reservo para pro-
ferir o meu voto sem pretender influir 
na decisão dos eminentes membros da 
Comissão. 

É êste o meu entendimento sôbre a 
matéria que me foi dada a examinar. 

Brasília, 3 de janeiro de 1967. - Depu-
tado Oliveira Britto, Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE - (Deputado 
Pedro Aleixo) -Passemos agora a ouvir 
o parecer do segundo Sub-Relator, pela 
ordem na Comissão, o Sr. Senador Vas-
concellos Tôrres, a quem incumbe opinar 
sôbre as emendas que recaíram no Capí-
tulo do Poder Legislativo. 

O SR. VASCONCELLOS TORRES (Lê) 
- Sr. Presidente, Sr. Relator-Geral, Srs. 
Senadores, Srs. Deputados. 



TiTULO I 
Da Organização Nacional 

CAPíTULO VI 
Do Poder Legislativo 

Sub-Relator: Senador Vasconcelos 
Tôrres. 

A parte do Poder Legislativo, no Pro-
jeto de Constituição encaminhado pelo 
Executivo, já aprovado em primeiro tur-
no, vai dos arts. 28 a 71, situada no Tí-
tulo I, Capítulo VI. Num total de 43 dis-
posições - afora os parágrafos, alíneas, 
itens ou incisos -, o que predomina é 
a regra internacional, a mantença dos 
imutáveis princípios que regulam e de-
finem o Direito Constitucional, conser-
vado o traço geral da tradição brasilei-
ra, com os acréscimos inovadores dos 
atos institucionais. 

Não faltaram críticas, as mais veemen-
tes - para não dizer apaixonadas -, 
no setor que ora examino, invariàvel-
mente alegando-se que o projeto era 
autoritário, macrocefalizava o Executivo, 
em detrimento do Poder mais ligado ao 
povo, o pulmão, segundo a velha frase, 
por onde respira a democracia. O antigo 
liberalismo saudosista lubrificou os ar-
cabuses e fêz fogo cerrado contra a ini-
ciativa proposta ao Congresso. 

Irrebatível é o argumento de que a 
Carta de 67 se situa entre as que armam 
o Poder Executivo de meios adequados 
para o funcionamento normal do regi-
me. A de 46 está sob o influxo de acon-
tecimentos políticos recentes, e sua con-
textura tem muito do espírito de Wei-
mar. Ao sociólogo caberá examinar até 
que ponto aquêle estatuto magno, que 
ainda nos rege, influiu no estado de coi-
sas antes e depois de 31 de março de 
1964. 

Nada me levou a concluir, do detido 
exame a que procedi, a respeito da hi-
pertrofia do Executivo em detrimento 
do Legislativo. E nos poucos pontos onde 
parecia caracterizar-se uma demasia, a 
emenda surgiu para eliminá-la. Os crí-
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ticos que procuraram identificar o au-
toritarismo não o fizeram, propriamente, 
nos dispositivos concernentes a•, Legis-
lativo, e escarafuncharam, com prefe-
rência, as atribuições presidenciais. 

B. Mirkine-Guetzsvitch, no livro Mo-
dernas Tendências do Direito Constitu-
cional (pág. 202), observa que as indi-
cações cada vez mais complicadas da 
vida atual transformam as relações 
entre o Legislativo e o Executivo. Diz 
o emérito jurista que numa democracia 
moderna não deve existir luta entre o 
Legislativo e o Executivo e, mais, que 
o verdadeiro sentido do regime demo-
crático exige o fortalecimento do Exe-
cutivo. 

O que se intentou realizar com a pro-
posta foi considerar o Executivo como 
fonte de fôrça e energia, dentro daque-
les ensinamentos de Carl Schmitt e para 
a formação da unidade política, resul-
tante dos interêsses contrapostos, opi-
niões e tendências, para a sua integra-
ção, como queria Rodolfo Smend. Claro 
que sem menoscabo do Legislativo, que 
teve, também, sob certos aspectos, am-
pliadas as suas atribuições. 

O capítulo do Poder Legislativo, no 
Título I do projeto, compreende as se-
guintes seções: Disposições Gerais - Da 
Câmara dos Deputados - Do Senado 
- Das Atribuições do Poder Legislativo 
- Do Processo Legislativo (cuja modi-
ficação sugeri para Elaboração Legisla-
tiva, o que foi aceito) - Do Orçamento 
- Da Fiscalização Financeira e Orça-
mentária. As quatro primeiras seções 
compõem-se de 19 artigos, do 28 ao 46. 
Se fôsse estabelecido um confronto dês-
ses 19 artigos com os da Carta de 46, 
que são os de números 37 a 66, consta-
taríamos poucas alterações e, em alguns 
dos casos, havendo mesmo transplante 
redacional e condensações de artigos 
que diminuíram o número da proposta. 

Algumas das modificações na Seção 
"Disposições Preliminares": O Senado 
Federal passa a ser o Senado da Repú-
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blica (art. 37); o recesso parlamentar 
de julho; no que tange às imunidades 
parlamentares, a doutrina foi mantida, 
variando sàmente o prazo para a ma-
nifestação da Câmara respectiva, em 
caso de pedido de licença para proces-
sar qualquer dos seus membros, findo 
o qual fica decidido automàticamente; 
no que diz respeito às comissões parla-
mentares de inquérito, surge, apenas, 
o que entendo salutar, a proibição de 
criar novas CPI, salvo deliberação em 
contrário da maioria da Casa, quando 
estiverem funcionando pelo menos seis 
órgãos sindicantes dessa natureza; a 
convocação de suplente foi regulada, 
afinal, em benefício do próprio decôro 
parlamentar. A obrigatoriedade do voto 
secreto em determinados casos, pelo 
Senado foi estabelecida através de 
emenda. 

Na parte relativa à Câmara dos Depu-
tados e ao Senado da República, são de 
pequena monta, igualmente, as altera-
ções. É fato que a idade mínima, no 
projeto, para a eleição de Deputados e 
Senadores foi fixada em 25 e 35 anos, 
respectivamente. Emenda de minha au-
toria, apoiada pelo Relator-Geral, fixou 
em 21 e 30 anos os limites para a ele-
gibilidade, sob o fundamento de que o 
Brasil é constituído de mais de 60% de 
moços e que muitos dêsses já revelaram 
cultura e experiência em diferentes pos-
tos no Legislativo e no Executivo. Quan-
to ao número de Deputados, ao invés 
da fixação em lei, sê-lo-á na base de 
proporcionalidade estudada criteriosa-
mente e que "não exceda um para cada 
300.000 habitantes, até vinte e cinco 
Deputados, e um para um milhão de 
habitantes". 

Estive atento para emendas de reda-
ção, várias aceitas, que aprimoram o 
texto e corrigem omissões (como, por 
exemplo, voto direto para a eleição de 
Deputados, renovação alternada do Se-
nado etc.), e que mereceram reparos na 
imprensa. 

Na Seção "Das Atribuições do Poder 
Legislativo", principalmente no art. 45, 
item II, parece ter havido interpreta-
ções falhas de críticos, açodados, que 
trombetearam haver sido retirada do 
Congresso a competência para autorizar 
o Presidente da República a permitir 
que fôrças estrangeiras transitem pelo 
território nacional ou nêle permaneçam 
temporàriamente. 

Neste passo, convém transcrever o que 
diz Themistocles Cavalcanti, comentan-
do a Carta de 46: 

"A passagem de fôrças estrangeiras 
pelo território nacional ou a sua 
permanência são igualmente fatos 
da maior gravidade e que inte-
ressam às relações internacionais, 
questões que envolvem a convivên-
cia com nações estrangeiras e afe-
tam a soberania nacional. 
Não só razões de conveniência po-
lítica, mas também a sujeição do 
território nacional, mesmo uma de 
suas parcelas, ao regime militar 
de outra potência, embora amiga, 
justificam a maior ponderação a 
que deve preceder consulta ao Po-
der Legislativo. 
Já abordamos a questão nos comen-
tários ao art. 5.0 , V, a que agora 
também fazemos remissão. 
Numerosos problemas podem surgir 
em tais emergências, principalmen-
te os relativos à jurisdição militar 
da autoridade militar estrangeira 
sôbre a fôrça estacionada." (Págs. 
132/133 - A Constituição Federal 
Comentada - Themistocles Brandão 
Cavalcanti.) 

Na Seção "Do Processo Legislativo" 
(modificado para Elaboração Legislati-
va) despontam as inovações mais im-
portantes, em relação à Carta de 46: 

1 - iniciativa do Presidente da 
República propor emenda à 
Constituição; 
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2 - leis complementares da Cons-
tituição; 

3 - delegação de podêres, discipli-
nando o processo das leis de-
legadas; 

4 - expedição de decretos-leis pelo 
Presidente da República; e 

5 - incorporação ao texto consti-
tucional das inovações dos 
Atos Institucionais n.0 ' 1 e 2, 
no respeitante à tramitação 
de projetos de lei e de emen-
da constitucional encaminha-
da pelo Executivo e, bem as-
sim, a alçada privativa de cer-
tas leis de caráter financeiro 
e assemelhado. 

A crítica maior concentrou-se em tôr-
no dos decretos-leis, que, para muitos, 
recordava fases de exceção vividas pelo 
Brasil. Emenda aceita por mim e pelo 
Relator-Geral parece ter diminuído 'J 
impacto causado pela faculdade reque-
rida. A emenda, de autoria do Senador 
Eurico Rezende, disciplina a matéria c 
a contém em limites aceitáveis. 

Está assim redigida: 
"Art. 57 

Substitua-se pelo seguinte: 
"O Presidente da República, em 
casos de urgência e de interêsse 
público relevante, poderá expedir 
decretos com fôrça de lei, nos se-
guintes casos: 

I - grave e iminente risco da se-
gurança dos Podêres do Es-
tado; 

11 - ameaça atual à segurança e 
disciplina militares; 

111 - matéria cambiária." 

A ela dei parecer favorável. O Relator-
Geral foi contra. 

As Seções VI e VII, últimas do Capí-
tulo VI, relativo ao Poder Legislativo, 

tratam do Orçamento e da Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. 

Pràticamente, nenhuma inovação de 
monta temos a registrar nesse terreno, 
pois os dispositivos do projeto, regulan-
do a matéria, obedeceram às normas 
estabelecidas nos Atos Institucionais 
n.O' 1 e 2 e nos Atos Complementares 
n.0 ' 18 e 21, de 1966, visando a maior 
eficácia e rapidez da tarefa legislativa. 

Observa-se, no projeto, a preocupação 
de resguardar-se o equilíbrio orçamen-
tário, colocando-se a Lei de Meios a 
salvo de distorções a que poderá estar 
sujeita, se não se coibir a possibilidade 
de alterá-la, no correr do exercício fi-
nanceiro, através de abertura de cré-
ditos especiais, suplementares e extraor-
dinários, prática que, na realidade 
conduz a verdadeiros orçamentos para-
lelos. 

Duas alterações, em relação à Cons-
tituição vigente, saltam à vista: pelo 
projeto, tôda proposição sôbre matéria 
financeira será da iniciativa exclusiva 
do Presidente da República (art. 66), ao 
contrário do que sucede na Constituição 
vigente, pela qual (art. 67 § 1.0 ) tal 
competência era dividida com a Câma-
ra dos Deputados. 

A outra modificação é a do art. 67 
do projeto, e esta de inegável acêrto. 

De acôrdo com a Constituição atual 
(art. 74), se o orçamento não tiver sido 
enviado à sanção até 30 de novembro, 
prorrogar-se-á para o exercício seguinte 
o que estiver em vigor. 

Ora, o Orçamento é o instrumento de 
Govêrno por excelência. Os recursos 
previstos na Lei de Meios, de receita 
e de despesa, são disciplinados e coor-
denados em função de um plano admi-
nistrativo a ser efetuado num determi-
nado exercício. I!:sses recursos variam 
enormemente de ano para ano, o que 
determina a renovação e a atualização 
dos programas de administração a êles 
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vinculados. Se, portanto, o Congresso, 
por esta ou aquela razão, deixar de vo-
tar o Orçamento no prazo legal que lhe 
foi para tanto deferido, e passando a 
valer, para o exercício seguinte, o Or-
çamento do exercício findo, o País será 
entravado em seu desenvolvimento e o 
Govêrno pelado em suas atividades re-
novadoras. 

O projeto corrige essa situação, pois 
manda, no art. 67, que o projeto de lei 
orçamentária anual será enviado' pelo 
Presidente da República à Câmara dos 
Deputados até cinco meses antes do iní-
cio do exercício financeiro, e, se não fôr 
à sanção até um mês antes da mesma 
data, será promulgado como lei pelo 
Poder Executivo. 

É verdade que o Congresso nunca dei-
xou de votar o Orçamento a tempo e à 
hora, mas o dispositivo do projeto é sa-
lutar e previne uma situação que, teori-
camente, poderá verificar-se. 

O projeto, no artigo mencionado, con-
tém, ainda, prescrições interessantes, 
segundo as quais a Câmara dos Depu-
tados terá prazo determinado para en-
viar o Orçamento ao Senado ,sob pena 
de sua ida automática para aquela 
Casa, à qual é dado, igualmente, um 
prazo certo para estudá-lo e devolvê-lo 
à Câmara. Tais medidas serão favorá-
veis à elaboração orçamentária, evitan-
do-se o atropêlo em que é a matéria 
votada no Senado, aonde chega, sempre, 
com um atraso muito grande. 

No tocante à organização e funções 
do Tribunal de Contas, o projeto é bem 
melhor do que a Constituição de 46, 
bastando considerar que, para a escolha 
de seus membros, deverão ser levados 
em conta não só a idoneidade moral 
como os "notórios conhecimentos jurí-
dicos, econômicos, financeiros ou de 
administração pública" do candidato, o 
que não acontece atualmente. 

De qualquer forma, para melhorar 
ainda mais o texto, julguei oportuno 

acolher emenda que amplia as atribui· 
ções do Tribunal de Contas, mandando 
acrescentar ao art. 71 mais quatro pa-
rágrafos. 

A emenda fortalece o referido órgão 
especialmente no que diz respeito à fis-
calização e legalidade das despesas, ao 
mesmo tempo que contém disposições 
que visam a evitar o emperramento da 
Administração. 

Das 263 emendas que foram subme-
tidas ao crivo da minha apreciação, re-
sultou o quadro seguinte: 

APROVADAS INTEGRALMENTE 
N.o• 

1 (33) -- 1 (37) -- 1 (38) -- 1 (39) 
-- 1 (40) -- 1 (43) -- 1 (50) -- 86 --
121 -- 130 (22) -- 130 (26) -- 130 (27) 
-- 170-- 193-- 210-- 217-- 224--
229 -- 260 -- 467 -- 380 -- 555 -- 587 
-- 685 -- 787 -- 803 (H -- acrescen-
tar resoluções e decretos legislativos, 
mantendo decretos-leis) -- 839 (17 
-- em parte, mantendo a expressão 
direitos políticos e rejeitando cida-
dania) -- 852 -- 854 -- 855 (sem a 
expressão geo-econômica) -- 866 --
873- 877. 
Total: 33. 
APROVADAS PARCIALMENTE, N.0 ' 

130 (14) - 246 - 363 - 513. 
Total: 4 

REJEITADAS, N.0 " 

1 (34 a 36) (42) (44 e 45) (47 a 49) 
(51 a 63) -- 10 - 22 - 46 0.01) --
59 - 65 - 82 (3 e 4) (15 a 17) - 90 
(1.02) (7 a 14) (17 a 20) (23 a 26) 
- 108 - 123 - 125 - 126 (1 a 7) -
130 (8 a 13) (18 e 19) (21) (24 e 25) 
- 131 (4 a 6) - 132- 136- 153 --
171- 219- 220- 224- 238-- 248 
- 249 - 279 - 283 - 290 - 334 --
360 - 368 - 375 - 376 - 377 - 378 
- 379 - 389 - 398 - 426 - 465 --
468 - 469 - 470 - 471 - 473 - 476 
- 478- 479- 498- 521 - 523--
531-- 644- 557- 601-- 602- 625 
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627 - 633 - 634 - 661 - 667 -
678 - 681 (10 a 12) - 687 - 694 
- 699 - 702 - 727 - 748 - 749 -
780 - 791 (7 a 10) - 803 (exceto H) 
- 812 - 813 - 831 (4) - 835 -
838 (1 a 4) - 839 (16) - 845 - 853 
- 876 - 879 - 880 - 883. 
Total: 152. 

PREJUDICADAS, N.o• 

1 (32) - 1 (41) - 25 - 56 - 60 -
82 - 90 - 130 (7) - 130 (20) -
130 (23) - 131 (3) - 135 - 137 -
146- 187- 190- 236- 282- 342 
- 369 (1 a 9) - 373 - 397 - 399 -
428 - 462 - 484 - 522 - 586 - 596 
- 639 (1 a 4) - 708 (1 a 4) - 781 
(33 a 49) - 781 (62 e 63) - 792 -
811 (1 a 7). 
Total: 72. 
SUB-RELATOR FAVORAVEL E 
RELATOR-GERAL CONTRARIO 

221 - 784. 
Total: 2. 

N.O' 

A Constituição proposta encerra, como 
as anteriores, um pacto de soberania, 
porque determina as obrigações do Es-
tado e delimita os direitos dos cidadãos. 
Quando êstes direitos se alinham, a sub-
versão da ordem jurídico-constitucional 
torna-se quase impossível. Só o Legis-
lativo pode, a contento, desempenhar o 
seu papel, exercendo uma espécie de 
superlegalidade constitucional, para que 
a Carta Magna tenha a indispensável 
estabilidade. 

Os desajustamentos das instituições 
brasileiras, estudados por Alberto Tôr-
res, Euclides da Cunha e Oliveira Via-
na, se pronunciaram mais vivamente 
nas três últimas déc:<adas. O Legislativo 
nem sempre foi o culpado, já que a clás-
sica definição de harmonia e indepen-
dtncia dos podêres, pouquíssimas vêzes 
a êle se ajustou. 

No meu modo de entender, o projeto 
expríme um propósito e um esfôrço para 

eliminar êsses desajustamentos: Harmo-
nia necessária do idealismo das elites 
com o imediatismo dos problemas. Estou 
convicto de que o seu objetivo principal 
é melhorar o funcionamento das estru-
turas políticas, jurídicas e administrati-
vas, para que a Nação se realize plena-
mente. É esta, sem dúvida, a missão 
fundamental - para não dizer o desa-
fio - do Poder Legislativo, na conso-
lidação do Estado, no bem-estar do povo 
e no aprimoramento do País. 

É de todo conveniente que seja pre-
servado o que há de fundamental no 
projeto, sem prejuízo do seu aperfeiçoa-
mento, com a aceitação das emendas 
que tive a honra de relatar. 

O obstáculo maior, neste meu modes-
to trabalho, foi a carência de tempo 
para um exame em profundidade, em 
virtude da excessiva limitação de prazo 
para o sub-relator. Afinal, não é no bre-
ve momento da elaboração, mas na 
larga e dinâmica aprovação do uso, que 
os textos legais vão sendo - desde que 
haja a vigilância constante dos gover-
nantes - aproximados da verdade das 
coisas. 

Sala das Comissões, 2 de janeiro de 
1967. - Senador Vasconcelos Tôrres, 
Sub-Relator. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS 
TôRRES: 

Sr. Presidente, prezados colegas da Co-
missão, deixarei, para outra oportunida-
de, a consignação do merecido elogio ao 
estafante papel do nobre Relator-Geral 
que, pelas madrugadas a dentro, vencen-
do tôdas as dificuldades, exteriotipou, no 
seu trabalho, tôda a sua cultura, todo o 
vigor da sua mocidade e tôda a dedica-
ção a essa importante tarefa que lhe foi 
cometida. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pe-
dro Aleixo) - Está com a palavra o 
Sr. Sub-relator do Capítulo do Poder 
Executivo, Deputado Accioly Filho. 
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O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO -
Sr. Presidente, coube a mim relatar as 
emendas oferecidas ao título do Poder 
Executivo. Entendi, desde logo, oferecer 
pareceres às emendas, uma a uma, jul-
gando que, assim, estaria contribuindo 
para a melhor ordem dos nossos traba-
lhos. Vou passar, pois, a ler êsses pare-
ceres que se referem a cada uma das 
emendas. 

(Lê) 
TÍTULO I 

Da Organização Nacional 

CAPÍTULO VII 
Do Poder Executivo 

Sub-Relator: Deputado Accioly Filho 

EMENDA N.0 463 
Autor: Senador Josaphat Marinho 

A emenda substitui os arts. 74, 75 e 76, 
do projeto, pelo texto da Emenda Cons-
titucional n.0 9, de 1964. 
2. A substituição importa a adoção do 
pleito direto para Presidente e Vice-Pre-
sidente da República. 
3. O tema de eleição direta ou indireta 
é daqueles que se prestam a dissídios in-
conciliáveis na doutrina e provocam as 
mais apaixonadas posições nos parla-
mentos. 
4. Na história e na doutrina, encon-
tram-se, respectivamente, precedentes e 
opiniões que amparam as duas corren-
tes - tanto a favorável à eleição dire-
ta, quanto a que propugna pelo pleito 
indireto. Não trarei, por isso, à colação, 
essas opiniões, para que se não alongue 
êste parecer. 
5. Cumpre ao legislador optar, entre 
as duas soluções, por aquela que melhor 
consulte à índole e aos anseios de nosso 
povo e mais se ajuste à realidade bra-
sileira. 
6. Na história republicana, quatro elei-
ções indiretas para Presidente da Repú-
blica foram realizadas - em 1891, de 
Deodoro; em 1934, de Vargas; em 1964, 

de Castello Branco; em 1966, de Costa e 
Silva. A simples menção das datas e dos 
nomes está a mostrar que essas eleições 
não passaram, afinal, do mero desdobra-
mento de um episódio revolucionário, in-
seriram-se na cadeia de acontecimentos 
anormais, atenderam a circunstâncias 
momentâneas, responderam a uma 
emergência, corresponderam a interessa-
da saída política de uma crise. 

7. Se assim tem sido em nosso País, 
convém perguntar: deve ser transforma-
da a eleição indireta de Presidente e 
Vice-Presidente em processo normal, em 
princípio permanente? 

8. Antes de mais nada, é de se salien-
tar que, adotadas como fêcho de uma 
crise, as eleições indiretas tiveram até 
agora o poder de criar outras crises: a 
eleição de Deodoro produziu Floriano; a 
eleição de Vargas gerou 1!)37. 

9. A eleição indireta não tem o con-
dão de vincular o povo ao governante, 
nã.o solidariza povo com Govêrno. O povo 
não se sente obrigado perante o poder 
público, não concorre com o calor do seu 
entusiasmo ou de sua crítica para a rea-
lização das tarefas públicas. Não tendo 
escolhido o governante, o povo se man-
tém indiferente à gestão dêle e chega à 
insensibilidade com o próprio Estado. 
Porque associa Govêrno com Estado, o 
povo, que não participou da escolha do 
governante, acaba por desinteressar-se 
inclusive da sorte do Estado. 

10. O resultado do plebiscito de 1963, 
pelo qual a Nação manifestou o mais 
contundente repúdio à deliberação do 
Congresso, que adotara o sistema parla-
mentar de Govêrno, nada mais foi que 
a revelação de seu inconformismo com 
o alheamento dêle ·na condução do des-
tino nacional. Naquele plebiscito, não se 
condenou um sistema de Govêrno, mas 
a imposição de um Govêrno que não era 
o escolhido pelo povo, quando havia um 
Presidente e um Vice-Presidente por êle 
eleitos. 
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11. A nossa Nação é quase um conti-
nente. Devemos criar razões, motivos e 
ocasiões para que o povo se una, para 
que se encontre e para que se solidarize. 
É imprescindível que de norte a sul pe-
riàdicamente se realizem campanhas cí-
vicas, nas quais estejam solidários bra-
sileiros de uma e de outra região, consa-
grando uma candidatura, um programa, 
um partido. Nenhuma campanha des-
perta mais entusiasmo, alista mais de-
voções e obtém mais solidariedade que 
a eleição de Presidente da República. 

12. Numa Nação como a nossa, é ne-
cessário que o governante, para ser co-
nhecido, percorra as cidades e os cam-
pos, encontre os homens das ruas e se 
depare com os homens das estradas. É 
forçoso que dêle se apontem os defeitos, 
se exaltem as virtudes; é preciso que se 
desnude sua vida, para que a Nação não 
acabe espantada com um governante 
desconhecido e surpreendente. Só a elei-
ção direta, propiciando o debate dos co-
mícios, pode mostrar e revelar o gover-
nante à Nação. 

13. Retirar dos cidadãos o direito de 
escolher diretamente os dirigentes da 
nação, depois de o terem feito durante 
tantas gerações, pode acabar aprofun-
dando o divórcio entre governantes e go-
vernados. 
14. Por que a eleição indireta? Por que 
há receio que o povo não sabia escolher? 
Mas, a vida republicana brasileira é, fe-
lizmente, uma sucessão de grandes figu-
ras na Presidência da República, eleitos 
pelo sufrágio direto. 
15. Por que a eleição indireta? Por que 
se teme o retôrno dos que foram afasta-
dos do poder? Nesse caso, a solução não 
é introduzir o pleito indireto na parte 
permanente da Constituição, mas admi-
tí-lo simplesmente como forma transi-
tória, como transição para a eleição di-
reta. 

Opino pela aprovação da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 116 
Autor: Deputado Arruda Câmara 

PARECER 
1. Pelo projeto, os limites de tempo de 
serviço e de idade para a aposentadoria 
só admitem duas exceções: a aposenta-
doria da mulher aos 30 anos de serviço, 
e a compulsória dos funcionários de car-
reira diplomática, que deverá ter o li-
mite de idade fixado em lei (art. 98, 
§§ l.o e 2.o). 
2. Há, no entanto, na administração 
pública, atividades que demandam 
maior desgaste ou ocasionam danos à 
saúde; outras, em que não é convenien-
te manter o servidor em atividade após 
idade ainda inferior à de 70 anos. Disso 
é exemplo o Estatuto do Magistério, que 
fixou em 65 anos a idade da aposenta-
doria compulsória no magistério supe-
rior (art. 53, I, da Lei n.0 4.881-A, de 
6-12-65). 
3. É necessário, por isso, que a Consti-
tuição abra oportunidade à lei ordiná-
ria para definir casos de aposentadoria 
com tempo de serviço ou idade· inferio-
res àqueles por ela fixados. 
4. De resto, sendo aplicáveis às normas 
relativas a funcionários públicos dos 
Estados e Municípios (art. 104), não se 
deve manter rígido o preceito sôbre a 
aposentadoria, tais são as peculiaridades 
de cada região do País a indicarem uma 
solução diversa da adotada em outra. 
5. Dentre as emendas apresentadas 
com êsse propósito, aquela que dá me-
lhor solução é a de n.0 116, do Sr. Depu-
tado Arruda Câmara, desde que sejam 
destacadas as expressões "ou periculo-
sidade do serviço".O dispositivo ao prever 
que a lei atenderá à natureza especial 
do serviço, torna implícito que se pode-
rá atender também à periculosidade dê-
le. Além disso, o texto da emenda de-
verá ser substitutivo do § 2.0 do art. 98 
do projeto. 
6. Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly FHho, Sub-Relator. 



EMENDA N9 561 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

PARECER 
Visa a emenda a atribuir à legislação 

ordinária a fixação dos limites de idade 
e tempo de serviço para a aposentadoria, 
atendida a natureza especial do serviço, 
desde que aquêles limites não sejam in-
feriores a 65 e 25 anos, respectivamente. 
2. A Emenda n.0 116, do Sr. Deputado 
Arruda Câmara, também disciplina a 
matéria, e sôbre ela emiti parecer fa-
vorável. A aprovação desta emenda do 
Sr. Deputado Guilherme Machado na 
parte final - ". . . nunca inferiores a 
65 e 25 anos, respectivamente" - com-
pletaria a do Sr. Deputado Arruda Câ-
mara. 
3. Opino, assim, pela aprovação, em 
parte, da emenda. - Deputado Accioly 
Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 2 
Autor: Deputado Benjamin Farah 

PARECER 
1. O instituto da aposentadoria - con-
soante lição de Temístocles Cavalcanti 
-é, antes de tudo, uma conquista social, 
fundada em um princípio de justiça, que 
não permite o abandono na miséria, de-
pois da velhice ou da invalidez, daquele 
que prestou serviço à administração pú-
blica. 
2. Mas, ao mesmo tempo em que é um 
direito conferido ao servidor, a aposen-
tadoria faculta ao Estado desinvestir do 
cargo aquêle funcionário que, em razão 
da idade, da doença ou do tempo de ser-
viço, perdeu as condições físicas e in-
telectuais para o trabalho e não se adap-
ta aos métodos novos, passando a cons-
tituir um ponto de resistência às inova-
ções e às conquistas da ciência da admi-
nistração. 
3. Assim, a aposentadoria atende ao 
interêsse do Estado, como empregador, 
e do funcionário. 
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4. A dificuldade reside na fixação das 
condições para a aposentadoria, de tal 
modo que sirvam ao Estado, não o one-
rando demasiado, e correspondam às as-
pirações médias do funcionalismo. 

5. Em nosso país, é antiga a reivindi-
cação pela aposentadoria voluntária aos 
30 anos de serviço. Por ela se batem os 
servidores, que já obtiveram até o pro-
nunciamento formal do Congresso Na-
cional em votação realizada há um ano. 

6. Alega-se em favor da fixação dêsse 
tempo de serviço, corresponder ao má-
ximo que o servidor ,em condições nor-
mais, pode permanecer na atividade, sem 
que se torne um inválido. 

A vinculação à atividade por maior 
tempo acaba, ao final dos 35 anos, por 
tornar o servidor um incapaz para qual-
quer ocupação e nada lhe resta mais se-
não aguardar o fim da existência. Aliás, 
a vida média do brasileiro não ultrapas-
sa os 50 anos, muito inferior à de paí-
ses europeus, nos quais a aposentadoria 
se concede com 35, 30 e até 25 anos de 
serviço, como ocorre na França (cf. Gas-
ton Jeze). 
7. A aposentadoria não deve ser con-
cedida somente ao funcionário inválido, 
que se desligue já sem fôrças do serviço 
público e só para recolher-se ao lar. 

8. Com o retardamento do tempo de 
aposentadoria, procura-se compensar o 
;funcionário com a concessão de inú-
meras vantagens ao aposentar-se, con-
tando-se-lhe ainda, como tempo de ser-
viço público, períodos, dias, meses e anos 
empregados nas mais variadas ativi-
dades. 
9. Não se concede aposentadoria aos 
30 anos, mas o servidor é estimulado a 
aposentar-se logo alcance os 35 anos, 
porque se lhe dá remuneração maior na 
inatividade. O funcionário, que perma-
nece no serviço, ao alcançar o tempo 
de aposentadoria, deixa de perceber 
maiores proventos. 
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10. Além disso, faculta-se a contagem, 
como tempo de serviço público, do tem-
po oriundo de diversas atividades, per-
mitindo-se ainda que se faça a mais lar-
ga e liberal contagem em dôbro. 
11. Entendo ser mais útil ao serviço 
público a aposentadoria com proventos 
integrais aos 30 anos, extintas as van-
tagens estimuladoras da aposentação 
(projeto, art. 99 § 3.0), e só permitida 
a contagem do efetivo serviço público. 
12. Opino, por isso, pela aprovação da 
Emenda n.O 2, prejudicadas as demais 
com o mesmo objetivo. - Deputado 
Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 114 
Au~r: Deputado Arruda Câmara 

EMENDA N9 441 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

PARECER 
1. A emenda adota o princ1p10 fixado 
na legislação vigente (Estatuto do Fun-
cionário Público, art. 174), e dominante 
na jurisprudência (Súmula do S.T.F., 
n.O 358). 
2. Enquanto o projeto consagra a dis-
ponibilidade com proventos proporcio-
nais ao tempo de serviço, a emenda vi-
sa a restaurar a disponibilidade com 
proventos integrais. 
3. Na Constituição de 1946, o tema foi 
objeto de controvérsias, mas, afinal, a 
Carta nada dispôs sôbre a remuneração 
do disponível, deixando a matéria para 
a legislação ordinária. 
4. O Estatuto acolheu o princípio da 
remuneração integral para o disponível, 
e é êle que vige atualmente em nosso 
direito. 
5. Em favor dos vencimentos integrais 
da disponibilidade, alinha-se o argu-
mento de não ser justo que, extinto o 
cargo, o funcionário passe a perceber 
proventos ínfimos, submetido a um des-
nível de padrão de vida que só conse-

gue superar após muitas dificuldades. 
De resto, o servidor não concorre para 
a extinção do cargo, quase sempre mo-
tivada em razões de natureza política. 
Previsto o aproveitamento obrigatório, 
ao Poder Executivo cumpre reconduzir 
logo o servidor, para que êle não conti-
nue percebendo remuneração sem tra-
balhar. 
5. Parece-me que o princípio vigente é 
mais justo. 
7. Opino pela aprovação da Emenda 
n.O 114, de autoria do Deputado Arruda 
Câmara. - Deputado Accioly Filho, 
Sub-Relator. 

EMENDA N.0 521/21 
Autor: Deputado Rui Santos 

PARECER 

1. Visa a emenda à alteração da re-
dação do art. 99, I, a, que assim dispõe: 

"Art. 99 - Os proventos da aposen-
tadoria serão: 
I - integrais, quando o funcionário: 

a) contar mais de trinta e 
cinco anos de serviço." 

2. Pela redação proposta, essa alínea a 
ficará assim: 

"a) estiver amparado pelo número 
III do artigo 98, ou pelo seu 
§ 1.0". 

3. A emenda propõe tornar expresso 
aquilo que o projeto pretendeu, pois, se 
a aposentadoria da mulher se dá aos 
trinta anos de serviço, com êsse tempo 
os proventos devem ser integrais. 

4. Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 82/11 
Autor: Deputado Britto Velho 

PARECER 

1. Pretende a emenda disciplinar a 
criação de cargos nas secretarias dos 
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Tribunais e Casas Legislativas, nas esfe-
ras federal, estadual e municipal: o ato 
de criação depende de lei ou resolução 
votada pela maioria absoluta da Casa 
Legislativa competente; votação em dois 
turnos, com intervalo mínimo de 48 ho-
ras; apresentação de emendas somente 
por iniciativa de um têrço dos mem-
bros da Casa Legislativa. 
2. P2.rece-me conveniente a inclusão 
dessa matéria no texto constitucional. 
É necessário impedir o empreguismo nos 
órgãos colegiados, e a fórmula sugerida 
pela emenda visa a êsse fim. 
3. Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 199 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

PARECER 
1. Pretende a emenda dar nova reda-
ção ao art. 93, para tornar o dispositivo 
extensivo aos cargos públicos federais, 
estaduais e municipais, da administra-
ção direta ou autárquica. 
2. A matéria já está regulada no 
art. 104 do projeto, com relação aos 
cargos estaduais e municipais. A res-
peito de cargos em autarquia, a êles não 
se endereça o dispositivo, que usa a ex-
pressão "cargos públicos" em sentido res-
trito, isto é, aquêles criados por lei, 
com denominação própria, em número 
certo e pagos pelos cofres públicos. 
3. Estendida às autarquias a norma do 
art. 93, além de alargar o conceito de 
cargo público, irá criar perplexidades 
para o intérprete. Se cargo não fôr só 
aquêle compreendido pelo sentido es-
trito, passa a abranger tôdas as funções 
públicas, inclusive as do extranumerá-
rio. Nesse caso, o estrangeiro não pode-
ria ser admitido no serviço público, ain-
da como contratado; só mediante con-
curso, poderia ser admitido o trabalha-
dor braçal. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 82!10 
Autor: Deputado Britto Velho 

PARECER 

1. Pretende a emenda dispositivo que 
regule o contrato de servidores pelos 
Tribunais e Casas Legislativas. 
2. A matéria não é de tanta importân-
cia, nem assume aspectos graves, para 
ser inscrita na Constituição. 
3. Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 565 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

PARECER 
• 1. A emenda pretende incluir disposi-

tivo que institui a neutralidade política 
no serviço público, nos têrmos da lei. 
2. É da própria natureza do serviço pú-
blico não estar êle atrelado a interêsses 
estranhos à coletividade; é exatamente 
público o serviço porque é prestado vi-
sando ao bem coletivo. 
3. Não é preciso proclamar uma neu-
tralidade política que é inerente ao 
conceito do serviço público. 
4. A legislação ordinária poderá defi-
nir crimes por violação dêsse princípio, 
e assim já o faz o Código Penal {art. 
319) e reproduz em outro plano o Códi-
go Eleitoral {arts. 300 e 377). 

5. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 212 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

PARECER 

1. Pretende a emenda que o tempo de 
contribuição paga, pelo funcionário pú-
blico, a qualquer Instituto ou Caixa 
de Previdência, seja computado como 
tempo de serviço público para efeitos 
de aposentadoria e disponibilidade. 
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2. Trata-se de matéria que deve ser 
disciplinada em legislação ordinária. 
3. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 563 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

PARECER 

1. Pretende a emenda que a remoção e 
destituição do pessoal do magistério pri-
mário e dos serviços fazendários esta-
duais sàmente se farão depois de ouvida 
uma comissão técnica. 

2. O projeto regula a estabilidade do 
servidor com concurso após dois anos 
de serviço, e assegura o estável contra 
a demissão, que só pode ocorrer median-
te processo administrativo ou em virtu-
de de sentença. Ainda antes de comple-
tar o prazo para a estabilidade, o servi-
dor está a salvo do arbítrio, pois só será 
exonerado, durante o estágio probató-
rio, em inquérito administrativo ou apu-
rada a inconveniência de sua manuten-
ção no serviço público (arts. 15 e 83, pa-
rágrafo único, do Estatuto). 
3. Não há, assim, necessidade de fixar 
na Constituição garantias que já exis-
tem na legislação ordinária e que a esta 
pertencem. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 82/8 
Autor: Deputado Britto Velho 

PARECER 

1. Visa a emenda à supressão do § 2.0 

do art. 100, que atribui à lei a faculda-
de de estabelecer outros impedimentos 
para o funcionário candidato, diploma-
do ou em exercício de mandato eletivo. 
2. O dispositivo do projeto já previu o 
deslinde dos impedimentos impostos ao 
funcionário candidato a cargo eletivo: 
a exoneração e o afastamento sem ven-
cimentos. 

3. Se a lei pode estabelecer outros im-
pedimentos, não há necessidade do dis-
positivo do § 1.0 do art. 100, porque 
aquêles ali previstos também poderiam 
ficar para a legislação ordinária. 
4. A solução correta seria a supressão 
dos parágrafos 1.0 e 2.0 , e nesse sentido 
o parecer dado à Emenda n.0 41, cuja 
aprovação prejudicará a votação desta. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 82/9 
Autor: Deputado Britto Velho 

PARECER 

1 . Visa a emenda a assegurar ampla 
defesa aos funcionários nos processos 
administra ti vos. 
2. A emenda introduz no projeto a re-
dação do dispositivo igual da Constitui-
ção vigente, e tem a virtude de tornar 
expressa uma garantia de defesa. 
3. Opino pela aprovação da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 1/83 . 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 

1. A emenda visa a aditar a cláusula 
"sem direito a indenização" ao texto do 
parágrafo único do art. 101, para que 
não seja reclamada por aquêle que per-
deu o cargo em virtude de decisão judi-
cial. 

2. É conveniente a ressalva, que já 
existia na Constituição de 1934 e foi 
mantida na Constituição vigente. 
3. Opino pela aprovação da emenda, -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 130/41 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

PARECER 

1. Pretende a emenda que a perda do 
cargo vitalício em virtude de sentença 
condenatória, prevista no inciso I do 
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art. 101 do projeto, só ocorra quando a 
decisão transitar em julgado e tenha 
impôsto pena restritiva de liberdade in-
dividual por mais de dois anos. 
2. Quanto à cláusula de trânsito em 
julgado de sentença condenatória, é ela 
desnecessária porque é princípio de di-
reito, e está expresso no Código de Pro-
cesso Penal (art. 669) que só depois de 
passar em julgado será exeqüível defi-
nitivamente a sentença. 
3. A propósito da pena restritiva de 
liberdade individual por mais de dois 
anos, é de se esclarecer que se trata de 
pena acessória prevista no Código Pe-
nal (art. 68, li), não sendo necessário que 
a Constituição a ela se refira. De resto, 
também perde o cargo o funcionário 
condenado por crime cometido com abu-
so de poder ou violação de dever ine-
rente à função pública (art. 68, I, do 
Código Penal) . 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 287 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 

PARECER 

1. Dispõe a emenda sôbre o aprovei-
tamento de concursados em cargos vagos 
equivalentes ou de nível inferior, bem 
como sôbre a proibição para realização 
de concurso, enquanto houver candidatos 
que desejem ser aproveitados. 
2. A matéria é de legislação ordinária. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 214 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

PARECER 

1. Pretende a emenda que, na nomea-
ção e em todos os demais atos relacio-
nados com os cargos e as funções pri-
vativas de titulares de curso superior, 
o nome do cidadão que nêle figurar será 

precedido de seu título profissional, e 
ainda que o título de "doutor" somente 
seja atribuído a quem tiver defendido 
tese. 
2. A matéria é de legislação ordinária. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 237 
Autor: Deputado Flôres Soares 

PARECER 

1. Pretende a emenda aditar artigo 
dispondo que "os funcionários públicos 
de qualquer natureza, quando requisita-
dos ou convocados para prestação de 
serviço à União, terão assegurados inte-
gralmente, nos órgãos de origem, direito, 
vencimentos e vantagens". 
2. Os servidores dos Estados-Membros 
e dos Municípios não podem ser requi-
sitados ou convocados pela União. A lei 
só abre exceção para a Justiça Eleito-
ral, que executa serviços d e interêsse 
tanto da União, quanto do Estado-Mem-
bro ou do Município. Nesse caso, a pró-
pria lei já disciplina a matéria. (Código 
Eleitoral, arts. 30, XIII e XIV, 365 e 374). 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 319 
Autor: Senador Wilson Gonçalves 

PARECER 

1. Visa a emenda a transferir a matéria 
disciplinada, pelo projeto, na Seção VII 
- Dos Funcionários Públicos, do Capí-
tulo VII - Do Poder Executivo, para 
um Título autônomo, sob a mesma deno-
minação - Dos Funcionários Públicos. 
2. Na Constituição de 1934 e na de 1946 
constitui um Título a matéria relativa a 
funcionários públicos. 
3. A emenda atende melhor à boa dis-
posição do texto constitucional, pois na 
matéria sôbre funcionários públicos es-
tão abrangidas normas que se endere· 
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çam a servidores dos Podêres Legislativo 
e Judiciário, bem como dos Estados-
membros. 
4. Opin<? pela aprovação da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 131!7-A 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

PARECER 
1. Pretende a emenda ressalvar, no 
corpo do inciso III, do art. 98, os direitos 
adquiridos e as situações definitiva-
mente constituídas. 
2. O projeto já assegura, no art. 149, 
IX, o respeito ao direito adquirido, sen-
do superfetação reproduzir o preceito em 
outro dispositivo. 
3. De resto, a matéria seria pertinente 
às Disposições Transitórias, se já não 
estivesse regulada. 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 427/10 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

PARECER 
1. Pretende a emenda aditar ao ar-
tigo 104 as expressões "respeitados os 
direitos adquiridos". 
2. O projeto, no art. 149, IX, já as-
segura o respeito ao direito adquirido, 
sendo superfetação reproduzir o preceito 
em outro dispositivo. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 201 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

PARECER 
1. Visa a emenda a amparar os ex-
combatentes, assegurando-lhes o direito 
à nomeação sem concurso para cargo 
público ,dando-lhes estabilidade e con-
cedendo-lhes aposentadoria aos 25 anos 
de serviço com vencimentos integrais. 

2. Trata-se de justos benefícios que a 
Nação deve aos seus ex-combatentes. A 
matéria deverá ser incluída no Título 
Das Disposições Transitórias. 
3. Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 266 
Autor: Deputado Breno da Silveira 

PARECER 
1. A emenda pretende a efetivação dos 
servidores interinos federais, estaduais e 
municipais nomeados até 27 de outubro 
de 1965, desde que sejam aprovados em 
curso de seleção profissional. 

2. Reproduz a emenda dispositivo do 
Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição de 1946, tendo excluído a 
exigência de cinco anos de exercício, e 
inovando quanto ao curso de seleção. 

3. As freqüentes efetivações, por fôrça 
das leis, estão contribuindo para a des-
moralização dos concursos. Nomeado o 
servidor interinamente, acaba. êle por 
ser efetivado sem sujeitar-se a concurso. 

4. Não convém aumentar êsse despres-
tígio da seleção para o ingresso no ser-
viço público, tanto mais que a emenda 
só exige pouco mais de um ano de exer-
cício para a efetivação. 

5. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

E:MENDA N.0 14 
Autor: Deputado Benjamin Farah 

1. Dispõe a emenda sôbre a efetivação 
automática dos funcionários públicos da 
União, Estados e Municípios, quando 
completarem cinco anos de exercício. 

2. A emenda derroga o princípio do 
art. 97 do projeto, porque assegura a 
efetivação não só dos atuais funcioná-
rios, mas de todos quantos venham, em 
qualquer tempo, completar cinco anos de 
exercício. 
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3. Para a efetivação, o projeto exige 
concurso. Idêntica é a condição recla-
mada na Constituição em vigor (artigo 
186), quanto ao cargo de carreira. 
4. A aceitação da emenda importa na 
efetivação de quem tiver sido nomeado, 
interinamente, em substituição, no im-
pedimento ou na vaga do ocupante efe-
tivo de cargo isolado, ou em cargo vago 
da classe inicial de carreira. {Estatuto, 
art. 12, n.0 IV.) 
5. Opino pela rejeição da emenda 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 340 
Autor: Senador Rui Palmeira 

PARECER 

1. Visa a emenda a aditar, no final do 
§ 2.o do art. 93, que também prescinde 
de concurso a nomeação para mandato 
administrativo em órgãos de deliberação 
coletiva. 
2. É conveniente introduzir no texto 
do projeto a ressalva proposta pela 
emenda, pois ficaria a investidura no 
mandato referido sujeita a concurso, 
embora se trate de cargo temporário. 
3. Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 131/7 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

PARECER 

1. Visa a s u b s ti t u i r "prestou" por 
"prestar", no art. 97, § 1.0 

2. É simples emenda da redação. 
3. Opino pela aprovação da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 502 
Autor: Senador Guido Mondin 

PARECER 

1. Dispõe a emenda sôbre nova reda-
ção para o art. 99, § 1.0 , do projeto. 

2. Com a redação proposta, o disposi-
tivo regulará a matéria de contagem de 
tempo de serviço, com as minúcias pró-
prias da legislação ordinária. 
3. O assunto já está disciplinado no 
artigo 80 do Estatuto dos Funcionários 
Públicos da União, e o tema é próprio 
dessa lei e não da Constituição. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filh-u, Sub-Relator. 

EMENDA N° 438 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

EMENDA N. 130/37 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

EMENDA N° 387 
Autor: Senador José Guiomard 

EMENDA N° 725 
Autor: Deputado Ewaldo Pinto 

PARECER 
1. A Constituição de 1934 {artigo 170, 
n.0 7) tinha dispositivo equivalente ao 
do art. 99, § 3.0 , do projeto. Já dispunha 
aquela Carta que os proventos da apo-
sentadoria não poderiam exceder os ven-
cimentos da atividade. 
2. A Constituição de 1946 suprimiu êsse 
preceito. 
3. Da supressão, resultaram leis con-
cessivas de vantagens aos servidores que 
se aposentam ou se reformam, de tal 
modo que o poder público passou a es-
timular o funcionário a transferir-se 
para a inatividade ou reserva. 
4. Ao contrário de premiar o servidor 
que se mantém na atividade, a lei en-
tendeu de dar melhor remuneração 
àquele que se aposenta. 
5. Sôbre isso, Seabra Fagundes escre-
veu que: "Esta prática, onerosa para o 
tesouro público e desestimulante da de-
dicação ao serviço, encontraria corretivo 
na simples restauração, alcançando civis 
e militares, da sábia regra do art. 170, 
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parágrafo 7.0 , da Constituição de 1934, 
em que se proibia excedessem os pro-
ventos da inatividade aos do serviço 
ativo". (Revista de Direito Administra-
tivo, 43/18) 
6. Parece salutar a restauração do dis-
positivo da Constituição de 1934 
7. Opino pela rejeição das emendas. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 299 
Autor: Deputado Osni Regis 

EMENDA N° 560 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

PARECER 

1. Pretendem as emendas reduzir para 
25 anos de serviço o tempo para apo-
sentadoria das professôras do ensino pri-
mário. 
2. A matéria e s t á disciplinada na 
Emenda n.0 116, que atribui à lei ordi-
nária, atendendo à natureza especial do 
serviço, reduzir os limites de tempo e de 
idade para a aposentadoria. É preferi-
vel a redação dessa emenda, porque não 
especifica quais os casos de aposenta-
doria especial - é possível sempre ao 
legislador, na lei ordinária, definir novos 
casos e suprimir outros. 
3. Opino pela rejeição das emendas. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 517 
Autor: Deputado Necy Novaes 

PARECER 

1. Dispõe a emenda sôbre a concessão 
de aposenta do ria, aos 20 anos de serviço, 
à mãe funcionária pública e empregada 
de emprêsa privada. 
2. O projeto já dispõe sôbre a anteci-
pação da aposentadoria da mulher, re-
duzindo o limite de tempo de 35 para 30 
anos. 
3. Há Estados que adotam a aposen-
tadoria da mulher aos 25 anos.. 

4. É evidente e justa a preocupação 
do legislador em amparar a mulher que 
trabalha, sobretudo aquela que, sendo 
mãe, tem seus encargos aumentados e 
sua resistência física mais enfraquecida. 

5. No entanto, de acôrdo com a orien-
tação seguida na apreciação das outras 
emendas que tratam de assunto afim, 
a matéria deve ser deixada para a le-
gislação ordinária, que a regulará e Jhe 
dará contornos mais exatos. De resto, 
o tema da emenda, em parte, não seria 
pertinente ao art. 98 do projeto, pois 
trata também da empregada em cmprê-
sa privada. 
6. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 113 
Autor: Deputado Arruda Câmara 

PARECER 

1. Pretende a emenda incluir os mem-
bros do Ministério Público entre os ser-
vidores amparados pela vitaliciedade. 
2. Procura-se, modernamente, restrin-
gir os casos de vitaliciedade no serviço 
público, limitando essa garantia aos 
membros do Poder Judiciário. "A questão 
da vitaliciedade - ensina Themístocles 
Cavalcanti - constitui motivo de gran-
des debates, porque é, incontestàvelmen-
te, um privilégio contrário aos princí-
pios democráticos e que só se justifica 
por motivos muito relevantes". 
3. O projeto só ampara com a vitali-
ciedade os magistrados, os juízes do Tri-
bunal de Contas e os oficiais das Fôrças 
Armadas, tendo excluído os professôres 
e os serventuários da justiça. 
4. Não me parece conveniente incluir 
os membros do Ministério Público entre 
os servidores vitalícios, não só porque a 
tendência é reduzir os casos de vitali-
ciedade, como também porque a estabi-
lidade dá garantias suficientes. 
5. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 



EMENDA N° 117 
Autor: Deputado Arruda Câmara 

EMENDA N° 443 
Autor: Senador Aarão Steinbruch 

EMENDA N° 218 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

EMENDA N° 177 
Autor: Deputado Elias Carmo 

EMENDA N.0 180 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

EMENDA N° 101 
Autor: Deputado João Alves 

EMENDA N° 130/35 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

EMENDA N° 276 
Autor: Senador Guido Mondin 

PARECER 
1. Diversas emendas foram apresenta-
das para modificação do art. 95, tôdas 
visando a ampliar as exceções ao prin-
cípio da inacumulação. 
2. É longa, em nosso País, a luta con-
tra a acumulação de cargos públicos. 
3. Já o Padre Vieira, em 1655, pregava 
contra aquêles que "têm lugar em três e 
quatro tribunais; que têm quatro, que 
têm seis, que têm oito, que têm dez 
ofícios". 
4. Refere-se Carlos Maximiliano a inú-
meros alvarás, decretos e Cartas Régias 
que, desde 1623, proibiam ter a mesma 
pessoa mais de um ofício ou emprêgo e 
perceber mais de um ordenado. 
5. D. Pedro I chegou a baixar decreto 
responsabilizando os tesoureiros que pa-
gassem ordenados a quem acumulasse 
emprêgo. 
6. No entanto, a acumulação conseguia 
sempre ressurgir das proibições e das re-
pressões. 
7. Em 1891, a inacumulação alçou-se a 
princípio constitucional e passou a figu-
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rar no texto da Carta republicana. Isso 
não impediu que o Congresso Nacional, 
no ano seguinte, aprovasse projeto de 
lei permissivo de acumulação de função 
profissional, científica ou técnica. Leis 
posteriores, interpretação do Supremo 
Tribunal e a prática continuada de 
acumulação, inclusive por homens pú-
blicos da mais alta posição, desmorali-
zaram a proibição constitucional e a 
tornaram inoperante. 

8. A Constituição de 1934 renovou o 
princípio da inacumulação, mas abria 
exceção para cargo de magistério e outro 
técnico-científico. Sob o regime dessa 
Carta, as acumulações ganharam ainda 
mais desembaraço. 
9. Pela Carta de 37, o princípio da 
inacumulação voltou à definição da Car-
ta de 91 - simples e sem exceções. 
10. Afinal, a Constituição de 1946 man-
teve o princípio, abrindo-lhe, no entanto, 
as exceções já previstas na Carta de 
1934; a de dois cargos de magistério ou 
a de um dêste com outro técnico-cien-
tífico, havendo correlação de matérias e 
compatibilidade de horário; e a do cargo 
de juiz com o magistério secundário e 
superior. 
11. A Emenda n.0 20 ampliou o prin-
cípio da inacumulação para atingir os 
empregos em entidade autárquica, para-
estatais ou sociedades de economia mis-
ta, de acôrdo com jurisprudência firmad::l 
pelo Supremo Tribunal Federal, mas es-
tendeu a permissão para acumular dois 
cargos privativos de médicos. 
12. O projeto mantém as normas da 
Constituição de 1946, com a alteração 
da Emenda n.0 20, e ainda permite a 
acumulação dos proventos de aposentado 
com cargo em comissão ou contrato 
para prestação de serviços técnicos espe-
cializados. 
13. As emendas visam a alargar as ex-
ceções já previstas no projeto, de tal 
maneira que a acumulação acabará sen · 
do a regra. 
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14. A extensão pretendida pelas emen-
das é a de acumulação de: 

- dois cargos técnicos ou cientí-
ficos; 

- dois cargos privativos de profis-
sional, diplomado em curso su-
perior; 

- dois cargos de nível técnico ou 
científico; 

- dois cargos técnico-científicos; 
- dois cargos privativos de cirur-

gião-dentista e farmacêutico, 
- dois cargos de laboratarista, en-

fermeiro e veterinário. 
15. Quase tôdas as emendas lastreiam 
sua justificativa na Emenda Constitu-
cional n. 0 20, de iniciativa do Poder 
Executivo, que permitiu a acumulação 
de dois cargos privativos de médico. 
Essa brecha no princípio da inacumula-
ção abriu oportunidade a que ressurgis-
sem os movimentos favoráveis à acumu-
lação, encorajando as classes, categoria<; 
e profissões afins dos médicos a reivin-
dicarem tratamento igual. 

16. A pretensão seria, por êsse aspecto, 
justa, se não se tivesse de atender ao 
interêsse do serviço público e fôsse pos-
sível deixar ruir completamente o prin-
cípio da inacumulação. 

17. Se aprovadas as emendas, só res-
tariam como inacumuláveis os cargo:: 
burocráticos e os de menor remuneração 

18. A solução para o problema da eva-
são de técnicos do serviço público, apon-
tado em muitas das emendas como uma 
das razões para a acumulação, deve 3er 
procurada na melhoria de salário. Se o 
Estado pagar remuneração igual à da 
emprêsa privada, esta não conseguirá 
fazer concorrência na obtenção de téc-
nicos. 
19. O mercado de trabalho para os 
técnicos e profissionais de curso superio! 
deve ser mantido em condições de con-
tinuar absorvendo todos os diplomados. 

Não deve ser reduzido pela possibilidade 
de um profissional exercer dois cargos 
técnicos. Mantidas ou aumentadas as 
ofertas de emprêgo, melhorados os sa-
lários e ampliadas as matrículas dos 
cursos superiores, a Nação poderá supe-
rar o alto deficit de técnicos de que pa-
dece atualmente. 
20. Opino pela rejeição das emendas. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 41 
Autor: Deputado Tufi Nassif 

PARECER 

1. A emenda pretende substituir a re-
dação do art. 100 do projeto pelo texto 
do art. 50, da Constituição vigente, com 
a redação que lhe deu a Emenda n.0 19. 

2. Pelo projeto, o funcionário, enquan-
to exercer mandato eletivo, ficará afas-
tado do exercício do cargo e somente 
será promovido por antiguidade; quando 
concorrer ao cargo eletivo, o funcionário 
será exonerado, ao se candidatar, se não 
fôr estável, e licenciado, sem vencimen-
to, se fôr estável; a lei poderá estabele-
cer outros impedimentos. 
3. Pela emenda, subsiste a redação do 
art. 50 da Constituição atual, isto é, en-
quanto durar o mandato, o funcionário 
público ficará afastado do exercício do 
cargo, e só por antiguidade poderá ser 
promovido, contando-se-lhe o tempo de 
serviço apenas para essa promoção e 
para aposentadoria. 
4. O projeto só inova o texto constitu-
cional na parte relativa às conseqüên-
cias do registro da candidatura de fun-
cionário. Essa matéria, no entanto, em 
outros têrmos, já está prevista na Lei 
n.0 3.506, de 27 de dezembro de 1958. 
Trata-se, como se vê, de assunto que 
pode ser disciplinado em legislação or-
dinária. 
5. Opino pela aprovação da emenda do 
Deputado Tufi Nassif. Deputado 
Accioly Filho, Sub-Relator. 



EMENDA N° 712/5 
Autor: Deputado Getúlio Moura 

PARECER 
1. Dispõe a emenda sôbre a supressão 
do § 1.o do art. 97, que trata da estabi-
lidade e efetivação do funcionário pú-
blico. 
2. Pelo projeto, o ingresso no serviço 
público se fará mediante concurso, ex-
cetuados os cargos em comissão, e a 
estabilidade é adquirida após dois anos 
de exercício. 
3. É evidente que, não prevendo outra 
forma de acesso aos cargos efetivos, o 
projeto não poderia admitir a efetiva-
ção e estabilidade de quem não prestou 
concurso. O § 1.0 do art. 97 é, assim, 
conseqüência do disposto nos parágrafos 
1.o e 2.0 do art. 93. 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relato~·. 

EMENDA N° 131!7-C 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

PARECER 
1. A emenda pretende incluir as ex-
pressões "nas mesmas bases", no dispo-
sitivo que trata da revisão dos provent.os 
da inatividade, sempre que, por motivo 
de alteração do poder aquisitivo da 
moeda, se modificarem os vencimentos 
dos funcionários em atividade. 
2. o projeto, nesse passo, reproduziu 
integralmente dispositivo da Constitui-
ção vigente, que deixou para a legislação 
ordinária a fixação das bases da revisão 
de proventos. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 850 
Autor: Senador Eurico Rezende 

PARECER 
1. Propõe a emenda substituir, no ar-
tigo 101, parágrafo único, o vocábulo 
"destituição" por "exoneração". 
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2. A expressão "destituição" é empre-
gada no direito administrativo brasilei-
ro para o caso de vacância de função 
gratificada (artigo 77 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos) . 
3. Opino pela aprovação da emenda 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 884 
Autor: Deputado Euclides Wicar 

PARECER 
1. Visa a emenda a estender, à conces-
são de qüinqüênios, os efeitos da con-
tagem de tempo de função pública fe-
deral, estadual e municipal. 
2. A Constituição vigente, ao contrário 
do que se afirma na justificação, não 
estende aquêles efeitos aos funcionários 
(art. 192). 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 883/9 
Autor: Deputado José Barbosa 

PARECER 
1. Pelo projeto, independe de concurso 
o provimento de cargos em comissão de-
clarados, em lei, de livre nomeação e 
exoneração (art. 93, § 2.0 ). 

2. A emenda, alterando a redação dês-
te dispositivo, se refere a cargos em co-
missão "bem como os que a lei declare 
de livre nomeação". 
3. Na boa técnica do direito adminis-
trativo, só os cargos em comissão são 
de livre nomeação e exoneração. Assim 
o projeto estaria a reclamar, exatamente, 
a supressão das expressões "destacados 
em lei de livre nomeação e demissão". 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 721 
Autor: Deputado Ewaldo Pinto 

PARECER 
1. Pretende a emenda a supressão do 
art. 94 do projeto. 
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2. Trata-se do dispositivo que veda a 
vinculação ou equiparação de qualquer 
natureza para o efeito de remuneração 
do pessoal do serviço público. 
3. É salutar o princípio adotado pelo 
projeto, à vista dos abusos que se pra-
ticaram à sombra de vinculações. Quan-
do um cargo, pelas suas condições, deva 
ter vencimento igual ao de outro, a lei 
atribuirá a êle essa remuneração, sem 
necessidade de fazer qualquer vincula-
ção. 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 851 
Autor: Senador Eurico Rezende 

PARECER 

1. A emenda substitui o vocábulo "de-
missão" por "exoneração", no art. 93, 
§ 2.0 , do projeto. 
2. Trata-se da emenda de redação, que 
ajusta melhor o projeto à terminologia 
técnica do direito administrativo. 
3. Opino pela aprovação da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 130/42 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

PARECER 

1. A emenda visa à supressão do ar-
tigo 104, que dispõe sôbre a extensão 
dos preceitos, relativos a funcionários, 
aos Estados e Municípios, bem como sô-
bre a paridade de cargos e vencimentos 
dos servidores de todos os Podêres. 
2. Para a extensão das normas da Se-
ção aos Estados e Municípios, não havia 
sequer necessidade de dispositivo que a 
determinasse. Os princípios inscritos na 
Constituição sôbre funcionários são apli-
cáveis aos Estados e Municípios, em-
bora êstes possam ampliar as garantias 
e direitos. 
3. Na parte final do dispositivo, é que 
reside a inovação - a adoção da pari-

dade de classificação e de níveis de ven-
cimentos para todos os cargos, tendo 
como padrão os do Poder Executivo. 
4. Já se tentou uma emenda consti-
tucional sôbre a matéria, mas a inicia-
tiva não vingou no Legislativo. 
5. Entendo ser difícil pôr em prática 
a paridade imposta pelo projeto, pela 
diversidade de atribuições, do regime de 
trabalho e de exigências nos concursos, 
existente entre os servidores de todos os 
Podêres. 
6. Os abusos do empreguismo e do 
protecionismo, nos Tribunais e nas Ca-
sas Legislativas, hão de ser reprimidos 
por outras vias - regras rigorosas para 
a criação de cargos; proibição de re-
classificação e reajustamento de cargos; 
de concessão de vantagens e direitos 
não existentes nos demais Podêres; ve-
dação de aumentos de vencimentos em 
base superior àquela dos demais servi-
dores etc. 
7. Ainda que supresso o art. 104, per-
manecerá a regra da desvinculação tam-
bém prevista no art. 94. 
8. Opino pela aprovação da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 24 
Autor: Deputado José Estêves 

PARECER 

1. o princípio da inacumulação de 
cargos se prende à necessidade de evi-
tar que o acesso à função pública se 
torne privilégio de grupos. Deseja-se 
que o maior número de cidadãos tenha 
oportunidade para o exercício do cargo 
público, evitando-se que alguns mono-
polizem essa atividade, dela se assenho-
reiem e afastem outros até mais capazes. 
2. Isso, no entanto, não deve esten-
der-se aos que já se afastaram do exer-
cício da função pública pela aposenta-
doria. Obtida a transferência para a 
inatividade, por atingir o tempo neces-
sário, o servidor pode vir a ocupar uma 
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função transitória, eletiva ou não. Des-
de que não se trate de cargo permanen-
te, nenhum inconveniente pode resul-
tar da permissão para que seja êle 
ocupado por um aposentado, que acumu-
lará os proventos da aposentadoria com 
as vantagens da função transitória. 
3. A emenda visa a introduzir essa 
permissão no texto do projeto. Essa con-
cessão, aliás, já existe no projeto para 
os militares da reserva (art. 92, § 5.0 ). 

4. Opino pela aprovação· da emenda 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 55 
Autor: Deputado José Bonifácio 

PARECER 
1. Pretende a emenda não se apliquem 
aos mandatos eletivos municipais os 
impedimentos referidos no art. 100 do 
projeto. Trata-se do afastamento do 
servidor enquanto durar o mandato. 
1!:sse afastamento, quando se trata do 
exercício de mandato de vereador, não 
se justifica, porque as Câmaras Muni-
cipais não têm sessões diárias e poucas 
funcionam em horário diurno. Qe r=s-
to, nenhum inconveniente há na pet·-
missão para o servidor federal ou c>sta-
dual exercer, cumulativamente, o man-
dato de vereador. 
2. Opino pela aprovação da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 90 
Autor: Deputado Britto Velho 

PARECER 
1. A emenda do Sr. Deputado Britto 
Velho institui, no texto da Constituição, 
o sistema parlamentar de Govêmo, em 
substituição ao presidencial adotado na 
proposta. 
2. Não cabe aqui mostrar a excelência 
do sistema parlamentar, apontar-lhe as 
vantagens sôbre o sistema presidencial. 
O Congresso já foi palco de discussões; 
o tema tem sido objeto de estmlos na 
tribuna, na imprensa e na cátedra. 

3. Ao legislador cumpre verificar se é 
oportuna e válida a adoção de deter-
minada solução, se ela se integrará no 
organismo estatal sem provocar males 
ou sem ser rejeitada em pouco tempo. 
4. Parece-me que êste não é o mo-
mento propício para o debate conse-
qüente sôbre a emenda do Sr. Deputado 
Britto Velho, pois é notório que, a curto 
prazo, não há condições para a implan-
tação do sistema parlamentar de Go-
vêmo, senão por outros motivos, pelo 
menos porque está prestes a empossar-
se um Presidente eleito para um siste-
ma presidencial e na expectativa de 
exercer seu mandato sob êsse sistema. 

Opino pela rejeição da emenda. --
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 1/70 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 
1. Visa a introduzir dispositivo sôbre a 
competência do Congresso Nacional para 
fixar os subsídios do Presidente e do 
Vice-Presidente da República. 
2. A matéria já está disciplinada no 
art. 46, n.0 VII, do projeto. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N° 1/67 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 
1. A emenda visa à declaração, pelo 
T. S. E., de vacância do cargo de Presi-
dente, quando êste não tomar posse den-
tro em dez dias da data fixada, em opo-
sição ao projeto, que determina seja a 
vacância proclamada pelo Congresso Na-
cional. 
2. A decisão sôbre esta emenda de-
pende daquela que fôr dada à que ins-
titui a eleição direta para Presidente. 
Se o Congresso preferir essa forma de 
eleição, a emenda deverá ser aprovada. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 



EMENDA N9 130/33 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

PARECER 
1. O projeto seguiu nossa tradição, no 
dispor sôbre a remessa, ao iniciar-se ca-
da sessão legislativa do Congresso Na-
cional, de mensagem do Presidente da 
República. 
2. A emenda pretende tornar obriga-
tória a presença, nesse ato, do próprio 
Presidente da República, para dar realce 
à solenidade. 

3. O comparecimento do Presidente da 
República, na sessão de abertura do Par-
lamento, foi costume recolhidos dos reis 
inglêses. Os dois primeiros presidentes 
dos Estados Unidos, W a s h i n g t o n e 
Adams, iam ao Congresso cercados de 
pomposo cortejo. Jefferson suprimiu o 
comparecimento, que só veio a ser res-
tabelecido por Wilson, em 1913 (cf. Car-
los Maximiliano). 
4. No Brasil, nenhum Presidente com-
pareceu diante do Congresso para lei-
tura de mensagem, porque desde a Cons-
tituição de 1891 (art. 48, n.o 9), êsse 
documento passou a ser encaminhado 
em mãos de um funcionário do Govêrno. 
5. A prática imperial da fala do Trono 
não sobreviveu na República. 
6. Não encontro, agora, razões para 
restaurar essa prática. 
7. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 1/78 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

EMENDAS N.05 82 E 90 
Autor: Deputado Britto Velho 

PARECER 
1. Pelo projeto (art. 90, § 2.0 ), incumbe 
ao Presidente da República a direção 
da guerra e a escolha dos comandantes-
chefes. 
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2. As Constituições de 1934 (art. 160) e 
de 1946 (art. 178), se referem à direção 
"política" da guerra, enquanto a de 1937 
(art. 163) falava em direção "geral" da 
guerra. 
3. Consoante lição de Pontes de Mi-
randa, o vocábulo "política" importa re-
levante restrição de conteúdo, "uma vez 
que a direção de uma guerra ou há de 
ser política ou militar. Tudo que não é 
estritamente militar, na guerra, é polí-
tico. Se as operações militares são de 
competência e responsabilidade dos co-
mandantes-chefes militares, nenhuma 
atribuição militar tem o Presidente da 
República, ficando-lhe apenas a direção 
política". 

4. No entanto, desconvém, na guerra 
moderna, fixar, de antemão, as atribui-
ções de direção do Presidente e dos co-
mandantes-chefes. "A guerra tem ne-
cessidades tais - ainda é de Pontes de 
Miranda -, que qualquer texto que fixe 
exatamente, com minúcia ou traços rí-
gidos, as atribuições do Presidente da 
República e '<S atribuições mil!tares, ar-
risca-se a perder todo o sentido, diante 
das circunstâncias". 
5. Opino pela rejeição das emendas. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N9 1/74 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 
1. A emenda visa a acrescentar, no 
elenco dos crimes de responsabilidade, 
os atos que atentarem contra a guarda 
e o legal emprêgo dos dinheiros públicos. 

2. As Constituições de 1891, 1934, 1937 
e a vigente alinharam, entre os crimes 
de responsabilidade, ao lado dos atos 
que atentam contra a probidade na ad-
ministração e contra a lei orçamentária, 
aquêles contrários à guarda e ao legal 
emprêgo dos dinheiros públicos. Parece 
evidente que êsses últimos estão com-
preendidos entre os dois primeiros, pois 
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serão sempre casos de improbidade ad-
ministrativa ou de violação do orçamen-
to, o desvio, a subtração e o mau emprê-
go dos dinheiros públicos. 
5. Por isso, entendo não ser necessária 
a referência expressa à guarda e ao legal 
emprêgo dos dinheiros públicos no texto 
.do art. 82. 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 1/75 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 

1. · Pretende a emenda a supressão do 
§ 2.0 do art. 83, que dispõe sôbre o ar-
quivamento do processo do Presidente 
por crime de responsabilidade, se não 
tiver o julgamento concluído dentro em 
60 dias. 
2. Pela Lei n.0 1.079, de 10-4-50, que 
define os crimes de responsabilidad~ e 
regula o respectivo processo, o julgamen-
to dessas infrações tem o prazo de 120 
dias para ser ultimado. 
3. O prazo se inicia na data em que 
fôr declarada procedente a acusação, 
quando o acusado é afastado do exercí-
cio do cargo. Os sessenta dias de prazo 
se destinam ao julgamento, porque a 
instrução se realiza antes de recebida a 
acusação. 
4. É razoável o prazo previsto no pro-
jeto. Deve-se levar em conta, na fixação 
dêsse prazo, que o Presidente fica afas-
tado do cargo desde quando êle começa 
a fluir. Há, assim, interêsse em que o 
julgamento seja rápido. 
5. Opino pela rejeição da emenda. ·-
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 1/73 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 

1. Visa a emenda à supressão do dis-
positivo que faculta à lei autorizar o 

Presidente da República a delegar aos 
ministros determinadas atribuições. 
2. As funções delegáveis, pelo projeto, 
são aquelas que dizem respeito ao pro-
vimento de cargos, à autorização para 
brasileiro aceitar pensão, emprêgo ou 
comissão de govêrno estrangeiro e à 
concessão de indulto e comutação de 
penas. 

3. A inovação do projeto é interessan-
te. Há certos atos de administração que 
podem ser praticados pelos ministros, 
evitando maior sobrecarga nas funções 
do Presidente da República. 

4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 1/68 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 
1. Trata-se de emenda de redação. 
2. Não me parece que ela melhore o 
texto do projeto, também com uma re-
dação pouco feliz. 

3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 1/69 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 

A decisão sôbre esta emenda depende 
daquela que fôr dada à que dispõe sôbre 
eleição direta. Se aprovado o sistema de 
eleição direta p a r a Presidente, esta 
emenda estará em condições de ser 
aprovada. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 130/32 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

EMENDA N.0 56 
Autor: Deputado Amaral Neto 

EMENDA N.0 272 
Autor: Deputado Celso Passos 
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EMENDA N.0 507 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

EMENDA N.0 1/11 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 
1. O projeto faz prescindir da autori-
zação do Congresso Nacional a permis-
são para que fôrças estrangeiras transi-
tem ou permaneçam, temporàriamente 
em nosso território. O texto atual da 
Constituição diverge do projeto em dois 
passos. 

- a Constituição reclama autoriza-
ção do Congresso para a permis-
são; o projeto dispensa essa au-
torização; 

- a Constituição só prevê permis-
são para a permanência tempo-
rária de fôrças estrangeira.:; em 
nosso território, em caso de guer-· 
ra; o projeto exclui essa cláusula 
-por motivo de guerra. 

2. A emenda visa a conservar o texto 
vigente. Parece-me ser essa a melhor 
solução. Da permissão para trânsito ou 
permanência de fôrças estrangeiras em 
nosso território pode resultar a adesão 
ou a participação do País num conflito. 
Se é necessária a autorização do Con-
gresso para a declaração de guerra, 
também deve ser exigida sua aquiescên-
cia para um ato que pode ser preâmbu-
lar de uma guerra. 
3. Essa autorização já era prevista na 
Constituição de 1934 (art. 56, n.0 11) e 
foi mantida em 1946 (art. 87, x). 
4. No tocante à cláusula "motivo de 
guerra" para a permanência de fôrça 
estrangeira no território nacional, trata-
se de cautela para que em nosso País, 
em tempo de paz, não se instale base 
militar de outra nação. 
5. O meu voto é pela aprovação da 
Emenda n.o 130, de autoria do Deputado 
Nelson Carneiro. - Deputado Accioly 
Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 130/30 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

PARECER 
1. Pretende a emenda a supressão da 
parte do dispositivo que atribui, à lei 
complementar, conferir outras funções 
ao Vice-Presidente da República. 
2. É procedente a emenda, pois tôda 
atribuição que se der ao Vice-Presiden-
te será tirada do Presidente. Isso poderá 
ocasionar dificuldades e crises entre as 
duas autoridades. 
3. É conveniente que a Constituição 
esgote tôdas as atribuições do Vice-Pre-
sidente, nada ficando para ser ordenado 
pela legislação complementar. 
4. Opino pela aprovação da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 461 
Autor: Senador Josaphat Marinho 

PARECER 
1. A emenda visa a dar nova redação 
ao art. 82, que é o elenco dos crimes de 
responsabilidade . 
2. A redação do projeto condensa, no 
entanto, todos os casos previstos na 
Constituição atual, cujo dispositivo a 
respeito a emenda pretende manter. 
3. A inovação na emenda é o caso de 
descumprimento de lei, que não é con-
templado na vigente Constituição. 
4. O meu voto é pela rejeição da emen-
da, destacado o final do inciso VIII, que 
deve ser aprovado. - Deputado Accioly 
Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 824 
Autor: Senador Edmundo Levi 

PARECER 
1. Trata-se da renovação da chamada 
Emenda dos Conselheiros. A emenda 
visa à criação, como órgão opinativo, do 
Conselho da República, constituído pe-
los cidadãos que hajam desempenhado 
o mandato de Presidente da República. 
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2. A República já tem inúmeros ór-
gãos consultivos, parecendo desneces-
sário aquêle que ora se pretende criar. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 734 
Autor: Deputado Dias Menezes 

PARECER 

1. Pretende a emenda incluir, no pro-
jeto, dispositivo que obriga o Presidente 
da República a permanecer na Capital 
do Pais no mínimo durante 265 dias por 
ano, sob pena de perda do manda. to. 
2. A emenda visa, segundo justifica seu 
ilustre autor, à consolidação de Brasília, 
e é retorsão a dispositivo do projeto que 
obriga o Congressista a comparecer a 
dois têrços das sessões ordinárias da Ca-
sa Legislativa a que pertença. 
3. Os motivos expostos não convencem 
a aceitar a introdução, no texto, dessa 
nova causa de perda de mandato do 
Presidente da República. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 777 
Autor: Deputado Aguinaldo Costa 

PARECER 

1. Visa a emenda a dispor que, se va-
garem os cargos de Presidente e Vice-
Presidente no último semestre do perío-
do, não se realizarão eleições para o seu 
preenchimento, mantendo-se o substitu-
to no exercício até o fim do mandato. 
2. Em tôdas as nossas Constituições, 
tem sido prevista a eleição para o pre-
enchimento dos cargos de Presidente e 
Vice-Presidente, qualquer que seja a da-
ta da vacância. 
3. Parece ser essa a melhor solução. 
Exatamente o último semestre do man-
dato do Presidente coincide com a elei-
ção para o período seguinte. É preferível 
seja ela presidida por quem tenha sido 

eleito para o cargo de Presidente, em-
bora indiretamente. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 426/10 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

PARECER 

1. Pretende a emenda modificar a re-
dação do inciso XIII, do art. 81, que 
dispõe competir ao Presidente da Repú-
blica decretar a mobilização nacional, 
total ou parcialmente. A emenda prefere 
o texto atual - mobilização parcial ou 
total das Fôrças Armadas. 
2. A redação proposta aclara o sentido 
do dispositivo. 
3. Opino pela aprovação da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 838/11 
Autor: Senador Eurico Rezende 

PARECER 

1. Visa a emenda a substituir o vocá-
bulo "proposta" por "projeto" no inciso 
XVII, do art. 81, que se refere à pro-
posta de orçamento, cuja remessa à Câ-
mara é de competência do Presidente da 
República. 
2. No Constituição de 1934 (art. 50, § 
1.0 ), como na vigente (art. 87, XVI), e 
ainda na Emenda Constitucional n.o 8, 
de 1964, a expressão usada é "proposta", 
relativamente ao orçamento. 
3. Pela disciplinação dos trabalhos de 
elaboração do orçamento, prevista no 
Regimento Interno da Câmara (art. 169, 
IV), cabe, à Comissão de Orçamento, 
organizar o projeto orçamentário, se o 
Presidente não remeter a proposta den-
tro do prazo, ou "adotar, apenas para 
efeito de exame e emendas posteriore:>, 
como projeto seu, a proposta do Poder 
Executivo". 
4. Assim, no caso do orçamento, aquilo 
que o Presidente remete ao Congresso 
não é um projeto, mas uma proposta 
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fundada na qual a Comissão de Orça-
mento elabora o seu projeto. 
5. Essa tem sido a tradição em nosso 
direito constitucional, e não encontro 
razões para modificá-lo. 
6. Resta, oportunamente, conciliar a 
redação dos arts. 67 e 81, XVII, do pro-
jeto, para adotar também naquele o vo-
cábulo "proposta". 
7. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 838/12 
Autor: Senador Eurico Rezende 

PARECER 
1. Pretende a emenda incluir, no art. 
81, do projeto, um inciso que dá ao Pre-
sidente da República competência pri-
vativa para dispor sôbre a organização 
e o funcionamento da administração fe-
deral. 
2. O ilustre autor da emenda justifi-
ca-a com a alegação de que deve caber 
ao Poder Executivo auto-organizar-se, 
à semelhança dos demais Podêres, res-
guardando-se, assim, o princípio da in-
dependência e harmonia, vedada a intro-
missão de um na área de atribuições 
Privativas dos demais. 
3. Há, data venia, equívoco na funda-
mentação da emenda. Os Podêres não se 
auto-organizam. O judiciário organiza os 
serviços auxiliares dos Tribunais (art. 
108, I!), isto é, as Secretarias dos órgãos 
dirigentes do Poder, regulando, no ~egl
mento Interno, o funcionamento delas. 
Não lhe cabe dispôr sôbre a organização 
e o funcionamento da justiça - isso 
constitui matéria de direito processual 
e da lei de organização judiciária. Do 
mesmo modo, as Câmaras do Poder Le-
gislativo, que organizam suas Secretarias 
e regulamentam a disposição da Consti-
tuição sôbre o funcionamento delas (art. 
31). 
4. Essas mesmas atribuições já tem o 
Executivo que, pelo poder de regulamen-
tar (art. 81, li), expede regulamentos e 

regimentos que dispõem sôbre o funcio-
namento de seus órgãos auxiliares e das 
Secretarias de Estado. 
5. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 1/66 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 
1. Trata-se de emenda de redação. o 
autor pretende, e com razão, manter a 
parte inicial do juramento do Presiden-
te, segundo a redação da Constituição 
vigente. 

O projeto nivela a Constituição às leis, 
ao dispor - "prometo manter, defender 
e cumprir a Constituição e as leis ... ", 
quando correta é a redação atual -
"Prometo manter, defender e cumprir a 
Constituição, e observar as leis ... " 
2. A respeito da parte final da emen-
da, resume-se na substituição da ex-
pressão "bem geral" por "bem-estar 
geral". "Bem geral" foi como preferiu a 
Constituição de 1934 (art. 53) .e como se 
escreveu na Constituição vigente (art. 
83, parágrafo único) e estava redigido 
na Constituição de 1891 (art. 44). 
3. É melhor a redação do projeto, nes-
ta parte, que a da emenda. "Bem-estar" 
é o estado de quem vive cômodamente, 
de quem possui mais do que o necessário; 
é a comodidade, o confôrto (Caldas Au-
lete) . O "bem geral" é a felicidade, a 
utilidade, o proveito de todos - o bem 
público (Caldas Aulete) . 
4. Opino pela aprovação da emenda 
até o vocábulo "leis". Deputado Accioly 
Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 130/34 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

PARECER 
1. Pretende a emenda um dispositivo 
que determine ao Presidente exonerar o 
Ministro de Estado que fôr censurado 
por uma das Câmaras do Congresso Na-
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cional, ou que não compárecer, no mí-
nimo, a um têrço dos dias úteis, em cada 
ano, à Capital da República. 
2. A primeira parte da emenda confli-
ta com o sistema presidencial de Govêr-
no, adotado no projeto. Se fôr mantido 
êsse sistema, a emenda é de ser rejeita-
da, porque não se concilia êle com a exo-
neração compulsória dos ministros; se 
adotado o sistema parlamentar, o caso 
terá de ser melhor disciplinado. 
3. No tocante ao final da emenda, a 
solução para o problema que preocupa 
o autor da emenda não é exonerar o Mi-
nistro, mas transferir efetivamente a 
Capital para Brasília. 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 203 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

PARECER 

1. Pretende a emenda reduzir para 30 
anos a idade mínima para Presidente da 
República, fixada no projeto (art. 73, 
IH) em trinta e cinco anos. 
2. A idade prevista no projeto é a da 
Constituição vigente (art. 80, III), que 
seguiu a de 1934 (art. 52, § 5.0 ) e a de 
1891 (art. 41, § 3.o). 

3. Presume-se que, com 35 anos, o ci-
dadão tenha atingido o ápice de sua 
maturidade de espírito e, além disso, 
possa expor uma longa vida pública ao 
exame e crítica da Nação (cf. Temísto-
cles Cavalcanti, II/225), conservando, ao 
mesmo tempo, excelentes condições físi-
cas. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 

Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 646 
Autor: Deputado Cunha Bueno 

PARECER 

1. Pretende a emenda, modificando a 
redação do art. 84 do projeto, possibili-

tar a investidura de brasileiro naturali-
zado no cargo de Ministro de Estado. 
2. Aplicam-se ao Ministro as razões 
que desaconselham permitir o acesso do 
naturalizado ao cargo de Presidente da 
República. Basta imaginar as dificul-
dades e as suspeições que assaltariam o 
Ministro das Relações Exteriores, cida-
dão naturalizado, ao encaminhar nego-
ciações para um tratado ou acôrdo com 
o seu país de origem. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 489 
Autor: Senador Lino de Mattos 

EMENDA N.0 622 
Autor: Senador Cattete Pinheiro 

EMENDA N.0 521/5 
Autor: Deputado Rui Santos 

PARECER 

1. Visam as emendas à supressão do 
§ 2.0 do art. 77, que atribui ao Vice-Pre-
sidente da República as funções de Pre-
sidente do Congresso Nacional. 
2. Era necessário dar ao Vice-Presiden-
te o exercício de uma atribuição, condi-
zente com a autoridade de seu cargo, 
com o sistema de Govêmo e que desse 
mais presença do seu titular na coorde-
nação dos negócios da República. 
3. No regime da Carta de 1891 (art. 32) 
e da Constituição de 1946 (art. 61, antes 
da Emenda n.0 4), ao Vice-Presidente 
cabia a presidência do Senado, onde só 
tinha voto de qualidade. 
4. Com o restabelecimento do sistema 
presidencial de Govêmo, pela Emenda 
n.0 6, foi restaurado o cargo de Vice-
Presidente, mas retirada dêle a função 
de Presidente do Senado. 
5. Não foi essa a melhor solução, pois 
o Vice-Presidente da República passou 
a ser um ausente nas decisões tanto do 
Poder Executivo quanto do Poder Le-
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gislativo. Sem tarefa a realizar, sem fi-
xação de competência para a prática de 
quaisquer atos, atrelado à simples e in-
cômoda posição de aguardar vaga, o Vi-
ce-Presidente teve diminuídos o prestí-
gio e a autoridade do cargo. 
6. Para manter o cargo na estrutura 
de nosso regime, era necessário dar-lhe 
função, e a solução encontrada pelo pro-
jeto parece ser a melhor. 

A presidência do Congresso Nacional 
atribuída a quem tenha sido eleito dire-
tamente pelo povo (se a eleição direta 
fôr a instituída), ou pelo próprio Con-
gresso, não fere a independência do ór-
gão legislativo, nem desnatura o sis-
tema de Govêrno. 
7. A presidência do Congresso é fun-
ção de importância no mecanismo do 
regime, e, sendo desvinculada da pre-
sidência do Senado, terá ela órgão au-
xiliar próprio. 

8. Opino pela rejeição das emendas. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N. 0 130/ 31 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

PARECER 

1. Pretende a emenda proibir a reelei-
ção do Presidente e do Vice-Presidente 
da República, vedada também a pror-
rogação de seus mandatos, e tornando o 
dispositivo irreformável. 

2. O Presidente da República, pelo 
projeto <art. 144, I, a), já é inelegível 
para o quadriênio seguinte. 

3. É possível, e até comum, a existên-
cia de normas da Constituição que fi-
cam a salvo de modificações, que o 
constituinte torna irreformável. São 
inúmeros os textos constitucionais que 
prevêem a proibição de emenda para de-
terminadas matérias, inclusive a nossa 
Constituição <art. 217, § 6.0 ). 

4. No entanto, o que se resguardou 
sempre de reforma são os princípios ge-

rais, os fundamentos do Estado, as ga-
rantias, individuais. Desconvém ir às 
minúcias, tornar irreformáveis os porme-
nores. 

5. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA 'N. 0 645 
Autor: Deputado Cunha Bueno 

PARECER 

1. A emenda visa à elegibilidade de 
brasileiro naturalizado para o cargo de 
Presiclen te da República. 
2. É da tradição de nosso direito reser-
var, aos brasileiros natos, a chefia do 
Govêrno (Constituição do Império, art. 
136; Constituição de 1891, art. 41, § 3.o, 
Constituição de 1934, art. 52, § 5.0 , Cons-
tituição de 1946, art. 80, I). 

3. Nos Estados Unidos da América, pais 
que assegura amplos direitos aos natu-
ralizados, êstes estão em pé de igualda-
de com os cidadãos natos, sob todos os 
aspectos, salvo o da elegibilidade para 
Presidente da República. 
4. Outros países também seguem essa 
orientação. Deixa-se o cargo de Chefe 
de Govêrno exclusivamente para o ci-
dadão nato, em vista das dificuldades 
que poderão advir nas relações com o 
país de origem do naturalizado, que po-
deria ficar sob suspeição. 
5. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 1/76 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

El\IENDA N. 0 510 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

EMENDA N. 0 515 
Autor: Senador José Guiomard 

PARECER 

Pretende a emenda aditar, no final 
do art. 90, as expressões " e dentro 
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dos limites da lei". Essa ressalva se apli-
caria ao enunciado do artigo, que trata 
da autoridade suprema do Presidente 
da República sôbre as Fôrças Armadas 
e da organização destas. 
2. A cláusula vem da Carta de 1891 
(art. 14) e foi mantida nas Constituições 
de 1934 (art. 162) e 1946 (art. 176). 

3. Para incluí-la na Carta de 1891, os 
autores do respectivo projeto, Rui à 
frente, tiveram de enfrentar oposição 
violenta de Deodoro, porque a êste pare-
ceu que a ressalva dava aos subalternos 
o direito de examinarem a legalidade de 
ordens superiores, com subversão da hie-
rarquia militar. (cf. Seabra Fagundes.) 

4. João Barbalho entendeu ser inútil a 
cláusula. "Dentro dos limites da lei -
diz êle- hão de se achar tôdas as au-
toridades para que seus atos tenham 
valor, e a defesa das instituições cons-
titucionais pelo emprêgo das Fôrças Ar-
madas, quando necessário, está dentro 
dêsses limites, é um dos fins da criação 
do Exército e da Marinha. E, sôbre ser 
escusado dizê-lo, o artigo, apesar de não 
ter tal propósito, pode, pela sua redação, 
dar margem à suposição de que é lícito 
aos inferiores o exame da ordem supe-
rior sob ponto de vista da legalidade." 
(Comentários, pág. 47.) 
5. Entendo, no entanto, que a cláusula 
pode ser aditada ao art. 90, sem pre-
juízo para a boa redação do texto e pa-
ra a sua interpretação. No caso, parece 
não ser demais tornar claro que as li-
nhas da lei constituem a fronteira ina-
fastável dentro da qual pode ordenar o 
Presidente. - Deputado Accioly Filho, 
Sub-Relator. 

EMENDA N.0 261 
Autor: Senador Heribaldo Vieira 

PARECER 

1. Pretende a emenda inserir, no tex-
to do projeto, dispositivo que assegure, 
aos integrantes das polícias militares, 

quando estas forem mobilizadas em tem-
po de guerra, externa ou civil, as mes-
mas vantagens atribuídas ao pessoal do 
Exército. 
2. A emenda é reprodução do parágra-
fo único do art. 183 da Constituição vi-
gente, mas é desnecessário o dispositivo 
no texto constitucional, porque, sendo 
fôrças auxiliares, reserva do Exército 
(art. 13, § 4.0 , do projeto), as polícias 
militares, sendo convocadas, se integra-
rão às Fôrças Armadas da União e não 
poderão ter tratamento e direitos diver-
sos dos atribuídos a essas fôrças. A le-
gislação ordinária, nos têrmos do art. 
8.0 , XVI, u, caberá disciplinar essa ma-
téria. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 90 
Autor: Deputado Britto Velho 

PARECER 

1. A emenda visa a dar nova redação 
ao art. 88 e seu § 1.0 , que trata do ob-
jetivo e composição do Conselho de Se-
gurança Nacional. 
2. O texto do projeto é, sem dúvida, 
melhor que o da emenda, pois esta defi-
ne com maior imprecisão a finalidade 
do Conselho de Segurança Nacional. Di-
zer que êsse órgão se destina à "formu-
lação das normas exigidas para a efe-
tivação da segurança nacional" diz me-
nos, e com menor clareza, que o expres-
so no projeto - "assessorar o Presiden-
te da República na formulação e coor-
denação da segurança nacional". 
3. O § 1.0 da emenda somente poderá 
ser aprovado se introduzido, no projeto, 
o sistema parlamentar de Govêrno. 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 
O Sr. Aurélio Viana - Permite V. Ex.a 
um esclarecimento? 

O SR. ACCIOLY FILHO - Com todo 
prazer. 
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O Sr. Aurélio Vianna- V. Ex.a se re-
feriu a duas emendas idênticas. 

O SR. ACCIOLY FILHO - Ficaram 
prejudicadas. São três. Trata-se das 
Emendas ns. 323, 769 e 816. 

O Sr. Aurélio Vianna - São idênti-
cas? 

O SR. ACCIOLY FILHO - Sim, e es-
tão prejudicadas, com a aprovação da 
Emenda n.0 521. 

O Sr. Aurélio Vianna - Então, por que 
se dá preferência a uma vez de se apro-
var as três? Elas são aprovadas em co-
ordenação. 

O SR. ACCIOLY FILHO- A presun-
ção é a de que aprovada uma, ficam 
prejudicadas as demais. 

O Sr. Aurélio Vianna - Não. São 
aprovadas na emenda tal. 

O Sr. Vasconcelos Tôrres - É apro-
vada somente a primeira 

O SR. ACCIOLY FILHO- Vale a or-
dem de apresentação. 

O Sr. Aurélio Vianna - Não há or-
dem, absolutamente. 

O Sr. Ulysses Guimarães - Somente 
ficam prejudicadas emendas idênticas 
quando conflitam. Quando não confli-
tam, são tôdas aprovadas. 

O Sr. Aurélio Vianna - Ficam apro-
vadas. perfeito. Do contrário, ficaria um 
colega com a emenda aprovada, en-
quanto as dos demais estariam preju-
dicadas. 

O Sr. Vasconcelos Tôrres - Inclusive, 
em relação à determinada emenda de 
V. Ex.a, isso ocorreu. Ela aprovada pela 
ordem de numeração. As demais fica-
ram prejudicadas. 

O Sr. Ulysses Guimarães - Pode-se 
reformular o parecer na publicação. 

O Sr. Vasconcelos Tôrres - O parla-
mentar interessado pede destaque. 
Aliás, tive também um caso de emen-

da do Senador Aurélio Vianna. Ela che-
gou primeiro. 

O SR. SUB-RELATOR ACCIOLY FI-
LHO - A Emenda n.0 323 tem a seguin-
te redação: "ou no caso do § 1.0 do ar-
tigo anterior". 

Essa emenda manda dar vencimen-
tos integrais à mulher que se aposen-
tar aos 30 anos, mas não se refere ao 
§ 2.0 , que deixa para a lei estabelecer 
o limite de idade para a aposentadoria 
compulsória. Ela omite essa parte da 
"compulsória" com menos de 35 anos. 
Já a Emenda n.0 769 só se refere às mu-
lheres: "As mulheres poderão obter a 
aposentadoria com vencimentos inte-
grais após trinta anos de serviço". En-
quanto isso, a Emenda n.0 816 refere-
se ao caso de aposentadoria aos 30 anos 
de serviço, prevista no § 1.0, que é o caso 
da mulher funcionária, de modo que a 
Emenda n.0 516 é mais completa. Por 
isso, deve ter preferência. 

O Sr. Aurélio Vianna - Então, não são 
idênticas. 

O SR. ACCIOLY FILHO- São seme-
lhantes. 

O Sr. Aurélio Vianna - São semelhan-
tes. Não são idênticas. 

EMENDA N. 0 411 
Autor: Deputado Mendes de Morais 

PARECER 

1. Pretende a emenda a inclusão de 
dispositivo sôbre fôro especial para as 
Polícias Militares. 
2. A matéria já está prevista no ar-
tigo 134, § 1.0 , d, do projeto. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
-Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N. 0 680 
Autor: Deputado Benjamin Farah 

PARECER 

1. Pretende a emenda dispositivo que 
considere fôrças auxiliares, reservas do 
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Exército, o Corpo de Bombeiros do Dis-
trito Federal e o da Guanabara. 
2. Tanto a Constituição vigente (arti-
go 183), quanto o projeto (art. 13, § 4.0 ), 

sàmente atribuem a condição de fôrças 
auxiliares, reservas do Exército, às Polí-
cias Militares dos Estados. 
3. Em alguns Estados, o Corpo de Bom-
beiros é órgão integrante da respectiva 
Polícia Milítar; os seus servidores per-
tencem à corporação policial-militar e, 
por isso, são militares. 

Nesses casos, o Corpo de Bombeiros é 
fôrça auxiliar, reserva do Exército. 
4. Há Estados, no entanto, em que o 
Corpo de Bombeiros não integra o efe-
tivo da Polícia Militar, é organização 
dela completamente desvinculada. í!:sse 
é o caso do Estado da Guanabara. 
5. Há, ainda, Estado em que o Corpo 
de Bombeiros é organização municipal, 
integrante do quadro de servidores mu-
nicipais. 
6. Parece não ser conveniente, nem 
justo, o dispositivo pretendido pela 
emenda. Para alcançar o Corpo de Bom-
beiros da Guanabara, seria necessário 
um dispositivo de ordem geral, que con-
siderasse fôrças auxiliares, reservas do 
Exército, tôdas as corporações de bom-
beiros do País, quer estaduais, quer mu-
nicipais. 
7. A lei ordinária (art. 8.0, XVI, v) 
poderá fixar condições para a integração 
dessas corporações nas polícias militares, 
e elas, dêsse modo, passariam a gozar 
do mesmo tratamento e direitos de sua 
convocação ou mobilização. 
8. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 518 
Autor: Deputado Eurico de Oliveira 

PARECER 
1. Pretende a emenda disciplinar os 
encargos atribuídos aos clérigos e mu-

lheres, correspondentes ao serviço mi-
litar. 
2. A matéria é da legislação ordiná-
ria, nos têrmos do art. 91, parágrafo 
único, do projeto. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 77 
Autor: Deputado Tourinho Dantas 

PARECER 

1. Visa a emenda a incluir, entre os 
objetivos das Fôrças Armadas, o de "con-
tribuírem, dentro de seus setores espe-
cíficos, para o desenvolvimento da eco-
nomia nacional". 
2. O autor da emenda, na justificação, 
cita atividades das Fôrças Armadas, que 
são estranhas às militares e se prendem 
mais ao desenvolvimento nacional, a sa-
ber, o Correio Aéreo, os Batalhões de 
Engenharia etc. 
3. O § 1.0 do art. 90 não exaure as 
atribuições das Fôrças Annadas, poden-
do a estas ficarem afetas outras ativi-
dades. 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 1/79 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

PARECER 

1. Visa a emenda à manutenção, no 
projeto, do art. 181, § 3.0 , da Constitui-
ção vigente, que "nenhum brasileiro po-
derá, a partir da idade inicial, fixada em 
lei, para prestação de serviço militar, 
exercer função pública ou ocupar em-
prêgo em entidade autárquica, sociedade 
de economista mista, ou emprêsa con-
cessionária de serviço público, sem a 
prova de ter-se alistado, ser reservista 
ou gozar de isenção." 
2. A matéria é de legislação ordinária, 
pois a Constituição já declara que os 
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cargos públicos são acessíveis a todos 
os brasileiros, "preenchidos os requisitos 
que a lei estabelecer" (art. 93 do proje-
to), e que o serviço militar é obrigató-
rio (art. 91 do projeto). 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 144 
Autor: Senador Guido Mondin 

PARECER 

1. Pretende a emenda aditar, ao pro-
jeto, dispositivos que regulam os títulos, 
postos e uniformes das polícias milita-
res, bem como a perda de pôsto e pa-
tente. 
2. A matéria é regulada em legislação 
ordinária, de competência da União, (ar-
tigo 8.0 , XVI, u). 
3. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 76 
Autor: Senador Guido Mondin 

PARECER 

1. Pretende a emenda a inclusão, no 
projeto (Seção VI - Das Fôrças Arma-
das), de dispositivos que regulem a exis-
tência, destinação e organização das Po-
lícias Militares. 
2. A matéria já está regulada pelo pro-
jeto, nos artigos 13, § 4.0 , e 134, § 1.0 , d. 
3. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 374 

Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

PARECER 

1. A Constituição vigente, no art. 182, 
§ 6.0 , manda aplicar aos militares o dis-
posto nos arts. 192 e 193, que dispõem 
sôbre contagem de tempo de serviço pú-
blico federal estadual ou municipal, e a 
respeito da ;evisão de proventos da ina-
tividade. 

2. O projeto reproduziu o preceito, no 
art. 92, § 6.0 , que manda aplicar aos mi-
litares o disposto no art. 99, §§ 1,0 e 2.o 

3. Não se atentou, porém, que, no refe-
rido art. 99, § 3.0 , há uma norma tam-
bém aplicável aos militares - a que ve-
da excederem os proventos da inativi-
dade a remuneração da atividade. Essa 
extensão, aliás, está inscrita na Carta 
de 1934 (art. 165, § 4.0 ). 

4. Trata-se de evidente omissão, que a 
emenda visa a corrigir. 
5. Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 836 
Autor: Senador Eurico Rezende 

PARECER 

1. Visa a emenda a ampliar, para 4 
anos, o prazo de 2 anos previsto no pro-
jeto, para o afastamento, sem transfe-
rência para a reserva, do militar que 
aceitar cargo público civil temporário. 
2. O ilustre autor da emenda justifica 
sua proposição, dizendo que, freqüente-
mente, o militar é convocado para uma 
função civil por um Govêrno que tem 
um mandato de quatro anos e êsse de-
veria ser o prazo de sua permanência 
naquela função. 
3. Na Constituição vigente (art. 182, 
§ 4.0 ), é de oito anos contínuos ou não 
aquêle prazo, e na de 1934 (art. 164, pa-
rágrafo único) era de 12 anos quando 
descontínuos e de 8 anos, quando con-
secutivos. 
4. A finalidade do dispositivo é evitar 
que os militares se desviem de suas fun-
ções, ou delas se mantenham afastados 
por prazo que prejudique sua formação 
profissional. 
5. A redução feita no projeto parece 
atender melhor a essa finalidade do dis-
positivo. 
6. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 



EMENDA N.0 829 
Autor: Senador Eurico Rezende 

PARECER 

1. Pretende a emenda aditar, ao arti-
go 92, § 7.0 , do projeto, expressões que 
permitem à lei dispor sôbre a reforma 
do militar por incapacidade moral. 
2. Alega o ilustre autor da emenda que, 
mantidos os têrmos do projeto, os Con-
selhos de Justificação, de que trata o 
Decreto-Lei n.O 2.746, de 1940, perderão 
sua eficácia como órgão de preservação 
da honorabilidade dos quadros militares, 
porque a êles faltará competência para 
impor a reforma definitiva ao oficial 
julgado culpado de haver procedido de 
maneira atentatória à honra pessoal, ao 
pundonor militar e ao decôro da classe 
(art. 16 do Decreto-Lei citado). 
3. A faculdade concedida ao Govêrno 
no referido art. 16 do Decreto-Lei n.0 

2.746 só podia prosperar sob o domí-
nio da Carta de 37, que, ao contrário 
das Constituições de 1934 e 1946, previa 
a declaração de indignidade ou incom-
patibilidade do oficial por Tribunal Mi-
litar não permanente. 

4. O projeto reproduz os preceitos de 
1934 e 1946, quanto à exigência de Tri-
bunal permanente para a declaração de 
indignidade ou incompatibilidade, e essa 
parece ser a melhor solução. 

5. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 460 
Autor: Senador Josaphat Marinho 

PARECER 

1. A emenda visa à supressão do art. 
87 do projeto, que dispõe ser tôda pessoa 
natural ou jurídica responsável pela se-
gurança nacional, nos limites definidos 
em lei. 
2. O dispositivo é nôvo e não encontra 
similar nas Cartas anteriores. 

128-

3. O projeto, no art. 87, ao declarar 
que tôda pessoa é responsável pela se-
gurança nacional, proclama um princí-
pio que é natural no agrupamento hu-
mano, que não necessita de afirmação 
e definição - o princípio da solidarie-
dade com o Estado. 
4. A lei cumpre somente especificar 
deveres dos cidadãos, definir infrações 
a êsses deveres e fixar-lhes pena, tal 
como faz a Lei de Segurança do Estado 
(antes denominada Lei de Segurança 
Nacional) e a Lei de Crimes de Respon-
sabilidade. 
5. O próprio texto do projeto (art. 91) 
já atribui à lei estabelecer os encargos 
necessários à segurança nacional a que 
os cidadãos estão obrigados. 
5. Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N. 0 259 
Autor: Senador lleribaldo Vieira 

PARECER 
1. O projeto (art. 92, § 4.0 ) alterou o 
texto do § 4.0 , do art. 182, da Constitui-
ção vigente, para excluir os cargos pú-
blicos temporários eletivos daqueles cuja 
investidura, por mais de dois anos (pelo 
projeto; oito, pela Constituição atual), 
acarreta a transferência do oficial para 
a reserva. 
2. A emenda restabelece o texto atual, 
e parece mais razoável porque não se 
justifica o tratamento diverso que se 
pretende a cargos temporários eletivos. 
3. Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.O 797/A 
Autor: Deputado Adolpho Oliveira. 

PARECER 
1. Visa a emenda à inclusão entre as 
condições de elegibilidade para Presi-
dente e Vice-Presidente da República, do 
exercício, em qualquer tempo, de man-
dato eletivo popular. 
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2. Barbalho já ensinava que o cargo 
de Presidente não poderia ser barateado 
a ponto de não se exigirem, para seu 
pretendente, algumas condições garan-
tidoras, mas essas exigências não deve-
riam ser tais e tão ciosas que pudessem 
afastar do supremo pôsto o verdadeiro 
mérito, restringindo assim o círculo de 
escolha da Nação, em seu prejuízo (Co-
mentário). 
3. A emenda restringe exatamente ês-
se "círculo de escolha da Nação", ao im-
pedir que dispute a Presidência quem 
antes não haja exercido outro mandato 
popular. Quem se revelasse um exce-
lente administrador, pelo exercício de 
cargo executivo, tivesse mostrado apti-
dões excepcionais, no desempenho de 
qualquer atividade, não poderia candi-
datar-se à Presidência da República sem 
antes disputar um outro mandato. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N.0 797 /G 
Autor: Deputado Adolpho Oliveira. 

PARECER 
I. A emenda dispõe sôbre nova redação 
para o art. 88, que trata da organização 
e atribuições do Conselho de Segurança 
Nacional. 
2. O projeto fixa em linhas gerais a 
destinação, a competência e a estrutura 
do Conselho de Segurança Nacional, dei-
xando à lei ordinária a organização dês-
se órgão. 
3. Parece-me, assim, inconveniente a 
redação proposta pela emenda, salvo 
quanto ao seu item II, que dá ao Con-
selho de Segurança Nacional atribuição 
de opinar previamente a respeito de in-
tervenção federal nos Estados, em hipó-
teses de interêsse da segurança, e a pro-
pósito dos Municípios que devam ser 
declarados bases ou portos militares. 
4. Opino pela aprovação da emenda na 
parte dêsse item II, do § 5.0 - Deputado 
Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N. 0 797/J 
Autor: Deputado Adolpho Oliveira 

PARECER 
1. Deseja o autor da emenda substituir 
a denominação Marinha de Guerra e 
Aeronáutica Militar, no art. 90, por Ma-
rinha e Aeronáutica, respectivamente. 
2. O objetivo, segundo a justificação, 
é manter a Marinha Mercante vinculada 
ao Ministério da Marinha e a a viação 
comercial sob o contrôle da Aeronáu-
tica. 

3. A redação do projeto não deixa en-
trever sejam procedentes os temores do 
ilustre autor da emenda. Trata-se, no 
art. 90, de definir os integrantes das 
Fôrças Armadas, e a estas só podem 
pertencer a Marinha de Guerra e a Ae-
ronáutica Militar, e delas não podem 
fazer parte a Marinha Mercante e a 
aviação comercial. 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

EMENDA N. 0 1/77 
Autor: Deputado Oscar Ce~rrêa 

PARECER 
1. Pretende a emenda substituir as ex-
pressões "podêres constituídos" por "po-
dêres constitucionais". 
2. Embora a redação pretendida pela 
emenda seja a adotada pela Constituição 
de 1934 (art. 162) e de 1946 (art. 177), 
não me parece ser melhor que a do texto 
do projeto. 
3. "Podêres constituídos", segundo Cal-
das ·Aulete, são as autoridades estabele-
cidas e reconhecidas conforme as leis do 
País; é o estabelecido segundo as leis 
(Laudelino Freire). 
4. Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está com a palavra o Sub-
Relator do Poder Judiciário, Deputado 
Adauto Cardoso. 
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TíTULO I 
CAPíTULO VIII 

Do Poder Judiciário 
PARECER 

No Título I, Capítulo VIII, do Poder 
Judiciário, foram oferecidas 223 emen-
das. 70 delas são aprovadas. 88 rejeita-
tadas. E 65 prejudicadas. Não houve na 
matéria inovações fundamentais. Antes 
predominou, nas fontes que contribuí-
ram com emendas, como tribunais, juí-
zes, professôres de direito e instituições 
diversas e os próprios membros do Con-
gresso Nacional, a preocupação de man-
ter intactas as estruturas do Judiciário. 
As alterações trazidas pelas emendas 
prestigiaram nisso a orientação do pro-
jeto, introduzindo nêle apenas modifi-
cações que confirmam e consolidam as 
tendências de reforma e aperfeiçoamen-
to já manifestadas na Emenda Consti-
tucional n.0 16, de 26 de novembro de 
1965. 

O número de emendas idênticas na 
totalidade do seu contexto, ou apenas 
em parte dêle, provindas quase sempre 
de uma só fonte, mas multiplicadas e 
transformadas por patrocinadores os 
mais diversos, tornou extremamente pe-
noso o trabalho de triagem do que já 
fôra aceito, do que era contraditório, do 
que se deveu recusar e do que se deve-
ra ter como prejudicado. Daí e das con-
dições de urgência do trabalho, possí-
veis erros de cuja correção uma cuida-
dosa redação final deverá ocupar-se. 

Atendeu-se às críticas que suscitou, 
no projeto governamental, a criação de 
mais dois tribunais federais de recursos. 
Embora se considerassem de irrecusável 
procedência os argumentos da mensa-
gem, considerações de ordem transitó-
ria fizeram prevalecer a tendência de 
delegar ao legislador ordinário o encar-
go de fundar, quando entender oportu-
no, em capitais indicadas por critérios 
geográficos e de volume do contencioso 
fiscal, os novos tribunais. 

Os vencimentos dos juízes estaduais 
mereceram especial atenção, prevale-
cendo o ponto de vista de torná-los ade-
quados, na categoria dos desembarga-
dores, aos que percebem os secretários 
dos Estados, desconto feito das verbas de 
ajuda de custo. E dêsse teto se partiu 
para assegurar, em escala percentual 
decrescente, estipêndios que venham 
corrigir o desinterêsse que existe há já 
alguns anos, mesmo em Estados mais 
ricos, pela carreira da magistratura. 

Nesse tema de remuneração de juízes 
houve ainda a preocupação de limitar 
a incidência sôbre ela dos impostos ge-
rais, a fim de que o princípio da irre-
dutibilidade de vencimentos não fique 
reduzido a mero verbalismo, esvazian-
do-se dia a dia com novas cargas tri-
butárias. E se cuidou de estabelecer que 
os vencimentos dos Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal não fôssem igua-
lados pelos de outras Côrtes e mesmo de 
tribunais estaduais que, com grave da-
no para a hierarquia, os estão exceden-
do. 

Demos como aprovadas emendas que 
garantissem o cumprimento por parte 
da União do compromisso por ela assu-
mido no art. 19 da Emenda Constitu-
cional n.0 16, de 26 de novembro de 1965, 
quando conveio em "prestar a coopera-
ção financeira que fôr necessária a as-
segurar aos Juízes dos Estados remune-
ração correspondente à relevância de 
suas funções". 

Não foram acolhidas emendas que 
procuravam forçar a mudança dos tri-
bunais superiores federais para Brasí-
lia. Considerou-se que essa matéria, 
longe de ser de natureza constitucional 
ou mesmo da legislação ordinária, cabia 
mais na órbita das possibilidades da 
administração e das realidades do Erá-
rio. 

A situação dos advogados e dos mem-
bros do Ministério Público, que consti-
tuem o chamado quinto dos tribunais foi 
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provida de maneira minuciosa e justa, 
o mesmo ocorrendo quanto ao proble-
ma da promoção dos membros dos cha-
mados Tribunais de Alçada existentes 
em alguns Estados, no que toca à sua 
promoção, quando competirem com Juí-
zes da última entrância. 

Entendeu-se de substituir no projeto 
o que consta no art. 112, III, e pará-
grafo único, pelo que já vem expresso 
no art. 101, III, alíneas a, b, c e d, da 
Constituição de 1946. Realmente, como 
bem o justifica a emenda acolhida 
(832/4), "em nenhum Estado federal se 
demarcou tão corretamente, como no 
Brasil, o campo do recurso extraordiná-
rio, a corrollary that follows from the 
supremacy of federal Iaw, na clássica 
expressão de Willoughby". "Mutilá-lo 
no seu enunciado, que a jurisprudência 
vem clarificando há 75 anos, será êrro 
imperdoável. As alterações propostas, 
principalmente as das alíneas a e d, não 
se recomendam por nenhum critério 
técnico e expõem os jurisdicionados ao 
risco da irreparabilidade de crassas in-
justiças, além de desarmarem a União 
de instrumentos aptos a fazer valer as 
suas próprias leis." 

"A expressão vigência da alínea a não 
estará pressupondo discussão sôbre a 
revogação, ou não, em geral, de lei ou 
tratado. Se tivesse tão estreito limite, 
nem valera a pena encartá-la no texto. 
Mas, se pressupõe a vigência, na espé-
cie, de determinada norma, a indaga-
ção fará renascer velhas controvérsias, 
como as relativas à validade e a apli-
cação de leis federais, que ocuparam, 
Por meio século, a atenção de juízes e 
advogados." 

"A formulação da alínea d não só su-
jeita à instância judiciária dos Estados 
o império da lei federal, que ao Supre-
mo incumbe defender, como ainda es-
tabelece, em favor da Fazenda e em de-
trimento dos particulares, um privilé-
gio que invalida o princípio de iguais 

oportunidades processuais para os liti-
gantes." 

Também o art. 133 e parágrafo único 
do projeto governamental se aceitou 
substituí-los pelo art.101, §§ 1.0 e 2.o 
(com a redação do art. 5.0 da Emenda 
Constitucional n.0 16), e § 4.0 (no tocan-
te ao exequatur). Justificou-se a opção 
com os argumentos de que "decorrido 
apenas um ano da promulgação da 
Emenda n.0 16, que racionalizou a com-
petência do Supremo Tribunal Federal 
e das suas Turmas, com reais e procla-
madas vantagens para o serviço judi-
ciário e rápido escoamento de milhares 
de feitos, mal se compreende que, ao se 
colherem os primeiros frutos da refor-
ma, se abra oportunidade a uma revi-
são, pela própria Côrte, do sistema ado-
tado há tão pouco tempo e de êxito tão 
patentemente confirmado nas lições da 
experiência". 

De outra parte, nada legitima a dele-
gação (já não legislativa, e sim cons-
titucional) à Alta Côrte de atribuições 
privativas do Parlamento, como a de le-
gislar sôbre processo. Dilarga-se, abusi-
vamente, o campo restrito dos regimen-
tos internos, como um privilégio, que 
subordina os direitos das partes às in-
certezas, às preferências ou às vacilações 
da maioria simples do Supremo Tribu-
nal, no disciplinar, em regras ditadas 
unicamente por êle, à margem e à reve-
lia das leis, "o processo e o julgamento 
dos feitos de sua competência originá-
ria ou de recurso." 

Ao Ministério Público dos Estados se 
deu especial tratamento, mantendo-se 
as excelentes linhas do projeto e aco-
lhendo-se emendas sôbre sua organiza-
ção em carreira, com predicamentos e 
garantias indispensáveis à sua indepen-
dência e eficaz atuação. 

Alterou-se, na organização do Tribu-
nal Superior Eleitoral e dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, respectivamente, o 
número de ministros e o de desembar-
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gadores. Com três ministros e três de-
sembargadores, ao invés de dois em cada 
uma dessas Côrtes especiais, tornou-se 
possível dispensar juízes que não tinham 
porque compô-las, e se assegurou a pos-
sibilidade de fortalecer a função de cor-
regedoria nas áreas federal e estadual, 
investindo nela magistrados da mais al-
ta hierarquia. Atendeu-se nisso ao que, 
em discurso de 9 de dezembro de 1966, 
já ponderava o eminente Desembarga-
dor Coelho Branco, do Tribunal Regional 
Eleitoral da Guanabara, criticando o 
que sôbre a matéria inovara a Emenda 
Constitucional n.0 16 ... "a formação per-
manente de um Tribunal de Segunda 
Instância, colocando em chocante mi-
noria ministros ou desembargadores dos 
Tribunais Superiores, constituía, na or-
ganização judiciária do País, caso tera-
tológico, que atentava contra a jurídica, 
lógica, racional e tradicional estrutura-
ção da Justiça Eleitoral e ofendia o câ-
none cardeal da hierarquia em que se 
fundam as instituições civis e miUtares 
da Nação." 

Outras emendas, mais de pormenores 
que de estrutura, foram acolhidas. Com 
elas se deu complementação aos pro-
pósitos afirmados pelo Govêrno, desde 
a Emenda Constitucional n.0 16, de re-
cuperar o prestígio, a dignidade e a 
eficiência da Justiça, tanto na esfera 
federal, quanto na área dos Estados, 
onde a insuficiência de recursos e a 
opressão política se davam as mãos pa-
ra manter no pior dos abandonos a mul-
tidão dos jurisdicionados. 

O Relator opina pela aprovação das 
seguintes emendas: 

1/84 -- 1/85 -- 1/86 -- 1/87 -- 1/89 
-- 1/91 -- 1/92 -- 130/44 -- 130/48 --
130/50 -- 183 -- 236/2 -- 236/4 -- 270 --
291/10 -- 296 -- 300 -- 301 -- 303 -- 309 
-- 330 -- 332 (Há êrro de cópia. O que 
se suprime é a letra c) -- 383 -- 384 
427/9 -- 534 -- 538 -- 539 -- 540 -- 541 
-- 542 -- 543-- 648 -- 798 -- 815/2 (Só 
pode ser aceita) -- 817 -- 830 -- 832/1 

(Com destaque para rejeição da expres-
são "ou membros da Assembléia Legis-
lativa") -- 832/6 -- 833/1 -- 833/7 --
837/5 (Aprovada com destaque para re-
jeição dos § § 1.0 e 2.0 ) -- 838 -- 839/1 --
839/2 -- 839/3 -- 839/4 -- 839/6 -- 839/7 
-- 839/8 -- 839/9 -- 849/3 -- 849/6 --
849/8 -- 849/9 (Aprovada para substi-
tuir o trecho destacado da 873/11) --
849/13 -- 849/14 -- 849/15 -- 849/16 --
873/1 -- 873/2 -- 873/4 -- 873/5 --
873/6 -- 87317 -- 873/8 -- 873/9-- 873/10 
873/11 (Com destaque da expressão pelo 
voto de 3/4" que se rejeita para aceitar 
a 849/9) -- 873/12; 

Pela rejeição das seguintes: 

1/90 -- 1/93 -- 1/94 -- 1/95 -- 8 -- 28 
-- 47/1 -- 47/2 -- 76-C -- 76-D -- 82/12 
-- 82/13 -- 82/14 -- 90/29 -- 90/30 --
90/31 -- 90/32 -- 90/33 -- 90/34 -- 90/35 
-- 90/36 -- 90/37 -- 90/38 -- 90/39 --
90/40 -- 124 -- 130/43 -- 130/47 --
130/49 -- 197 -- 211 -- 236/1 -- 236/3 --
236/7 -- 236/8 -- 244/2 -- 245/1 -- 245/5 
265 -- 267 -- 268/2 -- 278 -- 291/9 --
331 -- 382 -- 385 -- 386 -- 395 -- 401 
-- 416 -- 427/3 -- 427/4 -- 429 -- 448 --
456 -- 511 -- 521/1 -- 535 -- 536 -- 585--
608 -- 611 -- 615 -- 616 -- 630 -- 632 --
634/2 -- 647 -- 649 -- 653 -- 671 -- 672 
-- 696/1 -- 701 -- 730 -- 738 -- 815/1 --
816/3 -- 820/1 -- 832/2 -- 832/3 -- 837/2 
837/3 -- 837/6 -- 840 -- 849/4 -- 849/5 
-- 864/1; 
e considera prejudicadas as seguintes: 

1/88 -- 46/3 -- 82/15 -- 99 -- 103 --
130/45 -- 130/46 -- 191 -- 236/5 -- 236/6 
238/5 -- 244/1 -- 244/3 -- 245/2 -- 245/3 
-- 245/4 -- 251 -- 252 -- 263 -- 296 --
304 -- 427/5 -- 427/6 -- 427/7 -- 427/8 
-- 437 -- 458 -- 537 (pela 873/10) -- 544 
-- 545 -- 546 -- 547 -- 610 -- 639/5 --
642 -- 670 -- 673 -- 705 -- 716 -- 717/1 
-- 717/2 -- 718/1 -- 718/2 -- 718/3 --
718/4 -- 749/1 -- 749/2 -- 763 -- 781 --
785 (É à caso da 151) -- 816/2 -- 816/4 
-- 832/4 -- 832/5 -- 837/4 -- 839/5 --
849/1 -- 849/2 -- (Pela 873/10) -- 849/7 
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- 849/10 - 849/11- 849/12 - 863 -
873/3 873/13 (Prejudicada pela 
849/15) o 

Sala das Comissões, em 3 de janeiro 
de 1966. - Adauto Cardoso, Sub-Rela-
tor. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra para emitir o 
parecer o sub-relator, Senador Wilson 
Gonçalves. 

O SR. WILSON GONÇALVES (Lê) -
Sr. Presidente. O título compreende ... 

TITULO II 
Da Declaração de Direitos 

Sub-Relator: Senador Wilson Gonçal-
ves 

Na qualidade de Sub-Relator, cumpre-
nos apreciar, preliminarmente, as emen-
das apresentadas ao Título II - Da De-
claração de Direitos, do Projeto de 
Constituição. 

O título compreende, em capítulos 
distintos: Da Nacionalidade, Dos Direi-
tos Políticos, Dos Partidos Políticos, Dos 
Direitos c Garantias Individuais, e Da 
Suspensão dos Direitos e Garantias In-
dividuais. 

Pelo simples enunciado, fácil é cons-
tatar que o título envolve matéria da 
mais alta relevância para a vida de um 
povo, visto como, assegurando e disci-
plinando os chamados direitos do ho-
mem, deve conter, em si mesmo, como 
regra, tôdas as garantias individuais e 
estabelecer, de fato, o equilíbrio entre a 
liberdade e a autoridade. 

A concessão dêsses direitos fundamen-
tais, definitivamente integrados na per-
sonalidade do homem, como conquista 
inalienável, obtida através de lutas libe-
rais que ccn;:;tituem as páginas refulgen-
tes da história da civilização, convém 
ficar cxpre.ssa, inequívoca e insofismá-
vel, numa Constituição de cunho demo-
crático. Não basta, a nosso ver, enun-
ciá-los vagamente, é preciso que sejam 

afirmados categàricamente, concedidos 
de forma definida no texto da lei maior 
para inspirar confiança e tranqüilidad~ 
à Nação. 

Concordamos em que o Estado tenha 
podêres vigorosos para defender-se e 
manter o regime democrático e as ins-
tituições nacionais, mas que, ao mesmo 
tempo, assegure, efetivamente, a coe-
xistência de homens livres numa socie-
dade garantida. Tanto o Estado, como o 
indivíduo, agirão dentro do círculo de 
atribuições e de liberdade que lhes con-
ferem a Constituição e as leis. Aquêles 
que excedere:n êsses limites estarão su-
jeitos às respectivas sanções, em bem 
mesmo da harmonia social. 

Dentro dessa orientação geral, que 
decorre da nossa formação jurídica, 
atentos à realidade brasileira da hora 
presente, em que precisamos preservar a 
nacionaliàaàe e seus valôres morais, re-
presentados nas suas instituições, con-
tra a ação impatriótica, muitas vêzes 
inopinada e traiçoeira, dos que teimam 
em infringir a lei ou mudar o tegime por 
meios e processos violentos, procuramos, 
na análise das emendas que nos foram 
apresentadas, apreciá-las, tendo em mi-
ra a preocupação de alcançar, tanto 
quanto possível, o equilíbrio entre os dois 
importantes pólos do magno problema. 

Oferecidas estas considerações iniciais 
c despretensiosas, à guisa de intróito, 
passamos ao exame das referidas emen-
das. 

1. Emenda n.0 1-96 - Prejudicada pe-
la aprovação da Emenda n.0 822. 

2. Emenda n.0 681-13 - Somos pela 
rejeição. Amplia demasiado a regra da 
naturalização nas suas letras a e b, e 
tem, ao nosso entender, o inconveniente 
de conceder a nacionalidade pelo silên-
cio, isto é, tàcitamente. Achamos que 
a nacionalidade brasileira só deva ser 
concedida em face da manifestação ex-
pressa, inequívoca do naturalizado. 
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3. Emendas n.0 ' 643 e 650 - Possuem 
idêntico teor. Em parte, fica atendido 
o seu objetivo com a aprovação da 
Emenda n.0 822. Somos pela ampliação 
dos direitos civis e políticos do natura-
lizado, mas dentro de limites razoáveis. 
Assim, consideramo-las prejudicadas. 
4. Emenda n.0 735 - Como a Emenda 
n.0 681-1-13, baseia-se no silêncio para 
deferir a nacionalidade brasileira a por-
tuguês residente no Brasil há mais de 
cinco anos, concedendo-lhe todos os di-
reitos civis e políticos, exceto o de exer-
cer a Presidência e a Vice-Presidência 
da República. Pelos motivos invocados 
em emendas já apreciadas, somos pela 
rejeição. 
5. Emendas n.os 348 e 390 - São idên-
ticas. Atendidas, em parte, com a apro-
vação da Emenda n.0 822. Prejudicadas. 
6. Emenda n.0 1-97 - Pela aprovação, 
pois oferece melhor técnica. 
7. Emenda n.0 482 - Prejudicada pela 
aprovação da Emenda n.0 741, seguinte. 
8. Emenda n.0 741 - Idêntica à ante-
rior. Diante de sua fundamentação, so-
mos pela sua aprovação. Achamos que 
a concessão, ou não, do direito de voto 
ao analfabeto é matéria que deva ficar 
ao critério do legislador ordinário. Con-
dicionamos a aceitação desta emenda à 
aprovação da Emenda n.0 821, que regula 
expressamente o assunto. 
9. Emendas n.0 ' 357 e 450 - São idên-
ticas. Quanto ao voto direto e à repre-
sentação proporcional dos partidos po-
líticos, são atendidas nos têrmos da 
aprovação das Emendas n.0 ' 130-51 e 
457, letra a, respectivamente. No mais, 
pela rejeição. 
10. Emenda n.0 130-51 - Pela apro-
vação. 
11. Emenda n.0 1-98 - Atendida, em 
parte, com a aprovação da de n.0 130-51. 
Prejudicada. 
12. Emenda n.0 358 - Faz distinção 
entre crime político e crime comum 

quanto aos motivos determinantes da 
medida prevista no dispositivo. Na pri-
meira hipótese, acarretaria, apenas, a 
suspensão de exercício do mandato, car-
go ou função pública; na segunda, de-
terminaria a perda. Não vemos razão 
para a distinção apriorística. Na prá-
tica, poderá haver caso em que o crime 
político tenha aspecto mais grave do que 
o crime comum. Logo, não se pode, nem 
se deve, regular a pena por antecipa-
ção. Demais, o dispositivo está melho-
rado com a aprovação da Emenda 
n.0 681-1-14. Pela rejeição. 
13. Emenda n.0 1-99 - Sugere a su-
pressão da ressalva inicial do art. 142. 
Ao contrário, entendemos que a ressalva 
é adequada para resguardar outras hi-
póteses constitucionais, além das do tex-
to, como, por exemplo, a da suspensão 
de função do Presidente da República, 
nos têrmos do art. 83, § 1.0 do projeto. 
Pela rejeição. 
14. Emenda n.0 130-52 - Atendida, em 
parte, com a aprovação da Emenda 
n.0 681-1-14. Prejudicada. 
15. Emenda n.0 681-14 - Pela apro-
vação. Parece-nos mais equânime na 
aplicação da medida, conferindo a lei 
complementar a imposição de outras 
restrições. 
16. Emenda n.0 1-100 - Prejudicada 
com a aprovação da Emenda n.0 130-53. 
17. Emenda n.0 9 - Não consideramos 
tecnicamente certo fazer a discrimina-
ção que a emenda defende. Somos pela 
rejeição. 
18. Emenda n.0 130-53 - Pela apro-
vação. O projeto não esclarece, suficien-
temente, os casos em que a aplicação 
da medida é da competência do Presi-
dente da República e os que dependem 
de decisão judicial. Parece-nos insuflei-
ente a expressão - "conforme o caso" 
-do § 2.0 

19. Emenda n.0 90-41 - Pela rejeição. 
No sistema presidencialista, a expressão 
do texto é tecnicamente certa. 
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20. Emenda n.0 743 - Pela rejeição. 
A parte do texto, que a emenda preten-
de eliminar, corresponde à redação do 
art. 136 da Constituição de 1946. O pro-
jeto acrescentou, apenas, "mandato ele-
tivo", com que concorda a emenda. 
21. Emenda n.0 479 - Pela rejeição. 
O projeto, deliberadamente, pretende 
evitar que o militar jovem ingresse na 
carreira política antes de plasmar a sua 
mentalidade na vida dos quartéis, su-
jeito à disciplina especial. Quanto ao 
item 3, em parte foi atendida na apro-
vação da Emenda n.0 130-51. 
22. Emenda n.0 42 - Pela rejeição, em 
virtude das razões expostas no exame 
da anterior. 
23. Emendas n.0 ' 90-42 e 90-43 - Pre-
tendem a eliminação das inelegibilida-
des por exercício de cargos e por paren-
tesco com os titulares dêstes. As inelegi-
bilidades, além do sentido moral e po-
lítico que as justifica, vêm consagradas 
nos textos constitucionais desde a Carta 
de 1891. Apenas, a experiência tem 
aconselhado a sua ampliação para as-
segurar a legitimidade das eleições, evi-
tando, nesses casos, o emprêgo da in-
fluência oficial em favor de determina-
dos candidatos. Somos pela rejeição de 
ambas. 
24. Emenda n.0 626 - Permite uma re-
eleição do Presidente e do Vice-Presi-
dente da República. A proibição de re-
eleição para o período imediato vem da. 
Constituição de 1891. O argumento po-
lítico, a maior soma de atribuições re-
servadas ao Presidente e a realidade 
brasileira não recomendam a medida. 
Temos a impressão de que, uma vez ad-
mitida, a reeleição passaria a ser regra, 
como está acontecendo nos Estados Uni-
dos da América. Não nos parece pru-
dente a experiência, por mais respeitá-
veis que sejam os argumentos a seu fa-
vor. Pela rejeição. 
25. Emenda n.o 130-54 - Preferimos a 
redação do projeto, pois há prefeitos de 

Municípios importantes, como de certas 
capitais de Estado, que poderão exercer 
a influência que o texto pretende evitar. 
Somos favorável, entretanto, quanto à 
inclusão do Chefe da Casa Militar da 
Presidência da República entre as auto-
ridades enumeradas no item I, letra b. 
~le tem categoria de Ministro de Estado. 

26. Emenda n.0 85 - Embora não in-
dique, refere-se, sem dúvida, ao número 
IV, tanto que, na justificação, alude a 
eleição para deputado federal. No caso, 
a razão moral e política é a mesma que 
inspira a norma em relação ao Estado. 
Somos pela aprovação. 

27. Emenda n.0 321 -Simples redação, 
para corrigir êrro de impressão, substi-
tuindo "que" por "quem". Pela aprova-
ção. 
28. Emenda n.0 521, "g" - Pela apro-
vação, uma vez que guarda harmonia 
com a situação do Vice-Presidente da 
República. 
29. Emenda n.0 521, "h" - Pela rejei-
ção. A supressão desejada ensejaria in-
justiças, por elastecer demais a proibi-
ção, que só parece legítima no território 
do Município onde o prefeito é parente 
do candidato, em grau impedido. 
30. Emenda n.0 355-1 - Objetiva a 
abolição do domicílio eleitoral. Somos 
pela rejeição. É necessário impedir as 
candidaturas improvisadas, sem auten-
ticidade política, quase sempre oriun-
das da influência do poder econômico 
ou do oficialismo. 
31. Emenda n.0 355-2 - Somos pela 
rejeição. Desde que se cinja aos objeti-
vos taxativamente apontados nos seus 
números, parece-nos conveniente ad-
mitir a possibilidade de lei comple-
mentar estabelecer outras inelegibili-
dades. 
32. Emenda n.0 355-3 - Pela aprova-
ção. Somos pelo abrandamento da norma 
nas roleições para prefeito, a fim de aten-
der a certas peculiaridades locais. 
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33. Emenda n.0 351 - Somos pela re-
jeição. Abranda demasiado a exigência 
de domicílio eleitoral, que me parece de 
boa inspiração. 

34. Emenda n.0 402 - Pela aprovação. 
Delimita melhor o requisito do domicílio 
eleitoral, estabelecendo a época dentro 
da qJ.tal os 2 anos sejam computados. 
35. Emenda n.0 668 - Atendida com a 
aprovação da emenda n.0 355-3. Prejudi-
cada. 
36. Emenda n.0 13 -Pela rejeição. En-
fraquece exageradamente a exigência de 
domicílio eleitoral para a eleição de pre-
feito. No que nos pareceu razoável, foi 
atendida com a aprovação da emenda 
n.0 355-3. 
37. Emenda n.0 138 - Pela rejeição, 
por ocorrerem as mesmas razões aduzi-
das na apreciação das emendas anterio-
res. 
38. Emenda n.0 84 - Abranda, em de-
masia, a exigência de domicílio eleitoral, 
chocando-se com os motivos que deter-
minaram a aprovação da emenda n.O 402. 
Pela rejeição. 
39. Emenda n.0 1-101 - Pela aprova-
ção. Reproduz disposição existente na 
Constituição de 1946. Na hipóteS'e, não 
há como supor influência do prestígio 
oficial. 

40. Emenda n.0 131-1-04 - Atendida 
através da emenda anterior. Prejudica-
da. 
41. Emenda n.0 268-111- Atendida com 
a aprovação da emenda n.0 1-101, que, 
aliás, é mais ampla. Prejudicada. 
42. Emenda n.0 268-IV - Pela apro-
vação. Tecnicamente correta. 
43. Emenda n.0 268-V - Pela aprova-
ção. Retifica êrro de impressão, substi-
tuindo "ou" por "em". 
44. Emenda n.0 130-55 - Somos pela 
aprovação quanto ao art. 146. Na ver-
dade, não alcançamos o sentido exato 

do texto. Relativamente ao art. 147, 
pronunciamo-nos pela rejeição, em face 
das razões invocadas no exame da 
Emenda n.0 355-2. 
45. Emenda n.0 90-44 - Atendida com 
a aprovação parcial da Emenda n.0 

130-55. Prejudicada. 
46. Emenda n.0 50 - Pela aprovação. 
Evita a mobilização repetida ou fre-
qüente do eleitorado. 
47. Emenda n.0 457 - Pela aprovação 
quanto à letra a. Parece-nos acertado 
inscrever, na Constituição, o postulado 
da representação proporcional. Relati-
vamente à letra b, opinamos pela sua 
rejeição. O preceito do projeto parece-
nos mais condizente com o prestigio e 
a autenticidade que cada partido polí-
tico deve ostentar, dentro da sua li-
nha programática. 
48. Emenda n.0 1-102 - Pela aprova-
ção do n.0 IV. É dever dos partidos, que 
convém ficar explícito. Rejeitada quan-
to ao mais. 
49. Emendas n.0 ' 90-45 e 362 - Pela 
rejeição. Quanto ao item VI, para evi-
tar a multiplicidade excessiva de par-
tidos políticos, e porque a regra terá 
maior vigor se erigida em norma cons-
titucional. No que se prende ao núme-
ro III, pelos motivos constantes do 
nosso pronunciamento sôbre a Emen-
da n.0 457, b. 

50. Emenda n.0 82-18 - Pela rejeição. 
É idêntica à primeira parte da Emen-
da n.0 90-45. 
51. Emenda n.0 336 - Preferindo co-
mo base o eleitorado inscrito, torna 
mais difícil a constituição dos partidos 
políticos. Ademais, o eleitorado votan-
t·e é que, na realidade, representa a 
opinião pública, por ser fôrça atuante. 
Por outro lado, há mais conformidade 
com a exigência de número mínimo de 
deputados e senadores. Pela rejeição. 
52. Emenda n.0 306- Prejudicada com 
a aprovação da Emenda n.O 268-V. 
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53. Emenda n.0 516 - Pela rejeição. 
Os requisitos para a formação das 
agremiações partidárias podem cons-
tar de norma constitucional, que, as-
sim, lhes dará maior fôrça e estabili-
dade. 
54. Emenda n.0 403 - Pela rejeição, 
face aos argumentos expendidos na 
apreciação da Emenda n.0 457-b. 

55. Emenda n.0 82-19 - Atendida, em 
parte, com a aceitação da Emenda n.O 
326. Somos pela aprovação do item 2, 
para efeito da inclusão do texto do art. 
143 como parágrafo do art. 149 ou co-
mo artigo autônomo. No mais, preju-
dicada. 
56. Emenda n.0 326 - Pela aprovação. 
Assegura, no texto constitucional, sem 
limitação generalizada de lei ordinária, 
os direitos e garantias individuais, res-
tabelecendo a tradição das nossas 
Constituições Democráticas anteriores. 

Suprime o art. 150 e restringe conside-
ràvelmente o âmbito do art. 151, cuja 
aplicação, nos reduzidos casos que in-
dica, é confiada ao Supremo Tribunal 
Federal. 
57. Emendas n.0 ' 451, 600, 352, 150, 700, 
310, 291-IV-V -XIV, 681-05, 664, 666, 662, 
431, 90-46, 1-103 a 108, 347, 740, 656, 
238-1 c 2, 69, 739, 130-56, 582, 657, 130-57, 
28!>, 521, G65, 681-06, 1-110, 432, 353, 
1-109, 46-04- 82-20, 130-58, 569, 433, 524, 
690, 825, 775, 883 e 766 - Atendidas, na 
essência, no todo ou em parte, com a 
aprovação da Emenda n.0 326. Por is-
to, prejudicadas. 
58. Emenda n.o 111 - Pela aprovação, 
Para ser incluído como parágrafo do 
art. 149, com supressão da palavra "na-
tos". 
59. Emenda n.o 115 - Pela rejeição. 
Somos pela soberania das decisões do 
júri. 
GO. Emenda n.o 364 - Atendida com a 
aceitação da Emenda n.0 111. Prejudi-
cada. 

61. Emenda n.0 604 - Pela aprovação, 
para ser incluído como parágrafo do 
art. 149, dando-se-lhe redação adequa-
da. 
62. Emenda n.0 82-21 - Pela aprova-
ção do parágrafo único, para ser adi-
cionado, como tal, ao art. 150 da Emen-
da n.0 326. No mais, prejudicada. 

63. Emenda n.0 130-59 - Somos pela 
aprovação parcial, para o efeito de ser 
acrescida a parte do art. 150, caput, 
da Emenda n.0 326, a expressão: "asse-
gurada ao paciente a mais ampla de-
fesa". No mais, prejudicada. 

64. Emenda n.0 359 - Pela aprovação. 
Está mais conforme com a tradição do 
nosso direito constitucional. A experiên-
cia republicana demonstra que, nos ca-
sos de real necessidade, o Congresso Na-
cional sempre colaborou com o Presi-
dente da República na decretação do 
estado de sítio. 
65. Emenda n.0 55 - Atendida com a 
aceitação da Emenda n.0 359. Prejudi-
cada. 
66. Emenda n.0 706 - Atendida com a 
::!ceitação da Emenda n.0 359. Prejudi-
cada. 
67. Emenda n.0 1-111 e 112 - Aten-
dida com a aprovação da Emenda n.0 

359. Prejudicada. 
68. Emenda n.0 695 -Prejudicada com 
a aprovação da Emenda n.0 359. 
69. Emenda n.0 90-47 e 48 - Atendida 
com a aceitação da Emenda n.0 359. Pre-
judicada. 
70. Emenda n.0 130-61 - Prejudicada 
com a aprovação da Emenda n.0 359. 
71. Emenda n.0 434 -Atendida com a 
aprovação da Emenda n.0 359. Prejudi-
cada. 
72. Emenda n.0 130-60 - Prejudicad1» 
com a aprovação da Emenda n.0 359. 
73. Emenda n.0 130-62 - Prejudicada 
com a aprovação da Emenda n. 359. 
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74. Emenda n.0 90-49 - Prejudicada 
com a aceitação da Emenda n.0 359. 
75. Emenda n.0 500 -Prejudicada com 
a aprovação da Emenda n.0 359. 
76. Emenda n.0 1-113 - Atendida com 
a aceitação da Emenda n.0 359. Preju-
dicada. 
77. Emenda n.0 90-50 - Prejudicada 
pelo motivo indicado no exame da emen-
da anterior. 
78. Emenda n.0 1-114 - Prejudicada 
pelo mesmo motivo da anterior. 
79. Emenda n.0 792 - Pela rejeição. 

Não consideramos conveniente a menção 
"Dos Brasileiros" em um título da Cons-
tituição. Julgamos suficiente a declara-
ção constante no intróito, que abrange o 
todo. 
80. Emenda n.0 822 - Pela aprovação, 
com a seguinte redação, mais concisa: 

"Art. 138 - São brasileiros: 
I- natos: 
a) os nascidos em território brasi-

leiro, ainda que de pais estran-
geiros, não estando êstes a servi-
ço de seu país; 

b) os nascidos fora do território 
nacional, de pai ou de mãe bra-
sileiros, estando ambos ou qual-
quer dêles a serviço do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai 
ou mãe brasileiros, não estando 
êstes a serviço do Brasil, desde 
que, registrados em repartição 
brasileira competente no exte-
rior, ou não registrados, venham 
a residir no Brasil antes de atin-
gir a maioridade. Neste caso, al-
cançada esta, deverão, dentro de 
quatro anos, optar pela naciona-
lidade brasileira; 

11 - naturalizados: 
a) os que adquiriram a nacionali-

dade de brasileiro, nos têrmos do 

art. 69, n.0 s IV e V, da Constitui-
ção de 24 de fevereiro de 1891; 

b) pela forma que a lei estabelecer: 
1 - os nascidos no estrangeiro, 

que hajam sido admitidos 
no Brasil durante os primei-
ros cinco anos de vida, ra-
dicados definitivamente no 
território nacional. Par a 
preservar a nacionalidade 
brasileira, deverão manifes-
tar-se por ela, inequivoca-
mente, até dois anos após 
atingir a maioridade; 

2 - os nascidos no estrangeiro 
que, vindo residir no País 
antes de atingida a maio-
ridade, façam curso superior 
em estabelecimento nacio-
nal e requeiram a nacionali-
dade até um ano depois da 
formatura; 

3 - os que, por outro modo, 
adquirirem a nacionalidade 
brasileira, exigida aos por-
tuguêses apenas residência 
por um ano ininterrupto, 
idoneidade moral e sanida-
de física. 

§ 1.0 - São privativos de brasileiro 
nato os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República, Ministro 
de Estado, Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal e do Tribunal Federal 
de Recursos, Senador, Deputado Fe-
deral, Governador e Vice-Governa-
dor de Estado e de Território e seus 
substitutos. 

§ 2.0 - Além das previstas nesta 
Constituição, nenhuma outra restri-
ção se fará a brasileiro em virtude 
da condição de nascimento." 

81. Emenda n.0 781-54 - Prejudicada 
com a aceitação da emenda anterior. 

82. Emenda n.0 781-56- Atendida com 
a aprovação da Emenda n.O 1-101. Pre-
judicada. 
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83. Emenda n.0 781-57 - Atendida com 
a aprovação da Emenda n.0 268-IV. Pre-
judicada. 

84. Emenda n.0 781-58- Atendida com 
a aceitação da Emenda n.0 268-V. Pre-
judicada. 

85. Emenda n.0 798-1.02 - Pela rejei-
ção, de acôrdo com a apreciação da 
Emenda n.0 1-99. 

86. Emenda n.0 842 - Prejudicada pela 
aceitação da Emenda n.0 681-14. 

87. Emenda n.0 771- Atendida com a 
aceitação da Emenda n.0 85. Prejudi-
cada. 
88. Emenda n.0 841 - Pela aprovação 
quanto às letras a e b; pela rejeição 
no que se prende à letra c, pois esta 
alarga demais a regra impeditiva. 
89. Emenda n.0 791 - Pela rejeição, 
de acôrdo com os motivos invocados no 
exame da Emenda n.0 90-45. 
90. Emenda n.o 874- Atendida com a 
aceitação da Emenda n.0 359. Prejudi-
cada. 
91. Emenda n.0 760 - Pela rejeição. 
Não reputamos razoável maiores exigên-
cias além das constantes do n.0 VI do 
art. 148 do projeto. 
92. Emenda n.0 821 - Pela aprovação. 
Tem a sua razão em face da aceitação 
da Emenda n.O 741. Entendemos que 
é mais conveniente deixar ao legislador 
ordinário, através de lei complementar, 
a solução do problema: o voto do 
analfabeto. A supressão pura e simples 
da alínea a do § 3.0 do art. 140 do pro-
jeto poderia ensejar dúvidas. O parágra-
fo, sugerido, deixa a questão em têrmos 
claros. 

Em conclusão, somos: 
a) pela aprovação das Emendas 

n.os 1-97, 741, 130-51, 681-14, 
130-53, 130-54 em parte, 85, 321, 
521-g, 355-3, 402, 1-101, 268-IV, 
268-V, 130-55 em parte, 50, 457-a, 
1-102 em parte, 82-19 em parte, 

326, 111 com supressão de pala-
vra, 604, 82-21 em parte, 130-59 
em parte, 359, 822 com modifica-
ção, 841 em parte, e 821; 

b) pela rejeição das Emendas n.os 
681-13, 735, 357 em parte, 450 em 
parte, 358, 1-99, 9, 90-41, 743, 479, 
42, 90-42, 90-43, 626, 130-54 em 
parte, 521-h, 355-1, 355-2, 351, 13, 
138, 84, 130-55 em parte 457-b 
1-102 em parte, 90-45, 36:Í, 82-12: 
336, 516, 403, 82-19 em parte, 115, 
130-59 em parte, 792, 798-02, 841 
em parte, 791, 760; 

c) e que sejam consideradas pre-
judicadas as Emendas n.os 1-96, 
643, 650, 348, 390, 482, 357 em 
parte, 450 em parte, 1-98, 130-52, 
1-100, 668, 131-04, 268-III, 90-44, 
306, 82-19 em parte, 451, 600, 352, 
150, 700, 310, 291-IV-V-XIV, 
681-05, 664, 666, 662, 431, 90-46, 
1-103 a 108, 347, 740, 656, 238-1 
e 2, 69, 739, 130-56, 582, 657, 
130-5~ 289, 521, 66~ 681-06, 1-11~ 
432, 353, 1-109, 46-04, 82-20, 
130-58, 569, 433, 524, 690, 825, 775, 
883, 776, 364, 82-21 em parte, 55, 
706, 1-111 e 112, 695, 90-47 e 48, 
130-61, 434, 130-60, 130-62, 90-49, 
500, 1-113, 90-50, 1-114, 781-54, 
781-56, 781-57, 781-58, 771 e 874. 

É o nosso parecer, salvo melhor juízo. 
Sala das Comissões, em 1.0 de janeiro 

de 1967. - Wilson Gonçalves, Sub-Re-
lator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Está com a palavra o Sr. Sub-
Relator Djalma Marinho, que vai dar o 
último parecer parcial. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - (Sem revisão do orador.) Sr. 
Presidente, aceitei as emendas que me-
lhor conceituavam, a meu ver, o art. 157, 
estabelecendo os princípios da ordem 
econômica destinados a realizar a justi-
ça social com maior exatidão. As emen-
das que melhor elucidavam o elen-
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co dêsses princípios foram acolhi-
das pelo Sub-Relator. Também na 
série de emendas que atribuíam outros 
direitos que não os contidos no projeto 
dei, às mesmas, meu apoio. Admito certa 
contradição entre os critérios que o tex-
to revela, nas partes já objeto de estudo 
dos outros sub-relatores, no que diz res-
peito à ordem econômica. 

Acho que o fortalecimento do Poder 
Executivo, dentro da conceituação mo-
derna, é justamente firmado para uma 
intervenção mais aberta na ordem eco-
nômica. Daí preservar o monopólio esta-
tal para o petróleo e minerais atômicos. 

Julgo que o ponto crítico da mensa-
gem presidencial está justamente nessa 
parte, porque parece-me que ela se esga-
lha de sua determinação inicial, onde 
esquematiza o roteiro dos Podêres e do 
Estado e abranda a parte da ordem eco-
nômica de maneira ostensiva. 

Assim, achei que haveria melhor com-
patibilização entre as exposições perti-
nentes aos outros capítulos, conceituan-
do, da maneira como o fiz, na aceitação 
das emendas, nos setores que dizem 
respeito aos princípios da ordem econô-
mica, para conseguir a justiça social e 
armar o Estado justamente de podêres 
para o monopólio. 

Na própria história do direito ame-
ricano o que se tem visto é que a fôrça 
que se dá ao Poder Executivo, ao Pre-
sidente da República, ao arrepio daquela 
tradição clássica, é justamente para a 
intervenção na ordem econômica. ll:le 
não tem direito nem de apresentar um 
projeto de lei ao Parlamento mas pode 
intervir na ordem econômica. 

Justamente essa abertura que o Pro-
jeto de Constituição situa é que deter-
minou, de minha parte, a aceitação das 
emendas que, a meu ver, melhormente 
coadunavam a proposição, dando-lhe 
condições de harmonia e de entrosagem 
que, neste particular, o projeto aban-
dona. 

Aceitei a emenda substitutiva de 
Deputado Adaucto Cardoso, no Título 
"Família, Educação e Cultura", julgando 
prejudicadas as outras emendas, porque 
tôdas já estavam contidas no trabalho 
de S. Ex.a Apenas notei que dentro des-
ta emenda substitutiva, o nobre Depu-
tado Adaucto Cardoso não deu nenhuma 
significação ao casamento religioso. En-
tão achei que deveria ser estabelecido 
um dispositivo expresso, extraídos da 
Constituição de 1946 aquêles princípios 
norteadores objeto da emenda do nobre 
Deputado Arruda Câmara. Admiti, tam-
bém, que as vinculações para favoreci-
mento das regiões subdesenvolvidas exis-
tissem no texto constitucional, porque 
sou daqueles que estão convencidos de 
que, num país como o nosso de dimen-
sões continentais, não podemos tratar 
de maneira igualitária as diversas re-
giões. Elas têm as suas diferenças e a 
repercussão dêsse estágio determina cui-
dados também discrepantes no sentido 
da sua ordenação. 

ll:ste são os c r i t é r i os que entendi 
básicos para o meu pronunciamento a 
respeito das emendas. Mas me permiti-
rei, tôda vez que fôr convocado por qual-
quer dos meus colegas, apresentar as 
razões por que aceitei, rejeitei ou julguei 
prejudicadas as emendas. Neste parti-
cular, quero ler o meu parecer. 

TiTULO 111 
Da Ordem Econômica 

TiTULO IV 
Da Família, da Educação e da Cultura 

TiTULO V 
Das Disposições Gerais e Transitórias 
Sub-Relator: Deputado Djalma Mari-

nho. 
Após o exame das emendas oferecidas 

aos Títulos III, IV e V da Mensagem 
n.0 25, de 1966, do Exm.0 Sr. Presidente 
da República, concluímos pela apresen-
tação do seguinte parecer, na qualidade 
de Sub-Relator da matéria. 
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Aceito as emendas que conceituam, a 
meu ver, o art. 157, estabelecendo os 
princípios da ordem econômica destina-
dos a realizar a justiça social. As emen-
das que elucidam o elenco dêsses prin-
cípios foram acolhidas pelo Sub-Relator. 
Também na série de emendas que atri-
buíam outros direitos aos trabalhadores 
que não os contidos no projeto, dei às 
mesmas meu apoio. Admito certa con-
tradição entre os critérios que o texto 
revela, nas partes já objeto de estudo 
dos outros sub-relatores, no que diz res-
peito à ordem econômica. 

Acho que o fortalecimento do Poder 
Executivo, dentro da conceituação mo-
derna, é justamente firmado para uma 
intervenção mais aberta na ordem eco-
nômica. Daí preservar o monopólio esta-
tal para o petróleo e minerais atômicos. 

Julgo que o ponto crítico da mensa-
gem presidencial está justamente nessa 
parte, porque me parece que ela se 
esgalha de sua determinação inicial, e 
abranda na parte da ordem econômica 
de maneira ostensiva. 

Assim, achei que haveria melhor com-
patibilização entre as matérias perti-
nentes aos outros capítulos, conceituan-
do, da maneira como o fiz, na aceitação 
das emendas, nos setores condizentes 
aos princípios da ordem econômica, para 
conseguir a justiça social e o Estado jus-
tamente de podêres para o monopólio. 

Na própria tradição do direito ame-
ricano o que se tem visto é que a fôrça 
que se dá ao Poder Executivo, ao Pre-
sidente da República, ao arrepio daque-
la tradição clássica, é justamente para 
a intervenção na ordem econômica. Êle 
não tem direito nem de apresentar um 
projeto de lei ao Parlamento, mas pode 
intervir na ordem econômica. 

Destaco a abertura que o Projeto de 
Constituição revela, nesse particular, 
determinando, assim, a aceitação das 
emendas que, a meu ver, melhormente 
coadunavam a proposição, dando-lhe 
condições de harmonia e de vinculação 

que o projeto abandonou nos capítulos 
que me foram confiados. 

Aceitei a emenda substitutiva do 
Deputado Adaucto Cardoso, no Título 
"Família, Educação e Cultura", julgan-
do prejudicadas as demais, porque já 
estavam contidas no trabalho de S. Ex.a 

Apenas notei que, dentro desta emenda 
substitutiva, o nobre Deputado Adaucto 
Cardoso não deu significação ao casa-
mento religioso. Então achei que deveria 
ser estabelecido um dispositivo expresso, 
extraindo da Constituição de 1946 aquê-
les princípios norteadores, objeto de 
emenda do nobre Deputado Arruda Câ-
mara. Admiti, também, as vinculações 
para favorecimento das regiões subde-
senvolvidas, porque sou daqueles que es-
tão convencidos de que, num país como 
o nosso, de dimensões continentais, não 
podemos tratar de maneira igualitária 
as diversas regiões. Elas têm as suas 
diferenças e a repercussão dêsse estágio 
determina cuidados também discrepantes 
no sentido de sua ordenação. 

Êstes são os critérios que admiti como 
básicos para o meu pronunciamento a 
respeito das emendas. Mas me permi-
tirei, tôda vez que fôr convocado por 
qualquer dos meus colegas, apresentar 
as razões por que aceitei, rejeitei ou 
considerei prejudicadas as emendas. 

O tempo é exíguo para maior expla-
nação. Por isso quero ler as emendas 
aprovadas, rejeitadas e prejudicadas por 
mim: 

A - EMENDAS APROVADAS 
78, 46/11, 425, 508, 576, 838/16, 1/117, 
681/17, 82/25, 799 (em parte, so-
mente o primeiro item), 46/7, 90/54, 
130/64, 423 (em parte, apenas as 
palavras "seguro-desemprêgo"), 704, 
791/14, 209, 799/3, 264, 280, 883/14, 
39, 46/9, 581, 862 (em parte, com as 
seguintes restrições: 
a) retirar no § 3.0 o item I e, quan-

to ao item li, na parte inicial, as 
expressões "faixa etária ... "; 
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b) manter, no item VI, as expres-
sões "concurso público de títulos 
e provas"; 

c) retirar o terceiro artigo; 

d) substituir o 4.0 artigo da emenda 
pelo dispositivo correspondente 
do projeto - § 4.0 do art. 167), 
620 (em parte, aproveitando o 
parágrafo que será incluído na 
de n.0 369/3); 846, 324, 481, 236/10, 
691, 381, 528, 508 (em parte, com 
a supressão da expressão "na-
cionais"), 118, 554, 553, 847, 828, 
92, 528, 520, 369, 838/22, 796, 801, 
802, 849/2, 681/1, 681/18, 719, 723, 
746, 781/53, 409, 488, 498, 501, 288, 
371, 372, 385, 392, 23, 44, 89, 166, 
169, 175, 178, 577, 102, 149, 109 
(em parte, para incluir o caput 
até a palavra "casamento" e os 
§§ 1.0 e 2.0 do art. 163 da Cons-
tituição de 1946, na Emenda n.0 

862). 

B- EMENDAS REJEITADAS 

46/6, 90/51, 447, 469, 697, 709/1, 764, 
1/118,32,82/23,90/53,509,658,90/55, 
130/63, 618, 242, 424, 504/1, 509, 519, 
683, 681/16, 696/5, 504/2, 198, 1/119, 
446, 100, 46/8, 421, 422, 580, 420, 445, 
185, 419, 791/15, 847, 271, 406, 684, 
1/120, 1/121, 46/10, 505, 651, 846, 
90/58, 268/6, 388, 781/60, 139, 1/125, 
201, 786, 881-A, 556, 792/1, 806, 808, 
849/19, 681/6, 681/20, 736, 745, 757, 
768, 394, 411, 413, 435, 436, 437, 609/2, 
677, 679, 680, 180, 181, 221, 266, 267, 
269, 369/8, 390, 14, 28, 36, 145, 154, 
819. 

C - EMENDAS PREJUDICADAS 

381 (pela aprovação da Emenda n.0 

142), 693/3 e 773 (pela aprovação da 
Emenda n.0 508), 176 (pela aprova-
ção da Emenda n.0 706), 696 (pela 
aprovação da Emenda n.0 577), 
82/22, 1/116, 3, 90/52, 130/63, 227, 
256, 404, 548, 509, 696/4 e 791/4 (pela 
aprovação da Emenda n.0 838/16), 

318 (pela aprovação da Emenda 
n.0 1/117), 5, 509, 696/7, 839/20 (pela 
aprovação da Emenda n.0 681/17), 
82/24 (pela aprovação da Emenda 
n.0 90/54), 227/2 e 681/15 (pela 
aprovação da Emenda n.0 423), 33 
e 370 (pela aprovação da Emenda 
n.0 704), 7, 46/14, 571 e 696/8 (pela 
aprovação da Emenda n.0 641), 93, 
112, 230, 274, 556, 681/2, 709/3, 767, 
838/16, 838/10 (pela aprovação da 
Emenda n.0 280), 316 (pela aprova-
ção da Emenda n.0 78), 407 (pela 
aprovação da Emenda n.0 39), 1/122, 
130/66, 131/15, 258, 291/7, 1/123, 250, 
291/6, 82/26, 17, 130/65, 148, 82/27, 
98, 160, 497, 568, 82/28, 228, 350, 553, 
681/19, 838/17, 82/29, 159, 238/7, 291, 
82/29, 521/z.4, 681/19, 88, 130/67, 350, 
408, 559, 567, 693, 711/1, 800/1, 
838/18, 161, 165, 566, 711/2, 172, 752, 
681/19, 82/30, 987, 167, 163, 333, 
291/12, 418, 521/J e 675 (pela apro-
vação da Emenda n.0 862), 82/16, 
90/56, 130/71, 356, 707/1, 751, 130/72, 
750, 828, 765, 800/2, 783, 814 (pela 
aprovação da Emenda n.0 828), 
82/15, 90/57, 257, 691, 744, 837/6 (pela 
aprovação da Emenda n.0 817), 122, 
152, 243, 344, 525, 692, 737, 838/19, 
46/13 (pela aprovação da Emenda 
n.0 92), 838/21 (pela aprovação da 
Emenda n.0 528), 34, 97, 417, 800/3 
(pela aprovação da Emenda n.0 520), 
1/126, 130/74, 247, 883/15, 883/16 
(pela aprovação da Emenda n.0 

369/3), 1/127, 130/76, 217/2, 427/2, 
521/z. 5, 552, 707/3, 715, 883, 17 (pre-
judicada pela Emenda n.0 838/22). 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 3 de janeiro de 

1967.- Djalma 1\'larinho, Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Relator, em face dos 
diversos pareceres que acabaram de ser 
lidos, irá proferir o parecer-geral. 

O SR. RELATOR-GERAL (Senador 
Antônio Carlos) - Sr. Presidente, Srs. 
Representantes. Ao Projeto de Consti-
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tuição foram apresentadas, dentro do 
prazo legal, que se esgotou a 27 de de-
zembro próximo passado, 884 emendas. 

De acôrdo com o critério adotado, 
numerosas dessas emendas incluíram 
itens versando matérias de diferentes 
títulos e capítulos da proposição, apro-
vada em globo pelo Congresso Nacional 
na sessão de 21 último. Dessa circuns-
tância resultou que o número de propo-
sições acessórias se elevou a 1. 504. 

As emendas foram distribuídas, depois 
de desdobradas, aos sub-relatores. O 
quadro geral dessa distribuição foi o se-
guinte: 

Deputado Oliveira Brito 
Título I- Da Organização Nacional 
- Capítulos I ao V- 311 emendas. 

Senador Vasconcelos Tôrres 
Título I- Da Organização Nacional 
- Capítulo VI - Do Poder Legisla-
tivo - 263 emendas. 

Deputado Accioly Filho 

Título I - Da Organização Nacional 
- Capítulo VII - Do Poder Exe-
cutivo - 260 emendas. 

Deputado Adaucto Cardoso 
Título I - Da Organização Nacional 
- Capítulo VIII - Do Poder Judi-
ciário - 223 emendas. 

Senador Wilson Gonçalves 

Título II - Da Declaração de Direi_. 
tos - 164 emendas. 

Deputado Djalma Marinho 

Título III - Da Ordem Econômica 
- Título IV - Da Família, da Edu-
cação e da Cultura - Título V -
Das Disposições Gerais e Transitó-
rias - 283 emendas. 

TOTAL: 1. 504 emendas. 

Na grande maioria dos casos, o rela-
tor subscreveu os pareceres dos sub-

relatores, cuja colaboração deseja, desde 
logo, ressaltar, pois que foi prestada com 
o mais alto espírito público e a maior 
dedicação. 

O critério que presidiu a elaboração 
dêsses pareceres foi, em síntese, o se-
guinte: 

a) preservação dos aspectos positi-
vos do projeto, especialmente no 
que se refere ao enriquecimento 
dos Podêres da União, à moder-
nização da elaboração legislativa, 
à disciplina da ação dos Podêres 
Executivos federal e estaduais, 
especialmente no que toca à ges-
tão financeira (execução e fiscali-
zação), à independência do Poder 
Judiciário, à ênfase à Segurança 
Nacional e à reserva quanto à 
aceitação de dispositivos que vi-
sassem, direta ou indiretamente, 
à manutenção ou à criação de 
exceções; 

b) correção das demasias no que 
toca aos aspectos referidos na 
letra a e naqueles outros rela-
cionados com a declaração de 
direitos; 

c) aprimoramento da técnica legis-
lativa do projeto e da sua reda-
ção. 

Na formulação dos juízos sôbre cada 
uma das emendas, não houve transigên-
cia ou acomodação que comprometesse o 
espírito de independência que norteou 
o trabalho. Sensível a qualquer esclare-
cimento ou ponderação - notadamente 
quando formulados pelos sub-relatores, 
pelas Lideranças parlamentares ou por 
quaisquer outros cuja autoridade na ma-
téria jurídica e política fôsse inegável-, 
o relator procurou, todavia, traduzir nos 
seus julgamentos o entendimento que 
tem do que seja o interêsse nacional. 

Os senhores membros desta Comissão 
acabaram de ouvir os pareceres dos 
senhores sub-relatores, cujas conclusões 
lhes foram distribuídas em avulsos. 
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Subscrevi tais conclusões com as se-
guintes restrições: 

a) Quanto às emendas distribuídas ao 
sub-relator Oliveira Brito, deixei de con-
cordar com a aprovação das de n.os 82/1, 
521/M, 365 e 588. 

As três primeiras visam a permitir 
remuneração aos vereadores. Ainda que 
o senhor sub-relator tenha, num cuida-
doso trabalho de seleção dos textos das 
três emendas, procurado estabelecer uma 
regra prudente, manifestamo-nos pelo 
princípio salutar da gratuidade da fun-
ção legislativa municipal. A medida, 
recentemente adotada através de Ato 
Institucional, não provocou nenhum de-
sinterêsse pela disputa das cadeiras às 
Câmaras Municipais nas eleições últi-
mas e, acima de tudo, nobilitou a função. 
Sou, pois, de parecer que as Emendas 
n.0 s 82/1 e 521/M devem ser rejeitadas, 
bem como a letra a da Emenda n.0 365. 
Manifesto-me favorável à aprovação da 
letra b desta última emenda, que garan-
te aos funcionários públicos que exer-
çam a vereança o direito de perceber 
durante as sessões legislativas os seus 
vencimentos. 

A Emenda n.0 588 é uma das muitas 
que consagram uma vinculação da re-
ceita. No caso, trata-se da vinculação 
de 12% da receita de impostos da União 
e 20% da receita de impostos dos Esta-
dos e dos Municípios para manutenção e 
desenvolvimento do ensino. Se o sistema 
do projeto fôsse outro, justificar-se-ia a 
medida. Ocorre, porém, que a orientação 
da Constituição que estamos votando e as 
normas que ela consagra no setor da le-
gislação orçamentária e financeira dis-
pensam o critério que a emenda preco-
niza, inspirada na Constituição de 1946. 
São indiscutíveis os inconvenientes da 
vinculação, mormente tendo-se em vista 
a sistemática do projeto, que estabelece o 
regime dos orçamentos plurianuais a se-
rem elaborados obedecidos planos e pro-
gramas que serão objeto da aprovação do 
Congresso Nacional. 

b) Quanto às emendas distribuídas ao 
Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, mani-
festei-me contrário ao parecer emitido 
às Emendas n.os 221, 784 e 224. 

Esta última emenda não está referida 
no parecer que estou lendo, e foi omitida 
em virtude de equívoco de minha parte. 
ll:sse equívoco é fàcilmente comprovável, 
pois essa emenda reduz o mandato dos 
Senadores a seis anos, havendo outra 
emenda que fazia a redução dos manda-
tos dos Srs. Deputados Federais para 
três anos. A emenda relativa aos Depu-
tados Federais foi rejeitada e esta não 
figurou no parecer. 

A primeira das emendas, a de n.0 221, 
parece-me. uma demasia, quando pre-
tende estender as imunidades aos ve-
readores. 

A segunda, com a qual simpatizamos 
em princípio, não atende à justa preo-
cupação de se estabelecer limites na 
matéria que pode ser objeto dos decre-
tos-leis. Face à divergência dos parece-
res, a Comissão poderá examinar o as-
sunto de modo a formular melhor juízo. 

c) Quanto às distribuídas ao Sr. Depu-
tado Accioly Filho, nossos pontos de vis-
ta não coincidiram quanto às Emendas 
n.os 116, 561, 130/32, 1/69, 2, 114, 130/42, 
130/30, 463 e 460. O nosso parecer quanto 
a essas proposições é pela rejeição. 

A Emenda n.0 116 pretende dar à le-
gislação ordinária a faculdade de redu-
zir os limites de idade e os de tempo 
de serviço para aposentadoria voluntária 
com as vantagens do item I do art. 99. A 
idéia é generosa, mas, face aos excessos 
praticados no que toca à conceituação 
de natureza especial ou periculosidade de 
serviço, não nos parece aconselhável 
aceitá-la. 

A Emenda n.0 2 reduz o tempo de ser-
viço para aposentadoria voluntária para 
30 anos. Diversas tentativas foram feitas 
no Congresso Nacional para que a nor-
ma da emenda fôsse aceita; nenhuma 
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delas teve êxito. Não vemos razão para, 
sob êste aspecto, divergir do projeto. 

A Emenda n.0 114 propõe vencimentos 
integrais, seja qual fôr o tempo de 
serviço, para os funcionários postos em 
disponibilidade por terem os cargos 
que ocupavam sido extintos. A norma 
proposta desestimula o funcionário a 
procurar ou mesmo a aceitar o seu apro-
veitamento em cargo equivalente, como 
determina o projeto. Por isso, não aco-
lhemos a emenda. 

A Emenda n.0 463 restabelece a eleição 
direta para Presidente e Vice-Presidente 
da República. O entendimento que te-
mos do assunto já foi exposto no parecer 
preliminar que tivemos a honra de sub-
meter à consideração desta Comissão. 
A eleição indireta é uma opção política 
que nada tem de antidemocrática. Ne-
nhum argumento nôvo modificou o nos-
so pensamento a respeito da matéria. 

Finalmente, a Emenda n.0 460 propõe 
a supressão do art. 87. As ressalvas que a 
norma do art. 87 impõem ao conceito 
nela expresso, quando limita a respon-
sabilidade ao que fôr definido em iei, 
se nos afiguram suficientes para não 
acolher os têrmos da justificativa da 
emenda e, conseqüentemente, opinar 
pela manutenção do dispositivo. 

d) Em relação às emendas distribuídas 
ao Sr. Deputado Adaucto Cardoso, o 
nosso parecer não é coincidente quanto 
às Emendas n.0 s 1/85, 1/86, 1/87, 1/89, 
124, 301, 303, 849/9, 330, 332, 538, 
542, 798, 815, 830, 832/1, 833/1, 833/7, 
837/5, 839/1, 839/2, 873/9, 849/8, 873/1, 
873/4, 873/5, 236/8. 

Quanto à última, o nosso parecer é 
favorável e contrário o do Sub-Relator. 

No caso das demais, a situação é in-
versa. 

Um grande número das emendas que 
impugnamos cuida da competência do 
Supremo Tribunal. Como frisamos em 
nosso parecer inicial, a matéria tem sido 
objeto das maiores divergências e será 

de tôda conveniência que, face aos pa-
receres divergentes, a Comissão tenha 
oportunidade de examiná-la detidamen-
te. No caso das outras emendas, a razão 
do parecer foi que algumas delas nos 
pareceram de conteúdo contraditório. 

e) Quanto às emendas distribuídas ao 
Sr. Senador Wilson Gonçalves, a nossa 
divergência situou-se nas Emendas n.os 
747, 130/51, 457/A, 82/21, 681/14 359 e 
821. 

A razão de tal divergência é decorrên-
cia da nossa preocupação de manter o 
projeto em tudo quanto não seja dema-
sia. No Título "Da Declaração de Direi-
tos", operamos, através da aprovação de 
inúmeras emendas recomendadas pelo 
sub-relator, profundas alterações. Exem-
plo eloqüente dêsse fato é o parecer 
favoràvel à Emenda n.0 326. Por isso, 
maiores alterações, principalmente no 
Capítulo "Do Estado de Sítio", não nos 
pareceram, face à realidade brasileira, 
válidas. 

f) Finalmente, no que se refere às 
emendas distribuídas ao Sr. Deputado 
Djalma Marinho, fomos contrários às 
emendas seguintes, que dêle receberam 
parecer favorável: 796, 78, 576, 169, 102, 
149, 425, 436, 236/10, 681/7, 577, 82/25, 
799/3, 799, 264, 280, 883/14, 39, 801, 802, 
849/2, 681/1, 681/18,719, 520, 728, 746, 
781/53, 409, 488, 498, 501, 288, 371, 372, 
385, 392, 23, 44, 39, 166, 178, 175; e fomos 
favoráveis às de n.os 566 e 1/122, que re-
ceberam parecer contrário. 

Essas emenâas versam sôbre os mais 
variados assuntos, razão por que nos per-
mitimos, na oportunidade da discussão, 
expender as razões que nos levaram a 
discordar do eminente sub-relator. 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 3 de janeiro 

de 1967. - Antônio Carlos Konder Reis, 
Relator-Geral. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
KONDER REIS (Relator-Geral) - O Sr. 
Deputado Djalma Marinho teve a difícil 
tarefa de emitir parecer sôbre capítulos 
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aos quais foram oferecidas muitas emen-
das, e tôdas elas sôbre assuntos diversos. 
As emendas não tiveram, como nos ou-
tros capítulos, um certo sistema. Elas fo-
ram apresentadas, principalmente no 
Capítulo das Disposições Transitórias, 
sôbre os mais variados assuntos, das 
mais diversas naturezas. Tanto assim 
que o parecer do Sub-Relator foi con-
cluído ontem à noite, e hoje S. Ex.a deu 
parecer favorável à Emenda n.0 425, sô-
bre a qual não vou emitir parecer neste 
momento porque tive conhecimento ago-
ra do parecer favorável, e vou estudá-lo 
para depois fazer um aditivo ao meu 
parecer sôbre essa Emenda n.0 425. 

Essas emendas versam sôbre os mais 
variados assuntos e a rejeição delas está 
explicada nas razões que dei quanto ao 
critério para o julgamento das emendas 
que me foram encaminhadas. Disse no 
meu parecer: 

"Reservo quanto à aceitação de dis-
positivos que visem diretamente à 
manutenção ou à criação de exce-
ções. O número de pleitos justos foi 
realmente extraordinário sôbre ma-
térias que, no meu entender, não 
devem figurar na Constituição, sob 
o grave risco de cometermos omis-
sões ou injustiças." 

O exame de determinadas emendas 
seria difícil, dêsse modo procurei ficar 
dentro da matéria tratada pelo projeto, 
fazendo apenas, nas Disposições Tran-
sitórias, algumas explicitações e a cor-
reção de algumas omissões evidentes 
através do acolhimento das restantes 
emendas que mereceram parecer favo-
'rável do Sr. Sub-Relator. Concluindo, 
Sr. Presidente, essas emendas, como di-
zia, versam sôbre os mais variados as-
suntos, na oportunidade da discussão, 
expenderemos os motivos que nos leva-
ram· a discordar do eminente Sub-Rela-
tor. É o nosso parecer. (Muito bem.) 

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Ques-
tão de ordem - Sem revisão do orao~ 
dor.) Sr. Presidente, tenho duas e 

breves questões de ordem a anunciar. 
A primeira delas versa sôbre a declara-
ção de prejudicialidade para emendas 
idênticas a outras, que recebem parecer 
favorável. Se a emenda é exatamente 
igual, eu acredito que, em se tratando 
de matérias de tal importância, deves-
sem a Comissão e o Plenário receber 
orientação quanto ao aproveitamento da 
iniciativa dos Srs. Congressistas. A sim-
ples declaração de que a emenda está 
prejudicada, em face da aprovação de 
outra, pode e deve levar à conclusão 
de que, se ela está prejudicada é porque 
não logrou aprovação, eis que a outra 
estava melhor redigida. 

O Sr. José Barbosa - Ou chegou pri-
meiro. 

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - O 
problema de ordem cronológica não tem 
qualquer cabimento, data venia, de in-
terpretações diferentes. A simples nume-
ração das emendas não revela, não atesta 
a antecipação da iniciativa, não queren-
do eu referir a possibilidade de um Con-
gressista apresentar uma emenda, sa-
bendo que outro colega está colhendo 
assinaturas e ainda vai levar à Secre-
taria da Comissão sua propositura. Mes-
mo porque não vejo qualquer prejuízo 
para os nossos trabalhos e até para o 
registro do funcionamento da Comissão 
e das suas atividades que as emendas 
exatamente iguais - e o exemplo mais 
fácil de ser invocado é o da emenda su-
pressiva - não há diferença alguma 
entre duas emendas que determinem a 
supressão de inciso, de parágrafo, de alí-
nea ou mesmo de artigo. 

Por esta razão, Sr. Presidente, formulo 
inicialmente esta questão de ordem pe-
dindo a V. Ex.a determine à Secretaria 
da Comissão reveja a enunciação dos 
pareceres do Srs. Sub-Relatores, para o 
efeito de que sejam apresentados ao Ple-
nário como aprovadas aquelas emendas 
que realmente tiverem seu texto aceito 
e consagrado por êsses eminentes cole-
gas. (Multo bem.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Resolvendo esta primeira 
questão de ordem, baseio-me nos pró-
prios elementos que o ilustre Deputado 
Adolpho Oliveira acaba de ministrar 
para apreciação da matéria. 

Temos que considerar a hipótese de 
que se trata de duas, três ou quatro 
emendas rigorosamente iguais. 

Acontecendo, como êle salienta, que 
essas emendas receberam números di-
ferentes, parece-me que não caberá à 
Presidência da Comissão determinar 
qualquer providência ao Serviço de Se-
cretaria, visto como o assunto será obje-
to de votação pela própria Comissão. 

Se fôr aprovada qualquer destas 
emendas, evidentemente, no meu enten-
dimento, as demais, que são absoluta-
mente iguais, não poderão ser mais sub-
metidas à votação, porque já se votou 
uma emenda igual. 

Então, o que vai acontecer é que se 
deixará de pôr em votação as demais 
emendas, porque uma delas teve a sua 
aprovação. 

Se não considerássemos êste como um 
caso de prejudicialidade teríamos, efe-
tivamente, de processar sucessivas vota-
ções, podendo ocorrer o que seria uma 
conseqüência gravíssima: a rejeição de 
uma emenda igual, com quorum even-
tual, o que implicaria uma modificação 
daquilo que já tivesse sido deliberado. 

Suponhamos que estejam presentes 
aqui no momento da aprovação da 
Emenda n.0 15, quatorze Srs. Congres-
sistas, oito votando a favor da aprova-
ção, seis votando contra. Mas, se não 
fôr considerada prejudicada a Emenda 
n.0 33, igual, ela, forçosamente, terá de 
ser submetida a votação, e, nesta hipó-
tese, poderá ser rejeitada pela presença 
de mais três Congressistas que aderirem 
ao ponto de vista dos seis que a haviam 
rejeitado. 

Dir-se-á que, neste caso, teria de ha-
ver antes uma observação do que 

pràpriamente uma deliberação. Consi-
dero que, sendo o motivo de não se pôr 
em votação o de ser a emenda imediata 
igual à que já foi objeto de deliberação, 
deveríamos dizer que está prejudicada 
isto é, não se pode votar porque já foi 
a matéria votada, em emenda igual. 
Então está realmente prejudicada. 

1l:sse é têrmo corrente em juízo. Impe-
tram-se três habeas corpus para o mes-
mo réu, pelo mesmo motivo. O Tribunal 
concede o primeiro habeas corpus e não 
vai conceder o segundo nem o terceiro. 
consideram prejudicadas as duas outras 
porque já concedeu. Assim também se 
consideram prejudicadas as duas outras 
emendas porque já houve deliberação. 

De modo que, nestas condições, o pre-
juízo não decorre de uma preferência 
do Sub-Relator, do Relator, ou, afinal, da 
Comissão, por uma das emendas, mas 
da impossibilidade de se votar uma ma-
téria já posta em deliberação. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, peço a palavra 
apenas para uma cooperação. Se vamos 
apreciar as emendas ao mesmô tempo, 
parece-me que quando o Sub-Relator ou 
um Relator, qualquer dêles, estiver apre-
ciando as emendas sôbre determinado 
dispositivo, há de considerar conjunta-
mente as que tiverem o mesmo texto ou 
o mesmo sentido. Aí, então, as emendas 
serão aprovadas em conjunto, ainda que 
aproveitado apenas um dos textos ofe-
recidos. 

Não me parece justo - pelo menos 
tendo em vista o esfôrço comum de to-
dos os representantes - que a preferên-
cia individual do Relator por uma emen-
da, e, em seguida, a aceitação dela pelo 
Plenário da Comissão, importe em pre-
juízo das demais. 

A hipótese, data venia de V. Ex.6 , não 
se equipara bem à do habeas corpus, 
porque a presunção que há de resultar 
no caso do habeas corpus é que as deci-
sões serão sucessivas. E aqui são simul-
tâneas. 
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O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Permita-me um aparte anti-regimental. 
É o art. 8.0 das normas que ajuda a 
esclarecer, em definitivo, o assunto. Diz 
o referido artigo: 

"As emendas que versem sôbre o 
mesmo assunto serão votadas em 
dois grupos: 
a) com parecer favorável; 
b) com parecer contrário." 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Exatamente. Além disso, quero 
pedir a honrosa atenção de V. Ex.a para 
esta particularidade: no primeiro dia em 
que nos reunimos, tive oportunidade de 
acentuar esta ponderação, a fim de que, 
no caso de emendas iguais ou equiva-
lentes, elas fôssem aprovadas mediante 
coordenação, ainda que, é claro, conclu-
sivamente, aceito um dos textos, mas 
não havendo razão para que se consi-
derem prejudicadas as demais, se tem 
o mesmo sentido, o mesmo objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A observação que acaba de 
ser feita pelo Senador Josaphat Mari-
nho, a meu ver, é endereçada à própria 
questão de ordem suscitada pelo nobre 
Deputado Adolpho de Oliveira, e não à 
deliberação ou à solução que procurei 
dar. 

Como acentuei bem, estou diante de 
uma proposta de questão de ordem, na 
qual se diz que as emendas têm a mes-
ma redação, são emendas iguais. Não se 
trata, portanto, de emendas sôbre o mes-
mo assunto. Então, terei de pôr em vo-
tação o parecer que aconselha a apro-
vação ou rejeição de uma emenda que é 
igual às outras emendas. Desta forma, 
o problema se transfere da Presidência 
para o Plenário da Comissão. Se o Ple-
nário da Comissão, no momento de vo-
tar, fizer as considerações que estão sen-
do feitas pelo Senador Josaphat Marinho, 
ficará, como eu disse, esta situação: 
aprovada a Emenda n.0 15, que é igual 
à Emenda n.0 17 e à Emenda n.0 33. 

Neste caso, não haverá que considerar 
matéria prejudicada. Mas, se não houver 
observação neste sentido, prevalece real-
mente a observação de ser prejudicada 
a emenda seguinte, porque não posso 
submeter à votação, como figurei na hi-
pótese, duas emendas iguais. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Mas, com a justa ponderação 
que V. Ex.a faz neste instante, já está 
dando um encaminhamento normal. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Permita V. Ex.a, Sr. Presidente, 
somente um adendo a êste assunto, a 
fim de que possamos, na discriminação 
final da decisão das votações, chegar 
a um resultado. Em primeiro lugar, Sr. 
Presidente, eu, como Relator de algumas 
proposições ou códigos, achei que seria 
mais simpático e de melhor política le-
gislativa, o seguinte: quando dava pare-
cer favorável a uma emenda, dizia que 
tôdas as outras tinham parecer favorá-
vel, até mesmo algumas que não tinham 
a mesma redação, porque isto criava fa-
cilidades que registrei na tramitação da 
matéria, sem infringir o Regimento. En-
tão, dava parecer favorável à emenda 
que aprovava e, quanto às demais, dizia 
que se tratava de matéria com o mesmo 
texto ou já atendida. Agora, se desejar 
usar a terminologia prejudicada, é pre-
ciso distinguir. Porque a emenda tal 
pode estar prejudicada porque decide 
contràriamente à outra, que já foi apro-
vada. Então, na verdade, é emenda re-
jeitada. E não é rejeitada porque não se 
pode votar: está prejudicada. E pode ser 
prejudicada, como acontece na regula-
mentação focalizada aqui, porque outra 
emenda, do mesmo teor, foi aprovada. 
Então se diria que ela foi prejudicada 
porque foi aprovada emenda igual na 
referida discussão, seria somente isso. 
Sabemos que certos companheiros, que 
apresentaram emendas, gostariam de 
saber que não tiveram a sorte, diga-
mos assim, de ver aprovada a sua, 
mas que a matéria recebeu parecer fa-
vorável. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Compreendo bem. Por certo, 
no momento da votação, as ponderações 
do nobre Deputado Ulysses Guimarães 
serão convenientemente atendidas, tan-
to mais quanto revela da sua parte, uma 
extrema cortesia e grande delicadeza 
para com todos os proponentes das 
emendas que versam a mesma matéria. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - Per-
mite V. Ex.a, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, estou compreendendo 
perfeitamente a questão proposta pelo 
nobre Deputado Adolpho Oliveira e, 
sobretudo, compreendendo o sentido que 
o levou a ocupar, para prazer nosso, a 
atenção do Plenário. 

Diria, Sr. Presidente, que é uma ques-
tão de satisfazermos o natural empenho 
dos autores das emendas em verem con-
sideradas as proposições que apresenta-
ram à nossa consideração, mas compre-
endo e respeito, repito, o interêsse de 
cada um em não ver a proposição ful-
minada com a rejeição ou com a preju-
dicialidade. 

Porém, devo dizer, respondendo ainda 
ao Senador Josaphat Marinho, que não 
houve preferência do Relator por êste 
ou aquêle autor de emendas. É preciso 
que consideremos as circunstâncias em 
que estamos votando uma Constituição. 
Acredito que esta foi a primeira vez na 
história do Parlamento Brasileiro em 
que, num prazo exíguo, teve êle que 
examinar mais de um milhar de emen-
das, e ainda, Sr. Presidente, com o gra-
vame de, numa só emenda, para facilitar 
aos seus autores, termos de examinar a 
matéria mais diversa. Além disso, como 
o prazo era demasiadamente exíguo, os 
sub-relatores tiveram que começar a 
apreciar as emendas logo que o material 
lhes chegou às mãos. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Parte do material. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Exato. Na proporção que recebíamos 
as emendas, íamos proferindo o nosso 
julgamento. Daí a razão da preferência. 
Se eu recebi, sôbre matéria que depois 
foi objeto de emenda do Deputado Adol-
pho Oliveira, por exemplo, uma emenda 
do Senador Wilson Gonçalves, era natu-
ral que sôbre esta eu me manifestasse e, 
quando recebesse, mais tarde, a emenda 
do Deputado Adolpho Oliveira a consi-
derasse prejudicada. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Não é o caso. Não fiz qualquer reclama .. 
ção de natureza pessoal. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Estou citando V. Ex.a apenas como 
exemplo, como hipótese. 

O Sr. Adolpho Oliveira - Mas não se 
ajusta. Fui eu quem levantou a ques-
tão de ordem e não tenho nenhuma re-
clamação. 

O Sr. Djalma Marinho - V. Exa. é 
apenas um símbolo. 

O SR. OLIVEIRA BRITO - Sim. Não 
estou fazendo qualquer restrição. 

Então, retiro V. Exa. e exemplifico 
com o Senador Vasconcellos Tôrres, que 
apresentou muitas emendas. 

O Sr. Vasconcelos Tôrres - É o caso, 
por exemplo, da aposentadoria aos 30 
anos de serviço. 

O Sr. Oliveira Brito - De modo que a 
preferência por considerar aprovada 
uma emenda e prejudicada as demais 
decorreu, sobretudo, da ordem da che-
gada das emendas ao relator. Esta foi a 
razão. Eu não podia deixar de dar esta 
explicação, porque poderia ficar presen-
te ao expírito de alguns que houve o 
propósito de aceitar uma emenda de de-
terminado autor, preferindo-o a outros. 
Sei que esta não foi a intenção do Depu-
tado Adolpho Oliveira. Realmente, se ti-
véssemos apreciado tôdas as emendas 
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em conjunto e num tempo mais larg0, 
poderíamos fazer assim: "As emendas 
tais e tais são idênticas, iguais. Parecer 
favorável ou contrário", e relacionaria-
mos as emendas pela matéria. Isso pode-
ria ser feito sem nenhum prejuízo e 
sem ferirmos o Regimento, que diz que 
matéria pode ser considerada prejudica-
da se houve um préjulgamento. Daí a 
razão da argumentação: Se houve pré-
julgamento, se a Comissão se manifes-
tou previamente, julgando uma maté-
ria, a matéria idêntica está evidente-
mente prejudicada. Mas acredito que es-
sa questão não criará qualquer dificul-
dade ao bom andamento dos nossos tra-
balhos. Poderemos na medida do possí-
vel, selecionando aquelas emendas que 
são rigorosamente iguais, atender aos 
objetivos nobres, altos, que motivaram a 
questão de ordem do nobre represen-
tante pelo Estado do Rio. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bemJ 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -

Com a palavra o Sr. Deputado Adolpho 
Oliveira para a sua segunda questão de 
ordem. 

O Sr. Adolpho Oliveira (Questão de 
Ordem- Sem revisão do orador) -Sr. 
Presidente, creio que agora todos nós va-
mos nos dedicar ao estudo dos parece-
res dos Sub-Relatores, cotejando com as 
diversas emendas oferecidas. Será tam-
bém a oportunidade para, desde logo, es-
tudarmos a preparação de requerimen-
tos de destaque para as emendas que 
porventura tenham recebido pareceres 
favoráveis, ou contrários, a fim de que a 
Comissão se pronuncie em cada caso, 
que fôr julgado interessante. 

Por isto mesmo, Sr. Presidente faço 
uma consulta a V. Exa., que acredito 'le-
ja do maior interêsse da Comissão, para 
que se chegue a uma definição, daquilo 
que versa o art. 8.0 • 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Alei.'l:o) 
Art. 9.0 

O Sr. Adolpho Oliveira - Art. 8.0 • 

"As emendas que versem o mesmo as-
sunto serão votadas em dois grupos: 

a) com parecer favorável; 
b) com parecer contrário, ressalva-

dos os destaques." 

"Art. 9.0 - Só serão admitidos des-
taques para votação em separado mf'-
diante requerimento apresentado, antes 
de encerrada a discussão, pelo autor da 
emenda ou qualquer membro da Comis-
são". 

A dúvida, Sr. Presidente, é sôbre o en-
tendimento do assunto, porque cada Sub-
Relator teve de apreciar e analisar di-
ferentes matérias. Assim, perguntaria a 
V. Exa.: qual o critério para que se possa 
chegar a um acôrdo ou a uma interpre-
tação sôbre a definição do assunto que 
deva merecer a discussão, a votação do 
parecer a êle relativo e, antes do encer-
ramento da discussão, a apresentação 
dos pedidos de destaque? Perguntaria, 
portanto, a Vossa Excelência, Senhor 
Presidente, qual o desdobramento da dis-
cussão para o efeito de apresentação da 
preparação dos requerimentos de desta-
que? Se vai V. Exa. enunciar os assuntos 
por capítulos, por seções, por títulos ou 
até por Sub-Relatores, o que não me pa-
receria nesta última hipótese, bem ajus-
tado àquilo que está nas normas que di-
rigem os nossos trabalhos porque, como 
disse ao iniciar esta minha breve ques-
tão de ordem, os Sub-Relatores, sobre-
tudo alguns dêles, versaram diferentes 
assuntos, e não apenas um nos seus pa-
receres. É esta a questão de ordem. 

O SR. PRESiDENTE (Pedro Aleixo) -
Antes de dar a resposta ao pedido do no-
bre Deputado Adolpho Oliveira, quero 
deixar bem explícito o seguinte: entendo 
que devo antes propor uma orientação 
dos nossos trabalhos do que propriamente 
deliberar seu roteiro. Assinalo isto, por-
que considero que, havendo sido aprova-
das pela Comissão as normas de cujos 
dispositivos extraiu o nobre Deputado o 
fundamento para a sua questão de or-
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dem, só mesmo a própria Comissão é 
que poderá em definitivo alterar qual-
quer dos critérios estabelecidos. Feita 
esta ressalva, que significa o meu pro-
fundo respeito pela vontade da própria 
Comissão, passo a dar como resposta o 
que será a solução, se o contrário não 
fôr deliberado pela Comissão. 

Entendo que o artigo 8.0 das normas 
prevê uma hipótese que oferece uma so-
lução que não entra em conflito com o 
disposto no artigo 9.0 • A hipótese e a so-
lução são para os casos em que se tra-
te do mesmo assunto. E o mesmo as-
sunto tanto pode ser o do capítulo, ou 
do artigo, ou do item, ou da alínea, ou do 
inciso, com o de qualquer dos fragmen-
tos do texto do Projeto de Constituição, 
como até mesmo referente à matéria qne 
nem ao menos esteja consignada neste 
Projeto. 

Por isso mesmo, quando tivermos de 
orientar a discussão, acredito que o me-
lhor critério será o de tomarmos os di-
versos subpareceres com as ressalvas já 
feitas no próprio parecer do Relator, 
porque desta maneira a Comissão pode-
rá opinar mais à vontade e com co-
nhecimento preciso da matéria que esta 
sendo objeto de discussão, sem que com 
isto estejamos incluindo matérias tal-
vez afins, mas muito melhor disciplina-
das em certos trechos do projeto já apro-
vado. Isso sem prejuízo, evidentemente, 
da apreciação de emendas que, tratando 
certo assunto, não estão incluídas no 
mesmo capítulo. Então, imagino eu: 
anuncio a votação do capítulo sôbre o 
qual emitiu o seu parecer o Sr. Depu-
tado Oliveira Brito; a discussão se faz 
sôbre todo o capítulo, não só tendo em 
vista o parecer do Sub-Relator, como o 
parecer do Relator Geral. E, enquanto 
não fôr encerrada a discussão dêste ca-
pítulo, tôdas as emendas que tiverem 
sido objeto do subparecer e conseqüen-
temente, do próprio parecer, poderão ser 
consideradas como objeto, elas próprias, 
de um requerimento de destaque e ha-

verá o prazo para o pedido de destaque 
até que se declare encerrada a discus-
são dêsse capítulo. Dêste modo, não ha-
verá qualquer prejuízo: o autor da emen-
da ou qualquer membro da Comissão po-
de fazer o seu requerimento de destaque 
ll:le verificou, no subparecer e no pa-
recer, que a matéria que vai ser posta 
em discussão é exatamente aquela re-
ferida pela sua emenda, antes da vota-
ção. Na votação, é que vamos adotar, 
quando couber, o disposto no art. 8.0 , a 
saber, se as emendas versam sôbre o 
mesmo assunto. As emendas que versam 
sôbre o mesmo assunto e têm parecer 
favorável são postas em discussão con-
junta; se têm parecer contrário são pos-
tas em discussão ressalvados os desta-
ques, sendo que a aprovação que as de 
parecer favorável obtiveram prescinde 
da apreciação de destaques a elas refe-
rentes. 

Assim, entendo resolvida a questão de 
ordem. 

O Sr. Adolpho Oliveira - Quer di:r.er 
que V. Exa., pretende colocar em discus-
são o trabalho de cada Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -
Exato. 

O Sr. Adolpho Oliveira - Sucessiva-
mente? 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -
Sucessivamente. E, depois de posta em 
discussão esta matéria, a votação só se 
encerrará nos têrmos das próprias nor-
mas, e até o momento do encerramento 
qualquer emenda que haja sido objeto 
de parecer do Sub-Relator, conseqüente-
mente do próprio Relator, pode ser obje-
to realmente de destaque. 

O Sr. Adolpho Oliveira - Um escla-
recimento final, Sr. Presidente. V. Exa. 
considera pareceres favoráveis aquêles 
emitidos pelos Sub-Relatores ou as cor-
reções ou reajustes enunciados pelo Se-
nador Antônio Carlos, Relator Geral? 
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -
Creio que essa matéria já tinha sido ob-
jeto até de consideração por parte do 
nobre Sub-Relator. 

Sempre que houver divergência entre 
o parecer do Sub-Relator e o parecer do 
Relator, os pareceres serão postos em 
discussão, e a votação far-se-á tendo em 
vista a emenda que houver sido objeto 
do parecer favorável do Sub-Relator ain-
da quando o parecer do Relator seja 
contrário. 

O Sr. Adolpho Oliveira - Quer dizer 
que essas emendas não serão considera-
das para votação em globo. 

O Sr. Ulysses Guimarães - Elas es-
tarão naturalmente destacadas pela di-
vergência. 

O SR .PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -
Se não houver mais oradores ... 

O Sr. Antônio Carlos - Sr. Presidente, 
queria solicitar a V. Exa. que desse ins-
truções à Secretaria da Comissão para 
que, quando da publicação definitiva do 
parecer que emiti sôbre o projeto, fôs-
sem feitas duas correções, que estão de-
vidamente assinaladas. São duas refe-
rências que desejo fiquem conforme o 
verdadeiro entendimento meu sôbre elas. 
O parecer foi mimeografado. Desejaria 
fôsse feita uma retificação, uma vez que 
a publicação não se refere às conclu-
sões do parecer. São duas divergências 
sôbre a atuação de Paulo de Frontin 
quando da reforma constitucional de 
1926. Dei outra forma e assinalei com 
asterísticos a revisão que fiz do assunto. 
Como tenho conhecimento de que o Con-
gresso Nacional vai publicar em Anais os 
trabalhos constituintes, gostaria que fôs-
se feita a publicação com essas revisões. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -
Far-se-á o necessário ofício, enviando à 
Secretaria do Congresso o trabalho do 
Sr. Relator. 

O Sr. Aurélio Vianna - Sr. Presiden-
te, em primeiro lugar, quase pediria es-

cusas àqueles que já levantaram suas 
questões de ordem reiteradamente e es-
tão naturalmente impacientes e quase 
não suportam aquêles outros que dese-
jam também esclarecimentos através de 
questões de ordem. Gostaria de saber 
do destino da Emenda n.O 436. Já pro-
curei saber dessa emenda. Já lemos e 
relemos os pareceres de todos os rela-
tores e não encontramos qualquer re-
ferência a essa emenda, que nos foi so-
licitada pelo Conselho Nacional de Pro-
teção aos índios. É emenda que reputa-
mos de grande importância e vem a pê-
lo discutir a questão. Se uma emenda 
que trata do mesmo assunto é aceita 
com nova redação, porque duas ou três 
emendas não vão ser aceitas com aquela 
nova redação? Queiramos ou não queira-
mos, houve preferência, preferências de 
fato. Gostaríamos, então, de saber do 
destino dessa emenda, e qual o pensa-
mento dos relatores sôbre ela. Quero de-
clarar que procuramos a emenda e não 
apenas uma só pessoa. Ela não foi en-
contrada. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixu) -
O Sr. Senador Aurélio Vianna interpela 
acerca do destino da Emenda n.0 436. 
Dou a palavra ao Sr. Relator. 

O Sr. Antônio Carlos- Sr. Presidente, 
logo que as emendas foram, dentro do 
prazo, entregues à Comissão, a Secre-
taria procedeu a um trabalho de sele-
ção e verificando que havia muitas 
emendas que incluíam diversos itens, 
destacou-os para serem distribuídos aos 
Sub-Relatores. Foi um trabalho difícil. 

O Sr. Aurélio Vianna - Exato. 
O Sr. Antônio Carlos- Peço até des-

culpas à Comissão pela maneira rápida 
e talvez mesmo defeituosa como redigi o 
parecer porque conclui hoje às oito ho-
ras da manhã. Conversei com os Sub-Re-
latores sôbre a hipótese de uma ou outra 
emenda não ter chegado às mãos de S. 
Exas. E, neste caso, acertamos em que, 
levantada a dúvida ou feita a reclama-
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ção, o Sub-Relator teria oportunidade de, 
no decorrer da discussão, emitir o seu 
parecer sôbre aquela emenda ou liga-la 
a uma outra que tivesse sido apresen-
tada sôbre o mesmo assunto, de modo 
que a Comissão, no prazo de cinco dias 
pudesse ter examinado tôdas as emen-
das apresentadas. 

O Sr. Aurélio Vianna- Estou satis-
feito. 

O Sr. Antônio Carlos - Algumas 
emendas talvez não tenham chegado 
aos Srs. Sub-Relatores. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) 
Considero que a resposta dada pelo Sr. 
Senador Antônio Carlos pode ser perfei-
tamente adotada pela Presidência. E, 
nestas condições, seguiremos esta orien-
tação na discussão de qualquer emenda 
sôbre a qual ainda não haja parecer ex-
plicito. É exatamente a norma que aca-
ba de ser enunciada. 

O Sr. Antônio Carlos - Ainda agora, 
o Sr. Senador Aurélio Vianna, natural-
mente por ter motivos justificados se 
afastou do plenário ... 

O Sr. Aurélio Vianna - Eu ouvi. 

O Sr. Antônio Carlos - ... e talvez não 
tenha ouvido a referência à Emenda 
425, que foi objeto de retificação de pa-
recer do Sr. Relator. Anunciei que iria 
examiná-la o mais breve possível para· 
poder dar o meu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -
A propósito, apenas para conhecimento 
do Senador Aurélio Vianna, devo dizer 
que nêsse parecer do Sr. Sub-Relator 
Deputado Djalma Marinho figura a 
Emenda n.0 436 entre aquelas que rece-
beram parecer pela rejeição. Pode haver 
algum equívoco que deva ser posterior-
mente examinado. 

O Sr. Aurélio Vianna - Permite V. 
Exa.? 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) 
Pois não. 

O Sr. Aurélio Vianna - A emenda que 
trata do patrimônio dos índios brasi-
leiros foi relatada pelo nobre Deputado 
Oliveira Brito. Essa outra trata do mes-
mo assunto, na mesma matéria, e ago-
ra V. Exa. me diz que está no capítulo ... 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) -
. . . Disposições Gerais. O Sr. Deputado 
Djalma Marinho teve a incumbência de 
relatar a matéria da ordem econômica, 
da família da educação e da cultura, das 
Disposições Gerais e Transitórias. E a 
emenda do Sr. Senador Aurélio Vianna, 
n.0 436, é precedida da seguinte deter-
minação: 

"Inclua-se onde couber: É assegura-
do aos silvícolas a posse permanen-
te das terras em que habitam .... , 

Assim, dados os motivos de sele-
ção que foi feita, entendeu-se que essas 
emendas caberiam nas DisposiÇões Ge-
rais e Transitórias. Mas estou apenas 
cumprindo o dever de, lealmente, não 
deixar de dar a informação sem prejuí-
zo, absolutamente,do proposto pelo Sr. 
Senador Antônio Carlos. 

Não havendo mais quem peça a pala-
vra, e considerando que não teríamos 
mesmo, hoje, tempo para entrar na dis-
cussão da matéria, que pelo que acaba-
mos de verificar, prenuncia-se mesmo, 
muito disputada pelos que querem con-
tribuir para o devido esclarecimento por 
ocasião da votação, convoco uma nova 
reunião para amanhã, às 9 horas, e não 
havendo nenhuma objeção, considero 
esta a hora da convocação. 

Está levantada a sessão. 
(Encerra-se a reunião às 14 horas). 
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CONCLUSÃO DOS PARECERES DOS SUB-RELATORES 
CONCLUSÃO DO PARECER DO 

SUB-RELATOR DEPUTADO 
OLIVEIRA BRITTO 

TíTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL 

Capítulos I a V 
I - Favoràvelmente à aprovação das 

emendas: 
550, 315, 1.6, 449.1, 589, 312, 189, 654, 
1.14, 205, 1.23, 61, 1.24, 453, 268/I, 
140, 70.2, 70.3 (quanto ao § 5.0 ), 322, 
63, 26, 105, 327, 588, 839.13, 781.1, 
843.3, 805.i, 781.10, 843.4, 805.1, 781.18, 
781.19, 872, 781.23, 781.24, 781.27, 
781.29, 871, 858, 857, 859; 

11 - Pela aceitação, apenas em parte, 
das emendas: 

a) 1,2, 313 e 607 - Referem-se ao 
art. 1.0 § 2.0 • Aceito, na emenda 
1.2, a expressão "são símbolos na-
cionais a bandeira e o hino vigo-
rantes na data da promulgação 
desta Constituição" e, na emenda 
313, a frase: "e outros estabeleci-
dos em lei"; e da 607 sugiro se 
destaquem para aprovação os dois 
últimos períodos, que dizem: "A 
lei federal regulará o uso dos 
símbolos nacionais. Os Estados e 
o Distrito Federal poderão ter 
símbolos próprios." Se acolhido 
o meu ponto de vista, o disposi-
tivo ficará assim redigido: "São 
símbolos nacionais a bandeira e 
o hino vigorantes na data da pro-
mulgação desta Constituição, 
além de outros estabelecidos em 
lei. A lei federal regulará o uso 
dos símbolos nacionais. Os Estados 
e o Distrito Federal poderão ter 
símbolos próprios."; 

b) 826 - Diz respeito ao art. 4.0 • 

Pela inclusão do item com esta 
redação: "As terras ocupadas pe-
los silvícolas."; 

c) 5!l8, 220 e 628, relativas ao art. 
8.0 , item XII. Da primeira :::etiro 
a expressão: "organizar a defe-
sa permanente contra as ende-
mias rurais e as calamidades pú-
blicas"; da 286, a frase: "espe-
cialmente a sêca e as inunda-
ções"; e da 628, a expressão: "or-
ganizar e executar planos de 
ocupação e desenvolvimento das 
regiões menos desenvolvidas do 
País". 

d) 529 - Refere-se ao art. 8.0, item 
XIV, b. Favorável a que se dê ao 
dispositivo esta redação, retira-
da da emenda: "A energia elétri-
ca de qualquer origem ou natu-
reza"; 

e) 861, relativa ao art. 8.0 , item XVI, 
letra c. Pela aprovação da frase: 
"de planejamento integrado re-
gional", para incluí-la no texto do 
projeto; 

f) 320, referente ao art. 10, item 
VII, letras b e c. Favorável à 
aprovação apenas da letra b; 

g) 867, que diz respeito ao art. 13, 
item IV. Pela aprovação das ex-
pressões: "fiscalização orçamen-
tária" e "além das atribuições 
previstas no art. 69"; 

h) 590, ainda referente ao art. 13, 
para lhe acrescentar mais um 
item; favorável, com esta reda-
ção: "contrôle, através do Tri-
bunal de Contas, de todos os 
atos referentes a obras públicas 
e de quaisquer operações que en-
volvam ônus para o Tesouro"; 

i) 521. Diz respeito ao art. 13, §§ 2.0 

e 5.0 , e ao art. 14. Pela aprovação 
apenas do § 5.0 , que deverá ser 
renumerado; 

j) 290. Relativa ao art. 13, § 4.0 • Sou 
favorável à aprovação, para se 
intercalar no texto do projeto, 
entre as expressões "Distrito Fe-
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deral" e "são considerados'', da 
seguinte frase: "e os Corpos de 
Bombeiros Militares"; 

k) 54 - A referência exata é ao art. 
15, item II, letra a. Favorável a 
que se acresça ao dispositivo a 
expressão: "prestação de contas 
e publicação de balancetes n-:> 
prazo fixado em lei", de tal sor-
te que o inciso fique assim redi-
gido: "a) à decretação e arreca-
dação dos tributos de sua com-
petência e à aplicação de suas 
rendas, sem prejuízo da obriga-
ção de prestar contas e de publi-
car balancetes no prazo fixado 
em lei"; 

I) 82.1, 521.m e 365. Relativas ao 
§ 2.0 do art. 15. Quanto à primei-
ra, o meu entendimento é no sen-
tido de ser destacado do texto e 
aprovado o seguinte: "os verea-
dores não perceberão remunera-
ção, salvo os das capitais e dos 
municípios de renda igual ou su-
perior a um trigésimo da receita 
orçamentária do Município da 
Capital." A remuneração, enfran-
do aqui a parte aceita da emen-
da 521.m, que diz: "nas capitais, 
não poderá ultrapassar a metade 
dos subsídios dos Deputados esta-
duais, calculados à base das ses-
sões ordinárias, e, nos demais 
Municípios, a metade dos subsí-
dios dos respectivos prefeitos" .. 
Complementar-se-á o dispositivo 
com o sugerido na emenda 365, 
assim redigido: "Não podendo a 
despesa exceder de um por cento 
da arrecadação municipal"; 

m) 455, 1.27 e 53. Referem-se ao art. 
15, § 3.0 • Sou pela aprovação das 
expressões: "A intervenção nos 
mumc1p10s será regulada na 
Constituição do Estado, só poden-
do ocorrer:", extraída da emenda 
455; "I - para lhes regularizar 

as finanças quando se verificar 
impontualidade no serviço de 
empréstimo garantido pelo Esta-
do ou quando deixarem de pagar, 
pois dois anos consecutivos, a dí-
vida fundada; II- quando a ad-
ministração municipal não pres-
tar contas", retirada da emenda 
1.27; "e não publicar balancetes 
nos prazos estabelecidos em lei", 
constante das emendas 53, 36D.6; 

n) 62 e 794. Relativas ao art. 15, II, 
§ 4.0 • Sou pela aprovação, na 
emenda 62, da expressão "e das 
Câmaras Municipais", e, na 
emenda 794, da parte que diz: 
"assegurada a participação fi-
nanceira da União e dos Estados 
na forma que a lei regular". 

o) 70. Refere-se aos arts. 8.0 e 15. 
Pela aprovação, apenas, do § 5.0 

do art. 15, constante do item IH; 
p) 804.f. Favorável apenas à inclu-

são, no texto do art. 22 do pro-
jeto, do qualificativo "externa", 
contido na emenda; 

q) 843. 1 e 2. Referem-se ao art. 8.0 , 

itens V e VII, respectivamente. 
Favorável à exclusão, em ambas, 
do qualificativo "complementar". 

r) 1.16. Favorável, para constitnir 
o texto da letra k do item xvr 
do art. 8.0 , com o acréscimo da 
expressão: "e transferência de 
valôres para fora do País", con-
tida no projeto; 

s) 297. Refere-se ao § 1.0 do art. 25. 
Sou favorável à sua aprovação, 
exceto quanto ao qualificativo 
"complementar", de tal modo 
que o assunto venha a ser regu-
lado apenas por lei e não por lei 
complementar; 

111 - Por que sejam consideradas pr~
judicadas as emendas: 

1.1, 131, 207.1, 682, 605, 472 e 805.a, 
em face do parecer favorável à 



-156-

emenda 550; 291 e 1.3, em virtude do 
acolhimento das emendas 1.2, 313 e 
607; 428.1, 1.11, 130.2, 477, 291.2, 56, 
713.1, 805.e, 791.1 e 787, em razão rto 
parecer sôbre a emenda 843.1; 366, 
17, 311, 130.1, 87, 527, 774, 838.2, 781.2, 
8G5.d e 878, em razão do parecer à 
emenda 839.13; 713.2, 147, 703 e 1.20, 
em face do parecer sôbre a emenda 
843.4; 1.12, 452, 741, 805.5, em virtu-
de do parecer sôbre a emenda 843.2; 
459, em face da emenda 453; 521.3, 
em face das emendas 62 e 794, 
que foram acolhidas em parte; 186, 
em face da emenda 290; 169, em face 
da 521.2; 130.3 e 731, em face da 26!!; 
354.1, em face do parece1· sôbre a 
140; 215, 674, 676, 288 e 130.c, em facP. 
da 82, 365 e 52l.m; 703, §§ 6.0 e 7.0 , 

e 521.d, em face da 848, incluída 
noutro capítulo do Projeto; 479, 
168, 202, 273, 234, 710 e 413, em razão 
do parecer sôbre a emendas 82, 365 
e 521.M; 131.2, 346, 530, 681.4, em face 
da emenda 63; 73, em face da 308: 
292, em razão da emenda 26; 294, em 
virtude da 106; 558, em face da 327; 
805.b, em face da 1.2 e 607; 338.3, 
781.3, 781.6, 731.9, 781.11, 781.16, 
781.17 e 883.6, em razão do pareC'.er 
sôbre as emendas 529, 1.16, 654, 305.!, 
843.4, 61, 453 e 521.3, respectivamen-
te; 781.21, 883.7, em face da 268.1; 
789, 804.d, em face da 140 e 82, res-
pectivamente; 791.5, em face da 62 
e 794; 781.28, 838.5 e 840.3, em face 
da 346; e, finalmente, 838.V, em fa-
ce da 327; 

IV - Pela rejeição das emendas: 

30, 131.1, 217.1, 320.6, 367, 550, 682, 
605, 1.5, 623, 343, 1.4, 629, 1.7, 428.3, 
6 e 7, 1.9, 1.10, 741, 226, 655, 430, 533, 
1.13, 70.1, 1.15, 76.a, 31, 298, 308, 805.h, 
791.2, 1.17, 75, 415, 48, 231, 640, 726, 
617, 1.18, 38, 1.19, 130.3, 133, 1.21, 
90.1, 2 e 3, 1.22, 13o.4, 32o.6, 90.4, 592, 
591, 83, 90.5, 35, 521.1, 742, 454, 710, 
636, 90.6, 35.2, 593, 103.1 e 2, 1.26, 
354.2, 64, 595, 594, 386, 217.3, 603, 481, 

79, 512, 583, 1.28, 733, 732, 1.29, 341, 
151, 222, 19, GGO, 339, 281, 396, 58, 40, 
1.30, 335, 72, 492, 18, 493, 107, 495; 
494, 120, 1.31, 52, 232, 295, 253, 225, 
792.1, 839.12, 839.14, 839.15, 838.1, 
838.4, 805.c, 805.g, 781.4, 781.5, 781.7, 
781.8, 383.1, 833.2, 791.3, 805.j, 781.13, 
781.12, 781.14, 805.m, 805.k, 781.15, 869, 
761.1, 761.2, 781.20, 781.21, 883.8, 
759, 781.22, 883.3, 804.c, 791.4, 804.b, 
840.4, 779, 781.26, 793, 781.25, 820, 
791.6, 781.30, 804.e, 840.2, 840.3, 823, 
781.32, 804.g, 804.h, 790 e 804.1. 

V - Pela transferência para o Capítulo 
referente ao Poder Judiciário, ela 
emenda 49, onde poderá ser apre-
ciada em melhores condições. 

Quanto à emenda 659, rogo à Comis-
são que a examine tendo presentes as 
peculiaridades de que se reveste. A ma-
téria, para ser ·decidida por êste órgão, 
não requer maiores estudos. Depende 
apenas do pêso da conveniência política, 
razão por que me reservo para proferir 
o meu voto sem pretender influir na 
decisão dos eminentes membros da Co-
missão. ... 

É êste o meu entendimento sôbre a 
matéria que me foi dada a examinar. 

Oliveira Brito - Sub-Relator 

CONCLUSÃO DO PARECER DO 
SUB-RELATOR SENADOR 
VASCONCELOS TôRRES 

TiTULO I 

Da Organização Nacional 

CAPíTULO VI 
Do Poder Legislativo 

Das 263 emendas que foram submeti-
das ao crivo da minha apreciação, resul-
tou o quadro seguinte: 

Aprovadas integralmente: 

1 (33) - 1 (37) - 1 (38) - 1 (39) ·-
1 (40) - 1 (43) - 1 (50) -- 86 --
121 - 130 (22) -- 130 (26) -- 130 
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(27) - 170- 193 - 210- 217/4, 5, 
6 - 224 - 229 - 260 - 467 - 381} 
- 555 - 587 - 685 - 787 - 803 
(H - acrescentar resoluções e dE'-
cretos legislativos, mantendo decre-
tos-leis) - 839 - (17 - em parte, 
mantendo a expressão direitos polí-
ticos e rejeitando cidadania) - 8!l2 
- 854 - 855 (sem a expressão geo-
econômica) - 866 - 873 - 877 -
466 - 221 - 784. 
TOTAL: 33. 

Aprovadas parcialmente: 

130 (14) - 246 - 363 - 513. 

TOTAL: 4. 

Rejeitadas: 
1 (34 a 36) (42) (44 e 45) (47 a 
49) 51 a 63) - 10 - 22 - 46 (1.01) 
-59 - 65- 82 (3 e 4) (15 a 17) -
90 (l.G2) (7 a 14) (17 a 20) (23 a 
26) - 108 - 123 - 125 - 126 --
(1 a 7) - 130 (8 a 13) (18 e 19) (21) 
(24 e 25) - 131 (4 a 6) - 132 -
136 - 153 - 171 - 219 - 220 -
224 - 238 - 248 - 249 - 279 
- 283 - 290 - 334 - 360 - 368 . -
375 - 376 - 377 - 378 - 379 -
389 - 398 - 426 - 465 - 468 --
469 - 470 - 471 - 473 - 476 --
478 - 479 - 498 - 521 - 523 --
531 - 644 - 557 - 601 - 602 --
625 - 627 - 633 - 634 - 661 --
667 - 678- 681 (lO a 12) - 687 --
694 - 699 - 702 - 727 - 748 ·-
749 - 780 - 791 - (7 a 10) - 803 
(exceto li) - 812 - 813 - 831 (4) 
- 835- 838- (1 a 4) - 839 (16) -
845 - 853 - 876 - 879 - 880 --
883. 

TOTAL: 152. 

Prejudicadas: 
1 (32) - 1 (41) - 25 -- 56 -- 60 -
82 - 90 - 130 (7) -- 130 (20) --
130 (23) - 131 (3) -- 135 -- 137 ·-
146 - 187 - 190 - 236 -- 282 -
342 - 369 (1 a 9) - 373 -- 397 -
399 - 428 - 462 - 484 - 522 --

586 - 596 - 639 (1 a 4) - 708 (1 a 
4) - 781 (33 a 49) - 781 (62 e 63) 
-- 792 -- 811 (1 a 7). 

TOTAL: 72. 

CONCLUSÃO DO PARECER DO 
SUB-RELATOR DEPUTADO 

ACCIOLY FILHO 
TíTULO I 

Da Organização Nacional 

CAPíTULO VII 

Do Poder Executivo 

PODER EXECUTIVO 

Pela aprovação 
130/30 - 130/32 - 463 - 626/10 --
1/69 - 1/67. 

Pela aprovação em parte 
461 - 1/66. 

Prejudicadas 

56 - 272 -- 507 -- 787 - 791/11 -
1/64 - 130/29 - 130/28 - 597 ··-
624 - 262 - 714/1 - 714/2 - 714/3 
- 714/5 - 512/1 - 426/8 - 426/9 
- 1/71 - 1/72 - 521/R - 1/65 ·-
714/4 - 772 -- 521/Q. 

Pela rejeição 

824 - 838/11 - 777 - 734 - 1/75 
- 1174 - 1/78 - 82/5 - 90/28 ·-
130/33 - 130/31 - 645 - 646 --
13Cl/34 - 489 - 622 - 521/E - 1/70. 

SEGURANÇA NACIONAL E FORÇAS 
ARMADAS 

Pela aprovação 
374/2 - 460 - 259 - 510. 

Pela aprovação em parte 
797/G. 

Prejudicada 
515. 

Pela rejeição 
261 - 90 - 411 - 680 - 518 - 77 
1179 - 144 - 76 - 836 - 829 -
797/A - 797/J - 1/77 . 



-- 158 -

FUNCIONARIOS PúBLICOS 

Pela aprovaçio 
116 - 2 - 114 - 521/U - 82/11 ·-
82/9 - 1/83 - 319 - 201 - 340 --
131/7 - 55 - 41 - 850 - 851 -
130/42 - 24. 

Pela aprovação em parte 
561. 

Prejudicadas 
74 - 506 - 549 - 105/3 - 82/7 -
420 - 427/1 - 200 - 131/7.B -
781/50 - 720 - 323 - 769 - 81&/I 
- 791/12 - 721/7 - 781/52 - 781/51 
- 521/S - 521/U - 521/V - 521/W 
- 521/X- 82/8- 439- 130/39 --
698/2 a 698/12 - 840 - 755 - 756 
- 207 - 233 - 442 - 412 - 130/38 
- 130/40 - 105/4 a 105/7 - 254 -
490 - 562 - 483 - 788 - 776 - 882 
- 681/9 - 566 - 524 - 749 -
712/2 a 712/7 - 155 - 584 - 20 --
532 - 291/8 - 173 - 46 - 82/6 
- 29 - 67 - 204 - 400 - 337 -
441. 

Pela rejeição 
101 - 130/65 - 276 - 199 - 82/10 
- 565 - 212 - 240 - 514 - 195 -
563 - 130/41 - 287 - 214 - 237 
- 427 - 131/7.A - 266 - H -
502 - 438 - 130/37 - 387 - 725 
- 560 - 299 - 517 - 113 - 117 --
443 - 218 - 177 - 1/80 - 698/1 
- 131/7.C - 712/5 - 884 - 883/9 
- 721. 

CONCLUSÃO DO PARECER DO 
SUB-RELATOR DEPUTADO 

ADAUCTO CARDOSO 
TíTULO I 

Da Organização Nacional 

CAPíTULO III 
Do Poder Judiciário 

O Sub-Relator opina pela aprovaçao 
das seguintes emendas: 

1/84 - 1/85 - 1/86 - 1/87 - 1/89 
1/91 - 1/92 - 130/44 - 130/48 -

130/50 - 183 - 236/2 - 236/4 -
270 - 291/10 - 295 - 300 - 301 -
303 - 3G9 - 330 - 332 (Há êrro C:.e 
cópia. O que se suprime é a letra c) 

- 383- 384 - 427/9 - 534 - 538 
- 539 - 540 - 541 - 542 - 543 -
648 - 798 - 815/2 (Só pode ser acei-
ta) - 817- 830 - 832/1 (Com des-
taque para rejeição da expressão 
"ou membros da Assembléia Legis-
lativa") - 832/6 - 833/1 - 33317 
- 837/5 (aprovada com destaque 
para rejeição dos §§ 1.0 e 2.0 ) - 838 
839/1 - 839/2 - 839/3 - 839/4 -
839/6 - 839/7 - 839/8 - 839/9 -
849/3 - 849/6 - 849/8 - 849/9 
(aprovada para substituir o trecho 
destacado da 873/11) - 849/13 -
849/14 - 849/15 - 849/16 - 873/1 
873/2 - 873/4 - 873/5 - 873/6 -
873/7 - 873/8 - 873/9 - 873/10 --
873/11 (com destaque da expressão 
"pelo voto de 3/4", que se rejeita pa-
ra aceitar a 849/9) - 873/12; 

pela rejeição das seguintes: 

1/90 - 1/93 - 1/94 - 1/95 - 3 -
28- 47/1- 47/2- 76 c- 76 d --
82/12 - 82/13 - 82/14 - 90/29 ·-
90/30 90/31 - 90/32 - 90/33 . -
90/34 - 90/35 - 90/36 - 90/37 ·-
90/38 - 90/39 - 90/40 - 124 -
130/43 - 130/47 - 130/49 - 197 -
211 - 236/1 - 236/3 - 23617 --
236/8 - 244/2 - 245/1 -- 245/5 --
265 -- 267 -- 268/2 -- 278 -- 291/9 
- 331 -- 382 - 385 -- 386 - 395 
-- 401 -- 416 - 427/3 -- 427/4 --
429 - 448 - 456 - 511 - 521/1 -
535 -- 536 -- 585 - 608 -- 611 ·-
615 -- 616 -- 630 -- 632 -- 634/2 
-- 647 -- 649 -- 653 -- 671 -- 672 
-- 696/1 - 701 -- 730 -- 738 - 815/1 
-- 816/3 - 820/1 - 832/2 -- 832/3 
- 837/2 - 837/3 -- 837/6 - 840 --
849/4 -- 849/5 - 864/1; 

e considera prejudicadas as seguintes: 

1/88 - 46/3 -- 82/15 - 99 -- 103 --
130/45 - 130/46 -- 191 - 236/5 --
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236/6 -- 238/5 -- 244/1 -- 244/3 --
245/2 -- 245/3 -- 245/4 -- 251 -- 252 
--263-- 296-- 304-- 427/5-- 427/6 
-- 427/7 -- 427/8 -- 437 -- 458 ··-
537 (pela 873/10) -- 544 -- 545 --
546 -- 547 -- 610 -- 639/5 -- 1142 
-- 670 -- 673 -- 705 -- 716 -- 717/1 
-- 717/2 -- 718/1 -- 718/2 -- 718/3 
-- 718/4 -- 749/1 -- 749/2 -- 763 --
781 -- 785 (é o caso da 151) --
816/2 -- 816/4 -- 832/4 -- 832/5 --
837/4 -- 849/5 -- 849/1 -- 849/2 (pe-
la 873/10) -- 849/7 -- 849/10 --
849/11 -- 849/12 -- 863 -- 873/3 --
873/13 (prejudicada pela 849/15). 

CONCLUSÃO DO PARECER DO 
SUB-RELATOR SENADOR 

WILSON GONÇALVES 

TíTULO 11 

Da Declaração de Direitos 

Pela aprovação das emendas n.0 ': 

1/97 -- 741 -- 130/51 -- 681/14 
130/53 -- 130/54 (em parte) -- il5 
-- 321 -- 521 g -- 355/3 -- 402 ·-
1/101 -- 208/IV -- 268-V -- 130/55 
(em parte) -- 50 -- 457-a -- l/102 
(em parte) -- 82/19 (em parte) --
326 -- 111 (com supressão de pala-
vra) -- 604 -- 82/21 (em parte) --
130/59 (em parte) -- 359 -- 822 (com 
modificação) -- 841 (em parte) 
821; 

pela rejeição das emendas n.0 ': 

681/13 -- 735 -- 357 (em parte) 
450 (em parte) -- 358 -- 1/99 -- 9 
-- 90/41 -- 743 -- 479 -- 42 -- 90/42 
-- 90/43 -- 626 -- 130/54 (em parte) 
-- 521 h -- 355/1 -- 355/2 -- 351 --
13 -- 138 -- 84 -- 130/55 (em parte) 
-- 457 b-- 1/102 (em parte) -- 90/~5 

-- 362 -- 82/12 -- 336 -- 516 -- 403 
-- 82/19 (em parte) -- 115 -- 130/59 
(em parte) -- 792 -- 798/02 -- 841 
(em parte) -- 791/13 -- 760; 

e que sejam consideradas prejudicadas 
as emendas n.0 ': 

1/96 -- 643 -- 650 -- 348 -- 390 --
482 -- 357 -- (em parte) -- 450 (em 
parte) -- 1/98 -- 130/52 -- 1/100 --
668 -- 131/04 -- 268-III -- 90/44 ·-
306 -- 82/19 (em parte) - 451 --
600 - 352 -- 150 -- 700 -- 310 --
291-IV, V, XIV -- 681/05 -- 664 --
666 -- 662 -- 431 -- 90/46 - 1/103 
a 108 -- 347 -- 740 -- 656 - 238/1 
e 2 -- 69 -- 739 -- 130/56 -- 582 --
657 -- 130/57 -- 289 -- 521 -- 665 
-- 681/06 -- 1/110 -- 432 -- 353 --
1/109 -- 46/04 -- 82/20 -- 130/53 --
569 -- 433 -- 524 -- 690 -- 825 ·-
883 -- 776 -- 364 -- 82/21 (em par-
te) -- 55 -- 706 -- 1/111 e 112 --
695 -- 90/47 e 48 -- 130/61 - 434 
-- 130/60 -- 130/62 -- 90/49 -- 500 
-- 1/113 -- 90/50 -- 1/114 -- 731/54 
-- 781/56 -- 781/57 -- 781/58 - 771 
-- 874, 798/03 e 775. 

CONCLUSÃO DO PARECER DO 
SUB-RELATOR DEPUTADO 

DJALMA MARINI~O 
TíTULO III 

Da Ordem Econômica 

TíTULO IV 

Da Família, da Educação e da Cultura 

TíTULO V 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

a) EMENDAS APROVADAS: 
425, 78, 46/11, 848, 576, 838/6, 1/117, 
681/17, 82/25, 799 (em parte, somen-
te o 1.o item), 46/7, 90/54, 130/64, 423 
(em parte, apenas as palavras "se-
guro-desemprêgo"), 704, 791/14, 209, 
799/3, 264, 280, 883/14, 39, 469/9, 58!, 
862 (em parte, com as seguintes res-
trições: a) retirar no § 3.0 o item t e, 
quanto ao item II, as expressões 
"faixa etária"; b) manter, no item 
VI, as expressões "concurso público 
de títulos e provas"; c) retirar o ter-
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ceiro artigo; d) substituir o quarto 
artigo da emenda pelo dispositivo 
correspondente do Projeto - ~ 4.0 

do artigo 167), 846, 324, 236/10, 6n, 
381, 118, 528, 508 (em parte, com a 
supressão da expressão "nacionais") 
554, 553, 828, 92, 528, 520, 369/3, 
838/22, 796, 801, 802, 849/2, 681/1, 
681/18, 719, 728, 746, 781/53, 409, 488, 
498, 501, 288, 371, 372, 385, 392, 23, 4.4, 
89, 166, 169, 175, 178, 577, 620 (em 
parte, aproveitando o parágrafo que 
será incluído na de n.0 369/3), 481, 
102, 149, 109, (em parte, para incluir 
o caput até a palavra "casamento" 
e os parágrafos 1.0 e 2.0 do art. 163 
da Constituição de 1946, na emenda 
862); 

b) EMENDAS REJEITADAS: 

46/6, 90/51, 447, 697, 709/1, 764, 1/118, 
32, 82/23, 90/53, 509, 658, 90/55, 
130/63, 618, 242, 424, 504, 509, 519, 
683, 681/16, 696/5, 504/2, 198, 1/119, 
446, 100, 46/8, 421, 422, 580, 420, 44.5, 
185, 419, 791/15, 847, 271, 406, 684, 
1/120, 1/121, 46/10, 505, 651, 846, 
90/58, 268/6, 388, 781/60, 139, 1/125, 
201, 786, 881-A, 792/1, 806, 808, 849/1;>, 
681/6, 681/20, 736, 745, 757, 768, 394, 
411, 413, 435, 487, 609/2, 677, 679, 680, 
180, 181, 221, 266, 267, 269, 369/8, 390, 
14, 28, 36, 145, 154, 819; 

c) EMENDAS PREJUDICADAS: 

381 (pela aprovação da emenda n.0 

142); 693/3 e 773 (pela aprovação 
da emenda n.0 508); 176 (pela apro-
vação da emenda n.0 796); 696 (pela 
aprovação da emenda n.0 577); 
82/22, 1/116, 3, 90/52, 130/63, 223, 
256, 404, 548, 509, 696/4, 791 (pela 
aprovação da emenda n.0 838/16); 
318 (pela aprovação da emenda n.0 

1/117); 5, 509, 696/7, 839/20 (pela 
aprovação da emenda n.0 681/17); 
82/24 (pela aprovação da emenda 
n.0 90/54); 227/2 e 681/15 (pela 
aprovação da emenda n.0 423); 33, 
4, 370 (pela aprovação da emenda 

n.O 704); 7, 46/14, 571 e 696/8 (pela 
aprovação da emenda n.0 641); 93, 
112, 230, 274, 556, 681/2, 709/3, 767, 
838/16 e 839/10 (pela aprovação da 
emenda n.0 280); 316 (pela aprova-
ção da emenda n.0 78); 407 (pela 
aprovação da emenda n.0 39); 1/122, 
130/66, 131/15, 258, 291/7, 1/123, 
250, 291/6, 82/29, 521/z.4, 681/19, R8, 
130/67, 350, 408, 559, 567, 693, 71111, 
80/1, 838/18, 161, 165, 566, 711/2, 172, 
752, 681/19, 82/30, 167, 163, 333, 
291/12, 418, 521/J e 675 (pela apro-
vação da emenda n.0 862); !!2/16, 
90/56, 130/71, 356, 707/1, 751, 130/62, 
750, 828, 765, 800/2, 783, 814 (pela 
aprovação da emenda n.0 828); 
82/15, 90/57, 257, 691, 744, 837/6 (pela 
aprovação da emenda n.0 817); 122, 
152, 243, 344, 525, 692, 737, 838/19, 
46/13 (pela aprovação da emenda 
emenda n.0 92); 838/21 (pela apro-
vação da emenda n.0 528); 34, 97, 417, 
800/3 (pela aprovação da emenda 
n.0 520); 1/126, 130/74, 247, 833/15, 
883/16 (pela aprovação da emenda 
n.0 309/3); 1/127, 130/76, 217/2, 427/2, 
521/z.5, 552, 707/3, 715, 883/17 (pela 
aprovação da emenda n.0 838/22). 

RETIFICAÇAO DO PARECER DO 

SUB-RELATOR DEPUTADO 
DJALMA MARINHO 

Retificação do parecer lido na sessão 
de 3-1-67, para complementação de 
emendas não relacionadas: 

Inclua-se entre as aprovadas: 
N.0 s 142, 143, 131/11, 799/3, 302, 574, 
579, 839/11, 681/3, 11, 37, 80, 91, !!6, 
104, 110, 179, 149, 268/6, 275, 277, 284, 
286/2, 308, 314, 317, 329, 369/4, 369/9 
437, 444, 474, 499, 503, 551, 521/L, 612, 
613, 614, 681/7, 729, 762, 782, 870, 
881/B, 881/D, 436. 

Inclua-se entre as rejeitadas: 
74, 33, 4, 239, 405, 637, 696/6, 69617, 
791/14, 641, 68, 131/18, 765, 783, 
8C0/2, 814, 131/17, 6, 94, 216, 570, 572, 
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573, 578, 709, 722, 723, 754, 776, 807, 
82~/4, 575, 572, 707/2, 238/2, 15, 16, 
27, 43, 45, 51, 57, 81, 90/C59, 127, 129, 
130/70, 130/73, 131/10, 131/15, 131/16, 
141, 144, 182, 188, 194, 196, 206, 208, 
213, 223, 238/2, 238/3, 241, 285/A, 
285/B, 305, 307, 353/2, 361, 391, 475, 
485, 486, 521/I>, 619, 631, 635, 63R, 
652, 681/3, 688, 684/1, 689, 758, 778, 
781/55, 791/16, 795, 809, 810, 827, 
831/1, 831/3, 831/5, 832/7, 833/2, 
833/3, 834, 865 e 881/E. 

Inclua-se entre as prejudicadas: 

1/115 (pela 508), 131/14 (pela 862), 
130/68, 130/70, 131/13, 156, 157, 158, 
162, 164, 291/13, 665/1, 820/3, 17, 21, 
599, 868, 752, 131/12 (pelas de n.0 ' 

862 e 109), 1/124 (pela 862), 12 (pf'-
la n.0 11), 31 (pela 862), 119 (pela 
42), 131/14 (pela 862), 131/10 (pela 
436), 135 (pela 149), 606 (pela 136), 
881/C (pela 143), 34 e 95. 

Sala das Sessões, em 5 de janeiro de 
1967. - Djlama Marinho, I>eputado. 

PARECER DO RELATOR-GERAL 

Subscrevo o parecer do Senhor Sub-
Relator I>eputado I>jalma Marinho, ma-
nifestando-me contrário às seguintt)s 
emendas com o parecer favorável do 
mesmo: 

142, 131/11, 799/3, 302, 574, 579, 
839/11, 11, 681/3, 37, 80, 91, 96, 104, 
110, 179, 149, 268/6, 275, 277, 284, 308, 
286/2, 314, 317, 329, 369/4, 369/9, 437, 
444, 474, 499, 503, 521/L, 551, 612, 
613, 614, 681/7, 729, 762, 782, 870, 
881/B, 881/I> e 436. 

Sala das Sessões, em 5 de janeiro de 
1967. - Senador Antônio Carlos Konder 
Reis, Relator-Geral. 

PARECER DA CO:\liSSAO MISTA 

sôbre as emendas apresentadas ao 
Projeto de Constituição encaminha-
do ao Congresso Nacional, em 12 de 
dezembro de 1966, pelo Excelentíssi-
mo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, nos têrmos do Ato Institucional 
n.0 4, de 7/12/1966, e aprovado em 
globo na sessão do Congresso Nacio-
nal de 21/12/66. 

Presidente: 
Deputado Pedro Aleixo 

Vice-Presidente: 

Senador Eurico Rezende 
Relator: 

Sena1lor Antônio Carlos Konder Reis 

Sub-Relatores: 
Deputado Oliveira Britto; 
Senador Vasconcelos Tôrres; 
Deputado Accioly Filho; 
Deputado Adaucto Cardoso; 
Senador Wilson Gonçalves; e 
Deputado Djalma Marinho. 

ARENA 

SENAIJORES 
Wilson Gonçalves 
Manoel Villaça 
Rui Palmeira 
Heribaldo Vieira 
Eurico Rezende 
Vasconcelos Tôrres 
Antônio Carlos 

I>EPUTAIJOS 
Pedro Aleixo 
Oliveira Britto 
Adaucto Cardoso 
I>jalma Marinho 
Tabosa de Almeida 
Accioly Filho 
Antônio Feliciano 

1\IDB 

SENAI>ORES 

Oscar Passos 
Josaphat Marinho 
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Llno de Mattos 
Ruy Carneiro 

DEPUTADOS 
Martins Rodrigues 
Adolpho Oliveira 
Chagas Rodrigues 
José Barbosa 
A Presidência do Congresso Nacional 

preestabeleceu, para funcionamente dês-
te órgão misto, o seguinte calendário: 

DEZEMBRO 
Dia 

12 - Designação da Comissão. 
13 - (às 21 horas) - Instalação da Co-

missão, escolha do Presidente e do 
Vice-Presidente e designação do 
Relator. 

16 - Apresentação do parecer sôbre o 
projeto. 

17 - Publicação do parecer. 
19 - 20 e 21 - Discussão do projeto, 

em sessão conjunta. 
21 - Votação do Projeto, em sessã.o 

conjunta. 
22 - 23 - 24- 26 e 27 -Apresenta-

ção de emendas perante a Comis-
são. 

JANEffiO 
3 - Apresentação do parecer sôbre as 

emendas. 
4 - Publicação do parecer. 
5 a 16 - Votação das emendas, em 

sessão conjunta. 
20 - Apresentação da redação final. 
21 - Publicação da redação final e sua 

votação. 
24 - Promulgação da nova Constitui-

ção. 
Posteriormente, o calendário foi 

alterado para o seguinte: 
MATÉRIA 

Entrega, pela Comisão, do Parecer sô-
bre as emendas ao Projeto de Constitui-
ção. 

Discussão das emendas ao Projeto de 
Constituição. 
Idem 
Encerramento automático da discussão. 
Votação das emendas. 
Entrega, pela Comissão, da Redação Fi-
nal do Projeto de Constituição. 
Discussão e votação da Redação Final 
do Projeto de Constituição. 

DIA 
MATÉRIA 

8 ' ....................... .. 
9, 10, 11 ................. '. 
12, 13, 14 ................. . 
15 
16, 17, 18, 19 ............ .. 
20 ........................ . 
21 ........................ . 

li ora 

18 
14 e 21 

9, 14 e 21 
21 
9, 14 e 21 

9 

A Comissão Mista criada para exami-
nar as emendas ao Projeto de Constitui-
ção e sôbre elas opinar, contou ainda 
com a colaboração dos Senhores Sena-
dores José Guiomard, Aurélio Vianna e 
Adalberto Sena e dos Senhores Deputa-
dos Geraldo Freire, Oswaldo Zanelllo, 
Ivan Luz e Ulysses Guimarães. 

2. Na segunda fase de suas atividades, 
realizou o dito órgão 8 (oito) reuniões 
para, à base dos pareceres emitidos pelos 
senhores Sub-Relatores e pelo Relator, 
examinar as emendas que lhe foram 
encaminhadas em tempo hábil. 
3. Os pareceres dos senhores Sub-Rela-
tores e do Relator, bem como os debates 
que se verificaram, foram taquigrafados, 
o que permitirá sua publicação no Diário 
do Congresso Nacional, Seções I e II, como 
partes integrantes das Atas lavradas, de 
modo a que de tudo possam tomar co-
nhecimento os Excelentissimos Senhores 
Representantes ao Congresso Nacional e 
o povo brasileiro. 
4. Através de sucessivas votações, sem-
pre por maioria de votos, presente me-
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tade mais um de seus membros, a Co-
missão adotou as seguintes conclusões: 
I - APROVAR AS SEGUINTES 

EMENDAS: 

Preâmbulo 
550 - 805/1 (*) - Em ofício de 
14-1-67, o Relator-Geral manda in-
cluir a emenda entre as aprovadas. 
Em ofício de 12-1-67, esta emenda é 
dada como aprovada parcialmente 
quanto às expressões invocando a 
proteçã.n de Deus e decreta 

Título I 
CAPíTULO I 

315, 1/6, 589, 781/1 ,839/13, 367. 
CAPíTULO II 

312, 189, 654, 1/14, 205, 1/23, 1/24, 
843/3, 731/7, 781/10, 843/4, 805/L, 
805/II, 369/5, 428/2, 843/1, 1/16, 
781/4, 617, 449. 

CAPíTULO III 

453, 263/I, 140, 70/2, 781/19, 872 
781/23, 454, 872. 

CAPíTULO IV 

322, 781/24, 781/25. 

CAPíTULO V 

63, 26, 106, 327, 791/27, 781/29, 
856, 858, 857, 859, 428/5, 428/6, 659, 
295. 

CAPíTULO VI 
1/33, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/43, 
1/50, 86, 121, 130/22, 130/26, 130/27, 
193, 210, 217/4, 217/5, 217/6, 229, 260, 
555, 587, 685, 787/1, 852, 854, 866, 
873/12, 877, 466, 465, 473, 467, 470, 
363/7, 363/8, 363/4, 513/3, 24617. 

CAPíTULO VII 
262, 787/2, 521/17,369/2, 797/I, 261, 
114, 681/8, 55, 41, 204, 426/10, 1/67, 
374, 460, (*) -Em ofício de 10-1-67, 
a Emenda 460 é excluída de entre as 
aprovadas e incluídas nas rejeitadas. 
Em ofício de 12-1-67, esta emenda é 
dada como aprovada. 521/21, 82/11, 

82/9, 1/83, 319, 201, 340, 131/7, 850, 
851, 24. 

CAPíTULO VIII 

236/2, 839//3, 427/9, 1/84, 1/85, 1/86, 
1/87, 236/4, 301, 303, 839/4, 839/6, 
873/2, 815/1, 540, 1/89, 838/15, 383, 
839/7, 839/8, 839/9, 873/4, 873/5, 648, 
130/48, 130/50, 849/4, 1/91, 183, 330, 
332, 873/6, 291/10, 384, 873/7, 873/S, 
873/9, 296, 309, 534, 539, 543, 849/12, 
849/13, 849/16, 816/2, 849/3, 873/10, 
300, 832/6, 653, 554. 

CAPíTULO I 

1/97. 
CAPíTULO II 

Título 11 

130/51, 681/14, 130/53, 85,321, 521/7, 
351/3, 402/1, 1/105, 50, 479/3, 402/2, 
402/3, 402/4. 

CAPíTULO III 

264, 268/4, 268/5. 

CAPíTULO IV 
326 (No artigo desta emenda, que 
dá nova redação ao art. 151 do Pro-
jeto, onde se lê "incorrerá na sus-
pensão dos mesmos direitos", leia-
se "incorrerá na suspensão dêstes 
últimos direitos". Esta emenda é de 
redação, para melhor inteligência do 
dispositivo). 111, 604 - (como pa-
rágrafo do art. 149 do Projeto). 

CAPíTULO V 
695, 1/113. 

Título 111 
848, 1/117, 681/17, 704, 791/14, 46/7, 
209, 381, 90/54, 130/64, 581, 839/10, 
308, 256, 838/16, 46/9 423. 

Título IV 
553 

Título V 
46/11, 846, 691, 118, 528, 369/3, 92, 
838/22, 481, 837/5, 104, 23, 409, 275, 

(*) Com as alterações feitas em diversos ofi-
cios posteriores. 
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324, 436, 89, 11, 12, 43, 14, 95, 277, 
329, 681/3, 729, 746, 802, 37, 369/9 
619, 143, 369/4, 44, 80, 284, 729, 308, 
89, 208, 881/B, 881/D, 552, 628/2, 
799/1, 746, 286/2. 

11- APROVAR EM PARTES AS 
SEGUINTES EMENDAS: 

PREAMBULO: 805/A - quanto às 
expressões invocando a proteção de 
Deus e decreta: 

Título I 
CAPíTULO I 

1/2 - quanto às expressões "São 
símbolos nacionais a Bandeira e o 
Hino vigorantes na data da promul-
gação desta Constituição." (artigo 
1,0 § 2.0); 

313 - quanto às expressões "e ou-
tros estabelecidos em lei." (artigo 1.0 , 

§ 2.0); 

607 - quanto às expressões "a lei 
federal regulará o uso dos símbolos 
nacionais. Os Estados e o Distrito 
Federal poderão ter símbolos pró-
prios." (artigo 1.0 , § 2.0 ). 

826 - "as terras ocupadas pelos sil-
vícolas" (mais o item do artigo 4.0 ). 

CAPíTULO II 
598 - "organizar a defesa perma-
nente contra as endemias rurais e 
as calamidades públicas" (artigo 
8.0 , inciso XII). 
286/1 - "especialmente, a sêca e as 
inundações e estabelecer" (artigo 
8.0 , inciso XII). 
628/1 - "e executar planos de desen-
volvimento das regiões menos desen-
volvidas do País" (artigo 8.0 , inciso 
XIIJ. 
529 - "a energia elétrica de qual-
quer origem ou natureza" (artigo 8.0 , 

inciso XIV, b) . 
861 - "de planejamento integrado 
regional" (artigo 8.0 , inciso XVI, le-
tra c). 

32a - "temporariedade dos manda-
tos eletivos, limitada a duração dês-
tes à dos mandatos federais corres-
pondentes" (artigo 10, item VII, le-
tras b e c). 

843/2 - "VIII- organizar e manter 
a polícia federal com a finalidade 
de prover: a) os servi:;os de polícia 
marítima, aérea e de fronteiras; b) 
apuração de infrações penais con-
tra a segurança nacional, a orde n 
política e social ou em detrimento 
de bens, serviços e interêsses da 
União, assim como de outras infra-
ções cuja prática tenha repercussão 
interestadual e exija repressão uni-
forme, segundo se dispuser em lei; 
c) a censura de diversões públicas" 
(artigo 8.0 , inciso VII). 

80:i/F - "a repressão ao tráfico de 
entorpecentes (artigo 8.0 , inciso VII). 

CAPíTULO III 
zgu - "e os Corpos ele Bombeiros 
militares" (artigo 13, § 4.0 , entre as 
expressões "Distrito Federal" e "são 
considerados"). 
54 - "prestação de contas e publi-
cação de balancetes no prazo fixado 
em lei" (artigo 15, item II, letra a). 
130/6 - "a lei regulará a remunera-
ção dos vereadores" (artigo 15, § 2.0 ). 

82/1 - "das Capitais e dos Municí-
pios de população igual ou superior" 
(artigo 15, § 2.0 ). 

3G4/D - "a cem mil habitantes" 
(artigo 15, § 2.0 ). 

455 - "a intervenção nos Municí-
pios será regulada na Constituição 
do Estado, só podendo ocorrer:" (ar-
tigo 15, § 3.0 ). 

1/27 - "I - para regularizar as fi-
nanças, quando se verificar impon-
tualidade no serviço de empréstimJ 
garantido pelo Estado ou quando 
deixarem de pagar, por dois anos 
consecutivos, a dívida fundada; II 
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- quando a administração munici-
pal não prestar contas" (artigo 15, 
§ 3.0). 

CAPíTULO VI 

53 - "e não publicar balancetes nos 
prazos estabelecidos em lei" (artigo 
15, 3.0 ). 

62 - "e das Câmaras Municipais" 
(artigo 15, § 4.0). 
794 - "assegurada a participação fi-
nanceira da União e dos Estados na 
forma que a lei regular" (artigo 15, 
§ 4.0). 

70/111 - "o número de Vereadores 
será, no máximo de vinte e um ten-
do-se em vista o eleitorado dd Mu-
nicípio" (artigo 15, acrescer pará-
grafo). 

CAPíTULO IV 

CAPíTULO V 

804/F - "externa" (art. 22, incluir 
no texto). 
297 - "A aplicação dos fundos 
previstos neste artigo será regulada 
por lei, que cometerá ao Tribunal de 
Contas da União o cálculo das quo-
tas estaduais e municipais, indepen-
dentemente de autorização orça-
mentária ou de qualquer outra for-
malidade, efetuando-se a entrega 
mensalmente, através dos estabeleci-
mentos oficiais de crédito" (artigo 
25, § 1.0 ). 

732 - "a União, os Estados os Mu-
nicípios criarão incentivos fiscais e 
assistênciais à industrialização dos 
produtos do solo e do subsolo feita 
no imóvel de origem" (artigo 18). 
293 - "a alíquota de impôsto a que 
se refere o número II será uniforme 
para tôdas as mercadorias nas ope-
rações internas e interestaduais, e 
não excederá, naquelas que as des-
tinem a outro Estado e ao exterior, 
os limites fixados em Resolução do 
Senado, nos têrmos do disposto em 
lei complementar" (artigo 23 § 4.0 ). 

246/2 - "vinte e um" (artigo 29, 
§ 3.0). 

246/3 - Aprovar o caput como § 1.o 
do art. 33 e aprovar o § 1.0 da emen-
da como § 2.0 do mesmo artigo, e do 
§ 2.0 da emenda aprovar apenas a 
elevação do prazo nêle estabelecido 
fixando em "noventa dias", manten~ 
do no restante a redação do proje--
to, cujo § 2.0 do art. 33 passa a § 3.o. 

246/5 - para constituir o caput do 
artigo 33. 
369/1.-. "dois terços" (artigo 36, 
§ 1.0). 

246/8 - "no caso do item m, a perda 
será declarada pela Mesa da Câma-
ra a que pertencer o representante, 
assegurada a êste plena defesa. Se 
ocorrer o caso do item IV, a perda 
será automática" (artigo 36, § l.o). 
246/9 - aprovada, salvo o parágra-
fo (artigo 38, Parágrafo único). 
468 - aprovada com a ressalva, 
constante do Parecer do Relator, 
quanto à necessidade de, através de 
emenda de redação, a ser apresenta-
tada na oportunidade devida, har-
monizar-se o texto com o de outras 
emendas aprovadas (emendas núme-
ros 628 e 861 ao art. 8.0 do projeto). 
238/1 - "códigos" antes de "civil e 
penal" (artigo 54, item li). 
784 - "I - grave e iminente risco 
da segurança dos podêres do Esta-
do" (artigo 57). 
639/2 - "artigo - as normas de fis-
calização financeira e orçamentária 
estabelecidas nesta seção aplicam-se 
às Autarquias" (incluir como artigo 
depois do artigo 69). 
803/11 - "decretos legislativos -
resoluções" (artigo 47, mantendo de-
cretos-leis). 
855 - aprovada com a exclusão da 
expressão "geo-econômica" (artigo 
64, § 6.0 ). 
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839/17 - "direitos políticos" (acres- 448 
centar ao art. 54, inc. li). 

246/6 - "e cento e cinqüenta e qua- 817/2 
tro, parágrafo único" (acrescentar ao 
artigo objeto da emenda 130/14). 
246/1 - "federal" (substituir pela 
expressão "da República" no artigo 
28). 815/2 
130/14- acrescentar mais o seguinte 
artigo: "o voto será secreto nos ca-
sos estabelecidos nos artigos 33, pa- 833/1 
rágrafo único, 36, n.0 I e n.0 II, 44, 
n.0 I, e 61, § 3.0 " 

170 - aprovar em parte, para efeito 
de rejeitar o parágrafo único. 

CAPíTULO VII 
461 - aprovada com a supressão do 

item VII (artigo 82). 
797/G - aprovada com a exclusão das 

expressões "os Presidentes do 
Senado Fedaral e da Câmara 
dos Deputados" (artigo 88). 

- até as expressões "dos seus 
membros". 

- aprovada em parte para efei-
to de excluir do § 3.0 as ex-
pressões "cuja composição e 
competência serão estabeleci-
das em "Regimento Interno". 

- aprovada com exclusão da 
cláusula 'no prazo de 90 
dias" (art. 131, § 4.0

) 

- Inclua-se na seção 7.a: 
"Art. - A União prestará a 
cooperação financeira que fôr 
necessária a assegurar aos 
juízes e membros do Minis-
tério Público dos Estados re-
muneração correspondente à 
relevância de suas funções. 
Parágrafo único - A lei fe-
deral disporá sôbre o alcan-
ce e o escalonamento da su-
plementação prevista neste 
artigo." 

441 - aprovadas as expressões "car-
go de natureza" e "vencimen-
tos compatíveis com o que 
ocupava" (artigo 97, § 2.o) 

832/1A - aprovada em parte, incluindo-
se in fine a norma contida 
na emenda 309 (art. 134, § 4.0) 

561 - aprovada em parte para com- 831/1 
pletar a emenda 116 (arti-

- aprovada a parte inicial, su-
primindo-se as expressões "ou 
membro das Assembléias Le-
gislativas" (artigo 134, § 4.0 ) 116 

go 99). 
- aprovada, com a supressão das 

expressões "ou periculosidade 309 
do serviço" e adição do trecho 
da emenda 561 "nunca infe-

- aprovada na emenda 832/1A, 
in fine (artigo 134, § 4.0 ) 

Título H riores a 65 e 25 anos, respec-
tivamente", passando o dispo-
sitivo a substituir o § 2.0 do 
artigo 98 (artigo 99). 

CAPíTULO I 

CAPíTULO VIII 
849/9 - aprovada para substituir o 

trecho destacado da emenda 
873/11: "pelo voto de 3/4" 
art. 112, I, b). 

873/11 - aprovada com destaque da 
expressão "pelo voto de 3/4" 
que se rejeita para aceitar a 
849/9 (art. 134, III) 

822 
"Art. 138- São brasileiros: 
I- natos: 

a) os nascidos em território 
brasileiro, ainda que de 
pais estrangeiros, não es-
tando êstes a serviço de seu 
país; 

b) os nascidos fora do territó-
rio nacional, de pai ou de 
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mãe brasileiros, e s t a n d o 
ambos ou qualquer dêles a 
serviço do Brasil; 

c) os nascidos na estrangeiro, 
de pai ou mãe brasileiros, 
não estando êstes a serviço 
do Brasil, desde que, regis-
trados em repartição brasi-
leira competente no exte-
rior, ou não registrados, ve-
nham a residir no Brasil an-
tes de atingir a maiorida-
de. Neste caso, alcançada esta, 
deverão, dentro de quatrv 
anos, optar pela nacionalida-
de brasileira; 

11 - naturalizados: 
a) os que adquiriram a nacio-

nalidade de brasileiro, nos 
têrmos do art. 69, núme-
ros IV e V, da Constituição 
de 24 de fevereiro de 1891; 

b) pela forma que a lei esta-
belecer: 

1 - os nascidos no estran-
geiro, que hajam sido 
admitidos no Brasil du-
rante os primeiros cinco 
anos de vida, radicados 
definitivamente no ter-
ritório nacional. Para 
preservar a nacionalida-
de brasileira, deverão 
manifestar-se por ela, 
inequivocamente até 
dois anos após atingir 
a maioridade; 

2 - os nascidos no estran-
geiro que, vindo residir 
no País antes de atingi-
da a maioridade, façam 
curso superior em esta-
belecimento nacional e 
requeiram a nacionali-
dade até um ano de-
pois da formatura; 

3 - os que, por outro modo, 
adquirirem a nacionali-

dade brasileira, exígida 
aos portuguêses apenas 
residência por um ano 
ininterrupto, idoneidade 
moral e sanidade física. 

§ 1.0 - São privativos de brasileiro 
nato o cargo de Presidente e vice-
Presidente da República, Ministro de 
Estado, Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal e do Tribunal Federal 
de Recursos, Senador, Deputado Fe-
deral, Governador e Vice-Governa-
dor de Estado e de Território e 
seus substitutos. 
§ 2.0 - Além das previstas nesta 
Constituição, nenhuma outra restri-
ção se fará a brasileiro em virtude 
da condição de nascimento." 

CAPíTULO II 
130/54 (para incluir "Chefe da Casa 

Militar da Presidêncie da Re-
pública" no texto da alínea 
b, I, do art. 144, do projeto); 

130/55 - para incluir no artigo 146 do 
projeto; 

841 - quanto às letras a e b. 
CAPíTULO III 
457 - somente a letra a; 
1/102 - quanto ao n.0 IV. 
CAPíTULO IV 

364 - para acrescer no texto da de 
n.0 111 a expressão "nos têrmos da 
lei"; 
82/21 - o parágrafo único, para ser 
adicionado, como tal, ao art. 150 
da emenda 326; 
130/59 - para acrescer ao caput do 
art. 150, da emenda 326, a expressão 
"assegurada ao paciente a mais am-
pla defesa". 

CAPíTULO V 
Título 111 

424 - adicionando-se trechos das 
emendas 519 e 576, ficando com a 
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seguinte redação: "art. 158 - IV 
participação nos lucros e excepcio-
nalmente na gestão das emprêsas, 
nos casos e condições que forem 
estabelecidos." 

Título IV 

862 - Acrescer artigos, a) retirar no 
§ 3.0 o item I e, quanto ao item II, 
as expressões "faixa etária dos 7 aos 
14 anos"; b) manter, no item VI, as 
expressões "concurso público de tí-
tulos e provas"; c) retirar o 3.0 arti-
go; d) substituir o quarto artigo da 
emenda pelo dispositivo constante do 
Projeto - § 4.0 do art. 167. 
109 - incluir o caput até a palavra 
"casamento" e os §§ 1.0 e 2.0 do ar-
tigo 163 da Constituição de 1964, na 
emenda 862. 

Título V 

620 - aproveitar o parágrafo, que 
será incluído na emenda 369/3. 

801 - aprovado apenas o artigo. 
149 - rejeitando-se o parágrafo 

III - REJEITAR AS SEGUINTES 

EMENDAS: 

Preâmbulo 

605 - 472 - 131 -

Título I 

CAPíTULOS I a V 

l/5 - 623 - 343 - l/4 - 629 - 117 
- 428/3 - 423/7 - l/9 - l/10 -
741 - 430 - 533 - l/13 - 70 -
1/17-75-76-31-415-48-
231 - 640 - 726 - 1/18 - 38- 1/19 
- 130/3 - 133 - l/21 - 90/C1 -
90/C2 - 90/C3 - 90/C4 - 130/4 --
592 - 90/C5 -35-521/1-521/2-
742 - 710/2 - 636 - 90/C6 - 593 
- 105 - l/26 - 74 - 393 - 710/3 
- 595- 594- 386- 217/3 - 603 
- 491- 79- 512- 583- 1/28-
l/29 - 341 - 151 - 222 - 19 -
- 73 - 660 - 339 - 298 - 281 -

396 - 58 - 793 - 226 - 232 - 234 
- 710/1 - 774 - 791 /1 - 1/15 -
- l/22 - 30 - 64 - 66 - 130/6 -
131/1 - 273 - 288 - 292 - 294 -
346 - 365/1 - 365/2 - 479/10 - 530 
- 558- 590- 591- 655- 676-
681/4 - 733 - 781/2 - 781/3 -
781/6 - 781/9 - 781/11 - 781/12 -
781/16 - 781/17 - 781/18 - 781/21 
781/26 - 781/61 - 789 - 791/5 -
793 - 794 - 805/D - 805/K - 838/6 
- 839/12 - 840/3 - 860 - 868 --
- 878 - 883/4 - 883/6 - 883/7 -
883/8 -

CAPíTULO VI 

l/34 - l/35 - l/36 - l/42 - l/44 
- l/45 - l/47 - l/48 - l/49 -
1/51 - l/52 - l/53 - l/54 - 1/55 
- l/56 - l/57 - l/58 - 1/59 -
l/60 - l/61 - l/62 - 1/63 - 10 
- 22 - 46/1.01 - 59 - 65 - 82/3 
82/4 - 82/5 - 82/17 - 90/1.02 -
108 - 123 - 125 - 126/1 -
126/2 - 126/3 - 126/4 - 126/5 
- 126/6 - 126/7 - 130/8 -
130/9 - 130/10 - 130/11 - 130/12 
- 130/13 - 130/18 - 130/19 -
130/21 - 130/24 - 130/25 - 131/4 
- 131/5 - 131/6 - 136 - 153 -
171 - 219 - 220 - 243 - 279 -
283 - 334 - 469 - 479/4 - 498 -
521/5 - 360 - 375 - 376 - 377 -
378 - 379 - 389 - 398 - 426/2 --
523 - 531 - 644 - 557 - 601 -
602 - 627 - 633 - 634 - 661 -
667/1 - 678 - 681/10 - 681/12 -
699 - 702 - 727 - 748 - 662/2 --
79117 - 791/8 - 791/9 - 803/A 
803/B - 803/C - 803/D - 803/G 
- 812 - 813 - 831/4 - 838/9 --
838/10 -- 838/3 - 838/4 - 845 -
853 - 876 -- 879 - 880 - 363/5 --
224 - 221 - 274 - 513/6 - 368 -
513/7 - 513/8 - 363/1 - 471 . -
363/6 - 513/5 - 217/7 - 609/1 -
246/4 - 249/4 - 478 - 803/ E,F,J,K, 
L,M, - 1/46 - 130/15 - 130/16 -
130/17 - 134 - 249/1 - 249/2 
249/3 - 291/3 -- 380 - 426/1 -
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425/3 -- 426/4 -- 426/5 -- 426/6 --
471 -- 479/7 -- 498 -- 501 -- 513/4 
521/13 -- 521/14 -- 521/15 -- 526 --
625 -- 681/11 -- 781/40 -- 838/7 --
839/17 -- 849/7 

CAPíTULO VII 
203 -- 130/28 -- 463 -- 624 -- 597 -
130/30-- 460-- 517-- 2 -- 797/J--
797/M -- 836 -- 131/7A -- 849/6 --
131/7C -- 584 -- 824 -- 838/11 -- 777 
-- 734 -- 1/68 -- 1/73 -- 1!75 --
1/74 -- 1/78 -- 721 -- 883/9 -- 884 
-- 82/5 -- 90/28 -- 130/33 -- 130/31 
-- 645 -- 646 -- 130/34 -- 489 -- 622 
-- 521, e -- 90/A-- 90/B -- 90/6 --
1!70 -- 261 -- 411 -- 680 -- 518 -- 77 
1179 -- 144 -- 76 -- 829 -- 797/A --
1/77 -- 101 -- 130/65 -- 276 -- 199 --
82/10 -- 565 -- 212 -- 130/42 -- 117 
-- 443 -- 218 -- 240 -- 514 -- 195 
-- 563 -- 130/41 -- 287 -- 214 -- 237 
-- 427 -- 266 -- 1/80 -- 55 -- 698/1 
-- 14-- 502 -- 438-- 130/37-- 387--
-- 725 -- 56J -- 299 -- 113 -- 177 --
770 -- 838/13 -- 838/14 - 840/5 
-- 1176 - 1/80 -- 1/81 -- 1/82 --
- 1/89 -- 82/6 -- 105/5 - 130/35 --
130/36 -- 130/40 -- 259 -- 349 --
395 -- 410 -- 444 - 464 -- 479/8 --
479/5 -- 479/6 -- 479/9 - 480 -- 496 
-- 521/6 -- 521/16 -- 521/18 -- 564 
-- 724 -- 734-- 754- 781/50-- 788--
791/11 -- 791/12 - 797/B -- 797/C 
-- 797 /F -- 797 /H -- 797 /K -- 797 /L 
-- 838/12 -- 839/18 - 839/19 -- 849/6 
-- 875 -- 883/10 -

CAPíTULO VIII 
839/1 -- 839/2 -- 197 -- 236/1 -- 536 
-- 634/2 -- 608 -- 873/1 -- 873/3 --
90/29 -- 90/30 -- 90/31 -- 90/32 --
130/43 -- 236/3 -- 245/1 -- 291/9 --
382 -- 401 -- 647 -- 82/12 -- 82/13 
-- 82/14 -- 90/33 - 90/34 -- 8 --
386 -- 798/1 -- 244/1 -- 90/35 --
90/36- 130/49-- 427/4-- 649 -- 730 
--1m--uro-9~~--9~~--
268/2 - 331 -- 611 -- 615 -- 632 --
832/3 -- 211 -- 1/94 -- 1/95 -- 90/39 
-- 429 -- 521/9 -- 696/1 -- 738 --
820/2 -- 849/5 -- 864/1 -- 541 --

191 -- 47/1 -- 47/2 - 76/C -- 76/D 
-- 236/7- 273- 395- 416- 427/3 
-- 616 - 671 -- 816/3 - 236/8 --
90/40 -- 124 -- 265 -- 837/2 -- 28 
-- 267 -- 385 -- 672 -- 83217 -- 717/1 
-- 717/2 -- 90/27-- 832/2-- 46/3 --
71 -- 325 -- 427/7 -- 427/10 -- 448 
- 315/2 -- 830 - 837/3 -- 849/5 --
864/1 -- 873/14 --

Título 11 
CAPíTULO I 

681/13 -- 735 -- 178 --
CAPíTULO li 

747 - 432 -- 358 - 1/98 -- 9 
90/41 -- 743 -- 479/1 -- 479/2 -- 42 
-- 90/42 -- 90/43-- 521/8 -- 351/1--
351/2 -- 13 -- 138 -- 84 -- 781/56 --
798/02 -- 842 -- 821 -- 1/99 -- 355/2 
1/101 -- 355/1 - 355/3 -- 402/4 -

CAPíTULO III 
90/C45 -- 362 -- 82/18 -- 336 -- 516 
-- 403 - 791/13 -- 760 - 798/3 - 83 

CAPíTULO IV 
115 -- 792 - 130/56 - 775 -

CAPíTULO V 
359 - 706 - 1/111 - 1/112 - 90/47 
- 90/C.43 - 130/61 -- 434 -- 130/60 
- 130/62 -- 90/49 - 500 -- 90/50 --
1/114 -- 874 -- 663 -- 289/4 -- 695. 

Título 111 
46/6 -- 90/51 -- 447 -- 697 -- 709/1 
- 764 - 1/118 - 82/23 -- 90/53 --
658 -- 90/55 - 618 -- 504 -- 683 --
681/16 - 696/5 -- 198 -- 1/119 -- 446 
-- 100 - 46/8 -- 421 -- 422 -- 580 --
420 -- 445 - 185 -- 791/15 -- 505 --
271 -- 406 -- 684 -- 1/120 -- 1/121 
- 46/10 - 651 -- 576 -- 4 - 239 --

. 405 - 637 -- 691 -- 641 -- 68 
-- 6 -- 94 -- 216 -- 570 -- 572 --
573 - 578 -- 709/1 -- 709/2 -- 722 
- 723 -- 776 -- 807 -- 820/4 -- 575 
-- 508 -- 174 -- 242 -- 847 -- 864/2 
-- 32 -- 39 -- 82/25 -- 94 -- 102 --
280 -- 130/63 - 142 -- 264 -- 302 
- 574 -- 577 - 579 - 580 -- 669 ·-
681/2 -- 681/15 -- 696/2 -- 696/3 --
696/6 -- 839/11 -- 883/14 
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Título IV 

130/70 - 131/15 - 131/16 - 82/26 -
82/27 - 82/28 - 82/31 - 98 -
130/66 - 130/69 - 291/6 - 497 ·-
553 - 568 - 651 - 631/18 - 686 -
753 - 799/2 - 799/3 - 814 -

Título V 

828 - 684 - 846 - 90/58 - 268/6 
- 388 - 781/60 - 736 - 139 -
l/125n - 786 - 831/ A - 792/1 -
806 - 808 - 849/9 - 881/6 - 681/20 
- 745 - 757 - 768 - 394 - 411 --
413 - 435 - 487 - 609/2 - 677 -
679 - 680 - 181 - 180 - 266 - 267 
- 269 - 369/8 - 390 - 28 - 36 -
145 - 154 - 819 - 169 - 131/8 -
765- 782 _:_ 800/2 - 814 - 131/17-
707/B - 15 - 16 - 27 - 45 - 51 -
57 - 81 - 90/C.59 - 127 - 129 -
130/70 - 130/73 - 141 - 182 - 188 
- 194- 196-206- 213- 223-
238/2 - 238/3 - 241 - 285/ A -
285/B - 305 - 307 - 353/2 - 361 -
391 - 475 - 485 - 486 - 631 - 635 
- 638 - 652 - 688 - 684/1 - 689 
- 758 - 778 - 781/55 - 791/16 -
795 - 809 - 810 - 827 - 831/1 -
831/3 - 831/5 - 832/7 - 833/2 - 834 
- 865 - 881/E - 588 - 236/10 -
520- 179 - 796 - 551 - 46/12 -
235 - 746/2 - 1/125 - 91 - 96 -
110 - 130/72 - 130/74 - 130/75 -
268/VII - 314 - 317 - 371 - 392 
372 - 414- 425- 427/2 - 474 -
- 499- 503- 521/11- 612- 613 
- 614-619- 68117-762- 817/1 
- 818 - 844 - 870 -

Outras rejeitadas 
681/1 - 719 - 728 - 745 - 746 -
849/19 -

IV - DECLARAR PREJUDICADAS AS 
SEGUINTES EMENDAS: 

Título I 
CAPíTULOS I a V 

1/1- 217/1- 682-838/1- 291 ~ 
1/3 - 1/8- 311 - 130/1 - 366 -

87 - 527 - 428/1 - 428/4 - 1/11 
- 130-2 - 477 - 291/1 e 291/2 --
56 - 713 - 1/12 - 452 - 459 - 329 
- 147 - 703 - l/20 - 61 - 1/25 -
621 - 345 - 521/3 - 186 - 49 -
130/5 - 731 - 354 - 215 - 674 -
40 - 1/30 - 335 - 308 - 72 - 492 
18 - 493 - 107 - 495 - 494 - 120 
- 1/31 - 52 - 332 - 253 - 225 -
792/1 - 839/14 - 839/15 - 838/4 
- 791/2 - 781/5 - 781/8 - 883/1 
- 883/2 - 791/3 - 805/J - 781/14 
- 781/14-A - 805/M - 781/13 -
781/15 - 867 - 869 - 761 - 781/20 
- 721 - 838/8 - 759 - 781/22 -
883/3 - 804/C - 804/A - 791/4 -
804/B- 840/4-779-781/28- 793 
- 820/1 - 791/6 - 781/30 - 804/E 
871 - 781/31 - 823 - 781/32 -
804/G - 588 - 804/H - 790 - 804/1 
- 840/2 - 169 - 168 - 202 - 626 
- 805/B, C, E, G - 838/5 -

CAPíTULO VI 
1/32 - 1/41 - 25 - 56 - 60 - 82/2 
- 90/7 - 90/8 - 90/9 - 90/10 -
90/11 - 90/12 - 90/13 - 90/14 -
90/15 - 90/16 - 90/17 - 90/18 -
90/19 - 90/20 - 90/21 - 90/23 -
90/24 - 90/25 - 90/26 - 130/7 --
130/20 - 130/23 - 131/3 - 135 -
137 - 146 - 187 - 190 - 236 - 282 
- 342 - 369/2 - 369/3 - 369/4 -
369/5 - 369/6 - 369/7 - 369/8 -
369/9 - 373 - 397 - 399 - 428 -
O Sr. Sub-Relator englobou os itens 
428/8, 9 e lO no número 428 - ofí-
cio do Sr. Relator-Geral, em 14-1-67, 
prestando esclarecimento em aten-
ção ao ofício CN/2 de 13 de janeiro 
de 1967 do Sr. Presidente do Con-
gresso Nacional - 462 - 484 -
522 - 586 - 596 - 639/3 - 639/4 
- 708/1 - 708/2 - 703/3 - 708/4 
- 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 - 781/62 -
781/63 - 792 - 811/1 - 811/2 -
811/3 - 811/4 - 811/5 - 811/6 -
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811/7 -- 513/1 - 513/2 - 883/5 --
476 - 132 - 839/16 - 791/10 --
363/2 - 363/3 - 849/7 - 694 
639 /1 - 687/2 - 687/1 - 780/1 
780/2 - 835 - 238/4 - 426/7 

CAPíTULO VII 

714/1 - 463 - 714/2 - 714/3 -
714/4 - 714/5 - 797/E - 797/D --
130/32 - 838/11 - 272 - 426/9 -
507 - 510 - 515 - 831/2 - 829 
- 29 - 46/2 - 192 - 184 - 44C 
- 128- 797/N- 439 - 207- 255 
797/0 - 56 - 787 - 791/11 - 1/64 
- 1/65 - 130/29 - 597 - 624 -
262 - 772 - 521/L - 426/8 -
426/9 - 1/71 - 1/72 - 521/20 
- 74 - 506 - 549 - 105/3 - 82/7 
- 420 - 427/1 - 200 - 131/7.B -
781/90 - 720 - 323 - 769 - 816/I 
- 791/12 - 72117 - 781/52 - 781/51 
- 521/19 - 521/22 - 521/23 -
521/24 - 82/8 - 439 - 130/39 -
698/2 - 698/3 - 698/4 - 698/5 -
7 - 698/6 - 698/7 - 698/8 - 698/9 
- 698/10 - 698/11 - 698/12 - 1/69 
1/66 - 400 - 337 - 490 - 562 - 483 
788 - 776 - 882 - 681/9 - 566 -
524 - 749 - 712/2 - 712/3 -- 712/4 
- 712/5 - 207 - 233 - 442 - 412 
130/38 - 840 - 755 - 756 - 712/6 
- 712/7 - 155 - 584 - 20 - 532 -
291/VIII- 173-82/6-29- 67 ·-
204 - 130/4 - 105/4 - 105/6 -
105/7 - 254 - 626 - 426/7 - 712/1 

CAPíTULO VIII 

538 - 670 - 816/4 - 840/1 - 849/8 
- 849/9 - A emenda 849/9, por ofí-
cio de 10-1-67 foi mandada excluir 
de entre as prejudicadas. Em ofício 
de esclarecimentos, em 14-1-67, oRe-
lator-Geral mantém a emenda nes-
ta relação- 43/3- 130/46- 130/47 
- 233/5 - 238/5 - 245/3 - 245/4 
- 252 - 427-5 - 427/6 - 427/8 --
458 - 545 - 642 - 705 - 718/1 
- 718/2 - 718/3 - 718/4 - 785 -
832/4 - 832/5 - 839/5 - 849/1 --
849/10 - 830 - 130/45 - 873/3 -

245/5 - 630 - 1/88 - 236/6 - 251 
-304- 673-837/4-244/3- 1/90 
- 244/2 - 511 - 701 - 781/59 -
831/2 - 849/2 - 542 - 99 - 103 -
263 - 296 - 309 - 537 - 544 - 546 
- 547 - 716 - 749/1 - 749/2 -
763 - 849/11 - 849/14 - 849/15 
-- 849/17 - 849/18 - 863 - 873/13 
- 456 - 535 - 270 - 610 - 585 -
837/1- 437- 130/44- 245/2-

Título 11 

CAPíTULO I 

1/96 - 643 - 650 - 348 - 390 -
781/54 -

CAPíTULO II 

357 - 450 - 130/52 - 1/100 - 668 
- 131/04 - 268/III - 90/44 - 771. 

CAPíTULO III 

265 - 306 - 781/57 - 781/58. 

CAPíTULO IV 

82/19 - 451 - 600 - 352 - 150 -
310/2 - 700 - 310/1 -. 291/IV --
291/V - 291/XIV - 681/05 - 664/1 
- 666 - 662 - 431 - 90/C.46 -
1/103 - 1/104 - 1/106 - 1/107 -
1/108 - 347 - 740 - 656 - 521/27 
238/1 - 238/6 - 69 - 739 - 130/56 
- 582 - 657 - 883/12 - 130/57 -
289/3 - 521/24 - 665/1 - 665/2 
681/06 - 1/110 - 432 - 781/53 -
883/13 - 830 - 353/1 - 1/109 -
46/5 - 82/20 - 130/58 - 569 -
433 - 524 -- 690 - 825 - 775 -
883/11 - 766 - 664/2 - 664/3 -
664/4 - 664/5 - 664/6 - 521/25 
521/26 - 289/1 - 289/2 - 46/4 

Títulos 111, IV e V 

381 - 773 - 176 - 698/2 - 82/22 
- 1/116 - 3 - 90/52 - 223 - 404 
- 548 - 509 - 696/4 - 791/14 -
318 - 5 - 696/7 - 839/20 - 82/24 
- 691/15 - 33 - 4 - 370 - 7 -
46/14 - 571 - 696/8 - 93 - 112 -



-172-

::!30 - 274 - 556 - 601/8 - 709/3 -
767 - 838 - 839/10 - 316 - 407 -
419 - 1/115 - 130/68 - 131/13 -156 
--- 157 - 158 - 162 - 164 - 291/13 
-665/1-820/3- 17-21-599-
131/12 - 1/124 - 31 - 119 - 131/14 
- 131/10 - 135 - 606 - 95 - 677 
- 1/122 - 30/66 - 31/5 - 258 -
291/7 - 1/123 - 250 - 291/11 -
- 82/29 - 521/29 - 88 - 130/67 -
350- 408 - 559 - 567 - 693 - 711/1 
- 800/1 - 338 - 161 - 165 - 566 
-- 711/2 - 172 - 752 - 681/19 -
82/30 - 167 - 163 - 333 - 291/12 
- 418 - 521/10 - 675 - 82/16 -
90/56 - 130/71 - 356 - 707/A -
751 - 750 - 765 - 800/2 - 783 -
814 - 82/15 - 90/57 - 257 - 691 -
744- 837/5 - 122 - 152 - 243 -
344 - 525 - 692 - 737 - 838/19 -
46/13- 838/21- 34- 97- 417-
800/3 - 1/126 - 247 - 883/15 -
883/16 - 1/127 - 130/76 - 217/3 -
427/2 - 521/28 - 552 - 707/C -
715 - 883/17 - 227/1 a 3 - 78 -
148- 159- 160- 166- 175- 228 
238/7 - 838/17 - 838/18 - 838/20 

V - Considerar, na oportunidade 
própria, a questão de ordem sôbre o ar-
tigo 151 do Projeto, conforme a reda-
ção que lhe dá a emenda 326, susci-
tada pelo Senador Aurélio Vianna, que 
foi secundado pelo Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães, assim sumàriamente expos-
ta, através de outra questão de ordem: 

"O Sr. Deputado IDysses Guimarães: 
Sr. Presidente, minha questão de or-
dem diz respeito ao seguinte: pri-
meiro, todos nós o que queremos nes-
te episódio é acertar, porque êste 
não é um assunto, digamos, daque-
les politicos, onde há uma filosofia 
ou certas questões que se entrosam 
muito conforme o setor de oposi--
ção ou de govêrno em que se situem 
os Parlamentares. 
Sugiro, Sr. Presidente, a propósi-
to da emenda que apresentei, no sen-
tido de que se dê inteligência exata 
a êsse texto, que V. Exa., ao tempo 

das consultas e das conversas que 
todos vamos ter para fixar bem c 
nosso pensamento, criasse condições 
para que todos meditássemos sôbrE 
êste assunto e achássemos a solu-
ção que matéria tão importante 
comporta. É esta a questão de or-
dem." 

Em seguida, o Sr. Presidente profe-
riu decisão adequadamente fundamen-
tada como se vê: 

"0 Sr. Presidente (Deputado Pedro 
A!eixo) - Nestas condições, acredi-
to que o assunto possa ser resolvido 
por uma emenda de redação, que 
será então devidamente considera-
da pelos Srs. Sub-Relator e Re-
lator, porque essa emenda de reda-
ção pode envolver também a pró-
pria substância da matéria." 

"0 Sr. Senador Aurélio Vianna -
E' exato." 

"0 Sr. Presidente (Deputado Pedro 
Aleixo) - Veja-se bem o seguinte: 
falo para uma Comissão de dou-
tos - ninguém ignora que êsse 
trecho do Projeto de Constituição 
tem sua origem no famoso Art. U! 
da Constituição Federal de Bonn, e 
ali, naquele dispositivo, são enume-
rados alguns direitos individuais cuja 
suspensão se permite, mediante o 
processo que é ali estabelecido, sem 
que isso cause assim maior espanto 
aos juristas que conceberam aquela 
fórmula e que a têm aplicado até 
em casos determinados, como nas 
tentativas de restabelecimento ou de 
reorganização do Partido Nazista 
Todos sabemos disso. 
Pois bem. Então, nós poderíamos, 
através de uma emenda de redação. 
apurar o pensamento de cada um de 
nós. 
Essa é a solução que me parece mais 
conveniente, porque não surpreen-
derá ninguém. 
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E não se poderia querer a suspen-
são do exercício de qualquer da-
queles direitos. Posso mesmo acres-
centar que, em relação a essa maté-
ria, a legislação comum, a legislação 
penal, como é do conhecimento de 
todos, costuma suspender por de-
terminado tempo o exrcício de pro-
fissões, sem que isso cause espanto 
a algum, como uma conseqüência da 
falta de habilitação profissional de 
quem quer que seja. 
De modo que é assunto a ser apre-
ciado tendo em vista o alcance que 
a emenda redacional possa ter em 
face da própria substância da pro-
posição." (in notas taquigráficas da 
reunião da Comissão, dia 6-1-67, às 
21 horas. Sem revisão dos Srs. Ora-
dores). 
E' o parecer. 

Sala das Comissões, em 8 de janeiro 
de 1967. Pedro Aleixo, Presidente -
-Antônio Carlos, Relator- Eurico Re-
zende- Wilson Gonçalves- Oliveira Bri-
to - Vasconcelos Tôrres- Manoel Vil-
laça - Tabcsa de Almeida - Oswaldo 
Zanello - José Guiomard - Djalma Ma-
cido, em parte - Ruy Carneiro, com res-
trição - Chagas Rodrigues, vencido, em 
parte - Josaphat 1\larinho, vencido, em 
parte - Ulysses Guimarães, com res-
trições - Adalberto Sena, vencido, em 
parte - José Barbosa, vencido, em parte 
- Adolpho Oliveira, vencido em parte. 

7.a REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 
4 DE JANEIRO DE 1967 

As 9 horas do dia 4 de janeiro de 
1967, na Sala das Comissões, sob a 
presidência do Sr. Deput;ldo Pedro 
Aleixo, presentes os Senhores Sena-
dores Wilson Gonçalves - Manoel 
Villaça - José Guiomard - Heri-
baldo Vieira - Eurico Rezende -
Vasconcelos Tôrres - Antônio Car-
los - Aurélio Vianna - Ruy Car-
neiro - Josaphat Marinho - Adal-
berto Sena. 

E os Deputados: 
Oliveira Brito - Adaucto Cardoso 

- Djalma Marinho- Tabosa de Al-
meida - Accioly Filho - Antônio 
Feliciano - Ulysses Guimarães -
Adolpho Oliveira - Chagas Rodri-
gues - José Barbosa - reúne-se a 
Comissão Mista incumbida do estu-
do do Projeto de Constituição. 

O Senhor Presidente declara que, ha-
vendo número regimental, está aberta a 
sessão e manda proceder a leitura da 
ata da reunião anterior que, depois de 
lida e aprovada, é assinada pelo Senhor 
Presidente. 

Passa-se ao expediente que é lido pela 
Secretária. 

Para questão de ordem falam os Depu-
tados José Barbosa, Ulysses Guimarães 
e Paulo Sarasate (notas taquigráficas 
em separado). 

O Senhor Presidente, resolvidas as 
questões de ordem, comunica que está 
em discussão o parecer do Sub-relator 
Deputado Oliveira Brito, que pede a pa-
lavra para fazer algumas retificações no 
seu parecer lido na sessão anterior (no-
tas taquigráficas em anexo). 

São apresentados 244 pedidos de des-
taque. 

Discutem a matéria diversos Senhores 
Congressistas, conforme registro taqui-
gráfico publicado em anexo. 

Devido ao adiantado da hora, o Se-
nhor Presidente levanta a sessão convo-
cando outra para as 15 horas, lavrando 
eu, Maria Helena Bueno Brandão, Se-
cretária, a presente Ata que depois de 
lida e aprovada será assinada pelo Se-
nhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Havendo número declaro 
aberta a sessão. 

Vai-se proceder à leitura da Ata. 
(É lida e aprovada a Ata da reu 

nião anterior). 
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O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem, a fim de prestar al-
guns esclarecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o sr. Deputado 
José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
(Pela ordem.) - Sr. Presidente, todos 
nós reconhecemos o grande trabalho, a 
operosidade não apenas do ilustre Sr. 
Relator mas de todos os ilustres sub-
relatores, das matérias que a êles foram 
distribuídas. 

Entretanto, sendo amigo de sobra de 
Platão, sou mais amigo da verdade. 
Das emendas que tive a honra de ofe-
recer à apreciação desta ilustre Comis-
são, cêrca de doze deixaram de ser con-
sideradas não apenas pelos ilustres Sub-
relatores como, também, pelo nobre Re-
lator. Não foram elas objeto de aprecia-
ção. Portanto, não foram aprovadas, 
nem rejeitadas, nem consideradas pre-
judicadas. Pelo exame que fiz, chego 
mesmo à conclusão de que algumas es-
tão prejudicadas. 

Mas, com espírito de colaboração, Sr. 
Presidente, se me fôsse permitido, eu 
chamaria a atenção para as emendas 
que não foram consideradas: na alínea 
883 ou no grupo 883, não foram conside-
radas as Emendas n.os 883 .4, 883. 5, 
883 .10, 883 .11, 883 .12, 883 .13; no grupo 
que reúne as emendas de n.0 ' 681 e se-
guintes, incluem-se as de números ..... 
681.3, 681.4, 681.5, 681.7, 681.8 e 681.15. 

Devo adiantar, Sr. Presidente, que a 
Emenda 883.4 foi distribuída ao meu 
amigo, nobre Deputado Oliveira Brito; a 
681.5 está distribuída ao ilustre Senador 
~asconcelos Tôrres; a 681.10 deixou de 
ler considerada pelo ilustre Deputado 
do Paraná, Accioly Filho; a Emenda 
n.0 883 .11 deixou de ser considerada pe-
lo ilustre Senador Wilson Gonçalves, 
bem como a 12 e a 13. 

No grupo 681, a Emenda n.0 681.3 dei-
xou de ser considerada pelo ilustre 
Deputado Djalma Marinho; a 681.4, pe-
lo ilustre Deputado Oliveira Brito; a 
681.5, pelo ilustre Senador Wilson Gon-
çalves; a 681.7 - deixou de ser consi-
derada pelo ilustre Deputado Djalma 
Marinho; a 681.8- deixou de ser consi-
derada pelo nobre Deputado Accioly Fi-
lho - é a que trata da aposentadoria 
especial. Acredito que S. Ex.a tenha da-
do parecer favorável à emenda seme-
lhante, mas deixou de considerar esta, 
que seria aprovada em função da outra 
emenda, idêntica, aliás. 

A 681.15 - deixou de ser considerada 
pelo nobre Deputado Djalma Marinho. É 
a que manda incluir no art. 158, in fine, 
a expressão "e seguro-desemprêgo", isto 
é, assistência ao desempregado e segu-
ro-desemprêgo. Acredito que tenha sido 
aceita, ou que seja idêntica a outra 
emenda, talvez já aceita. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
V. Ex.a poderia prestar-me um esclare-
cimento? Tenho a observar, em primei-
ro lugar, a nomenclatura adotada pela 
Secretaria, que não chegou ao nosso co-
nhecimento. Tenho, aqui, a Emenda 
n.0 883, de autoria de V. Ex.a, composta 
de três itens. Está no original que me 
foi mandado. Os três itens estão preju-
dicados por emendas apreciadas ante-
riormente. Dou, no meu parecer, a 
Emenda n.0 883 como prejudicada. Essa 
especificação não chegou ao meu conhe-
cimento. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Agradeço o esclarecimento de V. Ex. a Em 
minhas palavras iniciais, aliás, reco-
nheci o grande trabalho desempenhado 
pelos nossos relatores, dada a exigüida-
de de tempo e essas pequenas anorma-
lidades referidas por V. Ex.a 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - A 
parte segunda dessa emenda foi atendi-
da com a exclusão do artigo 150 do pro-
jeto. A Emenda n.0 883 compreende três 
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itens, mas a parte relativa ao artigo 150 
foi atendida em outra emenda. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Sr. Presidente, em síntese, em linhas ge-
rais, eram estas as considerações que me 
cabia fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O nobre Deputado José Bar-
bosa levantou questão de ordem para 
cuja solução êle próprio ofereceu ele-
mentos suficientes. 

Investigou S. Ex.a o paradeiro das di-
versas emendas e observou que, em re-
lação a elas, não havia pareceres, quer 
dos Sub-Relatores, quer do próprio Re-
lator. 

Diante da questão proposta parece-me 
q!le a solução é exatamente o requeri-
mento do destaque quanto às emendas 
pelas quais tiver interêsse maior o Depu-
tado José Barbosa, durante o período da 
discussão do Capítulo no qual elas pos-
sam ser consideradas encaixadas. Isso 
importará na discussão especial sôbre a 
matéria ou no parecer correspondente 
da parte do Sub-relator ou do próprio 
Relator. 

Está esclarecida a questão de ordem. 
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-

RAES - Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUil\IA-
RAES - Sr. Presidente, peço as luzes de 
V. Ex. a, dos Relatores e Sub-relatores, a 
fim de, se possível, concertarmos um 
procedimento que poderia redundar em 
economia de tempo. 

Vou dar um exemplo prático, para me-
lhor esclarecer: interessando-me pela 
emenda "x", vou verificar que está pre-
judicada. Ora, Sr. Presidente, não sei se 
está prejudicada porque foi aprovada 
matéria semelhante ou porque foi vota-
da matéria diferente mas que conflita. 
Daí o trabalho que tive noite a dentro. 

Preciso verificar, folheando o rol de 
emendas - e às vêzes é impossível - o 
significado daquele "prejudicada". 

Acredito que, a esta altura, os relato-
res já não poderiam esclarecer que a 
emenda tal está prejudicada em função 
da aprovação ou rejeição da emenda tal. 

Apresento êsse assunto à consideração 
da douta Comissão a fim de que possa-
mos ter condições - pelo menos no meu 
caso pessoal - para bem apreciar os 
trabalhos que estão sendo desenvolvidos. 

O meu intuito é evitar, que se levan-
tem questões de ordem ou se formulem 
pedidos de destaque para êsse ou aquê-
le ponto, o que importaria em grande 
perda de tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Acredito que a solução apre-
sentada por V. Ex.a, nobre Deputado 
Ulysses Guimarães, pode perfeitamente 
ser acatada por todos nós. 

Quando fôr anunciada a discussão de 
um capítulo, no qual estiver incluída a 
emenda de especial interêsse de um 
Deputado, S. Ex.a chamará a a:tenção do 
relator para a matéria, de modo que, no 
curso do debate, êle estará habilitado a 
dizer qual o seu ponto de vista. Assim, 
independentemente de pedido de des-
taque, o assunto será debatido conve-
nientemente. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor Wilson Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- Sr. Presidente, no tocante à ques-
tão de ordem há pouco levantada pelo 
nobre Deputado José Barbosa, desejo 
esclarecer que as emendas a que S. Ex.a 
se referiu foram apreciadas em meu pa-
recer. Houve um equívoco na especifica-
ção de uma das emendas, mas posso as-
segurar que foram apreciadas pelo re-
lator. 
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O SR. PAULO SARASATE- Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alei:x:o) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASA-
TE - (Pela ordem.) Sr. Presidente, com 
as minhas escusas à Comissão pela in-
tromissão em seus trabalhos através des-
ta questão de ordem, quero formulá-Ia 
em têrmos não de protesto, em têrmos 
quase que de esclarecimento. Apresentei 
emendas, na forma do Ato Institucional 
n.0 4, com apoiamento de número regu-
lar de Senadores. Entretanto, não sei por 
que cargas d'água, alguns funcionários, 
categorizados ou não, entenderam de ris-
car meu nome de várias emendas de 
minha autoria para devolvê-Ias subs-
critas inicialmente - o que é honra 
muito grande para mim - pelo Senador 
Eurico Rezende e outras pelo Senador 
Daniel Krieger. 

O Ato Institucional n.0 4, que V. Ex.a 
conhece tão bem ou melhor do que eu 
- certamente melhor - diz no seu art. 
5.0 : "Aprovado o projeto pela maioria 
absoluta, será o mesmo devolvido à Co-
missão, perante a qual poderão ser apre-
sentadas emendas; se o projeto fôr re-
jeitado, encerrar-se-á a sessão extraor-
dinária." 

E o art. 6.0 diz muito claramente: 
"As emendas a que se refere o arti-
go anterior deverão ser apoiadas por 
um quarto de qualquer das Cr.sas 
do Congresso Nacional e serão apre-
sentadas dentro de cinco dias se-
guintes ao da aprovação do projeto, 
tendo a Comissão o prazo de doze 
dias para sôbre elas emitir parecer." 

Não há nenhuma dúvida, é cristalino 
o dispositivo. Trata-se não de número 
de autores de emendas, mas de apoia-
mento. E o apoiamento poderia ser da 
Casa a que pertence o congressista como 
da outra Casa, porque se trata de ma-
téria votada em conjunto pelas duas 
Casas do Congresso Nacional. 

Além disso, tive o cuidado de redigir 
minhas emendas com apoiamento de 
Senadores não por uma antecipação de 
minha posse que se dará em fevereiro, 
querendo Deus. . . Tive oportunidade de 
consultar a respeito o Presidente do 
Congresso Nacional, S. Ex.a o Senador 
Auro de Moura Andrade que, por sinal, 
foi quem recebeu pessoalmente minhas 
últimas emendas. E a interpretação do 
nobre Senador Auro de Moura Andrade 
foi a de que o entendimento dêsse arti-
go não poderia ser outro: tratando-se de 
emenda com apoiamento de Deputados 
e Senadores, ela estava em condições de 
ser apreciada e votada. 

Consultei, se não me falha a memó-
ria, V. Ex.a, e a resposta, parece-me, foi 
semelhante. Nessas condições, não pela 
vaidade de ter apresentado emendas, de 
ter a paternidade delas, mas pelo direi-
to, que me é incontestável, de, como au-
tor de emendas, requerer destaques para 
as mesmas e defendê-Ias nesta Comissão. 
levanto esta questão de ordem que é 
mais um pedido a V. Ex.a, que é o Presi-
dente dêste órgão técnico, no sentido de 
que tome providências para que as emen-
das, tal como constam dos originais e 
como foram lidas pelo Sr. Relator, sejam 
dadas como minhas e não como de Srs. 
Senadores que tiveram a gentileza e a 
honra de dar apoiamento às minhas 
proposições. 

Esta a questão de ordem que levanto, 
no sentido de saber se houve um lapso 
por parte de quem organizou as emendas 
para publicação ou se houve uma super-
providência de algum funcionário que 
assim procedeu. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alei:x:o) - Vejo que o nobre Sr. Depu-
DOSO - Sr. Presidente, peço a palavra 
Pergunto, então, a S. Ex.a se é para 
contraditar. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - Sr. Presidente, peço a palavra 
para aditar e esclarecer. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Deputadc. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - Sr. Presidente, numa revisão, 
feita esta noite, da matéria que me foi 
distribuída como relator da parte rela-
tiva ao Poder Judiciário, verifiquei que 
nesse tema de investigação da paterni-
dade de emendas, teremos as dificulda-
des multiplicadas pelo seguinte fato: 
enquanto se recebiam emendas no Palá-
cio Tiradentes também aqui estava aber-
ta uma larga porta de entrada de estu-
dos para diferentes proposições dos Srs. 
Membros da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. As emendas foram pos-
tas em fôlhas em branco nas quais a li-
derança do Senado colheu prévias assi-
naturas. Vi-me, assim, envolvido em di-
ficuldades consideráveis para poder atri-
buir a autoria de emendas aos Senhores 
Membros do Senado, que são aquêles que 
têm maior número de apoiamentos, dada 
a facilidade da coleta de assinaturas de 
dezessete Senadores, e aos Srs. Membros 
da Câmara, em número menor. 

Vai ser uma questão muito discutida 
e os Anais dos trabalhos desta Comissão: 
dêste empreendimento constitucional 
precisarão registrar isto: que as emen-
das têm pais numerosos. Só o Senador 
Eurico Rezende - que não está presente 
- é um verdadeiro muçulmano nesta 
matéria. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
Quem é o muçulmano? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - O Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Mas 
pela bondade de S. Ex.a, que recolheu 
assinaturas. 

O SR. D.EPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO- Encontro o Senador Eurico Re-
zende em todos os campos e temas, e 
não sei como dizer quais as emendas do 
nobre Senador. Deparo com outras, ofe-
recidas no Palácio Tiradentes, do Sena-

dor Wilson Gonçalves, por exemplo, e há 
até mesmo aquelas cuja paternidade os 
pais putativos desconhecem segundo vi 
na sessão de ontem! 

Por isso, Sr. Presidente, alerto V. Ex.a 
para a necessidade de se deixar bem es-
clarecido nos Anais disto - que chamo 
novamente - empreendimento de revi-
são constitucional. Porque essa história 
de paternidade de emendas deve ser 
considerada extremamente relativa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passo a decidir a questão-de-
ordem suscitada pelo Sr. Deputado Paulo 
Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Sr. Presidente, desejo apenas mais 
um esclarecimento. Eu que não tenho fi-
lho, ao contrário do Deputado Adaucto 
Cardoso, acho que não é questão despi-
cienda essa. Pelo contrário, quanto à 
paternidade, que algumas vêzes é duvi-
dosa, no caso concreto não pode haver 
dúvida sôbre ela, porque os originais aí 
estão, com o primeiro signatário, que em 
todo e qualquer regimento do mundo -
inclusive nas câmaras municipais do in-
terior de Minas Gerais - o primeiro 
signatário é o autor. 

Nessas condições, quero dizer que, no 
meu caso, não há qualquer dificuldade, 
porque sei quais são as minhas emen-
das, e logo que V. Ex.a decida a questão, 
darei ciência de que aquelas de números 
tais, tais e tais, que estão assinadas pelo 
Senador Eurico Rezende, são minhas. 

Faço questão da paternidade, porque, 
como homem, não posso me interessar 
pela maternidade ... 

Darei a V. Ex.a, depois que decidir a 
meu favor a questão, a relação das 
emendas cuja paternidade advogo. E os 
outros que façam o mesmo. O Senador 
Wilson Gonçalves que faça o mesmo. 

Quanto à opinião do nobre Deputado 
Adaucto Cardoso é para mim valiosa do 
ponto de vista doutrinário e histórico, 
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mas a valia, para mim, no caso, é eu ter 
o direito de defender as emendas de mi-
nha autoria. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Para um esclarecimento. 

Nessa matéria de paternidade, Sr. Pre-
sidente, creio que não devo ser chamado 
à colação. 

Em primeiro lugar, não apresentei 
número elevado de emendas que fôsse 
capaz de escandalizar os meus nobres 
companheiros, nem também usurpei a 
paternidade de quem quer que seja. 

Acontece que, estando com o nobre Se-
nador Antônio Carlos, S. Ex.a me disse 
que precisava de apoiamento para uma 
emenda do nobre Deputado Adaucto 
Cardoso. Então, numa homenagem ao 
pai da criança, subscrevi a emenda de-
pois do nome de quem a apresentou. Mas 
a emenda saiu como sendo minha. Não 
tenho culpa disso. É o único caso que 
ocorreu comigo, mas já disse a S. Ex.a 
que lhe reconheço a paternidade da 
emenda, mesmo porque o assunto não é 
da minha especialidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Parece-me que os esclareci-
mentos nos levam à conclusão de que 
não é necessária nenhuma investigação 
de paternidade. O que aí temos é a prá-
tica do instituto da adoção. Os Srs. Se-
nadores e Deputados adotaram as idéias 
dos outros. Por isso mesmo teríamos que 
resolver pelo processo de adoção. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, peço a pala-
vra para esclarecer a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, Srs. Repre-
llentantes, a existência de algumas 
emendas nos originais assinadas pe-
los Srs. Deputados com o apoiamento 
de Senadores, deve-se à seguinte cir-
cunstância: o Relator-geral teve a preo-
cupação de criar as condições mais am-

pias para apresentação de emendas ao 
projeto de Constituição. E teve essa 
preocupação, tendo em vista o período 
das festas natalinas, o que dificultaria 
a obtenção de assinatura de 101 Depu-
tados. Assim, quando um deputado pro-
curava a Secretaria para apresentação 
de emendas, providenciava-se, caso não 
fôsse possível o apoiamento dessa emen-
da por deputado, o mesmo fôsse realiza-
do pelos Srs. Senadores. 

Ao tomar conhecimento de que havia 
na Secretaria dúvidas quanto à publica-
ção do nome do Sr. Deputado que ha-
via subscrito, em primeiro lugar, a emen-
da apoiada pelos Srs. Senadores, enten-
di que era uma questão que podia ser 
resolvida pela Secretaria, pois que quan-
do da discussão da emenda, aquêle 
deputado que a havia subscrito no ori-
ginal assumiria a responsabilidade de 
sua apresentação. A questão era facili-
tar a apresentação das emendas, dar as 
maiores oportunidades, as mais amplas 
oportunidades a que maior número de 
emendas fôsse apresentado. 

O ponto de vista do relator era de que, 
na publicação, deveria figurar o nome 
do deputado, primeiro signatário, mas 
não houve oportunidade de se reunir a 
Comissão durante o período de apresen-
tação de emendas e também não houve 
possibilidade de ouvir o Presidente da 
Comissão ou o Presidente do Congresso. 

Sôbre êste assunto, no momento em 
que a primeira questão se me foi posta, 
tentei comunicação telefônica com o no-
bre Presidente da Comissão, em Belo 
Horizonte. Esta comunicação não foi 
possível. Eu deveria voltar ao Rio de Ja-
neiro, o Presidente do Congresso não es-
tava presente em Brasília, e devo con-
fessar à Comissão que não vi prejuízo em 
que a emenda fôsse publicada com a as-
sinatura dos Senadores que lhe haviam 
dado apoiamento legal, no pressuposto 
de que, no momento da discussão, o 
Deputado que a houvesse subscrito em 
primeiro lugar viesse declarar a auto-
ria. 
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O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
Depois de uma noite de procura eu fui 
encontrar as de minha autoria no acêrvo 
do Senador Eurico Rezende. As Emen-
das de n.Os 366 a 369 são tôdas minhas. 

O SR. PRESIDENTE <Deputado Pedro 
Aleixo) - A discussão vai-se prolongar 
durante cinco dias ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Eu 
mando as minhas identificações logo; êle 
dirá se são minhas ou dêle. 

O SR. PRESIDENTE <Deputado Pedro 
Aleixo) - Começo a decidir a questão 
de ordem suscitada, manifestando o meu 
maior acatamento pela douta opinião do 
eminente Senhor Presidente Auro Mou-
ra Andrade. Admito mesmo que o no-
bre Deputado Paulo Sarasate tivesse ob-
tido, previamente, opiniões que poderiam 
arrimar suas diligências antes de ado-
tar o processo que adotou para trazer ao 
conhecimento da Comissão as emendas 
de sua autoria. 

Isto pôsto dou, de público, para solu-
ção da questão de ordem as minhas re-
flexões sôbre a matéria: 

O texto do art. 6.0 do Ato Institucio-
nal é o seguinte: 

"As emendas a que se refere o artigo 
anterior deverão ser apoiadas por 
um quarto de qualquer das Casas 
do Congresso Nacional e serão apre-
sentadas dentro de cinco dias se-
guintes ao da aprovação do projeto, 
tendo a Comissão o prazo de doze 
dias para sôbre elas emitir parecer." 

Tenho para mim que, neste caso, a 
matéria não é apenas a de apoiamento, 
no sentido regimental e prático. O quo-
rum é requisito sine qua non. A emen-
da não poderia sequer ser admitida pa-
ra discussão. É o que está escrito no 
art. 6.0 das normas. 

"O Presidente rejeitará liminarmen-
te as emendas que não sejam subs-
critas no mínimo por um quarto dos 
membros do Senado ou da Câmara." 

Aqui se diz, no art. 217, § 1.0 , da Cons-
tituição: 

"Considerar-se-á proposta a emen-
da, se fôr apresentada pela quarta 
parte, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Sena-
do Federal, ou por mais da metade 
das Assembléias Legislativas dos Es-
tados, no decurso de dois anos, ma-
nifestando-se cada uma delas pela 
maioria dos seus membros." 

Temos, portanto, a meu ver, como cer-
to que se trata é de saber se foi ou não 
proposta a emenda e se a emenda foi 
ou não apoiada. 

Para que a emenda possa ser conside-
rada proposta é indispensável que ela 
tenha a assinatura de 1/4 dos membros 
da Câmara dos Deputados ou 1/4 dos 
membros do Senado Federal. 

Assim sendo, não poderíamos fazer aí 
uma espécie de entidades heterogêneas, 
somar Deputados com Senadores. 

A emenda somente poderia ser consi-
derada se tivesse a subscrição de 1/4 dos 
Deputados ou de 1/4 dos Senadores. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - No 
caso tem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) Se, portanto, se verificar em 
dada emenda que nela se lançaram assi-
naturas de Deputados, mas que a emen-
da se tenha apresentado apenas porque 
o quorum foi completado com l/4 de Se-
nadores, a emenda, então é do Senado 
e não da Câmara. Ao contrário, se o 
mesmo ocorrer a uma emenda que fôsse 
subscrita por Senadores mas que tivesse 
o quorum completado com os Deputados, 
então ela seria uma emenda da Câmara 
dos Deputados, e não do Senado Federal. 

É possível que o meu entendimento 
mereça contrariedade ou que seja infir-
mado por argumentos mais ponderáveis 
e dignos de aceitação. Mas o que me pa-
rece é que, como a assinatura é condi-
ção indispensável para considerar pro-
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posta a emenda, sàmente serão conside-
rados autôres da emenda aquêles que, 
Senadores ou Deputados tiveram real-
mente completados o quorum de uma 
das Casas do Congresso Nacional. 

Assim sendo, sem prejuízo da partici-
pação que venha a ter nos debates o no-
bre Deputado Paulo Sarasate, participa-
ção essa que será sempre, para esta Co · 
missão, fonte de ensinamentos e de es-
clarecimentos ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Aqui 
eu só venho aprender. Estou aprendendo 
mais esta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - ... esta emenda é incontestà-
velmente do Senado e o seu proponente 
é o primeiro dos signatários. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alc!xo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, apenas para 
registrar a seguinte circunstância: se 
não é considerada a autoria do Depu-
tado Paulo Sarasate, automàticamente 
a emenda passa a ter 16 assinaturas. 

O Ato Institucional n.0 4, estabeleceu 
o apoiamento autônomo -o autor pode 
ser Deputado ou Senador. 

O apoiamento é que é autônomo, de 
1/4 do Senado ou da Câmara. Caso con-
trário, deveríamos aceitar as emendas 
do nobre Deputado Paulo Sarasate como 
sendo de autoria conjunta de 16 Srs. Se-
nadores. Nesse caso, as emendas fica-
riam com uma paternidade muito divi-
dida ou, então, ficariam órfãs. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Permito-me fazer uma con-
sideração: o nobre Deputado Adolpho 
Oliveira partiu de um pressuposto que 
não corresponde à realidade. As emen-
das estão subscritas pela quarta parte 

do Senado e não por 17 Srs. Congressis-
tas. Mesmo que nela esteja incluída as-
sinatura de um Deputado, como primei-
ro signatário, continua a existir porque 
tem 17 ou mais assinaturas de Senado-
res. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo 
Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Sr. Presidente, quando dizia, há pou-
co, que aqui vim para aprender, foi por-
que sempre que V. Ex.a sentencia, V. Ex.a 
nos ensina muita coisa de útil e de agra-
dável. O caso concreto foi útil, mas de-
sagradável para mim. Foi desagradável 
porque tive o cuidado prévio de ouvir o 
Presidente do Congresso Nacional. S. Ex.a 
foi de uma liberalidade quase que direi 
excessiva quando permitiu que numa 
emenda só, se agrupassem tôdas emen-
das de Deputados ou Senadores. S. Ex.a 
assim o declarou e foi êsse o entendi-
mento da Comissão. 

Ora, como eu tinha emendas com 
números de assinaturas suficiente e as 
apresentei, poderia ter apresentado t8.m-
bm do mesmo modo as quatro ou cinco 
emendas, que foram apoiadas pelos Srs. 
Senadores. Foram feitas em tempo há-
bil, e se eu as tivesse colocado junta-
mente com as outras não passaria por 
êste dissabor de não poder defendê-las. 
Mas não me convenço, de maneira ne-
nhuma, porque por mais que tenha pro-
curado verificar a diferença que V. Ex.a 
fêz entre quorum e apoiamento, não 
consegui entender. 

Para mim, entre apoiamento e qu;;rum, 
e vice-versa não há diferença. No Regi-
mento, apoiamento e quorum, para de-
terminada emenda ou projeto, é a mes-
ma coisa. Mas V. Ex.a, que é tão liberal 
não atentou para a circunstância de que 
se apresentei raras emendas, fi-lo de 
boa fé, escudado no que me foi dito pelo 
Senador Moura Andrade. 

V. Ex.a, sem o querer, tolhe a quem 
apresentou emendas nesses têrmos o di-
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reito de defendê-las aqui e posterior-
mente - quem sabe! - no Plenário. 

Sou cioso dos meus pontos de vista e 
quero defendê-los com tôda a sinceri-
dade, porque estamos fazendo uma Cons-
tituição, e, como V. Ex.a sabe melhor do 
que ninguém, devemos todos cooperar 
na sua elaboração. Tenho interêsse ab-
soluto na defesa de algumas emendas - ' que nao aparecem como minhas. E não 
sei se o Senador Eurico Rezende pode-
rá defender, enciclopêdicamente, as mi-
nhas emendas. Não direi que lhe falta 
competência, mas êle não sabia, talvez 
nem conheça, o conteúdo dessas emen-
das. 

Portanto, Sr. Presidente, se V. Ex.a 
não pode retificar a sua decisão, eu, sob 
palavra, afirmo o que ouvi do Presiden-
te do Congresso Nacional. Poderia ter 
ouvido V. Ex.a sôbre essa matéria como 
ouvi sôbre emendas conjuntas, e me re-
cordo de que V. Ex.a disse: "Não; que-
remos é que apresentem". Com o seu li-
beralismo bem entendido, disse: "Po-
dem apresentar; o que queremos é que 
a Constituição seja melhor debatida, 
para que seja aperfeiçoada." 

Fiquei nesse pressuposto e, assim pre-
sumindo, se V. Ex.a não pode retificar a 
sua decisão, em face dos esclarecimentos 
do Senador Antônio Carlos e do desejo 
manifesto, pelo menos através do que 
subentendi do pronunciamento de al-
guns Srs. Congressistas - se V. Ex.a não 
pode retificar, então complemente a 
sua decisão nos seguintes têrmos: aquê-
le que assinou de boa-fé, como é o 
meu caso - e trata-se de apenas qua-
tro emendas - aquêle que assinou de 
boa-fé, baseado na palavra do Presiden-
te e num entendimento, embora menos 
aprofundado, de Direito, sobretudo em 
matéria de Ato Complementar e de Ato 
Institucional - tanto que confundi e 
chamei Ato Complementar de Ato Ins-
titucional - se o entendimento meu es-
tá errado e o de V. Ex.a está certo e 
acredito que esteja porque é soberano, 
pediria a V. Ex.a - minha questão de 

ordem é esta - pediria a V. Ex.a que ad-
mitisse o seguinte, em relação às emen-
das n.0 ' 366, 367, 368, 369; e, tratando-se 
de matéria da maior importância, como é 
decreto-lei, então que eu possa ter o di-
reito - já que perdi a paternidade, em 
alguns casos nem é bom saber da pa-
ternidade - que V. Ex.n me conceda a 
tutela sôbre essas emendas. Que eu pos-
sa ter o direito de requerer destaque de-
las. Porque no original está minha assi-
natura. Então, que V. Ex.a me conceda a 
tutela sôbre essas quatro emendas, de 
minha autoria inequívoca, mas cuja pa-
ternidade V. Ex.a atribuiu, talvez sem 
querer, as três primeiras ao Senador Eu-
rico Rezende e a última ao Senador Da-
niel Krieger. Se V. Ex.a fizer isso pode 
estar certo de que contará com mais um 
reconhecimento a tantas outras aten-
ções e obséquios que devo a V. Ex.a Só 
quero êsse direito: de requerer destaque 
e de defender, aqui e no Plenário, as 
emendas. Não me conformo de ficar to-
lhido no meu direito porque essas emen-
das é que me trouxeram até aqui. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT 1\IARI-
NHO - Sr. Presidente, peço· a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO) -Apenas para uma sugestão, Sr. 
Presidente. Talvez se harmonizasse a 
decisão de V. Ex.a com o apêlo do nobre 
Deputado Paulo Sarasate, sem que seja 
necessária propriamente uma revisão de 
decisão. Como não são múltiplos os ca-
sos dessa natureza e considerando o ca-
ráter especial da situação, talvez V. Ex.a 
pudesse determinar que, em tais hipó-
teses, a emenda fôsse considerada do 
Deputado e do primeiro Senador signa-
tário. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAlHARA 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado. 
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O SR. DEPUTADO ARRUDA CAl\IARA 
- Sr. Presidente, com a experiência 
enorme de parlamentar que possuo, in-
clusive ao lado de V. Ex.a na presidên-
cia da Câmara dos Deputados em 1937, 
entendo que a decisão de V. Ex.a é de 
clareza meridiana e tem todo assento 
na lei. Em projeto de lei admite-se as-
sinaturas de apoiamento, mas em emen-
da constitucional não há apoiamento. 
Tanto é responsável ou co-responsável 
o primeiro signatário, como todos os de-
mais. A emenda é apresentada - leu 
bem V. Ex.a - ao texto constitucional, 
assinada por tal número de deputados 
ou por tal número de Senadores. Todos 
são igualmente signatários. Essa é a ju-
risprudência que não padece dúvidas. 
Podemos consultar os Anais da Casa -
aí concluiu muito bem V. Ex.a - que a 
emenda, oficialmente, está apresentada 
por uma quarta parte do Senado Fe-
deral. No entanto, é evidente que o Sr. 
Deputado Paulo Sarasate é o autor das 
emendas. 

Assim sendo, julgo que V. Ex.a resol-
veria muito bem de modo a que o Sr. 
Paulo Sarasate não fôsse privado da se::-, 
paternidade, porque é uma causa desa-
gradável ser levado, a esta altura, a re-
negar os filhos, mandando tomar na Ata 
uma declaração do nobre Deputado de 
que de fato S. Ex.a, conforme originais, 
é autor das emendas de número tal ;:-, 
número tal. Diante dêsse documento, 
V. Ex.a poderia, perfeitamente, dar, pelo 
seu espírito liberal, o direito de o Sr. 
Paulo Sarasate defender suas emendas, 
requerer destaques. No Plenário, o Sr. 
Paulo Sarasate faria nov::t declaração e 
ficaria constando dos Anais a sua inicia-
tiva relativamente a tais e tais matérias 
para a posteridade. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Não 
preciso. Para a posteridade tenho 40 
emendas e vou publicar como minhas. A 
paternidade é minha e quero defender 
a matéria nesta Comissão. Não tenho 
a menor vaidade para a posteridade. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAl\iARt\ 
- Não é vaidade, é espírito de justiça 
Suum cuique tribuere - dar o seu a seu 
dono. Ficará constando nos Anais, da-
qui a cinqüenta, cem anos, quando ou-
tros juristas aparecerem, outros colega<; 
nos sucederem e nós tivermos passado 
para vida melhor, que o Sr. Paulo Sara-
sate desenvolveu tais e tais atividades. 

Resumindo, Sr. Presidente, a decisão 
de V. Ex.a é inatacável, não há apoia-
mento em matéria de emenda constitu-
cional, há co-autoria, todos são autôrcs. 
Tanto é autor o primeiro, como o segun-
do signatário. 

V. Ex.a aceitaria do Sr. Paulo Sarasate 
o reconhecimento da paternidade das 
emendas e, dar-lhe-ia a palavra, o direi-
to de destaque para defender suas emen-
das. 

S. Ex.a ainda faria, em Plenário, uma 
declaração para que ficasse consignada 
a sua autoria. 

Eram as palavras que eu queria dizer, 
Sr. Presidente, a fim de completar os 
esclarecimentos e procurar harmonizar 
os pensamentos, inclusive o bom intuito 
do nobre Senador Josaphat Marinho que 
se encontra próximo ao Sr. Paulo Sara-
sate, penso ser essa a maneira prática 
de V. Ex.a conciliar todos os interêsses. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os subsídios que me foram 
trazidos pelo Senador Josaphat Marinho 
e Deputado Arruda Câmara facilitam 
imensamente, senão a solução da ques-
tão de ordem, pelo menos o encaminha-
mento da própria questão perante o 
Plenário da Comissão. Perante o Con-
gresso Nacional, sem dúvida, tem o no-
bre Deputado Paulo Sarasate já a opi-
nião antecipada do eminente Presidente 
Moura Andrade. De modo que, lançando 
âncoras nessa opinião, S. Ex.a não terá 
nenhum embaraço em defender suas 
emendas no Plenário do Congresso. 

De minha parte, devo dizer, como jus-
tificativa da deliberação tomada sôbre a 
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aceitação de várias disposições, muitas 
delas diferentes umas das outras, no 
mesmo document: ', mesmo diploma de 
oferecimento de emenda, que isto é mais 
do que uma opinião liberal: é a aceita-
ção do que vem, inva1iàvelmente, ocor-
rendo em grandes lances sôbre emendas 
constitucionais, nesta Casa. 

Foi assim que procedemos em 1961, 
quando se admitiu que dP.putados repre-
sentando mais da quarta parte de mem-
bros da Casa oferecessem o projeto que 
se converteu na Emenda Constitucional 
n.0 3. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Es-
tou de acôrdo com V. Ex.a Mas o Ato 
Institucional inovou nesta matéria, co-
mo em muitas outras. V. Ex.a desculpe 
tê-lo interrompido. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.8 não precisa pedir des-
culpas. 

Estou apenas me reportando à refe-
rência feita pelo nobre Deputado Paulo 
Sarasate, en passant, que talvez não 
concordasse com o entender do Presi-
dente desta Comissão, de que dispositi-
vos diferentes pudessem constituir uma 
mesma emenda. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate 
Concordei cem por cento, tanto que fiz 
várias assim. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Isso foi um ato liberal de mi-
nha parte, foi uma lição da prática re-
gimental, e essa Emenda n.0 3 repre-
senta um documento da minha afirma-
ção sobre vários assuntos. Baseado nêle 
se resolveu, por exemplo, sôbre a orga-
nização iudiciária do Distrito Federal, 
sôbre a indicação do Prefeito do Distri-
to Federal, sôbre a questão de vencimen-
tos, subsídios, diárias e ajudas de custo, 
e mais, até mesmo, sôbre a questão da 
Bandeira N~cional. 

Isso dito, recordo que o projeto se con-
verteu na Resolução do Congresso Nacio-

nal n.0 1/64, estabelecendo o Regimento 
Comum das duas Casas. A disposição do 
Ato admitiu que se pudesse fazer apre-
sentação de submenda, ou emenda subs-
titutiva desde que assinada por 1/4 dos 
membros da Câmara dos Deputados ou 
do Senado Federal, contado separada-
mente. 

Então teríamos que, de acôrdo com o 
que foi deliberado, invocar o dispositivo 
da Resolução do Congresso Nacional 
n.0 1, pr.ra que pudéssemos resolver a 
questão de ordem que nos foi proposta. 

Em outra parte, as expressões "apoia-
mento" e "quorum", em se tratando de 
emenda ao Projeto de Constituição, es-
sencialmente podem ser considerada~ 

como equivalentes, visto como há falta 
de uma só assinatura. De tal maneira, 
a falta de um quarto de Deputados ou 
Senadores seria o bastante para que se 
rejeitasse a emenda. 

Não se trata de apoiamento, trata-se 
de requisito essencial para a constitui-
ção da própria emenda. Como acontece 
em Comissões de Inquérito, onde a fal-
ta de uma assinatura impede que ela se 
constitua. 

Assim sendo, à falta de assinatura não 
poderia ser considerada a emenda. 

No caso a emenda tem 17 assinaturas, 
mais a assinatura do nobre Deputado 
Paulo Sarasate. Logo, ela deve ser con-
siderada como apresentada pelo Sena-
dor_ 

Mas, com os subsídios que me foram 
oferecidos e as sugestões apresentadas 
pelo nobre Senador Josaphat Marinho e 
pelo nobre Deputado Arruda Câmara, 
creio que estaríamos com a nossa ques-
tão devidamente resolvida. Desde logo 
entendo que os nobres Senadores Euri-
co Rezende e Daniel Krieger colabora-
rão conosco no sentido de que apresen-
tarão pedidos de destaque para as emen-
das. 
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O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
-V. Ex.8 permitiria que eu mesmo apre-
sentasse os pedidos de destaque? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Estou procurando encontrar 
a solução com os subsídios que me foram 
apresentados. Quanto ao mais, devo de-
clarar que a Comissão, quando do deba-
te da matéria, deliberará especificamen-
te sôbre cada uma das emendas poden-
do haver, no mesmo sentido, aprovação 
do próprio Relator. O importante é que 
haja deliberação específica sôbre cada 
uma das emendas. Essa deliberação acre-
dito que será tomada pelo Plenário da 
Comissão. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Sr. Presidente, desejo apresentar mais 
uma questão de ordem. Sou muito grato 
pela solução, que pareceu conciliatória 
a V. Ex.8 , do problema. Sou muito grato, 
mas não me valerei dessa solução, em 
hipótese nenhuma. Em primeiro lugar, 
porque fico tolhido num direito que con-
sidero meu de pedir destaque, defender a 
emenda e não aparecer nela apenas su-
pletivamente. Não costumo arrombar 
portas para apresentar emendas ou de-
fender meus interêsses. 

Nessas condições, pergunto a V. Ex.8 , 

com o devido respeito e, mais ainda, com 
a estima, a simpatia e a amizade que 
V. Ex.8 me merece e sei que ela é recí-
proca - se posso, e em que têrmos, já 
que no Regimento nada se diz sôbre a 
matéria e o Ato Institucional disciplina 
diferentemente de tudo que havia no 
passado; pergunto a V. Ex.8 , se posso re-
correr da decisão de V. Ex.8 

Mas, Sr. Pn:sidente, não quero pertur-
bar os trabalhos da Comissão. Por isso 
vou me retirar e viajar para o Rio de 
Janeiro, retornando na semana próxima, 
para então defender as emendas cuja 
paternidade não me é negada. Costumo 
assumir a responsabilidade do que faço, 
e por isso declaro que a solução dada 
por V. Ex.8 longe de me favorecer é pro-
fundamente contrária aos meus pontos 

de vista, contrária aos meus sentimen-
tos de cooperação e contrária à boa in-
tenção revelada pelo E:enador Josaphat 
Marinho e pelo Deputado Arruda Câma-
ra, porque V. Ex.8 me deixou em posição 
esquerda. Será preciso que o Senador 
Daniel Krieger e o Senador Eurico Re-
zende requeiram destaque para emenda 
que é minha, e só minha, e da qual não 
abro mão para ninguém. Prefiro que elas 
não sejam defendidas nem aprovadas. 
Abrir mão de uma emenda minha, para 
quem quer que seja, por mais ilustre que 
seja essa outra pessoa, isso não faço! 

Nestas condições, Sr. Presidente, per-
gunto-lhe, com o devido respeito e com 
aquela amizade a que me referi, a quem 
posso recorrer, quando e como, da deci-
são proferida por V. Ex.a 

É a minha questão-de-ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
t\leixo) - Não se trata de questão-de-
ordem. V. Ex.8 me faz uma pergunta, que 
tem resposta em dispositivo das normas 
aprovadas: 

"Art. 10 - Semente os membros da 
Comissão poderão propor questões-
de-ordem que serão resolvidas pelo 
Presidente. 

§ 1.0 - As questões-de-ordem não 
poderão ser renovadas depois de de-
cididas pelo Presidente. 

§ 2.0 - Cada questão-de-ordem só 
pode ser contraditada por um só dos 
membros da Comissão. 
§ 3.0 - Os prazos para suscitar, 
contraditar e decidir as questões-de-
ordem serão de 3 minutos." 

i!:stes são os dispositivos que regulam 
a matéria. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Eu desconhecia. Perguntei a V. Ex.8 

se eu poderia levantar questão-de-ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Estou dizendo a V. Ex.8 que 
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o meu desejo de encontrar solução con-
ciliatória é bem manifesto. Mas quando 
V. Ex.a pede que eu indique o remédio ... 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
-Para eu poder defender minha emen-
da! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Exato. 

Eu, então, tenho de recordar o texto 
das Normas aprovadas. Entretanto, o 
assunto pode perfeitamente ser resolvi-
do por uma deliberação do Plenário da 
Comissão. Desde que a Comissão delibe-
re no sentido de que V. Ex.a poderá fa-
zer requerimento de destaque, e uma vez 
que e3tas normas foram aprovadas pe-
la própria Comissão, eu me submeto à 
deliberação dela. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Então não posso nem falar, nem ao 
menos levantar questão-de-ordem! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a me levou a fazer a 
leitura dos dispositivos regulamentares. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Não me tome por impertinente, Sr. 
Presidente. A ocasião própria só pode ser 
esta, porque dela depende eu ficar aqui 
ou não. 

V. Ex.a sabe que eu vim do Ceará só 
para isso, deixando compromissos fami-
liares importantes e compromissos jor-
nalísticos mais importantes, qual seja o 
aniversário do meu jornal. Entretanto, 
chego aqui, e esbarro nessa decisão de 
V. Ex.a 

E V. Ex.a sabe que estou agindo de 
boa-fé. Conversei com o Presidente do 
Congresso e o Senador Moura Andrade 
declarou, até a título de pilhéria, que 
essa emenda tinha mais valimento do 
que as outras porque estava assinada por 
dezessete senadores e meio - porque eu 
já estava eleito Senador, embora não· 
empossado. Dou êste depoimento para 
que ninguém ponha em dúvida que ouvi 
o Presidente Moura Andrade. 

Se ouço o Presidente do Congresso e 
depois sou tolhido no meu direito, v. Ex. a 
há de convir que meu espírito de rebel-
dia não se conformará jamais com essa 
decisão de V. Ex.a E por isso mesmo pe-
ço a V. Ex.a, não em nome dessas nor-
mas draconianas - mais draconianas do 
que o Ato Institucional n.0 4 - que leve 
em consideração minhas palavras. Do 
contrário serei forçado a retirar-me, com 
desprazer para mim e alegria para aquê-
les que querem concluir ràpidamente o 
trabalho. Peço a V. Ex.a: aceite aquela 
solução. Mandarei a declaração, trarei a 
V. Ex.a a assinatura dos Senadores que 
estão de acôrdo com minha declaração. 

Essas emendas são minhas. Os demais 
signatários não tiveram nem tempo de 
vê-las, porque foi o Senador Daniel 
Krieger quem me entregou, no seu Ga-
binete, a relação. Podia ter ido buscar 
no gabinete do Secretário-geral da 
ARENA, mas foi o Senador Daniel Krie-
ger quem fêz a entrega, com essas assi-
naturas já apostas. Apus a minha assi-
natura em primeiro lugar. 

Quero defender as minhas emendas. 
V. Ex.6 , com a sua generosidade, deixou 
a questão ser decidida pela Comissão, o 
que poderia ser uma diminuição da sua 
autoridade. 

Pediria que V. Ex.a aceitasse a solução 
do nobre Deputado Arruda Câmara. Eu 
enviarei a declaração de que as emendas 
são minhas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Recebo a declaração que 
V. Ex.a mandará como sendo uma de-
monstração de pedido de destaque feito 
por V. Ex.a plenamente apoiado por 
aquêles que reconhecem V. Ex.a como 
autor das emendas. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor. 
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D SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, os autôres oficiais das 
emendas não poderiam transferir para 
um seu companheiro congressista aquêle 
direito que têm de as defenderem? O Sr. 
Senador Eurico Hezende sabe que a 
emenda não é dêle ... 

O Sr. Deputado Paulo Saras:tte- Nem 
conhece a emenda, pois não teve tempo 
de lê-la. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-O Senador Eurico Rezende, então, po-
deria transferir seus cinco ou dez mi-
'1utos ao Deputado Paulo Sarasate -
cuja paternidade da emenda S. Ex.a re-
conhece - para que o seu autor a defen-
rlesse. Assim, nós já teríamos economiza-
do duas horas. É uma sugestão. Creio 
que assim resolveríamos a· questão, sem 
ferirmos os fundamentos das normas 
que são para a limitação de tempo de 
cada qual, a fim de que possamos esgo-
tar uma boa parte dessa matéria imensa 
que aqui se encontra e o Deputado Paulo 
Sarasate teria a alegria enorme de de-
fender as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -A sugestão do Senador Auré-
lio Vianna está implícita na deliberação 
que acabei de dar. Aceito que isto se fa-
ça, realmente, para que se possa proce-
der ao debate das emendas de iniciativa 
do Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Deputado 
Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUF.S (Pela ordem.) Sr. Presidente, eu 
gostaria que o nobre Relator esclareces-
se se a Emenda 747, de minha autoria, 
foi ou não aceita por S. Ex.a 

Esta emenda foi relatada, inicialmen-
te, pelo Sub-relator, Senador Wilson 
Gonçalves. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator, 
Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, eu pediria 
que V. Ex.a concedesse a palavra ao no-
bre Sub-relator - a emenda foi primei-
ro examinada por êle - para que em se-
guida eu conclua as minhas considera-
ções. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sub-relator, 
Senador Wilson Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES (Sub-relator) - Sr. Presidente, à 
Emenda 747 - inicialmente numerei-a 
741 porque, no original, não estava bem 
clara essa numeração - apresentei o se-
guinte parecer: 

"Diante de sua fundamentação, so-
mos pela sua aprovação. Achamos 
que a concessão, ou não, do direito 
de voto ao analfabeto é matéria que 
deva ficar ao critério do legislador 
ordinário. Condicionamos a aceita-
ção desta emenda à aprovação da 
emenda n.0 821, que regula expres-
samente o assunto." 

Éste foi o meu parecer, acolhendo a 
emenda do nobre Deputado Chagas Ro-
drigues. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, peço a pa-
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Rela-
tor, Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, a Emenda 
n.0 747 manda que se suprima a alínea 
"a" do § 3.0 do art. 140, que determina 
a não-possibilidade de alistamento para 
os analfabetos. 

O nobre sub-Relator deu parecer a es-
ta emenda, opinando favoràvelmente, 
com base em outra emenda, que estabe-
lecia um nôvo sistema quanto ao direi-
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to de voto aos analfabetos. O Relator-
Geral discordou do Sr. Sub-relator, ma-
nifestando-se cor.trário à n.O 747 e à ou-
tra emenda que o Sr. Sub-relator aco-
lheu. 

Devo esclarecer a V. Ex.a que no pare-
cer não há referência à minha opinião, 
mas hoje pela manhã prestei esclareci-
mento: havia impugnado a outra emen-
da e por isto não me pareceu necessário 
impugnar a emenda do nobre Deputado 
Chagas Rodrigues, contudo ela tem pa-
recer contrário do Relator. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Estou satisfeito com o esclarecimento do 
nobre Relator. S. Ex.a retifica, nesta par-
te, o seu parecer escrito, porquanto 
S. Ex.a havia impugnado a Emenda de 
n.o 741 mas não havia feito referência 
restritiva quanto à outra Emenda, de 
n.o 821. De modo que tal como estava no 
parecer, necessàriamente a opinião do 
nobre Relator teria sido favorável à 
Emenda n.O 821, com o que estaríamos 
diante de uma contradição e sem com-
preendermos bem por que aceitando es-
ta, o nobre Relator havia rejeitado a 
outra. 

S. Ex.a esclareceu que houve um equí-
voco do nobre Sub-relator. Estou satis-
feito com o esclarecimento e vou enca-
minhar pedido de destaque. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, peço a pa-
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARl,OS 
(Relator) - O que houve realmente fo-
ram dois equívocos. O primeiro é que o 
número da Emenda 741 é realmente 747. 
Essa emenda manda suprimir a letra a 
do art. 140, que proíbe o voto do analfa-
beto. Se me manifestei contra a supres-
são dessa letra, a outra emenda que tra-
ta do mesmo assunto ficará prejudica-
da. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Sr. Presidente, quero esclarecer à Comis-
são entendimento que tivemos quanto à 
apreciação do conjunto de emendas. Co-
municou o Relator ser contrário à Emen-
da n.0 741, bem como contra a de minha 
autoria, de n.O 821. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Grato a V. Ex.a 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Ciente da minha responsabilidade, con-
fesso o meu equívoco sôbre a numeração 
dessa emenda, ela está numerada a lá-
pis, e a pessoa que a numerou colocou 
741, com o primeiro sete cortado com um 
traço horizontal e o segundo sete não 
estava cortado por traço horizontal. Por 
isso entendi que devia ser 741 e não 747. 
Daí meu equívoco. Mas estou devidamen-
te esclarecido Não é falta de cuidado do 
Relator. Um trabalho feito às pressas 
contém êsses defeitos. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, estava ausente dos 
trabalhos da Comissão e acabo de tomar 
conhecimento, por informação idônea, 
de incidente regimental levantado pelo 
nobre Deputado Paulo Sarasate. 

Trata-se, a nossa, de uma tarefa his-
tórica e que se presume em têrmos de 
perenidade, e não desejo, de modo al-
gum, que a minha posição possa situar-
se em plano de controvérsia. 

Presto o seguinte depoimento à Comis-
são, aqui na presença do eminente Depu-
tado Paulo Sarasate. S. Ex.a, na opol-tu-
nidade em que se apresentavam emen-
das, solicitou-me algumas coleções de 
assinaturas de Senadores para o efeito 
de sustentação regimental. 

Forneci a S. Ex.a um regular quanti-
tativo dessas coleções e o assunto desa-
pareceu quer da minha ocupação quer 
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da minha preocupação. De modo que se 
essas coleções causaram implicações pe-
nosas relativamente ao Sr. Deputado 
Paulo Sarasate, o assunto não é da mi-
nha culpa porque se trata tão-sàmente 
do azar de S. Ex.a 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
V. Ex.a me permite? Não joguei a culpa 
para V. Ex.a Pelo contrário, disse que 
V. Ex.a se dignou oferecer-me as cole-
ções, o que muito me honrou. Eu tinha 
outras assinadas por Deputados. Proferi 
aquelas porque o nobre Senador Moura 
Andrade me disse que eu era meio Se-
nador. Assim, o número de assinaturas 
é de 17 e meio, mais do que o exigido 
(Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Srs. membros da Comissão, 
vamos iniciar os debates sôbre as emen-
das tendo em consideração os pareceres 
dos Sub-relatores e trechos do parecer 
do Relator sôbre os pareceres que foram 
objeto de debate. 

O nobre Sr. Deputado Oliveira Brito 
teve necessidade de ir ao médico, para 
fazer consulta, por se encontrar doente, 
por êste motivo, se não houver objeção 
da parte dos Srs. Deputados, iniciaremos 
os debates pelo Capítulo do Poder Le-
gislativo. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - (Pela ordem.) Sr. Presidente, 
gostaria de um esclarecimento de V. Ex.a 
no sentido de saber até quando os pe-
didos de destaque deverão ser encami-
nhados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Até o final da discussão. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Dêsse modo, até que V. Ex.a 

declare encerrada a discussão poderão 
ser apresentados pedidos de destaque. 
Era o esclarecimento que desejava. Obri-
gado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos iniciar, portanto, os 
debates sôbre o capítulo do Poder Le-
gislativo. 

Tem a palavra o nobre Sr. Deputado 
Arruda Câmara. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- (Sem revisão do orador.) Sr. Presi-
dente, requeri destaque para a emenda 
de minha autoria, com apoiamento de 
número regimental e constitucional de 
Srs. Senadores e Deputados, para a 
Emenda n.0 238 - II, para ser votada em 
separado. A emenda diz o seguinte: 

"No artigo 54, item II, in fine, acres-
cente-se "civil e penal"." 

Quero pedir a atenção dos nobres Re-
latores o parcial e o geral - para um 
êrro tipográfico que pode ocasionar, tal-
vez, parecer contrário à emenda: foi a 
supressão das palavras "códigos civil e 
penal", que deviam vir logo após as pala-
vras "Direito Eleitoral". 

A razão de ser da emenda, Sr. Pre-
sidente, em se tratando de leis delega-
das, é a seguinte: pareceu-me excesso 
delegar-se a uma comissão mista, por 
mais respeitável que seja, ou ao próprio 
Chefe do Executivo o poder de editar 
para uma nação inteira e para todos os 
cidadãos um Código Civil e um Código 
Penal. São leis codificadas que atingem 
não só à coletividade mas a todos e a 
cada um dos brasileiros. 

Recordem-se bem, os Srs. ·Membros da 
Comissão e os nobres Relatores daquilo 
que foi o debate do nosso Código Civil, 
na Câmara e no Senado e, por último, 
novamente na Câmara, e do longo pe-
ríodo, que Rui Barbosa não achava ex-
cessivo, para se elaborar o que foi 
chamado por Aníbal Freire "um monu-
mento de sabedoria jurídica" e que 
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cumpria fôsse exalçado pelas gerações 
atuais e pelas vindouras. De fato, o nos-
so Código Civil atual, malgrado alguns 
dispositivos que estariam antiquados 
constitui realmente uma obra perfeita, 
em fundo e forma. A respeito quero lem-
brar aos nobres parlamentares: uma co-
missão fôra incumbida pelo Govêrno de 
elaborar um projeto de Código Civil, que 
posteriormente foi enviado a esta Casa. 
J!:sse projeto aqui chegou eivado de tan-
tos erros, de tantas inconveniências e 
imperfeições, que o próprio Sr. Presiden-
te da República devidamente informado 
pelos seus líderes nas duas Casas, reti-
rou, através de mensagem, o referido 
projeto de Código. Fôsse o poder delega-
do teria sido decretado como Código Ci-
vil da Nação brasileira o imperfeitíssi-
mo projeto do qual fôra Relator o Pro-
fessor Orlando Gomes. Quem quer que 
tenha examinado aquela proposição há 
de ter ficado escandalizado. O simples 
gesto do Govêrno retirando-o foi a me-
lhor demonstração de que, apesar de 
representar um trabalho de meses, rea-
lizado por uma Comissão de juristas, o 
Código não estava em condições de ser 
examinado pelo Congresso. 

Ora, o Sr. Presidente da República não 
tem tempo para ler um código. Muitas 
vêzes essa alta autoridade não é jurista, 
não é constitucionalista, outras vêzes 
não tem os assessôres que seriam de de-
sejar. Assim, poderá muito bem ser de-
cretado, por delegação, um Código Ci-
vil que não esteja à altura dos foros ju-
rídicos do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, creio pois, haver justi-
ficado meu ponto de vista e solicito a 
V. Ex.a a restauração da palavra "códi-
gos" omitida na cópia da emenda. Feita 
esta restauração, espero que os nobres 
relatores concordem com a aprovação da 
emenda. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - (Questão de ordem.) Sr. Pre-
sidente, a minha questão de ordem en-
volve consulta a V. Ex.a do seguinte 

teor: entendi, e pareceu-me procedi-
mento lógico, que a matéria seria dis-
cutida por capítulos e pelas partes atri-
buídas aos respectivos relatores. o im-
portante disso é a oportunidade de ofe-
recimento de destaques, porque encer-
rada a discussão, não se pode apre-
sentar destaque. Houve aqui a ocor-
rência que respeito e acho perfeita-
mente justificável, a ausência do Re-
lator. E eu me preparara para a apre-
sentação dos destaques, na presença de 
S. Ex.a Portanto, não estou em condições, 
se encerrada a discussão de pronto a 
discussão da parte sôbre o Poder Legis-
lativo, de oferecer destaques; que tenho-
os já anotados, mas não devidamente 
catalogados. 

Por isso, consulto V. Ex.a sôbre opor-
tunidade do tempo, das condições para 
que possamos sôbre êste capítulo apre-
sentar emendas. Com o encerramento ex 
abrupto da discussão, ficaríamos, eu in-
clusive, tolhidos da apresentação de des-
taques. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a tem tôda· razão. Con-
sidero que podemos adiantar os nossos 
trabalhos franqueando a palavra para 
o debate sôbre êste capítulo. Se V. Ex.a 
não estiver habilitado a apresentar seus 
destaques - nesta sessão, suspendere-
mos os trabalhos, e deixaremos para a 
sessão vespertina, o encerramento dos 
debates. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES- Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Continua franca a palavra. 

Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - (Questão de ordem.) Apenas, 
Sr. Presidente, desejo oficializar perante 
V. Ex.a um pedido de esclarecimento que 
enderecei ao ilustre Relator, isto é, que 
não encontrei entre os pareceres, quer 
do Relator, quer do Sub-relator, pro-
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nunciamento sôbre as emendas n.0 s 464 
e 466. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está com a palavra o Senhor 
Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, a Emenda n.0 466 me-
receu parecer favorável. Ela cuida da 
exigência de os empréstimos, contratos 
e outros atos celebrados pelos Estados 
com entidades estrangeiras serem sub-
metidos ao Senado. 

A Emenda n.0 464 substitui o art. 96: 
" São vitalícios sàmente os magis-
trados, os Ministros do Tribunal de 
Contas, os titulares de ofício de jus-
tiça e professôres catedráticos". 

Essa emenda foi distribuída ao Sr. 
Deputado Djalma Marinho. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas parece que não recebeu parecer. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Consultarei o Sr. Sub-relator para es-
clarecer V. Ex.a sôbre a segunda inda-
gação. A primeira emenda, como já dis-
se, recebeu parecer favorável. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Os esclarecimentos podem ser encami-
nhados sem perturbação dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Continua o debate sôbre a 
matéria. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Adolpho 
Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, Srs. Congres-
sistas, estava de certa maneira prepara-
do para discutir o trabalho relativo à 
parte inicial do Projeto de Constituição 
atribuída ao Sub-relator Deputado Oli-
veira Brito. Em face da ausência dêsse 
eminente colega, vemo-nos na contin-
gência de entrar desde logo no debate 
das emendas oferecidas ao Capítulo do 
Poder Legislativo. 

É muito difícil, Sr. Presidente, se não 
impossível, dada a angústia do tempo, 
examinar de per si cada emenda, cada 
contribuição dos Senadores e Deputados, 
à importantíssima matéria agora em 
discussão. É claro que o membro da Co-
missão terá muito maior facilidade em 
trazer argumentos relativos às suas con-
tribuições, às suas emendas. Mas justo, 
seria que tivéssemos um mínimo de con-
dições para defender também aqui emen-
das de autoria de Deputados e Senado-
res não pertencentes à Comissão. 

Em todo êsse Capítulo VI - Poder 
Legislativo - existe uma série de pro-
vidências da maior importância. Como 
o tempo é escasso, Sr. Presidente, vou, 
desde logo, tecer comentários sôbre al-
gumas emendas, para as quais pretendo, 
inclusive, solicitar destaque. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, 
meu velho amigo e companheiro de me-
moráveis lutas políticas em nosso Esta-
do, teve um trabalho imenso, como po-
de ser fàcilmente avaliado, na formu-
lação e elaboração do seu parecer. Te-
nho o dever de fazer a sustentação das 
minhas idéias, que aliás não são minhas, 
porque representam, no caso, um refle-
xo do pensamento de quantos, por afini-
dade e por solidariedade, comungam co-
nosco. 

Ao Poder Legislativo oferecemos uma 
emenda múltipla a de n.0 803, subdivi-
dida em 13 emendas. O nobre Senador 
Vasconcelos Tôrres deu parecer favorá-
vel, em parte, a uma delas e fulminou as 
demais doze emendas por nós ofereci-
das. 

Quero, de saída, chamar a atenção dos 
Srs. Congressistas para o disposto no 
artigo 33, § 3.0 do projeto, que diz o se-
guinte: 

"A incorporação às fôrças armadas 
de deputados e senadores, ainda que 
militares, mesmo em tempo de guer-
ra, depende de licença da sua Câ-
mara." 
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Vale dizer, o Deputado ou Senador, 
civil, e em tempo de paz, pode ser in-
corporado às fôrças armadas, dependen-
do pura e simplesmente de uma permis-
são, de uma licença da Câmara ou do 
Senado. 

A redação, além de sua notória indi-
gência é, a meu juízo, perigosa, porque 
seria uma forma quase de cassação 
branca, se assim pudéssemos chamar, de 
mandato de Deputado ou Senador. Qual-
quer um de nós pode ser incorporado às 
fôrças armadas para servir em Fernan-
do de Noronha ou no Batalhão Suez, em 
Gaza. É a conclusão que se extrai do tex-
to do § 3.0 , do art. 33. E vejam V. Ex.a•: 
por que não comparar com o dispositivo 
semelhante que consta da Carta de 46? 

A emenda que ofereci, Sr. Presidente, 
tem o número 803-B e está assim redi-
gida: 

"§ 3.0 - Os deputados e senadores, 
quer civis, quer militares, não pode-
rão ser incorporados às Fôrças Ar-
madas senão em tempo de guerra e 
mediante licença de sua Câmara." 

Não sei das razões que determinaram 
o parecer contrário a esta emenda. Te-
nho certeza de que o eminente Relator 
irá, a seu tempo, emitir pronunciamen-
to sôbre o caso, talvez até revendo o seu 
parecer. Mas, de qualquer forma, enca-
minho à Mesa pedido de destaque para 
a Emenda n.0 803-B. 

Vamos encontrar neste Capítulo, Sr. 
Presidente, mais adiante, equacionado o 
problema da concessão de anistia. É o 
art. 45, item VII. 

O Sr. Senador José Guiomard - O 
§ 3.0 do art. 33 não diz claramente da 
necessidade de licença da Câmara? 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Diz exatamente. Mas pode V. Ex.11 

compreender que, mediante simples li-
cença da Câmara, por maioria simples, 
se permita que um Deputado ou Sena-
dor, civil, em tempo de guerra, ou pior 

ainda, em tempo de paz, seja incor-
porado às Fôrças Armadas? 

O Sr. Senador Josaphat Marinho _ 
E é tradição do nosso Direito que não 
haja incorporação. 

O Sr. Senador José Guiomard - A 
cassação a que o nobre Deputado se re-
feriu estaria sendo feita pela própria 
Câmara. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Certo. Mas V. Ex.a sabe que tôda 
a sistemática é no sentido de resguardar 
o Deputado ou Senador dos apetites ou 
dos interêsses de uma maioria eventual. 
O precedente poderá ser aberto a qual-
quer momento. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
V. Ex.a estabeleceu na sua emenda quo-
rum qualificado. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Não. Na minha emenda estabele-
ci que o Deputado ou Senador só pode 
ser convocado em tempo de guerra. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Mas V. Ex.11 está falando l:m quorum 
qualificado. Parece que o problema se 
transferiu para o plano do quorum. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA- Não. 

O Sr. Adaucto Cardoso - Eu ouvi isso 
ainda há pouco. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
A tradição do nosso Direito é de não ha-
ver incorporação. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Parece que só mesmo forçando um en-
tendimento do art. 33 se poderá tirar a 
conclusão a que chegou o Deputado Adol 
pho Oliveira. - Mesmo em tempo de 
guerra. - Isto significa que em tempo 
de paz também. É ser muito severo. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Ao contrário nobre Deputado. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
A incorporação mesmo em tempo de 
guerra ... 
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O Sr. Senador José Guiomard - Em 
tempo de paz não pode ser feita. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RRA - A incorporação às Fôrças Arma-
das de Deputados e Senadores, ainda 
que militares, mesmo em tempo de guer-
ra, depende de licença de sua Câmara. 
Se é mesmo em tempo de guerra, é ló-
gico é também em tempo de paz. 

O Sr. Senador José Guiomard - En-
tendo como o Deputado Adaucto Car-
doso: a incorporação não pode ser feita 
em tempo de paz. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Lógico. É ser extremamente severo com 
relação ao projeto. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Por que mudaram a redação de 
1946? 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
Era uma redação gorda e enxundiosa, e 
esta ficará mais enxuta. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Pode V. Ex.a estar certo de que 
encontrará nesse capítulo, e em muitos 
outros, redações aparentemente enxutas, 
mas com objetivos sibilinos. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Questão de confiança maior ou menor. 
Mas creio que, do ponto de vista da ló-
gica e da gramática, o art. 33 não pode 
ter qualquer das inconveniências que 
V. Ex.a aponta. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Respeito a opinião de V. Ex.a, mas 
estou tranqüilamente convencido de que 
a simples leitura do texto constitui a 
melhor resposta que posso dar à sua de-
claração. Basta ler. Não estou interpre-
tando o que está escrito. Estou lendo. 
Como V. Ex.a sabe teremos oportunidade 
de voltar ao capítulo atribuído ao Sub-
relator Oliveira Brito. Vou, então, pro-
ceder novamente à leitura e deixo êste 
assunto em pauta para a meditação dos 
Srs. Congressistas. 

"Art. 33 - § 3.0 - A incorporação 
às Fôrças Armadas de Deputados e 
Senadores, ainda que militares -
portanto civis - mesmo em tempo 
de guerra - e, portanto, normal-
mente em tempo de paz - depende 
de licença de sua Câmara." 

Tenho dito. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) __.. Está presente o sub-Relator, 
Deputado Oliveira Brito. Vamos, portan-
to, de acôrdo com o que havia anuncia-
do, interromper os debates sôbre o capí-
tulo do Poder Legislativo e iniciar aquê-
les sôbre o primeiro parecer dos Sub-
Relatores, que é o parecer do Sr. Depu-
tado Oliveira Brito. 

Em relação a esta parte do projeto de 
Constituição já temos recebido numera-
cos pedidos de destaque. 

Franqueio a palavra. 
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-

RA - Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, além do desapare-
cimento de emendas do parecer do emi-
nente sub-relator Oliveira Brito consta 
como tendo sido prejudicada entre mui-
tas outras incorreções, evidentemente ti-
pográficas, a Emenda n.0 805/d ao lado 
de outras duas, em razão do parecer sô-
bre a Emenda n.0 843.1. 

Ora, Sr. Presidente, a Emenda núme-
ro 805/d nada tem a ver com a Emenda 
n.0 843 .1. Deve ter havido um equívoco. 
A minha Emenda n.0 805/d, referente ao 
art. 7.0, está assim redigida: 

"O Brasil só recorrerá à guerra se 
não couber ou se malograr o arbitra-
mento ou falharem os meios pacífi-
cos de solução do conflito, regulados 
por órgão internacional de seguran-
ça de que participe. 
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Parágrafo único - Em nenhum caso 
o Brasil participará de guerra de 
conquista, direta ou indiretamente, 
por si ou em aliança com outro 
país." 
A Emenda n.0 843 .1, refere-se ao 
art. 8.0 e diz o seguinte: 

Permitir que fôrças estrangeiras 
transitem pelo território nacional 
ou nêle permaneçam temporària-
mente, nos casos previstos em lei 
complementar." 

Sr. Presidente, não vejo por que con-
siderar prejudicada a Emenda n.0 805 
ao art. 7.0 , em face da aprovação da ou-
tra que acabei de ler, ao art. 8.0 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- (Sem revisão do orador.) Sr. Presi-
dente, tem razão o nobre Deputado 
Adolpho Oliveira. Além desta retificação, 
anotei outras para propor a V. Ex.a e à 
Comissão. Realmente no item III do meu 
parecer, lê-se a partir da quarta linha, 
que as Emendas n.0 ' 1.2 até à Emenda 
n. 0 839. 13 estariam prejudicadas em ra-
zão do parecer sôbre a Emenda n.0 843 .1. 

O entendimento da matéria é êste, Sr. 
Presidente. As Emendas n. 0 ' 1.2- e vou 
repetir uma a uma- 313, 607, 428.1, 111, 
130.2, 477, 291.2, 56, 713.1, 805/e. E aqui 
há outra retificação a fazer: - 791.1 e 
787 estão prejudicadas em razão do pa-
recer sôbre a Emenda n.0 843 .1. As de-
mais a partir da seguinte, que é a 366, 
até à 878 estão prejudicadas em virtude 
do parecer sôbre a Emenda n.0 839.13, 
que é favorável. As emendas, portanto, 
a que se refere o nobre Deputado Adol-
pho Oliveira, de n.0 s 366 até 878, es-
tão prejudicadas pela de n.0 839.13. As 
demais, que antecedem a 366, ficam pre-
judicadas pela Emenda n. 0 843 .1. 

Esta a primeira retificação a fazer, 
dando assim inteira razão ao nobre 
Deputado Adolpho Oliveira. 

Mas há outras retificações, Sr. Presi-
dente, e são as seguintes: a Emenda 
n.0 550, que está no parecer ao mesmo 

tempo entre as aprovadas e as rejeita. 
das, deve ser excluída do texto das re. 
jeitadas. A emenda foi aprovada. Tam-
bém a Emenda n.o 1. 7 aparece no texto 
do parecer, ao mesmo tempo, como pre-
judicada e rejeitada. Retifica-se 0 pa-
recer para manter-se a Emenda n.o 1. 7 
entre as rejeitadas. 

A Emenda n.0 871.1, que figura entre 
as aprovadas, foi ali posta por equívoco. 
A Emenda é 871 e não 871.1, porque a 
871 também está aprovada. De modo que 
aparece no texto ora como 871, simples· 
mente, ora como 871.1. Mas onde ela 
está como 871.1, leia-se: 871. É êrro da-
tilográfico. Há ainda uma emenda do 
nobre Deputado Adolpho Oliveira, que 
está no texto, entre as rejeitadas. 

Sr. Presidente, por ora são estas as re-
tificações a fazer. Proponho-me a pedir 
à Comissão paciência para aceitar ou-
tras alterações quando eu concluir a re-
visão que estou fazendo no meu parecer. 
Até o momento encontrei estas, mas de-
vem existir outras, como também podem 
ter ocorrido omissões, o que a Comissão 
há de perdoar, dado o grande número 
de emendas e o prazo exíguo que tivemos 
para examiná-las. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Tem a palavra o Sr. Sena-
dor Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI· 
NHO - V. Ex.a arrolou a Emenda n.0 473 
entre as prejudicadas e, também, entre 
as rejeitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator, Deputado Oliveira Brito. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Agradeceria, apenas, que V. Ex.a fixasse 
se efetivamente a considera rejeitada 
ou prejudicada. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Esta emenda está prejudicada. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho _ 
Então, está explicado. Quanto à Emen. 
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da n.0 449. V. Ex.a. arrolou-a entre as 
emendas aprovadas, mas fêz uma indi-
cação - 449.1. Não há um engano? 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- V. Ex. a. tem razão - e apenas 449. 

O Sr. Senador Josaphat l\larinho -
Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o nobre 
Deputado Paulo Sarasate, na presunção 
de que S. Ex.a. vai levantar questão de 
ordem sôbre emenda de sua autoria. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- (Questão de ordem.) Perfeitamente, 
Sr. Presidente, e a levanto com as caute-
las que estou tomando, agora, para não 
escorregar em casca de banana. Fiz uma 
consulta prévia ao Presidente efetivo da 
Comissão e pedi esclarecimentos ao Sr. 
Relator, também. Mas queria ficasse a 
matéria consignada em ata, e, para isso, 
preciso do esclarecimento do Sr. Sub-
Relator Oliveira Brito. 

Trata-se da Emenda n.0 286. Essa 
emenda, de minha autoria, contém duas 
partes. Não sei como fizeram a divisão; 
se a cortaram, mandaram um pedaço 
para êste e outro pedaço para aquêle. 
Não sei qual foi a sistemática usada do 
ponto de vista material. A primeira par-
te da emenda refere-se precisamente à 
matéria subordinada ao nobre Deputado 
Oliveira Brito. Diz assim: 

"Redija-se assim o item XII do 
art. 8.0 " 

E a segunda parte é sôbre disposições 
gerais; está sob a paternidade intelec-
tual do nobre Deputado Djalma Marinho. 

Então a emenda tem duas partes: uma 
parte da minha emenda está sob a pa-
ternidade intelectual, sob as luzes do 
Sub-Relator Oliveira Brito; e, a segun-
da parte está tutelada pelo brilhantismo 
do nobre Deputado Djalma Marinho. 
Sôbre a segunda parte não tomei conhe-
cimento de qual tenha sido o parecer. 

Mas não está em debate e nem posso 
nela falar neste momento. Vou falar sô-
bre a primeira parte, que é matéria pre-
cisamente da órbita do Deputado Olivei-
ra Brito. Refere-se ao item XII do art. 
8.° Como não encontrei, nas conclusões 
do seu brilhante parecer, qualquer re-
ferência a essa parte, e como o nobre 
Relator-Geral me disse que o seu pare-
cer era favorável a ela, gostaria de um 
esclarecimento de S. Ex.a. 

A emenda tem a seguinte redação: 
"Compete à União: 
XII - Organizar a defesa perma-

nente contra calamidades 
públicas, especialmente a 
sêca e as inundações, e es-
tabelecer planos especiais 
destinados ao amparo das 
regiões menos desenvolvi-
das do País." 

Não vi o parecer de S. Ex.a. sôbre a 
matéria. O nobre Relator Antônio Car-
los disse-me que foi favorável e que êle 
homologou êste parecer. Pergunto a 
S. Ex.a como esclarece a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o Sub-Re-
lator, para prestar os esclarecimentos. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
-Para melhor esclarecimento de V. Ex.a, 
pediria que tivesse a bondade de ler o 
parecer no item 2 ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Pois 
não. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Item 2, letra c. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Pois 
não. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- "Emendas n.0 " 598, 286 e 628, relativas 
ao art. 8.0 , item XII. Da primeira, isto é, 
da 598, retiro a expressão "Organizar a 
defesa permanente contra as endemias 
rurais" e "as calamidades públicas"; da 
segunda, que é a 286, de V. Ex.a., a frase 
"especialmente a sêca e as inundações." 
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O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Não 
entendi bem. Retira quer dizer que supri-
me ou que vai tirando um pedacinho de 
cada? 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Tirou um pedacinho de cada uma pa-
ra compor o texto. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Re-
tirar aí não significa suprimir, então. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Não. Retirar para compor. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - En-
tão, como ficaria o texto, pode-se saber? 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- (Lê.) "Organizar a defesa permanen-
te contra as endemias rurais e as cala-
midades públicas - e aí entra a frase -, 
especialmente a sêca e as inunda-
ções," ... E termina com a Emenda n.0 

628 "e elaborar e executar planos de 
ocupação, valorização e desenvolvimen-
to das regiões geo-econômicas menos 
desenvolvidas do País." 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Prestado o esclarecimen-
to, ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Es-
tá prestado o esclarecimento. Depois, eu 
queria defender, não tôda a minha 
emenda, porque acho que a redação do 
Deputado Oliveira Brito está muito boa 
na primeira parte, mas a parte final da 
minha emenda, pois a sua redação me 
parece melhor do que a da outra. A pa-
lavra "ocupação" da outra emenda, dá 
impressão até de ocupação militar. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Respondida a indagação 
feita pelo nobre Deputado Paulo Sarasa-
te, concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Chagas Rodrigues para uma questão de 
ordem. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - (Questão de ordem.) Sr. Presi-
dente, eu gostaria que o nobre Relator 
esclarecesse o seu parecer sôbre a Emen-
da n.0 224, de autoria do nobre Senador 

Vasconcelos Tôrres. Por essa emenda, o 
mandato dos Senadores passa a ser de 6 
anos. S. Ex.a faz referência a outra pro-
posição pela qual o mandato dos depu-
tados federais passaria a ser de 3 anos. 
O nobre Relator, pelo seu trabalho de 
ontem, aceita esta emenda. Não sei se 
houve equívoco. Gostaria que S. Ex.a es-
clarecesse se aceita ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Com a palavra o Sr. Relator 
para prestar os esclarecimentos solicita-
dos, 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, na sessão de ontem, 
prestei esclarecimentos. A emenda refe-
rente aos Senadores, por engano datilo-
gráfico, não figurou entre as rejeitadas, 
mas o equívoco ficou provado, pois, a 
emenda atinente aos Deputados estava 
entre as recusadas. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Prestados os esclarecimen-
tos, com a palavra o nobre Senador Au-
rélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- (Sem revisão do orador.) Sr. Presi-
dente, li atentamente os pareceres do 
nobre Sub-Relator, Deputado Oliveira 
Brito, e do nobre Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos. 

Confesso que me surpreendi com as 
objeções feitas pelo nobre Senador An-
tônio Carlos à aprovação pelo Sub-Rela-
tor da matéria das Emendas n.0 s 821, 
521-M, 365, de autoria do Deputado Paulo 
Sarasate, e 588. 

Ora, Sr. Presidente, sou favorável a 
que os vereadores tenham a devida re-
muneração pelos serviços prestados pela 
ocupação de seu tempo que poderia ser 
usado noutros misteres. Se verifico que 
o Relator da matéria é contra essas 
emendas que não estendem remunera-
ção aos trabalhos de todos os vereadores, 
mas àqueles que foram eleitos nas ca-
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pitais ou em municípios de mais de 200 
mil habitantes, então concluo que a obje-
ção seria total a uma luta pela apro-
vação de emendas que satisfizessem essas 
justíssimas reivindicações de os nossos 
edis de todos os municípios do Brasil. 

Examinemos perfuntôriamente as ob-
jeções. "As primeiras três emendas vi-
sam permitir remuneração aos vereado-
res". Não é verdade, o determinativo es-
tá mal empregado, data venia. Remune-
ração será concedida a vereadores de ca-
pitais e de municípios de mais de 200 mil 
habitantes, conforme penso li certo. "A 
medida recentemente adotada através 
de ato institucional não provocou ne-
nhum desinterêsse pela disputa das ca-
deiras às Câmaras Municipais nas elei-
ções últimas e, acima de tudo nobilita a 
função ... " como se legislar gratuita-
mente a nobilitasse. Houve desinterêsse. 
Há disputa, não há dúvida alguma. Mas 
um grupo substancial de elementos ca-
pazes, porém pobres, dos nossos muni-
cípios esquivou-se, eliminou-se da dispu-
ta e, então, passamos a ter somente 
aquêles com situação econômica e finan-
ceira firme a disputar as vagas nas Câ-
maras de Vereadores; ou então aquêles 
que, para sobreviver, terão de fazer acôr-
dos, muitas e muitas vêzes, com os pre-
feitos, para aprovação de certas e de-
terminadas matérias. Na verdade, vamos 
colocar os vereadores nas mãos dos pre-
feitos. Sei que há muita resistência há 
muita gente honesta, muitos ho~ens 
dignos. Não duvido disto. Mas sei que há 
corruptores e aquêles que, muitas vêzes 
por necessidade, se deixam dominar por 
êles. 

Ora, Sr. Presidente, solicitei destaque 
para essas emendas, embora as minhas 
convicções sejam muito mais amplas. 
Uma das proposições é do Deputado Ruy 
Santos. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Per-
mita V. Ex.a um esclarecimento. As 
emendas estão destacadas automàtica-

mente, em face da divergência dos pa-
receres. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-De qualquer modo. 

Manifesto-me favorável à aprovação 
da letra b desta última emenda que ga-
rante ao funcionário público que exer-
ça a vereança o direito de perceber, du-
rante as sessões legislativas, seus venci-· 
mentos. Creio que todos estamos de acôr-
do com isto. É a Emenda n.O 365. Mas 
verifica-se o seguinte fato. Determinado 
elemento trabalha para uma firma par-
ticular, tempo integral, 8 horas, um en-
genheiro, um médico, um bacharel em 
direito, um técnico, um cidadão qual-
quer. :tl:le prestará ao município os seus 
serviços gratuitamente. O funcionário 
público, porém receberá dos cofres da 
Nação pelos serviços prestados à comu-
na. Acho justo, pois não, mas comete-se 
uma injustiça: impede-se que aquêle 
engenheiro capaz, aquêle médico, aquêle 
cidadão comum, aquêle professor, aquê-
le operário possa disputar, uma cadeira 
porque vai legislar gratuitamente, e se as 
horas das sessões coincidirem com as de 
tr_abalho terá então de renunciar, pois 
nao vai morrer de fome, ou terá de ne-
gociar com o prefeito a aprovação de 
certas matérias. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Vai-
se vender ... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Pediria ao nobre Deputado 
Paulo Sarasate que não aparteasse, pois 
S. Ex.a infelizmente não é membro da 
Comissão. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
A outra emenda ao art. 40 diz: 
"A Câmara dos Deputados compõe-
se de representantes do povo eleitos 
pelo voto secreto e direto em cada 
Estado ou Território." 

Há emenda nossa acrescentando "uni-
versal, secreto e direto". 
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Não há coisíssima alguma neste pro-
jeto de Constituição que não tenha um 
sentido. O artigo 40 diz: 

"A Câmara dos Deputados compõe-
se de representantes do povo eleitos 
por voto secreto em cada Estado ou 
Território." 

Ora, já o Senado compõe-se de repre-
sentantes dos Estados eleitos pelo voto 
direto e secreto, segundo o princípio ma-
joritário. Por que o Senador é eleito pelo 
voto secreto e direto e o Deputado pelo 
voto secreto? 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Está corrigida esta parte. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Então, a eleição poderá ser indireta. 
Seria o corporativismo que viria ressur-
gir. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
A emenda corrigiu. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Possivelmente. A emenda corrigiu 
mas foi rejeitada. Aí é que está a ques-
tão. Por isso estou discutindo a matéria. 

O Sr. Senador José Guiomard - Foi 
rejeitada? 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-Sim. 82.1- 521-M. Está aqui: 365 e 
588. "Deixei de concordar com a apro-
vação das de números tais, tais e tais, 
inclusive com a aprovação desta". 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
Eu fui favorável. 

O Sr. Senador José Guiomard - Não 
é a última palavra, porque não é a vo-
tação. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Em verdade, estamos em discussão pa-
ra preparar o nosso espírito para a vo-
tação. Sei é claro que a última palavra 
é a votação. Inclusive, como disse o no-
bre Relator, no seu parecer, êle sempre 
está predisposto a reexaminar a maté-
ria. Mesmo porque o tempo de que dis-
pôs para examinar o trabalho dos Sub-

Relatores foi demasiadamente curto. Os 
Sub-Relatores tiveram mais tempo - e 
ainda foi curto - para estudar a maté-
ria. O Relator teve de emendar cabeça 
com pé, dia com noite para prestar êsses 
esclarecimentos. 

Então, Srs. Membros da Comissão e 
nobre Relator, desejaria que prestásse-
mos como estamos fazendo, tôda a aten-
ção a esta matéria, que é importantíssi-
ma e, no caso vertente, mantivéssemos o 
parecer do Sub-Relator, que espero o 
mantenha no que tange a essas quatro 
emendas rejeitadas pelo nobre Relator, 
a quem faço um apêlo no sentido de que 
reformule o seu pensamento. As reclama-
ções são de todo o País. Não melhoramos 
o nível das nossas Câmaras Municipais, 
e agora - não volto a argumentar -
vamos eliminar da vida pública munici-
pal uma infinidade de elementos. Per-
guinto eu: qual a diferença entre um 
vereador, por exemplo, de São Paulo e 
um Deputado Estadual do território do 
Acre, do Estado de Alagoas ou do Ama-
zonas? Em poder econômico e financei-
ro, a Capital de São Paulo vence a maio-
ria dos Estados da Federação, quanto à 
responsabilidade, não vejo diferença. E 
assim, iria a Pôrto Alegre, e a quantos 
municípios dos Estados. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
A diferença está nisso: o Vereador da ci-
dade de São Paulo tem responsabilidade 
muito maior do que a de um Deputado 
dos pequenos Estados do Nordeste. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Nem discuto a responsabilidade. 

O Sr. Deputado José Barbosa - V. Ex.a 
deveria citar Santo André. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Para mim, a responsabilidade é a 
mesma, até a um vereador que represen-
ta aquêle municipiozinho de cinco mil 
habitantes. Ésse conceito de responsabi-
lidade é muito elástico, mas, guardadas 
as proporções, a responsabilidade é a 
mesma. 
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Sr. Presidente, como achei que êsse 
assunto era substancial tratei de discuti-
lo, na esperança de que o nobre Relator 
até reformule o seu pensamento para 
aceitar aquela emenda mais ampla, que, 
dê aos Vereadores de todos os municí-
pios do Brasil o direito ao subsídio, den-
tro daqueles cuidados, daquelas limita-
ções, a fim de que o Vereador do muni-
cípio, digamos, de Santo André não per-
ceba mais que o Deputado Federal a fim 
de que o vereador de município muito 
pequeno, de rendas insignificantes, não 
marque os seus subsídios de tal manei-
ra que absorva tôda a renda municipal, 
mas os subsídios sejam mantidos. 

Era, Sr. Presidente, a nossa pondera-
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Sr. Presidente, solicitei, para a 
parte do projeto de Constituição agora 
submetida à discussão, vários destaques 
e na ocasião oportuna, acredito que até 
mediante alguns esclarecimentos pode-
remos solucionar o assunto mais ràpida-
mente. 
Contudo, Sr. Presidente, há uma maté-
ria para a qual desejo, dada sua indis-
cutível importância, convocar a atenção 
da Comissão nesta fase da discussão. 

O nobre Sub-Relator da matéria, emi-
nente Deputado Oliveira Brito, deu pa-
recer à Emenda n. 521 no que tange ao 
seu § 5.0 , que diz o seguinte: 

"O Vice-Governador do Estado será 
o Presidente da Assembléia Legisla-
tiva onde só terá voto de qualidade." 

Ora, Sr. Presidente, sabe a Comissão, 
sabe o Congresso e a opinião pública na-
cional que êsse item constava do proje-
to no seu esbôço inicial, mas, de tal for-
ma a matéria toca à autonomia dos Es-
tados, no que tange ao Poder Legislati-
vo, que representações foram feitas qua-
se por tôdas as Assembléias Legislativas. 

Trago o testemunho de São Paulo, onde, 
na televisão e no rádio, as manifesta-
ções, tanto de representantes da ARENA 
como do MDB, foram, na sua maioria, 
contrárias. 

Não ignoramos que as Assembléias Le-
gislativas já têm, na nossa tradicional 
e agora exagerada restrição de autono-
mia, atribuição legislativa muito restrita. 
Não é o que ocorre, por exemplo, nos 
Estados Unidos, onde as Assembléias po-
dem, inclusive, legislar sôbre Direito 
substantivo. Por exemplo, em alguns Es-
tados há jôgo, em outros não. Para uns 
a maioridade é aos 21 anos, para outros 
aos 18 anos, pelo menos para efeito elei-
toral; certos Estados reconhecem o di-
vórcio, outros não. Há Estados ainda com 
a Lei Sêca. Isto não ocorre no Brasil. 
Pelo projeto sabemos que as atribuições 
do Legislativo, inclusive estadual, serão 
afetadas. 

Se houvesse Assembléia e Câmara ou 
Assembléia e Senado, como nos Estados 
Unidos, poderíamos atribuir podêres con-
juntos ao Vice-Governador. Mas isso 
não ocorre aqui, pois nos Estados bra-
sileiros o regime é unicameral, só fun-
ciona a Assembléia Legislativa. 

Sr. Presidente, se permitirmos que o 
Vice-Governador tenha a responsabili-
dade de governar o Legislativo nos Esta-
dos - onde sabemos até por processos 
que não são os mais convenientes, há 
intervenção ostensiva do Poder Executi-
vo ao Poder Legislativo, inclusive pre-
cisamente na luta, para a composição 
da Mesa - iremos, é o meu modo de 
ver, fazer com que êste órgão tenha a 
sua independência, a sua autonomia, sê-
riamente comprometida. 

Sr. Presidente, repito o que disse no 
início, no projeto isso não foi pôsto; foi 
até retirado. Naturalmente, o Govêrno, 
pelos seus órgãos de informações foi 
sensível a estas manifestações vindas de 
tôdas as áreas do Brasil. Não vejo como 
- e se fôr mantido será um dos pontos 
de debates mais acesos na discussão e 
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votação da matéria em Plenário - ire-
mos ignorar êstes pronunciamentos pa-
ra restabelecer aquela idéia, originária 
e abandonada pelo Govêrno, de ter a 
Presidência da Assembléia Legislativa 
um Presidente nato, que seria o Vice-
Governador do Estado. Eu me animo 
mesmo, neste passo- e oriento-me sem-
pre no sentido de que as coisas possam 
resolver-se por compreensão e por apê-
lo - a levar à ponderação esclarecida 
do nobre Deputado Oliveira Brito o se-
guinte argumento que, me parece, po-
derá colocar a questão em seus têrmos 
apropriados. Seria o caso de deferir às 
autonomias regionais, estaduais, a solu-
ção do problema, e não, compulsoria-
mente, obrigar certos Estados - creio 
ser o caso do Rio Grande do Norte -
cujas Constituições estabelecem êsse sa-
lutar princípio da autonomia legislativa, 
por consultar seus interêsses, que o Vice-
Presidente seja o Presidente da Assem-
bléia. 

O Sr. Deputado ADOLPHO OLIVEIRA 
- Já o Rio Grande do Sul não tem nem 
Vice-Governador. 

O Sr. Senador José Guiomard - No 
Estado do Amazonas, como V. Ex.a está 
dizendo a situação é a mesma do Esta-
do do Rio Grande do Norte. Já no Esta-
do do Acre, é diferente, êle não tem essa 
função. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Como vê V. Ex.8 , a situação é 
esta: há Estados que não têm Vice-Go-
vernador, há Estados que têm Vice-Go-
vernador e lhe deferem a possibilidade de 
ser Presidente da Assembléia; há outros 
Estados como São Paulo em que, inclusi-
ve, recentemente, essa possibilidade en-
controu uma contradita que eu me ani-
maria a dizer quase unânime, da pró-
pria Assembléia. 

Não vejo, portanto, Sr. Presidente, por-
que fôssemos aqui estabelecer ad perpe-
tuam, dentro desta conceituação atra-
vés da qual elaboramos o texto consti-
tucional, esta regra constrangedora, im-

perativa, impedindo que em assunto tão 
importante as autonomias regionais 
exercitassem seu direito de regular me-
lhor a matéria, conforme seus interês-
ses específicos. 

Ouvirei V. Ex.8 com prazer, Senador 
Eurico Rezende. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Per-
filho inteiramente o ponto de vista de 
V. Ex.a Entendo que, se a emenda resul-
tar em dispositivo constitucional, tere-
mos aí uma figura intervencionista na 
autonomia regional. Naturalmente ins-
pirou o autor da emenda a circunstân-
cia de constar no projeto um dispositi-
vo que dá ao vice-Presidente da Repú-
blica a atribuição de presidir o Congres-
so Nacional. Mas são situações inteira-
mente diferentes. O vice-Presidente da 
República, presidindo o Congresso Na-
cional, tem, por assim dizer, uma pre-
sença meramente panorâmica, e não de 
intervenção, de atuação direta nas duas 
Casas do Congresso Nacional. Mas o 
mesmo não ocorre na situação conectada 
com o vice-Governador do Estado, que 
terá a administração direta dos legisla-
tivos regionais. Quer-me parecer que 
V. Ex.a tem inteira razão, uma vez que 
sua argumentação é totalmente proce-
dente e, em via de conseqüência, irres-
pondível. Tenho a impressão de que o 
eminente sub-Relator, reexaminando a 
situação e se houver possibilidade regi-
mental, poderá dar a solução que V. Ex.8 

preconiza, qual seja a de deixar ao ar-
bítrio, à discrição dos órgãos regionais 
a solução do problema. 

O SR. DEPUTADO ULY~SES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, para terminar, 
desejaria que concertássemos aqui uma 
decisão, que me parece a mais acertada, 
no sentido de não se criar a regra impe-
rativa de que em todos os Estados e Ter-
ritórios o Vice-Governador seja o Presi-
dente da respectiva Assembléia e que, 
não havendo esta proibição, conforme 
ocorre no texto da Constituição de 1946, 
os Estados, através do próprio Poder Le-
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gislativo, decidam por emenda constitu-
cional como resolver a espécie. 

Era, Sr. Presidente, a intervenção que 
eu desejava fazer. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELICIA-
NO - Sr. Presidente, acabo de ouvir com 
tôda a atenção a exposição feita pelo no-
bre Deputado Ulysses Guimarães, relati-
vamente ao preceito, aprovado pelo Sub-
Relator, de entregar a presidência das 
Assembléias legislativas estaduais aos 
Vice-Governadores dos Estados. 

Renovo a afirmativa de S. Ex.a Em 
São Paulo, o pensamento é unânime, 
sem quaisquer preocupações partidárias. 
Há nos componentes da Assembléia Le-
gislativa de São Paulo um só pensamen-
to. O preceito de caráter limitativo virá, 
sem dúvida, quebrar a autonomia dos 
podêres legislativos estaduais. O Presi-
dente da Assembléia é quem dirige, quem 
disciplina a vida das Assembléias. É, co-
mo acaba de acentuar o nobre Senador 
Eurico Rezende, quem organiza os servi-
ços, nomeia os funcionários e cuida da 
vida interna da Assembléia Legislativa 
e das suas relações. Ora, Sr. Presidente, 
permitir que o Vice-Governador do Es-
tado, órgão do Poder Executivo, vá ter 
esta atuação sôbre a vida das Assem-
bléias Legislativas é, sem dúvida, uma 
quebra do princípio de autonomia de-
fendido intransigentemente nas organi-
zações estaduais, é a quebra de um pre-
ceito que já constitui tradição no nosso 
Direito Constitucional. A idéia de dei-
xar às constituições estaduais a delibe-
ração sôbre o assunto é, sem dúvida, de 
efeito salutar. A exclusão do preceito 
proibitivo da Carta Constitucional cons-
titui uma necessidade, e não tenho dúvi-
da de que o eminente Deputado Oliveira 
Brito atenderá ao apêlo, que encontra 
eco em tôdas as unidades federativas do 
Brasil. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Permite o nobre Deputado Antônio Fe-
liciano um aparte? 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - Pois não. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Estou de pleno acôrdo com V .Ex.a, com 
o Deputado Ulysses Guimarães e com o 
Senador Eurico Rezende. Seria razoável 
que as Câmaras Municipais fôssem pre-
sididas pelos Vice-Prefeitos, se o prin-
cípio é êste, porque os Vice-Prefeitos, 
juntamente com os Prefeitos, são man-
datários do povo, eleitos pelo povo em 
eleições diretas, enquanto que o Vice-
Governador, nem é representante dopo-
vo, eleito que é em eleição indireta, fru-
to de uma composição política de oligar-
quia. E, mais, seria para dar ênfase atri-
buir ao Poder Executivo o comando dos 
dois Podêres, o Executivo e o Legislati-
vo. De modo que a iniciativa mais pru-
dente e até conciliatória é a que V. Ex.a 
vem frisando agora: a de permitir que 
a Constituição dos Estados, de acôrdo 
com as circunstâncias e as condições de 
vida de cada unidade, resolva o proble-
ma; mas nunca consagrar no texto da 
Carta Magna a obrigação de entregar às 
Assembléias Legislativas a chefia do Po-
der Executivo, eleita pelo voto indireto 
na pessoa do Vice-Governador. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - O nobre Deputado Adolpho 
Oliveira antecipou um pensamento meu. 
Eu iria, na dissertação que faço para 
justificar meu ponto de vista, em per-
feita concordância com o Deputado Ulys-
ses Guimarães, descer aos municípios 
para dizer que a regra inscrita para os 
Estados amanhã seria estendida aos mu-
nicípios e as Câmaras Municipais passa-
riam a ter sua vida, sua organização, sua 
disciplina entregues aos Vice-Prefeitos, 
que hoje não são eleitos pelo sufrágio. 

O Sr. Senador José Guiomard - Que-
brando uma tradição secular. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - Aliás, os Vice-Prefeitos, com 
a direção das Câmaras Municipais, reti-
rada amanhã o contrôle abosluto do Po-
der Legislativo da mão do Prefeito. Isso 
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de direito porque, de fato, hoje, infeliz-
mente, isto já ocorre na vida de nossos 
municípios. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Sou contra, de igual modo, à inserção, 
na Carta Magna, do dispositivo que 
v. Ex.a debate neste instante no sentido 
de atribuir aos Vice-Governadores a 
função de presidentes das Assembléias 
Legislativas, mas não pelo mesmo argu-
mento de V. Ex.a, data venia. Sou con-
tra, porque acho uma anomalia, acho 
que fere a tradição, acho que tem um 
cunho intervencionista nas autonomias 
do Estado. Mas quanto ao fato a que 
V. Ex.a alude, de que o vice-governador, 
Presidente da Assembléia, iria discipli-
nar a Assembléia Legislativa, iria co-
mandá-la - e no mesmo caso o Vice-
Presidente das Câmaras Municipais -
não estou de acôrdo. Parece-me que o 
fundamento, do qual discordo totalmente 
é o de que essa presidência seria exerci-
da simbolicamente, já que a função de 
vice-governador é completamente dife-
rente daquela exercida por um Deputado 
estadual, por um Vereador. Portanto, 
apoiando V. Ex.a, in totum, pediria li-
cença para, no meu ponto de vista muito 
modesto, discordar dessa argumentação. 
No mais, estou vendo que o problema le-
vantado pelo Deputado Ulysses Guima-
rães pràticamente já se constitui em 
uma prévia. O apêlo endereçado ao 
Deputado Oliveira Brito, brilhante sub-
Relator da Organização Nacional, é di-
rigido por mim também. Mas através dos 
pronunciamentos, o Deputado Oliveira 
Brito, atendendo a essas ponderações, 
poderá constatar que, o exemplo da As-
sembléia paulista, cujo caso V. Ex.a ci-
tou - e eu poderia aqui antecipar -
também que a quase unânimidade dos 
membros da Comissão Mista de Senado-
res e Deputados considera êsse disposi-
tivo realmente inconveniente e esdrú-
xulo. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - Sr. Presidente, reforça minha 
argumentação a palavra do ilustre Se-

nador Vasconcelos Tôrres. S. Ex.a tra-
duz um pensamento que acredito esteja 
hoje já generalizado nesta Comissão. 

Fixou bem o ilustre Deputado Ulys-
ses Guimarães êste ponto. Quando ini-
ciei minha vida política, São Paulo ti-
nha sua Câmara dos Deputados e seu 
Senado. Aí poderia ter justificativa a 
idéia de presidir o Vice-Governador do 
Estado, ou o Vice-Presidente do Estado 
naquele tempo, o Congresso Estadual. 
Hoje, não, agora com a existência doPo-
der Legislativo, não se justifica essa ino-
vação, que se inscreve no cenário federal, 
ou seja, a de presidir o Vice-Presidente 
da República o Congresso Nacional, mas 
continuando, tanto o Senado como a Câ-
mara dos Deputados, com seu Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - V. Ex.a iniciou sua brilhan-
te intervenção há dez minutos. Desta 
forma seu tempo está esgotado e eu pe-
diria a V. Ex.a terminasse sua exposi-
ção. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - Sr. Presidente, gosto 'de obser-
var rigidamente a disciplina. Nestas 
condições, termino aqui minha exposi-
ção em complemento ao ponto de vista 
esposado pelo Deputado Ulysses Guima-
rães, na certeza de que o ilustre Sub-
Relator, Deputado Oliveira Brito, aten-
derá ao apêlo da Comissão, que acredito 
seja hoje, se não unânime, pelo menos 
da maioria dos seus membros. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Sr. Presidente, sensível ao problema ora 
em debate, iniciado pelo nobre Deputado 
Ulysses Guimarães e com a intervenção 
de outros parlamentares, apresentei al-
gumas emendas que não tiveram o be-
neplácito do ilustre Sub-Relator, o nobre 
Deputado Oliveira Brito. A norma juris-
dicional estabelecida nas Constituições 
brasileiras é no sentido de assegurar a 
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autonomia não apenas dos Estados, mas 
também dos municípios. É natural que 
o projeto ora em debate, encaminhado 
pelo Poder Executivo, ou procure esta-
belecer uma série de exceções ferindo a 
autonomia dos Estados, e até a dos mu-
nicípios, quando assegura, por exemplo, 
a nomeação pelo Governador do Esta-
do, com a aprovação do Presidente da 
República, de prefeitos para municípios 
considerados de interêsse da segurança 
nacional. 

Procurando uma fórmula que equili-
brasse as duas soluções em relação ao 
Vice-Governador - a primeira, estabe-
lece na Carta Magna que o Vice-Gover-
nador deve exercer a presidência da As-
sembléia Legislativa, e é preconizada pe-
lo nobre Deputado Oliveira Brito; a se-
gunda, sustentada pelo ilustre Deputado 
ffiysses Guimarães, deixa a decisão às 
Assembléias Legislativas, na oportunida-
de da adaptação das Constituições esta-
duais à nova Constituição, conforme 
estabelece um dos artigos das Dispo-
sições Transitórias - ofereci a se-
guinte emenda ao inciso VII do art. 13, 
mandando incluir mais um parágrafo e 
renumerando os demais. 

"§ 3.o - o vice-governador exerce-
rá as funções de Secretário sem Pas-
ta, cujas atribuições serão definidas 
em lei." 

o caso de São Paulo, invocado aqui 
pelos nobres Deputados Ulysses Guima-
rães e Antônio Feliciano, é inteiramente 
procedente, porque o atual vice-gover-
nador, escolhido através de eleições in-
diretas, exerceu o mandato de deputado 
durante 4 anos. Há uma resistência qua-
se que unânime da Assembléia Legislati-
va de São Paulo em aceitar a tese ado-
tada pelo nobre Deputado Oliveira Brito, 
ou seja, a de exercer o vice-governador 
também a presidência da Assembléia Le-
gislativa. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Com muito prazer. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Acrescente V. Ex.a à sua argumentação 
a circunstância de que inscrever na 
Constituição Federal norma que impo-
nha aos Estados ter o Vice-Governador 
como Presidente da Assembléia Legisla-
tiva é, evidentemente, violar a organiza-
ção do sistema federativo. A particulari-
dade concernente à direção dos podêres 
constitucionais dos Estados é matéria 
da competência específica e privativa dê-
les. Não nos compete deliberar sôbre isto 
na Constituição Federal senão violando o 
princípio da organização federativa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
V. Ex.a tem tôda razão em seu argumen-
to. o Deputado Ulysses Guimarães, aliás 
num ligeiro paralelo entre a Federação 
americana e a Federação brasileira, sa-
lientou que a autonomia dos Estados, das 
unidades federativas na América do 
Norte é de tal maneira que, muitas vê-
zes, se tem a impressão de que determi-
nados Estados são mais fortes do que a 
própria União. Ésse fenômeno político, 
por sinal ressaltado por vários comen-
taristas e ensaístas, é que distingue a 
Federação brasileira da Federação ame-
ricana. Nos Estados Unidos a Federação 
se formou de baixo para cima e, aqui, 
ocorreu o contrário: a Federação se 
constituiu de cima para baixo. 

Sr. Presidente, dentro desta ordem 
de idéias, apresentei também uma emen-
da ao art. 15, § 1.0 , mandando incluir o 
cargo de Vice-Prefeito. O projeto prevê 
o cargo de Prefeito e Vereadores, esco-
lhidos em eleição direta, mas exclui o 
de Vice-Prefeito. Em São Paulo, por 
exemplo, há o cargo de Vice-Prefeito. 
Nos demais Estados, com exceção de al-
guns, não há. Entretanto, se não incluir-
mos o cargo de Vice-Prefeito, ocorrerá 
que, na hipótese da renúncia ou da morte 
do Prefeito, ao Presidente da Câmara ca-
beria assumir a chefia do Executivo. Es-
sa interferência do Legislativo no Exe-
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cutivo contraria o princípio da indepen-
dência e harmonia dos Podêres. Daí por-
que, em complemento a essa emenda, 
apresentei outra, estabelecendo que o 
Vice-Prefeito exercerá as funções que 
lhe forem conferidas em lei, is+;o é, na 
lei orgânica dos municípios, votada pe-
la Assembléia Legislativa. 

São estas, Sr. Presidente, as considera-
ções que a respeito me cabia formular 
Ao mesmo tempo, desejo salientar que 
o nobre Deputado Oliveira Brito deixou 
de considerar emenda de minha au-
toria que manda suprimir a alínea b do 
§ 1.0 , do art. 15, justamente aquela que, 
ferindo a autonomia dos municípios, de-
termina que cabe aos Governadores no-
mear, de acôrdo com o referendo do 
Presidente da República, os Prefeitos das 
cidades consideradas de interêsse da se-
gurança nacionaL 

Todos sabemos, hoje que o conceito de 
segurança nacional é muito amplo. e, em 
várias palestras· e conferências realiza-
das sob o patrocínio da Escola Superior 
de Guerra, inclusive pelo ilustre Mare-
chal Castello Branco e pelo ilustre Ma-
rechal Cordeiro de Farias, já foi frisado 
que o conceit~ de segurança nacional 
não abrange apenas o aspecto militar, 
mas, t3mbém, aspectos geo-econômicos 
sociais e os relativos à política continen· 
tal e à política internacional. 

São estas, Sr. Presidente, as considera· 
ções que eu desejaria formular. 

Muito grato a V. Ex.a. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
José Guiomard. 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD -
Sr. Presidente, eu desejaria trazer ao 
conhecimento dêste órgão e do nobre 
Sub-Relator Oliveira Brito o testemu-
nho do Estado mais nôvo da Federa-
ção. Do que foi dito nesta sala, nesta 
hora, compreende-se fàcilmente que 
prevalece, pelo menos na maioria dos 
membros desta Comissão a idéia de 
que não deve fazer parte da Cons-

tituição Federal um dispositivo limi· 
tativo da autonomia dos Estados. O 
que já existe é exatamente esta liberda-
de para cada Estado. Citei, quando 
aparteei o Deputado Ulysses Guimarães, 
que se faz no meu Estado de uma ma-
neira e, no Estado do Amazonas, o nos-
so bom vizinho, de outra. Não há gran-
de semelhança entre o caso da Vice-
Presidência da República e o da Vice-
governadoria de cada Estado. Nós, por 
emenda constitucional, evitamns qve se 
desse ao Vice-Governador essa atribuição 
a que nos estamos referindo, porque o 
Vice-Governador pode não querer pas-
sar por um grande mudo, ou por uma 
pessoa que não tem papel nenhum, en-
quanto não é chamada para substituir 
o Governador. Parece que as suas fun-
ções caberiam melhor dentro do Poder 
Executivo. A emenda do Estado do Acre 
dá ao Vice-Governador, como em tôda 
parte, a função de substituto do Gover-
nador e prevê que em lei especial se lhe 
dê também outra função complementar. 
Mas a própria emenda já diz que essa 
função complementar depend~ria da 
aceitação ou não do Vice-Governador. 

Deixo aqui meu apêlo, Sr. Presidente, 
ao Sub-Relator Oliveira Brito, que, quan-
do Presidente da Comissão de Justiça da 
Câmara Federal, sempre se mostrou um 
bom amigo do Estado que tenho a hon-
ra de representar no Senado, no senti-
do de que essa situação que temos atual-
mente, permaneça, isto é, de que não te-
nhamos de nos adaptar a novas soluções, 
porque lá no Acre, pequenino, modesto, 
nôvo, humilde, estamos dentro do ponto 
de vista quase generalizado que acabo 
de ouvir nesta Comissão. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permite V. Ex.a. um aparte? 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD -
Pois não. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Devemos atentar na circunstância de que 
inscrever na Constituição a regra cons-
tante da emenda em discussão será prà-
ticamente obrigar os Estados a criarem 
o cargo de Vice-Governador. 
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O SR. SENADOR JOSÉ GUIOl\'lARD -
Que muitos ainda não têm. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Há casos mesmo em que não é conve-
niente a criação dêsse cargo. É inteira-
mente inconveniente a adoção de medi-
da dessa natureza. 

O SR. JOSÉ GUIOMARD - Muito 
obrigado. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. DEPUTADO DJALMA MARI· 

NHO- Sr. Presidente, admito a solução 
proposta pelo Deputado Ulysses Guima-
rães mas peço vênia para recordar a S. 
Ex.a e aos demais Congressistas que se 
pronunciaram sôbre o assunto que, em 
diversos Estados da Federação tem sido 
conferida ao Vice-Governador a atribui-
ção de presidir a Assembléia. Trata-se 
de matéria da competência exclusiva dos 
Estados. O texto constitucional não deve 
conter determinação impositiva a res-
peito. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permite V. Ex.a uma intervenção? 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Com muito prazer. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Não preciso usar da palavra em caráter 
isolado. Em aparte a V. Ex.a eu queria 
exatamente assinalar que não se deve 
consignar na Constituição qualquer dis-
positivo a êsse respeito. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Pois não. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Trata-se de matéria de organização 
constitucional dos Estados. O Constituin-
te estadual deliberará se convém ou não 
criar o cargo de vice-governador, e se 
deliberar criá-lo estabelecerá em que 
condições o titular exercerá suas funções. 
Não compete ao constituinte federal dis-
PQr a respeito. V. Ex.a diz bem. Criar nor-
ma impositiva a propósito é reduzir, con-
tràriamente ao princípio do regime fe-

derativo, a competência institucional dos 
Estados. 

O SR. DEPUTADO DJALMA l\IARI-
NHO- Como V. Ex.a vê, Sr. Presidente, 
regozijo-me com o apoio que recebi do 
Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Pelo adiantado da hora vou 
suspender os nossos trabalhos. Convoco 
sessão seguinte, para prosseguimento dos 
debates para as 15 horas. Está levanta-
da a sessão. 

(Encerra-se a reunião às 13.30 
horas). 

s.a REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 
4 DE JANEIRO DE 1967 

As 15 horas do dia 4 de janeiro de 
1967, na Sala das Comissões, sob a 
presidência do Senhor Senador Euri-
co Rezende, Vice-Presidente, no 
exercício da presidência, presentes 
os Senhores Senadores Wilson Gon-
çalves - Manoel Villaça - José 
Guiomard - Heribaldo Vieira -
Vasconcelos Tôrres - Antônio Car-
los - Aurélio Vianna - Josaphat 
Marinho - Ruy Carneiro - Adal-
berto Sena. 

E os Deputados: 
Oliveira Brito - Adaucto Cardo-

so - Djalma Marinho - Tabosa de 
Almeida - Accioly Filho - Antônio 
Feliciano - Ulysses Guimarães -
Adolpho Oliveira - Chagas Rodri-
gues- José Barbosa, reúne-se a Co-
missão Mista incumbida do estudo 
do Projeto de Constituição. 

O Senhor Presidente declara que, ha-
vendo número regimental, está aberta 
a sessão e manda proceder à leitura da 
ata da reunião anterior que, depois de 
lida e aprovada, é assinada pelo Senhor 
Presidente. 

Não há expediente para ser lido. 
O Senhor Presidente comunica que 

continua em discussão a matéria refe-
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rente ao parecer do Senhor Deputado 
Oliveira Brito, iniciada na reunião an-
terior. 

Fazem uso da palavra diversos Senho-
res Congressistas, conforme notas taqui-
gráficas publicadas em anexo. 

São levantadas diversas questões de 
ordem e pedidos de esclarecimentos que 
são atendidos pelo Senhor Presidente 
(ver notas taquigráficas). 

Não havendo mais quem queira dis-
cutir a matéria, o Senhor Presidente en-
cerra a discussão e comunica que vai se 
iniciar a votação do parecer. 

A votação será feita na seguinte or-
dem: a) Emendas com parecer favorá-
vel, salvo destaques; b) Emendas com 
parecer contrário, salvo destaques; c) 
Destaques de emendas com parecer fa-
vorável; d) Destaques de emendas com 
parecer contrário; e) Destaques de 
emendas com parecer favorável do Sub-
Relator e contrário do Relator-Geral, ou 
com parecer favorável do Relator-Geral 
e contrário do Sub-Relator. 

O Senhor Deputado Pedro Aleixo as-
sume a presidência e comunica que es-
tão em votação as emendas com pare-
ceres favoráveis, salvo os destaques. São 
os pareceres aprovados por 18 votos, fa-
zendo o Senador Josaphat Marinho uma 
declaração de voto, conforme notas ta-
quigráficas em anexo. 

Em seguida, passa-se à votação das 
emendas com pareceres contrários, sal-
vo os destaques. Aprovados por 20 votos. 

Em votação as emendas consideradas 
prejudicadas, salvo os destaques. Apro-
vadas por 20 votos. 

Passa-se à votação dos requerimentos 
de destaques e emendas a êles referen-
tes. 

Pedido de destaque do Sr. Senador 
Josaphat Marinho para a Emenda 
n.0 472, visando sua aprovação. Rejeita-
da a emenda que versa sôbre o preâm-
bulo do Projeto. 

Ainda sôbre o preâmbulo há pedidos 
de destaque do Deputado Chagas Rodri-
gues e do Senador Heribaldo Vieira. Os 
do Deputado Chagas Rodrigues referem-
se às Emendas números 217-1 para 
aprovação, 550 para rejeição; o do Se-
nador Heribaldo Vieira à Emenda núme-
ro 838-1, para aprovação e outro pedido 
de destaque do Senador Josaphat Mari-
nho para a Emenda n.0 550, com o obje-
tivo de sua rejeição. Submetida à vota-
ção a Emenda n.0 55 é aprovada por 12 
votos contra 8, ficando prejudicados os 
demais destaques. 

Votação do pedido de destaque do Se-
nador Heribaldo Vieira para a Emenda 
n.0 839-15, referente ao artigo 1.0 É apro-
vado o parecer do Sub-Relator, apoiado 
pelo Relator-Geral, por 11 votos contra 
9, fazendo declaração de voto os Senho-
res Deputados Adolpho Oliveira e José 
Barbosa, conforme notas taquigráficas. 

Votação dos pedidos de destaque do 
Senador Heribaldo Vieira sôbre a Emen-
da n.O 367, 839-12 e do Sr. Deputado 
Paulo Sarasate sôbre a Emenda n.0 367, 
referentes ao inciso III do art. 3.0 

Depois de amplamente discutida a 
matéria, o Sr. Presidente comunica que 
os pareceres dos Srs. Relator-Geral e 
Sub-Relator são no sentido de que a ma-
téria deve ser decidida pelos Membros 
da Comissão, sem uma recomendação 
expressa de que se deva manter o texto 
do projeto ou aceitar a emenda do Depu-
tado Paulo Sarasate (n.0 367). É feita a 
chamada para votação, sendo aprovada 
a Emenda n.0 367 por 14 votos contra 5 
e uma abstenção. 

Votação dos destaques do Deputado 
Ulysses Guimarães para a Emenda n.O 
781-2; Senador Heribaldo Vieira para a 
Emenda n.O 838-2 e 839-13; Deputado 
Paulo Sarasate para a Emenda n.0 366 e 
do Sr. Deputado Adolpho Oliveira para 
a Emenda n.0 805-D, tôdas referentes ao 
art. 7.0 
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São retirados os destaques e mantido 
parecer do Sub-Relator aprovado pelo 
Relator-Geral. 

Votação dos destaques do Senador Au-
rélio Vianna para a Emenda 11.0 430 e 
do Deputado Paulo Sarasate, referente 
ao artigo 8.0 , inciso XII. É aprovado o 
parecer do Sub-Relator por 11 votos con-
tra 9. 

Votação do pedido de destaque do 
Deputado Ulysses Guimarães para a 
Emenda n.0 781-6, referente ao artigo 8.0 , 

inciso XVI, "m", sendo aprovado o pa-
recer do Sub-Relator. 

É retirado o pedido de destaque do Sr. 
Deputado Ulysses Guimarães para a 
Emenda n.0 781-5 (art. 8.0 , inciso XVI, 
"k"'), visto estar ela prejudicada pela 
aprovação da Emenda n.0 1-16. É ainda 
retirado o pedido de destaque do Depu-
tado Ulysses Guimarães para a Emen-
da n.0 781-8 (art. 8°, inciso XVI). 

Votação do pedido de destaque do 
Deputado Ulysses Guimarães para a 
Emenda n.0 781-7 (art. 8.0 , parágrafo 
único), sendo ~.provada a emenda. 

É retirado o pedido de destaque do 
Deputado Ulysses Guimarães para a 
Emenda n.0 781-3 (art. 8.0, XVI, letra c). 

Votação do pedido de destaque do 
Deputado Ulysses Guimarães para a 
Emenda n.0 781-4 (art. 8.0 , XVI, letra 
"g") e do Deputado Adolpho Oliveira 
para a Emenda n.0 805-G que versa sô-
bre a mesma matéria. São aprovadas as 
emendas, que são idênticas, por 12 votos 
contra 9. 

É encaminhada à Mesa declaração de 
voto assinada pelos Srs. Senadores Josa-
phat Marinho, Aurélio Vianna, Ruy Car-
neiro, Deputados Chagas Rodrigues, 
Adolpho Oliveira, Ulysses Guimarães e 
José Barbosa e Senador Adalberto Sena, 
assim redigida: "Declaramos que o voto 
favorável da representação do MDB às 
emendas aprovadas nos pareceres do Re-
lator e dos Sub-Relatores, além da res-

salva dos destaques, não importa a acei-
tação final do projeto de carta consti-
tucional, em seu conjunto, desde que 
condicionamos nosso pronunciamento 
conclusivo à natureza das modificações 
que vierem a ser introduzidas no texto". 

Devido ao adiantado da hora, o Se-
nhor Presidente levanta a sessão, con-
vocando outra para o dia 5, às 9 horas, 
lavrando eu, Maria Helena Bueno Bran-
dão, Secretária, a presente ata que de-
pois de lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Há número regimental. Es-
tá aberta a sessão. A Sra. Secretária irá 
proceder à leitura da Ata da Reunião 
anterior. 

(É lida e aprovada a ata). 
Em votação. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) -Está reatada a discussão do 
parecer do Sr. Deputado Oliveira Brito. 

É franqueada a palavra. 
O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-

MEIDA- Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) - Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Tabosa de Almeida, para dis-
cutir o parecer. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Senhor Presidente, Senho-
res Congressistas, uma das matérias 
constantes do parecer do nobre Sub-Re-
lator, Deputado Oliveira Brito, é preci-
samente a que se refere aos subsidios 
dos Vereadores. Creio que, assim como 
a natureza não dá saltos as leis tam-
bém não deveriam fazê-lo, porque, do 
contrário, elas se afastariam da reali-
dade e se arriscariam a uma revisão. 
imediata. 

A solução que vejo para esta matéria, 
mais certa, mais justa, seria a adoção 
de uma fórmula conciliatória através da 
qual os Vereadores não percebessem 
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subsídios, salvo os Vereadores das Capi-
tais e das cidades de mais de 100 mil 
habitantes. Entretanto há uma opinião, 
da liderança da bancada da ARENA, 
contrária à modificação do texto do 
projeto. 

Na qualidade de Vice-Líder dessa ban-
cada e de membro desta Comissão sin-
to-me prêso a essa deliberação da lide-
rança e, por isso, não poderei, infeliz-
mente, acompanhar nesta Comissão a 
emenda do nobre Deputado Paulo Sara-
sate. 

Essa atitude, entretanto, não significa 
a adoção de ponto de vista idêntico, se 
a liderança evoluir no exame do assun-
to e puder, como espero, abrir a ques-
tão no Plenário do Congresso Nacional. 

Por êste motivo, de certo modo lamen-
to não poder acompanhar o parecer do 
nobre Sub-Relator e ser forçado a acom-
panhar a orientação do nobre Senador 
Antônio Carlos, no seu parecer como 
Relator-Geral. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Permite V. Ex.a um aparte? (Assenti-
mento.) Estou com as idéias defendidas 
por V. Ex.a, porque são irrebatíveis. Ape-
nas desejo deixar bem claro que a maté-
ria adquiriu um cunho polêmico, e isto 
não encerra o debate. V. Ex.a deve ter 
notado que vamos ter a faculdade de 
emendar a Constituição por Maioria ab-
soluta. Se há uma batalha da qual, se 
não sou propriamente o pioneiro, pelo 
menos sou um dos combatentes da linha 
de frente, desde quando Deputado Fe-
deral, e agora como Senador, é esta. 
Creio que o Vereador não remunerado 
vai fazer com que as Câmaras Munici-
pais se transformem em agências de 
corrupção. Gostaria que ficasse bem cla-
ro que o assunto não morre no parecer 
do Relator-Geral, não fecha a porta pa-
ra que a nossa luta prossiga. Agora vejo 
a luta de V. Ex.a, a minha, a de outros. 
Temos, portanto na Comissão Mista de 
Deputados e Senadores, de fazer reparo 

quando êsse assunto começa a preocu-
par o interior brasileiro e àqueles que 
defendem as idéias municipalistas. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
1\:lEIDA - Acolho o aparte de V. Ex.6 

que vem confirmar plenamente as idéias 
expendidas nas minhas considerações. 

A Emenda do nobre Deputado Paulo 
Sarasate, creio, é uma das que melhor se 
conciliam com meu ponto de vista. Não 
devíamos de uma vez só liquidar a ques-
tão negando subsídios a todos os Ve-
readores. 

Devia ser feita uma experiência, pelo 
menos em relação aos vereadores das 
capitais e das cidades mais populosas, 
com cem mil habitantes pelo menos. Mas 
não quero chegar a tanto, neste momen-
to. Não posso conceber como o Projeto 
de Constituição adotou o critério da no-
meação dos Prefeitos das Capitais que, 
a meu ver, é um critério acertado, e ne-
gou remuneração aos Vereadores. 

A matéria, como disse o nobre Sena-
dor Vasconcelos Tôrres, é uma das mais 
polêmicas do Congresso Nacional, neste 
instante. 

Se fôr de imediato posta em votação, 
estarei adstrito à orientação da lideran-
ça. Mas, Sr. Presidente, eu tomaria a li-
berdade de requerer a V. Ex.a o adia-
mento da discussão e votação desta ma-
téria referente aos subsídios dos verea-
dores, para que ela somente seja votada 
na reunião de amanhã de manhã ... 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - . . . pois desta forma, outros 
entendimentos poderão processar-se e 
será possível, talvez, chegar à solução 
conciliatória preconizada. 

Tem o aparte o nobre Senador Josa-
phat Marinho. 

O Sr. Senador Josaphat 1\larinho -
Não há emendas estabelecendo que a lei 
complementar disporá sôbre vantagens 
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de vereadores? Creio que há. E tenho 
a impressão de que esta seria a solução 
ideal. Nós não precipitaríamos, neste 
instante, nenhuma decisão final e, ao 
mesmo tempo, iríamos ao encontro do 
pensamento daqueles que sustentam 
que a matéria, pelos abusos a que já tem 
dado margem, não deve ficar ao livre 
arbítrio dos podêres estaduais. A lei 
complementar, prevista expressamente 
no texto constitucional, oportunamente 
estabeleceria as condições gerais para a 
fixação de subsídios ou vantagens de ve-
readores. 

Esta é que me parece seja a solução 
conveniente para o interêsse público ge-
ral do País e para o resguardo dos prin-
cípios de autonomia local. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA- Examinaremos, posteriormen-
te, se existe alguma emenda a respeito. 
Se houver, com o adiamento que solici-
to ao Sr. Presidente, a matéria poderá 
ser examinada no decorrer desta tarde 
ou à noite. 

Estas são as palavras que desejava 
proferir, Sr. Presidente, com o meu re-
querimento no sentido do adiamento da 
discussão e votação da matéria para a 
reunião de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Sr. Deputado Tabosa de 
Almeida requer que, sem prejuízo do 
prosseguimento da discussão dessa ma-
téria,- se destaque para a reunião de 
amanhã a etapa relativa à remuneração 
de vereadores. 

Entendo que a discussão de todos os 
itens, de todos os ângulos, de todos os 
aspectos do Capítulo sôbre o qual inci-
diu o exame do Sr. Sub-Relator deva 
fazer-se em conjunto. Mas as pondera-
ções formuladas pelo solicitante são ra-
zoáveis. Quer-me parecer que a Presi-
dência, decidindo que a última fase da 
votação dêste capítulo será das emendas 
relativas aos vereadores, estará concilia-
do o que determina o Regimento com o 

que pede o Sr. Deputado Tabosa de Al-
meida. Adiar simplesmente para ama-
nhã é estabelecer a rutura da discussão 
em conjunto, de modo que, acolhendo a 
argumentação de S. Ex.a, se o Sr. Rela-
tor e o Sr. Sub-Relator não se opuserem, 
a Presidência decidirá que a votação das 
emendas conectadas com o dispositivo 
que estabelece a gratuidade do exercício 
de mandato de vereador se dará na par-
te final, isto é, será a parte final das vo-
tações dêsse capítulo. 

Continua a discussão. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Sr. Presidente, Srs. Congressis-
tas, o capítulo do Poder Legislativo tal-
vez seja o que tenha merecido por parte 
do Govêmo maiores preocupações. Aqui 
se poderia dizer, o Govêmo tentou revo-
lucionar processo de elaboração legisla-
tiva, não só imprimindo celeridade, co-
mo atribuindo ao Presidente da Repú-
blica podêres que nenhuma constituição 
moderna atribuiu seja ao Chefe de Go-
vêmo, seja a Chefe de Estado. 

A impressão que se tem é de que o 
Govêrno, ou os homens responsáveis pe-
la redação do texto, traduzindo uma fi-
losofia de Govêrno, supõem que, com 
êsses podêres extraordinários, poderão 
munir o Estado moderno daquelas fa-
culdades necessárias à solução de crises. 

O Govêrno ,ou os homens responsá-
veis pela redação do texto, não compre-
enderam que as crises do Estado moder-
no são sociais e poderão ser resolvidas 
com textos constitucionais elásticos, mas 
elásticos quanto à realização daquelas 
profundas reformas de sentido social e 
econômico. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Permite V. Ex.a um aparte? 
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O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Pois não. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Desejaria, para meu esclarecimento -
já que sou Sub-Relator da parte relati-
va ao Poder Legislativo -, saber se 
V. Ex.a está discutindo a matéria perti-
nente à minha atribuição ou se está 
apenas no preâmbulo da seção posta em 
debate agora, que é a da Organização 
Nacional, Título I, do Capítulo I a V. A 
consulta que faço ao eminente Deputado 
diz respeito à atenção redobrada, por-
que já há uma atenção comum para 
tudo o que o colega aborda no recinto da 
Comissão Mista. A discussão do capitulo 
referente ao Poder Legislativo ainda não 
está anunciada, talvez por um equivoco. 
Realmente, chegou a sê-lo, no inicio dos 
nossos trabalhos, mas foi interrompida 
antes da chegada do nobre Deputado 
Oliveira Brito. É uma consulta que diri-
jo ao digno e brilhante colega para meu 
govêrno, a fim de fazer as anotações ne-
cessárias. V. Ex.a vai discutir o Capitulo 
da Organização Nacional ou já vai, em 
plena discussão da Organização Nacio-
nal, abordar os aspectos do Capítulo de 
que sou Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - V. Ex.a vê como nós estamos 
tomando conhecimento e estudando es-
sa matéria. A matéria é tão complexa, 
que a cada momento as correções se fa-
zem, o que é normal. Tinha para mim 
que estava em discussão o Capítulo re-
ferente ao Poder Legislativo, que V. Ex.a 
diz chegou a ser anunciado. 

o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
V. Ex.a talvez se tenha retirado, no in-
terêsse do bom andamento dos nossos 
trabalhos, ou talvez no de elaborar seus 
destaques. Acontece que o Presidente Pe-
dro Aleixo, na ausência do sub-relator 
Oliveira Brito, que comunicara a impos-
sibilidade de chegar às 9 horas, para o 
inicio da discussão, por motivo de saúde, 
e no propósito de dar andamento à dis-
cussão da matéria pertinente a todos os 

títulos e capítulos, com a anuência do 
Plenário, determinou que o referente ao 
Poder Legislativo começasse a ser discuti-
do. E o foi, tendo falado inicialmente o 
nobre Deputado Adolpho Oliveira. No de-
curso das palavras do nobre represen-
tante fluminense, chegou ao recinto 
o nobre Deputado Oliveira Brito, Sub-
Relator do Título I, dos Capítulos 1 a 5, 
que dizem respeito à Organização Nacio-
nal. Então, o Presidente Pedro Aleixo, 
dando ordem aos trabalhos, determinou 
que prioritàriamente, como devera ser 
feito e o foi, se passasse a discutir a maté-
ria pertinente ao Deputado Oliveira Bri-
to. Estou sentindo que realmente V. Ex.a, 
por equívoco ou por estar ausente, pas-
sou a discutir o Poder Legislativo, neste 
instante, quando o que está em discussão 
é a Organização Nacional, e isto com o 
aprêço, com o carinho e com a simpatia 
que todos sentimos à sua capacidade de 
trabalho e à sua dedicação ao estudo me-
ticuloso. E se digo isto é porque V. Ex.a 
teve oportunidade de comigo mesmo 
ab6rdar determinados aspectos, e eu 
mesmo sanei algumas dúvidas que V. Ex.a 
formulou, antes mesmo da redação dos 
pedidos de destaque. Então, eu pediria ao 
Presidente que anunciasse - parece-me 
êste o caso - que está em discussão a 
parte afeta ao Sub-Relator Deputado 
Oliveira Brito e não ao Sub-Relator Vas-
concelos Tôrres, Poder Legislativo, que é 
objeto de inegável equivoco do prezado 
colega Deputado Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Quando foram abertos os 
trabalhos desta Comissão, tivemos opor-
tunidade de anunciar o prosseguimento 
da discussão do parecer do Sr. Deputado 
Oliveira Brito. De modo que eu pediria 
ao Sr. Deputado Chagas Rodrigues que 
diligenciasse o encerramento das suas 
considerações, porque o seu prazo está 
prestes a esgotar-se. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Mas o esclarecimento de V. Ex.a 
é no sentido de que discute a Comissão os 
cinco primeiros artigos? 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Está em discussão o parecer 
do Sr. Deputado Oliveira Brito, distribuí-
do em avulso a todos os Membros da Co-
missão. A matéria tem fim no art. 27 do 
projeto. 

A Presidência não quis prestar nenhum 
esclarecimento neste sentido porque se-
ria esclarecer o óbvio: estamos discutin-
do êste parecer desde a reunião matu-
tina. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Sr. Presidente, para que não houvesse 
perda de trabalho e talvez de palavras 
no nobre Deputado Chagas Rodrigues, 
chamei a atenção para que se ordenas-
sem devidamente os trabalhos. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, é mesmo con-
veniente que se coloque alguma ordem 
aos trabalhos, pois a matéria é da maior 
complexidade. Noto, nesta oportunidade, 
que nesses primeiros 27 artigos do pro-
jeto há algumas omissões e alguns dis-
positivos que não podem ser aceitos. 

Espero que o nobre Relator c C' Sub-
Relator levem em conta alguns desta-
ques que deverão ser solicitados. Logo 
no art. 1.0 temos a parte referente ao 
hino nacional e aos símbolos nacionais. 
Não só a constituição francesa como a 
soviética e outras consagram em seus 
textos os símbolos. Não deixam que essa 
matéria seja regulada pela lei ordinária. 

Quero, também, chamar a atenção para 
o problema da intervenção, de que trata 
o art. 10. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Pediria a atenção dos Srs. 
Membros da Comissão para o orador. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Também solicitei destaque pa-
ra a alínea "c" do inciso V do art. 10, a 
fim de não se permitir a intervenção 
quando a política do Estado não estiver 
de acôrdo com as medidas e planos eco-
nômicos do Poder Central. 

Sr. Presidente, no art. 15 temos a par-
te referente à remuneração dos verea-
dores. A Constituição devia preocupar-
se com problemas fundamentais, que di-
zem respeito ao bem-estar da coletivi-
dade, devia preocupar-se com tôda a es-
trutura social e econômica que a Amé-
rica Latina está a exigir. No entanto, o 
Govêrno se preocupa com a remunera-
ção de vereadores, quando sabemos que a 
gratuidade de mandato do vereador é 
convite à corrupção. O vereador iria ape-
lar para nomeação de parentes, ainda 
que através de falsos concursos; o verea-
dor muitas vêzes iria apelar para facili-
dades; muitas vêzes iria votar leis em 
troca de vantagens pessoais. Iríamos 
afastar as camadas populares mais iden-
tificadas com os anseios da comunidade, 
da Câmara de Vereadores. Estaríamos 
transformando as Câmaras em casas de 
representantes alheios aos verdadeiros 
problemas populares. 

O Sr. Senador José Guiomard - Veja 
V. Ex.8 a importância do problema. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Obrigado a V. Ex.8 

De modo, Sr. Presidente, que não com-
preendo isso. É uma maneira indireta de 
se estabelecer um velho censo, a velha 
legislação censitária do Império, pela 
qual só poderiam ser candidatos aquêles 
que tivessem rendas. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Peço, novamente, a aten-
ção dos Srs. membros da Comissão para 
com o orador. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Quero também, Sr. Presidente. 
nesta oportunidade, censurar o projeto 
quando interfere nos Estados para esta-
belecer que os vice-governadores deverão, 
necessàriamente, presidir as Assembléias 
Legislativas. 1l:sse dispositivo não deve 
constar absolutamente da Constituição. 

São as observações que faço, de modo 
geral, e me reservo para, na ocasião do 
encaminhamento da votação referente 
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aos destaques, fazer outras explicações 
diretamente ligadas seja ao parecer do 
Relator seja ao parecer do Sub-Relator. 

Defendendo estas idéias evidentemente 
que me afasto de outro, desde que o 
pensamento do nobre Sub-Relator ou do 
Relator-Geral sejam contrários aos pon-
tos de vista que, de modo geral, defendi. 
(Muito bem!) 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA-
Sr. Presidente, peço a palavra pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende)- Tem a palavra, pela ordem, 
o nobre Senador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente desejo 
saber de V. Ex.a se já é tempo, para 
apresentar requerimento de destaque so-
licitando preferência para votação da 
Emenda 130-6, que estabelece: 

A lei complementar regulará os ca-
sos de remuneração dos Vereadores. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O requerimento formulado 
pelo nobre Senador Aurélio Vianna será 
votado na devida oportunidade. De acôr-
do com a solicitação do nobre Deputado 
Tabosa de Almeida, já foi o assunto 
transferido para o final da votação do 
Capítulo. 

O requerimento será examinado opor-
tunamente. 

Continua a discussão. 
Não havendo mais quem peça a pala-

vra declaro encerrada a discussão. 
Vai-se proceder à votação dos desta-

ques. 
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 

- Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) - Pela ordem, com a palavra 
o nobre Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, antes de 
V. Ex.a ·anunciar o início da votação, é 

de meu dever fazer ainda algumas retifi-
cações ao meu parecer. 

Dêle consta, entre as emendas com pa-
recer favorável, a de n.0 362. É um equí-
voco, porquanto esta emenda não foi por 
mim apreciada, porque trata de matéria 
'estranha àquela que me foi deferida 
examinar. 

Em vez dela deve-se considerar como 
tendo parecer favorável, a Emenda do 
Deputado Ulysses Guimarães, de núme-
ro 781.1. 

Ainda, Sr. Presidente, entre as emen-
das que tiveram parecer favorável deve-
se incluir a de n.O 1. 22. Na ocasião da 
discussão o nobre Deputado Adaucto 
Cardoso poderá examiná-la. Mas vou 
atender à curiosidade de S. Ex.a 

O Sr. Deputado Adancto Cardoso -
Peço ao nobre Sub-Relator que se dis-
pense dessa leitura. V. Ex.a diz que eu 
conhecerei o conteúdo da emenda em 
melhor oportunidade e isto me basta. 
V. Ex.a não se dê a êsse trabalho. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Trata-se do § 4.0 do art. 10. São os 
princípios que os Estados devem obser-
var. O Sr. Deputado Oscar Correia, sem 
alterar o texto propriamente, altera a 
ordem. S. Ex.a, naturalmente, considera 
que na ordem está a importância do as-
sunto. 

Entre as emendas rejeitadas, onde se 
lê: "320-6", leia-se: "320-B". Ainda en-
tre as emendas rejeitadas, onde se lê 
"804", leia-se: "804-c". 

São estas as retificações que tinha a 
fazer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - A Presidência esclarece que 
quando ocorrer parecer divergente do 
Relator a emenda estará automàtica-
mente destacada. 

A ordem de votações será a seguinte: 
1.0 ) Emendas com pareceres favorá-

veis, salvo destaques; 



-212-

2.0 ) Emendas com pareceres contrá-
rios, salvo destaque; 

3.0 ) Destaques de emendas com pare-
ceres favoráveis; 

4.0 ) Destaques de emendas com pare-
ceres contrários; 

5.0 ) Emendas com pareceres favorá-
veis do Sub-Relator e contrárias 
do Relator, ou vice-versa. 

Vamos, então, colocar em votação as 
emendas com pareceres favoráveis, sal-
vo destaques. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, peço a pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Tem a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente antes de ini-
ciarmos a fase de votação, desejo tecer 
algumas considerações sôbre os esclare-
cimentos e opiniões que foram aqui ex-
pendidos pelos Srs. Representantes mem-
bros da Comissão ou autores de emen-
das. 

Recolhi, Sr. Presidente, com a maior 
atenção, as observações feitas pelo nobre 
Senador Aurélio Vianna quanto ao pare-
cer do Relator sôbre as emendas que me-
receram parecer favorável do nobre Sr. 
Sub-Relator. 

Acolhi, com certa preocupação de o fa-
to poder repetir-se, a observação quanto 
a uma impropriedade de linguagem. 
Realmente, o Parecer devia referir-se a 
"remuneração a vereadores" e não "aos 
vereadores", pois que as emendas quere-
ceberam parecer favorável do nobre sub-
Relator não generalizam a medida. 

Quanto aos argumentos sôbre o méri-
to da proposição, permito reservar-me 
para, quando da votação da emenda ou 
das emendas, esclarecer melhor o ponto 
de vista que procurei fixar no meu pa-
recer. 

Acolhi também as advertências feitas 
pelo nobre Deputado Ulysses Guimarães, 
no que toca à emenda que estabelece o 
princípio de que o Vice-Governador deva 
ser o presidente da Assembléia Legislati-
va. Calou-me, principalmente, o fato de 
S. Ex.a considerar essa atribuição do 
Vice-Governador como uma interferên-
cia no Poder Legislativo. Mas o que, de 
fato, me levou a meditar sôbre o assun-
to foi a outra observação de S. Ex.a, de 
que a matéria é mais de competência 
das constituições estaduais do que da fe-
deral. 

No mesmo sentido, pronunciou-se o no-
bre Deputado Antônio Feliciano. 

Quanto à impugnação· que o nobre 
Deputado José Barbosa fêz ao dispositivo 
que autoriza a nomeação de prefeitos 
nas cidades consideradas de interêsse 
militar, pelo Governador, com a aprova-
ção do Presidente da República, acredito 
que é apenas uma questão de linguagem. 
O projeto não se perdeu em classificar as 
cidades como base de excepcional impor-
tância. O projeto declara que podem ser 
nomeados os prefeitos daqueles municí-
pios que são de interêsse nacional. A ma-
téria realmente há de ser objeto de re-
gulamentação, pois que a norma consti-
tucional não é autovigente. 

Finalmente, quero observar que alguns 
outros senhores representantes teceram 
algumas considerações sôbre assuntos de 
outros capítulos e títulos, aos quais vol-
tarei quando discutirmos a matéria. Creio 
que, vencidas as dificuldades iniciais, 
que nasceram de algumas imperfeições 
do nosso parecer, quanto à referência às 
emendas - tanto que várias delas tive-
ram de ser desdobradas, uma delas em 
111 itens -, nosso trabalho chegou ago-
ra a um ritmo satisfatório. E aqui vamos 
iniciar a votação das emendas referentes 
à primeira parte do projeto - Organi-
zação Nacional e Sistema Tributário. A 
medida que os Srs. representantes forem 
justificando seus destaques com o neces-
sário auxílio e até apoio dos Srs. Sub-
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Relatores, prestarei à Comissão aquêles 
esclarecimentos que estiverem ao meu 
alcance. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Par;t uma declaração preliminar.) 
- Sr. Presidente, de acôrdo com o que 
V. Ex.a, há pouco, esclareceu, devo de-
clarar que votarei os pareceres favorá-
veis, salvo destaques. Quero deixar cla-
ro, porém, que meu voto, nessa confor-
midade, tendo em vista os anexos se-
paradamente, os capítulos e títulos, não 
importa em vinculação ao conjunto do 
projeto. 

Faço esta ressalva porque meu pronun-
ciamento final sôbre o projeto depende 
da natureza das emendas que venham 
a ser aceitas pelo Plenário desta Comis-
são. Vale dizer, para ser explícito, que, 
se no decurso dos nossos trabalhos, 
emendas de caráter substancial não fo-
rem aceitas, estarei inteiramente à von-
tade para, perante o Plenário do Con-
gresso, recusar o projeto na sua totali-
dade. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - A declaração do Sr. Senador 
Josaphat Marinho naturalmente consta-
rá dos apanhamentos taquigráficos. 

O SR. TABOSA DE ALMEIDA (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, V. Ex.a escla-
receu como irá proceder à votação dos 
pareceres e dos destaques corresponden-
tes. Mas V. Ex.a se referiu a emendas 
de parecer favorável e a emendas de 
parecer contrário. Implicitamente, en-
tre as de parecer contrário creio que 
estarão as emendas prejudicadas. 

Mas naquilo que diz respeito ao parecer 
do nobre Sub-Relator, Deputado Olivei-
ra Brito, há uma emenda, a de n.0 659, 
que não foi objeto de parecer de S. Ex.a 
nem tampouco do nobre Relator-Geral. 

Então desejo saber de v. Ex.a, nesta 
questão de ordem, como V. Ex.a irá pro-
ceder - se há necessidade de destaque 
ou se êsse requerimento não é necessá-

rio porque V. Ex.a irá submeter a maté-
ria independentemente de qualquer re-
querimento de destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - A solução não é prevista 
nas Normas. Mas se ocorre realmente o 
fato mencionado por V. Ex.a, a emenda 
estará automàticamente destacada, por-
que a regra geral é de submeterem-se 
tôdas as proposições subsidiárias, com o 
projeto, à apreciação da Comissão. De 
modo que a emenda cujo número foi 
mencionado por V. Ex.a, será votada em 
regime de destaque automático. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o nobre Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Para esclarecimento da Comissão: a 
emenda a que se refere o nobre Depu-
tado por Pernambuco consta do pare-
cer. O parecer faz à mesma referência 
expressa. Peço a atenção da Comissão 
para o fato, a fim de que a emenda não 
seja incluída entre aquelas que o Sub-
Relator ou o Relator não apreciaram. A 
emenda foi apreciada e consta do pa-
recer. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Vai-se proceder à votação do 
grupo de emendas com parecer favorá-
vel, salvo destaques. 

A regra das deliberações é a da maio-
ria-absoluta para elaboração constitu-
cional. Quer-me parecer, então, que nes-
ta Comissão dever-se-á chamar os mem-
bros da Comissão para votarem, cada um 
de per si. 

A Sra. Secretária fará a chamada dos 
Srs. Membros da Comissão, para efeito 
da votação das emendas de parecer fa-
vorável, salvo destaques. 

(Procede-se à chamada.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Foram aprovadas as emendas 
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com pareceres favoráveis, ressalvados os 
destaques, com o resultado de 18 votos 
"sim". 

Passa-se, agora, à votação das emendas 
com pareceres contrários, ressalvados os 
destaques. 

(Procede-se à chamada para vo-
tação.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Votaram "sim" 20 Srs. Con-
gressistas. 

Passa-se à votação das emendas pre-
judicadas, salvo destaques. 

Os Srs. que aprovam o parecer votarão 
"sim". 

Os que rejeitam o parecer, votarão 
não. 

Vai-se passar à chamada. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-Sr. Presidente, para um esclarecimen-
to que deve ficar nos Anais de nossos 
trabalhos quando nós da Oposição vo-
tamos a favor das emendas com parecer 
favorável, salvo destaque, significa que 
nós destacamos das emendas aprovadas 
pelo Relator, diversas para rejeição e, 
no caso das emendas rejeitadas, os des-
taques serão para aprovação. Quer di-
zer, aprovamos em princípio, para re-
jeição, porque não concordamos in totum 
com o parecer do Relator. Parece óbvio, 
mas não é. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Fica bem claro o seguinte: 
o voto dado pelo Movimento Democráti-
co Brasileiro é no sentido de ressalvar a 
possibilidade de rejeitar emendas que ti-
veram parecer favorável e de aprovar 
emendas que tiveram pareceres contrá-
rios. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Exatamente, estamos de acôrdo com 
aquelas emendas que não foram desta-
cadas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Donde se conclui que até ago-

ra, estão aprovadas, em definitivo, so-
mente as emendas com pareceres favo-
ráveis que não foram objeto de destaque 
e que estão rejeitadas as emendas com 
pareceres contrários que não foram ob-
jeto de destaque. 

Passamos, agora, às emendas consi-
deradas prejudicadas, nos têrmos do 
parecer, ressalvados os destaques. 

Os Srs. Membros da Comissão que 
aprovarem o parecer dirão "Sim" ou 
"Com o Relator". Aquêles que o rejeita-
rem dirão "Não". 

(Procede-se à chamada.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - A aprovação se fêz com 20 
votos. 

Passamos, agora, à votação dos desta-
ques das emendas que tiveram parecer 
favorável do Relator e do sub-Relator, 
isto é, aquelas em que o Relator aceitou 
o parecer favorável do sub-Relator. 

Os Srs. Membros da Comissão que 
aprovarem queiram responder "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A votação far-se-á, agora, de 
emenda por emenda para possibilitar a 
rejeição àqueles membros da Comissão 
que pedindo destaque o fizeram exata-
mente para votar contra. Vamos seguir a 
ordem cronológica dos pedidos de des-
taque. Parece-me êsse o melhor meio de 
encaminhar o processo de votação por-
que, fazer um estudo pela ordem das 
emendas iria trazer perturbações aos 
nossos trabalhos. 

Tem a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, a Mesa está 
com dificuldades uma vez que os Srs. 
representantes encaminharam pedidos de 
destaque sôbre emendas com parecer fa-
vorável e com parecer contrário. Os pedi-
dos estão em ordem cronológica. 

Perguntaria a V. Ex.a sôbre a conve-
niência de a sessão ser suspensa por cin-
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co minutos para separarmos os pedidos 
de destaque de emendas com parecer fa-
vorável do Relator e Sub-Relatores e 
emendas·com parecer contrário, para vo-
tarmos em dois grupos. Teríamos então 
que votar pela ordem cronológica, votan-
do emendas com parecer favorável jun-
tamente com destaque de emendas com 
parecer contrário. Apenas um esclareci-
mento que me senti no dever de prestar 
à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Parece-me que neste caso, 
diante desses esclarecimentos que nos 
estão sendo prestados, seria mais fácil 
que enunciássemos a emenda e désse-
mos a notícia ao requerente do desta-
que, porque êste saberá se requereu 
para aprovar ou para rejeitar. Se dis-
sermos que a emenda é com parecer 
favorável, fica previamente entendido 
que quem requereu destaque é para re-
jeitar. Com êste esclarecimento, pode-
mos seguir pela própria ordem crono-
lógica. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES -Peço a palavra, Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra pela ordem o 
Sr. Deputado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (pela ordem) - Sr. Presidente, 
justamente para colaborar com o nobre 
Relator, os destaques por mim solicita-. 
dos já esclarecem, estabelecem que es-
tá para rejeição e o que está para apro-
vação, de modo que, nesses casos, já o 
nobre Relator terá conhecimento e pode-
rá anunciar que se trata de destaque pa-
ra aprovação ou para rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Anunciarei em face da emen-
da o requerimento. Se houver qualquer 
dúvida, será objeto de pedido de enca-
minhamento de votação. 

O primeiro requerimento de destaque 
é de autoria do Sr. Senador Aurélio 

Vianna e se relaciona com a Emenda 
n.0 417, que pede a supressão do art. 178. 

Observo que a Sra. Secretária não 
apresentou os destaques, em ordem cro-
nológica, dentro do capítulo que estamos 
tratando. 

Diante do que acabo de observar, tem 
razão o Sr. Relator quando deseja a sus-
pensão da sessão por algum tempo a fim 
de que se possa fazer a melhor coorde-
nação dos trabalhos. 

Est:i suspensa a sessão por dez minu-
tos. 

(Suspensa às 16 h 30 minutos, a 
reunião é reaberta às 17 horas e 45 
minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Declaro reaberta a sessão. O 
Sr. Senador Antônio Carlos concluiu o 
seu trabalho. Os destaques, separados, in-
cidem sôbre os artigos do Projeto, de 1 
a 27. Há três destaques que se referem 
a emendas múltiplas. Vamos iniciar a 
votação pelo preâmbulo. Parecr-me que 
podemos proceder a votação sem fazer 
chamada nominal dos senhores mem-
bros da Comissão. Se houver algum pe-
dido de votação nominal considerar-se-á 
desde logo atendido. Desta maneira 
apressaremos os nossos trabalhos por-
que pela manifestação dos senhores 
membros da Comissão verificaremos se 
é ou não aprovada a emenda destacada. 

O primeiro destaque, do Sr. Senador 
Josaphat Marinho, para emenda do 
preâmbulo é o seguinte: Onde se diz 
"Constituição do Brasil" diga-se "Cons-
tituição da República do Brasil". Relati-
vamente ao mesmo dispositivo, encontra-
mos outras emendas, como a do Senador 
Filinto Müller, que diz: -Em lugar de: 
"Congresso Nacional, sob a proteção de 
Deus, decretamos e promulgamos a se-
guinte Constituição" - "O Congresso 
Nacional, sob a proteção de Deus, pro-
mulga a seguinte Constituição". In-
cluam-se os vocábulos "O Brasil" antes 
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do verbo "participe" isso já é matéria de 
outra emenda. 

Emenda do Deputado Chagas Rodri-
gues, em que se dá ao preâmbulo a se-
guinte redação: 

"Os representantes do povo brasilei-
ro, reunidos em Congresso Nacional, 
sob a proteção de Deus, decretam e 
as Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal promulgam a 
seguinte Constituição do Brasil". 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Qual 
o número da emenda, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Emenda n.0 217. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
dois destaques se referem à rejeição e os 
restantes à aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Tem a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
Eu desejava consultar o nobre Senador 
Heribaldo Vieira sôbre o pedido de des-
taque que endereçou à Mesa relativo a 
Emenda n.0 838.1, o qual não esclarece 
se é para rejeição, modificação ou apro-
vação. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Que-
ro dar a informação no sentido de que 
o destaque visa à aprovação da emenda. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Estamos discutindo as emendas sôbre 
o preâmbulo. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
Sr. Deputado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (Questão de ordem) - Sr. Presi-

dente, estamos votando precisamente 
esta parte do preâmbulo. Pediria um es-
clarecimento ao nobre Relator. Leio na 
conclusão do parecer do Sub-Relator que 
S. Ex.a. se manifestou favorável às 
Emendas n.0 ' 550 e 805.1 Leio no parecer 
do nobre Relator referências a outras 
emendas com as quais teria S. Ex.a. dei-
xado de concordar. Conseqüentemente, 
S. Ex. a. teria concordado com os parece-
res favoráveis referentes às Emendas 550 
e 805.1 Confirma v. Ex.a. êsse entendi-
mento? 

O Sr. Senador Antônio Carlos - As 
emendas de cujo parecer do Sub-Relator, 
Deputado Oliveira Brito discordei são 
as de número 82 .1, 521 M, 365 e 588. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES -' Perdoe-me, mas V. Ex.a., en-
tão deu parecer favorável às Emendas 
n.0 ' 550 e 805 .1, que são contraditórias. 
Elas tratam do mesmo assunto, sugerin-
do uma solução diversa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Com a palavra o Sr. Depu-
tado Oliveira Brito, Sub-Relator, para 
esclarecer. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Há um equívoco por parte do nobre 
Deputado Chagas Rodrigues. A Emenda 
n.0 805, a que S. Ex.a. se refere é a 805.!, 
que trata de outro assunto e é de auto-
ria do Deputado Adolpho Oliveira. A 
emenda referente ao preâmbulo, está na 
letra A. Assim seria a Emenda 805-A. 
Aí, sim, haveria contradição. Mas a 
805-1, não, pois trata de outro assunto. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
No meu avulso vejo 805 .1. Mas estou sa-
tisfeito com o esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Dou a palavra ao Sr. Sena-
dor Josaphat Marinho, autor do reque-
rimento de destaque para o Emenda n.O 
472, feito com o objetivo de alcançar a 
aprovação para a emenda. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, Srs. Congressis-
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tas, o pedido de destaque para rejeição 
desta emenda é vinculado ao de aprova-
ção da Emenda n.0 472, que o nobre Re-
lator considerou prejudicada, em face do 
parecer dado à Emenda n.0 550. Mas 
vou restringir-me ao pedido relativo à 
Emenda n.0 550, solicitando a atenção 
da Comissão para a inconveniência, ao 
que me parece, de sua aceitação. O pre-
âmbulo do projeto, guardando respeito a 
uma orientação tradicional do nosso le-
gislador constituinte, diz: "Nós, os re-
presentantes do povo brasileiro, reuni-
dos em Congresso Nacional. .. " 

A Emenda n.0 550 propõe que o pre-
âmbulo diga apenas: "O Congresso Na-
cional, sob a proteção de Deus, promul-
ga a seguinte", e vem então a emenda 
ou a Constituição. 

Por que a supressão da cláusula "nós 
os representantes do povo brasileiro"? 
Porventura não o somos no momento em 
que vamos votar esta Constituição? 

As Constituições, de modo geral - as 
nacionais e as estrangeiras -, tôdas 
consignam no preâmbulo esta cláusula. 

Tanto mais surpreendente é a propos-
ta quando já se tem discutido que êste 
não é propriamente um Congresso 
que representa o povo, mas um Congres-
so -legitimado pela revolução. Não atri-
buo ao autor da emenda o propósito de 
indiretamente tornar definitivo o julga-
mento de que não somos mais um Con-
gresso oriundo do voto popular, mas um 
Congresso legitimado pela Revolução. 
Não vou a tanto. 

Mas, em verdade, é que, se excluir-
mos a cláusula, "nós, os representantes 
do povo brasileiro", vamos consagrar a 
tese por muitos injustamente sustenta-
da até aqui. Nenhuma justificação se dá. 

É possível que se diga que alguns re-
presentantes, ou muitos, poderão não 
assinar a Constituição. Pouco importa. 
O fato não será novidade, se porventura 
ocorrer. A própria Constituição de 46 

não foi assinada por todos os Constitu-
intes. E já houve até oportunidade em 
que constituinte assinou com restrição, 
ou vencido. 

De qualquer sorte, o que não me pa-
rece tenha qualquer procedência é a eli-
minação da cláusula, sobretudo porque 
não se trata de aspecto meramente for-
mal. Não vou aqui roubar o tempo de 
uma comissão de técnicos para desdo-
brar argumentos no sentido de que tôda 
vez que um Congresso elabora uma 
Constituição, êle o faz como nítida re-
presentação do povo, pois, em última 
análise, é no povo que reside o poder 
constituinte de que somos apenas de-
legados. 

Estas as razões, Sr. Presidente, pelas 
quais pedi destaque da emenda para sua 
rejeição, resguardando-me para susten-
tá-lo oportunamente. E a Emenda 
n.0 472 não estará prejudicada, mesmo 
que porventura esta seja aceita. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Antes de dar a palavra ao no-
bre Senador Eurico Rezende, desejo 
acentuar que a primeira emenda que es-
tá sendo objeto de debates é a do Sr. Se-
nador Josaphat Marinho, de n.0 472. O 
requerimento de destaque declara que, 
com o destaque, pretende a sua aprova-
ção. É claro que tôdas as emendas 
anunciadas se referem ao mesmo assun-
to. De maneira que o debate tem de se 
referir naturalmente às demais. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO -V. Ex.a. tem razão. Pensei, em 
primeiro lugar, que se estava examinan-
do a Emenda n.0 550, da qual pedi des-
taque para rejeição. Quanto a esta, é 
sumário o meu argumento. Ao invés de 
dizer "Constituição do Brasil", diga-se: 
"Constituição da República do Brasil". 
Não condeno o projeto por ter elimina-
do a expressão "Estados Unidos". Não 
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creio seja indispensável. Mas as Cons-
tituições ou trazem essa denominação -
"Constituição Política", ou enunciam, 
pelo menos, a natureza do regime que 
instituem, inclusive para evitar equívo-
co, porque, num País há vários tipos de 
Constituições. Há a sua Constituição 
Econômica, a sua Constituição Geológi-
ca etc. De maneira que, quando se trata 
do documento político fundamental, se 
consigna sempre a cláusula essencial in-
dicativa da natureza do regime. Tôdas 
as nossas Constituições têm sido assim. 
A própria Constituição do Império diz: 
Constituição Política. E as demais, sem-
pre além de "Estados Unidos", figura 
"República do Brasil". Então, mesmo que 
seja desnecessária a forma "Estados 
Unidos", vejo, entretanto, que devemos 
definir a natureza do regime. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Deseja o Sr. Senador Eurico 
Rezende falar sôbre a Emenda núme-
ro 472? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
-Com os esclarecimentos prestados por 
V. Ex. a, aguardarei a oportunidade para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Dou a palavra ao Sr. Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, es-
tou de pleno acôrdo com o nobre Sena-
dor pela Bahia, Professor Josaphat Ma-
rinho, quando sustenta a tese, que acre-
dito unânime entre nós, de que em tô-
das as oportunidades em que exercita-
mos o nosso mandato não perdemos as 
condições de representantes do povo. 
Quanto a isto acredito não haja duas 
opiniões nesta Comissão, na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal. 

A razão por que preferi a Emenda 
n.O 550 é a de, no caso especial de vo-
tação desta Constituição, estarmos na 
mesma posição em que nos encontramos 
quando votamos uma emenda constitu-

cional. A situação é a mesma. E, ao vo-
tarmos uma emenda, não perdemos as 
condições de representantes do povo, 
mas ela é simplesmente promulgada pela 
Mesa do Congresso Nacional. Isso não 
quer dizer que percamos as condições 
de representantes do povo. 

Realmente, não fomos eleitos para 
elaborar uma Constituição. 

Isso não quer dizer, porém, que não 
tenhamos condições e competência para 
votar a Carta que estamos examinando. 
Encontramo-nos, repito, na mesma si-
tuação em que nos achamos quando vo-
tamos uma emenda à Constituição. 

Por esta razão, entendo eu - é uma 
questão meramente de forma - é o Con-
gresso Nacional quem está votando uma 
Constituição, e, como Congresso Nacio-
nal, êle é composto de representantes 
do povo. 

Quanto à outra emenda, que manda 
se consigne "República do Brasil" em 
vez de "Brasil" simplesmente, entendo 
eu que não tem razão o nobre Senador. 
Sua Excelência mesmo sustentou que, ao 
contrário das Constituições anteriores, 
deveríamos eliminar do preâmbulo a re-
ferência a Estados Unidos do Brasil. 

O Sr. Senador Josapbat Marinho -
Deveríamos, não; poderíamos. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Poderíamos eliminar. E por que po-
deríamos? Porque o Brasil, fora do ter-
ritório nacional, não é conhecido por 
Estados Unidos do Brasil, como também 
não é conhecido por República do Brasil. 
É conhecido simplesmente por Brasil. 

Nós, na América, temos a República 
do Peru. O Brasil é simplesmente Bra-
sil, e a natureza da Carta que vamos vo-
tar está definida no artigo 1.0 , que diz: 

"O Brasil é uma República Fe-
derativa." 

Está, portanto, inscrito no próprio 
texto a definição do sistema político que 
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adotamos. É a República do Brasil. En-
tão seria realmente uma redundância se 
disséssemos "Constituição da República 
do Brasil", já que o art. 1.0 define a 
natureza do regime. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - As 
outras também definiam. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Mas as outras também diziam "Re-
pública dos Estados Unidos do Brasil." 

Essas as razões, Srs. Membros da Co-
missão, por que me manifesto contra o 
destaque do eminente Senador Josaphat 
Marinho. E agora o nobre Senador An-
tônio Carlos me traz um subsídio. Na 
Constituição de 46 se diz: "A Constitui-
ção dos Estados Unidos do Brasil"; não 
há nenhuma referência à República. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas com a referência "Estados Unidos", 
qualificou-se a condição federativa do 
regime. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Mas a condição está qualificada no 
art. 1.0 : "Os Estados Unidos do Brasil 
mantêm, sob regime representativo, a 
Federação e a República." 

Srs. Congressistas, por estas razões, 
lamento discordar da brilhante susten-
tação do nobre Professor Josaphat Ma-
rinho. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. Os Srs. Congres-
sistas que aprovam a emenda do Sr. Se-
nador Josaphat Marinho, contrariando o 
parecer do Sr. Sub-Relator, queiram 
conservar-se como estão. (Pausa.) Con-
sidero rejeitada a emenda. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, para fazer uma su-
gestão, dentro da proposta inicial de 
Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Pois não. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Quando na ocorrência do pedido de 

destaque, V. Ex. a deve declarar rejeita-
do o destaque. Se o autor ou qualquer 
Membro da Comissão discordar, então 
pedirá a votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O que ficou entendido, pela 
minha declaração, é o seguinte: são 
muitas emendas, e vamos fazer a vo-
tação pelo processo simbólico. Pelo pro-
cesso simbólico, seguirei o parecer do Sr. 
Sub-Relator. Se, enunciado o resultado 
da votação, alguém do mesmo discor-
dar, eu então farei a verificação de vo-
tação. A verificação será mediante vo-
tação nominal se tiver sido no início 
da votação pedida por qualquer dos 
Membros presentes. Caso contrário, se-
rá mediante votação por bancada. 

Passamos agora ao destaque requeri-
do pelo Sr. Deputado Chagas Rodrigues 
para a Emenda n.0 550, que já foi obje-
to de apreciação, quer de parte do Sr. 
Senador Josaphat Marinho, quer de par-
te do Sr. Sub-Relator, Deputado Olivei-
ra Brito. 

O Sr. Senador Eurico Rezende tem a 
palavra. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, a emenda de autoria do Sr. 
Senador Fllinto Müller tem o mesmo 
texto da emenda por mim apresentada, 
mas pela precedência na numeração, es-
ta é que será objeto de destaque. 

Quer me parecer que a emenda tem 
sentido real. O eminente Senador Jo-
saphat Marinho entende se deva manter 
a forma clássica "Nós, os representantes 
do povo brasileiro etc. etc." 

A emenda diz: 

"O Congresso Nacional, sob a pro-
teção de Deus, promulga a seguinte": 

Na forma clássica, a expressão "Nós, 
os representantes do povo" pressupõe a 
existência de uma instituição consti-
tuinte. 
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Não se trata, agora, de uma Consti-
tuinte, mas, sim, do Congresso Nacional, 
reformando totalmente uma Consti-
tuição. 

Então, a Emenda Filinto Müller aten-
de, inclusive, às críticas feitas pela hon-
rada Oposição, no sentido de que não se 
trata de uma Assembléia Constituinte. 

Ademais, Sr. Presidente, há outro as-
pecto: A regra que deve inspirar a ela-
boração constitucional é a síntese, a 
abreviação dos textos. 

Quer me parecer que a longa expres-
são "Nós, os representantes do povo bra-
sileiro" corresponde justamente à "Con-
gresso Nacional". Daí por que me mani-
festo favorável à emenda do Sr. Sena-
dor Filinto Müller; porque, além da sín-
tese, ela documenta que esta Constitui-
ção não está sendo elaborada por uma 
Assembléia Constituinte; quer dizer, ex-
prime uma realidade. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Pode uma Assembléia que não seja 
Constituinte elaborar uma Constituição? 
É uma doutrina nova; talvez, doutrina 
da revolução. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Lamento não acolher o aparte de 
V. Exa por questão regimental. No en-
caminhamento da votação não são per-
mitidos apartes. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
O interêsse do País está acima das li-
mitações regimentais, o interêsse do País 
não se submete a limitações regimentais. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Éste o meu ponto de vista, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, pelo preâmbulo 

vemos que o Congresso Nacional através 
de seus representantes, está indo além 
da doutrina do ilustre Ministro da Justi-
ça. Vemos como o próprio Govêrno su-
gere ao Congresso que se vote a Cons-
tituição, com êste preâmbulo: 

"Nós, os representantes do povo bra-
sileiro, reunidos em Congresso Na-
cional, sob a proteção de Deus, de-
cretamos e promulgamos a seguinte 
Constituição:" 

O Poder Executivo, ao encaminhar o 
projeto, omite referência à Assembléia 
Constituinte, porque reconhece que so-
mos representantes do povo brasileiro, 
mas não reunidos em Assembléia Cons-
tituinte. Reconhece que estamos reuni-
dos em Congresso Nacional. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Qual 
a diferença? 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Mas omite também a parte re-
ferente à que estamos organizando num 
regime democrático. 

O nobre Senador Filinto Müller vai 
mais longe e deseja omitir referência à 
nossa qualidade de representantes do 
povo. Se bem compreendi, o nobre re-
presentante pelo Espírito Santo acolhe 
a doutrina de que, como não estamos em 
Assembléia Constituinte, não somos re-
presentantes do povo. Acontece, Sr. Pre-
sidente, que, pelo preâmbulo sugerido 
pelo Poder Executivo, não estamos reu-
nidos em Assembléia Constituinte. Mas, 
mesmo reunidos em Congresso Nacional, 
somos representantes do povo e não po-
deríamos votar, Sr. Presidente, nem 
mesmo uma lei ordinária, a não ser na 
qualidade de representantes do povo. 
Há inovações que não entendemos nem 
compreendemos. Que se aperfeiçoem as 
técnicas, os textos, mas não se quebre 
agora uma tradição e se omita do pre-
âmbulo aquilo que o próprio Poder Exe-
cutivo sugere como um mínimo, já que 
não estamos em Congresso Constituinte, 
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mas aqui, em Congresso Nacional, na 
qualidade de representantes do povo. 

As Constituições, Sr. Presidente, de-
vem dirigir-se ao povo, garantir os di-
reitos do povo, assegurar ao povo um 
ri geme democrático. Deve ser êste 
documento lido e não vejo, sob qualquer 
aspecto fundamental, razões para se 
proceder essa substituição. Mais uma 
vez, estamos rompendo com o melhor 
das nossas tradições, do nosso pensa-
mento jurídico-constitucional. A não ser, 
Sr. Presidente, que já não nos sinta-
mos bem como representantes do povo; 
a não ser, Sr. Presidente, que não com-
preendamos que estamos aqui como re-
presentantes do povo, mas, talvez, den-
tro de uma teoria do direito divino dos 
reis ou do direito da fôrça revolucioná-
ria. De qualquer modo, numa reafirma-
ção democrática - e aqui, para ficar 
com o próprio Poder Executivo que o su-
gere, não vejo porque o Senado, o 
Congresso, deva ir além, restringindo es-
ta qualidade. Se todo poder emana do 
povo e se exerce em nome do povo, é o 
povo, através dos seus representantes, e 
não o Congresso Nacional, como um ele-
mento primordial, como um primus, que 
deve aqui estar votando ou discutindo 
a Constituição. Não quero aqui discutir 
o problema constituinte que já foi fo-
calizado. Só pode uma Assembléia Cons-
tituinte elaborar uma Constituição, ou, 
então, um Congresso ordinário submeter 
a Carta ao referendo popular. Mas não 
é possível chegarmos ao ponto de ex-
cluir essa cláusula fundamental no re-
gime democrático e que o próprio Po-
der Executivo sugere. 

Eu aqui, Sr. Presidente, nesta conjun-
tura, prefiro estar com o Sr. Ministro 
da Justiça, a ficar com o nobre e hon-
rado Senador Filinto Müller. Lamento 
não tenha o nobre Relator compreendi-
do o alcance dessa referência fundamen-
tal, básica, já que nós todos somos re-
presentantes do povo. E, ainda que ma-
terialmente nos afastemos dos princí-

pios e das idéias do povo, formalmente 
não temos o direito de fazer nada, de 
votar nenhuma lei nem aceitar nenhum 
projeto de Constituição, a não ser na 
qualidade de representantes do povo. E 
porque somos representantes do povo e 
porque defendemos um sistema demo-
crático, não vemos prejuízo de espécie 
alguma; ao contrário, só encontramos 
vantagens para preferirmos esta doutri-
na que, sabemos, sempre foi combatida 
ao longo dos séculos pelos inimigos da 
Democracia, que são precisamente aquê-
les que não querem agir e proceder na 
qualidade de representantes do povo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Antes de conceder a palavra 
ao Sr. Sub-Relator, está corri a palavra 
o nobre Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, Srs. Congres-
sistas, julguei oportuno falar, ao iniciar-
se a apreciação do projeto de iniciativa 
do Poder Executivo. Isto porque o pre-
âmbulo constitui uma espécie de apre-
sentação, de introdução ao texto que vai 
ser consagrado pela Maioria. Quero lou-
var a honestidade com que o Govêrno 
expulsou do preâmbulo a referência à 
organização do regime democrático. 

Reconhece-se que o regime proposto e 
consagrado no texto pode ser tudo, me-
nos uma democracia. E, também, não 
vejo qualquer inconveniente em que esta 
redação seja partilhada entre o Ministro 
da Justiça, um dos elaboradores do tra-
balho datilográfico da Carta de 37, e o 
eminente e ilustríssimo Senador Filinto 
Müller, que também tem uma fôlha de 
serviços prestados ao País naquela época 
do Estado Nôvo. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - So-
bretudo agora. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - De forma, Sr. Presidente, que 
não há grande e substancial diferença 
entre o preâmbulo proposto pelo Go-
vêrno e o proposto pelo Senador Filinto 
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Müller. Acho que as pessoas, no caso, 
não importam. O que importa, isto sim, 
é a lei que vai ser oferecida ao povo 
brasileiro. 

Registro, Sr. Presidente, com o maior 
respeito, com o maior acatamento, com 
a maior atenção por todos os meus emi-
nentes colegas, a minha inconformidade 
inicial com a Constituição que se pre-
tende oferecer, uma Carta que nasce so-
bretudo de um movimento de traição à 
Revolução de 31 de Março ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Não 
apoiado! 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - ... uma Constituição que con-
sagra princípios abominados pelo povo 
brasileiro . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi-
dente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o Sr. Sub-Re-
lator, Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, as razões que eu ti-
nha a aduzir conttra o destaque requeri-
do pelo nobre Senador Josaphat Marinho 
já são do conhecimento do Plenário. 
Confirmo de acôrdo com S. Ex.a, quan-
to à nossa condição de representantes do 
povo, o meu entendimento de que, nas 
circunstâncias em que estamos elabo-
rando esta Constituição, somes o Con-
gresso Nacional e usamos os podêres 
constituintes do Congresso Nacional. 

li: mais honesto que digamos que o 
Congresso Nacional promulga uma 
Constituição. Não fomos convocados em 
Assembléia Constituinte para elaborar 
uma Constituição. Recebemos um pro-
jeto para discutirmos e votarmos em de-
terminado prazo. Não somos, portanto, 
nas circunstâncias atuais, senão o Con-
gresso Nacional, examinando uma emen-
da a todo o texto da Constituição. É o 
que somos; a realidade é esta. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas não há emenda dêsse alcance. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Como disse o nobre Deputado Adol-
pho Oliveira, o que nos interessa é o 
que vamos votar, não o preâmbulo. In-
vocada a nossa condição de represen-
tantes do povo brasileiro, boa ou má de-
vemcs, acima de tudo, procurar melho-
rar o texto. Neste sentido o Relator e 
Sub-Relatores já deram uma demons-
tração do empenho em aceitar a cola-
boração de todos os representantes do 
povo. 

Assim, Sr. Presidente, entendo mais 
próprio que se diga no preâmbulo ape-
nas "O Congresso Nacional", mantenho 
meu ponto de vista favorável à emenda 
do Senador Filinto Müller, que exclui do 
texto do preâmbulo a invocação de "re-
presentantes do povo brasileiro." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, requeiro votação 
nominal para êste destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Devo esclarecer que, uma vez 
rejeitado o destaque, vale dizer, aprova-
do o texto da Emenda n.0 550, in verbis: 
"O Congresso Nacional, sob a proteção 
de Deus, promulga a seguinte Consti-
tuição do Brasil", ficarão prejudicadas 
tôdas as outras emendas relativas ao 
preâmbulo, porque já teremos, então, o 
texto definitivo. 

Na conformidade do pedido do Sena-
dor Josaphat Marinho, vai-se proceder 
à votação. Os Srs. Membros que vota-
rem de acôrdo com o parecer do Sr. 
Sub-Relator estarão votando pela apro-
vação do texto proposto na emenda do 
Sr. Senador Filinto Müller. Os que vo-
tarem contra estarão rejeitando êste 
texto. 

(Procede-se à chamada.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Doze Srs. Membros votaram 
favoràvelmente ao parecer do Sr. Rela-
tor; oito votaram contràriamente. 

Está mantido o texto nos têrmos do 
parecer. Prejudicados, assim, os demais 
destaques pertinentes ao preâmbulo. 

Passa-se à votação de emendas des-
tacadas relativamente ao art. 1.0 • Só 
temos um destaque do Sr. Senador He-
ribaldo Vieira para a Emenda n.0 839/15. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, a emenda é de minha autoria. 
Apenas obtive a honrosa adesão do Se-
nador Heribaldo Vieira. O texto do § 2.0 

diz o seguinte: "O Hino, a Bandeira e os 
Símbolos Nacionais são os estabelecidos 
em lei" e o texto da emenda de nossa 
autoria estabelece: "A Bandeira, o Hino 
o Escudo e as Armas Nacionais, simboli-
zando a unidade da Pátria, são de uso 
comum e obrigatório, que a lei regula-
rá." O estudo que fiz dessa matéria, 
através do exame de várias Constitui-
ções, suscitou em meu espírito a im-
pressão de que o texto proposto pelo pro-
jeto é de pequena dimensão e não abar-
ca todos os símbolos, tôdas as entidades 
que signifiquem realmente a nossa vo-
cação patriótica. O projeto faz referên-
cia ao Hino, à Bandeira e aos Símbo-
los Nacionais, mas omite o Escudo e as 
Armas Nacionais. Então, quer pela nos-
sa tradição, quer pela experiência 
acumulada no dorso de Constituições de 
civilização política adiantada, tenho 
para mim que a emenda proposta me-
lhor cobre os objetivos do texto do pro-
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, sôbre o § 2.0 do art. 1.0 , 

foram apresentadas várias emendas e, 
dentre elas, dou parecer favorável, em 
parte, a três, para compor um texto em 
que ficasse expresso na Constituição que 
a Bandeira e o Hino são símblos na-
cionais que não podem ser alterados pela 
legislação ordinária. Pelo projeto, os 
símbolos seriam aquêles definidos em 
lei. Com isso abriríamos a eterna dis-
cussão sôbre se devíamos ou não intro-
duzir modificações no Hino e na Ban-
deira. Há mesmo projetos apresentados 
ao Congresso Nacional em épocas dife-
rentes, inclusive um do nobre Deputado 
Mendes de Morais ... 

O Sr. Deputado José Barbosa - Sôbre 
a bandeira ... 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- . . . alterando a bandeira. 

Então, ao compor o texto que achei 
até conciliatório, entendo que fui ao en-
contro do objetivo maior, o de que são 
de tornarem intocáveis o Hino e a Ban-
deira. Embora o escudo e as. armas da 
República sejam também símbolos na-
cionais, êles não têm a mesma impor-
tância da Bandeira e do Hino. A emen-
da do nobre Senador Eurico Rezende -
com o perdão de S. Ex.a - não teve 
redação feliz. Diz ela que: 

"A andeira, o IDno, o Escudo e as 
Armas Nacionais, simbolizando a 
unidade da Pátria, são de uso co-
mum e obrigatório que a lei re-
gulará." 

Aceitando em parte essas três emen-
das, preferi dizer, que "são símbolos na-
cionais a Bandeira e o Hino vigorantes 
na data da promulgação desta Cons-
tituição." 

Isto não há de achar interessante o 
nobre Deputado Eurico de Oliveira, que 
se empenhou, até, em apresentar nôvo 
texto para o Hino. 
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Então, ficaria assim redigido: 

"São símbolos nacionais a Bandeira 
e o Hino vigorantes na data da pro-
mulgação desta Constituição e ou-
tros estabelecidos em lei." 

Além dêstes, podemos ter outros sím-
bolos. Então completar-se-á o dispositi-
vo: "a lei federal regulará o uso dos 
símbolos nacionais. Os Estados e o Dis-
trito Federal poderão ter símbolos pró-
prios." Aproveitei, assim, parte de três 
emendas. Na última pretendia o seu 
autor dar a prerrogativa de terem sím-
bolos também os Municípios. Aí, seriam 
bandeiras demais, símbolos demais. Mas, 
permitindo que se restabeleça uma tra-
dição, oficializando a bandeira e o hino, 
sobretudo a bandeira dos Estados, acre-
dito ir ao encontro do desejo de todo o 
povo brasileiro. Assim, Sr. Presidente, 
entendemos mais próprio o texto com-
posto com parte das três emendas, e 
manifesto-me contràriamente ao desta-
que do nobre Senador Eurico Rezende. 
Mantenho o parecer já do conhecimen-
to da Casa. (Muito bem!) 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Questão de Ordem.) - Indagaria 
a V. Ex. a, Sr. Presidente, se, já na apre-
ciação em que nos encontramos, po-
demos pedir supressão de expressões 
dentro do texto proposto pelo Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Parece-me que não. Se isso 
fôsse permitido, estaríamos realmente 
criando um processo de legislar que po-
deria não corresponder ao voto já ma-
nifestado. Isso colocaria a própria Co-
missão em dificuldade, pois, conforme a 
palavra suprimida, poderíamos até alte-
rar o sentido do texto. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Muito grato a V. Ex. a Fiz a in-
dagação porque, se me fôsse possível a 
supressão, eu votaria pelo texto propos-
to pelo Relator, eliminada a expressão 
"além de outros estabelecidos em lei". 
Acredito que, a prevalecer o texto como 

está, amanhã qualquer Govêmo poderá 
criar outros símbolos, além dos já tra-
dicionalmente conhecidos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não desejaria de fato, con-
trariar o ponto de vista de V. Ex. a Que-
ro apenas lembrar V. Ex. a que temos 
hoje, até mesmo por fôrça de dispositi-
vo constitucional, em vigor, outros sím-
bolos criados por lei, como as armas, o 
escudo, o sêlo conforme lembrou o Se-
nador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Permita-me V. Ex. a lembrar que 
a Constituição atual diz apenas isto, em 
seu artigo 195: 

"São símbolos nacionais: a bandei-
ra, o hino, o sêlo e as armas vigo-
rantes na data da promulgação des-
ta Constituição." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Perfeito. Por isto, cada um 
dêles foi criado. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sim, apenas os manteríamos, 
como a Constituição atual os mantém. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Peço a palavra, para uma 
observação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Deputado 
Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Quero pedir a atenção do no-
bre Relator para o seguinte: o projeto, 
tal como veio do Govêrno, não proíbe o 
símbolo, o hino e a bandeira dos Muni-
cípios. Pela redação que o nobre Relator 
acaba de sugerir, haveria uma proibição 
para que as cidades tivessem seus sím-
bolos. Inclusive, quero crer, que a pró-
pria cidade de Salvador deve ter sua 
bandeira, seus símbolos, porque é uma 
cidade tradicional. Muitas cidades, aliás, 
têm sua b a n d e i r a, seus símbolos. 
Ontem, proibiu-se aos Estados terem 
sua bandeira; agora, quer-se proibir que 
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os Municípios tenham suas bandeiras. 
Isto num País onde todo time de fu-
tebol tem sua bandeira, onde tôdas as 
organizações têm suas bandeiras. Por 
que uma cidade não pode ter seus sím-
bolos, que representam suas lutas, pela 
comunidade? 

Sr. Presidente, pediria a atenção de 
V. Ex. a nesta altura. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tenho a atenção voltada para 
a observação de V. Ex. a e me permito 
fazer a seguinte ponderação: evidente-
mente, estamos tratando de símbolos na-
cionais e êsses a que V. Ex. a se refere 
são municipais. Não poderíamos dizer 
que são nacionais os símbolos das ci-
dades. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - É porque, Sr. Presidente, Vos-
sa Excelência, com a grande atividade 
que está exercendo, não percebeu o Re-
latório. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Estou percebendo a emenda. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - É a emenda do nobre Relator 
que está em jôgo. Ao defender essa 
emenda, o nobre Relator afirmou que a 
redação por êle proposta permite ape-
nas os símbolos e bandeiras do País e 
dos Estados. S. Ex.a mesmo pronunciou-
se contràriamente a que as cidades ti-
vessem seus símbolos e bandeiras. Pelos 
dois artigos que estamos votando, ve-
mos que começamos mal, porque estamos 
piorando o trabalho do Govêrno. Apelo, 
portanto, ao nobre Relator, para que 
não proibamos as cidades e os municí-
pios de terem seus símbolos. Poderão 
ter ou não ter. Mas o que não é possí-
vel votarmos uma Constituição, retiran-
do êsse direito ou essa prerrogativa. 

É o apêlo que faço ao nobre espírito 
cívico do Sr. Relator. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, para uma 

questão de ordem, o Sr. Senador José 
Guiomard. 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD 
(Questão de ordem.) Sr. Presidente, tam-
bém queria fazer uma observação, res-
pondendo aos argumentos do Sr. Sub-
Relator Oliveira Brito. 

Prefiro ficar com o texto do projeto 
do Poder Executivo, porquanto não com-
preendo esta estática nos símbolos na-
cionais. Avalie V. Ex.a que entrou para 
a Federação um Estado nôvo, o do Acre, 
que não está representado na bandeira, 
porque esta não pode ser alterada. Os 
Estados Unidos alteraram sua bandeira 
diversas vêzes. Quando o Alaska foi 
transformado em Estado, a bandeira foi 
modificada e o mesmo se deu, quando 
se elevou o Havaí em Estado. 

Não há, pois, inconveniente em man-
ter o texto do projeto. Do contrário, 
não poderemos admitir mais modifica-
ções político-territoriais em nosso País. 

Era a observação que eu queria fa-
zer. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ÚLYSSES GUIMA-
RÃES (Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, vou entrar nesta discussão 
sôbre hino, bandeira e símbolos, exclu-
sivamente para me fixar numa tese. 

A meu ver, poderíamos assentar como 
normativo aquêle bom princípio que pre-
sidiu a elaboração de outras constitui-
ções, tôdas elas, isto é, o de que os Es-
tados podem tudo a não ser aquilo em 
que haja uma proibição por parte da 
Carta Federal. É a doutrina dos podê-
res residuais. Se na Carta federal fôs-
semos dizer o que pode o Estado, o Mu-
nicípio, evidentemente ela seria um ca-
tálogo de enumerações. 

Portanto, Sr. Presidente, neste assun-
to e já em outros poderíamos fixar como 
regra a de não entrar na seara das au-
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tonomias estaduais, porque isso dá sem-
pre complicação, dá sempre encrenca. 

Acho, assim, que, se ficássemos no 
texto do projeto, falando em símbolos 
nacionais criados por lei federal, por-
que a lei federal é que cuida dos símbo-
los nacionais, neste caso, seriam preser-
vados os dos Estados, a não ser que o 
nosso entendimento fôsse ao revés. Já 
houve isto numa Constituição. São proi-
bidas as bandeiras estaduais. Aí, estaria 
perfeito. Não poderia; por quê? Porque 
há um princípio privativo, mas os prin-
cípios concessivos se conceituam na 
área das autonomias estaduais e muni-
cipais. Por exemplo, verifico um texto 
em que se fixou um número máximo ou 
mínimo de Vereadores. Também não 
vejo por que vamos dizer que são 5, 7, 
8 ou 9, uma vez que temos de espartl-
lhar êsse assunto na Constituição Fe-
deral. Só entrei no assunto porque ve-
rifico que vamos esbarrar em outras di-
ficuldades. E seria de muito boa técnica 
institucional, porque é um princípio fe-
derativo, que não entrássemos na área 
estadual e municipal, a não ser quando 
absolutamente necessário. 

Era a minha intervenção nos deba-
tes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado 
Antônio Feliciano . 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - (Encaminhamento de vota-
ção.) Sr. Presidente, com a atenção 
devida percebi o debate que se trava em 
tôrno desta fixação, relativamente à 
bandeira e aos símbolos, no artigo inicial 
da Carta Politica em votação. 

O preceito constante do projeto reza 
isto: "O hino, a bandeira e os símbolos 
nacionais são estabelecidos em lei." Evi-
dentemente, o legislador se circunscre-
ve ao que diz respeito à Nação. Não en-
tra em pormenores nem estabelece pre-
ceitos de restrição aos Estados e Muni-
cípios. Na época atual, em muitos Esta-

dos existem símbolos e em multas cida-
des também, fixando as suas tradições. 

A proposição do eminente Relator es-
tabelece uma restrição incompatível 
com o respeito devido à vida estadual 
e municipal. Com estas considerações, 
Sr. Presidente, prefiro ficar com o texto 
do projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Adauto Cardoso. 

O SR. DEPUTADO ADAUTO CARDO-
SO (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, são tão graves para o re-
gime democrático certos problemas que 
vamos enfrentar nestas brevíssimas ho-
ras de debate e de votação de emendas 
que me permito estabelecer uma indis-
pensáveis hierarquia entre várias emen-
das que se controvertem aqui. Não que 
as considero sem importância, mas acho 
preciosíssimo o tempo, que foge irrepa-
ràvelmente. 

Por isso, voto com o Relator, abre-
viando êsses conflitos de menor catego-
ria. (Muito bem!) 

O SR. DEPUTADO ADOLPIIO OLIVEI-
RA (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, a redação proposta pelo 
Relator parece-me rigorosamente corre-
ta. Neste caso, o texto proposto ficará 
multo melhor, na minha opinião, do que 
o que consta do projeto. 

Permito-me, apenas, lembrar que o 
texto aproveitado pelo Relator de três 
emendas prevê os símbolos dos Estados 
e do Distrito Federal, e não proíbe te-
nham os Municípios também sua bandei-
ra e seu hino. 

Desejo apenas, para concluir, dizer 
que o eminente Relator poderia também 
ter aproveitado a parte final da emenda 
de nossa autoria - n.0 805/B, acrescen-
tando o seguinte: 

". . . ressalvadas as modificações que 
sofrerá a bandeira quando alterado 



-227-

o número de Estados que compõem 
a Federação.'' 

É mais ou menos o texto da Emenda 
Constitucional n.0 3, que vai atender ao 
Estado do Acre e a possíveis novas uni-
dades federativas que surjam. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votaçáo. Os que aprovam 
o parecer do Sr. Sub-Relator, apoiado 
pelo Sr. Relator, queiram conservar-se 
como se acham. (Pausa.) Aprovado. 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD 
- Peço verificação de votação, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Pelo processo nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vai ser feita a chamada. 
Quem votar sim, vota com o Relator; e 
não, contra o Relator. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
com o Relator; o Sr. Senador Manoel 
Vilaça - com o Relator; o Sr. Senador 
José Guiomard - contra o Relator; o 
Sr. Senador Heribaldo Vieira - com o 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Votaram sim, 11 Srs. Con-
gressistas; não, !J. Foi aprovado o pa-
recer do Relator. 

Passamos agora à Emenda n.0 367. Há 
requerimento de destaque do Sr. Sena-
dor Heribaldo Vieira. Pela ordem, tem 
a palavra o Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, desejo apenas fa-
zer uma brevíssima declaração de voto. 
Declaro que votei com o Relator,' porque 
acho inadmissível se relegue à legislação 
ordinária a fixação dos símbolos da Pá-
tria, como a Bandeira e o Hino Nacio-
nal. Com o mais absoluto respeito e 
aprêço por aquêles que sustentaram pon-
to de vista diferente, entendo que tanto 
o texto do projeto como a Emenda Eu-

rico Rezende iriam permitir que o Hio 
Nacional e a Bandeira fôssem fixados 
por legislação ordinária, quando em tô-
das as Constituições do mundo são apro-
vados no próprio texto da Constituição 
aquêles expressamente reconhecidos co-
mo símbolos do País. (Muíto bem!) 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
- Sr. Presidente, gostaria de formular 
declaração de voto. Fazendo minhas as 
palavras do meu nobre colega Deputado 
Adolpho Oliveira, devo declarar que vo-
tei com o Relator, conscientemente. Pri-
meiro, porque a emenda do Relator não 
contraria o texto proposto pelo Projeto, 
mas ainda vai além. Não proíbe os Es-
tados nem o Distrito Federal de terem 
seus símbolos, e também não proíbe os 
Municípios - interpretação esta, stricto 
sensu, do meu nobre colega, Deputado 
Chagas Rodrigues. Com os símbolos na-
cionais, com a nossa Bandeira, não se 
deve brincar. Há projetos que, inclusi-
ve, propõem a mudança da letra do Hino 
Nacional, bem como projetos que alte-
ram também a Bandeira. (n:luito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passamos ao destaque da 
Emenda n.0 367, que manda substituir a 
expressão plataforma continental por 
plataforma submarina." 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, para uma 
questão de ordem, o nobre Senador Euri-
co Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Questão de ordem.) - Sr. Presidente, 
há parecer favorável do Relator à Emen-
da, que atende ao objetivo colimado nes-
ta proposição com o destaque requerido. 
Consultaria a V. Ex.a. sôbre se posso re-
tirar o destaque, porque os desígnios da 
emenda foram atendidos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O destaque é requerido pelo 
Senador Heribaldo Vieira. 
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O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- Retiro-o, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está retirado o destaque do 
Sr. Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. DEPUTADO ADAUTO CARDOSO 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, para uma 
questão de ordem, o nobre Deputado 
Adauto Cardoso. 

O SR. DEPUTADO ADAUTO CARDOSO 
(Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, seria mais uma questão de 
redação. A plataforma continental sub-
marina é, sem dúvida alguma, uma ex-
pressão que contenta a gregos e troianos, 
explicita tudo. Apesar do meu alheia-
menta quanto a esta matéria, acredito 
que nenhum constitucionalista tenha 
dúvidas a respeito do que fôsse e devesse 
ser entendido por plataforma continen-
tal submarina. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Há um destaque do Deputado 
Paulo Sarasate quanto à Emenda núme-
ro 367. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, o próprio decreto, não muito 
distante, relativamente recente, do Poder 
Executivo, usou, com acêrto, da expres-
são "plataforma submarina". A outra-
"plataforma continental" -, embora se-
gundo se diz, preconizada pela ONU, não 
é aquela que corresponde melhor aos in-
terêsses de nosso País. Com a expressão 
"plataforma continental", a plataforma 
submarina que envolve ou circunda a 
Ilha de Fernando Noronha, por exemplo, 
deixará de pertencer à União; ficará em 
espaço dúbio, sem se saber a quem per-
tence. Se outra ilha qualquer pertencen-
te ao Brasil, como a de Trindade ou o 
Rochedo de São Pedro e São Paulo, por 
acaso, na sua plataforma submarina, ti-

ver petróleo, o petróleo não será nosso ... 
Então, baseado numa sugestão do Insti-
tuto dos Advogados, de que foi relator o 
eminente Professor de Direito, Haroldo 
Valladão, Consultor Jurídico do Ministé-
rio das Relações Exteriores, e, portanto, 
autoridade no assunto, tive ensejo de 
apresentar essa emenda, que foi devida-
mente justificada, embora no impresso, 
por falta de tempo, não tenha aparecido 
a justificação. O que se quer com essa 
expressão é precisamente não diminuir 
os bens da União e, sim, dar-lhes a de-
vida defesa, o devido resguardo. 

Portanto, calcado na opinião ultra-
abalizada do Professor Haroldo Valladão, 
que pronunciou conferência sôbre o as-
sunto, apresentei esta emenda, e tenho 
a honra de submetê-la à consideração 
dos doutos companheiros. Não chega a 
ser questão de mera redação, como disse 
meu dileto amigo e eminente colega 
Deputado Adauto Cardoso. Não, é ques-
tão de alta indagação. 

Se na ONU defenderam a expressão 
plataforma continental, por não deseja-
rem - esta a alegação feita na ONU -
que os países se expandissem muito, pre-
firo que outros não se expandam, mas 
que o Brasil tenha essa expansão ... 

Daí a expressão plataforma submari-
na, que foi usada em um decreto recen-
te do Poder Executivo, que poderei citar, 
se alguma dúvida houver da parte de 
quem quer que seja. Portanto, insisto 
numa questão que parece de lana capri-
na mas não é. Vou mostrar, logo, êste 
decreto - que está aqui, com um trecho 
da palestra do Professor Haroldo Valia-
dão e as sugestões do Instituto dos A.d-
vogados. 

Deve ser corrigida a referida expressão 
para "plataforma submarina", porque, 
se dizemos "plataforma continental", 
diminui-se o patrimônio da União. A 
plataforma foi mencionada no Decreto 
n.0 28.840, de 8 de novembro de 1950, 
que a denominou, corretamente, de "pla-
taforma submarina", não a limitando 
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ao território contíguo às ilhas continen-
tais, mas abrangendo também o terri-
tório submerso contíguo às ilhas do 
Brasil. Por exemplo, a plataforma sub-
marina e não continental das Ilhas de 
Fernando Noronha e Trindade. A re-
ferência feita no art. 1.0 do nôvo Códi-
go do Ar a "plataforma continental" é 
êrro de técnica. Mas que não deve per-
durar no citado n.O 3 do art. 3.0 do pro-
jeto. 

Sr. Presidente, quando a platafor-
ma foi instituída no Brasil por aquêle 
decreto, teve o nome de plataforma sub-
marina. Por que agora, na nossa Cons-
tituição, vamos mudá-lo para platafor-
ma continental, podendo até prejudicar 
o patrimônio da União? Esta, Sr. Presi-
dente, sumàriamente, a defesa que te-
nho a fazer sôbre a terminologia que 
pretendo seja usada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado 
José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, as ponderações feitas pelo 
ilustre Deputado Paulo Sarasate são in-
teiramente procedentes. Nessa matéria 
de plataforma continental e plataforma 
submarina, nesta questão, a verdade his-
tórica é que o Brasil se descuidou. E, não 
obstante ser da competência do Congres-
so Nacional legislar sôbre esta matéria, 
ela foi encarada no Brasil apenas pelo 
Govêrno do Marechal Dutra, que baixou 
decreto regulamentando o assunto, se-
gundo a referência do nobre Deputado 
Paulo Sarasate. No projeto do atual Go-
vêrno que reformulou o Código de Pes-
ca, instituindo o Estatuto da Pesca, foi, 
pela primeira vez, incluída a expressão 
plataforma continental. 

Tenho eu projeto em tramitação no 
Congresso sôbre êste problema da plata-
forma continental ou da plataforma 
submarina. Todos os países da América 
Latina - sem me referir aos Estados 

Unidos e aos países da Europa -, já 
equacionaram êste problema. E o con-
ceito de plataforma continental é, em 
síntese, o prolongamento da terra do 
continente mar a dentro até cêrca de 200 
isóbatas. Prefiro, portanto, ficar com a 
emenda apresentada pelo ilustre Depu-
tado Paulo Sarasate, que melhor con-
ceitua o sentido de plataforma. A pla-
taforma submarina abrange não apenas 
a plataforma continental, mas, também, 
a plataforma que constitui o prolonga-
mento das ilhas referidas, dentro da sua 
boa memória, pelo nobre representante 
do Ceará. Jl.-iuito grato a V. Ex.a, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Questão de ordem.) - Sr. Presidente, 
quando pedi a V. Ex.a que examinasse a 
possibilidade regimental de ser retirado o 
destaque, tive em vista a anotação cons-
tante aqui, no sentido de que a emenda 
do nobre Deputado Paulo Sarasate havia 
sido aprovada e, de que, por via de con-
seqüência, a minha estaria prejudicada. 
Agora, o Sr. Deputado Paulo Sarasate 
informa que a emenda dêle também te-
ve parecer contrário. De modo que man-
tenho o pedido de destaque. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - A 
minha e a sua são a mesma. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Eu apresentei também. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate- En-
tão está reforçando meu ponto de vista. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Se ninguém mais pedir a pa-
lavra, vou concedê-Ia ao Sr. Sub-Rela-
tor, que é quem deve falar em último 
lugar. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, no primeiro exame que fiz, 
confesso que me manifestei favoràvel-
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mente à emenda do nobre Deputado 
Paulo Sarasate, muito embora não sou-
besse, com precisão, o que significa pla-
taforma submarina. Não sei se algum 
dos meus eminentes colegas pode definir 
o que seja plataforma submarina. In-
formado, porém, depois de que compro-
missos do Brasil assumidos na ONU de-
saconselhavam a medida, eu reformulei 
o meu parecer para manifestar-me con-
tràriamente. 

Faço esta declaração para tranqüili-
dade do nobre Deputado Paulo Sarasate. 
Certamente S. Ex.a sabe o que significa 
plataforma submarina. 

O SR. DEPUTAD() PAULO SARASATE 
-V. Ex.a também, tanto que deu pare-
cer favorável. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Dei parecer favorável para atingir 
também o espaço que rodeia as ilhas. 
Mas, até onde? Até onde irá êsse espaço? 

O Sr. Deputado José Barbosa - Está 
disciplinado em decreto recente. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
-Até onde irá a soberania do País? Até 
onde ela se exerce? 

Confesso que, ponderando melhor sô-
bre o assunto e informado dêsse compro-
misso do Brasil, mantive o projeto. A 
Comissão decidirá com o patriotismo e a 
sabedoria de sempre. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Relator, 
Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, devo também prestar alguns 
esclarecimentos, porque realmente, as-
sim como o Sr. Sub-Relator, quando pro-
cedi ao exame inicial das emendas, in-
clinei-me pela fórmula "plataforma sub-
marina". Mais adiante, conforme escla-
receu o nobre Sr. Sub-Relator, tivemos 
conhecimento de que a nomenclatura 
oficial utilizada pela ONU, organização 

de que o Brasil participa, é "plataforma 
continental", e de que essa expressão não 
define apenas a parte de terra submersa 
que está sob a soberania do País em tôr-
no do continente, mas a parte de terra 
submersa que está em tôrno do território 
nacional. Assim, é entendido como ter-
ritório continental o território das ilhas. 
E, por isso, com o Sub-Relator, formu-
lamos parecer contrário à emenda. 

A questão é de nomenclatura. 
O Sr. Senador Josaphat Marinho - O 

compromisso do Brasil é só quanto à no-
meneia tura? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- A ONU definiu essa porção. de terra 
como plataforma continental, foi a in-
formação que recebi. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
Para descarga de minha consciência. 
Se houver um compromisso do Brasil, se-
rei o primeiro a votar pela manutenção 
dêsse compromisso. Mas eu gostaria de 
saber que compromisso foi êsse. Os com-
promissos do Brasil são celebrados atra-
vés de tratados e convenções - que são 
tratados mirins. Se há um compromisso, 
realmente, do Brasil, estou falando com 
absoluta isenção de ânimo - não seria 
eu jamais que votaria contra. Retiraria 
até o pedido de destaque. Agora, se é 
mera nomenclatura da ONU, que usa 
"Plataforma Continental", lá, em inglês, 
que deve ser o idioma adotado naquela 
Organização, e nós, com o decreto que 
instituiu essa plataforma, empregamos 
"Plataforma Submarina", fico com o de-
creto. Se é compromisso internacional 
do Brasil, está retirado o meu destaque. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Creio que não me fiz compreender 
pelo nobre Deputado Paulo Sarasate. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
V. Ex.a se fêz compreender muito bem, 
mas meu querido amigo, Deputado Oli-
veira Brito, disse que havia compromis-
sos do Brasil. Foi informado de que 
havia. 
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Se eu fôsse seguramente informado 
por qualquer dos dois de que há real-
mente êsse compromisso, e pertencesse 
à Comissão, votaria contra a minha 
emenda. Se pudesse retirar o destaque, 
retirá-lo-ia. Agora, se é mero caso de 
nomenclatura que a ONU usa nos seus 
fascículos, vamos usar na nossa Consti-
tuição aquela que nos parece a mais con-
veniente. Parece que me fiz entender e 
aconselho aquêles que me queiram 
acompanhar a votar pelos interêsses do 
Brasil. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- A informação que recebi é de que a 
nomenclatura usada pela Organização 
das Nações Unidas para definir essa 
porção de terras submersas que circun-
dam o território dos Estados soberanos 
é exatamente "plataforma continental", 
e o Brasil, sendo membro dessa organi-
zação, deve, se não houver outra razão 
maior, empregar essa nomenclatura con-
sagrada na ONU. 

Concluindo meu esclarecimento, dizia 
que há, realmente, divergência no as-
sunto. O nobre Professor Haroldo Valia-
dão, Consultor Jurídico do Ministério 
das Relações Exteriores, não só nessa 
conferência, mas em outras oportunida-
des, tem-se manifestado no sentido da 
utilização da terminologia "plataforma 
submarina". 

Como não sou especialista no assunto, 
recebendo a informação de que a no-
menclatura oficial da ONU é "platafor-
ma continental", entendi que essa de-
veria ser a expressão utilizada no texto 
da nossa Constituição. Foi neste sentido 
que o nobre Sub-Relator usou o têrmo 
"compromisso", porque o Brasil, parti-
cipando ela ONU, "quando precisar dis-
cutir o problema da parte de terras 
submersas em tôrno de seu território, 
seja território continental ou ilha, 
terá de usar a terminologia consagrada 
na ONU, "plataforma continental". 

Também devo concluir como o Sub-
Relator: a Comissão decidirá na sua alta 
sabedoria. (Muito bem!) 

O SR. SENADOR MANOEL VILLAÇA 
- Peço a palavra para um esclareci-
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Senador 
Manoel Villaça, para um esclarecimento. 

O SR. SENADOR l\IANOEL VILLAÇA 
- Sr. Presidente, gostaria muito que o 
Sr. Relator me esclarecesse como a In-
glaterra usaria a terminologia da ONU. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS: 
- Sr. Presidente creio ter esclarecido 
que "plataforma continental" é o têrmo 
para denominar a porção de terras sub-
mersas que circunda o território de um 
país. 

O SR. PRESIDENTE: (Deputado Pe-
dro Aleixo) - Neste momento acredito 
que, sendo os pareceres dos Srs. Sub-
Relator e Relator no sentido de que a 
matéria deverá ser decidida pelos mem-
bros da Comissão, em uma recomenda-
ção expressa de que se mante11ha o tex-
to do projeto ou aceite a emenda do Sr. 
Deputado Paulo Sarasate, o melhor será 
tomarmos os votos individualmente. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- A emenda, com todo o respeito ao 
Deputado Paulo Sarasate, é de minha 
autoria. S. Ex.a. também apresentou 
emenda mas o pedido de destaque inci-
de sôbre a minha. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Desde logo fica entendido que, 
para decidir, os Srs. Congressistas que 
considerarem deva ser mantida a ex-
pressão "plataforma continental", vota-
rão "sim" ou "com o Relator". Os que 
acharem que deva ser mantida a expres-
são "plataforma submarina" votarão 
"não". 

(Procede-se à chamada) Wilson Gon-
çalves - "não"; Manoel Villaça -
"não"; José Guiomard - "não"; Heri-
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baldo Vieira - "não"; Eurico Rezende 
- "não"; Vasconcellos Tôrres - "não"; 
Antônio Carlos- "sim"; Aurélio Vianna 
- "não"; Josaphat Marinho - "não"; 
Adalberto Sena - "abstenção"; Rui 
Carneiro - "não"; Oliveira Brito -
"sim"; Adauto Cardoso - "não"; Djal-
ma Marinho- "sim"; Tabosa de Almei-
da- "sim"; Accioly Filho -"sim"; An-
tônio Feliciano - "não"; Ulysses Gui-
marães - "não"; Adolpho Oliveira -
"não"; Chagas Rodrigues - "não"; José 
Barbosa - "não". 

O Sr. Deputado Adauto Cardoso 
declara, no curso da votação, que 
se pronuncia contràriamente, aban-
donando seu ponto de vista ante-
rior, por se ter convencido da pro-
cedência das razões do Sr. Deputado 
Paulo Sarasate. 

- Votaram contra 14 Senhores Con-
gressistas; a favor, 5; uma abstenção. 
Está, portanto, adotada a substituição 
da expressão "plataforma continental" 
pela expressão "plataforma submarina". 

Passamos, agora, ao destaque do Sr. 
Senador Heribaldo Vieira para as Emen-
das n.os 838/2, 839/13, e do Sr. Paulo 
Sarasate para a Emenda 366. Tôdas se 
referem ao art. 7.0 

Há um requerimento de destaque do 
Sr. Deputado Ulysses Guimarães, o pri-
meiro na ordem cronológica. Esclareço 
que o Sr. Deputado Ulysses Guimarães, 
utilizando-se de um impresso, fêz refe-
rên.cia ao Projeto de Lei n.0 781/2, quan-
do, neste caso, deve entender-se Emen-
da n.0 781/2. 

A matéria está em discussão. 
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 

(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, quando requeri o destaque 
para a Emenda n.0 366, de minha auto-
ria, não conhecia o parecer do Sr. Rela-
tor na íntegra. Examinando, porém, êsse 
parecer, cheguei à conclusão de que mi-
nha emenda está aprovada e aprimora-
da no parecer do Sr. Relator. Diz o art. 

7.0, que "o Brasil só recorrerá à guerra 
etc."; faltava, na minha propositura a 
cláusula "negociações diretas", que deve 
anteceder quaisquer outros procedimen-
tos relativos à matéria. 

Nessas condições, repito, minha emen-
da está atendida, e melhor do que aten-
dida, porque foi incluída essa cláusula 
nova, que é imprescindível. O Brasil só 
deve recorrer à guerra depois de proce-
der a negociações diretas e da interven-
ção de organismos internacionais etc. 
Permito-me pois, solicitar a V. Ex.a que 
dê como retirado meu destaque a essa 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro o requerimento. 

Com a palavra o Sr. Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, o art. 7.0 do projeto contém 
uma omissão imperdoável. Diz o texto: 
"Os conflitos internacionais deverão ser 
solvidos por negociações diretas, arbitra-
gem e outros meios pacíficos, com a co-
operação dos organismos internacionais 
de que participe." 

Minha emenda manda acrescentar a 
palavra "Brasil". O objetivo é dar cla-
reza, conclusão ao texto. Mas, se o Sr. 
Sub-Relator fizer a gentileza de ler o 
texto vitorioso segundo seu ponto de 
vista, talvez tôdas essas emendas fiquem 
prejudicadas. Todavia, é bom que a Co-
missão tenha segurança. Solicitaria ao 
Sr. Sub-Relator a leitura do texto pro-
posto. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - Com 
muito prazer, porque, inclusive, é de au-
toria de V. Ex.a 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Muito grato a V. Ex.a 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - Diz 
a Emenda n.0 839.13: 

"0 Brasil só recorrerá à guerra, se 
não couber ou malograr o recurso a 
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negociações diretas, ao arbitramento 
ou aos meios pacíficos de solução 
dos conflitos, estabelecidos pelo di-
reito internacional; e em caso ne-
nhum se empenhará em guerra de 
conquista, direta ou indiretamente, 
por si ou em aliança com outro Es-
tado." 

Acho que V. Ex.a foi muito feliz ao re-
digir o dispositivo. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
-Agradeço a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. ULYSSES GUIMARÃES - Sr. 
Presidente, retiro o destaque, porque 
minha emenda era meramente redacio-
nal, uma vez que o Sr. Sub-Relator no 
texto resolveu essa dificuldade, não há 
razão para o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Estão assim retirados os des-
taques e considerado mantido o texto, 
nos têrmos do parecer do Sub-Relator, 
adotado pelo Relator. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna pede 
destaque para a Emenda n.0 430, que 
recái sôbre o art. 8.0 , item 12, onde se 
diz: 

"Organizar a defesa permanente 
contra as calamidades públicas, es-
pecialmente o desemprêgo, as sêcas 
e inundações." 

Há outros destaques sôbre a matéria. 
Ponho a matéria em discussão. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Sem revisão do orador) -Sr. Presiden-
te, o meu pedido de destaque visava a 
precisamente incluir, ou fazer incluir, 
se assim entender o nobre Sr. Sub-Rela-
tor Deputado Oliveira Brito, a parte da 
minha emenda que na sua composição 
inteligente deixou de figurar. Como já 
me entendi com S. Ex.a a respeito, per-
guntaria, agora, se S. Ex.a vai dar algum 

esclarecimento no sentido de reformular 
a emenda que elaborou, com tópicos de 
várias emendas. Se assim fôr, eu nada 
mais terei a aditar na oportunidade de-
vida. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a não levantou questão 
de ordem, mas pediu apenas um escla-
recimento. Cabe ao Sr. Sub-Relator Sr. 
Deputado Oliveira Brito dar o esclare-
cimento desejado. 

O SR. DEPUTADO OLIVEffiA BRITO 
- Sr. Presidente, não terei dúvida em 
atender, em parte, ao nobre Deputado 
Paulo Sarasate, desde que haja um pe-
dido de destaque; sem isto, eu não po-
derei ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Fiz 
o pedido de destaque. 

O SR. DEPUTADO OLIVEffiA BRITO 
- . . . apreciar o destaque. 

Realmente na emenda Catete Pinheiro, 
da qual retirei o meu texto "Organizar 
e executar planos de ocupação", senti 
desde logo que a forma "plano de ocupa-
ção" não era de caráter genédco; mas, 
atendendo à situação da Amazônia, que 
está desocupada, eu preferi ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Mas 
é plano de desenvolvimento. 

O SR. DEPUTADO OLIVEffiA BRITO 
- Para desenvolver é preciso ocupar. 
Não se pode desenvolver uma região sem 
ocupá-Ia. 

Reservo-me para emitir um parecer 
definitivo, quando tiver de apreciar o 
destaque do nobre Deputado Paulo Sara-
sate. Por ora, apreciarei o destaque do 
Senador Aurélio Vianna. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Sr. 
Presidente, volto à questão, com um pe-
dido de atenção especial do nobre Sena-
dor Aurélio Vianna. 

Como disse naquele comêço de sessão, 
em que me tornei até impertinente, te-
nho motivo ponderável, hoje, para via-
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jar ao Rio de Janeiro e só retomar 
amanhã à tarde. Então, perguntaria se 
me seria permitido defender, inicialmen-
te, o meu destaque, já que o Senador 
Aurélio Vianna é um daqueles pés-de-
boi que ficam em Brasilla o tempo todo. 
Se S. Ex.a concordasse, pediria preferên-
cia para o meu destaque a fim de fazer 
a minha defesa e poder tomar o avião 
ainda hoje para o Rio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -A palavra para discutir a ma-
téria foi solicitada, em primeiro lugar, 
pelo Senador Aurélio Vianna e V. Ex.a 
pôde falar sàmente porque tinha pre-
cedência, através de uma Questão de 
Ordem. Se, portanto, o Senador Aurélio 
Vianna ceder a palavra a V. Ex.a, pode-
rei dar-lhe. Caso contrário, é impossí-
vel. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Se-
ria apenas uma permuta, Sr. Presidente. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, e quem pode com o Depu-
tado Sarasate?! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Diante da pergunta formula-
da pelo Senador Aurélio Vianna, consi-
dero que realmente todos nós achamos 
"invencível" o nobre Deputado Paulo 
Sarasate. 

Tem a palavra o nobre Deputado Pau-
lo Sarasate. 
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Muito obrigado a V. Ex.a, Sr. Presi-
dente, pelo "invencível", e também ao 
Senador Aurélio Vianna, pela permuta. 

Defendo, Sr. Presidente, a expressão 
da primeira parte da minha emenda, 
porque entendo que ela, sem criar ne-
nhum obstáculo ao povoamento da Ama-
zônia, concorrerá, ao contrário, para seu 
desenvolvimento. A expressão que esta-
va aprovada pelo Relator era a seguin-
te: 

"Organizar e executar planos de 
ocupação e desenvolvimento nas 

regiões menos desenvolvidas do 
País." 

Nessa cláusula, parece-me que o Se-
nador Cattete Pinheiro deseja de prefe-
rência, além de organizar, executar os 
planos. 

Neste particular, estou inteiramente 
de acôrdo com o Relator em que se apro-
veite da emenda dêle a cláusula: "e exe-
cutar". Quanto à parte "ocupação", pre-
firo defender a minha emenda na sua 
primeira parte, isto é, o têrmo "estabe-
lecer". E acrescentaria aqui a cláusula 
"e executar". Então ficaria: "estabelecer 
e executar planos especiais destinados 
ao amparo das regiões menos desenvol-
vidas do País". Aí se abrangem tôdas as 
regiões, não direi subdesenvolvidas, mas 
menos desenvolvidas. Amanhã, pode ha-
ver um desenvolvimento tal em certas 
regiões hoje subdesenvolvidas, que elas 
passem, por exemplo a ser menos desen-
volvidas que São Paulo, mas não serão 
jamais subdesenvolvidas. Usei essa ter-
minologia, por me parecer mais condi-
zente com o caráter de perenidade que 
se quer dar a qualquer Constituição que 
se elabore. Esta a defesa que faço. E 
peço ao nobre Relator, que tão bem ar-
quitetou, com três emendas, um dispo-
sitivo oportuno e acertado, que aceite 
esta parte da minha emenda, sem ex-
cluir aquela cláusula "e executar", cons-
tante da emenda Cattete Pinheiro. Acre-
dito que, assim, conciliaríamos as duas 
emendas, abrangendo não apenas as 
regiões que vão ser ocupadas, mas tôdas 
as outras. Essa história de ocupação pode 
servir de pretexto para, amanhã, virem 
dizer que a Constituição quer permitir 
a ocupação da Amazônia, como já se dis-
se há tempos. Eu mesmo, na época da 
juventude, dizia que queriam entregar o 
Brasil à Emprêsa Ford ... De forma que 
esta é a defesa que faço e pediria ao 
nobre Relator que nos têrmos da nossa 
conversa, assim entendesse o assunto 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Senador 
Aurélio Vianna. 
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O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, a Emenda n.0 430 foi 
inspirada num pedido da CONTEC. Os 
trabalhadores do nosso País, os mais in-
telectuais, porque por sua liderança, co-
municaram-se conosco e solicitaram 
apresentássemos a emenda em discussão. 

Nos congressos internacionais já se 
cataloga como calamidade pública o de-
semprêgo e, então, êles pediram ficasse 
explicitado na Constituição, como com-
petência da União, organizar a defesa 
permanente contra as calamidades pú-
blicas, especialmente o desemprêgo, as 
sêcas e as inundações. E, atento às suas 
reivindicações, aos seus desejos, é que 
apresentei a emenda ora em debate. 

Sr. Presidente, não me estendo em ar-
gumentos, porque assuntos palpitantes, 
importantíssimos, que devem ser resol-
vidos por nós que elaboramos esta Cons-
tituição, nos impedem de discutir dema-
siadamente emendas que se justificam, 
que se provam por si mesmas, como se 
fôssem axiomas. E eu apelaria para os 
nobres Sub-Relator e Relator da maté-
ria para que atendessem, não a mim, no 
caso vertente, mas a essa confederação 
de trabalhadores do nosso País. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, peço a palavra, para 
encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra V. Ex.a. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Serei breve, Sr. Presidente. A emenda 
do Senador Aurélio Vianna manda in-
cluir na competência da União "organi-
zar defesa permanente contra as cala-
midades públicas, especialmente o de-
semprêgo, as sêcas e as inundações." 

De logo chega-se à conclusão de que 
o ilustre autor considera o desemprêgo 
como calamidade pública. Nem sequer a 
emenda subordina a execução do pre-
ceito à regulamentação de lei ordinária. 

Então, não se conhece o pressuposto 
para caracterizar o desemprêgo, a di-

mensão do desemprêgo. É, data venia, 
o primeiro inconveniente. O segundo in-
conveniente ... 

O Sr. Deputado Djalma Marinho _ 
Permite V. Ex.a? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Eu permito, mas o Regimento não 
porque estou em encaminhamento d~ 
votação. 

Então, Sr. Presidente, há outro aspec-
to. A calamidade pública, na interpre-
tação tradicional, é uma ocorrência físi-
ca ou climática, e o desemprêgo não é 
um fenômeno de conceituação nem físi-
ca, nem c limá ti c a. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - A fo-
me na índia não é calamidade?! 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- De modo que, Sr. Presidente, peço 
respeitosamente licença ao Senador Au-
rélio Vianna para votar contra o desta-
que. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Deputado 
Dj alma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALl\IA MARI-
NHO -Sr. Presidente, desejava apenas, 
em tôrno desta discussão, esclarecer que, 
quanto ao desemprêgo, encartei entre os 
direitos dos trabalhadores um dispositi-
vo vindo de emenda do nobre Senador 
Aurélio Vianna. A minha intervenção, 
quando falava o Senador Eurico Rezen-
de, era para declarar êsse fato. O seguro 
desemprêgo ficaria reconhecido no ca-
pítulo da Ordem Econômica, que já es-
tando aceita pelo Sub-Relator e pelo 
Relator emenda do Senador Aurélio 
Vianna, nesta parte. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, não sei se discuti ou se en-
caminhei a votação, porque aqui se alu-
de a discussão da emenda e encaminha-
mento de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Trata-se realmente de dis-
cussão. 
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O Sr. Senador Aurélio Vianna - En-
tão gostaria de encaminhar a votação, 
no momento oportuno. Agora sou obri-
gado a falar, em virtude das palavras 
proferidas pelo Senador Eurico Rezende. 
Serei muito rápido, muito breve. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
AI eixo) - A discussão está encerrada. O 
que há é que, quando se trata de desta-
que, diz o seguinte o dispositivo das nor-
mas disciplinares dos trabalhos da Co-
missão: 

" ... Art. 7.0 - Na discussão e vota-
ção das emendas, só poderão fazer 
uso da palavra, os membros da Co-
missão, os autores das proposições 
subsidiárias, assim considerado o 
primeiro signatário da emenda e os 
líderes na Câmara e no Senado. 
§ 1.0 - Na discussão das emendas, 
o prazo será de 10 (dez) minutos 
para cada orador. 
§ 2.0 - Ao Relator e ao Sub-Relator 
da matéria sôbre que versa a emen-
da é assegurado o dôbro do prazo 
previsto neste artigo. 
§ 3.0 - Encerrada a discussão, pro-
cessar-se-á a votação com encami-
nhamento assegurado aos membros 
da Comissão, durante 5 (cinco) mi-
nutos." 

Efetivamente nesta hora, se está fa-
zendo o encaminhamento da votação, 
pois foi encerrada a discussão. Como fo-
ram apresentados requerimentos de des-
taque, nos têrmos de outros dispositivos 
das normas, há sempre certa confusão, 
porque o destaque se refere propria-
mente a uma emenda. Mas o nosso ob-
jetivo é que o assunto seja devidamente 
esclarecido. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, serei muito breve. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Serei muito claro, serei muito breve. 

Sr. Presidente, nos Estados Unidos, 
não há maior calamidade pública que o 
desemprêgo. Há leis especialíssimas de 
proteção ao desempregado. Estranhou o 
nobre Senador Eurico Rezende, que eu 
não conceituei o desemprêgo, de modo 
a dar-lhe uma amplitude tamanha que 
pudesse ser considerado como calamida-
de. Então nem sêcas nem inundações 
aqui podem ser consideradas calamida-
des, nem inundações porque há inunda-
ções ou sêcas que não representam ca-
lamidades públicas, como ocorre perio-
dicamente, em certas regiões do País. 

Afinal de contas, quando um país se 
volta inclusive, para o seguro-desemprê-
go, como agora o Brasil está inclinado a 
aditar regras de proteção, e de amparo 
ao desempregado; e quando um país 
está em crescimento, como o nosso - e 
não precisaria tanto porque nos Estados 
Unidos há cêrca de 5 a 6 milhões de 
desempregados por que não incluir na 
Constituição que estamos votando, como 
competência da União, essa proteção, 
quando o desemprêgo se constitui em 
calamidade? Porque é claro, quando as 
sêcas se constituem em calamidade, 
quando as inundações se constituem em 
calamidade, quando o desemprêgo se 
constitui em calamidade, então se torna 
da competência do Estado organizar sua 
defesa permanente. Está implicitado, 
está claro, claro como água. Mas, con-
fesso, não me havia lembrado disto. Foi 
um lembrete - e humildemente o pro-
clamo - dos trabalhadores, liderados 
pelos bancários de nossa Pátria, ao Con-
gresso Nacional, a esta Comissão. 

E desejaria, Sr. Presidente, a compre-
ensão e o apoio, inclusive do Senador 
Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo mais quem quei-
ra discutir a matéria, dou a palavra ao 
Sub-Relator, Sr. Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, desejando encaminhar 
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a votação de dois destaques, um do nobre 
Deputado Paulo Sarasate e outro do Se-
nador Aurélio Vianna, perguntaria a 
V. Ex.a se o encaminhamento é um só. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Vamos votar, primeiramente, 
segundo a ordem cronológica, o pedido 
de destaque da Emenda n.0 430, do Sr. 
Senador Aurélio Vianna. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Assim esclarecido, Sr. Presidente, dou 
as razões por que não escolhi a proposi-
ção do nobre Senador Aurélio Vianna. 

Considero a fome uma das maiores 
calamidades, senão a maior calamidade. 
Mas, no caso visa-se com o dispositivo, 
atender àquelas calamidades que são 
tradicionais. Não podemos desprezar, o 
problema social focalizado, pelo nobre 
Senador Aurélio Vianna, e, nesse sentido, 
precisamos desprezar, organizar e exe-
cutar os planos de desenvolvimento do 
País. É criando empregos, é enriquecen-
do o País que evitaremos o desemprêgo. 

Assim, Sr. Presidente, não considerado 
o desemprêgo entre as calamidades tra-
dicionalmente incluídas no texto consti-
tucional, dei parecer contrário. E diria 
mais ao nobre Senador Aurélio Vianna: 
não só o desempregado que perdeu o em-
prêgo merece amparo. Neste País, temos 
maior número de brasileiros que não tem 
emprêgo algum, que, ao amanhecer o 
dia, não sabem como adquirir o pão, do 
que o de brasileiros que, em face de um 
fenômeno social ou econômico, perdem 
a sua ocupação. Isto quer dizer que o 
número de desprotegidos, de desampara-
dos pelo interior do Brasil é muito su-
perior ao daqueles que, eventualmente, 
perdem sua ocupação. 

Nestas condições, se organizarmos pla-
nos de desenvolvimento do País, de mo-
do que, anualmente, possamos dar um 
milhão ou, talvez um milhão e duzentos 
mil novos empregos, estaremos atenden-
do às justas reivindicações do próprio 
Senador Aurélio Vianna. Mas é preciso 

desenvolver o País, começando, natu-
ralmente, por aquelas regiões mais de-
samparadas onde o número de desem-
pregados que nunca tiveram emprêgo é 
incomparàvelmente superior ao daquê-
les que, nos grandes centros eventual-
mente perderam sua ocupação. 

Por êstes motivos Sr. Presidente, e 
considerando, ainda mais, que o atendi-
mento ao desempregado, segundo emen-
da com parecer favorável do nobre Sub-
Relator, Deputado Djalma Marinho e do 
Relator Senador Konder Reis, deve ser 
realizado através de seguro-desemprê-
go, eu me manifesto contràriamente ao 
destaque do nobre representante pelo 
Estado da Guanabara. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. 
Os Srs. que estão de acôrdo com o pare-
cer emitido pelo Sub-Relator queiram 
conservar-se como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Peço 

verificação de votação. 
O SR. PRESIDENTE - Vài-se proce-

der à verificação. Melhor será que se 
faça a chamada. Os Srs. Congressistas 
que votarem com o Sr. Sub-Relator, dirão 
SIM, e os que votarem contra, NAO. 

Procede-se à chamada: 
Wilson Gonçalves - Não; Manuel 
Vilaça - Não; José Guiomard -
Sim; Heribaldo Vieira- Com oRe-
lator; Eurico Rezende - Sim; Vas-
concellos Tôrres - Sim; Antônio 
Carlos - Sim; Aurélio Vianna -
Não; Josaphat Marinho - Não; 
Adalberto Sena - Não; Ruy Car-
neiro -Não; Oliveira Brito- Sim; 
Adauto Cardoso- Sim; Djalma Ma-
rinho - Com o Sr. Sub-Relator; 
Tabosa de Almeida - Sim; Accioly 
Filho - Com o Sr. Sub-Relator; An-
tônio Feliciano - Sim; Adolpho 
Oliveira - Não; - Chagas Rodri-
gues -Não; José Barbosa- Não. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Votaram com o Sr. Sub-Re-
lator 11 Srs. Congressistas, e, contra, 9. 
Está aprovado o parecer do Sr. Sub-Re-
lator. Passa-se agora à votação do re-
querimento de destaque do Deputado 
Paulo Sarasate. Antes, deve falar o Sr. 
Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
-Sr. Presidente, o nobre Deputado Paulo 
Sarasate pediu destaque para parte da 
Emenda n.0 286, que já foi atendida par-
cialmente no parecer. 

Estou de acôrdo em que, aproveitando-
se o texto da Emenda n.0 286, assim se 
redija o dispositivo: "Organizar e exe-
cutar planos ... ' - expressões retiradas 
da emenda Cattete Pinheiro - e, no fi-
nal, . . . "destinados ao amparo das 
regiões menos desenvolvidas do País", 
retirada essa última parte da Emenda 
n.0 286. 

Portanto, o texto por mim proposto 
inicialmente será modificado para dêle 
se excluir a expressão "de ocupação". 
Ficaria, assim, apenas: "destinados ao 
amparo das regiões menos desenvolvidas 
do País." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os Srs. Depu-
tados que aprovam o parecer do Sr. Sub-
Relator, queiram conservar-se como es-
tão (Pausa). Aprovado. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Questão de Ordem.) Sr. Presidente, o 
caput da Emenda n.0 287, de minha au-
toria, está redigido nos seguintes têr-
mos: "Ao art. 93 ou onde melhor con-
vier." 

Entretanto, como se trata de matéria, 
por assim dizer, transitória ou de Dispo-
sições Gerais, pois é sôbre concursos 
atualmente existentes, peço que ela seja 
classificada onde melhor convier, isto é, 
nas Disposições Gerais e1 Transitórias, 
desde que com isso concorde o nobre 
Sub-Relator Sr. Deputado Accioly Filho, 
que se havia pronunciado a respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Deputado Accioly Filho 
deverá pronunciar-se sôbre o requeri-
mento do Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, dei parecer contrário 
a essa emenda do Deputado Paulo Sa-
rasate, porque ela, de plano, não se in-
tegra na parte permanente da Constitui-
ção. Na parte de Disposições Transitó-
rias, é possível reexaminar-se o mérito 
da emenda. Concordo se transfira para 
a parte das Disposições Transitórias. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator, 
Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, como o parecer do no-
bre Sr. Sub-Relator Deputado Accioly 
Filho não foi considerado pela Comissão, 
creio não haver inconveniente em que 
a matéria seja distribuída ao nobre 
Deputado Djalma Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Deverá, então, o Sr. Deputado 
Djalma Marinho, por ocasião da dis-
cussão da matéria, e não agora, oferecer 
o seu parecer. 

Passamos, agora, à discussão do desta-
que requerido pelo Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães à Emenda 781/6, que recai no 
art. 8.0 , XVI, m, onde está "tráfego nas 
vias terrestres", diga-se "tráfego inte-
restadual". 

Está em discussão a matéria. 
Tem a palavra o Sr. Deputado Ulys-

ses Guimarães. 
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-

RÃES - Sr. Presidente, meu propósito, 
com a emenda, é retornar à técnica da 
Constituição vigente, isto é, a de 1946, 
que teve o cuidado de estabelecer a com-
petência da União para regular o tráfe-
go, quando fôr interestadual. 

Ora, Sr. Presidente, aqui se configura 
mais um caso da presença exagerada da 
União nos domínios dos Estados. E não 
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é só no que diz respeito à autonomia, 
isto é, à incapacidade de muitos Muni-
cípios de elegerem seus prefeitos, por 
exemplo. Trata-se mais do que questão 
da autonomia, do problema da descen-
tralização. Como sabe V. Ex.a. e a Comis-
são, são coisas diferentes. Há governos 
centralizados politicamente e descentra-
lizados administrativamente, e autorida-
des nomeadas com grande amplitude de 
atuação para acudir às peculiaridades 
locais. 

Aqui, Sr. Presidente, há um atentado, 
já não direi às autonomias estaduais, 
mas à descentralização. Então, vai acon-
tecer que, por lei federal, se irá regular 
o tráfego estadual, e, por lei estadual, o 
tráfego municipal. 

Sr. Presidente, um problema de esta-
cionamento, de mão e contra-mão, sur-
giu recentemente no Estado de São Pau-
lo. Estabeleceu-se a exigência de que os 
caminhões tivessem uma carga máxima 
sôbre seus eixos, porque o exagêro dessas 
cargas ocasionavam danos às estradas. 
Sabem V. Ex.as que se fêz? Invocando 
já essa preeminência nacional, de que 
a BR-2, a São Paulo-Paraná, era linha 
federal, não queriam cumprir essa exi-
gência nas rodovias federais e, como elas 
se conectavam com as estaduais, torna-
va-se impossível a exigência. O Govêrno 
Federal, sensível, determinou para todo 
o País tal exigência. Se fôsse só um pro-
blema de São Paulo! Mas não se pense 
seja questão sem maior importância. Sa-
bemos que essas emprêsas de ônibus, es-
sas organizações de transporte são po-
derosas e, no momento atual, onde não 
há linhas muito nítidas dessa discrimi-
nação, freqüentemente há contestação. 
Por exemplo, multa de estacionamento 
compete ao Estado, ao Município ou à 
União? A coisa vai a tal ponto que nem 
se admite, pela redação do projeto, que 
o Estado tenha competência complemen-
tar ou suplementar, para no caso das 
lacunas a legislação estadual regular as 

espécies regionais ou municipais. Como 
existe outra emenda minha, retira-se a 
letra m parece-me do elenco daquelas 
outras, em que a competência estadual 
seja discutí_vel. Por isso, quero crer que, 
devemos circunscrever a competência 
federal para regular o tráfego interes-
tadual, como o Estado regula o tráfego 
internacional, êle não entra no Municí-
pio, porque, em assim sendo, descerá a 
peculiaridade que êle, Estado, não pode 
fiscalizar. Chamo a atenção da Comis-
são e do eminente Relator da matéria 
para esta circunstância, isto é, se dermos 
êste elastério, dizendo "vias terrestres", 
entra tudo; caminhos, estradas munici-
pais, estradas estaduais e estradas fe-
derais. Além disto, Sr. Presidente, veja 
bem a Comissão: proibiu-se, interditou-
se a competência complementar ou su-
plementar no elenco daquelas relações 
e, como isso é admitido no artigo poste-
rior, letra m, me parece, - e como me 
socorre agora o eminente Senador Jo-
saphat Marinho - trata-se de um pro-
blema que tem repercussão federativa; 
é problema até de tráfego, do trânsito. 
Quero chamar a atenção da Comissão, 
porque já tive conhecimento de grandes 
dificuldades neste assunto, surgidas em 
São Paulo, quanto à questão de policia-
mento, de sinais luminosos. Em certas 
ocasiões, achamos que o Estado tem a 
competência ou que o Município tem a 
competência. Ora, vejam V. Ex.a.s, se jo-
garmos tudo isso à responsabilidade de 
assunto regulado por leis federais, por 
autoridades federais, que estão muito 
longe, que poderá ocorrer? Os Municí-
pios poderão querer regular a matéria, 
os Estados também. As emprêsas não 
obedecerão e haverá grandes dificulda-
des de policiar o tráfego no País. A meu 
ver, Sr. Presidente, certo seria, portanto, 
situar a competência da União no trá-
fego interestadual, e admitir, com outra 
emenda, que complementarmente os Es-
tados preenchem eventuais vazios na le-
gislação federal, com legislação estadual 
supletiva. 
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São as ponderações que desejo for-
mular sôbre esta matéria, que invade 
não só a autonomia dos Estados, mas a 
descentralização administrativa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não há mais quem peça a 
palavra, solicito do Sr. Sub-Relator que 
se pronuncie sôbre a matéria. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
-Sr. Presidente, sôbre esta matéria aco-
lhi uma emenda de autoria do nobre 
Deputado Nicolau Tuma, que diz o se-
guinte: 

"Regime dos portos de navegação de 
cabotagem fluvial e lacustre, trá-
fego e trânsito nas vias terrestres." 

A argumentação do nobre Deputado 
Ulysses Guimarães envolve o trânsito, 
embora sua emenda a êle não faça re-
ferência, aos luminosos, mão e contra-
mão, são assuntos regulados pelo Código 
Nacional de Trânsito, e, como tal, não 
escapariam ao âmbito da sua emenda. 
Então nós teriamos êste absurdo: como 
a União não poderia legislar sôbre o 
trânsito, mas apenas sôbre o tráfego, te-
ríamos, cada Estado casos de mão e 
contramão diferente de carteira de mo-
torista de modêlo diverso, bem como os 
sinais luminosos, enfim, tudo isso que 
hoje obedece a padrões até internacio-
nais. 

Não podemos, portanto, em que pese 
o respeito aos argumentos do Deputado 
Ulysses Guimarães, atender à preten-
são do nobre representante por São Pau-
lo. E não podemos, ainda mais porque 
é indispensável que uma só autoridade 
faça as concessões para o trânsito de 
passageiros e as fiscalize. Como as es-
tradas estaduais interferem com as fe-
derais, e estas com as estaduais, e há 
dentro de um mesmo Estado, estradas 
estaduais e federais que servem à mes-
ma região, se dermos a duas entidades 
competência para legislar sôbre a ma-
téria, nós em vez de disciplinar, estabe-
leceremos confusão. 

É, por conseguinte, útil, de interêsse 
inclusive da União, no sentido de in-
corporar tôdas as comunidades, Municí-
pios e Estados, que uma só lei regula a 
matéria. Assim, não podemos excluir das 
competências da União a de legislar sô-
bre esta parte. Daí por que não acolho 
as razões do nobre Relator Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Os Srs. Membros da Comissão 
que votam de acôrdo com o parecer do 
Sub-Relator, queiram conservar-se como 
estão (Pausa.) Aprovado. 

Passa-se ao destaque imediato, tam-
bém do Deputado Ulysses Guimarães, da 
Emenda n.0 781.5, no sentido de que, no 
art. 8.0 , n.0 XVI, letra k, onde está "esta-
belecimento", se diga "instituições". As-
sim, em vez de "estabelecimento de cré-
dito, de câmbio e transferência de valô-
res para fora do País", diga-se "insti-
tuições de crédito, etc." 

Com a palavra o Deputado Ulysses 
Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, apresentei esta 
emenda meramente com o objetivo de 
nomenclatura. Quando se elaborou a 
reforma bancária, da qual fui Relator, 
depois de árdua pesquisa adotou-se essa 
palavra instituições, para ter um signi-
ficado lato, para abranger não só tra-
dicionalmente os bancos, mas tam-
bém atividades até mesmo de correto-
res, emprêsas de financiamento, en-
fim, tôdas aquelas entidades que mani-
pulam e empregam dinheiro de tercei-
ros. Parece-me, contudo, Sr. Presidente 
- e sôbre isto quero ouvir o esclareci-
mento do Relator - que S. Ex.a adotou 
uma redação em que a palavra estabele-
cimento foi banida, se não me engano, 
para dar lugar a uma designação mais 
ampla de política de crédito, de câm-
bio etc. De forma que, a confirmar-se 
isto, não ficando essa palavra estabele-
cimento, que possibilitaria uma dessin-
tonia com aquela existente nas leis fi-
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nanceiras, notadamente a reforma ban-
cária, retiro meu destaque, porque não 
há mais razão para pleitear essa unifor-
midade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Tem a palavra o Sr. Sub-Re-
lator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEffiA BRITO 
- Sr. Presidente, sôbre o assunto adotei, 
em parte, a Emenda n.0 1/16, de autoria 
do nobre Deputado Oscar Corrêa. Diz o 
parecer; 

"Favorável para constituir o texto 
da letra k, do item XVI, do art. 8.0 , 

com acréscimo da expressão "trans-
ferência de valôres para fora do 
País." 

Então ficaria assim: "política de cré-
dito, câmbio, comércio exterior, e in-
terestadual, e transferência de valôres 
para fora do País". 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Nos têrmos da declaração já 
feita pelo requerimento, considero reti-
rado o destaque. 

Passa-se agora ao destaque do Sr. 
Deputado Ulysses Guimarães, da Emen-
da n.0 781!7. 

"Ao parágrafo único do art. 8.0 acres-
cente-se:" 

"A competência da União não exclui 
a dos Estados, para legislar supleti-
vamente sôbre as matérias das le-
tras c, d, c, p, u e m do item XVI, 
respeitada a lei federal." 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Encaminhamento de votação.) 
- Sr. Presidente, já falei ràpidamente 
sôbre esta emenda. A Comissão entendeu, 
na sua soberania, de não seguir aquilo 
que se fêz, a meu ver, inclusive na Cons-
tituição de 1946. Vamos ver os resultados 
disto. Porque se nem mesmo sôbre o as-
sunto de tráfego, principalmente na-
quela parte, nas suas minúcias, há uma 
descentralização administrativa neste 

País, então não sei para que poderia ha-
ver. 

Em todo o caso, Sr. Presidente, agora, 
ad cautelam, parece-me que seria uma 
das maiores imprudências em não ficar-
mos no plano nacional, com os delinea-
mentos fundamentais, as diretrizes, e 
admitirmos, naquilo que não fôsse regu-
lado por legislação federal, uma fôrça 
de lei para obrigar a terceiros, a fim de 
que o Estado pudesse suplementar, como 
acontece em outros itens, as atividades 
da União. Não façamos uma lei com tais 
minúcias, a fim de resolver por exemplo, 
as questões de tráfegos nas estações bal-
neárias, em São Paulo, nos Estados do 
Norte, do Sul, e assim por diante. Seria 
ad cautelam. Embora, como se faz em 
matéria de educação, respeitando a ad-
ministração, então estabeleçamos a pos-
sibilidade de uma legislação estadual 
suplementar naquilo que não conflite 
com a legislação federal nos seus deli-
neamentos essenciais aos Estados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Sub-Re-
lator. 

O SR. SUB-RELATOR (Deputado Oli-
veira Brito) - De acôrdo com o desta-
que. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. que aprovam o desta-
que nos têrmos do parecer do Sub-Re-
lator e de acôrdo com o requerimento do 
nobre Deputado Ulysses Guimarães, 
queiram permanecer como se encontram 
(Pausa). Está aprovado. 

Em seguida destaque à Emenda n.0 781, 
n.0 8, do nobre Deputado Ulysses Guima-
rães. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Retiro o destaque, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo - Também do Sr. Ulysses Guima-
rães, a Emenda 70 ao Projeto de Cons-
tituição. Ao art. 8.0 , n.0 16, letra c, onde 
se diz: "normas gerais de direito finan-
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ceiro; de seguro, de defesa, e proteção 
da saúde, e de regime penitenciário", 
acrescentar: "de planejamento urbanís-
tico e de administração municipal". 

Com a palavra o Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
De que se trata? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Da Emenda n.0 70. O reque-
rimento é de V. Ex.a para a Emenda 
n.0 70, - V. Ex.a é considerado co-autor 
- com o Senador Guido Mondin. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães 
Sr. Presidente, o destaque diz respeito 
à Emenda n.0 70, § 5.0 , que diz o se-
guinte: 

"O n.0 de Vereadores será, no míni-
mo, de sete e no máximo de vinte 
e um tendo em vista o eleitorado do 
Município." 

Sr. Presidente, entendo que não de-
vemos, na Carta do País, com sua rigi-
dez e com as dificuldades de modifica-
ção, ressolver assuntos tão da intimida-
de dos Municípios. Para que fixarmos o 
mínimo? Para que fixarmos o máximo? 
Sei de vários Estados onde o número de 
Vereadores é de cinco. Há Municípios 
em que o eleitorado é de 200, 300, 400 
eleitores. Já na Capital de São Paulo o 
número é de ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Desculpe a interrupção, nobre 
Deputado. V. Ex.a fêz, realmente, reque-
rimento para a Emenda n.0 70, e foi fei-
ta referência ao art. 8.0 • Mas o que está 
sendo objeto de discussão da parte de V. 
Ex.a é o § 5.0 , que relaciona com o art. 
15. Não estamos no art. 15. A emenda 
não indicava o artigo, de maneira que 
ficou entendido como sendo destacado 
o art. 8.0 , n.0 16, c, correspondente ao 
acréscimo da expressão "O planejamen-
to urbanístico e da administração do 
Município." 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Meu destaque não tem êste objetivo. O 
destaque sôbre a emenda é exclusiva-
mente no que tange à fixação do núme-
ro de Vereadores. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Fica, então, esclarecido que, 
com a informação de V. Ex.a, recái o 
destaque sôbre o dispositivo do art. 15, e 
não do art. 8.0 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães 
tem ainda requerimento de destaque 
para a Emenda n.0 781, n.0 13, ao art. 8.0 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, desejo ouvir o esclareci-
mento do eminente Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - ... letra e, onde se diz: 

"Normas gerais de direito financeiro, 
de seguro; de proteção da saúde; do 
regime penitenciário," 
V. Ex.a manda acrescentar: "previ-
dência social". 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - A Constituição de 46 trata -
e eu me dispenso de dizer da importância 
dêsse assunto - da previdência social. 
Ela deve ser enunciada, deve ter cate-
goria constitucional. Mesmo porque, Sr. 
Presidente, em muitos países há até o 
Ministério do Bem-Estar, que se relacio-
na com a previdência. 

Inclusive pela interpretação que pode 
advir daí, seria penoso que o constituin-
te se esquecesse de enunciar com cate-
goria de cláusula constitucional matéria 
dessa importância. 

O assunto iria ser resolvido com outra 
emenda e não haveria essa omissão. De-
sejo ouvir primeiro o nobre Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
-Sr. Presidente, o assunto já está aten-
dido com a manifestação favorável a 
uma emenda idêntica, que é a de n.0 

1/14, apreciada antes da apresentação da 
do ilustre representante de São Paulo, e 
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que manda incluir, realmente, no texto, 
a competência para legislar sôbre previ-
dência social. 

Sôbre isto ainda há outra emenda, 
que também foi acolhida, determinando 
a competência da União para legislar 
sôbre planos integrados de desenvolvi-
mento. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Mas a referência a previdência social é 
taxativa, expressa? 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
-Sim. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Então, retiro o destaque. Obrigado a V. 
Ex. a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Retirado o destaque. Ainda 
do Deputado Ulysses Guimarães, a de 
n.0 781/4, que manda acrescentar à letra 
g do item XVI do art. 8.0 , que diz "requi-
sições civis e· militares", as palavras "em 
tempo de guerra". 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, lembro que apre-
sentei idêntico requerimento de destaque 
para emenda igual, de minha autoria, 
que é a de n.0 805-C: "requisição de civis 
e militares em tempo de guerra". 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Para encaminhar a votação 
com a palavra o Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Sr. Presidente, é o que sucede 
no regime do estatuto cívico em vigor, 
a Constituição atual. Eu me dispenso, 
aqui, para usar a expressão apropriada 
do meu eminente mestre e amigo Josa-
phat Marinho, falando perante técnicos 
em doutrina de Direito, de significar a 
importância, a excepcionalidade da re-
quisição. Esta, já o próprio têrmo diz 
tudo, é uma invasão ao direito de pro-
priedade. Sàmente, Sr. Presidente, uma 
circunstância de absoluta excepcionali-

dade, também uma guerra, é que pode 
justificar essas requisições. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Parece que a emenda se refe-
re a legislar sôbre. Não é fazer requisi-
ção. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Pode-se legislar, mas admitin-
do-se que se legisle sôbre requisição mi-
litar, mesmo não sendo tempo de guer-
ra, o que ocorre é que maiorias eventu-
ais poderão criar condições para a prá-
tica de tal ato à guisa de um motim, de 
qualquer perturbação da ordem, e assim 
turbar-se direito da importância de pro-
priedade. 

Parece-me, Sr. Presidente, que esta 
cautela de requisição apenas em tempo 
de guerra deve ser observada. Aliás, é o 
que ocorre na Constituição atual. Quer 
dizer, o arbítrio de fazer a lei - nem 
lei complementar é, ficando a critério 
de maiorias eventuais - terá êste limi-
te constitucional: não poderá a lei, ab-
solutamente, admitir que se faça a re-
quisição, a não ser em tempo de guerra. 

Era a ponderação que desejava fazer 
a respeito dêste assunto (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, para encami-
nhar a votação, o Sr. Deputado Adolpho 
Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA- Sr. Presidente, uso da palavra nes-
te instante para ganhar tempo, porque 
meu requerimento de destaque, bem co-
mo a emenda, é rigorosamente igual ao 
do nobre Deputado Ulysses Guimarães. 

As requisições civis e militares, a 
exemplo do que preceitua a Constitui-
ção de 1946, devem referir-se a circuns-
tâncias especialíssimas de tempo de 
guerra. A requisição, civil ou militar, em 
tempo de paz, pode constituir um 
confisco. Foge completamente à norma-
lidade da vida de um país a previsão de 
que se elaborem leis sôbre requisições 
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civis e militares em tempo de paz. Pelo 
menos, num país organizado democràti-
camente, que não viva em regime discri-
cionário, de abolição gradativa das ga-
rantias individuais e do próprio come-
zinho direito de propriedade - Daí a 
razão da emenda apresentada por nós 
-, por mim a 805-G e pelo do nobre 
Deputado Ulysses Guimarães a 781.4. 
o que fazemos é restabelecer o texto da 
Constituição democrática de 1946. 

Achamos profundamente suspeito que 
se haja cortado a referência "em tempo 
de guerra". Por que cortar? A falta de 
uma justificativa convincente desta su-
pressão, desta expulsão, mesmo da res-
trição do texto constitucional, nós sen-
timos a necessidade de oferecer a opor-
tunidade do restabelecimento da Carta 
de 1946 neste particular. Esta, Sr. Presi-
dente, a razão de ser do destaque, para 
que seja livre a legislação por parte do 
poder federal sôbre requisição civil e 
militar, mas para vigorar em tempo de 
guerra, não para a normalidade da vida 
de um País que está precisando de tran-
qüilidade, a fim de poder progredir. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o nobre Sena-
dor Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, manifesto minha in-
quietação diante dêsse dispositivo, por-
que fica a União autorizada a legislar 
sôbre requisições civis e militares. 

Nota-se que essas requisições estão 
inseridas entre a letra f, que fala em de-
sapropriação, e a letra h, que tem cará-
ter intervencionista - jazidas, minas e 
outras riquezas minerais, metalurgia, 
floresta, caça, pesca. 

Impressionou-me, sobremodo, a cir-
cunstância salientada pelo Deputado 
Adolpho Oliveira. Existe essa faculdade 
legislativa esculpida na Constituição de 
46 mas com a condicional: "em tempo 
de' guerra". Tendo o projeto suprimido 

tal condicional, o Poder Executivo, pro-
ponente, deseja, então, alargar sua fa-
culdade. 

Dir-se-á: mas haverá contenção do 
Poder Legislativo. Todavia, como muito 
bem frisou o Deputado Ulysses Guima-
rães, nem sequer se estabelece a exigên-
cia da lei complementar. Vale dizer, o 
Executivo, dispondo de maioria simples, 
poderá praticar atos de implicações a~
bitrárias. 

Nestas condições, Sr. Presidente, en-
tendo deva o destaque ser aprovado. 
Surgiu, assim o primeiro ponto impor-
tante na atual elaboração constitucio-
nal. Se deixarmos o dispositivo nos têr-
mos do projeto, haverá uma sensação 
perene - porque se presume perene a 
Constituição - não digo só de intranqüi-
lidade, mas de ameaça, dependendo en-
tão do estilo, da concepção, em matéria 
de requisições civis e militares, do Sr. 
Presidente da República. 

A experiência e a observação revelam 
que o Presidente da República sempre 
dispõe de maioria qualificada nas Casas 
do Congresso. 

Sr. Presidente, eu faria mesmo um 
apêlo ao Sr. Sub-Relator para que recon-
siderasse seu ponto de vista, adotando a 
proposta constante do destaque ou, en-
tão, por uma operação regimental, apro-
veitando a expressão "na forma da lei 
complementar" existente em várias 
emendas e no texto do projeto. Ficaria 
assim redigido o dispositivo: "requisi-
ções civis e militares em tempo de guer-
ra"; ou a alternativa: "na forma da lei 
complementar". Que conste, pelo menos, 
esta última cláusula, mas o ideal, Sr. 
Presidente, é dar rigidez à especificação 
"sàmente em tempo de guerra". (Muito 
bem). 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Arruda Câmara. 
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O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMA-
RA - Sr. Presidente, é, talvez uma ex-
ceção, mas outros têm usado da palavra. 
Prometo a V. Ex.a que serei breve e não 
quero mesmo tomar o tempo da Co-
missão .. 

Ocorreram-me, entretanto, alguns ar-
gumentos, além dos expedidos pelos ora-
dores que me antecederam relativamen-
te a esta matéria. Ela se torna ainda 
mais grave, se considerarmos a aprova-
ção automática das leis com o decurso 
de prazos; se considerarmos ainda a de-
legação das leis ao Executivo; se consi-
derarmos, por fim, os decretos-leis. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Autorizados em matéria de segurança 
nacional, que é precisamente o caso. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
O Presidente da República pode baixar 
decretos-lei. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Os decretos-leis, que ficam inteira-
mente ao dispor do Executivo, não de-
pende nem da matéria eventual de que 
falaram os Deputados Ulysses Guima-
rães e Adolpho Oliveira e o Senador 
Eurico Rezc:1de. De modo que, repito, a 
situação se torna ainda mais grave e 
ameaçadora por êstes três motivos: leis 
automáticas pelo término do prazo, de-
cretos-leis e leis delegadas. 

Conseqüentemente, a matéria está a 
exigir a consideração desta egrégia Co-
missão, no sentido de aprovar o desta-
que. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não havendo mais quem 
queira encaminhar a votação, dou a pa-
lavra ao Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Para encaminhar a votação.) - Sr. Pre-
sidente, em que pese o empenho que te-
mos em atender às ponderações dos emi-
nntes oradores que nos honraram com 
sua fala, mantemos o parecer. Realmen-
te, de acôrdo com a legislação atual, em-
bora a Constituição fale apenas em re-

quisições em tempo de guerra, já há, com 
aplausos de muitos, requisições fora do 
estado de guerra; no caso, por exemplo, 
do abuso do poder econômico. E não é 
possível que, nas hipóteses de calamida-
des públicas, quando o interêsse maior 
da coletividade exige do govêrno medidas 
prontas, que êsse não esteja armado para 
cumprir a sua missão. 

Se restringíssemos a requisição ao 
tempo de guerra poderiam dizer que só 
legislássemos sôbre a matéria em "tem-
po de guerra", porque se trata apenas 
da competência para legislar sôbre esta 
matéria. Se acrescentássemos a expres-
são "em tempo de guerra", pareceria 
que só depois de desencadeada a guerra 
é que poderíamos legislar. Sei não ser 
esta a intenção, senão a de restringir a 
requisição ao tempo de guerra. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Na 
aplicação. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Na aplicação. 

Então, ter-se-ia de dar outra redação 
ao dispositivo, e dizer requisição em 
tempo de guerra, civis e militares. Como 
estão, não. Como está daria a entender 
que só poderíamos legislar depois de es-
tarmos em guerra. 

Mas há outras hipóteses, e inúmeras, 
em que se justifica a requisição. Indis-
pensável, para evitar o abuso e que os 
legislemos sôbre a matéria, que haja leis 
regulando a matéria. E sempre que os 
chamados "tubarões" abusam e há uma 
requisição, vemos os aplausos, inclusive 
do Monsenhor Câmara, porque S. Ex.a 
sempre é pela justiça, contra as vítimas 
dos abusos, como, aliás, o Deputado 
Adolpho Oliveira e todos nós. 

É preciso, portanto, que haja uma le-
gislação especial que arme o Govêrno 
das condições para que possa cumprir a 
sua missão, fazendo requisições civis ou 
militares. Estas, naturalmente, óbvia-
mente, em tempo de guerra, interna ou 
externa, e as outras, as civis, em tempo 
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de paz, quando ocorrerem as hipóteses 
que as justifiquem. 

Daí o razão por que mantemos o pa-
recer. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, requeiro votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A votação far-se-á pelo pro-
cesso nominal. A Secretaria vai proce-
der à chamada. 

A SRA. SECRETÁRIA procede à cha-
mada, cujo resultado é o seguinte: Se-
nador Wilson Gonçalves - sim; Sena-
dor Manoel Villaça - com o Relator; 
Senador José Guiomard - com o Re-
lator; Senador Heribaldo Vieira - com 
o destaque; Senador Eurico Rezende -
contra o Relator; Senador Vasconcellos 
Tôrres - com o Relator; Senador An-
tônio Carlos - com o Relator; Senador 
Aurélio Vianna - contra; Senador Jo-
saphat Marinho- contra. Para a inter-
venção no domínio econômico há dispo-
sições próprias no capítulo específico. 

Senador Adalberto Senna - com o 
destaque; Senador Ruy Carneiro - con-
tra; Deputado Oliveira Brito - sim; 
Deputado Adauto Cardoso - com o Re-
lator; Deputado Djalma Marinho- com 
o Relator; Deputado Tabosa de Almeida 
- com o destaque; Deputado Accioly 
Filho - com o destaque; Deputado An-
tônio Feliciano -com o Relator; Depu-
tado Ulysses Guimarães - com o desta-
que; Deputado Adolpho Oliveira - com 
o destaque; Deputado Chagas Rodrigues 
- não; Deputado José Barbosa - não. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Votaram sim 9 Srs. Congres-
sistas; não, 12 Srs. Congressistas. Foi 
aprovado o destaque. Dado o adiantado 
da hora ... 

O Sr. Aurélio Vianna (Questão de Or-
der.) - Sr. Presidente, gostaria de uma 
informação de V. Ex.a Primeiro, sôbre 
ql.!ando terminará o prazo para esta Co-
missão concluir seus trabalhos. Segundo, 
se iremos reunirmos à noite até a data 

marcada para entrega do nosso parecer, 
ao Plenário. Pelo que verificamos esta-
mos muito longe de terminar um Capí-
tulo. 

Eram as duas perguntas: quando tere-
mos que entregar nossos trabalhos e se 
iremos nos reunir tôdas as noites até a 
conclusão dos mesmos (Muito bem). 

O Sr. Deputado Adauto Cardoso - Sr. 
Presidente, peço a V. Ex.a me permita 
falar, depois da sua resposta ao primei-
ro item. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vou dar resposta aos dois 
itens, desde logo. O nosso prazo deve ir 
até o dia 8, visto como somente no dia 
9 entrará em discussão a matéria obje-
to dos nossos pareceres. A medida que 
formos terminando os nossos trabalhos, 
iremos mandando à Secretaria do Con-
gresso os pareceres emitidos, o que per-
mitirá, realmente, a abertura dos deba-
tes com maior facilidade. 

De outro lado, considero, como temos 
ainda os dias 5, 6 e 7 e estamos termi-
nando esta primeira parte dos nossos 
trabalhos agora às 20,30, que seria real-
mente sem maior vantagem que mar-
cássemos hoje outra sessão e atravessás-
semos a noite, quando poderemos tra-
balhar amanhã, a partir das 9 horas. Se 
fôr necessário, se amanhã o trabalho não 
tiver o rendimento esperado - para isso 
contamos sobretudo com a parcimônia 
da oratória de todos nós -, então mar-
caremos sessão para a noite. Fica, assim, 
convocada uma reunião para amanhã, 
às 9 horas. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Adauto 
Cardoso. 

O SR. DEPUTADO ADAUTO CARDO-
SO- Desisto da palavra. V. Ex.a já fa-
lou por mim. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está encerrada a sessão. 

Encerra-se a reunião às 20 horas 
e 30 minutos. 
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9.a REUNIAO, REALIZADA NO DIA 

5 DE JANEIRO DE 1967 

As 9 horas do dia 5 de janeiro de 1967, 
na Sala das Comissões, sob a presidência 
do Senhor Deputado Pedro Aleixo, pre-
sentes os Senhores Senadores Wilson 
Gonçalves, Manoel Villaça, José Guio-
mard, Heribaldo Vieira, Eurico Rezende, 
Vasconcelos Tôrres, Antônio Carlos, Au-
rélio Vianna, Josaphat Marinho, Adal-
berto Sena, Ruy Carneiro e os Senhores 
Deputados Oliveira Brito, Adauto Cardo-
so, Djalma Marinho, Tabosa de Almeida, 
Accioly Filho, Antônio Feliciano, Ulysses 
Guimarães, Adolpho Oliveira, Chagas 
Rodrigues e José Barbosa, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida do estudo do 
Projeto de Constituição. 

O Senhor Presidente declara que, ha-
vendo número regimental, está aberta a 
sessão e manda proceder à leitura da ata 
da reunião anterior que, depois de lida e 
aprovada, é assinada pelo Senhor Pre-
sidente. 

Não há expediente a ser lido. 
O Senhor Presidente comunica que se 

vai prosseguir na votação dos requeri-
mentos de destaques apresentados pelos 
Senhores Congressistas, referentes às 
emendas oferecidas ao Projeto de Cons-
tituição no que diz respeito ao parecer 
do Senhor Deputado Oliveira Brito. 

Em votação o requerimento de desta-
que apresentado pelo Deputado Adolpho 
Oliveira para a emenda n.0 805-F (art. 
8.0 , inciso VII). É rejeitada a emenda e 
aprovado o parecer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Adolpho Oliveira para 
a Emenda n.o 805-H (art. 8.0 , acrescer 
inciso). É solicitada chamada nominal 
que, depois de procedida, apresenta o se-
guinte resultado: 9 não e 4 sim. É apro-
vada a emenda e rejeitado o parecer do 
Senhor Sub-Relator, fazendo declaração 

de voto os Senhores Senadores Wilson 
Gonçalves, Eurico Rezende e Vasconcelos 
Tôrres. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a emenda n.0 839-14, apresen-
tado pelo Senhor Senador Heribaldo Vi-
eira, e referente ao art. 8.0 , acrescer alí-
nea que passará a ser a de número I. 
É rejeitada a emenda e aprovado o pa-
recer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Ulysses Guimarães para 
a emenda n.0 48 (art. 8.0 , inciso XVI). É 
rejeitada a emenda e aprovado o pare-
cer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Adolpho Oliveira, para 
a emenda n.0 805-J (art. 10, inciso V, 
alínea b). Rejeitada a emenda e apro-
vado o parecer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Adolpho Oliveira para 
a Emenda n.0 805-M (art. 11, § 1.0 , acres-
cer alínea d). Feita a chamada nominal 
votam sim 11 Senhores Congressistas e 
nio D Senhores Congressistas. Rejeitada 
a emenda e aprovado o parecer do Sub-
Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Eurico Rezende para as 
Emendas n. 0 ' 61 e 369, inciso V (art. 12). 
Aprovada a Emenda n.0 369 - inciso V, 
ficando prejudicado o requerimento do 
Deputado Ulysses Guimarães referente à 
Emenda n.0 61. 

Em vctação o requerimento de desta-
que do Deputado José Barbosa para a 
Emenda n. 0 883-6 (art. 13, acrescer in-
ciso). É rejeitada a emenda e aprovado 
o parecer do Sub-Relator. Declaração de 
voto do Senador Josaphat Marinho, con-
conforme notas taquigráficas em anexo. 

Em votação requerimentos de desta-
ques dos Deputados Ulysses Guimarães e 
Adolpho Oliveira para a Emenda núme-
ro 521-b (art. 13, acrescer parágrafo), 
com parecer favorável em parte. Feita 
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a chamada nominal votam não 16 Se-
nhores Congressistas e sim 5. É rejeitada 
a emenda e aprovado o parecer do Sub-
Relator. Declaração de voto do Senhor 
Deputado José Barbosa nas notas taqui-
gráficas em anexo. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Antônio Feliciano para 
a Emenda n.0 639-3 e 4 (art. 13). Depois 
de prolongado debate (ver notas taqui-
gráficas em anexo), o Senhor Presidente 
comunica que irá pôr em votação as 
Emendas n.0 ' 639-3, 867 e 868, tendo sido 
retirado, pelo Deputado Antônio Feli-
ciano, o pedido de destaque para o item 4 
da Emenda n.0 639. Feitas as chamadas 
nominais, apura-se o seguinte resultado: 
Emenda n.0 639-3: votam sim 19 Senho-
res Congressistas e não 2. É rejeitada a 
emenda e aprovado o parecer do Sub-
Relator; Emenda n.0 867: votam sim 15 
Senhores Congressistas e não 6. Apro-
vado o parecer do Sub-Relator; Emenda 
n.0 868: votam sim 15 Senhores Congres-
sistas e não 6. Aprovado o parecer do 
Sub-Relator. As diversas declarações de 
voto constam das notas taquigráficas em 
anexo. 

Em votação o pedido de destaque do 
Senador Josaphat Marinho (art. 14, 
§ 2.0 ). É aprovada Emenda n.0 454, a 
que se refere o destaque. São retirados 
os seguintes requerimentos de destaque: 
pelo Senador Josaphat Marinho, o refe-
rente à Emenda n.0 459 (art. 8.0 , inci-
so XIII); pelo Senador Heribaldo Vieira, 
o referente à Emenda n.0 838-4 (art. 8.0 , 

inciso XVI, letra i); pelo Deputado Cha-
gas Rodrigues o referente à Emenda 
n.o 741 (art. 8.0 , inciso VII, letra c); pelo 
Deputado Ulysses Guimarães os referen-
tes às Emendas n.0 ' 31 (art. 8.0 , inci-
so XVI, letra u), 781-9 (art. 9.0 , inciso 
III), 781-11 (art. 10, inciso V, letra c), 
781-12 (art. 11, § 1.0 , letra b); 781-13 
(art. 11, § 1.0 , c), 781-14 (art. 1.0 , § 1.0 , c), 
781-15 (art. 12, § 2.0 ), 781-17 (art. 13), 49 
(art. 13, § 5.0 ), 35 (art. 13, § 2.0 ); pelo 

Senador Aurélio Vianna, referente à 
Emenda n.0 703 (art. 1,0 , inciso V, c) e 
pelo Deputado Adolpho Oliveira, refe-
rente à Emenda n.0 805-K (art. 10, in-
ciso V, letra c). 

São considerados prejudicados os pe-
didos de destaque referentes à Emenda 
n.0 286, de autoria do Deputado Paulo 
Sarasate e à Emenda n.0 654, do Senhor 
Deputado Chagas Rodrigues. 

Nas notas taquigráficas publicadas em 
anexo estão registradas as declarações 
de votos pronunciadas pelos Senhores 
Congressistas, bem como os encaminha-
mentos de votação dos diversos requeri-
mentos de destaque e os debates havidos. 

Devido ao adiantado da hora, o Senhor 
Presidente levanta a sessão, convocando 
outra para as 15 horas de hoje, lavrando 
eu, Maria Helena Bueno Brandão, a pre-
sente ata, que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Havendo quorum, declaro 
aberta a Sessão. Faça-se a leitura da 
Ata. (É lida.) 

Em discussão a Ata. Aprovada. 
Não há expediente. 
Vamos prosseguir na votação das 

emendas ao Projeto de Constituição. 
Peço aos ilustres colegas que atentem 

para os dispositivos das normas discipli-
nadoras dos nossos trabalhos, segundo os 
quais: 

"§ 1.0 - Na discussão das emendas, o 
prazo será de 10 (dez) minutos para 
cada orador. 
§ 2.0 - Ao Relator e ao Sub-Relator 
da matéria sôbre que versa a emenda 
é assegurado o dôbro do prazo pre-
visto neste artigo. 
§ 3.0 - Encerrada a discussão, pro-
cessar-se-á a votação com encami-
nhamento assegurado aos membros 
da Comissão, durante 5 (cinco) mi-
nutos." 
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Por conseguinte, o prazo de encami-
nhamento de votação é de apenas cinco 
minutos. 

Vamos, agora, submeter à votação o 
destaque 133 para a Emenda n.o 805-F, 
do Sr. Adolpho Oliveira, ao art. 8.0 , In-
ciso VII, ao Art. 8.0 , que diz: 

"Organizar e manter a Polícia Fe-
deral com a finalidade de prover: 

a) os serviços de polícia marítima, 
aérea e de fronteiras; 

b) a repressão ao contrabando e ao 
tráfico de entorpecentes; 

c) a apuração de infrações penais, 
em detrimento de bens, serviços 
ou interêsses da União, ou cuja 
prática tenha repercussão inte-
restadual e exija repressão uni-
forme, definidas em lei; 

d) a censura de diversões públicas." 
O Sr. Senador Eurico Rezende - Se-

nhor Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o ilustre Se-
nador Eurico Rezende, para encaminhar 
a votação. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
<Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, o dispositivo do projeto, al-
cançado pela emenda, reza: 

"Art. 8.0 - Compete à União: 

Vllí - organizar e manter a polícia 
federal com a finalidade de prover: 
a) os serviços de polícia marítima, 

aérea c de fronteiras; 
b) a apuração de infrações penais 

contra a segurança nacional, a 
ordem política e social, ou em de-
trimento de bens, serviços e in-
terêsses da União, assim como de 
outras infrações definidas em lei, 
cuja prática tenha repercussão 

interestadual e exija repressão 
uniforme; 

c) a censura de diversões públicas." 
A alteração proposta dispõe: 
"a) os serviços de polícia marítima, 

aérea e de fronteiras; 
b) a repressão ao contrabando e ao 

tráfico de entorpecentes; 
c) a apuração de infrações penais 

em detrimento de bens, serviços 
ou interêsses da União, ou cuja 
prática tenha repercussão inte-
restadual e exija repressão uni-
forme definida em lei; 

d) a censura de diversões públicas." 

Não vejo, a rigor, muita diferença en-
tre o principal, o dispositivo do projeto, 
e o acessório, que é a emenda. Mas, se 
diferença há, é que o projeto dá mais 
flexibilidade à polícia federal. Sua vi-
gência permitirá à polícia federal prover 
situações que possam surgir e cuja con-
ceituação não esteja prevista na Consti-
tuição. 

Todos nós sabemos que o poder de po-
lícia, obviamente contendidos os abusos 
e os excessos, não pode ser definido em 
têrmos rígidos. Há necessidade de aten-
der a certas emergências. Principalmen-
te na América Latina, onde ainda há re-
giões não desenvolvidas, e as solicitações 
e as implicações sociais exigem freqüen-
temente que o poder de polícia esteja 
presente para corrigir certas situações e 
reprimir as infrações. 

Ora, a emenda do Sr. Deputado Adol-
pho Oliveira estabelece especificações 
muito rígidas, vale dizer, estanca, expri-
me uma contenção que a realidade social 
e a evolução dos problemas de polícia 
não comportam. o dispositivo do pro-
jeto, que me parece muito bem redigido, 
deve ser mantido em sua plenitude. Por 
isso eu me permitirei, com a licença do 
ilustre autor, votar contra a proposição 
subsidiária. (!H ui to bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, o projeto, em seu art. 8.0 , 

item VII, assim dispõe: 
"Compete à União: 
VII - organizar e manter a polícia 
federal com a finalidade de prover: 
a) os serviços de polícia marítima, 

aérea e de fronteiras; 
b) a apuração de infrações penais 

contra a segurança nacional, a 
ordem polícia e social ou o detri-
mento de bens, serviços e inte-
rêsses da União, assim como de 
outras infrações definidas em lei 
cuja prática tenha repercussão 
interestadual e exija repressão 
uniforme." 

Ora, Sr. Presidente, o projeto trans-
forma a polícia federal numa espécie de 
superdops, Departamento de Ordem Po-
lítica e Social. 

Cada Estado tem a sua Delegacia de 
Ordem Política e Social, excrescência 
cuja extinção já anda sendo cogitada. 

Mas na verdade, admite-se e compre-
ende-~e que os Estados tenham as suas 
Delegacias de Ordem Política e Social; 
o que não é possível, a menos que se 
queira impor uma constituição policial, 
nazista, é transformar a polícia federal 
numa Gestapo, encarregada de zelar por 
quê? Pela segurança nacional e pela 
ordem política e social. 

Ora, para cuidar da ordem política e 
social já existem os organismos esta-
duais e o órgão do Poder Central - Ser-
viço Nacional de Informações - tste 
o que coleta todos os informes, com 
maior ou menor exatidão, para ciência 
do Govêrno Federal. 

Quanto à segurança nacional, ela não 
vai ser objeto de atenção ou de apura-
ção por parte da Polícia; terá de ser 
objeto de atenção, cuidado por parte 
das Fôrcas Armadas, que existem para 
isso. O Órgão que deve estar aparelhado 
para ter conhecimento direto de tudo 
quanto diga respeito à segurança nacio-
nal, em todo o País é o Conselho de Se-
gurança Nacional. :l!.:sse é o seu dever: 
zelar pela segurança e pela defesa da 
nossa soberania. 

Por essa razão, Sr. Presidente e Se-
nhores Congressistas, ofereci outra re-
dação a êsse inciso sétimo, resguardando 
as atribuições normais, atuais e corretas 
da polícia; e acrescentando, ainda, refe-
rência expressa à repressão ao tráfico 
de tóxicos e entorpecentes e ao contra-
bando. Não há nessa Constituição, tão 
minuciosa na perseguição ao cidadão, 
na :restrição aos direitos humanos -
matéria onde é cuidadosa até ao re-
quinte - qualquer referência a um pro-
blema social gravíssimo, como êsse dos 
entorpecentes, dos tóxicos, que consti-
tuem um verdadeiro flagelo para a nos-
sa mocidade, marginalizada pelos podê-
res públicos, pelo Govêrno, e entregue, 
em grande parte, ao vício. Daí por que 
a emenda manda a Polícia Federal cui-
dar de eliminar o tráfico de entorpecen-
tes, reprimir o contrabando, deixar a 
ordem política e social onde deve, a se-
gurança nacional com as entidades que 
têm competência e condições de fazê-lo, 
que são o Conselho de Segurança Nacio-
nal e as Fôrças Armadas. É a justifi-
cação de nossa emenda. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não houver quem peça a 
palavra, concedo-a ao Sr. Deputado ou~ 
veira Brito, Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Para encaminhar a votação) -Sr. Pre-
sidente, ouvi atentamente a sustentação, 
brilhante, como sempre, do nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. 
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A propósito do assunto, dei parecer 
favorável à Emenda n.0 843, letra b, que 
diz o seguinte: 

"11 - Redija-se: 
Art. 8.0 - ••••••••••••••••••••••••• 

VII - organizar e manter a Policia 
Federal com a finalidade de prover: 
a) os serviços de Policia Marítima, 

Aérea e de Fronteiras; 
b) a apuração de infrações penais 

contra a segurança nacional, a 
ordem política e social, em detri-
mento de bens, serviços e inte-
rêsses da União, assim como de 
outras infrações, cuja prática te-
nha repercussão interestadual e 
exija repressão uniforme, segundo 
se dispuser em lei complemen-
tar;" 

Sr. Presidente, há no Brasil leis que 
definem os crimes contra a segurança 
nacional e contra a ordem política e 
social, prevendo infrações dessa natu-
reza. A questão, aí, é de opção. A quem 
deve caber a apuração dessas infrações: 
à polícia federal ou à estadual? 

Dizem - e não se diz agora, mas de 
longa data - que Polícia Estadual é 
facciosa, vivendo de um ambiente mais 
restrito, fàcilmente se envolvendo nas 
questões locais. E serve, por isso mesmo, 
de instrumento de perseguição política. 
Entre manter com as polícias estaduais a 
atribuição de apurar essas infrações que 
não são inovação do projeto, porque elas 
existem; entre manter com a polícia 
estadual e atribuição à Polícia Federal 
- que, vivendo mais distante, tudo in-
dica, será mais isenta, eu preferi manter 
o texto do projeto. 

A emenda do nobre Deputado Adolpho 
Oliveira está contida, em parte, no pro-
jeto, porque o contrabando é um dos 
crimes praticados em detrimento dos 
bens de serviços da União, segundo o 
Código Penal. o que falta é o tráfico 
de entorpecentes. 

Aceito, na emenda Adolpho Oliveira, 
retificando nesta parte o meu parecer, 
a inclusão, no texto das expressões trá-
fico de entorpecentes. Nesse sentido, Se-
nhor Presidente, acolho, parcialmente, 
a emenda do nobre Deputado pelo Esta-
do do Rio de Janeiro, Sr. Adolpho Oli-
veira. 

É o meu parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Em votação. Os Srs. Congres-
sistas que votam de acôrdo com o pare-
cer do Sr. Sub-Relator queiram perma-
necer como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 

Passamos, agora, a outro destaque, 
também do nobre Deputado Adolpho 
Oliveira, para a emenda número 805 
letra h. Pede S. Ex.a: 

"Ao art. 8.0 , acrescente-se o seguinte 
inciso: 

"Exercer, sob regime de monopó-
lio, a pesquisa, extração e indus-
trialização de petróleo e dos mi-
nerais atômicos;" 

O Sr. Senador Antônio Carlos - P.eço 
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, sô-
bre a matéria da Emenda n.0 805, letra 
h, existem outras emendas, apresentadas 
ao anexo das Disposições-Gerais e ao tí-
tulo da Ordem Econômica e Social. Tra-
ta-s~.> de problema de monopólio do pe-
tróleo. Consultaria V. Ex.a sôbre se esta 
emenda poderia ser transferida, com o 
parecer exarado pelo Sub-Relator, para 
o anexo onde outras matérias correlatas 
foram objeto de apreciação. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem V. Ex.a a palavra. 
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O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA (Questão de ordem) - Sr. Pre-
sidente, eu peço que se acrescente um in-
ciso ao art. 8.0 , mas um inciso que acom-
panha a sistemática da Constituição, 
porque prevê, no local adequado, a com-
petência da União: 

"para explorar, diretamente ou me-
diante autorização ou concessão, os 
serviços de telecomunicações, ener-
gia termelétrica e hidrelétrica, a na-
vegação aérea, as vias de transpor-
tes entre portos marítimos e fron-
teiras nacionais ou que transpo-
nham os limites de um Estado ou 
Território etc. 
Legislar sôbre normas gerais de Di-
reito Financeiro; jazidas, minas e 
outros recursos minerais; metalur-
gia; florestas, caça e pesca;" 

O eminente Relator-Geral não fêz 
qualquer objeção a que estivesse no ar-
tigo 8.0 referência expressa à competên-
cia da União para legislar sôbre jazidas, 
minas e outros recursos minerais. 

Há um problema, que é de ênfase na-
cional, que interessa a tôdas as camadas 
da· sociedade brasileira, justamente o 
da preservação do monopólio estatal de 
petróleo e dos minerais atômicos. 

Até mesmo por questões de segurança 
nacional, numa Constituição tôda ela 
falando em segurança nacional, na hora 
de provar que o interêsse é a segurança 
nacional mesmo, o que podemos e de-
vemos é nela colocar, nos lugares ade-
quados, referência expressa à compe-
tência da União, à atuação da União 
para resguardar o monopólio estatal do 
petróleo e dos minerais atômicos. Se 
desde logo tomarmos o cuidado de asse-
gurar o monopólio da pesquisa, da ex-
tração e da industrialização do petróleo 
- a Petrobrás - e outros minerais atô-
micos, poderemos não só, mais adiante, 
apreciar o que houver correlato, como 
também poderemos estar tranqüilos, 

porque não existirá lei ordinária, nem 
decreto-lei, nem lei delegada capaz de 
atritar com êsse dispositivo expresso da 
Constituição. Daí, por que, Sr. Presi-
dente, pedi a palavra para contraditar 
a questão de ordem levantada pelo emi-
nente Senador Antônio Carlos. (Muito 
bem)! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não houve, propriamente, 
questão de ordem. O Sr. Relator Se-
nador Antônio Carlos fêz uma consulta. 
Respondendo a ela, devo dizer que en-
tendo dever o assunto ser decidido ago-
ra, porque a emenda tem por objetivo 
incluir no art. 8.0 o dispositivo que acaba 
de ser defendido pelo Deputado Adolpho 
Oliveira. De modo que se fôr rejeitado 
o destaque considera-se que a matéria 
não vai ser incluída neste artigo, sem 
prejuízo, entretanto, de posterior dis-
cussão para inclusão em outra parte. Se 
fôr aceito o destaque e se houver neces-
sidade, poder-se-á fazer qualquer reti-
ficação, por meio mesmo de alguma 
emenda de redação, que transponha de 
um texto para outro dispositivo que no 
segundo fique mais adequado. 

Está em votação o destaque. Se nin-
guém mais pedir a palavra concedo-a 
ao Sr. Sub-Relator, para opinar sôbre a 
matéria. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, ao examinar a maté-
ria, dei inicialmente parecer favorável à 
emenda do nobre Deputado Adolpho Oli-
veira. Sou daqueles que entendem que o 
monopólio do petróleo e dos minerais 
atômicos deve realmente ser estabelecido 
e exercido pela União. Detendo-me, po-
rém,· mais a fundo no assunto, reformu-
lei meu parecer, não por ser contra o 
princípio, mas por entender que, através 
de lei, poder-se-ia atingir os objetivos 
colimados tão nobremente pelo ilustre 
representante do Estado do Rio de Ja-
neiro. 
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Na verdade, temos, hoje, o monopólio 
do petróleo, e ninguém, neste País, ne-
nhum Govêrno, em tempo algum, terá 
condições de revogar êsse monopólio. 
É uma conquista que está incorporada 
ao patrimônio do povo brasileiro. A in-
clusão, portanto, na Constituição, de um 
princípio que está regulado por lei or-
dinária, sendo uma demasia, como é, po-
derá apenas dar maior ênfase ao assun-
to. I•fas o monopólio já existe estabele-
cido por lei ordinária. 

Assim, sendo pelo princípio de, tanto 
quanto possível, não incluir na Consti-
tuição normas que são de lei ordinária, 
dei meu parecer contrário à emenda e o 
mantenho. (Muito bem!) 

Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. Pre-
sidente, temos uma emenda, para a qual 
pedimos destaque, a de n.0 435, conce-
bida nos seguintes têrmos: 

"A exploração e o aproveitamento 
de petróleo e minérios atômicos 
constituem monopólio da União." 

Gostaríamos de saber se, rejeitada, 
porventura, a emenda Adolpho Oliveira, 
estará também prejudicada esta outra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Essa emenda de V. Ex.a é pa-
ra ser encartada exatamente num dos 
dispositivos da parte que está sendo ob-
jeto de debate, do capítulo que estamos 
discutindo, ou é para ser incluída nas 
Disposições Gerais? 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Creio 
que nas Disposições Gerais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Então, não está prejudicada. 
A questão aqui prende-se pràticamente 
à situação que deve ser reservada para 
o dispositivo concernente ao exercício, 
por parte da União, sob o regime do mo-
nopólio da pesquisa, extração e indus-
trialização de petróleo e de minerais 
atômicos. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - As-
sim, Sr. Presidente, quer dizer que ela vai 
ser considerada posteriormente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Havendo destaque, sê-lo.:.á. 

Tem a palavra o Sr. Relator. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 

- Sr. Presidente, desejo, inicialmente, 
manifestar meu ponto de vista favorável 
ao parecer do Sr. Sub-Relator e dar al-
gumas explicações rápidas sôbre a con-
sulta que dirigi a V. Ex.a 

Entendo que o projeto inclui um título 
sôbre a ordem econômica e social, onde 
figuram inúmeros dispositivos sôbre o 
problema de exploração de jazidas mi-
nerais, concessões por parte da União e 
outras regras que disciplinam essa ma-
téria. No art. 8, há a regra geral: 

"Cabe à União legislar sôbre jazidas, 
minas, riquezas minerais e energia 
elétrica." 

Nesse artigo, no meu entender, não se 
pode incluir a regra do exercício do mo-
nopólio, mesmo porque a Comissão terá 
de decidir essa questão, tendo em vista 
as outras emendas que regulam a a-
téria sôbre capitais, composição das so-
ciedades, sistema de indenização ao pro-
prietário do solo, etc. 

Dêsse modo, aduzindo às considerações 
do Sub-Relator êstes esclarecimentos, eu 
ratifico meu parecer contrário à emenda 
do nobre Deputado Adolpho Oliveira. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Peço votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Pedida votação nominal, faz-
se a chamada, entendendo-se que os que 
votarem sim estarão votando de acôrdo 
com o parecer do Sub-Relator, apoiado 
pela opinião do Sr. Relator; os que vo-
tarem não estarão votando a favor da 
inclusão da emenda do Sr. Deputado 
Adolpho Oliveira entre os dispositivos do 
art. 8. 
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O Sr. Senador Manoel Villaça - Se-
nhor Presidente, tenho a Emenda n.0 716, 
cujo texto objetiva o mesmo preceito da 
emenda do nobre Deputado Adolpho Oli-
veira. 

Nestas condições, voto não. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves 
Sr. Presidente, um esclarecimento: vo-
tando com o Relator, fica recusada a 
emenda ou ela será discutida oportuna-
mente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não. A questão se prende 
apenas a ser incluído nesse dispositivo o 
princípio constante da Emenda do Se-
nhor Deputado Adolpho Oliveira. Mes-
mo rejeitada a emenda, a matéria con-
tinua sujeita a outras discussões, por 
ocasião de requerimento de destaque de 
outros dispositivos, como ainda há pouco 
ficou esclarecido na questão de ordem 
levantada pelo Senador Aurélio Vianna. 

A votação não prejudica a inserção 
do dispositivo no Projeto de Constitui-
ção. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Então, voto com o Relator. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Se-
nhor Presidente, voto com o Relator, 
tendo em vista o esclarecimento de 
V. Ex.a 

O Sr. Vasconcelos Tôrres - Tenho 
emendas semelhantes, que ampliam 
mais ainda a do nobre Deputado Adol-
pho Oliveira. Desta maneira, coerente 
com a que apresentei, tenho, neste pas-
so, de votar com o nobre autor da 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Por nove votos foi aprovado 
o destaque. 

Passa-se ao destaque seguinte, reque-
rido pelo Sr. Senador Josaphat Marinho, 
referente à Emenda n.0 459. O requeri-

menta tem por objetivo a aprovação do 
seguinte: 

"Ao artigo 8.0 , inciso XIII: 

na expressão: "estabelecer planos 
nacionais de educação e saúde" 
acrescentar, depois da palavra "es-
tabelecer", "em lei". 

Para encaminhamento da votação, 
está franqueada a palavra. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Para encaminhar a votação, 
tem a palavra o nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

SR. JOSAPHAT MARINHO (Encami-
nhamento) -Sr. Presidente, a emenda é 
simples e parece-me de manifesta proce-
dência. 

Causou-me estranheza o fato de o 
Sr. Relator ter considerado a emenda 
prejudicada, principalmente quando não 
encontrei fundamentação para isso. 

O dispositivo do projeto determina 
que compete à União estabelecer planos 
nacionais de educação e de saúde (ar-
tigo 8.0 , inciso 13). A emenda apenas 
acrescenta: "em lei". O que se quer exa-
tamente é preservar a competência do 
Poder Legislativo na participação do 
preparo e da elaboração dêsses planos. 
A procedência da emenda é tanto mais 
indiscutível quanto se verifica que pla-
nos dessa natureza, programas dessa 
índole são consubstanciados em leis, 
mesmo nos Estados socialistas, onde a 
obediência aos critérios jurídicos não é 
rigorosa. Ainda nêles os planos resultam 
de leis. Nem se poderá dizer que a pre-
sunção é de que êsses planos se traduzi-
rão em leis. Não! porque já têm ocorrido 
no Brasil casos de vários planos, alguns, 
por sinal pessimamente elaborados, in-
dependentemente de lei. Por outro lado, 
há grave inconveniência em que planos 
de educação, de saúde e outros não con-
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figurados em leis fiquem na sua exe-
cução e na sua modificação ao arbítrio 
do Poder Executivo e, mais do que isto, 
sujeitos às variações decorrentes de mu-
danças de Ministros e, não raro, de che-
fes de serviço com prejuízo para o de-
senvolvimento do País. 

Estas as razões pelas quais pedi des-
taque para a emenda, visando à sua 
aprovação, a fim de que se inclua no 
texto a cláusula: "Em Lei." (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) -Se ninguém mais pedir a pa-
lavra para encaminhar a votação, eu a 
concedo ao Sr. Sub-Relator Deputado 
Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
-· Sr. Presidente, conhecendo a inteli-
gência do nobre Senador Josaphat Mari-
nho, atribuo ao tumulto do exame das 
numerosas emendas a estranheza de S. 
Ex. a 

Sr. Presidente, diz o projeto que cabe 
à União organizar planos de educação e 
saúde; mas diz ainda que caberá à União 
organizar planos do Plano Nacional de 
Viação. 

Então, que fêz o Relator? Adotou a 
emenda que é mais ampla, incluindo, 
além do plano de educação e saúde, da 
dependência de lei, os planos de viação 
e os planos de desenvolvimento regional. 
Daí não ter razão a estranheza do nobre 
representante da Bahia. 

Peço, então, a atenção da Comissão 
para a leitura da Emenda 843, n.o 3, que 
diz: 

"Os planos nacionais de viação, edu-
cação, saúde e desenvolvimento re-
gional dependerão de lei." 

Logo, repito, o tumulto não permitiu 
que o nobre Senador pela Bahia exami-
nasse as emendas ... 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Releve-me V. Ex.8 um esclarecimento. 

O SR. SUB-RELATOR, DEPUTADO 
OLIVEIRA BRITO - ... e concordasse 
em que a sua, sendo mais restrita, está 
prejudicada. (Muito bem!) 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Apenas quero esclarecer que, nos têrmos 
das discussões preliminares que aqui fi-
xamos, a emenda não estava e não está 
prejudicada. 

Seria considerada aprovada com outra 
mais ampla, porque não são contraditó-
rias. Elas se completam. O parecer do 
nobre Relator - o que nos foi distribuído 
- não esclarece a razão por que a con-
siderou prejudicada. 

O Sr. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Em face do esclarecimento 
prestado, o nobre Senador Josaphat Ma-
rinho ainda mantém seu pedido de des-
taque, ou o retira? 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Aí, é evidente, Sr. Presidente, há apenas 
o descumprimento do que fixamos nas 
preliminares: é que, nesses casos, as 
emendas não seriam consideradas rejei-
tadas mas aprovadas, em hRrmonia com 
as mais amplas e de igual sentido. V. Ex-
celência deliberará como lhe parecer 
mais acertado. É claro que é alcançado 
o objetivo da emenda, o de exigir a 
lei. 

Como quero facilitar os trabalhos, não 
há por que submeter a discussão. O que 
se torna necessário é ordenar a parte 
relativa à compreensão das emendas da 
mesma índole. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleho) - Não há dúvida de que a ad-
vertência de V. Ex.a será por mim aten-
dida. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Agradeço a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Solicito, assim, a colaboração 
de todos os Srs. Membros da Comissão, 
para que não ocorram falhas como a 
que acaba de ser assinalada. 
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Considero retirado o destaque e passo 
ao encaminhamento da votação da 
Emenda n.0 839/14, do Sr. Senador Eu-
rico Rezende. 

Trata-se da Emenda n.0 839/14, que 
recai no art. 8.0 : "Acrescente-se ao ar-
tigo 8.0 a seguinte alínea, que passa a 
ser a de n.0 1. 

"Fixar os limites do Território Na-
cional, inclusive regular por lei ou 
ato do Poder Executivo, o espaço 
aéreo e a extensão das águas terri-
toriais das zonas contígua e de 
pesca e da plataforma submarina." 

Tem a palavra o Sr. Senador Eurico 
Rezende para encaminhar. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhando votação) - Sr. Presi-
dente, o projeto omitiu-se com relação 
à matéria relevante e de ordem superla-
tivamente constitucional. 

Ontem, quando se procurou incluir no 
texto, com relação ao substantivo "pla-
taforma", o adjetivo "continental" ou 
"submarina", o ponto de vista vitorioso 
foi no sentido de se manter a denomi-
nação tradicional "submarina". Lem-
bro-me bem das observações feitas pelo 
ilustre Deputado José Barbosa, estudioso 
do assunto, porque de sua autoria, se 
encontra em tramitação no Congresso 
Nacional proposição que dispõe sôbre a 
plataforma submarina. 

Então, tendo em vista a omissão do 
projeto, a minha emenda visa a colocar 
no elenco da competência da União o 
seguinte: "fixar os limites do território 
nacional, inclusive regular por lei ou ato 
do Poder Executivo o espaço aéreo e a 
extensão das águas territoriais das zo-
nas contígua e de pesca e da plataforma 
submarina". 

Em outro setor, a emenda manda que 
lei ou ato do Poder Executivo fixe a ex-
tensão das águas territoriais - o pro-
jeto omite isso - das zonas contíguas 
e de pesca e da plataforma submarina. 

Ainda ontem, aqui na Comissão, pare-
ce-me que sàmente o Deputado José 
Barbosa sabia- S. Ex.a invocou as isó-
baras - o que é, na realidade, plata-
forma submarina e qual a sua extensão. 

Então, Sr. Presidente, constando, no 
capítulo relativo à competência da 
União, a fixação dos limites do territó-
rio, inclusive o regulamento por lei ou 
ato do Poder Executivo do espaço aéreo 
e da extensão das águas territoriais das 
zonas contíguas e de pesca e da plata-
forma submarina, atenderemos mais do 
que a uma exigência, a uma conveniên-
cia de indiscutível e irreversível inte-
rêsse nacional, a não ser, Sr. Presidente, 
que o ilustre Sub-Relator já haja aceito 
alguma emenda que disponha sôbre a 
matéria e que, por via de conseqüência, 
cubra a omissão do projeto do Govêrno, 
nos têrmos em que veio para a aprecia-
ção e deliberação do Congresso Nacional. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, 
defendo e sustento o destaque que, sem 
dúvida alguma, conduz matéria de re-
marcada importância para os interêsses 
nacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não houver mais quem 
peça a palavra para encaminhar a vota-
ção, vou concedê-la ao Sr. Sub-Relator. 
Está com a palavra o Sr. Sub-Relator, 
Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, de pleno acôrdo com o Re-
lator quando põe em destaque a relevân-
cia da matéria, mas contrário frontal-
mente ao dispositivo, pelas razões sus-
citadas que vou alinhar. 

Em primeiro lugar, seria realmente 
inócuo, para não dizer absurdo, que se 
fizesse uma lei dizendo quais são os li-
mites do território nacional, porque a 
fixação dêsses limites resultou de uma 
conquista do povo brasileiro e de nego-
ciações internacionais. Não podemos, 
daqui, fazer uma lei dizendo unilateral-
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mente que o Brasil se limita com outras 
nações por tais e tais acidentes. Seria 
inútil, inócuo que o fizéssemos, porque 
isso ficava na dependência da aceitação 
ou não dos países com os quais confron-
tamos. 

E a emenda vai além: "Fixar por lei 
ou por ato do Poder Executivo." Esta-
ríamos dando aqui uma delegação para 
que o Executivo fixasse os limites do 
País, do seu espaço aéreo, que deve ser 
aquêle que cobre o território nacional, 
inclusive da plataforma submarina. 

De modo, Sr. Presidente, que é inócua 
a medida porque nada impede que em 
relação àquela matéria façamos o que 
fôr possível por lei. Data vênia, por-
tanto, do nobre Senador Eurico Rezende, 
estou frontalmente contrário à argu-
mentação de S. Ex.a (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. Os Srs. Congres-
sistas que aprovam o parecer do Sr. Sub-
Relator queiram conservar-se como es-
tão. Aprovado. 

Passa-se agora a destaque também 
requerido pelo Sr. Senador Heribaldo 
Vieira: Inclui o vocábulo "saneamento" 
depois da expressão "água", no art. 8.0 , 

número XVI, letra i, da Constituição. 
Número da emenda: 838/4. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Se-
nhor Presidente, requeiro a retirada do 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está deferido o requerimento. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate pede 
destaque para a Emenda n.0 286; redi-
ja-se assim o item XII, do art. 8.0: 

"XII - organizar defesa perma-
nente contra calamidades públicas, 
especialmente a sêca e as inunda-
ções, e estabelecer planos especiais 
destinados ao amparo das regiões 
menos desenvolvidas do País." 

A matéria já foi apreciada quando da 
discussão de assuntos correspondentes 
do mesmo inciso. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues re-
quer destaque para a Emenda n.o 741: 
da Competência da União - A letra c 
do item VII, do art. 8.0 , passa a ter ~ 
seguinte redação: 

"c) a censura de diversões públicas 
no Distrito Federal e Territórios." 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, desisto do destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Deferido. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues re-
quer destaque, para rejeição da Emen-
da n.0 654, do Deputado Nicolau Tuma, 
sôbre o regime de portos, navegação de 
cabotagem fluvial e terrestre etc. O as-
sunto foi decidido ontem. Está preju-
dicado. 

o Sr. Deputado Ulysses Guimarães re-
quer destaque para a Emenda n.c. 48: 

"Ao art. 8.0 , item 16, acrescente-se, 
in fine: 
"... inclusive fixação. de custas e 
emolumentos sôbre instrumentos de 
crédito rural." 

Tem a palavra, se quiser para enca-
minhar a votação, o Deputado Ulysses 
Guimarães. É uma emenda de autoria 
1do Sr. Deputado Antônio Feliciano e 
mais dezessete Srs. Senadores. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Está com a palavra o Sr. Se-
nador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Senhor Presidente, antes de convocar 
a atenção da Comissão, mormente dos 
representantes das regiões interioranas 
para êste destaque, eu me permito até 
fazer justiça ao eminente Sub-Relator 
no sentido de colocar seu parecer con~ 
trário em têrmos apenas de equívoco. 
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A emenda é de grande importância. A 
observação e a experiência revelam 
que as custas e emolumentos sôbre 
quaisquer documentos que envolvem ges-
tos assistenciais dos podêres públicos pa-
ra com os produtores são um gravame, 
às vêzes, insuportável. 

O Govêrno instituiu, com aplausos e 
louvores nacionais, o crédito rural. Mui-
tas vêzes, porém, o lavrador e, principal-
mente, o pequeno produtor, encontram 
uma barreira muito séria para legalizar 
o crédito obtido, dada a incidência de 
custas e emolumentos. Pela Constitui-
ção de 1946, a taxação compete aos Es-
tados, os quais, até aqui, não compre-
enderam a conveniência de isentar êsses 
documentos, de fundamental importân-
cia para a vida rural, das custas e dos 
emolumentos. 

Se deixarmos, como vige na atual 
Constituição, a matéria à discrição e 
critério do legislador estadual ou munici-
pal, essa a isenção, desejável, porque 
facilita obter dos instrumentos de cré-
dito rural, não passará de uma ficção. 

A emenda do Sr. Senador José Feli-
ciano declara como de competência da 
União legislar sôbre o assunto, isto é, 
fixar custas e emolumentos sôbre os ins-
trumentos de crédito rural. 

Todos sabemos, Sr. Presidente - e 
nisto não vai qualquer desdouro - da 
influência cartorária nas Assembléias 
Legislativas. É muito difícil nelas não 
haver pelo menos um tabelião, um escri-
vão. Daí a pertinácia da existência, sem 
solução de continuidade, sem exceção, de 
leis e regimentos de custas sobrecarre-
gando a vida do produtor, principalmen-
te no instante em que êle procura obter, 
lavrar e registrar papéis, visando à con-
quista da assistência creditícia. 

Assim, deslocando para o plano fe-
deral a competência de legislar sôbre 
êste assunto, a isenção virá, quando não 
a isenção, pelo menos a fixação, em 
têrmos suportáveis. 

Quero chamar a atenção dos nobres 
colegas para o fato de que a emenda 
do Senador José Feliciano não estabe-
lece a isenção e, sim, passa à competên-
cia da União a fixação dos índices de 
custas e emolumentos sôbre os instru-
mentos de crédito rural. 

Então, eu faria um apêlo à Comissão 
- a emenda não é minha, é do emi-
nente Senador José Feliciano -, princi-
palmente aos Srs. Representantes origi-
nários da região interiorana, para darem 
sua acolhida ao destaque requerido pelo 
eminente Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Encaminhamento de votação) -
- Sr. Presidente, não sou autor des-
sa emenda. Pedi destaque para ensejar 
o debate sôbre a matéria. É claro que 
pela redação já do projeto, no inciso 16, 
quando na letra b se admite que se le-
gisl·e sôbre o direito agrário, trata-se de 
estabelecer uma instrumentação que fa-
cilite o desenvolvimento da agricultura 
e da pecuária, com a isenção para certo 
teto de empréstimos feitos por bancos 
oficiais etc. Já há essa competência. Se-
ria o caso de se explicar, dada a impor-
tância da matéria, quando constante-
mente se diz que é êste justamente o mo-
mento de proporcionar o desenvolvimen-
to agrário e pecuário do Brasil, poder-
s·e-ia explicitar e enfatizar êsse item. 

Entendo que, infelizmente, data venia, 
a redação não foi muito feliz, justamente 
nesse sentido de demonstrar que nós, os 
constituintes, estamos tão impressiona-
dos com a importância do desenvolvi-
mento agrário que explicitaria esta ma-
téria. 

A redação não me parece feliz. Em 
todo caso, ficou aqui o debate sôbre a 
matéria. Vamos, agora, ouvir as expli-
cações do Sub-Relator e, neste passo ou 
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em outro, poderemos alcançar, talvez, 
êsse objetivo. ll:ste era o sentido de mi-
nha intervenção. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Ninguém mais pedindo a pa-
lavra, vou dá-la ao Sub-Relator, Depu-
tado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, a Comissão ouviu as 
argumentações do nobre Senador Eurico 
Rezende e a do ilustre Deputado Ulysses 
Guimarães. Quero, porém, pedir a aten-
ção da Comissão para dois aspectos do 
problema. Em primeiro lugar, não se 
trata de direito agrário nem de com-
plementação do direito agrário. Trata-
se de invasão de atribuição que tradi-
cionalmente é dos Estados, que é a de, 
na sua organização judiciária, estabele-
cer o seu regimento de custas. 

Nós, portanto, que somos tão ciosos da 
autonomia estadual, invadimos uma 
área, a da competência dos Estados, 
para fixar custas, sem nenhum proveito. 
Porque o problema - sobretudo nós, que 
somos advogados, e fui juiz e advogado, 
conhecemos, independente perfeitamen-
te do regimento de custa-. Ocorre que 
os regimentos de custas não são feitos, 
especificamente, para os contratos de 
natureza rural, mas para todos os con-
tratos. Os regimentos de custas não são 
explicitados. É, também, da tradição da 
justiça brasileira ... 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Mas a lei federal pode ... 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- É, também, tradição da justiça bra-
sileira ... 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
. . . tem competência, perdoe-me V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO OLIVEffiA BRITO 
- Aqui não é direito agrário, de expli-
citação de direito agrário, e sim da fixa-
ção de custas e emolumentos cobrados 
pelos funcionários estaduais. 

Então, iremos invadir a esfera de 
competência estadual para fixar custas, 
sem nenhum proveito porque êsse regi-
mento não seria observado, como não são 
todos os demais . 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Há isenção. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Não se trata de isenção. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Mas, na instrumentalização do crédito 
rural, que V. Ex.a votou, já existe a isen-
ção para certo teto de empréstimos fei-
tos por bancos oficiais etc. Não incidem 
sôbre êles nenhum ônus, nem despesas 
cartorárias. Nós já votamos. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Se há isenção a que se refere o nobre 
Deputado Ulysses Guimarães, é o caso 
de sàmente nos atermos à lei. Que se 
dê a isenção através de lei. Mas na 
Constituição há dispositivo estabelecendo 
que vamos fixar custas e emolumentos a 
serem cobrados pelos serventuários da 
Justiça. Isto é um absurdÇ>. e não traz 
nenhum proveito, repito, porque seria 
uma lei a mais para não ser observada. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. Os Srs. Congres-
sistas que estão de acôrdo com o parecer 
do Sub-Relator, queiram conservar-se 
como estão. (Pausa.) Aprovado. Passa-
mos ao destaque seguinte, que é também 
do Sr. Deputado Ulysses Guimarães, pa-
ra a Emenda n.0 31, que manda suprimir 
na letra u do item XVI, do art. 8.0 , a 
expressão efetivos, de modo que ficaria 
apenas: "organização, instrução, justiça 
e garantias das polícias militares e con-
dições gerais de sua convocação, inclu-
sive mobilização". 

Se ninguém pedir a palavra para en-
caminhá-la, vou dá-la ao nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, retiro o destaque. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido. Passamos, agora, 
aos destaques que recaem sôbre o art. 9.0 

O primeiro é o do Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães, sôbre o item 3 do referido 
artigo. Dá redação diferente. Substitui 
a expressão "atos de fé-pública a do-
cumentos de fé-públicas" por "recusar 
fé pública aos documentos públicos". 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, em primeiro lugar quero 
declarar que houve um lapso da redação. 
Não meu. Não iria eu escrever "recusar 
fé-pública a documentos públicos". O 
que quP.r1a era corrigir a redação defei-
tuosa do projeto. Ao estabelecer que a 
União não poderia recusar fé-pública a 
documentos oficiais do Estado e do Mu-
nicípio, pode parecer que poderia recusá-
la a documentos expedidos pela própria 
União. Mas o nobre Sub-Relator da ma-
téria, creio, já corrigiu essa redação. Se 
isso ocorreu, retirarei o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Freire) - Com a palavra o Sr. Sub-
Relator Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, sôbre a matéria adotei 
uma emenda do nobre Deputado Adol-
pho Oliveira, que é a de n.0 825, letra i, 
se não me falha a memória, com redação 
sem o êrro datilográfico incluído na 
emenda Ulysses Guimarães. A emenda 
do Deputado Ulysses Guimarães diz: 
"Recusar fé pública a documentos pú-
blicos". 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Retiro o destaque. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- O nobre Deputado Adolpho Oliveira 
diz simplesmente: "Recusar fé a docu-
mento público". Preferi essa redação e 
dei parecer favorável à Emenda Adolpho 
Oliveira, considerando prejudicada a 
Emenda Ulysses Guimarães. (Muito 
bem!)_ 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) Deferido o requerimento de re-
tirada do destaque. 

Requerimento de destaque do Sr. Se-
nador Aurélio Vianna para a Emenda 
n.0 439, ao parágrafo 2.0 do artigo 10.0 , 

assim redigida: 
( ... ) 

Parece-me que há um engano do no-
bre Senador, ao pedir o destaque. Mas 
deve ser ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Deve 
ser o art. 100. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Então, será considerado o as-
sunto por ocasião do debate do art. 100. 

Passemos a outro requerimento de 
destaque, também do eminente Senador 
Aurélio Vianna. A Emenda n.0 703 man-
da suprimir a letra c do item V, art. 10: 

"Adotar as medidas ou executar pla-
nos econômicos ou financeiros em 
contrário às diretrizes estabelecidas 
pela União." 

O requerimento de destaque manda 
suprimir. 

Para encaminhar a votação, tem a pa-
lavra o eminente Senador Aurélio 
Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, esta emenda é de au-
toria do nobre Senador Milton Campos. 
E S. Ex.a a justifica em têrmos que não 
podemos deixar de aceitar, nós, os que 
concordamos com o pensamento do Se-
nador pelo Estado de Minas Gerais. 

Diz S. Ex.a que o art. 10, inciso 5.0 , 

letra c, cria, na verdade, um caso nôvo 
de intervenção federal nos Estados. São 
impedidos de executar planos econômi-
cos ou financeiros em contrário às dire-
trizes estabelecidas pela União. Diz mais 
S. Ex.a que o preceito é vago, e pode 
motivar excessos perigosos, e que, além 
de tudo, é desnecessário. Admite a in-
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tervenção para prever a execução de lei 
federal, ordem ou decisão judiciária. Que 
a diretriz da política econômica e finan-
ceira da Nação é dada por lei, e cita o 
inciso. 

Conseqüentemente, Sr. Presidente, em 
justificando o seu pedido de supressão, 
o Senador Ivfilton Campos defende o que 
resta do princípio federativo. 

Temos a impressão de que há uma 
conjura para que se liquide, de fato e de 
direito, a Federação Brasileira. 

Adotamos êste princípio, defendido 
pelo Senador Milton Campos; eis porque 
apresentamos destaque para a supressão 
da letra c do inciso 5.0 do art. 10. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Se-
nhor Presidente, peço a palavra, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, com respeitosas es-
cusas ao eminente Senador Milton Cam-
pos e pedindo vênia ao ilustre Senador 
Aurélio Vianna, entendo que o dispositi-
vo deve ser mantido. 

É preciso haver realmente intervenção 
federal quando o Estado adotar medida 
ou executar plano econômico-financeiro 
contrário às diretrizes estabelecidas pela 
União. 

O Estado moderno exige Constituições 
de conteúdo econômico. O fato econô-
mico há de empolgar também a elabora-
ção constitucional. 

De nada adianta, Sr. Presidente, a 
.União traçar um plano econômico-finan-
ceiro se não tiver também a compre-
ensão e a disciplina da política econômi-
co-financeira dos Estados. 

Basta o Estado de São Paulo, que no 
dizer de Castro Alves, é "o belo país do 
sul", insurgir-se contra um plano eco-
nômico-financeiro em têrmos federais 
para, pela fatalidade do sistema de va-

sos comunicantes, desintegrar-se intei-
ramente e cair em cacos, pelo chão do 
impatriotismo ou da incompreensão, a 
planificação federal. Temos de defender, 
Sr. Presidente, a autonomia dos Estados, 
mas em têrmos acessórios, na medida em 
que o seu exercício respeite o interêsse 
nacional, que é maior. Então, se a pla-
nificação federal não tiver suas raízes 
adentradas na política econômico-finan-
ceira dos Estados, se erigirá apenas na 
areia movediça da incerteza e da ficção. 

É preciso, Sr. Presidente, que haja 
realmente um dispositivo constitucional 
obrigando. os Estados ao cumprimento 
ou, pelo menos, à colaboração diante do 
plano econômico-financeiro federal. De-
fendo êsse dispositivo com entusiasmo e 
euforia, porque realmente é de funda-
mental importância para a emancipa-
ção econômica dêste jovem país de di-
mensões continentais. 

Não vejo, Sr. Presidente, como se pos-
sa deixar de estabelecer, como pressu-
posto autorizativo da intervenção federal, 
o desrespeito, a agressão, a .hostilidade 
ao plano econômico-financeiro do Go-
vêrno Federal. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Continua em votação. 

O Sr. Josaphat Marinho vai falar, en-
caminhando a votação. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, não tenho, evidentemen-
te, discordância com as linhas gerais do 
pensamento exposto pelo nobre Senador 
Eurico Rezende. Tôda a tendência do 
mundo contemporâneo é pelo fortaleci-
mento da União, nas Federações. 

A minha observação exatamente é es-
ta, Sr. Presidente, de que essa norma, 
excepcional em relação pelo menos à 
tradição do nosso sistema federativo, 
teria ou terá cabimento se os planos eco-
nômicos ou financeiros ou as diretrizes 
de tal natureza, estabelecidos pela União, 
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estiverem fixados em lei. (Muito bem!) 
Assim, se, porventura, foi aceita a emen-
da ou proposta modificação pelo Relator, 
nesses têrmos, justificar-se-á a medida 
dentro da tendência geral de evolução 
da Federação. Mas, se fôr por ato exe-
cutivo apenas, não. 

Estimaria, então, um esclarecimento 
breve do nobre Relator sôbre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Sr. Deputado Adolpho 
Oliveira pediu a palavra. Em seguida, 
falará o Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA- Sr. Presidente, na mesma or-
dem de considerações do eminente Se-
nador Josaphat Marinho, apresentei a 
Emenda n.0 805, letra k, mandando redi-
gir assim o art. 10, inciso V, alínea c: 

"c) adotar medidas ou executar pla-
nos econômicos ou financeiros 
em contrário às diretrizes esta-
belecidas nesta Constituição." 

Sei que o ilustre Sub-Relator teria 
aceito outra proposição auxiliar, através 
da qual se condicionará a aplicação de 
dispositivo à existência de lei ordinária, 
fixando qual a diretriz econômica, no 
plano financeiro, que deve ser observada 
pelos Estados e Municípios. Meu receio, 
que é também o do eminentíssimo Se-
nador Milton Campos e dos demais Con-
gressistas que aqui falaram, era o de que 
esta iniciativa de intervenção nos Es-
tados e Municípios ficasse ao sabor dos 
1nterêsses políticos e também da flutua-
ção decorrente da mudança de titulares 
da Fazenda e do Planejamento, cada 
qual com suas diretrizes, seus planos, 
levando os Estados e Municípios à pró-
pria impossibilidade material de sincro-
nizar suas atividades no plano econômi-
co e financeiro com aquelas posições 
adotadas pelos Ministros, que podem ser 
substituídos a qualquer tempo, até mes-
mo em função do fracasso de sua políti-
ca -econômico-financeira. 

Ora, se a política econômico-financeira 
de determinado Ministro é desastrosa, o 
desastre será maior, ainda, se Estados e 
Municípios forem obrigados a aplicar, 
in totum, aquela orientação antinacio-
nal de traição à Pátria, de empobreci-
mento do País, de desgraça na indústria 
e no comércio, de pauperismo generali-
zado, enfim, uma política que porventura 
algum dia surgisse neste País com esta 
característica. Obrigar os Estados e Mu-
nicípios a assim agirem, seria crime de 
lesa-pátria. 

Daí por que, Sr. Presidente, consulto 
V. Ex.a sôbre se, havendo já uma emen-
da aceita pelo Sub-Relator, condicio-
nando a existência de uma lei anterior 
à proposta de diretrizes e planos eco-
nômico-financeiros para serem cumpri-
dos pelos Estados e Municípios, se seria 
lícito que desde logo eu retirasse o pe-
dido de destaque para minha emenda, 
letra k. Faço empenho em declarar que 
preferiria o atendimento às diretrizes 
estabelecidas na Carta que tem um ca-
pítulo todo a disciplinar a matéria. 

Mas vamos pelo meio têrmo. Vamos 
aceitar a solução proposta pelo eminente 
Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, pela ordem, 
o nobre Deputado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
é apenas para deixar registrado que ofe-
reci também a Emenda n.0 883.2, idên-
tica à apresentada pelo nobre e ilustre 
Senador Milton Campos, mandando su-
primir a alínea c do inciso V, art. 10, ba-
seado nas considerações já expendlda& 
pelo Senador Josaphat Marinho e refor-
çadas pelo Deputado Adolpho Oliveira. 

Concordo, entretanto, se o nobre Sub-
Relator Deputado Oliveira Brito a acei-
tar- e parece-me que já o fêz - com 
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a sugestão apresentada pelo Professor 
Josaphat Marinho e que talvez tenha 
sido também objeto de outras emendas. 

Obrigado a V. Ex.a (Muito bem.) 
O Sr. Ulysses Guimarães - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo} - Tem a palavra, para uma 
questão de ordem, o nobre Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, desejo solicitar à Mesa que orien-
te nossos trabalhos - e especialmente a 
V. Ex.a - que quando existirem vários 
destaques para a mesma matéria, para 
a mesma emenda, sejam êles anuncia-
dos simultâneamente. Direi a V. Ex.a por 
quê: é que, quando um membro da Co-
missão solicita destaque, eventualmente 
deseja interferir nos debates, e, da ma-
neira como estamos desenvolvendo nos-
sos trabalhos, ocorre muitas vêzes ser 
anunciado um destaque de interêsse de 
um dos membros desta Comissão, que, 
preocupado com outros assuntos, verifi-
ca depois não ter interferido no assunto 
como desejava. Esta a razão por que eu 
desejaria fôssem anunciados simultâ-
neamente os destaques. Eu, por exem-
plo, havia solicitado um destaque sôbre 
esta mesma matéria tão importante. 
Desta forma, gostaria de dizer o seguin-
te: primeiro, é preciso se garanta per-
feitamente a cláusula constitucional de 
diretrizes: que sejam diretrizes econô-
micas, financeiras nacionais. Para isso, 
evidentemente, a exigência de lei é da 
maior importância para que essas ca-
racterísticas estruturais sejam as únicas 
que possam reconhecer, amanhã, uma 
intervenção. 

1!: neste sentido a minha intervenção. 
Primeiramente, a respeito da questão de 
ordem, e, em segundo lugar, também 
para dizer que, como já tive até opor-
tunidade de verificar, havendo lei, pa-
rece-me que o assunto estará muito bem 
disciplinado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Efetivamente existem outros 
pedidos de destaque relativamente ao 
disposto no art. 10 do Projeto de Cons-
tituição. Entre êstes, há um, do Sr. 
Deputado Ulysses Guimarães, para a 
Emenda n.0 11, que manda suprimir 
a letra b do art. 10, item V. 

Ao anunciar o destaque do Sr. Sena-
dor Aurélio Vianna, não fiz o anúncio do 
destaque correspondente à mesma ma-
téria, porque, na ordem dos requerimen-
tos que me foram entregues, o do Sr. 
Deputado Ulysses Guimarães, estava 
muito depois do destaque do Senador 
Aurélio Vianna. 

Feita esta retificação, dou a palavra, 
se ninguém mais a pedir sôbre o assun-
to, ao Sr. Sub-Relator Deputado Oliveira 
Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, são também meus, 
como do ilustre Relator-Geral, os receios 
aqui destacados pelos nobres colegas da 
Comissão que trataram da matéria. 
Realmente, não poderíamos deixar que 
a autonomia dos Estados fic~sse assim 
na dependência de uma política finan-
ceira qualquer adotada por êste ou aquê-
le Ministro da Fazenda. Por esta razão, 
dei parecer favorável à emenda do no-
bre Senador Wilson Gonçalves, de n.0 

843, item 3, que diz: 
"Redija-se o item 5.0 , letra c do 
art. 10: 
"c) adotar medidas ou executar pla-

no econômico ou financeiro em 
contrário às diretrizes estabele-
cidas pela União através de lei." 

Ora, cabe à União legislar sôbre dire-
trizes de política financeira. O instru-
mento, portanto, que justifica a inter-
venção será aquêle que resultar da .. in-
fração da lei neste sentido votada pelo 
Congresso Nacional. 

Assim, dou à Comissão os esclareci-
mentos para que ela possa votar com 
conhecimento de causa. (Muito bem.) 
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O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.a. a palavra. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, tudo que objetivamos 
está pràticamente realizado. Retiro o 
destaque oferecendo imediatamente su-
gestões, com a permissão de V. Ex.a. Já 
verificamos diversos casos semelhantes. 
Pedimos supressão de artigos, de pará-
grafos. Quatro, cinco, seis, oito oradores 
justificaram o princípio. No fim, o Re-
lator já havia satisfeito àquelas reivin-
dicações. Por que razão o Relator não 
dá um esclarecimento, quando porven-
tura êle tiver modificado o artigo, desde 
que pelas normas êle pode falar duas 
vêzes? Pede-se a supressão ou a modi-
ficação de um artigo. O Relator expõe, 
desde que não houve tempo para que 
do relatório constassem os motivos da 
rejeição e, às vêzes da aprovação, certos 
e determinados princípios. Aí já pode-
ríamos retirar imediatamente o desta-
que. Poderíamos aceitar ou não conti-
nuar. Assim, facilitaríamos muito o tra-
balho. Sei que V. Ex.a. aceitará êsse 
princípio. Mas retiro o destaque. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro os pedidos de retirada 
dos destaques. 

De acôrdo com a sugestão que acaba 
de ser feita ao nobre Relator pelo Sr. 
Senador Aurélio Vianna, permito-me so-
licitar aos Srs .. Sub-Relatores que, sem-
pre que possível, instruam a Presidência 
relativamente aos diversos requerimen-
tos de destaque. 

Passamos, agora, ao requerimento de 
destaque do Sr. Senador Heribaldo Viei-
ra, que se refere ao art. 10 mas, na ver-
dade, trata do art. 100. Há um requeri-
mento do Sr. Deputado Ulysses Guima-
rães, n.0 78/11. Está retirado. Considero 
também retirado o pedido de destaque 
do Sr. Deputado Adolpho Oliveira quan-
to à Emenda n.0 85, letra k. Passo, por-

tanto, a anunciar o encaminhamento de 
votação do requerimento de destaque 
do Sr. Deputado Adolpho Oliveira, para 
emenda que manda que assim se redija 
a alínea b do art. 10, inciso 5.0 : "Deixar 
de entregar aos Municípios as quotas 
tributárias a êles pertencentes, na for-
ma desta Constituição." Com a palavra 
o nobre Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, quero pedir a atenção da 
douta Comissão, especialmente do emi-
nente Sub-Relator, para a circunstância 
que irei apontar. A Constituição de 1946 
determinava a entrega de quotas aos 
Municípios, decorrentes da diferença de 
arrecadação. Em quase todos os Estados, 
pelo elevadíssimo vulto das importâncias 
a serem entregues aos Municípios, êsses 
pagamentos se faziam com enorme atra-
so e, em alguns casos, até nem se fazi-
v,m. São muito raros os Estados que pa-
gavam mais ou menos em dia às Mu-
nicipalidades. Creio que o Estado de São 
Paulo assim procedeu. Se vamos estabe-
lecer como uma das causas de interven-
ção nos Estados o não-pagamento de 
quotas, precisamos definir que se trata 
das quotas expressamente entregues aos 
Municípios agora, em decorrência do 
nôvo sistema tributário. Porque, se man-
tivéssemos o texto do projeto, pràtica-
mente tôdas as unidades da Federação 
estariam sujeitas a uma intervenção 
imediata do Govêrno Federal, em face 
dêsse crônico atraso no pagamento aos 
Municípios, das quotas do art. 20 da 
Carta de 1946. Por esta razão, apresentei 
a emenda que diz assim: 

"Deixar de entregar aos Municípios 
as quotas tributárias a êles perten-
centes na forma desta Constituição" 

para que não se passe, desde logo, a 
interpretar que a intervenção dos Esta-
dos pode incidir em relação ao atraso 
daqueles que estão quase que prescritos, 
tal o seu montante astronômico. l!:sse o 
esclarecimento que desejava dar, pedin-
do a atenção do eminente Relator e do. 
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ilustre Sub-Relator para a particulari-
dade e a seriedade que o assunto reveste, 
e o objetivo da emenda que é, tão-
sàmente, colaborar a fim de que preva-
leça o espírito ostensivo do dispositivo 
e não possa êle ser interpretado para 
efeito retroativo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Na forma do disposto nas 
normas de votação, tem a palavra, como 
Líder, o Sr. Deputado Raimundo Padilha. 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO PADI-
LHA - Sr. Presidente, êste preceito é o 
que está consignado na Emenda Cons-
titucional n.0 18 votada pelo Congresso 
e que passou a constituir norma, não 
apenas dêste artigo, mas desdobrada na-
quelas outras relativas ao Sistema Tri-
butário Nacional, matéria dos arts. 17 
em diante. Sabe-se quais são os impos-
tos fixados nesse capítulo. Não se ignora 
que o impôsto único sôbre combustíveis, 
o impôsto de consumo e o impôsto de 
renda, principalmente êstes dois últi-
mos, deixaram de ser impostos da União 
exclusivamente para se constituírem, da 
maneira mais sábia, em impostos na-
cionais, e, por isso, repartidos pelos vá-
rios escalões da administração pública 
- 20% para Estados e Municípios, 80% 
para a União - passando cada Muni-
cípio, singularmente, a ser uma espécie 
de agente do próprio fisco federal, por-
que êle é o interessado na arrecadação 
dêsses impostos. Saber-se-á, daqui por 
diante, quais as mercadorias que real-
mente estão sujeitas ao primeiro dêles, 
o impôsto de consumo, como se conhe-
cerão todos os rendimentos ou aquelas 
pessoas físicas ou jurídicas que devam 
receber uma incidência justa em matéria 
de impôsto de renda. Isto o Município 
vai conhecer, isto o Estado vai conhecer. 
E pela primeira vez na história finan-
ceira do Brasil se estabeleceu que êstes 
impostos são arrecadados em fôlha pró-
pria, em guia própria, na Coletoria Fe-
deral e, desta, o recolhimento é feito em 
Bancos oficiais, que têm a obrigação de 

recolher mensalmente êsses impostos às 
Caixas, seja do Estado, seja do Muni-
cípio, sob pena de responsabilidade cri-
minal. É a cominação que está estabele-
cida, penso, na própria Constituição ou 
naquela outra emenda ou na lei ordi-
nária que regulamenta a Emenda n.0 18. 

Eis por que, em matéria de explicita-
ção, está tudo explicitado. O resto é de-
masia, é pleonasmo, é excesso de zêlo. 
A emenda não tem o menor cabimento. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo quem queira se 
pronunciar sôbre o mesmo assunto, dou 
a palavra ao Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, sôbre a matéria já se 
pronunciou o Líder do Govêrno, e, con-
seqüentemente, deu a interpretação exa-
ta do dispositivo ora em discussão. 

Reconheço os justificados escrúpulos 
do nobre Deputado Adolpho Oliveira. 
Desde que o calote aos Municípios era 
regra, se não o instrumento de favori-
tismo político, quer S. Ex.a precaver-se 
contra uma interpretação -·que acre-
dito não se verificará - de efeito re-
troativo, atingindo Estados em débito 
para com as Municipalidades e, conse-
qüentemente, justificando uma inter-
venção do Govêrno Federal. 

Estamos votando uma Constituição, e 
os princípios que ela estabelece - so-
bretudo os novos - só terão validade a 
partir da data em que a mesma entrar 
em vigor. 

Não pode, portanto, a Carta, neste 
particular, como em outros, alcançar fa-
tos ocorridos anteriormente à sua vi-
gência. 

Sabemos ser princípio de Direito que 
as medidas de caráter punitivo, além de 
não comportarem interpretação analógi-'· 
ca, jamais admitem efeito retroativo. Por 
esta razão, não dei acolhida à Emenda 
Adolpho Oliveira, no sentido de que o, 
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descumprimento da norma só dará mo-
tivo a intervenção a partir da vigência 
da Constituição. 

Assim, Sr. Presidente, mantenho o pa-
recer contrário à emenda. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os Senhores que 
aprovam o parecer que acaba de ser 
emitido pelo Sr. Relator queiram con-
servar-se como se acham. (Pausa.) Apro-
vado. 

Passa-se ao pedido de destaque para 
a Emenda n.0 781/13 do Sr. Deputado 
Ulysses Guimarães, que recai sôbre o 
art. 11. Tenho em mãos e peço a atenção 
do Deputado Ulysses Guimarães, quatro 
requerimentos de destaque formulados 
por S. Ex.a. Todos se referem ao art. 11. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Deve haver, Sr. Presidente, des-
taque que se conecta com êsse, a Emen-
da n.0 12. Anunciou V. Ex.a. o destaque da 
Emenda n.0 12? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Emendas n.0 s 781/12, 781/13, 
781/14 e 781/15, todos pedidos por V. Ex.a 
e sôbre a mesma matéria. Temos do Sr. 
Adolpho Oliveira requerimento de des-
taque para a Emenda n.0 805. Com a 
palavra, pela ordem, o Sr. Adolpho Oli-
veira. 

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA (Questão 
de ordem) - Sr. Presidente, encerramos 
já a a discussão até o art. 10. 

Afirmo, sob palavra, que apresentei 
requerimento de destaque para a Emen-
da n.0 805-E. É evidente tratar-se de 
matéria da maior importância. Suscito 
a questão de ordem, Sr. Presidente, para 
saber como agir, em face de não haver 
o aludido pedido de destaque sido anun-
ciado na ocasião de apreciação do art. 8.0 

O meu destaque se referia ao inciso V 
do art. 8.0 , aquêle que autorizava a 
ocupação do Brasil, em tempo de paz, 
por tropas estrangeiras. Repetia eu a re-

dação da Carta de 1946: "Permitir que 
fôrças estrangeiras transitem pelo terri-
tório nacional ... " 

O SR. PRESIDENTE - Não é n.0 4, 
é n.0 5. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - "Permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo território nacional 
ou, em caso de guerra, nêle permaneçam 
temporàriamente." 

É o pedido de destaque que formulei, 
Sr. Presidente, mas que, talvez em face 
do alentadíssimo número de pedidos de 
destaque oferecidos aos mais diversos 
artigos do projeto, não tenha sido ane-
xado àqueles que foram apreciados na 
ocasião oportuna. 

Admito esteja misturado com outros, 
relativos a outros artigos. 

Perguntaria como agir, em face do 
absoluto interêsse que tenho e a Comis-
são, certamente, em tôrno da matéria. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Peço ao nobre Deputado Adol-
pho Oliveira que deixe esta matéria que 
acaba de ser posta à decisão da Presi-
dência, para ser apreciada posterior-
mente, visto que, como S. Ex.a mesmo 
admite, entre os diversos requerimentos 
que vão ser discutidos, talvez esteja 
aquêle a que se refere. 

Antes de iniciarmos o estudo do capí-
tulo referente ao Poder Legislativo, a 
matéria será apreciada. 

Passamos, portanto, ao encaminha-
mento da votação do requerimento de 
destaque da Emenda n.0 781/12: 

"Redija-se assim o § 1.0 , letra b, do 
art. 11: 
§ 1.0 - A decretação da intervenção 
dependerá: 
b) nos casos do art. 10, VI, e do 

art. 10, VII, b, c, e, da requisição 
do Supremo Tribunal Federal ou 
do Superior Tribunal Eleitoral, 
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conforme a matéria, excetuando 
o disposto na letra c dêste pará-
grafo." 

Tem a palavra o nobre Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES (Em encaminhamento de votação) 
- Sr. Presidente, preliminarmente, rogo 
a V. Ex.a que mande corrigir erros evi-
dentes, ou de impressão ou da datilogra-
fia, sôbre a Emenda n.0 871.14, onde co-
loquei, nesta emenda, ao art. 11, § 1.0, 
letra a: redija-se, no caso do art. 10, in-
ciso 4, e art. 10, 5, d, trata-se de 7, d. 

Mesmo porque, Sr. Presidente, o 5 não 
tem letra d e pela justificação vê-se que 
houve, evidentemente, êrro datilográfi-
co, pois a justificação diz respeito ao 
inciso VII e não ao inciso V. Por igual, 
Sr. Presidente, na Emenda n.0 781/15, a 
correção deve ser no sentido de que seja 
ao art. 12, parágrafo único. Vê-se pela 
redação, também, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Pois não. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Eu já me apresso a pedir essa 
correção para o debate posterior, a fim 
de que a Casa tenha conhecimento do 
assunto. 

Sr. Presidente, vamos enfrentar agora 
êsse grave, delicado, perigoso assunto 
referente à intervenção. 

Acredito tenha sido nosso douto Re-
lator, eminente Senador Konder Reis, 
quem, no longo e muito bem lançado 
trabalho que fêz - se a memória me 
socorre - focalizou bem a delicadeza 
dêste problema, principalmente nos de-
bates que a história da elaboração das 
diferentes Constituições registra. 

É o que Campos Sales afirmava: 
"Atingir o coração da República, dentro 
do sistema federativo é precisamente os 
Estados." 

Sr. Presidente, o que pretendo fazer 
na emenda é ajustá-la a um mecanismo 

tradicionalmente adotado em nossos tex-
tos de Direito Constitucional e, inclusive, 
no projeto. Só que isto foi feito par-
cialmente. 

Qual o cuidado que se tem tido neste 
assunto? O de que, em determinadas 
matérias, a responsabilidade da inter-
venção não recaia exclusivamente sôbre 
o Presidente da República, a fim de que 
S. Ex.a, o Presidente da República, não 
seja o único, não só a assumir a res-
ponsab1lidade como a zelar pela preser-
vação de determinados princípios em que 
estão podêres outros envolvidos. 

Então, dentro da tradição, da lógica, 
do bom senso, que se tem procurado 
fazer, em muitos passos? 

É lógico que quem tem de intervir no 
órgão Executivo é o Executivo Nacional, 
é o Presidente da República. Mas, com o 
respaldo, com a solicitação, com o en-
dôsso de outros podêres, quando isto fôr 
o caso. Primeiro, repito, procura-se fa-
zer com que, numa atitude tão impor-
tante, não fique a responsabilidade ex-
clusiva, inicial, do Presidente da Repú-
blica e, depois, do Congresso· Nacional; 
e, em segundo lugar, que, quando fôr o 
caso, os outros podêres também se ma-
nifestem, também participem da respon-
sabilidade de uma atitude desta natu-
reza. 

Vemos, inclusive no projeto, seguindo 
a tradição da matéria, que quando se 
trata, por exemplo, de cumprimento de 
sentença judicial, é à requisição do Su-
premo Tribunal Federal. Vamos, agora, 
objetivamente à minha emenda. Justifi-
ca-se a intervenção, além do mais, com 
base no art. 10, item 6: "prover a exe-
cução de lei federal, ordem ou decisão 
judiciárias" - porque, com respeito a 
isto, diz o art. 11, § 1.0 , letra b: 

"b) no caso do n.0 VI do art. 10 da 
requisição do Supremo Tribunal 
Federal, ou do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, conforme a ma-
téria, ressalvado o disposto na 
letra c dêste parágrafo." 
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Adotei a fórmula de requisição, de so-
licitação do Supremo Tribunal Federal 
ou do Tribunal Superior Eleitoral, não 
só para o caso que acabei de ler, do 
inciso 6.0 do art. 10, como para o pre-
visto no art. 10, inciso 7.0 , letra b -
temporariedade das funções eletivas, li-
mitada a duração destas às das funções 
federais correspondentes. Entendo que 
num assunto dêste, de temporariedade 
das funções eletivas, inclusive pelas dú-
vidas e interpretações - e temos fartos 
exemplos disto- também deveria haver 
a intervenção, com a solicitação do Tri-
bunal Superior Eleitoral ou do Supremo 
Tribunal Federal, conforme o caso, e 
mais do Tribunal Federal de Recursos. 
Continuo: a proibição de reeleição de 
Governadores e de Prefeitos para pe-
ríodo imediato. E, principalmente, Sr. 
Presidente, o item referente à garantia 
do Poder Judiciário. 

O Poder Judiciário é que está atingi-
do. Verifique-se o grande respaldo, a 
grande autoridade que se dará, primei-
ro, ao Presidente da República, e, depois, 
ao Congresso, para apreciar o assunto, 
se o próprio Judiciário, o órgão afetado, 
o órgão atingido, solicitar. Para não ser-
mos mais realistas do que o rei. E a 
Constituição fixa que êsse procedimento 
seja adotado no caso, por exemplo, da 
independência dos Podêres. 

Assim, no particular, o que quis foi 
estabelecer nesta mecânica, nesta en-
grenagem, mais um têrmo de responsa-
bilidade. Inclusive, para salvaguardar, 
para amparar a autoridade do Presiden-
te da República e do Congresso Nacio-
nal, e dar-lhes elemento de autoridade 
de grande importância para decisão des-
sa transcendência. Repito, para carac-
terizar bem o meu pensamento: a cúpu-
la das áreas afetadas, das áreas que têm 
a responsabilidade de guarnecer o setor, 
ou a propósito do qual a intervenção se 
vai verificar, se fôr matéria eleitoral, o 
Tribunal Superior Eleitoral, se não fôr, 
o Supremo Tribunal Federal, junto 
com o Sr. Presidente da República, que 

também é a expressão máxima do Exe-
cutivo, e com o Congresso Nacional, o 
Legislativo. Então, haverá um verdadei-
ro ordenamento composto de todos os 
Podêres para resguardar, para deliberar. 
O que queremos é decidir com acêrto, 
com justiça, com correção e com pru-
dência. 

Repito, Sr. Presidente, que êsse é um 
procedimento que já se adota, só que 
não se estende a todos os casos. 

Não vejo, Sr. Presidente, que no as-
sunto pudesse ocorrer qualquer inconve-
niência para que, em matéria, repito, em 
que a nossa preocupação máxima é a 
decisão da Justiça, nós, no particular, 
como em outros casos, trouxéssemos a 
colaboração e adesão do Judiciário. 

É a sustentação que faço. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Se ninguém mais pedir a pa-
lavra sôbre o assunto, vou concedê-la ao 
Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, ao iniciar a justifica-
ção do meu parecer, quero pôr em des-
taque que o sentimento da Comissão -
que de resto deve ser de todo o Con-
gresso Nacional - no sentido de tratar 
dêste delicado assunto com as cautelas 
que merece, foi o que presidiu a elabo-
ração do parecer do Sub-Relator, com o 
pleno apoio do eminente Relator-Geral. 

S. Ex.a, o Sr. Senador Antônio Carlos, 
no seu parecer inicial, não só pôs em 
relêvo a questão, como encareceu a aju-
da dos eminentes membros da Comissão. 
Participo, portanto, dos escrúpulos do 
nobre Deputado Ulysses Guimarães, mas 
devo dizer a S. Ex.a e à Comissão que 
o projeto é muito mais amplo do que o 
que pretende o nobre Deputado Ulysses 
Guimarães. Se não, vejamos: diz o pro-
jeto que no caso do item VI, a interven-
ção depende de requisição do Supremo 
Tribunal Federal ou do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, conforme o caso. Atende-
mos aí ao nobre Deputado Ulysses Gui-
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marães. E, no item imediato, ao 6, diz 
o projeto que "depende a intervenção, 
do provimento de representação do Pro-
curador-Geral da República, nos casos 
do item 7". Não apenas no caso do item 
VII, letras b, c, d e e, mas em todos os 
casos do item VII depende o provimento 
da representação do Procurador-Geral da 
República. 

Adotando emenda do nobre Deputado 
Adolpho Oliveira, ainda tornamos mais 
claro o pensamento do autor do dispo-
sitivo, ao declarar "de provimento ao 
Supremo Tribunal Federal ou ao Tribu-
nal Superior Eleitoral". Ora, por quem 
é, portanto, provido o recurso? 

Pela Justiça, está implícito, portanto, 
que a intervenção depende de decisão 
judiciária, não apenas nos três casos 
apontados pelo Deputado Ulysses Gui-
marães, mas em todos êles, isto é, nos 
casos de forma republicana representa-
tiva, de um Estado que adota outra for-
ma de temporariedade das funções ele-
tivas, de proibição de reeleição de Go-
vernadores, independência e harmonia 
dos Podêres, de garantia do Poder Judi-
ciário, de autonomia municipal, de pres-
tação de contas da administração etc. 
o projeto, portanto, vai além do que 
pretende o nobre Deputado Ulysses Gui-
marães. Por essa razão, com o adendo 
da Emenda Adolpho Oliveira, que diz 
ser o provimento pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal Elei-
toral, conforme o caso, entendo que não 
há razão de ser para a emenda restri-
tiva do nobre Deputado por São Paulo. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
R.\ES (Para questão de ordem) - Sr. 
Presidente, dentro de minha carência -
sou o primeiro a proclamá-la - de qua-
lidades, não tenho a de adivinho. Não 
posso adivinhar, Sr. Presidente ... 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Protesto contra a primeira parte. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Há pouco, o nobre Senador Au-
rélio Vianna levantou uma questão que 
tem pertinência. 

Eu não tinha conhecimento dêsse de-
talhe, Sr. Presidente, o que é natural nas 
condições em que estamos desenvolvendo 
os nossos trabalhos e na impossibilidade 
de uma explicitação maior dos parece-
res. Mas, o nobre Deputado Oliveira 
Brito, a quem rendo minhas homena-
gens nesta ocasião, enfatizou tanto sua 
intervenção que parece queria eu até 
apequenar os cuidados que todos temos 
nesta matéria. S. Ex.a deveria compreen-
der o que desejei dentro da redação que 
encontrei. Ora, Sr. Presidente, falava-se 
em provimento. Eu não sabia de quem 
era êsse provimento. Dever-se-ia, logi-
camente, imaginar que, sendo a repre-
sentação do Procurador da República, 
dependente êste que é do Executivo, se-
ria do próprio Presidente da República. 
Quando S. Ex.a nos esclarece que êsses 
casos todos serão submetidos ·a Justiça, 
não está mais aqui quem falou. Agora, 
eu não o sabia. Quero que a Comissão 
me perdoe se tomei seu tempo, porque 
quis justamente chamar a atenção sôbre 
matéria que todos sabemos das mais im-
portantes. Dadas as explicações sempre 
cabais do ilustre Relator, retiro também 
a subemenda posterior que apresentei 
- a Emenda n.0 781, 13 - pela mesma 
razão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a só mantém o destaque 
para a Emenda n.0 731, n.0 15, porque 
ela se refere ao art. 12. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Perfeitamente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro os pedidos de retirada 
de destaque, cabendo-me, a êsse respei-
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to, dar o seguinte esclarecimento. Fica-
mos atentos à sugestão do Sr. Senador 
Aurélio Vianna, e creio poder falar em 
meu nome e também no nome do Sr. 
Sub-Relator. 

Sucede, no entanto, que, em assunto 
desta natureza, fico desejoso de que haja 
uma manifestação do requerente do des-
taque, para que melhor se conheça o seu 
pensamento, tanto mais quanto dos es-
clarecimentos que são prestados aí estão 
sendo tomadas as necessárias notas ta-
quigráficas. Nelas o executor do dispo-
sitivo ou o seu intérprete amanhã irão, 
por certo, encontrar elementos esclare-
cedores e norteadores. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
Sr. Presidente, apenas um esclarecimen-
to. Também estou atento à proposta do 
nobre Senador Aurélio Vianna, que real-
mente visa a facilitar os nossos traba-
lhos. 

Mas, no caso que acabamos de discutir, 
não poderia eu intervir inicialmente, 
porque o nobre Deputado Ulysses Gui-
marães, em outro dispositivo, havia pro-
posto que o provimento, no caso da 
intervenção do Procurador-Geral daRe-
pública, fôsse pelo Presidente da Repú-
blica, e não pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Tribunal Federal de 
Recursos. 

É uma tese que S. Ex.a poderia defen-
der. Não é a minha, mas S. Ex.a tem o 
direito de pensar de modo diferente. 

É o esclarecimento que eu queria 
prestar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o nobre Depu-
tado illysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Para explicar o meu pensamen-
to no episódio. É que, quando tomei essa 

deliberação, confesso, inicialmente, eu 
me preocupei com o que me pareceu um 
lapso exclusivamente de redação do Pro-
jeto de Constituição. 

Em segundo lugar, desejo dizer, Sr. 
Presidente, que, com as providências que 
eu havia solicitado nos diferentes des-
taques, minimizava muito isso que me 
parecia a intenção inicial, que excluía 
ou fixava ou subentendia que o provi-
mento era do Presidente da República. 
Eu partia dêsse princípio. Por isso tomei 
o cuidado e me foi possível conseguir 
pràticamente o que se obteve com a 
Emenda Adolpho Oliveira. 

Esta a explicação que quero dar ao 
nobre Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Passamos agora ao último re-
querimento de destaque, relativo ao art. 
11, do Deputado Adolpho Oliveira e que 
manda, no item 805, m, acrescentar ao 
parágrafo 1.0 do art. 11 o seguinte: 

"letra d, nos casos dos incisos I, II, 
III e IV representação do Conselho 
de Segurança Nacional." 

Tem a palavra, para encaminhar a 
votação, o autor da emenda e do reque-
rimento de destaque. 

O SR. DEPUTADO ADOLPIIO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
os incisos relacionados nos casos de in-
tervenção referem-se ao seguinte: 

I - manter a integridade nacio-
nal; 

11 - repelir invasão estrangeira ou 
a de um Estado em outro; 

111 - pôr têrmo a grave perturba-
ção da ordem ou ameaça de 
sua irrupção; 

IV - garantir o livre exercício de 
qualquer dos Podêres esta-
duais. 

Ora, Sr. Presidente, quanto aos incisos 
r, rr e rrr, o processo de intervenção não 
está, no projeto, sujeito a qualquer ini-
ciativa ou expediente inicial definido. 
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Acredito que, quando está em jôgo, 
quando está ameaçada a integridade na-
cional, quando se cuida de perturbação 
da ordem ou ameaça à ordem pública, 
sobretudo nestes três casos, o eminente 
Sub-Relator poderia aceitar a emenda, 
no que tange aos incisos I, II e III. 
Admitindo eu que no caso do inciso IV, 
da garantia do livre exercício de qual-
quer dos Podêres estaduais, já existe 
previsão na alínea a, quando estabelece 
que depende de requisição do Supremo 
Tribunal Federal, se a ação fôr exercida 
contra o Poder Judiciário. 

O Conselho de Segurança Nacional é 
rigorosamente o órgão indicado para 
falar sôbre a defesa da integridade na-
cional, sôbre a possibilidade de uma 
guerra ou de uma invasão, de um Es-
tado por outro, ou sôbre a perturbação 
grave da ordem pública em determinado 
Estado, tão grave que possa justificar 
uma medida tão drástica quanto a in-
tervenção federal. 

Por isso, tomei a iniciativa de propor 
que dependesse de uma representação 
do Conselho de Segurança Nacional, 
como o caso impõe, a decretação de in-
tervenção, naqueles casos dos incisos I, 
II e III do art. 11. Aliás, o art. 11 se 
refere aos incisos do art. 10. Portanto, 
naqueles casos dos incisos I, II e III do 
art. 10, a intervenção seria precedida 
de representação do Conselho de Segu-
rança Nacional. 

Tomaria a liberdade de sugerir ao 
eminente Relator que destacasse os in-
cisos I, II e III, se assim o entendesse, 
e não aprovasse a diligência, no caso do 
inciso IV. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo mais quem peça 
a palavra para encaminhar a votação 
neste pedido de destaque, a concedo ao 
Sub-Relator Deputado Oliveira Britto. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, a emenda, com a reti-
ficação feita pelo nobre Deputado Adol-

pho Oliveira, torna-se mais compreensí-
vel. Referia-se S. Ex.a ao art. 11, § 1.o: 
"Acrescentar, na alínea d, os números 
I, II, III e IV, repres·entação do Conse-
lho de Segurança Nacional. Diz S. Ex.a, 
agora, que é do art. 10. 

Manifestei-me contràriamente à emen-
da por considerar que as hipóteses pre-
vistas no art. 10, n.0 s I, II, III e IV, 
quando ocorrem, são do conhecimento 
de todos. Vamos dizer, "manter a inte-
gridade nacional". É o caso de um Es-
tado tornar-se independente, rebelar-se 
contra a União e o restante dos Estados. 
Então, para que haja intervenção, nes-
tes casos, vamos depender do Conselho 
de Segurança. Por que? "Repelir a in-
vasão estrangeira". Ficaríamos na de-
pendência do Conselho de Segurança 
Nacional? Quando a invasão ocorre, seja 
estrangeira, seja de um Estado em ou-
tro, é fato material de todos conhecido. 
Portanto, se antevê a grave perturbação 
da ordem. Se há grave perturbação da 
ordem, então depende de aprovação do 
Conselho de Segurança Nacional? Pare-
ce-me que não. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
- Ou ameaça de sua irrupção? 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 

De modo, Sr. Presidente, reconhecendo 
como louváveis os escrúpulos do nobre 
Deputado Adolpho Oliveira, mantenho, 
data venia, meu parecer contrário à 
emenda. Tanto mais quanto é função 
expressa do Conselho de Segurança Na-
cional assessorar o Presidente da Re-
pública. 

Pelo texto expresso do projeto, é hoje 
uma das funções do Conselho de Segu-
rança assessorar o Presidente. Nestas 
condições, mantenho o parecer dado 
contrário à Emenda Adolpho Oliveira. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Apenas para acentuar e assinalar que 
me pareceu uma grande anomalia que 
exclusivamente os incisos I, II e III ... 
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O Sr. Senador Aurélio Vianna - Fi-
quem sem condicionamento. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
... fiquem sem condicionamento, inclu-
sive os casos de ameaças de perturbação 
da ordem fiquem sem qualquer condição 
até de processumento de intervenção. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
As demais hipóteses também são fatos 
materiais. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Quanto à referência inicial do Relator, 
de que a emenda não falava no art. 10, 
quero reportar-me ao que diz a alínea c, 
§ 1.0 , do art. 11 do Projeto de Consti-
tuição: 

"c) do provimento de representa-
ção do Procurador-Geral da Re-
pública nos casos do item VII, 
assim como no do item VI, quan-
do se tratar de execução de lei 
federal." 

Também aí não há qualquer referên-
cia ao art. 10. 

Peço votação nominal. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Vamos proceder à votação 
nominal. Os Senhores que concordarem 
com o parecer manifestado pelo Sub-
Relator, votarão sim; os que discorda-
rem do parecer responderão não. 

Faça-se a chamada. 
Wilson Gonçalves, sim; Manoel Villa-

ça, sim; José Guiomard, sim; Heribaldo 
Vieira, sim, com destaque, excluído o 
inciso IV, na maneira formulada pelo 
autor do destaque; Senador Eurico Re-
zende, com o Relator; Senador Vascon-
celos Tôrres, com o Relator; Senador 
Antônio Carlos, com o Relator; Senador 
Aurélio Vianna, com o destaque; Sena-
dor Josaphat Marinho, com o destaque; 
Senador Adalberto Sena, com o desta-
que; Senador Ruy Carneiro, com o des-
taque; Deputado Oliveira Brito, com o 
Relator; Deputado Adaucto Cardoso, 
com o Relator; Senador Djalma Mari-

nho, com o Relator; Deputado Tabosa 
de Almeida, com o Relator; Deputado 
Accioly Filho, com o Relator; Deputado 
Antônio Feliciano, com o Relator; Depu-
tado Ulysses Guimarães, com o Relator; 
Deputado Adolpho Oliveira, com o des-
taque; Deputado Chagas Rodrigues, com 
o destaque; Deputado José Barbosa, 
com o destaque, por ter emenda seme-
lhante. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Permanece o parecer do Sub-
Relator, por 11 votos contra 9. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra V. Ex.a 

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA (Ques-
tão de ordem) - Sr. Presidente, quero 
dizer a V. Ex.a e à Comissão que, ao que 
me parece, o objetivo da emenda está 
atendido por outra, de nossa autoria, que, 
aceita pelo Sub-Relator, Deputado Accio-
ly Filho, e pelo Relator-Geral, o eminen-
te Senador Antônio Carlos Konder Reis, 
expressamente inclui entre as atribui-
ções do Conselho de Segurança Nacio-
nal opinar previamente nos casos de in-
t,ervenção federal dos incisos I, li e III 
do art. 10. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passemos agora ao destaque 
do Sr. Deputado Ulysses Guimarães, re-
ferente à Emenda n.0 781/15, que manda 
suprimir o § 2.0 do art. 11. 

Em relação ao art. 12, temos mais 
emendas, respectivamente do Sr. Sena-
dor Manoel Vilaça, que manda acres-
centar um § 2.0 , e do Sr. Deputado Ulys-
ses Guimarães, Emenda n.0 61, que tam-
bém manda acrescentar um § 2.0 

Comecemos pela votação da Emenda 
n.0 781/15. Para encaminhamento de vo-
tação darei a palavra ao Sr. Deputado 
Ulysses Guimarães. 
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O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, peço a atenção da Comis-
são sôbre êste passo da parte referente 
à intervenção, que realmente acarreta 
cons-eqüências importantes. 

Começarei dizendo, Sr. Presidente, que, 
em face da emenda do Sr. Deputado 
Adolpho Oliveira, realmente os perigos 
de uma injustiça que se tornará insus-
ceptível de correção, diminuíram. Por-
que as hipóteses do parágrafo único do 
art. 12 dizem respeito à intervenção efe-
tuada com base no inciso VI ou VII do 
art. 10. E nestes casos, como já se veri-
ficou, sempre se fará mister a represen-
tação do Procurador-Geral da Repúbli-
ca, representação esta provida pelo Su-
premo Tribunal Federal e pelo Tribunal 
Federal de Recursos. Portanto, Sr. Pre-
sidente, verifica-se é que nestes casos, 
além da Presidência da República há a 
participação do Judiciário - ou do Ju-
diciário Eleitoral ou do Supremo Tribu-
nal Federal. Apesar de reconhecer isso, 
Sr. Presidente, e mais para suscitar o 
debate, desejo aduzir algumas considera-
ções, porque o parágrafo único torna a 
intervenção insuscetível de apreciação 
pelo Congresso Nacional. Quer dizer, nos 
casos que especifica vale dizer, interven-
ção para prever a execução da lei fe-
deral, ordem ou decisão judiciária depois 
para assegurar a observância dos seguin-
tes princípios: 

a) forma republicana representati-
va; 

b) temporariedade das funções ele-
tivas, limitada a duração destas 
à das funções federais correspon-
dentes; 

c) proibição de reeleição de Gover-
nadores e de Prefeitos para o 
período imediato; 

d) independência e harmonia dos 
Podêres; garantia ao Poder Judi-
ciário, autonomia municipal. 

O que se verifica é que nestes casos o 
ato ou a decisão presidencial, a inter-

venção, enfim, torna-se insuscetível para 
apreciação pelo Congresso Nacional. 

Entretanto, Sr. Presidente, há mais do 
que isso. E eu chamo a atenção da Co-
missão. Tal foi o desejo de cercar tôdas 
as possibilidades de uma revisão dêsse 
tipo de intervenção, ou das conseqüên-
cias, ou dos atos decorrentes dessa in-
tervenção, que no art. 44, inciso IV, está 
dito o seguinte, entre as atribuições pri-
vativas do Senado Federal: 

"Suspender a execução, no todo ou 
em parte, de lei ou decreto, decla-
rados inconstitucionais por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Fe-
deral, salvo o caso do art. 11, § 2.0 " 

Verifica-se, Sr. Presidente, que o Se-
nado não terá condições, mesmo que 
seja declarado inconstitucional qualquer 
ato decorrente desta intervenção, de 
suspender a sua execução, no todo ou 
em parte. 

Sr. Presidente, a não ser que seja me-
lhor esclarecido, não vejo por que sus-
pendermos a instância congressual. 

Pode ocorrer êrro, Sr. Presidente. Ape-
sar de haver representação ou provi-
mento dos Tribunais, pode o próprio Ju-
diciário querer valer-se da instância de 
revisão do Congresso para corrigir uma 
demasia, um êrro. Enfim, tomar uma pro-
vidência ao compenetrar-se da injustiça 
de um procedimento qualquer. 

Há certos casos cristalinos, não há 
dúvida. Proferida a sentença judicial, 
esta será cumprida e liquida-se o assun-
to. Mas, dada a elastéria nessa matéria, 
não vejo, repito, por que suprimir a ins-
tância congressual, uma vez que a pró-
pria Presidência da República ou o Ju-
diciário dela se poderiam valer para 
tomar providência no sentido de coibir 
um abuso, uma injustiça. A medida se 
impõe, principalmente quando se dá ao 
Senado a possibllldade de pronta corre-
ção, no caso de manifestação de incons-
titucionalidade. 
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Desejava lançar ao debate e à consi-
deração da Comissão e, evidentemente, 
do ilustre Sub-Relator da matéria, esta 
preocupação de não suprimirmos a ins-
tância do Congresso, no lógico pressu-
posto de que também nesta prevalecera 
o sentido da justiça, dando-se decisão 
equânime à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não mais havendo quem de-
seje falar sôbre a matéria, dou a palavra 
ao Sr. Sub-Relator, nobre Deputado Oli-
veira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, o projeto, no § 2.0 do 
art. 11, faz remissão aos itens 6 e 7 do 
art. 10. 

Qualquer procedimento depende, no 
primeiro caso, de requisição do Supremo 
Tribunal Federal ou do Tribunal Supe-
rior Eleitoral; no segundo, de represen-
tação do Procurador-Geral, a um ou 
outro Tribunal sôbre decisão judiciária. 
Nesses casos, o Presidente da República, 
decretando a intervenção, se limitará a 
suspender o ato motivatório. Para exem-
plificar: houve a reeleição de um Gover-
nador para o período imediato. Em face 
dessa reeleição, o Procurador-Geral re-
presenta ao Tribunal Superior Eleitoral 
e êste acolhe a representação. O decreto 
do Presidente da República, em face da 
decisão judiciária, se limitará a suspen-
der o ato. 

Então, diz o dispositivo que o nobre 
Deputado Ulysses Guimarães quer su-
primir: 

"No caso do § 2.0 , isto é, no caso de 
o Presidente da República apenas 
suspender o ato, fica dispensada a 
apreciação do decreto do Presidente 
da República pelo Congresso Nacio-
nal, se a suspensão do ato tiver pro-
duzido seus efeitos." 

Houve, portanto, decisão ou requisição 
de um tribunal. 

Não há necessidade de nomear um in-
terventor, de fazer a intervenção física 

no Estado. Cautelosamente, o projeto diz 
que o decreto se limitará a suspender 
o ato. 

Que vai então fazer o Congresso Na-
cional? Apreciar uma decisão judiciária, 
para ficar contra a sentença? Porque, 
em todos os casos, o assunto foi subme-
tido a um tribunal, e êste proferiu a sua 
decisão. O Presidente da República ape-
nas suspendeu o ato, êsse decreto pro-
duziu seus efeitos. Desaparecidas, por-
tanto, as causas que motivaram a inter-
venção, que vai dizer o Congresso? 

Seria uma apreciação inteiramente 
descabida. Vamos, obviamente, além da-
quilo que é necessário. Daí a razão por 
que não acolhi a emenda do nobre 
Deputado Ulysses Guimarães. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Retiro o destaque, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em face dos esclarecimentos 
do Sr. Sub-Relator, o nobre Deputado 
Ulysses Guimarães retira o destaque. 

Passamos, agora, ao destaque de S. 
Ex.a relativo à Emenda n.O 61, do nobre 
Senador Eurico Rezende: 

"Acrescente-se ao art. 12 o seguinte 
parágrafo: 
§ 2.0 - Cessados os motivos que 
houverem determinado a interven-
ção, tornarão ao exercício dos seus 
cargos as autoridades estaduais afas-
tadas em conseqüência dela." 

Há, também, a Emenda n.0 369/5: 
"Cessados os motivos que houverem 
determinado a intervenção, voltarão 
ao exercício de seus cargos, salvo 
impedimento legal, as autoridades 
estaduais dêles afastadas." 

Há emenda do Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães no mesmo sentido. Tem a 
palavra S. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
UAES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, o dispositivo consta da 
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Constituição de 1946: cessada a inter-
venção, as autoridades deverão retor-
nar, evidentemente, a seus postos. Do 
contrário, se se tratar, por exemplo, de 
autoridade eleita - suponhamos que a 
intervenção seja num Estado, contra o 
Governador - se não se admitir seu re-
tôrno, cessado o impedimento legal, isso 
equival-eria a uma cassação. 

Parece-me óbvio, pois não é intenção 
de ninguém - e acredito nem dos au-
tores do projeto - fazer, através da 
intervenção, uma cassação de mandato. 

Creio que existe, nesse sentido, emen-
da do Deputado Paulo Sarasate. A pro-
posição deve ser aprovada. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Na conformidade da sugestão 
do Sr. Senador Aurélio Vianna, desejava 
ouvir inicialmente o Sr. Sub-Relator, 
para melhor esclarecimento da matéria. 

Ausente o Sr. Sub-Relator, tem a pa-
lavra o Sr. Senador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, desejo apenas trazer sub-
sídio e refôrço à justificação exposta pelo 
nobre Deputado Ulysses Guimarães. 

A aceitação do dispositivo, além das 
razões já expostas, tem ainda a vanta-
gem de estabelecer perfeita uniformi-
dade de critérios entre o que se dispõe 
quanto à intervenção e o que se prevê 
quanto ao regime do estado de sítio, que 
têm semelhança. O projeto estabelece, 
no art. 155: 

"Findo o estado de sítio, cessarão 
seus efeitos. E o Presidente da Re-
pública, dentro de 30 dias, enviará 
mensagem ao Congresso Nacional, 
com a justificação das providências 
adotadas." 

É medida acautelatória, que se har-
moniza com o critério semelhante já 
previsto no capítulo do estado de sítio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Relator, Sr. Antônio Carlos, 

acaba de comunicar que concorda com 
a Emenda n.0 369, item V. Nestas con-
dições, parece-me que podemos, de con-
formidade com a sugestão do Sr. Aurélio 
Vianna, considerar encerrada a matéria. 

Passamos agora ao destaque referente 
ao art. 13. O Sr. Deputado José Barbosa 
requer destaque para a Emenda n.0 

883/6: 
"Acrescente-se ao inciso VII, art. 13, 
mais um parágrafo, n.0 3, renume-
rando-se os demais, com a seguinte 
redação: 
3.0 - O Vice-Governador exercerá 
as funções de Secretário sem Pasta, 
cujas atribuições serão definidas em 
lei." 

Em votação. Tem a palavra para en-
caminhar a votação o Deputado José 
Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, esta matéria foi ontem 
amplamente debatida e o ilustre Depu-
tado Ulysses Guimarães sôbre ela 
teceu uma série de considerações 
que sensibilizaram se não . a unani-
midade, pelo menos a maioria dos mem-
bros desta Comissão Técnica. Pelo que 
deduzi, não apenas o ilustre Relator-
Geral, nobre Senador Konder Reis, bem 
como o Sub-Relator, Deputado Oliveira 
Brito, se orientam no sentido de obser-
var as ponderações feitas pelo nobre 
Deputado de São Paulo e secundadas por 
inúmeros parlamentares. Entre as duas 
teses debatidas uma sustenta que deve 
constar da Carta Magna a figura do 
Vice-Governador, com a definição de 
suas atribuições como Presidente da As-
sembléia Legislativa ou com as da fun-
ção apenas de Vice-Governador, que é 
mais uma função honorífica, a outra, 
defendida pelo Deputado Ulysses Gui-
marães, preconiza que ficaria a critério 
das Assembléias Legislativas estabelecer 
as funções de Vice-Governador. Procurei 
encontrar um têrmo médio, no sentido 
de ficar consignado que ao Vice-Gover-
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nador caberia as funções de Secretário 
sem Pasta, e outras que lhe forem con-
feridas em lei, naturalmente pelo órgão 
competente, no caso a Assembléia Legis-
lativa. 

Caso o Relator-Geral, bem como o 
ilustre Sub-Relator, encontrem outra 
fórmula melhor do que esta, eu retirarei 
o meu pedido de destaque. Entretanto, 
se não fôr encontrada essa fórmula in-
termediária, mantenho meu pedido de 
destaque, sustentando a emenda que 
apresentei. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Se ninguém desejar enca-
minhar a votação, vou dar a palavra ao 
ilustre Sub-Relator, que a tem. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, sôbre as funções a serem 
atribuídas ou não ao Vice-Governador, 
há emendas. Um grupo não dá nenhu-
ma função ao Vice-Governador; outro 
grupo, atribui-lhe a função de Presiden-
te da Assembléia Legislativa, com o di-
reito apenas do voto de qualidade. E um 
terceiro, com o nobre Deputado José 
Barbosa, dá ao Vice-Governador a fun-
ção de Secretário sem Pasta. De tôdas, 
é esta a pior. Perdoe-me o meu caro 
amigo e ilustre companheiro, Deputado 
José Barbosa, mas, nesse caso, teríamos 
um Governador nomeando o Vice-Go-
vernador para Secretário sem Pasta. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Além 
de outras funções que lhe forem confe-
ridas em lei. É um aditivo. E, além do 
mais, Secretário sem Pasta, desde que 
estabelecida a norma, no texto consti-
tucional, dispensa, obviamente, a no-
meação pelo Governador. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Além de outras funções que a lei fe-
deral ou estadual atribuir ao Vice-Go-
vernador. 

Vê-se, portanto, que, das soluções, é 
esta a menos aceitável. Por isso, man-

tenho o parecer contrário à emenda do 
nobre representante de São Paulo. (Mui-
to bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Sr. Sub-Relator mantém 
o parecer contrário. Em votação. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - V. Ex.a pede a palavra para 
uma questão de ordem? 

O Sr. Deputado José Barbosa - Não, 
Sr. Presidente, para manifestar meu 
pensamento sôbre o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Lamento não poder conce-
der a palavra a V. Ex.a De acôrdo com 
o critério assentado pelo Presidente Pe-
dro Aleixo, não é permitido o uso da 
palavra após falar o Sub-Relator. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Permita-me V. Ex.a uma decla-
ração no sentido de que aceito a conclu-
são do parecer do Relator, não por julgar 
a emenda destacada pior, mas porque 
não devemos estabelecer na Constituição 
normas dessa natureza. Não se deve atri-
buir na Constituição Federal, ao Vice-
Governador, a função de presidir a As-
sembléia Legislativa. E ampliarei: não 
se deve admitir que membro de um Po-
der interfira na direção de outro Poder, 
quer federal, estadual ou municipal. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Não há como, agora, deixar 
de dar a palavra ao Sr. Deputado José 
Barbosa, para uma declaração. Mas fica 
esclarecido que o liberalismo atual é 
absolutamente transitório. Em outras 
oportunidades, não será renovado. 

Para uma declaração rápida, tem a 
palavra o nobre Deputado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
- Apenas quero indagar ao Sub-Rela-
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tor Oliveira Brito se êle mantém a ori-
entação, sem evoluir para a tese do no-
bre Deputado Ulysses Guimarães, no sen-
tido de que o Vice-Governador seja Pre-
sidente da Assembléia Legislativa. (Mui-
to bem.) 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Há uma manifestação favorável à 
Emenda n.O 521, de autoria do nobre 
Deputado Ruy Santos. E, a menos que 
haja destaque para a rejeição dêsse dis-
positivo - e certamente haverá - não 
posso, desde já, retificar meu parecer. 

Quando da discussão do destaque, cer-
tamente apresentado para a rejeição da 
emenda, que tem parecer favorável, da-
rei meu ponto de vista. Por ora, estou 
manifestando-me contra à emenda que 
atribui ao Vice-Governador a função de 
Secretário sem Pasta. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em votação o pedido de 
destaque. (Pausa.) Rejeitado. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Questão ele ordem) - Sr. Presiden-
te, quanto às atribuições do Vice-Gover-
nador, creio ser o momento oportuno 
para esta indagação: se não será apre-
ciado requerimento nosso, de destaque 
para a Emenda n.0 521, no sentido de 
sua rejeição. 

Tal emenda tem parecer favorável do 
Sub-Relator e do Relator. Apresentei 
pedido de destaque para sua rejeição. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A Emenda n.0 521 recebeu os 
seguintes pedidos de destaque: um, do 
Sr. Deputado Ulysses Guimarães, que 
diz: 

"A eleição de Governador e de Vice-
Governador far-se-á indiretamente 

e em colégio eleitoral cuja constitui-
ção será estabelecida em lei." 

Esta a Emenda n.0 521: 
Item b) - "O Vice-Governador do 
Estado será o Presidente da Assem-
bléia Legislativa, onde só terá voto 
de qualidade." 

Há um requerimento de V. Ex.a pedin-
do destaque para a Emenda n.0 521, com 
parecer favorável em parte. Então pede 
V. Ex.a que seja submetida a matéria à 
votação. 

Está em votação o destaque requerido 
pelo Sr. Deputado Adolpho Oliveira, que 
se refere especialmente à Emenda n.0 

521, que teve parecer favorável, em par-
te, do Sr. Relator. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Adol-
pho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Encaminhamento de votação) -Sr. 
Presidente, o assunto já foi bastante dis-
cutido em oportunidade anterior. Não 
vou alongar considerações a respeito da 
matétia. Acredito que ,realmente, a me-
lhor solução para o problema de atri-
buições do Vice-Governador será o dis-
posto em cada Constituição estadual. 

Existem Estados, como o Rio Grande 
do Norte, em que o Vice-Governador é o 
Presidente da Assembléia. Acredito que 
em todos os demais Estados, talvez não 
no Amazonas mas pràticamente em to-
dos os demais Estados, o Vice-Gover-
nador é o substituto ou o sucessor do 
Governador. Em outros, como no Rio 
Grande do Sul, não há Vice-Governador. 
Creio, pois, que a melhor prática seja 
deixar que as Constituições estaduais 
disponham livremente sôbre o assunto, 
atendendo às peculiaridades e circuns-
tâncias regionais. 

Daí, Sr. Presidente, a obrigatoriedade 
inserida no texto constitucional, no sen-
tido de que o Vice-Governador presidirá 
as Assembléias Legislativas em todos os 
Estados, me parece, data venia, dos emi-
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nentes Relator e Sub-Relator, inconve-
niente, por não se ajustar às circuns-
tâncias da grande maioria dos Estados 
brasileiros. E, por êsse motivo, pedimos 
sua rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Pediria ao nobre Deputado 
Ulysses Guimarães que nos informasse 
se o requerimento de destaque que for-
mulou para a Emenda n.0 521 que, como 
já foi exposto, dispõe sôbre vários dis-
positivos, se ref•ere à letra b, § 5.0 . 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, minha intervenção foi 
conforme a que havia feito quando da 
discussão desta matéria, isto é, para 
precisamente pedir destaque para esta 
parte. Peço a V. Ex.a que considere o 
destaque que requeri simultâneamente 
com o destaque Adolpho Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com êstes esclarecimentos, se 
ninguém mais pedir a palavra, dou-a ao 
Sub-Relator para pronunciar-se sôbre a 
matéria. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, o assunto, como sabe 
a Comissão, é discutível, é uma opção. 
O Vice-Governador, em regra, deverá ter 
apenas a atribuição de substituir ou su-
ceder o Governador. Há, porém, os que, 
como eu, adotam o princípio de que, com 
a experiência em alguns Estados, é sa-
lutar se atribua ao segundo magistrado 
do Estado a função de presidir à Assem-
bléia. A Comissão decidirá, no caso, com 
a sabedoria de sempre. Mantenho o meu 
ponto de vista e, conseqüentemente, o 
parecer favorável à Emenda Ruy San-
tos, deixando à Comissão, como sempre, 
a última palavra sôbre o assunto. (Muito 
bem.) 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. President•e, o parecer emitido sô-

bre a Emenda n.O 521 foi objeto de estu-
do conjunto do Sub-Relator e do Rela-
tor. Desejo, então, aduzir algumas con-
siderações e justificar a decisão adota-
da quanto ao 2colhimento dessa emenda. 

Em face da realidade brasileira, da 
situação política dos Estados, é con-
v·eniente para que não surjam anual-
mente crises no Poder Legislativo, e para 
que o Poder Executivo, aí sim, nessas 
oportunidades, não interfira, e violenta-
mente, no Poder Legislativo, que se ado-
te a regra, dando-se ao Vice-Governador 
a função de Presidente da Assembléia. O 
nobre Senador Josaphat Marinho sur-
preendeu-se com a nossa veemência. 
Mas esta não é, realmente, uma questão 
jurídica, mas política, é uma opção que 
o Relator fêz conscientemente. Foi depu-
tado estadual durante duas legislaturas 
e tem acompanhado os episódios que se 
repetem em quase todos os Estados da 
Federação nas ocasiões em que o Legis-
lativo é chamado a escolher o seu di-
rigente. 

Por outro lado, a emenda dá ao Vice-
Governador, que, em quase tôdas as 
Constituições, deve residir na Capital do 
Estado, uma função que enaltece o car-
go, que lhe dá projeção, e não o faz ape-
nas detentor de um direito em expec-
tativa. 

Presidindo a Assembléia, êle terá uma 
função política. :t!:le poderá, sem criar 
atritos com o Governador, se ficar ape-
nas com aquela expectativa de direito, 
presidir a Assembléia, evitando crises 
anuais, em quase todos os Estados da 
Federação. 

Foram êstes argumentos que levaram 
o Relator a aceitar a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. Os Senhores que 
aprovam o parecer ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, requeiro votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de V. Ex.a 
Faça-se a chamada. Os Srs. Parlamen-
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tares que aprovarem o parecer do Sub-
Relator, portanto considerando que ao 
Vice-Governador deve ser conferida a 
atribuição de presidir a Assembléia Le-
gislativa, votarão sim; os que forem pela 
rejeição da emenda votarão não. Faça-
se a chamada. 

Procedida a chamada, assim se pro-
nunciaram os Srs. Membros da Comis-
são: Senador Wilson Gonçalves, não; 
Senador Manoel Villaça, não; Senador 
José Guiomard, não; Senador Heribaldo 
Vieira, não; Senador Eurico Rezende, eu 
quero que o Vice-Governador fique nos 
têrmos atuais da Constituição. Que V. 
Ex.a traduza tecnicamente o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Traduzo-o em não. 

Vasconcelos Tôrres, não; Senador An-
tônio Carlos, sim; Senador Aurélio Vian-
na, não. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Foi rejeitada a emenda, por 
16 votos contra 5. 

Temos agora requerimento de desta-
que do Sr. Deputado Ulysses Guimarães, 
para a Emenda n.0 17, propondo: 

"Ao art. 13, onde está: respeitados, 
além de outros princípios estabeleci-
dos nesta Constituição", redija-se 
"respeitados, além de outros, prin-
cípios estabelecidos nesta Constitui-
ção, os seguintes também nela esta-
tuídos." 

Com a palavra o Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, tenho a impres-
são que o Sr. Sub-Relator já consertou 
essa redação. Gostaria de ouvir S. Ex.a 
Se isso ocorreu, o meu destaque alcançou 
o seu objetivo. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - Real-
mente, foi aprovada emenda nesse sen-
tido, corrigindo a redação defeituosa do 
projeto nos têrmos propostos pelo nobre 
Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Retiro o destaque, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Retirado o destaque, porque 
indevido. Emenda n.0 49. Destaque re-
querido pelo Sr. Deputado Ulysses Gui-
marães. Manda acrescentar o § 5.0 ao 
art. 13, nestes têrmos: 

"A Justiça Militar estadual compete 
processar e julgar, nos crimes mili-
tares definidos em lei e nos crimes 
comuns de responsabilidade, os in-
tegrantes das Polícias Militares e as 
pessoas que lhes são assemelhadas." 

Com a palavra o requerente do des-
taque, Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Retiro o destaque, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retirada 
do destaque. Outro requerimento de des-
taque do Sr. Ulysses Guimarães, para a 
Emenda n.0 35, em referência natural-
mente ao art. 13. Apenas dá-se ao § 2.0 

do referido artigo a seguinte redação: 
"§ 2.0 - A eleição do Governador e 
do Vice-Governador do Estado far-
se-á por sufrágio universal, direto 
e secreto." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o requerente, 
Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, peço a V. Ex.a 
me socorra: a emenda é a de n.0 35? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - É a de n.0 35. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUil't1A-
RAES - E a parte destacada? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo)- Em referência ao art. 13. Man-
da dar ao § 2.0 do art. 13, onde diz: 

"A eleição de governador e de vice-
governador de Estado far-se-á por 
sufrágio universal direto e secreto." 
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outra redação, que altera substancial-
mente, implicando se faça eleiçào indi-
reta. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Acredito que tenha havido um 
engano. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo)- O que consta aqui é a Emen-
da 35, que está subscrita, em primeiro 
lugar, pelo Sr. Deputado Floriano Rubim. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Solicito a V. Ex.a faça a retifi-
cação, porque já apresentei uma emen-
da global, a de n.0 731, com muitas su-
bemendas. Foi, portanto, um lapso quan-
do a redigi, porque o meu objetivo era 
justamente a 736/35. 

Peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, faça a 
correção. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Mas, Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães, há neste particular, uma di-
ficuldade que me parece intransponível. 
É que, pelas normas, os requerimentos de 
destaque devem ser feitos antes de ini-
ciar-se a discussão. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUII\L\-
RAES - Mas, Sr. Presidente - tomo a 
liberdade de interromper V. Ex.a- eu 
retiro o destaque. Como não se encerrou 
ainda o prazo de apresentação de des-
taques, para essa fase, que é posterior -
diz respeito ao Poder Legislativo farei 
posteriormente a correção. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a será atendido. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUil\lA-
RAES - Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.n ainda requeri-
mento de destaque para a Emenda n.O 30. 
Deve ter havido engano, porque a pro-
posição é do Senador Guido Mondin, e 
diz: 

"Art. 13 - Os Estados ... 
§ 4.0 - As Polícias Militares insti-
tuídas para a manutenção de ordem 

pública e segurança interna nos Es-
tados, nos Territórios e no Distrito 
Federal, são consideradas como fôr-
ças auxiliares do Exército. 
Éste § 4.0 do art. 13 deverá fazer par-
te integrante do Capítulo VII -- Se-
ção VI - das Fôrças Armadas, acres-
cido de um parágrafo único, do se-
guinte teor: 
Parágrafo único - Quando mobili-
zado a serviço da União em tempo 
de guerra externa ou civil o seu 
pessoal gozará das mesmas vanta-
gens atribuídas ao pessoal do Exér-
cito." 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Neste caso, Sr. Presidente, já 
apelo para a compreensão de V. Ex.a 
Nós adotamos aqui um procedimento, c, 
quando se verifica que há engano evi-
dente, as retificações têm sido sempre 
possíveis. Temos sempre concordado aqui 
em que, já superada certa fase, as reti-
ficações se façam. I~o particular, eu não 
estaria apresentando destaque fora do 
prazo regimental. É que apresentei um 
destaque defeituoso, que estou corrigin-
do. Desejo que, conforme o procedimen-
to que estamos adotando, de fazer a cor-
reção, seja considerada como destaque a 
Emenda n.0 781, e o número que foi da-
do aí como se fôsse ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
li.lcixo) - Emenda n.0 30. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Não é 30. É 781-30. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Neste caso, a emenda se refe-
re a que artigo? 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Ao art. 20, inciso 10. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Então, será matéria para ser 
considerada quando se tratar do art. 20. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUil\L\-
RAES - Exatamente. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Temos aqui um requerimento 
de destaque do Sr. Deputado Antônio 
Feliciano para a Emenda n.o 789, n.0 s 3 
e 4, mandando acrescentar ao art. 13 os 
seguinte parágrafos: 

"A fiscalização financeira e orça-
mentária nos Estados será exercida 
com o auxílio do Tribunal de Con-
tas local ou organização equivalen-
te, observadas as adaptação à or-
dem estadual, no que couber às nor-
mas estabelecidas na seção VII do 
Capítulo 6.0 desta Constituição. 

Na forma em que a lei local regular, 
o Tribunal de Contas ou órgão equi-
valente participará da fiscalização 
financeira ou orçamentária dos mu-
nicípios em que não houver um ou 
outro." 

São emendas apresentadas pelo Depu-
tado Cunha Bueno e mais 147 Srs. Depu-
tados. 

Passa-se ao encaminhamento da vo-
tação. Tem a palavra o nobre Deputado 
Antônio Feliciano. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO <Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, estou informado de que 
existe um destaque objetivando a mes-
ma matéria, relativamente ao Tribunal 
de Contas, solicitado pelo Deputado Djal-
ma Marinho. Nestas condições, preferiria 
ouvir, em primeiro lugar, o Deputado 
Djalma Marinho para depois oferecer 
possíveis considerações sôbre a matéria 
que frat-erniza a nossa ação nesta Co-
missão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputa.do Pedro 
Alelxo) - Antes, desejo informar ao 
Sr. Deputado Ulysses Guimarães que 
entre os requerimentos de destaque fi-
gura um de S. Ex.a com referência à 
Emenda n.0 781-30, relacionada com o 
art. 20. De modo que pode ser conside-
rado como inexistente seu requerimen-
to que foi tomado apenas por equívoco. 

Com a palavra o Deputado Djalma 
Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, as emendas para que re-
queri destaque são as de n.os 861 e 867. 
Ao art. 13 foi proposta uma emenda que 
modifica a redação do dispositivo e que 
é a seguinte: 

"A fiscalização financeira e orça-
mentária, inclusive a aplicação de 
recursos recebidos da União e atri-
buídos aos municípios, sem prejuí-
zo de outras atribuições além das 
previstas nos artigos 69 e 71." 

O Sub-Relator restringiu, a meu ver, 
as atribuições ao art. 69, porque a seção 
VII, do capítulo, compreende Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária, e vai do 
art. 69 ao 71. Está, pelo parecer do Sr. 
Relator, restringida a regra do art. 70 e, 
assim, os Estados não disporão do siste-
ma de acoplamento, previsto no art. 70. 
Os Tribunais Estaduais não poderão de-
nunciar os abusos de administração es-
tadual e das respectivas Assembléias Le-
gislativas, como prescreve o. § 4.0, do 
art. 71. 

Trata-se de princípios que foram de-
terminados no capítulo próprio e que, 
pelo parecer do Sub-Relator, estão con-
tidos. E, neste particular, as Constitui-
ções Estaduais não poderão dispô-los, 
porque êles estão ordenados entre os 
arts. 69 e 71, e as regras contidas ou es-
tabelecidas nesses dispositivos só são ob-
servadas quanto a um dispositivo; as de-
mais foram omitidas, a meu ver, no tra-
balho do Sub-Relator. 

O que desejo é que o princípio estabe-
lecido nas atribuições do Tribunal de 
Contas da União seja respeitado na com-
petência dos Tribunais de Contas dos 
Estados. 

Se se trata de princípio apenas dando 
vigência a alguns dêles, com omissão dos 
demais, acho de boa técnica que devia 
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ser atribuído ao Estado o direito de tam-
bém ajustá-los nas suas Constituições. 

Daí requerer destaque para a Emenda 
n.0 867, que enquadra melhor o assunto. 

Neste particular, espero o apoio do Sr. 
Sub-Relator. Não se deve restringir da 
competência dos Tribunais de Con-
tas dos Estados, denunciar os abusos do 
§ 4.0 , do art. 71 que reza: 

"§ 4.0 - No exercício de suas atri-
buições de contrôle da administra-
ção financeira e orçamentária, o 
Tribunal representará ao Poder Exe-
cutivo e ao Congresso Nacional sôbre 
irregularidades e abusos por êle ve-
rificados." 

Peço a atenção do Sr. Sub-Relator e o 
apoio da Comissão. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Sr. 
Presidente, peço a palavra para um es-
clarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Primeiro, darei a palavra ao 
nobre Deputado Antônio Feliciano. Em 
seguida, darei a palavra a V. Ex.a. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - Sr. Presidente, tive oportuni-
dade de oferecer, para a consideração da 
Comissão, destaque relativamente à fun-
ção, à organização dos Tribunais de Con-
tas Estaduais. E sinto-me feliz em ter 
propiciado ao eminente Deputado Djal-
ma Marinho a procedência da defesa e 
da sustentação da matéria, porque a so-
lução dada por S. Ex.a, e mesmo à evoca-
ção das emendas que precisam ser aco-
lhidas pela Comissão, tira os Tribunais 
de Contas dos Estados da situação de 
verdadeira omissão a que foram relega-
dos na organização constitucional. Só foi 
aceita pelo eminente Relator a Emenda 
n.0 852, de autoria do ilustre Senador 
Eurico Rezende, relativamente à função 
do Tribunal de Contas da União, a qual 
diz: 

"§ 5.0 - 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, 
inclusive as decorrentes de contratos, 
aposentadorias, reformas e pensões, 
deverá: 
a) assinar prazo compativel para 

que o órgão da administração pú-
blica adote as providências ne-
cessárias 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 obje-
tos legais; 

§ 6.0 - O Congresso Nacional deli-
berará sôbre a solicitação de que 
cogita a alínea c do parágrafo ante-
rior no prazo de 30 (trinta) dias, 
findo o qual, sem pronunciamento 
do Legislativo, será considerada in-
subsistente a impugnação. 
§ 7.0 - O Presidente da República 
poderá ordenar a execução do ato a 
que se refere a alínea b do pará-
grafo 5.0 ad-referendum do Con-
gresso Nacional; 
§ 8.0 - O Tribunal de Contas jul-
gará da legalidade das conces'5ões 
iniciais, de aposentadorias, reformas 
e pensões, independendo de sua de-
cisão as melhorias posteriores". 

Está circunscrita, Sr. Presidente e Srs. 
Membros da Comissão, a ação do pro-
jeto a essa posição do Tribunal de Con-
tas da União. É essencial que se permi-
ta, como ponderou o eminente Depu-
tado Djalma Marinho, à legislação es-
tadual positivar a atuação dos tribunais 
dos Estados. 

O projeto limita a ação dessas organi-
zações fiscalizadoras da vida financei-
ra do Estado. 
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Cito um exemplo, para mostrar a ne-
cessidade da ampliação da ação fiscali-
zadora dos tribunais estaduais. E invo-
co caso, infelizmente, de meu Estado. 
Em São Paulo, hoje, estão transforma-
dos em autarquias os seguintes departa-
mentos de serviço público: Departamen-
to de Obras Públicas do Estado; Depar-
tamento de Estradas de Rodagem do Es-
tado; Departamento de Águas e Esgo-
tos do Estado; Departamento de Ener-
gia Elétrica; Hospitais de Clínicas; Im-
prensa Oficial; Instituto Butantã e Cai-
xa Econômica Estadual. Estão transfor-
madas em sociedades de economia mis-
tas as Centrais Elétricas de São Paulo, 
que hoje devem ter um capital de um 
trilhão de cruzeiros; a Companhia de 
Armazéns Gerais; o Banco do Estado de 
São Paulo; a SEASA, a VASP e diversas 
estradas de ferro. 

Ora, Sr. Presidente, como impedir a 
ação fiscalizadora do Tribunal de Con-
tas em quase dois terços do orçamento 
do Esbdo, abrangidos por essas autar-
quias e sociedades de economia mista -
tudo isso organizado no Govêrno passa-
do? O Tribunal de Contas em São Paulo 
tem desempenhado trabalho de alta 
relevância, na sua ação fiscalizadora di-
reta da vida do Estado. Não é possível 
que se retire desta ação fiscalizadora es-
tas organizações, que representam, hoje, 
na vida econômica e financeira de São 
Paulo, quase dois terços do seu orça-
mento. 

Faço esta defesa porque conheço a 
organização do Tribunal de Contas do 
Estado. Aliás, essas instituições que hoje 
existem em quase todos os Estados do 
Brasil e desempenham uma ação de co-
operação, de colaboração eficientíssima 
na fiscalização das unidades federativas 
do Brasil. 

Estou de pleno acôrdo com as ponde-
rações do Deputado Djalma Marinho e 
acompanho a sustentação feita per 
S. Ex.a dos seus destaques que resolvem 
perfeitamente o problema objetivado no 

destaque substituído pelos de autoria 
do Deputado Dj alma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARl:-
NHO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Arruda Câmara. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAlHARA 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, infelizmente não posso acom-
panhar os oradores que me precederam e 
acho que o parecer do Relator, contrário 
à medida, deve ser mantido, pelos se-
guint-es motivos. Primeiro, há Estados, 
e, entre êles, o que tenho a honra de re-
presentar, que não possuem Tribunal de 
Contas. Até hoje, tenho-me oposto à 
criação dêsses dispendiosos órgãos que, 
em muitos Estados, representam apenas 
uma fonte de vultosas despesas e de em-
preguismo. 

É bem possível que, entre êsses tribu-
nais estaduais, haja algum que desem-
penhe realmente suas funções. Mas os 
seus Ministros, em geral, são pessoas 
das graças dos Governadores e não 
adianta muito aquela aprovação feita, 
ou não, por uma Comissão da Secreta-
ria da Fazenda, ou pela Assembléia. 

Mas não quero entrar na apreciação, 
nem na crítica dêsses tribunais. Entre-
tanto, se há Estados que não possuem 
êsses tribunais e que não atendem criá-
los, não é possível fazer uma legislação 
para os tribunais dos Estados ou para 
obrigá-los a criar êsses Tribunais. Em 
segundo lugar, ainda há pouco esta Co-
missão rejeitou a interferência consti-
tucional federal, naquilo que se refere às 
funções do Vice-Governador, deixando 
que as Assembléias estaduais resolvam 
como melhor lhes aprouver. A legisla-
ção, portanto, sôbre os Tribunais de Con-
tas estaduais das unidades da Federação 
deve ser feita pelas Assembléias. 

Várias vêzes foi tentada a criação do 
Tribunal de Contas em Pernambuco. 
Uma, pelo Sr. Otávio Gouveia, outra pelo 
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Sr. Miguel Arrais. Em tôdas essas opor-
tunidades me insurgi, da tribuna c!a Câ-
mara e pela imprensa, contra um ór-
gão que julgo dispendioso, oneroso para 
o:s Estados pobres e, muitas vêzes, inú-
til, sem eficiência prática. Mas não que-
ro voltar a êste assunto. Onde existem 
os Tribunais de Contas, êsse é um direi-
to dos Estados e das Assembléias. Mas 
a legislação sôbre os Tribunais de Con-
tas deve ser feita, mesmo de acôrdo com 
o art. 13, pelos próprios Estados. Não é 
possível estejamos aqui a interferir sô-
bre legislação relativa a Tribunais de 
Contas Estaduais. Não há serviços es-
taduais. As autarquias são criadas, nos 
Estados pelas Assembléias. Essas Assem-
bléias que determinem os prazos, a ma-
neira de fiscalização nessas autarquias: 
ou pelos Tribunais de Contas ou por ou-
tra qualquer fiscalização. Assim, Sr. Pre-
sidente, não havendo tribunal de Contas 
em vários Estados, pelo menos no meu 
não existe, e atendendo que essa legis-
lação é da competência dos Estados, de-
ve ser entregue às Assembléias Esta-
duais, manifesto-me a favor do Relator. 
Acho que S. Ex.a está coberto de razão, 
em que pêse os interêsses sagrados re-
gionais dos Estados interessados. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, respeitando o desamor 
do nobre Deputado Arruda Câmara para 
com os Tribunais de Contas Estaduais, 
data venia a êsse respeito S. Ex.a. se está 
revelando um homem de pouca fé. 
Quero todavia, manifestar restrições aos 
Tribunais de Contas municipais. Não é, 
porém, a matéria objetivada pelo debate. 

Sr. Presidente, entendo que o ponto 
de vista do Relator merece tornar-se 
vitorioso. O art. 13 dispõe: 

"Os Estados se organizam e se re-
gem pelas Constituições e leis que 

adotarem, respeitados, além de ou-
tros, os princípios estabelecidos nes-
ta Constituição." 

O dinheiro pertence ao Estado, e cabe 
a êle dispor, substantiva e adjetivamen-
te, como melhor lhe aprouver dos men-
cionados recursos. 

Há uma exceção a êsse respeito: quan-
do ingressar no Estado dinheiro do Go-
vêrno Federal, aí deverá haver fiscaliza-
ção, embora indireta; - uma fiscaliza-
ção outorgada, da parte do Govêrno Fe-
deral. Mas, essa regra e êsse princípio 
já estão resguardados no inciso IV do 
art. 13 do projeto, que manda respeitar, 
in verbis: a elaboração orçamentária e 
a fiscalização financeira, inclusive a 
aplicação dos recursos percebidos da 
União, atribuídos aos municípios". 

Então, só há um setor em que o legis-
lador constituinte deve debruçar a sua 
interferência, nas situações estaduais. É 
quando houver a presença do dinheiro 
federal, dos recursos pecuniários drena-
dos para os municípios e para os Esta-
dos, pela União. 

Sr. Presidente, ressalvado o interêsse 
federal e preservada a certeza da boa, 
real e certa aplicação do dinheiro da 
União, deve-se deixar o conjunto das 
outras matérias pertinentes à criação e 
ao funcionamento, ou à não-criação dos 
Tribunais de Contas, à competência 
egoística do legislador estadual. 

As:slm, com essas rápidas considera-
ções, tenho a honra de perfilhar o pare-
cer do eminente Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Encaminhamento da votação) --
Sr. Presidente, vou aceitar o parecer do 
Sub-Relator, embora a dureza com que 
me tem tratado nos meus pedidos de 
destaque. Vou fazê-lo, sobretudo, por ve-
rificar que a emenda agrava a restrição 
à autonomia estadual. 
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O projeto já deixa em terreno meio 
equívoco o problema de saber se os Es-
tados vão ser obrigados ou não a criar 
Tribunais de Contas. Diz o projeto: 

"Art. 13 - Os Estados se organizam 
e se regem pelas Constituições e leis 
que adotarem, respeitados, além de 
outros, os princípios estabelecidos 
nesta Constituição: 
IV - a elaboração orçamentária e 

a fiscalização financeira, in-
clusive a aplicação dos recur-
sos recebidos pela União atri-
buídos aos Municípios." 

Ora, no artigo 69, o projeto prescreve 
que a fiscalização financeira da União 
será exercida pelo Congresso Nacional, 
através de contrôle externo, e dos siste-
mas de contrôle interno do Poder Exe-
cutivo, instituídos por lei. 

~ 1.0 - O contrôle externo do Con-
gresso Nacional será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas. 

Quer dizer, aplicado, com a modifica-
ção cabível, mas dentro da imposição do 
artigo 13, aos Estados o princípio da ela-
boração orçamentária e da fiscalização 
financeira, terão as unidades federadas 
d·e criar, necessàriamente, Tribunais de 
Contas. 

Mas, admitamos que, em face dêste 
texto, ainda possa haver dúvida; e, no 
caso, a dúvida é a melhor solução, se ou-
tra não houver sido ou não vier a ser 
sugerida pelo ilustre Sub-Relator. A 
emenda, porém, deixará fora de qual-
quer dúvida e tornará imperativa a obri-
gação de o Estado entre outras coisas, 
criar tribunais de contas, pois está redi-
gida nos seguintes têrmos: O item 4.0 , 

do art. 13 passa a ter a seguinte reda-
ção: 

"A fiscalização financeira e orça-
mentária, inclusive a aplicação dos 
recursos recebidos da União e atri-
buídos aos municípios, sem prejuí-
zo de outras atribuições, além das 
previstas nos arts. 69 a 71 desta 
Carta." 

Não se cuida apenas, portanto, de 
ampliar as atribuições dos Tribunais de 
Contas existentes, mas de dar uma for-
ma tal ao projeto, que daí se poderá 
concluir ou se concluirá seguramente 
que os Estados serão obrigados a criar 
Tribunais de Contas, o que não me pa-
rece correto se faça numa Constituição 
Federal. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, em face das 
considerações expendidas pelo meu ilus-
tre colega, venho requerer a V. Ex.a. que 
submeta à apreciação e à votação, sepa-
radamente, os destaques para as Emen-
das n.os 867 e 868. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Manifesta-se de acôrdo com 
o requerimento do Sr. Deputado Adol-
pho Oliveira o Sub-Relator. Não haven-
do mais quem peça a palavra, defiro o 
pedido formulado pelo Deputado Adol-
pho Oliveira. 

Concedo a palavra ao Sub-Relator 
Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, a Comissão está "suficiente-
mente esclarecida quanto ao problema. 
Lamento não ir ao -encontro do pont<> de 
vista daqueles que defendem as teses es-
posadas pelas Emendas n.os 867 e 868. 
Vou apreciá-las saparadamente. 

Pela 867 se incluem, entre os princí-
pios restritivos à autonomia dos Estados 
- portanto, os princípios dentro dos 
quais se exercerá a autonomia - "a fis-
calização financeira e orçamentária, in-
clusive a aplicação dos recursos recebi-
dos da União e atribuídos aos municí-
pios, sem prejuízo de outras atribuições 
além das previstas nos artigos 69 a 71 
desta Carta." 

Faço o primeiro reparo ao dispositivo: 
é que excluí, dentre os princípios que 
os Estados devem obedecer, um dos mais 
salutares, incluído no projeto, o da ela-
boracão orçamentária, tão importante, 
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ou mais importante do que a fiscaliza-
ção financeira e que, como sabemos, re-
presentou um tumulto aqui e sobretudo 
nos Estados. Portanto, a primeira corre-
ção que o parecer faz é no sentido de 
manter o projeto na parte em que impõe 
aos Estados a elaboração orçamentária. 
Quer dizer: o Estado deve elaborar seus 
orçamentos dentro das normas previs-
tas na Constituição Federal. Não é pos-
sível que nos detenhamos na fiscaliza-
ção financeira e esqueçamos a elabora-
ção orçamentária. O primeiro reparo é 
êste: o parecer mantém a elaboração or-
çamentária. 

O segundo reparo é que, pelo que está 
no projeto, estaremos impondo aos Esta-
dos a obrigação de criar um Tribunal de 
Contas. Mais do que isso, Sr. Presidente 
e Srs. Congressistas, estaríamos dando 
aos Tribunais de Contas as atribuições 
que pertencem ao Supremo Tribunal, isto 
é, os Tribunais de Contas estariam livres 
para organizar seu quadro de pessoal, 
sua secretaria, seu regimento etc. etc. E 
êsse dispositivo está- para usar um têr-
mo comum - acoplado ao da emenda 
seguinte, que dá aos Ministros dos Tri-
bunais de Contas dos Estados mais do 
que o projeto deu aos Ministros do Tri-
bunal de Contas da União, vale dizer, 
direitos, vantagens, prerrogativas, venci-
mentos, sem qualquer impedimento. 

Então, teríamos Ministros de Tribu-
nal de Contas equiparados aos Desem-
bargadores. São juízes ascendendo ao úl-
timo estágio da carreira, sem os ônus da 
magistratura. 

É útil ao País e aos Estados que isso 
aconteça? Dando essa equiparação, sem 
os impedimentos, estaremos servindo aos 
Estados? Não, Srs. Deputados e Se-
nadores. 

Por esta razão, e por estar informado 
de que há Estados onde não há Tribunal 
de Contas, como o Acre e Pernambuco, 
reformulo o parecer à Emenda n.0 868, 
para lhe dar parecer contrário. Eu a ha-

via admitido na parte pela qual a 
fiscalização financeira orçamentária ca-
berá às Assembléias Legislativas com 
auxílio dos Tribunais de Contas. Eu não 
disse que terá a competência do art. 108, 
gozando seus membros dos mesmos di-
reitos, garantias, prerrogativas, venci-
mentos e vantagens do Desembargador 
do Tribunal de Justiça. Essa parte eu 
não aceitei. Mas admiti se fizesse a fis-
calização financeira pelas Assembléias, 
com auxílio do Tribunal de Contas. Mas, 
como há Estados que não possuem Tri-
bunal de Contas, não quero interferir na 
sua autonomia, impondo-lhes o dever de 
criar tribunais. Daí a razão por que re-
formulo o parecer dado à Emenda n.0 

868, para manifestar-me contràriamente 
a ela. Mantenho o parecer contra a 
Emenda 867, que estabelece que os Es-
tados devem observar a elaboração or-
çamentária e a fiscalização financeira, 
inclusive quanto aos recursos recebidos 
da União e atribuídos aos municípios, 
além de outras atribuições, sem prejuízo 
do previsto no art. 69. Vou até o art. 69, 
que estabelece uma regra muito boa. 
Daí, Sr. Presidente, manter eu, em par-
te, o parecer contra a Emenda n.0 867. 
E retifico o parecer da Emenda n.0 868, 
para recusá-la. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
- Pela ordem. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Para 
um esclarecimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Primeiro, vou dar a palavra 
ao nobre Senador Aurélio Vianna, para 
um esclarecimento e, depois, pela ordem, 
ao nobre Deputado Dj alma Marinho. 

Com a palavra o nobre Senador Auré-
lio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Confesso, Sr. Presidente, que, dado o 
meu curto entendimento, não alcancei 
bem o pensamento do nobre Relator que 
é contra a criação obrigatória de Tribu-
nais de Contas, mas aceita o art. 69 da 
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Constituição, que impõe a criação de Tri-
bunais de Contas. Então, não estou en-
tendendo muito bem. A não ser que 
S. Ex.a reformulasse, que S. Ex.a elabo-
rasse uma emenda que nos desse, a nós, 
a clareza do seu raciocínio. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Tem razão o nobre Senador Aurélio 
Vianna. Ao dar parecer admitindo o tex-
to até o art. 69, eu estava coerente com 
o parecer favorável à emenda seguinte, 
pela qual a fiscalização financeira e or-
çamentária caberá à Assembléia Legis-
lativa com o auxílio do Tribunal de 
Contas. Já que dei parecer contrário a 
esta emenda restrinjo meu parecer favo-
rável à Emenda n.0 867, no trecho que 
diz: 

" ... fiscalização financeira e orça-
mentária, inclusive aplicação de re-
cursos recebidos da União e atribuí-
dos aos municípios." 

Só até aí. Repete o texto do projeto. 
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Ah, 

então fica no projeto. 
O Sr. Sub-Relator (Deputado Oliveira 

Brito) - Fica no projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Deputado Djalma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Sr. Presidente, destaco que na 
discussão da emenda foram versados ar-
gumentos referentes à Emenda n.0 861. 
Estão, por assim dizer, geminadas para o 
debate as Emendas n.os 867 e 861. Quan-
do aduzi ligeiras razões que escudavam 
as emendas apresentadas, situei-me ape-
nas na Emenda n.0 867. Motivos da 
recusa à Emenda n.0 867 são encontrados 
na Emenda n.0 861. Não discuti a Emen-
da n.0 861. Quero que fique reservado o 
direito de, na oportunidade, debatê-la. O 
que estranho, dentro do debate, é a se-
guinte circunstância: a União impôs aos 
Estados normas e direitos financeiros. A 
União impingiu aos Estados um tipo de 

orçamento; ordenou a matéria finan-
ceira, a unidade das proposições etc. E, 
então, quando no âmbito da sua com-
petência, quanto ao seu Tribunal de 
Contas, ela estabeleoe princípios, mas os 
larga em relação aos Estados. 

Não entendo, Sr. Presidente, que o 
sentido da fiscalização possa se perder 
ou diluir no deferimento ao Tribunal de 
Contas. Êste é o órgão especializado 
criado com essa destinação. Ficar exclu-
sivamente para as Assembléias, sem a 
supletiva atividade do Tribunal de Con-
tas, parece-me um tema estranho. Se a 
fiscalização financeira tem, para seu 
curso, de sofrer os crivos dos exames, 
naturalmente a entidade especializada 
deve ser confiada, como a União a con-
fiou ao seu Tribunal de Contas. Daí, de-
ver levar-se aos Estados onde existem 
Tribunais de Contas os mesmos princí-
pios ordenativos catalogados no art. 861 
para o Tribunal de Contas da União. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não há propriamente uma 
questão de ordem. Há apenas o desejo 
manifesto pelo nobre Deputado, de dei-
xar bem explícito seu pensall).ento rela-
tivamente à matéria. Passa-se assim, à 
votação. 

Tem a palavra o Sr. Relator. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 

- Sr. Presidente, em face dos destaques 
requeridos pelos Deputados Antônio Fe-
liciano e Djalma Marinho, o Relator-
Geral sente-se no dever de expor à Co-
missão um problema que deve ser resol-
vido, neste momento, como preliminar. 
As emendas que foram destacadas, se-
gundo o meu entendimento, alteram a 
forma estabelecida no projeto quanto à 
competência dos Tribunais de Contas dos 
Estados. Segundo, a votação que se vai 
proceder dentro em pouco vai decidir a 
questão dos impedimentos dos membros 
do Tribunal de Contas. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho - A 
matéria de impedimento, a meu ver, com 



- 288 

permissão do Presidente e de V. Ex.a, é 
matéria ligada ao 868 e não ao 867. A 
êste é apenas a devolução aos Estados 
do princípio conferido ao Tribunal de 
Contas da União. Esta é que é a maté-
ria em debate, exclusivamente. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Mas, nobre Deputado Djalma Mari-
nho, devo prestar esclarecimentos à Co-
missão, porque, no capítulo do Poder 
Legislativo, existem dispositivos referen-
tes ao problema. E a Comissão, ao de-
cidir a questão relativa aos Tribunais 
de Contas dos Estados, deve conhecer o 
problema relativamente ao Tribunal de 
Contas da União. 

O Relator-Geral está expondo, por 
questão de escrúpulo. Se porventura não 
tiver apreendido a questão, peço ao no-
bre Sub-Relator que me auxilie neste 
caso. 

Algumas emendas dizem respeito à 
competência do Tribunal de Contas dos 
Estados. Segundo o parecer do Sub-Re-
lator, devem guardar conformidade com 
a competência do Tribunal de Contas da 
União. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - Per-
mita-me V. Ex.a O Projeto silencia quan-
to aos Tribunais de Contas dos Estados. 
Apenas estabelece os princípios dentro 
dos quais se exercerá a autonomia dos 
Estados. Então, diz: 

"Os Estados se organizam e regem 
pelas Constituições e leis que ado-
tarem, respeitados, além de outros, 
os seguintes princípios: 
"I - os mencionados no art. 10, 

n.0 VII; 
11 - a forma de provimento dos 

cargos eletivos; 
III - o processo legislativo; 
IV - a elaboração orçamentária e 

a fiscalização financeira, in-
clusive a aplicação dos recur-
sos recebidos da União, atri-
buídos aos Municípios; ... " 

É isto o que diz o projeto. Visa a Emen-
da n.0 867, em primeiro lugar, excluir do 
princípio a elaboração orçamentária de 
modo que os Estados podem fazer seus 
orçamentos como quiserem. Em segundo 
lugar, estabelece o princípio de estender 
aos Estados a obrigatoriedade de criarem 
também Tribunais de Contas. 

A emenda seguinte, repetindo o que 
está nesta, vai mais além. Ela diz que 
os Ministros do Tribunal de Contas dos 
Estados terão os direitos, as vantagens 
e os vencimentos de desembargador, sem 
dizer se têm também os impedimentos. 
A questão é esta. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Sr. Presidente, prossigo. 

A primeira questão a decidir é se os 
Estados devem ou não cumprir os prin-
cípios inscritos no projeto, para elabo-
ração orçamentária e fiscalização finan-
ceira da União. 

Sob êste aspecto, o parecer do nobre 
Sub-Relator é pela manutenção do prin-
cípio, e o Relator-Geral concorda com 
esta manutenção. 

Quanto à Emenda n.0 868 ... 
O Sr. Deputado Djalma Marinho 

Essa não é agora. O Presidente disse que 
as votações são destacadas. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Peço desculpas ao nobre Deputado 
Djalma Marinho. Então, me pronuncia-
rei sôbre a emenda na oportunidade de-
vida. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, tratando-se de matéria im-
portantíssima e em virtude do pronun-
ciamento do nobre Relator, sou obrigado 
a pedir nôvo esclarecimento. Na verda-
de, o inciso 4.0 do art. 13, não obriga os 
Estados da Federação a elaborarem as 
suas leis orçamentárias, obedecendo aos 
princípios estabelecidos para a elabora-
ção do Orçamento no âmbito federal. 
Não obriga, absolutamente. E o que es-
tamos ouvindo repetidamente é que obri-
ga. Diz o Inciso 4.0 : "Os Estados se or-
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ganizam, a rigor, pelas Constituições e 
leis que adotarem, respeitados, além de 
outros, os princípios estabelecidos nesta 
Constituição para a elaboração orçamen-
tária e fiscalização financeira ... " 

Então, obriga a criação de Tribunais 
de Contas. Como pode a fiscalização 
financeira ser feita s·em o auxílio de 
Tribunais de Contas? O Tribunal de 
Contas faz a fiscalização a priori, e as 
Assembléias Legislativas, a Câmara Fe-
deral e o Senado Federal, a posteriori? 
Isto é que é a verdade. Obedecido o prin-
cípio então, 1Jeremos que criar tribunais 
de contas nos Estados, para que a fisca-
lização financeira seja exercida na forma 
que a Constituição Federal estabelece. 
Não há a menor dúvida quanto a isto. 
Apenas o que faltou à Emenda n.0 687, 
que estaberece as mesmas normas dos 
Tribunais de Contas da União para 
os Tribunais de Contas dos Estados, foi 
a elaboração orçamentária, que fica, 
usando o têrmo que hoje é tão comum, 
implicitada, quando diz "a fiscalização 
financeira e orçamentária". Não pode 
haver fiscalização financeira e orçamen-
tária sem orçamento. Mas, a criação de 
Tribunais, eu, propositadamente, desper-
tei a questão para ouvir o pronuncia-
mento desta Comissão por causa dos 
entendimentos que vêm sendo feitos à 
base de um desentendimento, de uma 
certa incompreensão em uma questão 
dessa natureza. 

O SR. PRESIDENTE CDetmtado Pedro 
Aleixo.) - Eu me permitiria, para orde-
nar a votação, dar aos Srs. Membros da 
Comissão o meu entendimento sôbre a 
matéria, salvo sempre melhor juízo. 

Quer-me parecer que tôdas essas 
emendas, cujos destaques foram reque-
ridos, sendo um dêles, indiscutivelmen-
te, o do nobre Deputado Antônio Feli-
ciano na oportunidade própria, tôdas 
recaem sôbre matéria do art. 13. E, re-
caindo sôbre matéria do art. 13, verifi-
camos que, enquanto no art. 13 se im-
põe aos Estados, como princípio, a obri-

gatoriedade da elaboração orçamentá-
ria, da fiscalização financeira, inclusive 
a aplicação dos recursos recebidos pela 
União, atribuídos aos municípios, sem 
nenhuma referência aos Tribunais de 
Contas, o que pode permitir que o Estado 
proceda, de acôrdo com a exigência do 
dispositivo constitucional, por outros ór-
gãos que não os Tribunais de Contas. 

Aqui, primeiro, na emenda cujo desta-
que foi requerido pelo Sr. Deputado An-
tônio Feliciano, nós encontramos que a 
"fiscalização financeira e orçamentária 
nos Estados será exercida ... ", donde se 
conclui, desde logo, que não existe mais 
a obrigatoriedade de fazer o Estado uma 
elaboração orçamentária nos têrmos do 
disposto no inciso IV. Apenas existe a 
obrigação de uma fiscalização financei-
ra e orçamentária nos Estados, a ser 
realizada com o auxílio do Tribunal de 
Contas local ou órgão equivalente, ob-
servadas, no que couber - deve ser "no 
que couberem" - as normas estabeleci-
das no art. 6.0 

Como se vê, o assunto inova o dispos-
to no inciso IV. Insinua a criação de 
Tribunais de Contas; não obriga, mas 
insinua. E impõe a observânc~a de tôdas 
as normas estabelecidas na seção 7.8 , 

art. 6.0 da Constituição. E, depois man-
da que na forma que a lei local regular, 
o Tribunal de Contas ou órgão equiva-
lente participe da fiscalização financei-
ra e orçamentária em que não houver 
um outro. 

Êste é matéria que me parece tem de 
ser resolvida agora, porque recai sôbre 
o dispositivo do art. 13, o modo como vai 
ser resolvido será o indicado pelos votos 
dos Srs. membros da Comissão. 

De outro lado, a Emenda n.0 867 de-
clara que há redação diferente no inci-
so IV do artigo 13. tt:ste assunto tem de 
ser votado agora. Portanto: "a fiscaliza-
ção financeira e orçamentária" - não 
fala mais em elaboração - inclusive, a 
aplicação dos recursos devidos da União, 
aos Municípios, sem prejuízo de outras 
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atribuições além das previstas nos arts. 
69 a 71. Há uma remissão aos arts. 69 a 
71. Mas, logo em seguida, na Emenda 
n.0 868, se declara de maneira peremp-
tória: "A fiscalização financeira e orça-
mentária caberá à Assembléia Legisla-
tiva", - quer dizer, é uma intervenção 
na autonomia dos Estados- "com o au-
xílio do Tribunal de Contas, que terá a 
competência do art. 108, gozando os 
seus membros todos os mesmos direitos, 
garantias, prerrogativas, vencimentos e 
vantagens dos desembargadores do Tri-
bunal de Justiça". 

Com essa invocação aos textos das 
emendas, fica entendido o seguinte: o 
parecer emitido pelo Sr. Sub-Relator, 
com o apoio do Sr. Relator, nos levaria 
à revisão de tôda esta matéria, sem pre-
juízo, naturalmente, de provimentos lo-
cais pelo processo de fiscalização que ti-
vesse de atender ao disposto, não só 
quanto à elaboração, mas quanto à fis-
calização, no item 4 do artigo 13. Quer 
dizer, cada Estado seria livre para, pelo 
órgão que quisesse, fazer aquilo que 
obrigatoriamente deve fazer: a elabora-
ção orçamentária e a fiscalização finan-
ceira. Não estaríamos, assim, impondo 
aos Estados determinado processo e, de 
outra parte, não estaríamos, também, 
atribuindo aos membros dos Tribunais de 
Contas, que obrigatoriamente seriam 
criados, uma situação que os equipara-
ria à situação dos desembargadores. Sô-
bre êste assunto existe dispositivo ex-
presso na Constituição, porque cria a 
vitaliciedade, a inamabilidade, a irredu-
tibilidade dos vencimentos. 

No meu entendimento, o voto que vou 
pedir aos Srs. Membros da Comissão é 
o seguinte: os Senhores que concorda-
rem em que a matéria fique em aberto 
para ser decidida pelos Estados, votarão 
com o Sr. Relator. Os Senhores que en-
tenderem que essa matéria deva ser, 
desde logo, tratada na conformidade 
das disposições decorrentes dessa emen-
da, votarão contra o parecer. Nesse sen-
tido, podemos tomar os votos. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, além dos esclarecimen-
tos prestados por V. Ex.a, desejava dar 
outros ao nobre Senador Aurélio Vianna. 
S. Ex.a disse que, estabelecendo o proje-
to a obrigatoriedade da observância de 
fiscalização financeira pelos Estados, 
necessàriamente estariam êles obrigados 
a criar Tribunais de Contas. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Ou 
outro órgão. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Mas o artigo 69, cuja leitura peço a 
atenção do nobre Senador, diz que os 
Estados são obrigados a observar o prin-
cípio de fiscalização financeira. Então, 
diz o artigo 69: 

"A fiscalização financeira e orça-
mentária da União será exercida 
pelo Congresso Nacional, através do 
contrôle externo e dos sistemas de 
contrôle interno do Poder Executi-
vo, instituídos por lei." 

Quer dizer, o princípio a que estarão 
obrigados os Estados é êste. A lei esta-
dual vai, ao estabelecer o contrôle inter-
no e externo, dizer como fazer. Depois, 
então, é que vem a referência ao Tribu-
nal de Contas. Se fizermos, como eu ti-
nha dado parecer, menção ao art. 69, aí, 
sim, os Estados estarão obrigados a fa-
zer o contrôle externo através do Tri-
bunal de Contas. Mas se não fizermos 
nenhuma referência ao art. 69, deixare-
mos apenas os princípios de fiscalização 
financeira - está no caput do artigo -
sendo feito o contrôle interno ou exter-
no, conforme a lei determina. E não se 
diz lei federal. Os Estados, portanto, fa-
zem suas leis e dizem como exercer o 
contrôle interno ou externo. 

Daí a razão por que, Sr. Presidente, 
meu parecer é contrário às duas emen-
das. Aprovar sem menção ao art. 69 é 
repetir o projeto. A emenda, aí, repete 
o projeto. Portanto de nada adianta 
aprovar a emenda sem referência ao 
art. 69, porque estaríamos aprovando o 
que já está no projeto. Seria inócuo o 
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parecer favorável. Assim, só pode ser 
contrário. (Muito bem.) 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, tenho a impres-
são de que todos nós entendemos que a 
Constituição Federal não deve obrigar os 
Estados a criar Tribunais de Contas. Esta 
me parece uma convicção generalizada 
no Plenário da Comissão. Mas, em ver-
dade também, o dispositivo do projeto 
permite a dúvida. Porque quando estabe-
lece a obrigatoriedade de atenderem os 
Estados entre outros princípios, aos da 
elaborac:ão orçamentária e fiscalização 
financeira, está evidentemente exigindo 
a uniformidade de procedimento. E, na 
uniformidade de procedimento, o con-
trôle externo do Congresso Nacional se 
faz é pelo Tribunal de Contas. O legisla-
dor do projeto foi até muito seguro 
quando, depois de "contrôle externo" 
pôs: "e dos sistemas de contrôle interno 
do Poder Executivo, instituídos pela lei." 
Vale dizer, somente os sistemas de con-
trôle interno do Poder Executivo é que 
são instituídos por lei, criando-se o ór-
gão ou os órgãos que forem julgados 
necessários. Quanto ao do Congresso, 
não. Já no § 1.0 está prefixado, delimi-
tado: O contrôle externo do Congresso 
Nacional será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas. 

De maneira que, como está, o disposi-
tivo do projeto vai conduzir à interpre-
tação da obrigatoriedade da criação de 
Tribunais de Contas pelos Estados. Não 
é êste o entendimento dominante neste 
Plenário, não é o que nós queremos, mas 
é o que poderá ser entendido. 

Eu, então, indagaria de V. Ex.o. e dos 
ilustres Relatores e Sub-Relatores se não 
havia forma de aceitar as duas emen-
das para um parágrafo ao art. 13 dizer 
que a fiscalização financeira prevista no 
inciso 4.0 não implica a obrigatoriedade 
da criação de Tribunal de Contas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - De minha parte, devo dar a 

seguinte resposta: não sendo possível 
haver subemendas, não poderíamos fa-
zer isso, salvo se fôssemos buscar, entre 
as diversas emendas apresentadas, al-
guma que contivesse o pensamento do 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O que me parece também certo é que, 
de acêrdo com entendimento transpa-
rente do Plenário, seja pela voz dos que 
se pronunciaram, seja pelos gestos e ma-
nifestações, ninguém estaria querendo, 
com a aprovação desta emenda, trazer 
como conseqüência obrigatória a criação 
dos Tribunais de Contas. Portanto, se o 
texto da emenda, ao dispositivo do item 
4.0 , pode permitir que se venha a dizer 
que será obrigatória a criação de Tribu-
nais de Contas, muito mais grave seria 
que aprovássemos dispositivo que desde 
logo impusesse a obrigatoriedade dessa 
criação. 

A aceitação do parecer do Relator ain-
da permitiria que, nos debates posterio-
res, se encontrasse a solução do Senador 
Jcsaphat Marinho. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Agradeço a V. Ex.a Já antes havia assi-
nalado que, dos males, o mer.or ainda 
é o próprio texto do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os que concor-
darem com o parecer do Sub-Relator, 
apoiado pelo parecer do Relator, quei-
ram conservar-se como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. DEPUTADO DJALMA l'ilARI-

NIIO - Sr. Presidente, requeiro votação 
nominal. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Vo-
tação nominal para ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Aquêles que estão de acôrdo 
com o parecer do Sr. Relator ... 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Contra tôdas as emendas? 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Contra tôdas. O parecer foi 
nesse sentido. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - V. Ex.a me permite, Sr. Presi-
dente, com todo o respeito que V. Ex.a 
me merece, por todos os títulos, e o Rela-
tor também, desde o início dêsse debate 
requeri providências de V. Ex.a para des-
tacar o debate para uma e outra emen-
da. No auge dêste debate fiz referência 
a isso. Votar as duas emendas conjun-
tamente me parece prejudicial. Essa ati-
tude tomei com o consentimento de V. 
Ex. a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a deseja que se explici-
te a votação, destacando as duas emen-
das. Faremos, portanto, assim. Por or-
dem numérica, vamos votar em primei-
ro lugar o parecer do Sr. Sub-Relator, 
que foi apoiado pelo Sr. Relator, con-
trário a Emenda n.0 867. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Mesmo porque a outra não foi 
debatida. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Vamos começar, para ser mais 
exato como V. Ex.a deseja pela emenda 
do Deputado Antônio Feliciano. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
- Mas êle cedeu. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Isso não importa. :tl:le man-
teve o destaque. A primeira é a seguin-
te: "A fiscalização financeira e orça-
mentária nos Estados será exercida com 
o auxílio do Tribunal de Contas local ou 
órgão equivalente, observadas, no que 
couberem, as normas estabelecidas nas 
Seções VI e VII". 

Vamos fazer quatro votações. 
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA -

Votação nominal? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Não. Dispensada a votação 
nominal desta parte ... 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - Sr. Presidente, requeiro a vo-
tação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Será feita, então, votação no-
minal. Os senhores que aprovam o pare-
cer do Sr. Sub-Relator, apoiado pelo Sr. 
Relator, queiram responder "sim"; os 
que rejeitam, queiram responder "não". 

(A Sra. Secretária procede à chama-
da). 

SENADORES 

Wilson Gonçalves . . . . . . Sim 
Manoel Villaça . . . . . . . . . Sim 
José Guiomard ........ Sim 
Heribaldo Vieira . . . . . . . . Com o Relator 
Eurico Rezende . . . . . . . . Sim 
Vasconcelos Tôrres . . . . . Com o Relator 
Antônio Carlos . . . . . . . . . Com o Relator 
Adalberto Sena . . . . . . . . . Sim 
Josaphat Marinho ..... Sim 
Ruy Carneiro . . . . . . . . . . Sim 

DEPUTADOS 
Oliveira Brito . . . . . . . . . . Sim 
Adaucto Cardoso ....... Sim 

O SR. DEPUTADO DJALl\IA MARINHO 
- Sr. Presidente, antes de pronunciar 
meu voto, desejava que V. Ex.a me ex-
plicasse o seguinte: o voto negativo, que 
eu possa dar a esta emenda, implica no 
prejuízo da Emenda n.0 867? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não, ficou acertado que vamos 
pôr em votação tôdas elas. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
- Então, voto com o Relator, em rela-
ção a esta emenda. 

(A Sra. Secretária continua a chama-
da). 

DEPUTADOS 

Tabosa Almeida . . . . . . . . . . . . . . Sim 
Accioly Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sim 
Antônio Feliciano . . . . . . . . . . . . Não 
Ulysses Guimarães . . . . . . . . . . . . Sim 
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Adolpho Oliveira . . . . . . . . . . . . . . Sim 
Chagas Rodrigues . . . . . . . . . . . . . Não 
José Barbosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sim 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passo agora, a pôr em vota-
ção o item IV, que é o seguinte: "Acres-
cente-se ao art. 13 mais o seguinte pará-
grafo: 

"Na forma que a lei local regular, o 
Tribunal de Contas, ou órgão equi-
valente, participará da fiscalização 
financeira orçamentária dos municí-
pios em que não houver um ou ou-
tro." 

Em votação. 
(Secretária) 
Senador Wilson Gonçalves - Sim. 
Deputado Antônio Feliciano. 
O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-

CIANO - Sr. Presidente, retiro. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Foi retirado o destaque. 
Passemos agora à votação da Emen-

da n.0 867, que substitui o item 4.0 do 
art. 13 pelo seguinte: 

"IV - A Fiscalização financeira e 
orçamentária, inclusive a 
aplicação dos recursos rece-
bidos da União e atribuídos 
aos municípios, sem prejuízo 
de outras atribuições além 
das previstas nos artigos 69 
e 71 desta Carta." 

É também contrário o parecer do Re-
lator. Os Srs. Congressistas que votam 
com o Relator responderão "sim"; os que 
votam contra, responderão "não". 

(Secretária) 
Senador Wilson Gonçalves -- Sim. 
Senador Manoel Villaça - Não. 
Senador José Guiomard - Não. 
Senador Heribaldo Vieira - Sim. 
Senador Eurico Rezende - Sim. 
Senador Vasconcelos Tôrres - Com o 

Relator. 

Senador Antônio Carlos - Com o Re-
lator. 

Senador Aurélio Vianna - Sim. 

Senador Josaphat Marinho - Com o 
Relator. 

Senador Adalberto Sena - Sim. 
Senador Ruy Carneiro - Sim. 
Deputado Oliveira Brito - Sim. 
Deputado Adaucto Cardoso - Sim. 
Deputado Djalma Marinho - Não. 
Deputado Tabosa de Almeida - Sim. 
Deputado Accioly Filho - Sim. 
Deputado Antônio Feliciano - Não. 
Deputado Ulysses Guimarães - Não. 
Deputado Adolpho Oliveira - Sim. 
Deputado Chagas Rodrigues - Não. 
Deputado José Barbosa - Sim. 

Aprovado o parecer do Sr. Relator por 
15 votos contra 6. 

Passamos agora à votação do último 
item, que é o seguinte: 

"Acrescente-se ao § 5.0 : A fiscaliza-
ção financeira e orçamentária cabe-
rá, à Assembléia Legislativa, com o 
auxílio do Tribunal de Contas, que 
terá a competência do art. 108, go-
zando seus membros dos mesmos di-
reitos, garantias, prerrog::J.tivas, ven-
cimentos e vantagens dos Desembar-
gadores do Tribunal de Justiça." 

Passa-se à chamada. 
O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-

CIANO (Questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, para um esclarecimento. O nobre 
Sub-Relator, ao impugnar essa proposi-
ção, fêz alusão à inexistência. do pre-
ceito, de impedimentos que afetam os 
cargos com os quais os Ministros dos 
Tribunais são equiparados. 

Desejaria a seguinte explicação: se foi 
aprovada proposição de autoria do emi-
nente Senador Wilson Gonçalves, dando 
várias permissões aos Ministros dos Tri-
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bunuis de Contas, o que vale dizer, limi-
tando as restrições a êsses mesmos mi-
nistros. (muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Por enquanto a matéria não 
foi aprovada. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Trata-se de emenda de minha autoria, 
que teve parecer favorável do Sub-Rela-
tor, nobre Senador Vasconcelos Tôrres. 
Refere-se exclusin.mente ao Tribunal de 
Contas da União. Quando trata de impe-
dimentos, ressalva determinados cargos 
ligados à administração pública, sem se 
referir aos impedimentos gerais da ma-
gistratura. A emenda não objetiva, de 
modo algum, tratar dos Tribunais de 
Contas dos Estados. É a respeito do Tri-
bunal de Contas da União, cuja matéria 
não está em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A informação dada pelo Se-
nador Wilson Gonçalves parece satisfa-
zer plenamente ao Deputado Antônio 
Feliciano. 

Tem a palavra o nobre Deputado Djal-
ma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
- Sr. Presidente, requeri destaque desta 
emenda, admitindo o seguinte: o art. 13, 
n.0 V, o art. 94, e o art. 104 se comple-
tam, no sentido de proibir ao Estado as 
equiparações. 

Desde o instante em que não se dispo-
nha, na Constituição, sôbre as prerroga-
tivas dos Ministros do Tribunal de Con-
tas, não está aberta ao Estado a possi-
bilidade de fazê-lo, porque é proibido 
pelo texto constitucional. 

O Ministro, que fiscaliza tôda a má-
quina administrativa do Estado, todo o 
sistema financeiro de unidades da Fe-
deração, deve estar coberto de certas 
prerrogativas que, de acôrdo com a lição 
de Rui, podem não o igualar ao Magis-
trado, mas lhe darão as garantias ne-
cessárias. 

Como poderei julgar a conta, por 
exemplo, do Governador do Estado do 
Espírito Santo, se o Tribunal de Contas, 
em um ano, tem seus V'encimentos vin-
culados aos dos desembargadores e, no 
curso do mesmo exercício, não mais ao 
do desembargador, mas ao do juiz e no 
fim do ano nem ao desembargador e nem 
ao juiz? Se não se der ao Tribunal de 
Contas ou a outro órgão de fiscalização 
financeira certas garantias para que seus 
membros pc.ssam, presumidamente, exer-
cer sua mifsão, estarão êles sujeitos, ine-
vitàvelmente às pressões políticas. 

Discutiu-se no País, pela primeira vez, 
pela voz de Rui Barbosa, o sentido da 
indicação de igualdade ao Magistrado e 
da garantia de Magistrado, a ser conce-
dida a determinados funcionários públi-
cos. Entendo que o exemplo deve ser 
recolhido para orientar a interpretação 
dêste assunto. 

Se ao Estado não compete estabelecer 
prerrogativas, se não pode oferecer ga-
rantias, fica o Ministro sujeito ao teto 
comum do funcionário público, simples-
mente, e ao domínio do Executivo. 

Quero cercar de garantias, êsses ma-
gistrados, para que os exemplos de pro-
bidade que possam dar, no zêlo e cuida:.. 
do com os negócios financeiros, não fi-
quem à mercê de certas pressões regio-
nais, que todos nós, políticos brasileiros, 
conhecemos. 

Termino minha ligeira intervenção pa-
ra declarar que, mais do que nunca, es-
tas garantias devem ser preservadas e 
situadas, de sorte que, no exercício de 
sua missão, o Ministro, que fiscaliza o 
Govêrno do Estado, não tenha de rico-
chête do Govêrno a possibilidade de re-
dução de seus vencimentos. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço ao nobre Deputado que 
considere que a discussão já foi encer-
rada. 
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O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, permita-me fa-
zer uma declaração de voto. Estou vo-
tando de acôrdo com o pensamento do 
nobre Deputado. Não vou repetir a justi-
ficativa. Mas, no que diz respeito a meu 
Estado, o do Piauí, lá existe o Tribunal 
de Contas. Aos membros daquela Côrte 
todos êsses direitos estão assegurados. 
Assim, vou aceitar essa emenda apenas 
para impedir que, amanhã, venha algum 
govêrno suprimir êsses direitos e essas 
garantias. 

O Tribunal de Contas, no Piauí, em 
todos os governos, tem colaborado com 
eficiência e, muitas vêzes, têm sido cha-
mados à ordem aquêles que se afastam 
da boa aplicação dos dinheiros públicos. 

Se queremos votar uma Constituição, 
como transparece, objetivando o com-
bate à corrupção e à subversão, dentro 
do pensamento de se combater a cor-
rupção e a subversão devemos dar aos 
magistrados êsses direitos e manter es-
sas garantias. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, farei uma breve decla-
ração, em homenagem ao nobre Depu-
tado Djalma Marinho. Estamos defen-
dendo o princípio de deixar aos Estados 
a forma de efetivar sua fiscalização fi-
nanceira. Se as Constituições Estaduais 
vão dispor sôbre o assunto, é livre às 
mesmas, com a lei estadual dar aos Mi-
nistros do Tribunal de Contas não equi-
paração aos Desembargadores, igual 
status, idênticas condições. Nada impede 
isso. Basta não se diga que êles ficam 
equiparados. Nada impede porém, que o 
Estado o faça por lei. É êsse o prin-
cípio que estamos defendendo - o 
princípio da autonomia estadual é dar 
aos Estados a prerrogativa de legislar 
sôbre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Vai-se proceder à votação. Fa-
ça-se a chamada. SIM, aprova o pare-
cer; NÃO o rejeita. 

(A Sra. Secretária procede à chama-
da, que acusa o seguinte resultado: Se-
nador Wilson Gonçalves - sim; Sena-
dor José Guiomard -não; Senador He-
ribaldo Vieira - com o Relator; Sena-
dor Eurico Rezende- voto com a emen-
da; Senador Vasconcelos Tôrres - com 
o Relator; Senador Antônio Carlos -
Sim; Senador Aurélio Vianna - Sim; 
Senador Josaphat Marinho - Sim, até 
porque, como assinalou o Relator, o pro-
jeto não impede que os Estados estabe-
leçam nas suas Constituições e leis as 
garantias que julgarem necessárias aos 
membros dos Tribunais de Contas. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho 
Os arts. 105, n.0 V, 94 e 104 proíbem. 

O Sr. Senador Adalberto Sena - Não. 

Senador Ruy Carneiro - Sim, por-
que não dá aos Estados, a obrigatorie-
dade de criar tribunais. Os Estados que 
têm Tribunais de Contas os .manterão 
com a situação especial que têm os seus 
membros; os que não têm, não são obri-
gados. Por isso, voto Sim; Deputado Oli-
veira Brito - sim; Deputado Adaucto 
Cardoso - sim; Deputado Djalma Ma-
rinho - Não; Deputado Tabosa de Al-
meida - com o Relator; Deputado 
Accioly Filho - Sim; Antônio Feliciano 
-- Não; Ulysses Guimarães - Com o 
Relator - Adolpho Oliveira - Sim; 
Chagas Rodrigues - Não; José Barbo-
sa- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Votaram 15 com o Relator. 6 
contra. Está aprovado o parecer. 

Suspendo a sessão e convoco outra 
para as 16 horas de hoje. 

<Encerra-se a reunião às 15 horas 
e 2 minutos). 
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Io.a REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 5 
DE JANEIRO DE 1967 

As 15 horas do dia 5 de janeiro de 1967, 
na Sala das Comissões, sob a presidên-
cia do Senhor Deputado Pedro Aleixo, 
presentes os Senhores Senadores Wilson 
Gonçalves, Manoel Villaça, José Guio-
mard, Heribaldo Vieira, Eurico Rezende, 
Vasconcelos Tôrres, Antônio Carlos, Au-
rélio Vianna, Josaphat Marinho, Adal-
berto Sena, Ruy Carneiro e Deputados 
Oliveira Brito, Adauto Cardoso, Djalma 
Marinho, Tabosa de Almeida, Accioly 
Filho, Antônio Feliciano, Ulysses Gui-
marães, Adolpho Oliveira, Chagas Ro-
drigues e José Barbosa, reúne-se a Co-
missão Mista incumbida do estudo do 
Projeto de Constituição. 

A ata da reunião anterior será lida 
oportunamente. 

Não há expediente a ser lido. 

O Senhor Presidente comunica que se 
vai prosseguir na votação dos requeri-
mentos de destaque já apresentados e 
que não foram apreciados na reu-
nião anterior. 

Em votação o requerimento do Depu-
tado Antônio Feliciano, para a Emenda 
n.0 636 (acrescer nôvo artigo entre os 
de números 14 e 15) . É rejeitada a emen-
da e aprovado o parecer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna para a 
Emenda n.0 1-26 (art. 15, § 1.0 ). É re-
jeitada a emenda e aprovado o parecer 
do Sub-Relator, por 11 votos contra 7, 
conforme votação nominal. 

De acôrdo com o requerimento feito 
pelo Relator-Geral, foram consideradas, 
quando examinadas as emendas sôbre 
subsídios de vereadores, as Emendas de 
números 82-1, 521-M e 365, que tinham 
sido destacadas automàticamente, por 
terem pareceres divergentes. 

Em votação os requerimentos de des-
taque do Senador Aurélio Vianna, para 

as Emendas números 479-10, 393, 354-3; 
do Deputado Ulysses Guimarães, para 
as de números 781-21, 781-22 e 804 e do 
Deputado Paulo Sarasate, para a de 
n.0 365, tôdas referentes ao artigo 15, 
parágrafo segundo. Depois de prolonga-
dos debates sôbre a matéria (notas ta-
quigráficas em anexo), o Senhor Presi-
dente comunica que irá pôr em votação, 
primeiro as emendas supressivas ao § 2.0 

do art. 15, e, em seguida, o parecer do 
Sub-Relator sôbre o artigo 15 e § 2.0 • 

Feita a primeira votação nominal, são 
rejeitadas as emendas supressivas por 
16 votos não, 4 sim e 1 abstenção, fi-
cando prejudicadas as demais. Apurada 
a segunda votação nominal, é aprovado 
o parecer do Sub-Relator por 1 voto sim 
e 10 não. 

Em votação os requerimentos de des-
taque dos Deputados José Barbosa e 
Adolpho Oliveira para as emendas 
números 883-3 e 804-C, respectivamen-
te, relativas ao art. 15, § 1.0 • alínea a. 
Feita a chamada nominal, respondem 
sim 13 Senhores Congressistas e não 8. 
sendo rejeitadas as emendas e aprovado 
o parecer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado José Barbosa, para a 
Emenda 883-4 (art. 15, § 1.0 , b). Apu-
rada a chamada nominal, votam sim 13 
Senhores Congressistas e não 8. É re-
jeitada a emenda e aprovado o parecer 
do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 804-B (art. 15, 
1.0 , b), de autoria do Deputado Adol-
pho Oliveira. É rejeitada a emenda n 
aprovado o parecer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 593 (artigo 15, 
incisos II, a), de autoria do Senador He-
ribaldo Vieira. Rejeitada a emenda e 
aprovado o parecer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Ulysses Guimarães 
para a Emenda n.O 70 <artigo 15, inci-
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so III, § 5.0 ). É aprovado o parecer do 
Sub-Relator com a supressão das pala-
vras "no mínimo". 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 781-25, de auto-
ria do Deputado Ulysses Guimarães e 
referente ao artigo 16, § 3.0 • 

É aprovada a emenda. 
Em votação o requerimento de des-

taque do Senador José Guiomard, para a 
Emenda n.0 386 {art. 16). É aprovado o 
parecer do Sub-Relator, contra o voto 
do Senador José Guiomard. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna para a 
Emenda n.0 1-28 {art. 18, §§ 2.0 , 3.0 e 
6. 0 ). Apurada a votação nominal, votam 
sim 12 Senhores Congressistas e não 9, 
sendo aprovado o parecer do Sub-Rela-
tor. Os Senadores Wilson Gonçalves e 
Manoel Villaça e os Deputados Djalma 
Marinho e Tabosa de Almeida votam 
com o Sub-Relator, solicitando uma me-
lhor redação do § 6.0 e o Senador Josa-
phat Marinho vota contra o parecer, de-
vido ao mérito e a forma das propo-
sições. 

Assume a presidência o Senhor Sena-
dor Eurico Rezende. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna, para a 
Emenda n.0 428/6 {art. 18, § 3.0 ). É apro-
vada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Dias Menezes, para a 
Emenda n.0 732 {art. 18, acrescer pa-
rágrafo). É aprovado o parecer do Sub-
Relator que é favorável, em parte, à 
emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Adolpho Oliveira pa-
ra a Emenda n.0 804-E {art. 21, § 5.0 ). 

Feita a votação nominal, apura-se que 
votam com o parecer do Sub-Relator, 10 
senhores Congressistas e 8 não. É apro-
vado o parecer. 

Em seguida, o Senhor Presidente 
anuncia a votação da Emenda 659 {arti-
go 21, inciso IV), que não foi objeto de 
destaque e que é aprovada, sem os pa-
receres dos Sub-Relator e Relator-Geral. 

Reassume a presidência o Senhor 
Deputado Pedro Aleixo. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 871, sendo seu 
signatário o Deputado Adauto Cardoso, 
relativa ao art. 21, acrescer parágrafo. 
Apura-se, na votação nominal, que vo-
tam "sim" 11 Senhores Congressistas e 
9 "não" e uma abstenção. É aprovado 
o Parecer oral do Sr. Relator-Geral, 
contrário à emenda, conforme notas ta-
quigráficas anexas. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Amaral Neto para a 
Emenda n.0 58 {art. 21, inciso I!.) Apro-
vado o parecer do Sub-Relator e, em 
conseqüência, rejeita da a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 26, sendo seu 
signatário o Deputado Ortiz Monteiro, 
e referente ao art. 23. Aprovado o pa-
recer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento do Depu-
tado Ernâni Sátiro para a Emenda 
n.0 293 {art. 23, § 4.0 ) É aprovada a 
emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Ortiz Monteiro, para a 
Emenda n.0 295 {art. 27, inciso I.) Apro-
vado o parecer do Sub-Relator, rejeitada 
a emenda. 

Em votação o requerimento de des-
taque do Senador Heribaldo Vieira para 
a Emenda n.0 253 {art. 27, inciso I). 
É aprovado o parecer do Sub-Relator, 
votando contra o Senador Josaphat 
Marinho. 

Em votação o requerimento de des-
taque do Deputado Adolpho Oliveira 
para a Emenda n.0 805-E {art. 8.0 , in-
ciso IV) . Depois de prolongados deba-
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tes (vide notas taquigráficas em anexo) 
é feita a votação nominal, sendo apro-
vado o parecer do Sub-Relator por 11 
votos contra 8. 

São retirados os seguintes requerimen-
tos de destaque: do Deputado José Bar-
bosa, quanto à Emenda n.O 833-7 e 8; 
do Senador Aurélio Vianna, referentes 
às Emendas números 428 (art. 1.0, § 1.0 ), 

660 (artigo 19) e 1-30 (art. 21, § § 1.0 a 
5.0 ); do Deputado Ulysses Guimarães, 
relativo às Emendas números 53 (art. 15, 
§ 3.0 ), 54 (art. 15, a), 62 (art. 15, inci-
so II, § 4.0 ), 781-20, 781-26 (artigo 18, 
inciso III, § 1.0 ), 781-28 (artigo 19, inci-
so III, d), 781-30 (artigo 20, inciso X) e 
781-32 (art. 22, § 6.0 ); do Deputado Cha-
gas Rodrigues referentes às emendas 
números 268-I (art. 15, inciso I) e 871 
(art. 21, acrescer parágrafo); do Depu-
tado Dias Menezes relativo à Emenda 
n.0 733 (art. 18); do Senador Heribaldo 
Vieira referente à Emenda 660 (art. 19, 
inciso III, e); do Deputado Adolpho 
Oliveira, relativos às emendas números 
804-G (art. 23, § 7.0 ), 804-I (art. 23, in-
ciso !I) e 804-H (art. 24, § 1.0 , c). 

São considerados prejudicados os re-
querimentos de destaque: do Senador 
Aurélio Vianna, às emendas números 
130-6, 428-6, 583 e 428-7; do Senador Eu-
rico Rezende, para a Emenda n.0 660; do 
Deputado Ulysses Guimarães para a 
Emendas n.0 s 63 e 52; do Senador Heri-
baldo Vieira, para a Emenda n.0 820; 
do Deputado Ortiz Monteiro, para as 
Emendas números 297, 327 e 58. 

O Senhor Presidente comunica que há, 
sôbre a Mesa, um requerimento do Depu-
tado Ernâni Sátiro, pedindo adiamento 
dos requerimentos de destaque de sua 
autoria, para as Emendas números 292, 
295 e 298, desde que, por ocasião de sua 
discussão, estivesse ausente. Já tendo 
sido indeferido pelo Senador Eurico Re-
zende, quando na presidência, o pedido 
de adiamento, considera retirados os re-
querimentos acima mencionados. 

O Senhor Presidente comunica, outros-
sim, que deram entrada na Secretaria 
requerimentos de destaque, quando já se 
achava encerrada a discussão da maté-
ria a que se referiam. Considerando-os 
intempestivos, rejeita-os. 

O Senhor Presidente propõe à Comis-
são que, a fim de abreviar os trabalhos 
devido ao exíguo prazo que dispõe para 
se apresentar o parecer, e conforme su-
gestão do Senador Aurélio Vianna, seja 
encerrada a discussão sôbre os capítulos 
que ainda falta serem apreciados. Até o 
dia 6, às 12 horas, poderão ser apresen-
tados, na Secretaria da Comissão, reque-
rimentos de destaque. Convocará nova 
reunião para o dia 6, às 14 horas, quan-
do começarão a ser votados êstes reque-
rimentos. 

Aprovada a proposta, o Sr. Presidente 
anuncia que está em discussão o parecer 
do Senador Vasconcelos Tôrres, Sub-Re-
lator do Capítulo VI, do Poder Legisla-
tivo. Ninguém querendo fazer uso da 
palavra, é dado como aprovado. 

Acha-se em discussão o parecer do 
Deputado Accioly Filho, Sub-Relator do 
Capítulo VII - do Poder Executivo. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, 
é dado como aprovado. 

Em discussão o parecer do Deputado 
Adaucto Cardoso, Sub-Relator do Capí-
tulo VIII - Do Poder Judiciário. Nin-
guém querendo fazer uso da palavra, é 
dado como aprovado. 

Em discussão o parecer do Senador 
Wilson Gonçalves, Sub-Relator do Títu-
lo II- Da Declaração de Direitos. Nin-
guém querendo fazer uso da palavra, 
é dado como aprovado. 

Em discussão o parecer do Deputado 
Djalma Marinho, Sub-Relator do Títu-
lo III - Da Ordem Econômica e So-
cial, Título IV - Da Família, da Educa-
ção e da Cultura e Título V - Disposi-
ções Gerais e Transitórias. Ninguém 
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querendo fazer uso da palavra, é dado 
como aprovado. 

Ficou para ser votada, quando se tra-
tar das vinculações, a Emenda núme-
ro 588. 

Encerra-se a reunião, convocando o 
Sr. Presidente a próxima para o dia 6, 
às 14 horas, lavrando eu, Maria Helena 
Bueno Brandão, Secretária, a presente 
Ata, que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Havendo quorum, declaro 
abertos os trabalhos. 

A Ata da sessão anterior não pôde ser 
lavrada. Será lida oportunamente. 

Não há expediente. 
Prosseguiremos nas votações que deve-

rão ser devidamente encaminhadas, de 
cada uma das emendas destacadas. Já 
foram apreciados os requerimentos de 
destaque entrados oportunamente, até o 
art. 13. Vamos agora iniciar o encami-
nhamento de votação das emendas cujos 
destaques foram pedidos a partir do 
art. 14. 

O primeiro que tenho em mãos é um 
requerimento do Deputado Ulysses Gui-
marães, para a Emenda n.0 781/20, que 
recai sôbre o § 2.0 do art. 14. Há um 
pedido de destaque do Sr. Senador Jo-
saphat Marinho para a Emenda n.0 454, 
que visa à substituição da expressão "lei 
federal" por "lei complementar". São 
duas emendas que, me parece, tratam do 
mesmo assunto. Por isso podemos pro-· 
mover em conjunto o encaminhamento 
de votação. 

Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
tenho me incomodado bastante com a 
necessidade de fixação dêsse processo rle 
imutabilidade, dessas modificações poli-
tico-administrativas dos Estados, vale 

dizer, criação de Municípios. Porque a 
todo momento surgiam propostas de 
criação, trazendo dificuldades que me 
dispenso agora salientar. Mas, como isto 
se vai fazer por lei, e há até uma pro-
posta de lei complementar, dada a im-
portância do assunto, retiro a minha 
emenda. A lei poderá resolver êsses pro-
blemas todos na ocasião oportuna. 

Eu só pediria que se tirasse êsse míni-
mo. Não há razão para a preocupação 
com o mínimo de renda e de população. 
Há também a distância. As vêzes há 
qualquer localidade próxima da frontei-
ra ou de municípios por razões de so-
berania, sem atentar para outros crité-
rios. ~sse mínimo não tem sentido, na 
linguagem constitucional. 

Seria emenda de redação. Em todo 
caso, fica consignada a minha obser-
vação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A observação de V. Ex. a será 
convenientemente registrada, para que 
o Sub-Relator a considere, por ocasião 
da redação. 

Teremos, portanto, que cuidar do en-
caminhamento de votação tão-somente 
da emenda do Sr. Senador Josaphat Ma-
rinho, que substitui a expressão "lei fe-
deral" pela "lei complementar". Se ne-
nhum dos Srs. Membros da Comissão 
pedir a palavra sôbre a mesma, consul-
tarei o Sr. Sub-Relator, se aceita a subs-
tituição sugerida. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Aceito. Opino favorà-
velmente à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em face do parecer favorável, 
submeto a votos o requerimento de des-
taque, implicando a aprovação do pare-
cer na aceitação de destaque requerido. 
Os Srs. Membros da Comissão que con-
cordam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 
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Está aprovada a emenda do Senador 
Josaphat Marinho. 

Passa-se, agora, ao destaque requerido 
pelo Sr. Deputado Antônio Feliciano, 
quanto à Emenda n.0 636 e em relação 
aos arts. 14 e 15, mandando que se 
acrescente, entre os dois artigos, a emen-
da que se vai intercalar, com a seguin-
te redação: 

"A instalação de novos Municípios 
criados por leis estaduais dar-se-á 
no dia 1.0 de janeiro, data em que 
tomarão posse os Prefeitos, Vi-
ce-Prefeitos e Vereadores previa-
mente eleitos para o exercício dos 
respectivos mandatos." 

Em relação ao artigo 15, temos um re-
querimento de destaque do Senador Au-
rélio Vianna, mas como, pelo que se viu 
da emenda do Sr. Deputado Cunha 
Bueno, o destaque requerido visa a in-
tercalação de um dispositivo nôvo, sub-
meto à votação apenas o requerimento 
do Deputado Antônio Feliciano. 

Se não houver quem queira usar da 
palavra, peço que sôbre o assunto se ma-
nifeste o Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) -Sr. Presidente, não te-
nho razões para modificar o parecer ini-
cial contrário à emenda, mesmo porque 
foi aceita uma outra de iniciativa do 
nobre Deputado Rondon Pacheco, que 
determina que a autonomia dos Muni-
cípios será assegurada dentro de outro 
princípio, pela eleição direta de Prefeitos 
e de Vereadores, realizada dois anos an-
tes da eleição para governador. Se nós, 
agora, votamos emenda que determina 
que os novos Municípios serão instala-
dos sempre a 1.0 de janeiro, estaremos 
criando dificuldades e outro princípio. 
Daí a razão de me manifestar contra 
a emenda Cunha Bueno. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. Congressistas que 
aprovam o parecer do Sr. Sub-Relator, 
queiram ficar sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Foi rejeitado o destaque. 

Passa-se à votação do requerimento do 
nobre Senador Aurélio Vianna, relativo 
ao art. 15. Pede destaque para a Emen-
da n.0 1/26, a saber: 

"Redija-se assim o § 1.0 do art. 15: 
"Poderão ser nomeados pelo Gover-
nador com prévia aprovação." 

Tem a palavra o nobre Senador Auré-
lio Vianna, para encaminhar a votação. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, a razão é muito sim-
ples.' A única alteração que nós fizemos 
é sôbre a obrigatoriedade de serem no-
meados pelo Governador, com prev1a 
aprovação da Assembléia Legisilativa, 
etc. 

Então, substituímos a expressão "se-
rão nomeados" por "poderão ser nomea-
dos", dando a faculdade de nomeação 
ou não. 

É esta a alteração. 
O SR. SENADOR EURICO REZENDE 

-Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhando a votação) -Sr. Presi-
dente, serei rápido, mesmo porque esta-
mos andando muito devagar. 

A emenda, se aprovada, irá colocar em 
caráter optativo a nomeação do Prefeito 
das capitais e demais comunidades mu-
nicipais contidas na exceção. 

Creio que a supressão da eleição nas 
capitais foi uma medida sábia, do melhor 
interêsse público, porque, sendo as ca-
pitais sedes de governos estaduais, o re-
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sultado do processo político, se estiver 
em regime de conflitação com o Govêr-
no estadual, poderia ser um fator de 
perturbação. 

De modo que a regra deve ser impera-
tiva e não facultativa. Se prevalecer a 
faculdade de nomear - apenas a facul-
dade - e se o Governador não desejar 
usar essa atribuição, então teremos elei-
ção para Prefeito da Capital. Iremos, 
então, dar ao Governador do Estado, a 
faculdade - a êle e não à Justiça Elei-
toral -, de determinar ou não a reali-
zação de eleição. 

Por êsse fundamento, creio que o pon-
to de vista do Sr. Sub-Relator, perfilha-
do pelo Sr. Relator, merece ser vitorioso 
nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Ninguém mais pedindo a pa-
lavra, vou concedê-la ao Sr. Sub-Rela-
tor, Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, man-
tenho o parecer contrário à emenda, o 
que importa em dizer que prefiro a fór-
mula imperativa à facultativa. O prin-
cípio ou é estabelecido em têrmos cate-
góricos ou não. Se não o fizermos as-
sim, dentro de pouco tempo teremos 
nôvo projeto que não será inconstitucio-
nal, mandando realizar eleição nas Ca-
pitais dos Estados. 

Todos sabemos que, infelizmente, sal-
vo raríssimas exceções, a experiência da 
eleição do Prefeito nas capitais não tem 
sido a melhor, não tem aprovado. Quase 
sempre a regra são os conflitos entre o 
Governador e o Prefeito. 

Considero, portanto, para o bem dos 
Municípios, que se mantenha a forma, 
em têrmos imperativos, como se encon-
tra no projeto. 

É o meu ponto de vista. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, peço votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Será feita a votação nominal 
requerida pelo Sr. Senador Aurélio 
Vianna. 

Passa-se à chamada. Os que votarem 
"sim" manifestam-se a favor do parecer 
do Relator; os que votarem "não" ma-
nifestam-se pela adoção da emenda, que 
implica em permitir que as Constitui-
ções estaduais possam estabelecer elei-
ções diretas para as Prefeituras das ca-
pitais e dos Municípios considerados es-
·tâncias hidrominerais em lei estadual, 
assim como das cidades incorporadas, 
mediante tombamento, ao patrimônio 
histórico e artístico nacionais. 

Os Srs. Deputados que aprovam o pa-
recer respondam "sim"; os que o rejei-
tam, respondam "não". 

(Procede-se à chamada para votação 
nominal.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Votaram "sim" 11 congressis-
tas; votaram "não", 7. 

Foi aprovado o parecer do Relator. 

Passa-se a outro destaque, que é tam-
bém do nobre Senador Aurélio Vianna, 
relativo à Emenda n.0 479/10. Trata-se 
do § 2.0 , do art. 15 do projeto: 

"Os vereadores não perceberão re-
muneração." 

A emenda pretende a seguinte reda-
ção, que implicaria em mudança subs-
tancial do projeto: 

"A lei complementar regulará a re-
muneração dos Vereadores.". 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA-
Sr. Presidente, peço a palavra para en-
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Aurélio Vianna, para encaminhar a vo-
tação. 
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O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA-
Sr. Presidente, há duas emendas nesse 
mesmo sentido. Uma, de autoria do no-
bre Deputado Nelson Carneiro, e outra 
cujo autor não lembro agora. 

Verificamos, quando do destaque des-
sa emenda, que houve um movimento de 
simpatia. Inclusive o próprio Deputado 
Paulo Sarasate, em simpatizando com a 
idéia, propôs fôsse a emenda anexada à 
sua, nos seus princípios mais expressi-
vos. S. Ex.a admite e advoga a tese de 
que as capitais devem ter o direito, e 
também os Municípios de mais de 100.000 
habitantes, de eleger os seus vereadores 
e os remunerar. 

Sabemos das dificuldades de alguns 
Municípios na remuneração dos seus Ve-
readores, mas sabemos que o poder eco-
nômico ou o poder financeiro poderia 
corromper com muito mais facilidade 
aquêle Vereador pobre que tivesse que 
abandonar o seu trabalho para se dedi-
car, gratuitamente, aos misteres de legis-
lador municipal. Ou, então, os homens 
pobres dos Municípios jamais se candi-
datariam, e teríamos, então, uma Câma-
ra de Vereadores de comerciantes, de in-
dustriais, de capitalistas, de indivíduos 
completamente independentes. Eu não 
condeno, é claro, que êstes disputem 
eleições. O que condeno é que, por vias 
de conseqüência, se estabeleça discrimi-
nação e se impeça que elementos cate-
gorizados, aquêles homens bons da terra, 
possam disputar eleições e exercer, se 
eleitos, aquêle cargo nobilitante de ve-
reador. 

Disse, Sr. Presidente, que minha idéia 
é mais ampla: é que todos percebam, 
vereadores nas pequenas como nas gran-
des comunas. Admito que houvesse 
e haja um limite na percepção dos 
subsídios. Admito isto para que se evi-
tem os abusos. Mas, está escrito lá nos 
Evangelhos, é princípio básico no cris-
tianismo Paulino que, "digno é o traba-
lhador do seu salário." Quem trabalha 
deve perceber. É bem verdade que o ve-

lho Mangabeira já dizia: que estamos 
numa época de escândalos tamanhos, 
que os princípios do Evangelho estão 
sendo trucidados por aquêles que dizem 
adotá-los. "Quem não trabalha que não 
coma". Pois estamos numa época em 
que, quem pouco trabalha muito come, 
porque pode comer muito; e quem mui-
to trabalha, pouco ou quase nada come. 

Sr. Presidente, nós somos do interior 
e não precisaríamos sê-lo. Aprovemos 
pelo menos essa emenda. A lei comple-
mentar vai regular os subsídios dos Ve-
readores, mas que propiciemos a todos o 
direito a disputarem êsse cargo impor-
tantíssimo, pois não é demais reafirmá-
lo: a Comuna, o Município é, realmente, 
a célula mãe da nacionalidade. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, há várias emendas 
relacionadas com o dispostivo do projeto 
que estabelece a gratuidade do exercício 
do mandato de vereador. 

Eu mesmo apresentei uma que recebeu 
o número 840/4, cujo texto é o seguinte: 

"Dê-se ao § 2.0 , art. 15, a seguinte 
redação: 
"A remuneração dos Vereadores será 
regulada em lei federal que fixará, 
proporcionalmente à renda tributá-
ria própria do Município, seus índi-
ces máximos, tomando-se por base o 
exercício financeiro do ano anterior 
à sua decretação." 

A emenda, se convertida em texto 
constitucional, estabeleceria a remune-
ração para todos os vereadores. Mas es-
sa remuneração ficaria conectada, em 
sistema de proporcionalidade, com a ren-
da tributária própria do Município. 

Todavia, Sr. Presidente, a minha 
emenda tem um Inconveniente: ela fala 
em lei federal, presumindo-se então o 
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quorum simples para sua aprovação, 
quando o ideal seria o quorum, pelo me-
nos, da maioria absoluta, para que o 
Congresso Nacional, naturalmente sem-
pre sensível às emoções interioranas, não 
praticasse atos ou gestos meramente 
assistenciais. 

Daí, então, a minha atenção se deslo-
cou para a emenda Nelson Carneiro, cuja 
defesa vem sendo feita, nesta Comissão 
e fora dela, pela pertinácia e pela de-
dicação do Sr. Senador Vasconcelos 
Tôrres. 

A Emenda Nelson Carneiro (130/6) diz: 
"A lei complementar regulará os ca-
sos de remuneração dos Vereadores." 

Lei complementar, exigindo, por via 
de conseqüência, um quorum privile-
giado. 

Poderíamos, assim, resolver logo esta 
matéria, sem penetrar na faixa de ou-
tros destaques. 

Sei, e creio que V. Ex. a tem conheci-
mento, que há uma predisposição quase 
que unânime na Comissão e nos círculos 
do Congresso, e com uma aceitação até 
em têrmos de louvor geral, para o texto 
proposto pela Emenda Nelson Carneiro. 
Então, pediria a V. Ex.a que, com as suas 
luzes, recrutasse para a Comissão o re-
curso regimental para que a emenda 
Nélson Carneiro pudesse de logo ser exa-
minada por êste órgão técnico, porque 
acredito mesmo, Sr. Presidente, pelos 
contatos que tenho tido, pelas observa-
ções que tenho feito, que esta proposição 
concilia perfeitamente as correntes que 
se formam em tôrno do problema. 

O Sr. Aurélio Vianna- Multo bem. 
O SR. EURICO REZENDE - Assim, 

esvaziaríamos de muito e, decisivamente, 
neste caso, a pauta dos nossos tra-
balhos. 

Sr. Presidente, sou pela rejeição das 
demais emendas e pela aprovação da 
emenda do nobre Deputado Nélson 
Carneiro. (Muito bem!) 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Sr. Presidente, parece-me que o 
assunto deveria ter sido debatido na se-
guinte ordem: se eu me convencesse de 
que não pagando o Vereador, seria mé-
todo melhor, eu estaria de acôrdo. Se me 
dissessem que o Vereador, por não ga-
nhar, teria condições de ser melhor es-
colhido e de melhor desempenhar suas 
funções, eu me convenceria. Esta é a 
verdade que, me parece, ninguém con-
testará. 

Não é o fato de pagar oú não que 
vai determinar boa escolha de Vereador. 
O trabalho do Vereador em São Paulo ou 
em Santos, muitas vêzes se compara ao 
do Deputado. :t!.:les se reúnem, mais vê-
zes, pela manhã, à tarde e à noite. Se 
êles não perceberem remuneração, a ve-
reança será apenas privilégio. 1!.: fun-
damental que, em matéria de trabalho, 
todos devem ganhar. A concepção do 
one dollar man não se aceita mais. Se 
o Vereador quiser dar sua remuneração 
para uma instituição de caridade, é ou-
tro problema. Mas o trabalho deve ser 
remunerado. Restaria o cuidado de se 
evitarem abusos e exageros. Mas, neste 
ponto, eu, se pudesse escolher, me enca-
minharia para a emenda concebida, hà-
bilmente, pelo Deputado Oliveira Brito, 
que já põe na Constituição algumas cau-
telas bastante prudentes. Concordaria, 
entretanto, em que se deixasse a questão 
para a lei complementar, a fim de ser 
regulada. Não se deve discutir o fato de 
saber se o Vereador trabalha ou não e, 
sim, estabelecer-se que a função deve 
ser paga em proporções justas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Josaphat Marinho. 
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O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. 
Presidente, indagaria, inicialmente, a 
V. Ex. a se há alguma emenda supressiva 
para a qual haveria pedido de destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Há uma emenda supressiva, 
do Sr. Deputado Antônio Bresolin, (393) 
com mais 106 assinaturas, dizendo: "Su-
prima-se o parágrafo 2.0 do item II do 
artigo 15." 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Se há uma emenda supressiva, 
ela deve ter precedência na apreciação 
da matéria. Se vamos apreciar as emen-
das que tratam da matéria, depois não 
haverá cabimento para apreciar a emen-
da supressiva. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Estamos estudando a matéria 
por ordem cronológica. Está, em primei-
ro lugar, o destaque do Sr. Senador Au-
rélio Vianna. Como estamos seguindo 
aquela ordem, nós o pusemos em apre-
ciação, mesmo porque, nos debates, ve-
rificamos que as manifestações se fazem 
- de acôrdo com o Sr. Deputado Ulys-
ses Guimarães - nunca a favor duma 
supressão, mas, a favor de que se deixe 
o assunto a uma lei complementar, con-
forme a do Senador Eurico Rezende, bem 
como a do Senador Aurélio Vianna. 

Por êste motivo, preferi entrar, desde 
logo, no debate. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Agradeço a informação de V. 
Ex.a Formularei um pedido, no final da 
minha apreciação sôbre a matéria. 

Sr. Presidente, sou, preliminarmente, 
contra a inclusão de qualquer disposi-
ção sôbre essa matéria na Constituição 
Federal. 

A verdade é que, a título de combater 
excessos, ora dos Estados, ora dos Mu-
nicípios, estamos destruindo os princí-
pios da Federação, no Brasil. Na práti-
ca, estamos instituindo uma República 
unitária. 

Enquanto isso, os possíveis excessos 
que já temos praticado, e outros que va-
mos praticar, em nome dêsses princípios, 
não têm a correção devida. 

A tese de que o mandato de vereador 
é tradicionalmente gratuito é superada. 
É uma tese da época da nobreza, da 
época das oligarquias, da época do Es-
tado individualista liberal, em que as 
Câmaras Municipais pràticamente não 
tinham o que fazer nem sôbre que le-
gislar. Hoje, a maioria das Câmaras 
Municipais tem o que fazer, o que le-
gislar, trabalha. Há um processo de 
desenvolvimento dêste País, a tal ponto 
que autores de renome já sustentam que 
nós não somos um país subdesenvolvido. 
Nem pode ser considerado subdesenvol-
vido um país que tem a PETROBRAS, 
a ELETROBRAS e outros instrumentos 
desta natureza, de desenvolvimento eco-
nômico-social. 

A par disto, há, em varws centros do 
País, um processo de evolução econômi-
ca, social e política, determinante, de 
intensa atividade das Câmaras Munici-
pais. Estamos, então, nos deixando em-
polgar por uma tese passadista, quando 
o que nos cabe é criar um meio de edu-
cação política para evitar que Estados e 
Municípios perseverem em abusos e ex-
cessos. Assim, em princípio, eu opinaria 
pela supressão do dispositivo concernen-
te à remuneração de Vereador. Nesta 
conformidade, pediria a V. Ex. a que 
considerasse as duas emendas, simultâ-
neamente, e na votação desse precedên-
cia à emenda supressiva do texto. Se, 
porventura, a maioria da Comissão opi-
nar pela regra de disciplina, na forma 
do parecer do Relator ou de outra ma-
téria, eu, então, me reservarei para vo-
tar no sentido da emenda que seja a 
mais flexível, isto é, a que menos in-
terfira nos domínios da política legis-
lativa local. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Como contribuição para avo-
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tação, aceito as sugestões feitas pelo Sr. 
Senador Josaphat Marinho. 

Continua sendo objeto de encaminha-
mento de votação a matéria. 

Tem a palavra o nobre Deputado Ta-
bosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Sr. Presidente, folgo em cons-
tatar que o adiamento que solicitei, on-
tem, por ocasião da discussão desta ma-
téria, deferido pelo Presidente, em exer-
cício, da Comissão, o nobre Senador Eu-
rico Rezende, produziu os seus efeitos sa-
lutares. Depois de vários entendimentos, 
creio que se verificou uma transação le-
gislativa para se adotar fórmula substi-
tutiva daquela constante do § 2.0 , do art. 
15, do projeto do Govêrno. 

A fórmula encontrada, pelo que me foi 
dado saber, consiste na adoção de uma 
emenda composta de partes de outras 
emendas para que a matéria seja, afi-
nal, regulada por uma lei complemen-
tar da Constituição, estabelecendo-se, 
entretanto, o número mínimo de habi-
tantes dos Municípios para que os Ve-
readores façam jus a alguma remu-
neração. 

Em face da situação com que nos ha-
víamos, ontem, para analisar, discutir e 
votar esta matéria, tão polêmica e tão 
controvertida, creio que a fórmula que 
há de ser encontrada pelo nobre Sub-
Relator e pela Comissão, é a que mais 
condiz com o pensamento quase gene-
ralizado do Congresso. 

Sr. Presidente, desta maneira eu que-
ro congratular-me com o então Presi-
dente em exercício, o nobre Senador 
Eurico Rezende, por haver deferido o 
meu pedido de adiamento para o exame 
desta matéria no dia de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, procurarei ser 
breve. 

Invoco uma longa experiência anterior 
que se traduz no exercício de repetidos 
mandatos de deputado à Assembléia Le-
gislativa fluminense e ao próprio exer-
cício da vereança durante quatro anos, 
representante municipal que fui à Câ-
mara Municipal de Petrópolis. Sou da-
queles que advogam a remuneração do 
mandato municipal. Não vou agora re-
petir conceitos que foram aqui enuncia-
dos mas me permito apenas tecer alguns 
comentários que me parecem da maior 
oportunidade. 

Primeiramente, creio que a melhor so-
lução seria deixar para que a Lei Com-
plementar disciplinasse o assunto, não 
se descendo a minúcias nem se traçando 
limites máximos ou mínimos de popula-
ção ou de remuneração. E vou dizer 
porque. 

Se decidirmos agora, atropeladamente, 
a solução certamente não será a melhor. 
Tenho lido na imprensa que se proces-
sam entendimentos no sentido de esta-
belecer que serão remunerados os Ve-
readores das Capitais e dos Municípios 
com mais de cem mil habitantes. Os 
Vereadores das Capitais terão direito a 
subsídios no valor de 50% dos 'subsídios 
dos Deputados Estaduais. 

Ora, Sr. Presidente, os Deputados Es-
taduais de quase todo o Brasil vão per-
ceber cêrca de dois milhões de cruzeiros 
mensais, talvez um pouco mais. Os Ve-
readores dos Municípios-Capitais, por-
tanto, irão perceber um milhão de cru-
zeiros mensais. Isso vai-se generalizar, 
ninguém tenha dúvida. Então, o Verea-
dor da Capital de São Paulo, por exem-
plo, perceberá subsídios iguais aos dos 
Vereadores da Capital do Piauí ou da 
capital do Amazonas - Municípios po-
bres, que lutam com seríssimas dificul-
dades e que terão de remunerar, de ma-
neira dispendiosíssima, a sua Câmara 
Municipal. 

Por outro lado, grandes Municípios, 
que não são capitais, terão os seus Ve-
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readores pessimamente remunerados, 
para não falarmos daqueles Municípios 
de grande área territorial, mas de po-
pulação difusa, não alcançando os cem 
mil habitantes exigidos na solução dita 
conciliatória. 

As despesas do exercício do mandato 
de vereador existem em tôda parte, para 
todos os Municípios e não apenas para 
os de mais de cem mil habitantes ou de 
capitais. A despesa pode ser menor num 
Município mais pobre, mais atrasado, 
mas nem por isso deixa de haver neces-
sidade de indenizar o Vereador pelas 
despesas de transporte que tem de fazer 
para comparecer à sede do Município! 
- êle que mora num distrito afastado. 
(Muito bem!), êle que mora num inte-
rior longínquo, e que tem de compare-
cer às sessões. 

Eu seria favorável até que se pagassem 
as sessões do funcionamento dos perío-
dos ordinários das Câmaras municipais. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - A 
lei complementar? 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - A lei complementar poderia dizer 
assim, para impedir mesmo o abuso nas 
convocações freqüentes de sessões ex-
traordinárias para receberem subsídios. 

De forma que desejei alertar a douta 
Comissão para estas pequenas circuns-
tâncias, fruto de uma experiência muito 
vivida dos problemas do Vereador. O 
Vereador, realmente merece ser remune-
rado por todos os títulos, até porque é o 
representante mais diretamente ligado 
às exigências das comunidades, fiscali-
zado imediatamente pelos seus eleitores, 
e que tem que executar seu trabalho de 
maneira a cumprir seu mandato com sa-
crifícios. Eu veria muita vantagem em 
que se deixasse para a lei complementar 
a fixação de possíveis limitações. 

Quero, desde logo, dizer o porquê da 
minha não aprovação aos entendimentos 
firmados: êles irão beneficiar apenas os 
chamados Vereadores de Municípios de 

cédula umca, não os do interior, sofri-
dos Municípios do interior, cujos Ve-
readores, no exercício do mandato, ne-
cessitam realmente de espender sacrifí-
cios. E o que se lhes poderia atribuir 
não seria propriamente uma remunera-
ção elevada, mas uma mera e simples 
indenização pelas despesas que realizam 
para bem cumprir seu mandato. 

Por esta razão, tomei a iniciativa de 
apresentar emenda que atribui subsídios 
a todos os Vereadores, apenas nos pe-
ríodos de funcionamento ordinário das 
Câmaras, inclusive para facilitar a opção 
ao funcionário público eleito vereador. 
E atribui um percentual sôbre o salário-
mínimo, para Vereadores de Municípios 
com menos de 20 mil e mais de 500 mil 
habitantes, e Capitais, cujo máximo se-
ria quatro salários-mínimos, ou seja, uns 
trezentos e tantos mil cruzeiros ou qua-
trocentos mil cruzeiros para as Capitais, 
e o mínimo seria 50% do salário-mínimo 
para os Municípios mais pobres, ou seja, 
quarenta ou cinqüenta mil cruzeiros que, 
embora tão pouco, serviriam para inde-
nizar despesas de transporte e eventual 
alimentação dos Vereadores, quando de 
suas viagens. 

Essas, Sr. Presidente, as razões pelas 
quais, data venia, não concordo com a 
forma que tem sido anunciada para ado-
ção como conciliatória. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Vasconcelos Tôrres. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, pela ordem, 
o Sr. Senador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, a minha intervenção 
é para uma questão de ordem propria-
mente. 

Na verdade estamos discutindo a 
emenda que trata da fixação do subsí-
dio dos Vereadores, só e só. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Devo dizer a V. Ex. a que esta 
é a matéria que está em discussão, mas 
como vê V. Ex. a, na apresentação do 
problema, cada um dos Srs. Membros 
da Comissão aborda outros assuntos. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Pergunto, então, se vai ser posta em 
votação a matéria sêca, como está 
enunciada na Emenda 130-6 - Nelson 
Carneiro, e 479-10, que é a mesma coi-
sa do nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Por ocasião da votação, eu me 
comprometi publicamente a seguir a 
orientação que me foi sugerida pelo no-
bre Senador Josaphat Marinho. O que 
me parece é que se não pusermos, des-
de logo, a votação da supressão, em se-
guida teremos de apreciar o parecer do 
Sr. Relator. ~sse parecer pode, de fato, 
abranger outros assuntos além dêsses da 
lei complementar. 

De modo que, no meu entender, nós 
permitiríamos uma manifestação mais 
exata no voto de cada um com a seguin-
te orientação: a fórmula do Senador Jo-
saphat Marinho seria saber se se supri-
me ou não do texto da Constituição a 
referência à remuneração. Votado o dis-
positivo que suprime, estaríamos com o 
prejuízo de tôdas as emendas, inclusive 
os destaques de V. Ex. a. Se fôsse re-
jeitado, nós iríamos, de acôrdo com o 
parecer do Sr. Deputado Oliveira Brito, 
votar pela fórmula anunciada. Se essa 
fôsse aceita, as emendas estariam preju-
dicadas; se não fôsse aceita, passaría-
mos a votar as outras emendas que dei-
xam para a lei complementar a questão. 
É o meu entendimento, mas poderei mu-
dar se ocorrer qualquer dificuldade na 
votação. 

Tem a palavra o Sr. Senador Vascon-
celos Tôrres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 
Presidente, o Senador Eurico Rezende 
reportou-se à verdadeira batalha por 

mim travada no sentido de que fôsse fi-
xado o critério para a remuneração dos 
Vereadores. Não poderia ser de outro 
modo já que, repetidamente, tanto da 
tribuna do Senado quanto da tribuna da 
Câmara dos Deputados, sempre desen-
volvi a tese de que o vereador represen-
ta o que há de representação - perdo-
em-me aqui a repetição do têrmo -
aquêle que é mais diretamente ligado ao 
povo, o primeiro degrau na escala polí-
tica, é o homem mais sujeito a pressões 
de tôda natureza. 

Quando surgiu a idéia de se retirar o 
subsídio do Vereador, contra êsse propó-
sito me manifestei ardorosamente. 
Acho que a idéia do Senador Josaphat 
Marinho de suprimir o texto não atende 
aos objetivos, (1ata venia, pois temos de 
fixar um critério através da lei comple-
mentar, de permitir a remuneração dos 
edis. 

Quero dizer que, tendo sido autor 
também de duas emendas a respeito 
dessa matéria, sôbre elas não manifes-
tarei maior empenho, de vez que enten-
do que a solução apresentada pelo nobre 
Deputado Nelson Carneiro de que a lei 
complementar irá regular a matéria 
atende, perfeitamente, aos objetivos que 
todos nós defendemos, êsses princípios 
que temos em mira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Deputado 
Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, quer-me pare-
cer que êste § 2.0 do Inciso II do art. 15, 
referente aos Vereadores diz muito e diz 
pouco: 

"Os Vereadores não perceberão re-
muneração." 

Ora, Sr. Presidente, se fôsse aprovado 
o texto, nada impediria que amanhã os 
Vereadores votassem ajuda de custa, re-
presentação ou créditos através do Pre-
feito, para que cada um tivesse um carro. 
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Então, estaria fàcilmente burlado o 
texto constitucional, porque, tanto em 
Direito Administrativo como em Direito 
Constitucional, o têrmo remuneração 
tem seu sentido específico. 

De modo que nós estaríamos votando 
um dispositivo que, na realidade não iria 
produzir seus frutos. Por outro lado nós 
estaríamos votando um dispositivo que, 
antes de mais nada, constitui um aten-
tado à boa técnica constitucional, prin-
cipalmente em países que adotam o sis-
tema federativo. 

O Vereador, normalmente, vai a Depu-
tado Estadual e às vêzes, a Deputado 
Federal e nós aqui temos honrando esta 
Comissão, com a sua inteligência, com a 
sua experiência, o nobre representante 
pelo Estado do Rio. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Permita-me V. Ex.1\ o próprio Presiden-
te da Comissão que foi vereador em Mi-
nas Gerais. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - O próprio Presidente chegou à 
Presidência da Câmara e vai em breve 
exercer o cargo de Vice-Presidente da 
República. 

De modo que não vejo por que se re-
tire a remuneração. O que acontecerá 
é que a supressão da remuneração pode-
rá afastar das Câmaras - e certamente 
afastará - muitas vocações de homens 
públicos e levará as Câmaras a se trans-
formarem realmente em casas de pes-
soas que poderão se dar ao luxo de per-
tencer a uma Câmara de Vereadores 
para tomarem o seu chá das cinco, quan-
do as sessões forem à tarde. 

Então, não vejo conveniência. Ao con-
trário, só vejo obstáculos, inconveniên-
cia, desvantagens para a manutenção do 
dispositivo. 

Sr. Presidente, entendo que, na forma 
regimental, V. Ex. a adotará o pedido, 
para que tenha preferência a emenda 

supressiva. Devemos suprimir, pura e 
simplesmente, o artigo. 

Quero lembrar aos nobres componen-
tes da Comissão que um dos atos insti-
tucionais adotou êsse sistema, mas teve 
a cautela de dar uma redação especial. 
Se não estou equivocado, falou em re-
muneração ou quantitativo de qualquer 
natureza. Enfim, usou linguagem gené-
rica, justamente para impedir o que o 
texto como está redigido não impedirá. 

O mais aconselhável é suprimir. 

Também não adotou discriminação en-
tre Câmaras das Capitais e Câmaras que 
não são das Capitais. l!:ste País é um 
País, como já se disse várias vêzes, não 
apenas de dimensões continentais, mas 
um País complexo, onde vemos, dentro 
de uma disparidade enorme, Estados ri-
cos e Estados pobres, Municípios ricos e 
pobres, Municípios industrializados e 
Municípios em que predomina ainda a 
sua economia agrícola e assim por dian-
te. Quando se adota êste texto, ignora-se 
esta realidade, ignora-se que êste País 
tem Municípios e cidades como São 
Paulo e pequeninas cidades dos Muni-
cípios menos desenvolvidas. 

l!:ste remendo não me parece aconse-
lhável; distingue apenas Municípios das 
capitais. O que devemos fazer é supri-
mir pura e simplesmente êste infeliz 
§ 2.0 Entretanto, se a Comissão enten-
der de modo diverso, então que se man-
de ao menos para lei federal ordinária 
a disciplinação desta matéria. 

Entendo que o Vereador deve ser re-
munerado, entendo que a remuneração 
do Vereador deve estar condicionada, ou 
melhor, limitada à receita de cada Mu-
nicípio, contanto que não ultrapasse o 
quantum a ser estabelecido. Isto deve-
ria ficar com as próprias Constituições 
estaduais. Mas, em último caso, é pre-
ferível mandar a matéria para a lei or-
dinária, a manter êste dispositivo que, 
sob todos os aspectos, se me afigura 
absurdo. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não houver mais quem 
queira usar da palavra, eu a concedo ao 
Sr. Sub-Relator. (Pausa.) 

Tem a palavra o Sr. Deputado Olivei-
ra Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, é êste 
um dos dispositivos que foi objeto de 
inúmeras emendas, demonstrando assim 
o interêsse que despertou entre os mem-
bros do Congresso Nacional. Apreciando 
a matéria, achei por bem adotar parte 
de três emendas, modificando, assim, o 
texto do projeto, que proibia terminan-
temente, que os Vereadores tivessem re-
muneração. Filio-me à corrente daque-
les que entendem que, sobretudo nos 
grandes Municípios, onde a função de ve-
reança reclama, não apenas capacidade, 
mas dedicação ao exercício do manda-
to, deixar-se de remunerar um Vereador 
é mais do que um êrro, um desserviço 
ao mandato na área municipal. Sobre-
tudo agora, Sr. Presidente, quando os 
Municípios das capitais passam a ter os 
prefeitos nomeados pelos governadores, 
com aprovação da Assembléia Legislati-
va, é indispensável que os Vereadores, 
que representam o povo da capital, te-
nham remuneração condigna, a fim de 
que possam, com maior largueza, exer-
cer o seu mandato. 

Estou, também, que os abusos cometi-
dos - e nós sabemos que foram muitos 
e largos - levaram a esta reação: à da 
proibição, em têrmos absolutos, da re-
muneração do mandato de Vereador. 
~sses abusos podem repetir-se. Daí a ra-
zão por que acolhi emendas que estabe-
leciam certas cautelas: a primeira delas 
era a fixação, para os Vereadores das 
capitais, de um subsídio nunca superior 
à metade do subsídio dos deputados es-
taduais, calculado pela parte fixa. A ou-
tra limitação era a de estender a medida 
apenas aos Municípios de mais de 
200.000 habitantes. Nesse sentido foi que 
dei acolhida a três emendas, retirando 

de cada uma delas uma parte, já que 
não podia inovar. Então, ficariam com 
a remuneração, com subsídio nunca su-
perior à metade do subsídio dos Depu-
tados estaduais, os Vereadores das ca-
pitais e nas cidades de população igual 
ou superior a 200.000 habitantes, a ve-
reança seria remunerada com subsídio 
igual à metade dos subsídios dos pre-
feitos. 

Confesso à Comissão que tive simpa-
tia por uma emenda do nobre Deputado 
Adolpho Oliveira, que estabelecia quan-
titativos menores e para todos os Verea-
dores, tanto os das capitais quanto os do 
interior. Achei, porém, que dada a dis-
cussão da matéria, a polêmica que a 
apreciação do problema certamente sus-
citaria iria adotar uma medida con-
ciliatória, já que a maioria das emendas 
era para a fixação de um subsídio, de 
logo. 

f::ste foi o meu pensamento. Pelo de-
bate aqui ocorrido, verifico que a ten-
dência da Comissao é para deixar a ma-
téria à lei complementar, não obstante 
fia ver quem sustente, como o Sr. Sena-
dor Josaphat Marinho, que se deve, pura 
e simplesmente, suprimir o dispositivo 
que estabelece a não remuneração em 
atenção à autonomia municipal. 

Não me filio a essa corrente. Acho 
que a autonomia dos Municípios deve 
ser aquela que corresponde à melhor so-
lução, já que a autonomia ampla nessa 
matéria deu maus resultados. Filio-me, 
portanto, à tendência da Comissão, que 
acredito generalizada, de deixar a maté-
ria à decisão, à disciplina da lei comple-
mentar, com duas limitações: a primeira 
delas é a de se circunscrever à admissão 
da remuneração aos Vereadores das ca-
pitais e aí eu teria que admitir, como 
admito, parte da Emenda n.o 521-M, ao 
referir-se às capitais; e a segunda li-
mitação é a de levar a medida até às 
cidades de mais de cem mil habitantes, 
numa coerência assim com o princípio 



-310-

já vigorante na lei eleitoral que exige 
a cédula oficial para a eleição nos Mu-
nicípios com essa população, isto é, aci-
ma de cem mil habitantes. 

Então, Sr. Presidente, permito-me re-
tificar o meu parecer para emiti-lo fa-
voràvelmente à Emenda Nelson Carnei-
ro, que é a de n.0 130/6 e em seguida, 
também, a parte da Emenda n.0 521-M, 
da qual retiro, para incluir no texto, a 
expressão "nas capitais" e, finalmente, 
a Emenda de iniciativa do nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira, de n.0 804/D, que 
diz ". . . Municípios de mais de 100.000 
habitantes." 

Assim, Sr. Presidente, com expressões 
de três emendas - a de Nelson Carneiro, 
a do Deputado Rui Santos e,, finalmen-
te, a do Deputado Adolpho Oliveira -, 
comporia um texto, que diria: "A lei 
complementar regulará os casos de re-
muneração dos Vereadores nas capitais 
dos Estados e nos Municípios de mais de 
100.000 habitantes." 

É êste o meu parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Passamos à votação, que será 
ordenada de acôrdo com o critério já 
anunciado. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Peço a palavra, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Inicialmente, Sr. Presiden-
te, desejo requerer a V. Ex. a que as 
Emendas de números 82-1, 521-M e 365, 
que foram objeto de pareceres divergen-
tes do Sub-Relator e do Relator, sejam, 
em face de terem sido requeridos desta-
ques, consideradas nesta oportunidade. 

Essas Emendas, de números 82-1, 
521-M e 365, de acôrdo com a decisão de 
V. Ex. a, estariam automàticamente des-
tacadas, pois que receberam pareceres 
divergentes. Contudo, face a pedidos de 

destaques de outras emendas que ver-
sam sôbre o mesmo assunto, e também, 
em face do parecer do Sub-Relator, re-
queiro a V, Ex. a sejam essas emendas 
consideradas neste momento. Pausa. 

Sr. Presidente, não desejo alongar-me 
nas considerações que vou expender ape-
nas para fixar uma posição. Ouvi aten-
tamente os Srs. Representantes que de-
fenderam a remuneração para os Verea-
dores. É do conhecimento da Comissão 
que o parecer do Sub-Relator é o resul-
tado de entendimentos havidos e repre-
senta a média do pensamento desta Co-
missão. 

Não me cabe, pois, nesta oportunida-
de, como Relator-Geral e tendo em vista 
o sentido que quero dar ao meu traba-
lho - sentido de equipe -, impugnar a 
solução encontrada, segundo me pare-
ce, pelas lideranças e pela maioria des-
ta Comissão. 

Em outra oportunidade, se ela me fôr 
oferecida, defenderei o ponto de vista 
exposto no meu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos passar à votação. 

Parece-me que, de acôrdo com o anun-
ciado, podemos tomar os votos da se-
guinte maneira: os Srs. Deputados que, 
atentos às razões oferecidas pelo Sr. Se-
nador Josaphat Marinho, considerarem 
se deva suprimir do texto constitucional 
a questão de remuneração dos Vereado-
res, votarão "não" e, nesse sentido, o seu 
voto será compreendido como contrário 
ao parecer do Sr. Relator. Os que con-
siderarem que podem aprovar o parecer 
do Sr. Relator, votarão "sim". Na hipó-
tese de o número negativo ser superior 
ao número afirmativo, passaremos a 
considerar outras emendas. Se, no en-
tanto, lograr o parecer do Sr. Sub-Re-
lator o apoiamento da maioria dos vo-
tantes, já está a matéria decidida e, as-
sim, fica prejudicada tôda a matéria 
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concernente à questão de remuneração 
dos Vereadores. 

Creio que a votação nominal se torna 
mais fácil no caso. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Pela ordem.) - Sr. Presidente, verifi-
ca-se que há três tendências na Comis-
são: uma, pela rejeição pura e simples 
do art. 15, § 2.0 , II, do projeto; outra, 
pela aprovação pura c simples da Emen-
da Nelson Carneiro, que estabelece, to-
dos conhecem, que a lei complementar 
regulará os subsídios dos Vereadores em 
todo o País; e uma terceira, fruto de su-
gestões mais pràpriamente do que de 
acôrdos, é porque se mantenha, se acei-
te o parecer do Sub-Relator, referendado 
pelo Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Já compreendi. Permita Vos-
sa Excelência, já verifiquei que v. Ex. a 
tem tôda razão. Então, desde logo de-
claro o seguinte: os Senhores Congres-
sistas que votarem "não", estão votando 
pela supressão do dispositivo; os que es-
tiverem pela Emenda Nelson Carnei-
ro, dirão apenas que votam "Nelson Car-
neiro"; os que estiverem com o Relator, 
dirão "sim". Somados os votos "Nelson 
Carneiro" com os negativos, se tivermos 
maioria, em face do parecer do Relator, 
passaremos a considerar as outras emen-
das. Se, entretanto, a votação dada ao 
parecer do Sub-Relator constituir maio-
ria em relação aos votos das outras duas, 
teremos aprovado o parecer. Desta ma-
neira, ninguém ficará prejudicado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, queria apenas 
fazer uma ponderação a V. Ex.a É que 
na forma da exposição inicial que fiz 
inicialmente, votarei preliminarmente 
pela supressão. Mas, caindo a supres-
são, terei que optar por uma das outras 
emendas. Se se fizer a votação simul-
tânea, não terei condições. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos passar à votação da 
supressão, pura e simples. 

Os Srs. que votarem pela supressão 
pura e simples, não poderão votar ne-
nhuma das outras fórmulas apresenta-
das, quer a do Sr. Relator, quer a resul-
tante da emenda do Sr. Deputado Nel-
son Carneiro. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, V. Ex. a porá em votação uma 
emenda. Se aquela emenda não fôr 
aprovada, V. Ex.8 colocará em votação 
a outra emenda que, se fôr aprovada, 
prejudicará tôdas as outras - rejeitada 
a primeira emenda, rejeitada a emenda 
complementar, então será posto em vo-
tação o parecer do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A minha ordem de votação 
seria esta. Parece-me que a fórmula do 
Sr. Deputado Oliveira Brito é uma fór-
mula que poderá ser rejeitada por aquê-
les que entenderem que vão preferir o 
voto Nelson Carneiro. De modo que na 
hipótese de ser mantida a fórmula do 
Sr. Oliveira Brito, ficará prejudicada a 
Nelson Carneiro e tôdas as outras. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Vos-
sa Excelência permite, Sr. Presidente. 
Isso é de grande importância, ·é um dos 
assuntos mais palpitantes. 

Sr. Presidente, há um grupo que é 
partidário da fórmula Nelson Carneiro. 
Muito bem! Ora, a Emenda Nelson Car-
neiro não é da mesma substância da 
Emenda Bresolin. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A Emenda Bresolin é su-
pressiva. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - A 
emenda supressiva deixa a cada Câmara 
de Vereadores o decidir sôbre os subsí-
dios dos Vereadores. 

Sou muito franco e claro: inclino-me 
muito mais pela Emenda Nelson Carnei-
ro que pela supressiva. Mas, verifique 
V. Ex.8 : se eu me abstiver de votar por 
que prefiro a Emenda Nelson Carneiro 
sendo derrotada a emenda supressiva, 
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prevalece, é considerado aprovado o pa·· 
recer do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não; submeto a votos o pa-
recer do Relator. Tenho de dar prefe-
rência ao parecer. Derrotado o parecer, 
apresento a fórmula Nelson Carneiro. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Com-
preendo. Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O voto não significa a rejei-
ção das emendas supressivas; o voto sim, 
a aprovação das emendas supressivas. 

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA (Pela or-
dem.) - Mas, se a maioria votar "sim", 
isto é, com o Relator, será então subme-
tida a Emenda Nelson Carneiro? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não. Se a maioria fôr "sim", 
porei em votação o parecer do Sub-Re-
lator. Se a maioria fôr pela rejeição da 
supressão, isto não significa rejeição 
das emendas supressivas. Sim significa 
aprovação das emendas supressivas. Se 
a maioria rejeitar as emendas supressi-
vas, porei em votação as emendas com-
binadas na forma do Relator. Se esta 
fôr rejeitada, porei em votação a Emen-
da Nelson Carneiro. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Per-
doe-me V. Ex. a, mas verifique a nossa 
dificuldade. Por exemplo, no meu caso 
específico e creio que de outros. Não 
sendo aceitas as emendas supressivas, 
passando-se para a Emenda Nelson Car-
neiro; e não sendo aceita a Emenda 
Nelson Carneiro, pasando-se para o 
Relator ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não! Primeiro vamos ao Re-
lator. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Mui-
tos de nós, inclusive o que fala, na opção, 
prefere a emenda, isto é, o parecer do 
Relator às outras emendas que não as 
supressivas, e aquela emenda que de-

termina a lei complementar fixar os 
subsídios dos Vereadores. Ora, então ve-
rifique V. Ex.a: Primeiro, as supressi-
vas; depois, o parecer do Relator. Nós 
ficamos então em grande dificuldade sô-
bre a Emenda Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Data venia, a dificuldade de-
corre, exatamente, da natureza das 
emendas, porque, me parece, nenhuma 
delas satisfaz plenamente a todos. En-
tão, temos que adotar o mesmo processo 
adotado nos Tribunais: há uma prelimi-
nar, não tomam conhecimento do re-
curso. Evidentemente o recurso está pre-
judicado. Agora, os que não tomam co-
nhecimento do recurso são vencidos. 
Vamos entrar no mérito, e o mérito é o 
parecer do Sub-Relator, que tem prefe-
rência. 

Rejeitado êsse, passamos à Emenda 
Nelson Carneiro. Cada um será obrigado 
depois a se manifestar. 

Se não processarmos êsse encaminha-
mento, não chegaremos a nenhuma so-
lução. 

Vamos submeter à votação as emen-
das supressivas. 

Os que as rejeitam, dirão não; os que 
as aprovam, dirão sim. 

Passa-se à chamada. 
(Procede-se à chamada para vo-

tação.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Diremos, portanto, que a pre-
liminar foi rejeitada. 

Agora vamos entrar no mérito. 
A solução do mérito pode ser ou a pro-

posta pelo Sub-Relator, ou qualquer que 
surja das emendas que já são do conhe-
cimento da Comissão. Primeiro, aprecia-
remos, por precedência regimental, a 
proposta do Sr. Sub-Relator. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Pela ordem.) - Sr. Presidente, pedirei 
preferência, caso rejeitado o parecer do 
Relator, para a Emenda Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Aliás, defiro a preferência, 
precisamente porque pelo debate, veri-
fiquei que esta emenda foi aquela muito 
indicada como capaz de resolver o pro-
blema. É a mais ampla. 

Os Srs. Membros da Comissão que 
aprovarem o parecer dirão sim ou com o 
Relator; os que o rejeitarem dirão não. 

Vai-se proceder à chamada. 
(Procede-se à chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo)- Votaram com o Relator 11 Srs. 
Congressistas . 

Votaram contra 10 Srs. Congressistas. 
A matéria está decidida. 
Relativamente ainda ao art. 15 temos 

também requerimento pedindo destaque 
para a Emenda n.0 883/3, do nobre 
Deputado José Barbosa: 

"Redija-se assim a alínea a do § 1.0 

do art. 15: 
"a) da Assembléia Legislativa os 
Prefeitos dos Municípios considera-
dos estâncias hidrominerais em lei 
estadual, assim como das cidades 
incorporadas mediante tombamento 
ao patrimônio histórico e artístico 
nacional;" 

Tem a palavra o nobre Deputado José 
Barbosa, para encaminhar a votação. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Para encaminhar a votação) - Sr. Pre-
sidente, a emenda que apresentei e para 
a qual solicitei destaque, trata da ques-
tão da nomeação pelos governadores 
dos Estados, ouvida a Assembléia Le-
gislativa, dos prefeitos das capitais. Não 
se trata de inovação na legislação 

brasileira. São Paulo, a capital do Es·-
tado bandeirante, está hoje com cêr-
ca de cinco milhões de habitantes, com 
um eleitorado que já ultrapassa a casa 
dos dois milhões. Os conflitos, que na 
hipótese têm sido invocados para sus-
tentar a tese de que os prefeitos das 
capitais devem ser nomeados pelos go-
vernadores, não têm ocorrido em São 
Paulo. Agora mesmo dirige a capital o 
ilustre Brigadeiro Faria Lima, que vem 
realizando administração dinâmica e 
profícua. Não era S. Ex.a da corrente 
partidária do Governador Adhemar de 
Barros e nem tampouco o é do atual 
Governador Sr. Laudo Natel. Entretan-
to, com ambos, o Prefeito de São Paulo 
mantém as relações mais cordiais e har-
mônicas no sentido de que os problemas 
do interêsse do Estado e da Capital pau-
lista sejam equacionados e solucionados 
de comum acôrdo. De modo que, o único 
argumento aqui invocado para explicar 
- não digo justificar - a tese já supe-
rada da nomeação dos prefeitos das 
grandes capitais pelos governadores, 
não procede. 

Recentemente, o Prefeito de São Pàulo, 
visitando a América do Norte e o Ca-
nadá, teve oportunidade de, a êsse pro-
pósito, palestrar com o Prefeito de Mon-
treal, Capital do Canadá. 

Todos sabem que o regime do Canadá 
é o parlamentarista. O supremo diri-
gente da Nação é eleito, através de voto 
indireto. Entretanto, o Prefeito da Ca-
pital do Canadá é eleito pelo povo, atra-
vés de voto secreto, através de eleições 
diretas. Em Nova York ocorre o mesmo 
fenômeno. Ninguém desconhece o gran-
de Prefeito que Nova York teve, e que 
eu tive a honra de conhecer, pessoal-
mente, com êle trocando idéias. 

Filho de italiano, naturalizado ameri-
cano, o grande La Guardia foi um dos 
maiores Prefeitos da cidade de Nova 
York. Sempre viveu, harmônicamente, 
com o Governador daquele Estado ame-
ricano. 
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Ora, no caso específico de São Paulo, 
é marginalizar uma população que já 
excede a cifra de cinco milhões de ha-
bitantes, é marginalizar o eleitorado 
paulista da capital bandeirante, que já 
ultrapassa a cifra de dois milhões de 
eleitores. Então, êsses dois milhões de 
eleitores não terão mais o direito de es-
colher o seu Prefeito, de escolher o Go-
vernador da cidade, de escolher um 
Prestes Maia, um Faria Lima, um Con-
selheiro Antônio Prado e tantos outros 
homens ilustres que honraram a história 
de São Paulo, dirigindo a cidade que 
mais cresce no mundo? 

Daí, Sr. Presidente, eu estar certo de 
contar com a reconsideração do ilustre 
Sub-Relator, homem de formação ju-
rídica, magistrado, homem de profunda 
sensibilidade política, o nobre Deputado 
Oliveira Brito, bem como o ilustre Rela-
tor, cuja serenidade, cujo equilíbrio, cuja 
independência, todos admiramos e res-
peitamos. Quando S. Ex.8 , às vêzes, con-
traria o parecer do próprio Sub-Relator 
em matéria considerada de alta relevân-
cia polêmica, o faz no sentido de que o 
Plenário desta Comissão Técnica, com 
independência, após as discussões e os 
debates, num ambiente de compreensão, 
de cordialidade e de democracia possa 
decidir o problema, considerando única 
e exclusivamente os interêsses da cole-
tividade. 

Com tais considerações, Sr. Presiden-
te, estou certo de que, se não conseguir 
meu objetivo, pelo menos a maioria dos 
membros dessa Comissão, votará com os 
cinco milhões de paulistas e com os dois 
milhões de eleitores de São Paulo, não 
lhes retirando o direito de escolher o 
Prefeito de sua capital. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende} - Mais ninguém desejando 
usar da palavra, vou dá-Ia ao Sr. Sub-
Relator, Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator} - Sr. Presidente, é para 

mim um prazer, mais do que um prazer, 
um encantamento ouvir o nobre Depu-
tado José Barbosa. Daí a razão por que 
sinto um grande pesar ao discordar de 
S. Ex.8 

Se estivéssemos legislando, especial-
mente, para São Paulo, não teria dú-
vidas em acolher a sustentação do no-
bre Deputado José Barbosa. Acontece, 
porém, que estamos fazendo uma Cons-
tituição para todo o Brasil e a experi-
ência, colhida nos anos que decorreram 
de 46 para cá, sobretudo à proporção 
em que as capitais foram adquirindo o 
direito de escolher, pelo voto direto, os 
seus governantes, não foi a mais acon-
selhada para alterar a norma do pro-
jeto. Daí considerar útil ao povo que 
os prefeitos das capitais, daquelas ci-
dades onde o patrimônio do Estado é 
rendoso, onde o investimento industrial 
fôr apreciável. .. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende} - Volto a solicitar a atenção 
do Plenário para nossos trabalhos. Con-
tinua com a palavra o Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator} - Dizia eu, Sr. Presi-
dente, que nas Capitais e nos Munici-
pios e nas cidades balneárias e outras 
onde obras públicas as mais importan-
tes são, em regra, custeadas pelo Esta-
do, é natural que haja precaução de 
abrirmos exceção à autonomia munici-
pal e se estabelecer a regra adotada 
no projeto. 

Sou assim, Sr. Presidente, a favor da 
manutençs.o do texto e contrário à 
emenda do nobre Deputado José Bar-
bosa. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende} - Sôbre a mesa um destaque 
análogo ao que foi formulado pelo no-
bre Deputado José Barbosa, requerido, 
também, pelo nobre Deputado Adolpho 
Oliveira, de vez que ambos incidem sô-
bre o mesmo assunto, versando sôbre a 
supressão de uma mesma áÍ:-ea. 
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Dêste modo, consulto ao nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira se S. Ex.a deseja 
usar da palavra para encaminhamento 
de votação. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA- Sr. Presidente e Srs. Membros 
desta Comissão, sou aut<Jr da Emenda 
n.0 804-C - "ao art. 15, § 1.0 , alínea a, 
suprimam-se as palavras "das capitais 
dos Estados". 

Trata-se de restabelecer a autonomia 
das capitais e não me convenci - e 
acredito que, nesta Comissão ou fora 
dela, a maioria não se convencerá -
das razões alegadas para retirar a auto-
nomia das capitais. E não aceito, Se-
nhor Presidente, porque justamente nas 
capitais se concentra um eleitorado al-
tamente esclarecido e independente, e 
porque o eleitorado das capitais é inde-
pendente, irão elas perder a autonomia 
e passar a ter gauleiters nomeados pelo 
governador? Não vejo razão. 

Na própria natureza do regime que 
adotamos, ou que desejamos adotar, 
apesar dos percalços, das dificuldades, 
dos embaraços que a cada dia vão sur-
gindo, não vejo como consagrar, no 
texto constitucional, a quebra da auto-
nomia das capitais. 

Recorda-se, ainda, de que, há pouco, 
;no Congresso, aprovamos emenda cons-
titucional restituindo a autonomia de 
São Luís do Maranhão. Foi uma emen-
da aprovada pràticamente pela unani-
midade dos Senadores e Deputados, pe-
la unanimidade do Congresso Nacional. 

Quero pedir a atenção dos eminentes 
companheiros da Comissão para que 
atentem no sentido de que estamos de-
cidindo sôbre a autonomia das capitais 
dos nossos Estados . 

Se nós não considerarmos que os elei-
tores das capitais dos nossos Estados 
têm maturidade, têm condição de dis-
cernimento, têm inteligência, para ele-
ger seus prefeitos, então devemos acei-
tar o parecer do Relator. De concessão 

em concessão, de cassação em cassação 
de autonomia e de direitos, porque pode 
haver conflitos, porque pode haver abu-
sos, acabaremos com o regime democrá-
tico e instalaremos abuso maior, que 
é o regime discricionário, ditatorial. 

Sr. Presidente, perdoem V. Ex.a e os 
demais companheiros a veemência com 
que procuro defender a autonomia, não 
apenas da capital do meu Estado, mas 
das dos demais, como de resto sou fa-
vorável à autonomia de todos os mu-
picípios, com exceções mínimas, para 
aquêles que sejam realmente sede de 
corporações militares, bases ou portos 
considerados de excepcional importân-
cia para a defesa do País ou à segu-
rança nacional, ou por serem estâncias 
hidrominerais muito bem definidas, 
mas isto será assunto para o debate de 
aqui a pouco. 

Voto pela autonomia da capital do 
meu Estado, e de todos os Estados do 
Brasil, porque considero que o eleito-
rado dêsses municípios-capitais está 
entre os mais esclarecidos dêste País e 
se tem, portant<J, condição para eleger 
Deputado Estadual, Deputado Federal e 
Senador, por que não o tem para eleger 
o seu Prefeito? 

Voto, Sr. Presidente, contra o parecer 
do eminente Sr. Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Consulto ao Senhor Sub-
Relator sôbre se a argumentação do Se-
nhor Deputado Adolpho Oliveira altera 
o seu parecer ou se V. Ex.a o mantém 
integralmente. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
v. Ex. a, Sr. Presidente, encerrou a dis-
cussão? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - A discussão havia sido en-
cerrada porque a Presidência não sabia 
da existência de pedidos de destaque 
assemelhados ao do texto formulado. 
Mas no instante em que verificou a 
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existência dêsses destaques, apresenta a 
oportunidade para qualquer membro da 
Comissão falar antes do Sub-Relator. 

De modo que se V. Ex.a desejar enca-
minhar a votação terá a palavra. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Aguardo, Sr. Presidente, que o nobre 
Sub-Relator preste informação. Se por-
ventura êle foi sensibilizado pela expo-
sição do nobre Deputado Adolpho Oli-
veira, eu só teria que me congratular 
com isso. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tanto melhor para o Ple-
nário, pois que V. Ex.a irá falar já, co-
nhecendo as razões do Sr. Sub-Relator. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Aguardo a informação que 
V. Ex.a solicitou ao nobre Senhor Sub-
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Se-
nador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Não vamos perder mais tempo, 
Sr. Presidente. 

Não vou repetir as ponderações e, 
para mim, inteiramente procedentes 
argumentações expostas pelo nobre 
Deputado Adolpho Oliveira. 

O que se vai fazer, se porventura êsse 
texto do projeto passar, é negar às po-
pulações presumidamente mais prepara-
das, cultural e politicamente, do País o 
direito de escolher os seus dirigentes. 
V. Ex.a desenvolveu a propósito os argu-
mentos mais adequados. Resta-me ape-
nas ponderar, contràriamente ao que 
pareceu ao nobre Sub-Relator, que não é 
exato que a experiência de 46 até os dias 
presentes mostre a inconveniência da 
manutenção do critério de eleições. Não 
houve fatos graves, não houve dissídios 
lamentáveis capazes de justificar a mo-
dificação do critério. Além disso, se dis-
sídios podem surgir entre prefeitos elei-
tos e governadores, conflitos igualmente 

poderão ser suscitados entre governado-
res eleitos e prefeitos nomeados. Não é 
a origem da escolha que vai determinar 
a harmonia ou o conflito. Ao contrário, 
o que se verifica é que, à medida que a 
educação política se vai aperfeiçoando 
nessas grandes cidades, ainda que haja 
divergências para que haja unidade, os 
dois governantes prccuram entender-se. 
Tivemos a respeito exemplo recente em 
que, contra o partido e a orientação po-
lítica do Sr. Adhemar de Barros, elegeu-
se em São Paulo o Brigadeiro Faria Lima. 
Apenas eleito, foi cumprimentar o Go-
vernador, a quem endereçou seu teste-
munho de cordialidade, sem embargo 
das divergências políticas existentes. 

De maneira que, na verdade, a supres-
são da eleição é apenas a confirmação 
da tendência do projeto de substituir a 
livre manifestação do povo na escolha 
dos governantes pelo caráter seletivo e 
abominável do Poder Executivo. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Continua em votação. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, se houvesse coerência no 
projeto governamental, os Governadores 
também deviam ser nomeados pelo Pre-
sidente da República. Não entendo por 
que os Prefeitos das Capitais devem ser 
nomeados pelos Governadores e se re-
cusa ao Presidente da República a no-
meação dos governantes. Isso prova que 
não há, absolutamente, qualquer co-
erência no projeto. O Governador é elei-
to indiretamente através da Assembléia 
Legislativa, pois se houvesse ainda ini-
cialmente eleição, então, inicialmente o 
Govêrno devia - também os responsá-
veis pelo projeto - adotar eleição indi-
reta dos Prefeitos, pelas Câmaras Mu-
nicipais. 

Diante da reação, os responsáveis pelo 
projeto chegaram ao ponto de adotar a 
eleição direta para Governador. 



-317-

Sr. Presidente, fora de qualquer con-
cepção ou fora de qualquer idéia básica 
que presida à elaboração de uma Cons-
tituição eu não entendo como se possam 
aceitar critérios tão diversos e tão cho-
cantes e contraditórios. 

Como aceitar a eleição de governado-
res pelo processo direto e aceitar a elei-
ção do Presidente da República, pelo 
processo indireto? E, agora, esta discri-
minação entre os prefeitos. 

Se alguma discriminação devesse ser 
feita, seria no sentido de permitir a elei-
ção direta dos Prefeitos das Capitais e 
negar o processo direto da eleição dos 
Prefeitos das outras cidades, porque nas 
Capitais estão os centros universitários, 
está a melhor imprensa, estão as esta-
ções de rádio e televisão, todo êsse ins-
trumental que pode permitir o esclare-
cimento cada vez maior do eleitorado. 

Entretanto, vai o projeto do Govêrno 
e retira do eleitorado ... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Volto a pedir a atenção da 
Comissão para o orador que está enca-
minhando a votação. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - ... o direito de eleger o Pre-
feito. Por que, em última análise, não 
admitir a eleição do Prefeito? Mas não, 
Sr. Presidente. O que há é a tendência 
bem acentuada para que os Governado-
res, dentro em breve, passem a nomear 
prefeitos de tôdas as cidades. Onde quer 
que o eleitorado se esclareça ou esteja 
em condições de eleger prefeito que não 
pertença ao partido governamental, sur-
girá a tendência para que êles, à seme-
lhança do Prefeito da Capital, passem a 
ser eleitos, ou melhor, passem a ser no-
meados pelo Governador. 

Voto, Sr. Presidente, por questão de 
princípio. Não entendo como se possa 
defender a Democracia e se recusar isto, 
sob o pretexto de que nas Capitais estão 
as sedes dos Governos Estaduais. Isso 

não prevalece nos outros países de regi-
me federativo idêntico. 

Recuso meu voto. Só posso admitir a 
inclusão do texto não por razões de alta 
política nem por razões de Direito Cons-
titucional, mas por politicagem dos Go-
vernadores que, nesta hora, depois de 
terem sido eleitos quase em tôda a parte 
por processos escusos, querem nomear 
para as prefeituras deputados que não 
foram reeleitos, ou querem premiar com-
panheiros que lhes abriram as portas 
dos governos estaduais, para que êles, 
agora nas prefeituras, possam amanhã 
chegar ao Govêrno do Estado. 

Sr. Presidente, só os que têm mêdo do 
povo, só os que não acreditam no povo 
poderão, a meu ver- respeitando aquê-
les que por razões outras pensam de ma-
neira diversa - aceitar êste processo. 

O que vemos é que só aquêles muitos 
que querem chegar à Presidência da Re-
pública e à Prefeitura das grandes ci-
dades e que sabem, de antemão, que ja-
mais terão o aval do povo, adotaram 
êste processo antidemocrático. (Mp.ito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. ULYSSES GUIMARAES - Se-
nhor Presidente, desejo dizer rápidas 
palavras, pelo menos, para consignar 
minha presença neste Plenário em as-
sunto de tal magnitude. 

Quando as contas começam erradas 
geram sucessivamente uma série de er-
ros. Nada mais prolífero do que o êrro. 

1!:rro n.0 1, enorme êrro: a eleição indi-
reta do Governador. O artificialismo, a 
violência desta providência haveria de 
gerar muitos erros que estão consignados 
no projeto. 

O Governador, não eleito diretamente 
pelo corpo eleitoral, indica e a Assem-
bléia pràticamente nomeia o Prefeito da 
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Capital! Já seria êrro a escolha do Go-
vernador eleito com responsabilidade 
popular. É um governador soi disant, 
e lei to pela via indireta. A série de erros 
continua. Então remete-se à Assem-
bléia. Mais lógico, se há lógica nisto 
tudo, seria que o fôsse à Câmara dos 
Vereadores, porque os vereadores são 
eleitos e pelo menos seria uma tentativa 
de dar o legislativo o Prefeito. Mas, re-
petindo o dito popular, se uma árvore 
é torta, depois de queimada as cinzas 
continuam tortas. De qualquer forma, 
mais legítimas são as Câmaras para es-
colher êsses prefeitos. 

Terminarei dizendo aquilo que aqui se 
disse: se se nega às capitais, onde há 
televisão, rádio, meios de informação, o 
direito de escolher seus prefeitos, há um 
ilogismo enorme, quando se reconhece a 
outras comunas êsse direito. Verifica-
mos aqui o caso: São Paulo, onde um 
prefeito, escolhido pelo voto popular, co-
mo lembrou o Professor Josaphat Mari-
nho, nunca se incompatibilizou com os 
governos estaduais e está fazendo uma 
administração que corresponde à indica-
ção de que o eleitorado tem condições 
para uma boa escolha. 

Eram, Sr. Presidente, as ponderações 
que desejava fazer a respeito dêsse im-
portante assunto. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Se-
nhor Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, acontece que, sob o 
pretexto de serem evitados conflitos, ês-
tes irão surgir. 

Há um caso, no Brasil de hoje, que 
bem representa, bem objetiva as minhas 
palavras. É o do Estado do Rio de Ja-
neiro. Informou-me o nobre Deputado 
Adolpho Oliveira que a maioria da As-
sembléia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro é do M.D.B., adversária, por-
tanto, do Governador daquele Estado. 
Para a nomeação surtir efeito, há neces-
sidade do referendo da Assembléia Le-
gislativa. E se a maioria dessa Assem-
bléia não concordar? Vem um nome, é 
rejeitado; vem um segundo, um terceiro, 
um quarto. Ou entraremos no regime da 
barganha, da corrupção em todos os sen-
tidos, ou então ficará criado um im-
passe: o Governador teria que se subor-
dinar à vontade daquela maioria que lhe 
fôsse adversária. Não é apenas o direito 
de um eleitorado esclarecido ou não, ele-
ger o prefeito, o seu governante. Citou-
se o caso da Capital do Estado de São 
Paulo. Cito eu, agora, um outro caso 
que justifica a tese de que o prefeito de 
uma Capital, eleito embora pela Oposi-
ção, pode conviver pacificamente com o 
governador. 

Sabe-se que a política do Estado de 
Goiás é explosiva, apaixonante. Foi elei-
to prefeito de Goiânia um oposicionista. 
Dizem que é o mais jovem prefeito de 
qualquer Município do Brasil. Mais jo-
vem ou menos jovem, não importa. Faz 
oposição ao govêrno central, faz oposi-
ção ao govêrno estadual e faz uma 
grande administração na capital do Es-
tado de Goiás. Repito, é oposicionista. 

Há convivência, digamos - e creio 
que ficarei maculado em usar a termi-
nologia pacífica - entre o Prefeito de 
Goiânia e o Governador do Estado. 

Ora, Sr. Presidente, quantas barga-
nhas, quantas negociações, quanta coa-
ção seriam evitadas se a emenda que 
pleiteamos fôr aprovada, não somente 
aqui como no Plenário do Congresso Na-
cional. 

Há municípios muito mais importan-
tes do que capitais e, no entanto, não 
se advoga o princípio da incompatibili-
dade, para que nos tais municípios os 
prefeitos sejam nomeados pelos gover-
nadores. Além de tudo, existe a questão 
do delfim - o prefeito da Capital, da 
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confiança do Governador. O Governador 
quer prestígio, quer eleger o seu sucessor, 
já vai indicar para isso um elemento que, 
se eu quisesse usar de uma linguagem 
menos elegante, diria da oligarquia re-
cém-formada ou da denominada cama-
rilha política do Governador. Iria haver 
uma discriminação natural, tudo se faria 
para ajudar o prefeito-delfim, em detri-
mento de outros municípios. 

Em síntese: votamos pela autonomia 
das nossas capitais, de todos os muni-
cípios do Brasil, na certeza de que esta-
remos concorrendo não para a desarmo-
nia, não para a existência de conflitos 
mas para a harmonia dos membros desta 
Nação cujo corpo deveremos preservar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os destaques requeridos estão 
relacionados com o mesmo assunto dos 
requerimentos dos Srs. Deputados José 
Barbosa e A.dolpho Oliveira. As emen-
das são iguais. De modo que se não hou-
ver mais quem peça a palavra sôbre a 
matéria, eu a concedo ao Sr. Sub-Rela-
tor, Deputado Oliveira Brito, para emitir 
o último parecer. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, pouco 
tenho a acrescentar às razões que aduzi 
quando momentos antes falei sôbre a 
matéria. Confirmo inteiramente o que 
sustentei, em que pêse o brilhantismo da 
argumentação em sentido contrário de 
que se valeram os nobres Deputados 
Adolpho Oliveira, Chagas Rodrigues e 
Ulysses Guimarães e os eminentes Se-
nadores Josaphat Marinho e Aurélio 
Vianna. 

Realmente, procurou-se aqui colocar a 
questão em têrmos de respeito ou não à 
autonomia municipal, invocando-se a 
razão de ser o eleitorado da Capital o 
mais esclarecido e, conseqüentemente, o 
que estaria em melhores condições para 
efetuar a escolha de homens capazes de 
dirigir os seus destinos. 

Repito que não obstante essa verdade, 
não obstante ser indiscutível que as 
grandes cidades são exceções e algumas 
dessas exceções nem sempre trilharam 
pelo bom caminho, pois todos temos co-
nhecimento de fatos que aqui não pre-
cisam ser relembrados, de que nem sem-
pre as escolhas feitas pelas grandes ci-
dades foi a mais feliz. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas também nem sempre as nomeações 
são as mais acertadas. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Ainda mais, Sr. Presi-
dente, sabem os Srs. Congressistas mem-
bros desta Comissão que a coordenação, 
a solução dos problemas administrativos 
das Capitais que dependem da coorde-
nação da ajuda do poder estadual nem 
sempre foi possível pelas divergências, 
pela convivência em têrmos nem sempre 
os mais cordiais, entre prefeitos e gover-
nadores. E sabe ainda a Comissão que o 
argumento usado pelo nobre Senador 
Aurélio Vianna de que, no Estado do Rio 
de Janeiro, a Oposição elegeu a maiQria 
da Assembléia Legislativa, da qual vai 
depender a nomeação do governador, do 
prefeito de Niterói, vem de encontro à 
sabedoria do projeto e submete à decisão 
da Assembléia Legislativa a escolha feita 
pelo governador. 

Quer isso dizer - e acredito que acon-
tecerá - que, em vez de barganha, de 
transações menos edificantes - porque 
não considero que a Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro seja 
capaz de negociar com motivos subalter-
nos -, o fato de o governador, ali, não 
ter maioria, levá-lo-á a fazer escolha 
de um homem que possa, realmente, me-
recendo a sua confiança, receber tam-
bém o apoio da oposição. 

Portanto, o argumento dado pelo no-
bre Senador pela Guanabara, ilustre 
Professor Aurélio Vianna, veio ao en-
contro da tese esposada pelo projeto. 
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Pela Constituição de 46, os prefeitos 
das capitais eram nomeados por livre 
escolha dos respectivos governadores de 
Estado. Hoje, essa escolha está na de-
pendência da aprovação das assembléias 
legislativas, como está a escolha de altos 
funcionários da República na dependên-
cia da aprovação do Senado. 

Não acredito, portanto, nem mesmo na 
hipótese - hipótese que tem ocorrido -
de que o partido que apóia o Presidente 
da República não ter maioria no Senado 
da República, que a indicação de qual-
quer alto funcionário, para ter o apaio 
daquela Casa do Congresso, dependa de 
transação. Não acredito. Seria uma 
injúria que faríamos aos nossos legis-
ladores. 

Assim sendo, mantenho o parecer con-
trário à aprovação da emenda que obje-
tiva suprimir a exigência do projeto, da 
nomeação dos prefeitos das capitais dos 
Estados pelos respectivos governadores. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos passar à votação. Os 
Srs. congressistas que aprovarem o pa-
recer votarão sim, e os que o rejeitarem 
votarão não. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro 
que a votação seja nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Será feita a chamada no-
minal. 

(Procede-se à chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Por 13 votos contra 8 foi 
mantido o parecer. 

Destaque requerido pelo Sr. Deputado 
José Barbosa para a Emenda n.0 883/4. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Se-
nhor Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) 
Tem a palavra. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Encaminhando a votação) - Sr. Presi-
dente, o ilustre Deputado Oliveira Brito 
já há 24 horas que deixou de sentar-se 
ao lado nesta cadeira democrática, já 
também ocupada por tantos parlamen-
tares, e me desafiou, me lançou um rep-
to - se porventura eu encontrasse algu-
ma emenda distribuída a êle, como Sub-
Relator, para apreciar, e que não foi por 
S. Ex.a considerada - e eu encontrei. É 
justamente a Emenda 883/4, nem apro-
vada, nem rejeitada, nem considerada 
prejudicada. 

É a emenda que manda suprimir a alí-
nea B do § 1.0 , art. 15, inciso II, isto é: 
"Serão nomeados pelo governador, com 
prévia aprovação do Presidente da Re-
pública, os prefeitos dos municípios de-
clarados de interêsse da segurança na-
cional." 

Sr. Presidente, o projeto ora em de-
bate armou o Poder Executivo, no que 
diz respeito à segurança nacional, de 
um instrumental poderoso. Estabelece, 
por exemplo, como norma, na Seção V, 
que trata da segurança nacional, art. 87, 
que tôda pessoa, natural ou jurídica, é 
responsável pela segurança nacional, nos 
limites definidos em lei. 

Não obstante essa norma, pela qual 
todo cidadão passa a ser um agente da 
segurança nacional e poderá ser respon-
sabilizado por crime político de omissão, 
como qualquer cidadão pode ser respon-
sabilizado por crime omissivo, segundo o 
art. 135 do Código Penal vigente; não 
obstante essa emenda estabelecer que os 
Municípios do País considerados de in-
terêsse da segurança nacional devem ter 
os seus Prefeitos, os seus interventores 
locais, nomeados pelos Governadores, 
com prévia aprovação do Sr. Presidente 
da República, eu perguntaria ao ilustre 
Sub-Relator se porventura todos os Mu-
nicípios do Brasil, inclusive os seus dis-
tritos, as áreas por êles, municípios, 
abrangidas, não são de interêsse da se-
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gurança nacional? Eu perguntaria, por 
exemplo, se um Município do Rio Grande 
do Norte, do Amazonas, do Rio Grande 
do Sul ou de São Paulo não são todos 
do interêsse da Segurança Nacional -
em princípio e aliás, como estabelece o 
artigo referido há pouco, o art. 87? 

Ainda mais, Sr. Presidente, porventura 
a eleição de um Prefeito pelo povo da 
cidade, do município, brasileiros, patrio-
tas, iria contrariar os interêsses da se-
gurança nacional? A êsse respeito eu 
quero evocar aqui as palavras de um 
grande brasileiro de Santa Catarina, o 
ex-Ministro do Exterior Lauro Müller, 
que afirmava que quem nasce no Brasil 
é brasileiro ou traidor. 

Compreendo, Sr. Presidente, o conceito 
de segurança nacional, no caso em de-
bate, mais quanto ao aspecto técnico-
administrativo do que quanto ao aspecto 
político. 

Nenhum Prefeito, do menor município 
do Brasil, que seja obviamente conside-
rado de interêsse da segurança nacio-
nal, se recusará a colaborar com as au-
toridades militares no sentido de armar 
um esquema paralelamente ao do Exe-
cutivo, eleito pelo povo, para que sejam 
tomadas tôdas as medidas preventivas 
ou efetivas, desde que, em certas cir-
cunstâncias, assim o exigem os altos in-
terêsses da Pátria. 

Nem o Prefeito, nem o Vice-Prefeito, 
nem tampouco os vereadores se recusa-
riam, estou certo, a colaborar com os 
órgãos da segurança nacional no sen-
tido de que, sem prejuízo da autonomia 
do município, sem prejuízo do direito de 
escolha, pelos munícipes, de seus gover-
nadores, seja armado, na paz ou na 
guerra, o esquema de segurança nacio-
nal. Daí o sentido e o alcance de minha 
emenda, para que seja supresso do texto 
a alínea B a que a emenda se refere. 
(Muito bem!) 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, para encami-
nhar a votação, o nobre Deputado Adol-
pho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, abono as considerações 
oportunas do eminente Deputado José 
Barbosa. O dispositivo em causa é um 
daqueles muitos constantes do texto que 
me levam à conclusão de que, se não fôr 
feita correção muito cuidadosa, a nova 
Constituição será documento destinado a 
manter e a estimular a existência per-
manente de clima de guerra no Brasil. 
Não a guerra externa nem a desgraça 
da guerra civil, mas a guerra psicológica 
permanente, o estado de guerra, enfim. 

Ora, vejam v. Ex.a•: princípio consti-
tucional consagrado, da nomeação de 
prefeitos de cidades, sendo de base mi-
litar ou pôrto militar de excepcional im-
portância para a defesa do País, é trans-
formado nesta paupernma redação: 
". . . municípios declarados de interêsse 
da segurança nacional, por lei de inicia-
tiva do Poder Executivo"; terão os seus 
prefeitos nomeados pelo Governador. 

Pergunto, Sr. Presidente: "Município 
declarado de interêsse de segurança na-
cional", sob que prisma? O nobre Depu-
tado José Barbosa lembrou muito bem: 
se todo cidadão é responsável pela se-
gurança nacional, é agente da segurança 
nacional, com muito mais forte razão 
todo município é sede de uma região de 
segurança. 

"Declarados de interêsse da segu-
rança nacional, por lei" ... 

Que lei? Será pela já anunciada, a 
famigerada Lei de Segurança? 

Segundo o superconstitucionalista do 
ano, o Sr. Carlos Medeiros da Silva, essa 
Lei de Segurança vai ser pior que a Lei 
de Imprensa; ou será por Lei Estadual? 
O projeto não esclarece. 

E quais as condições preliminares para 
que se declare do interêsse da segurança 



-322-

nacional o município? Também não se 
esclarece. Poderei contribuir com emen-
da condicionando essa declaração de in-
terêsse da segurança nacional à prévia 
audiência do Conselho de Segurança 
Nacional. 

Se fôr aprovado o texto como está, por 
exemplo, todo e qualquer município de 
fronteira do Brasil com outros países, é 
município de super-interêsse da segu-
rança nacional. E qualquer município, 
se fôr sede de batalhão ou que tenha 
um destacamento das Fôrças Armadas 
- caçadores ou cavalarianos etc -, será 
de interêsse da segurança nacional. 

O Sr. Deputado Adauto Cardoso -
Desde que declarado em lei. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Que lei? Lei da Segurança Na-
cional? 

O Sr. Deputado Adauto Cardoso - Lei 
que V. Ex. a vai elaborar. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Onde está essa referência? Pelo 
contrário, V. Ex.a vai encontrar no capí-
tulo dos decretos-leis a competência ex-
pressa do Presidente da República de 
editar êsses abomináveis documentos, re-
manescentes de um Estado Nôvo redi-
vivo. 

O Sr. Ernâni Sátiro - Por lei de ini-
ciativa do Poder Executivo. Logo, su-
bentende-se que lei do Congresso. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Não vejo êste subentendi-
menta. 

O Sr. Deputado Ernâni Sátiro - Se 
fôsse competência do Govêrno, não seria 
de iniciativa do Poder Executivo. Seria 
atribuição do Presidente da República. 
Quando fala em iniciativa do Executivo, 
está mais que claro que será por lei do 
Congresso. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Eminente companheiro, meu 
digníssimo ex-Presidente de partido, 

partido que, por segurança nacional, 
também foi fechado e foi extinto, por-
que naturalmente atentava contra a se-
gurança do País, V. Ex.a é, agora, uma 
das figuras mais ilustres de uma orga-
nização que surgiu das cinzas dos par-
tidos incinerados. 

O Sr. Deputado Ernâni Sátiro - Devo 
esclarecer que não sou membro da Co-
missão. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA- V. Ex.a deveria fazer parte. V. Ex.a 
faz falta. 

Vou concluir, Sr. Presidente. 
Na época em que vivemos, a lei de 

iniciativa do Poder Executivo pode ser, 
perfeitamente, decreto-lei. E não vai 
faltar talento ao eminente Ministro da 
Justiça para sustentar essa tese. Já sus-
tentou teses piores, por que não susten-
taria essa? É perfeitíssima para êle. Pode 
não ser perfeita para V. Ex.a, que tem 
aquela nossa velha e tradicional forma-
ção democrática, mas para o Ministro 
Carlos Medeiros e Silva é perfeitamente 
razoável que uma iniciativa do Poder 
Executivo seja um decreto-lei sôbre se-
gurança nacional. 

Mas, Sr. Presidente, vou votar a favor 
da emenda do nobre Deputado José Bar-
bosa. Se porventura ela não fôr apro-
vada, eu tenho um destaque para que se 
acrescente ao dispositivo a expressão 
"com a prévia audiência do Conselho de 
Segurança Nacional". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Não havendo mais quem peça 
a palavra para falar sôbre o assunto, eu 
a concedo ao Sr. Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, continuo 
a ouvir, com atenção e a maior simpatia, 
a sustentação agora proferida pelos no-
bres Deputados José Barbosa e Adolpho 
Oliveira. Seus argumentos, porém, não 
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me convenceram. Ainda está de pé a 
minha convicção de que não haverá 
lesão maior se êste ou aquêle Município, 
que por lei de iniciativa do Presidente da 
República e, conseqüentemente, votada 
pelo Congresso Nacional, fôr considerado 
de interêsse da segurança nacional. 

A segurança nacional é uma só, não 
havendo, portanto, necessidade de se 
declarar qualquer município de excep-
cional interêsse para a segurança na-
cional. 

Estamos no fim de um govêrno e no 
limiar de outro, e votando uma Consti-
tuição cuja vigência vai coincidir com o 
início da nova administração. É preciso, 
meus eminentes companheiros de Co-
missão, que abramos um crédito de con-
fiança e que não percamos a fé em nós 
próprios, quando tivermos de apreciar 
medida dessa natureza. 

Realmente, o Sr. Presidente da Repú-
blica, ao propor a medida ao Congresso 
Nacional, haverá de justificá-la. 

Portanto, é uma exceção que se abre à 
autonomia municipal, o que considero 
perfeitamente justificável, porque, acima 
da autonomia pura e simples, está o in-
terêsse da ordem e da segurança do Es-
tado. ' 

Por estas razões, Sr. Presidente, man-
tenho o Parecer contrário à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Se-
nhor Presidente, requeiro votação no-
minal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Os Srs. Membros da Comissão 
que concordam com o Parecer, votarão 
sim e os que rejeitam, votarão não. 

Vai-se proceder à chamada. 

(Procede-se à chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Votaram sim 13 Srs. Congres-
sistas; votaram não 8 Srs. Congressistas. 

Está rejeitado o destaque. 
Passa-se à emenda. 
Se não houver quem peça a palavra, 

considero encaminhada a votação, em 
face das declarações feitas pelo Senhor 
Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. ADOLPHO OLIVEIRA - Creio 
que o Senhor Sub-Relator não se pro-
nunciou sôbre esta emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator para se pronunciar sôbre a ma-
téria. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, tenho o 
parecer contrário sôbre a emenda e o 
mantenho pelas razões aqui já expen-
didas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Os Srs. Congressistas que con-
cordam com o parecer do Sr. Sub-
Relator, queiram permanecer sentaclos. 
(Pausa.) 

Está aprovado. 
Passa-se aos destaques requeridos pelo 

Deputado José Barbosa, o primeiro, sôbre 
a Emenda n.0 883-7, o segundo sôbre a 
Emenda n.0 883-8. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Se-
nhor Presidente, tendo em vista a deci-
são a respeito de tudo isso, tomada pela 
Comissão, pela sua maioria, retiro os 
dois pedidos de destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retirada 
de destaques requeridos pelo Deputado 
José Barbosa. 

Sôbre a mesa requerimento do Senador 
Heribaldo Vieira, também relativo ao 
art. 15, da Emenda n.0 593, subscrita em 
primeiro lugar, pelo Deputado Guilher-
me Machado, que manda dar à letra a, 
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item li, art. 15, Capítulo III, a seguinte 
redação: 

"à decretação e arrecadação dos tri-
butos de sua competência e à apli-
cação de suas rendas, obedecido o 
princípio de prioridades na solução 
dos problemas sanitários e de edu-
cação." 

Em votação. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra pa-

ra encaminhar a votação, solicito ao 
Sr. Sub-Relator que se pronuncie. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, dei pa-
recer contrário à emenda porque não 
seria possível estabelecerem-se, na Cons-
tituição, prioridades. As prioridades se-
rão indicadas naturalmente pela natu-
reza dos interêsses desta ou daquela co-
muna, nesta ou naquela oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. Membros desta Co-
missão que estão de acôrdo com os têr-
mos do parecer do Sr. Sub-Relator quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Passa-se ao requerimento de destaque 

do Sr. Deputado Ulysses Guimarães 
para a emenda n.0 70-III. 

Esta emenda manda acrescentar ao 
art. 15 mais três parágrafos: 

(Lendo) 
"§ 5.0 - O número de vereadores 
será, no mínimo, de sete e no má-
ximo de vinte e um, tendo-se em 
vista o eleitorado do município. 

§ 6.0 - A União ou Estado poderá 
estabelecer áreas de desenvolvimento 
prioritário, nas quais realizará a ad-
ministração provisória e efetuará as 
obras e serviços necessários ao re-
erguimento sócio-econômico da re-
gião, na forma que a lei indicar ... " 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
meu destaque tem êste sentido. O Sub-

Relator deu parecer favorável ao § 5.0 

da Emenda n.0 70. Meu destaque é no 
sentido de que seja rejeitada esta parte 
da emenda, que teve parecer favorável 
do Sub-Relator, contra o qual estou, por-
que meu destaque é supressivo. Quer 
dizer, meu destaque irá fazer com que 
não prevaleça o parecer do Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
tendo em vista o parecer do Relator da 
Comissão e também a orientação tra-
zida pelo Sub-Relator, tomo a liberdade 
de propor a S. Ex.a que examine a viabi-
lidade de destacar, ao § 5.0, o seguinte: 
"o número de vereadores será, no má-
ximo, de 21, tendo-se em vista o eleito-
rado do município". Assim, S. Ex.a vai 
atender a uma solução correta, conci-
liatória, permitindo que continuem 
aquêles municípios que tenham o míni-
mo de cinco vereadores, não obrigados 
a aumentar êsse número ao mesmo 
tempo estabelecendo limite que não deva 
ser ultrapassado, sob pena de se torna-
rem demasiadamente grandes as repre-
sentações de vereadores às Câmaras 
Municipais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Deputado Ulysses Gui-
marães ouviu a sugestão do nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. Parece-me, ten-
do em vista o parecer em parte favo-
rável, que a sugestão do Deputado Adol-
pho Oliveira não corresponde propria-
mente ao objetivo visado pelo Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. ULYSSES GUIMARAES - Sr. 
Presidente, entendo que não deveríamos 
fixar na Constituição nem número mí-
nimo, nem máximo. Existem Municípios, 
segundo estou informado, em que :seria 
conveniente um número inferior a sete, 
mas também existem casos, como o de 
São Paulo, em que o número de vinte e 
um se revelou insuficiente. Não vejo por 
que, na Constituição, fixem-se máximos 
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e mínimos. Acho que o assunto deva ser 
resolvido ou pelas constituições estadu-
ais ou por lei complementar. 

Por isto, êste meu destaque, é no sen-
tido de que não conste êsse dispositivo 
da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, acolhi a 
emenda nos têrmos em que se encontra 
redigido o § 5.0 Mas, atento às ponde-
rações feitas pelo nobre Deputado Adol-
pho Oliveira de que no Brasil há muni-
cípios cujas Câmaras de Vereadores são 
constituídas de menos de 7 membros, eu 
reformulo o meu parecer para excluir 
do texto que inicialmente teve a minha 
acolhida a expressão "no mínimo de 7" 
a fim de que a redação definitiva fique 
assim: 

"O número de vereadores será no 
máximo de 21, tendo em vista o elei-
torado do município." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com êsse parecer vamos sub-
meter a votos na Comissão o requeri-
mento do Sr. Deputado Ulysses Guima-
rães. 

Os Srs. que aprovarem o parecer de-
vem permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Passamos, agora, ao requerimento de 
destaque da Emenda n.0 62, do Senhor 
Deputado Ulysses Guimarães. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, desejo ouvir um 
esclarecimento do Sr. Sub-Relator. Pa-
rece-me que a minha preocupação era 
a de que êsse acôrdo independia de ho-
mologação por parte do órgão responsá-

vel do Estado ou Município. Mas creio 
que há uma outra redação determinando 
que os órgãos responsáveis, de um lado 
e de outro, se pronunciassem para con-
valecê-lo. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito (Sub-
Relator) - Sr. Presidente, tem razão o 
nobre Deputado Ulysses Guimarães. O 
assunto foi considerado no parecer às 
Emendas n.0 ' 62 e 794. 

Da Emenda n.0 62 foi retirada a ex-
pressão "das Câmaras Municipais" para 
se incluir no projeto. E da emenda 
n. o 794 o trecho : 

". . . assegurada a participação fi-
nanceira da União e dos Estados na 
forma que a lei regular." 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, retiro o desta-
que. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Retirado o destaque, passamos 
agora ao requerimento de destaque, tam-
bém de autoria do nobre Deputado Ulys-
ses Guimarães, à Emenda n.0 54, que diz: 

"Acrescente-se à letra a do art. 15, 
as seguintes palavras: 

"Com prestação de contas e publi-
cação de balancetes no prazo fi-
xado pela lei." 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, tenho a impressão de que 
esta emenda teve parecer favorável do 
Relator. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito (Sub-
Relator) - Exato, teve parecer favo-
rável. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Então, Sr. Presidente, retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passamos então ao destaque 
requerido também pelo nobre Deputado 
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Ulysses Guimarães para a Emenda 
n.0 53, assim concebida: 

"Acrescente-se ao § 3.0 do art. 15 do 
Projeto de Constituição, as seguintes 
palavras: 

"e se dará tôda vez que o Prefeito 
não prestar contas e não publicar 
balancetes nos prazos estabelecidos 
em lei." 

O Sr. Deputado Oliveira Brito (Sub-
Relator) - Sr. Presidente, teve igual-
mente parecer favorável. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Requerimento de destaque do 
Deputado Chagas Rodrigues, para a 
Emenda n.0 268/1. 

Primeiro, para aprovação, com a se-
guinte redação: 

"Dê-se a seguinte redação ao inci-
so I do art. 15: 

I - pela eleição direta do Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores, realizada 
simultâneamente em todo o País, 
dois anos antes das eleições gerais 
para Governador, Câmara dos Depu-
tados e Assembléias Legislativas." 

Em face de votações que já se verifi-
caram, parece-me prejudicada esta ma-
téria. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Evita, apenas, a simultâneidade, acho 
que não está prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O item I do art. 15 é o se-
guinte: 

"Autonomia do Município será asse-
gurada pela eleição direta do Pre-
feito e Vereadores." 

V. Ex.a manda: 
" ... do Prefeito, Vice-Prefeito e Ve-
readores, realizada simultâneamente 
em todo o País, dois anos antes das 
eleições gerais para Governador, Câ-

mara dos Deputados e Assembléias 
Legislativas." 

V. Ex.a considera deva ser mantido o 
requerimento de destaque? 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues 
Com relação aos Prefeitos eleitos, não 
está prejudicada. Quando muito estaria 
prejudicado quanto aos Prefeitos das Ca-
pitais e dessas cidades, aí é apenas 
quanto ao prazo ou época da eleição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A simultâneidade das eleições 
e no prazo anterior de dois anos das elei-
ções de governador. ~ste o objetivo do 
destaque de V. Ex.a? 

O Sr. Chagas Rodrigues - Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Dou a palavra ao Sub-Relator, 
para expor seu parecer sôbre a matéria. 

O SR. OLIVEIRA BRITO (Sub-Relator) 
- Senhor Presidente, acolhi idêntica 
emenda de iniciativa do Sr. Deputado 
Rondon Pacheco, a qual estabelece que, 
entre os princípios que asseguram a au-
tonomia municipal, está a eleição direta 
dos prefeitos, ocorrida, simultâneamen-
te, em todo o País, dois anos antes da 
eleição do Governador. ~ emenda que 
vem ao encontro de dispositivo da de 
n.0 14, votada pelo Congresso Nacional 
mais ou menos no mesmo sentido. Já 
aprovamos o dispositivo que estabelece 
que a eleição de vereador ou de prefeito, 
a eleição municipal, se realizará em todo 
o Território Nacional, a partir de 70, no 
mesmo dia, e dois anos antes da eleição 
do Governador. 

Portanto, a emenda tem parecer fa-
vorável. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Se é assim, 
Sr. Presidente, não há mais razão, nesta 
altura, para insistir no destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Defiro o requerimento de re-
tirada do destaque. 
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Passamos, agora, ao requerimento de 
destaque, do Deputado Ulysses Guima-
rães, para a Emenda n.0 781-25: 

"Suprima-se o § 3.0 do art. 16." 
Tem a palavra o nobre Deputado Ulys-

ses Guimarães. 
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-

RÃES - Senhor Presidente, o objetivo 
de minha emenda é evitar que o Govêr-
no do Território nomeie os prefeitos dos 
municípios. 

O que importa é a situação de muni-
cípio. Institucionalmente, se há um mu-
nicípio é porque existem interêsses locais 
que devem ser decididos por autoridades 
locais, vereadores e prefeitos locais. 

O fato de o município ser pequeno não 
significa situação diferente de um mu-
nicípio de Estado. 

Dir-se-á que, nos Territórios, os Go-
vernadores são nomeados. Não importa. 
O que importa é a situação municipal. 
Entendo, Sr. Presidente que se se elege 
o vereador, deveria eleger-se o prefeito. 
Seria uma prática democrática, princi-
palmente em lugares mais recuados, pois 
o eleitorado se iria exercitando para boa 
escolha de seus representantes. O que 
importa é que, se existe município, deve 
ser respeitada sua autonomia. É êste o 
objetivo do destaque. É supressivo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não houver quem queira 
mais usar da palavra, eu a concedo ao 
Sr. Sub-Relator, para opinar sôbre o pe-
dido de destaque com objetivo de rejei-
ção do § 3.0 

Tem a palavra o Sr. Deputado Oli-
veira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, esta foi 
uma das poucas emendas sôbre as quais 
tomei uma decisão definitiva, constante 
do parecer, que a inclui entre as emen-
das que devem ser rejeitadas. E assim 
o fiz, depois de estar informado de que 
a situação atual, em vigor desde que se 

criaram os Territórios, é o da nomeação 
dos prefeitos pelos governadores. 

Participo da tese sustentada pelo 
Deputado Ulysses Guimarães, no sentido 
de que, se o Território se divide em mu-
nicípios, dever-se-ia dar aos mesmos o 
direito de escolha dos seus dirigentes. 
É um princípio democrático que está não 
só no pensamento, mas na alma de todos 
nós. Assim sendo, não tenho nenhuma 
dúvida em retificar o meu parecer, de 
acôrdo com o pensamento do Senhor 
Relator-Geral, para acolher o destaque 
do Sr. Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação o parecer do Se-
nhor-Relator. 

Os Srs. Membros da Comissão que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Fica, portanto, deferido o destaque 

para se suprimir o § 3.0 do art. 16. 
Temos, aqui, um requerimento do Se-

nhor Senador José Guiomard, para a 
emenda n.0 386, que manda que se acres-
cente ao art. 16 o seguinte: 

"reconhecidos aos juízes dêstes idên-
ticos direitos." 

O Sr. Senador José Guiomard - Senhor 
Presidente, peço a palavra, para encami-
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
José Guiomard. 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD 
- Sr. Presidente, pena que não exista 
neste órgão misto de Deputados e Se-
nadores, pelo menos um Deputado re-
presentante dos Territórios Federais, 
continuando assim certa restrição a ês-
ses ilustres e dignos representantes, por 
assim dizer, das colônias de nossa pá-
tria. Se isto, como estou dizendo, acon-
tecesse, estou seguro de que êles apoia-
riam o que vou dizer. Quando V. Ex.a e o 
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Sub-Relator tiverem ocasião de visitar 
estas parte do nosso Brasil, chamadas 
Territórios Federais, V. Ex.as não en-
contrarão, talvez, nem mesmo nas suas 
capitais, um juiz sequer. Há muitos anos 
é o que acontece. . . Alguma co usa deve 
estar errada! 

Entendo necessário fixar-se esses juí-
zes, pois, mesmo quando existem, não 
vão lá ... Havia Comarcas, no tempo em 
que o Acre era Território, criadas há 
cêrca de vinte e cinco anos, que nunca 
tiveram juízes em suas sedes, como no 
caso de Feijó! 

Então, Sr. Presidente, não basta que a 
lei estabeleça condições para que êsses 
juízes sejam nomeados e exerçam suas 
funções. A nosso ver, a própria Consti-
tuição deve estabelecer algumas medidas 
que, de uma vez por tôdas, possam dar 
a essas unidades do Brasil, juízes, o que é 
absolutamente necessário. Sem justiça 
não há segurança, não há democracia, 
não há nada. 

Sr. Presidente, entendo que a razão 
principal é a seguinte: os juízes são 
nomeados para cargos isolados, não têm 
promoção de espécie nenhuma, não têm 
aumento de remuneração, senão nos re-
ajustamentos que o Govêrno Federal 
promove de tempos em tempos. No en-
tanto - aqui é que está a injustiça mais 
clamorosa - o concurso para o provi-
mento dêsses cargos é o mesmo realiza-
do para provimento dos cargos de juí-
zes do Distrito Federal, mas êstes têm 
acesso ao Tribunal de Justiça, e os juí-
zes dos Territórios Federais não têm di-
reito a êsse acesso. 

De maneira que a permanência dêles 
à frente de suas Comarcas é um eterno 
desestímulo, pela falta de remuneração 
adequada, pela falta de promoção, em-
bora tenham feito o mesmo concurso 
que os seus colegas. 

Peço aos nobres membros da Comissão 
que meditem no fato de que os Territó-
rios Federais até hoje não possuem uma 

Justiça organizada, enquanto que o jo-
vem Estado do Acre, com apenas quatro 
anos, já tem as suas Comarcas providas 
de juízes. (Muito bem!) 

O Sr. Deputado Adauto Cardoso - Se-
nhor Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado. 

O SR. DEPUTADO ADAUTO CARDOSO 
- Sr. Presidente, na qualidade de Sub-
Relator, na parte relativa ao Poder Ju-
diciário, tenho algumas observações a 
fazer acêrca das críticas que o eminente 
Senador José Guiomard acaba de tecer 
em defesa do destaque que está distri-
buído a outro Relator. Mas acredito 
que tão familiarizado quanto o próprio 
Deputado Oliveira Brito com essa ma-
téria, tenho o dever de colaborar com 
S. Ex.a lembrando que o art. 16 dá a so-
lução clara para o assunto, determinan-
do que a lei federal disporá sôbre a or-
ganização administrativa e judiciária do 
Distrito Federal e dos Territórios. 

É certo que essa determinação deverá 
ter, em redação final, um aditamento -
o de que, nessa organização judiciária, se 
observarão as regras do art. 143, que dis-
põe sôbre a Justiça dos Estados. Com 
isso se terá contornado o motivo da crí-
tica do nobre Senador José Guiomard, 
que visa ao futuro, isto é, à organização 
judiciária futura dos Territórios, e não 
certamente o passado, como se nota na 
justificação da emenda. 

Era a lembrança que queria fazer ao 
eminente Relator, com o qual colaboro 
de bom grado. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não houver mais quem 
queira pronunciar-se sôbre a matéria, 
darei a palavra ao Sr. Sub-Relator para 
emitir parecer quanto ao destaque e 
também quanto aos esclarecimentos 
prestados, como colaboração, por parte 
do nobre Deputado Adauto Cardoso. 
(Pausa.) 
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Tem a palavra o nobre Sr. Sub-Relator, 
Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, agra-
deço ao nobre Deputado Adaucto Car-
doso o subsídio que S. Ex.a trouxe ao es-
clarecimento da matéria. 

Realmente, Presidente da Comissão de 
Justiça durante vários anos e, naquele 
órgão, Relator de todos os assuntos do 
Poder Judiciário, tomei conhecimento do 
problema da Justiça dos Territórios. 

A situação retratada pelo Senador José 
Guiomard é exata. Várias tentativas já 
foram feitas para levar os juízes dos 
Territórios que residem na Guanabara, 
quase todos, a pelo menos visitar as co-
marcas para as quais foram nomeados. 

Deu-se aos juízes dos Territórios, por 
volta de 1958 a 1959, através de um pro-
jeto do qual fui relator, quanto à remu-
neração, situação igual à que têm os 
juízes-substitutos da antiga Capital Fe-
deral - a Guanabara. Portanto, o 
problema já não era de remuneração, 
mas de criar, nas comarcas - acredito 
eu - condições para a fixação dos ma-
gistrados nas terras onde iriam exercer 
a sua judicatura. 

Por informações recentes, posso asse-
gurar à Comissão que a situação não se 
modificou: os juízes dos Territórios não 
exercem, ali, a judicatura, o que quer 
dizer que os Territórios não os têm ali. 
Mas êles terão reconhecidos iguais direi-
tos aos demais juízes. J!:sses direitos êles 
têm: são inamovíveis, são vitalícios ... 

O Sr. Senador José Guiomard - Não 
têm acesso à segunda entrância. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Aí, é uma questão de 
organização judiciária; é na lei que o 
projeto recomenda que se faça ou se 
regule a organização da justiça, que se 
deve resolver o problema, e não desde já 
dizendo que têm iguais direitos. Iguais 
direitos em que sentido? J!:les pertencem 

à mesma carreira? Nesse caso, dever-
se-ia fazer uma organização que incluís-
se os juízes dos Territórios na própria 
justiça do Distrito Federal ou, então, re-
conhecer que daqui da Capital ou na 
Guanabara podem êles exercer a judica-
tura, por exemplo, no Território do 
Amapá. 

De modo que a questão é mais social, 
é de que, ainda, desgradaçamente, não 
criamos no interior, sobretudo nas re-
giões mais distantes, aquelas condições 
de fixação do homem ao meio. É o que 
acontece em quase todos os Estados bra-
sileiros, desde o Rio Grande do Sul até 
o Acre, em relação às professôras diplo-
madas que se educam sobretudo nas es-
colas das capitais mas não vão, não há 
meio de aceitarem nomeação para os 
municípios do interior. É a situação de 
pobreza dessas regiões que impede que o 
cidadão que se educa noutro meio, por-
que incorporou à sua própria vida outras 
condições de civilização, porque conhece 
o bem-estar do progresso, fique nos lu-
gares mais inóspitos . 

A sugestão do nobre Deputado Adauto 
Lúcio Cardoso teria tôda <1. minha aco-
lhida se me fôsse dado acrescer alguma 
coisa ao projeto, se a emenda destacada 
a pedido do nobre Deputado José Guio-
mard dissesse que "observado o disposto 
no capítulo do Poder Judiciário relativa-
mente à Justiça dos Estados", eu estaria 
de pleno acôrdo, mas não posso apresen-
tar uma subemenda. Não há nenhuma 
emenda tratando da matéria. Conse-
qüentemente, não poderemos inovar, e 
não podendo inovar, é impossível acolher 
a sugestão oportuna do nobre Deputado 
Adauto Cardoso. 

Nessas condições, Sr. Presidente, eu me 
manifesto contràriamente ao destaque 
requerido pelo nobre Senador José Guio-
mard. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Os Srs. Membros da Comissão 
que concordarem, pelos motivos ofereci-
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dos, com o parecer do Sr. Sub-Relator, 
queiram conservar-se sentados (Pausa.) 

Está aprovado o parecer contra o voto 
do Sr. Senador José Guiomard. 

Passamos, agora, ao requerimento de 
destaque do nobre Senador Aurélio Vian-
na, relativamente à Emenda n.0 583, que 
manda suprimir no art. 18, § 1.0 , as se-
guintes expressões: 

"resolverá os conflitos de compe-
tência tributária entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios." 

Tem a palavra, para um esclareci-
mento, o Sr. Deputado Oliveira Brito 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
<Sub-Relator) - Sr. Presidente, quero 
esclarecer ao nobre Senador Aurélio 
Vianna que, sôbre êsse assunto, acolhi 
emenda de S. Ex.a, a de n.0 428, n.0 5, 
que manda substituir "resolverá", por: 
"disporá sôbre". 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Se-
nhor Presidente, retiro o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Ainda um requerimento de 
destaque do Sr. Senador Aurélio Vianna, 
também relativamente ao art. 18, man-
dando suprimir os §§ 2.0 , 3.0 e 6.o 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Se-
nhor Presidente, pedi a supressão dêsses 
parágrafos, porque isso não é matéria, a 
nosso ver, data venia, de Constituição, 
mas de lei complementar ou mesmo de 
lei comum. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aielxo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Oliveira Brito, Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, a maté-
ria, na verdade, é mais de lei ordinária 
do que de Constituição. 

Acresce, todavia, que a medida é acau-
teladora, ao estabelecer limites, princí-
pios, dentro dos quais se exercerá a fun-

ção legislativa, ao fixar os critérios para 
a cobrança através de lei complementar, 
de taxa de melhoria. 

Assim sendo, mantenho o parecer con-
trário à emenda. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Permita V. Ex. a um esclarecimento. A 
discussão envolve o § 4.0 ? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alelxo) - Não, é supressivo dos §§ 2.0 , 

3.0 e 6.0 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Acredito que o nobre Sub-Relator, se 
atentasse melhor, concluiria pela incon-
veniência, não só por se tratar de maté-
rias de lei comum, como por envolver 
dificuldades que amanhã perturbarão a 
ação administrativa. Além do que, tenho 
a impressão de que o disposto no § 6.0 

entrou aí por equívoco. É de tal maneira 
confuso que parece que nem o autor será 
capaz de discriminar do que se trata. 
São três dispositivos típicos de lei ordi-
nária. 

Sr. Presidente, assim, em pedido de es-
clarecimento já não posso discutir nesta 
altura. Por intermédio de V. Ex.a, evi-
dentemente, me dirijo ao nobre Sub-
Relator e ao nobre Relator para que re-
vejam o critério preliminarmente esta-
belecido, para concluirmos pela supres-
são dêsses dispositivos. Não são matéria 
constitucional. São de manifesta incon-
veniência. 

O SR. AURÉLIO VIANNA (Para escla-
recimento) - Sr. Presidente, tenho 
emenda ao art. 18, § 3.0 , assim redigida: 

"A contribuição de melhoria tera. 
seus critérios e forma de cobrança 
fixados em lei, e não poderá ser exi-
gida em limites superiores ao custo 
da obra pública realizada nem ao 
acréscimo de valor que dela resulte 
para o imóvel beneficiado." 

Pergunta: caso rejeitados os meus des-
taques, pelo parecer do Relator, estará 
prejudicada esta? 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, fiquei impres-
sionado com a lembrança do eminente 
Senador Josaphat Marinho e acho que 
não se deve incluir no texto da Consti-
tuição dispositivo indecifrável: 

"A União poderá, desde que não te-
nham base de cálculo e fato gerador 
idênticos aos dos impostos previstos 
nesta Constituição, instituir outros 
além daqueles a que se referem os 
artigos 21 e 22 e que não se conte-
nham na competência tributária pri-
vativa dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, podendo transferir a 
êsses o exercício dessa competência 
residual em relação a determinados 
impostos, cuja incidência fôr defi-
nida em lei federal." 

Perguntaria a V. Ex.a: o que quer dizer 
isto? Não podemos incluir na Constitui-
ção texto inexplicável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Deputado 
Ulysses Guimarães, para uma questão de 
ordem. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES (Pela ordem) - Sr. Presidente, a 
minha questão de ordem diz respeito a 
que tudo isto que aí está, e que além dos 
defeitos, dá categoria constitucional a 
assunto de lei ordinária. li: repetitivo, 
porque está repetindo, por um critério 
condenável, que é o analítico, numa 
Constituição que deve ser sintética, 
enxuta, o que já se situa no art. 8.0 , 

inciso 16, que diz que compete à União 
legislar sôbre Direito Civil, Direito Co-
mercial e normas gerais de Direito Fi-
nanceiro, Seguro etc. 

Tudo isto que aí está são normas de 
caráter financeiro. E a União tem com-
petência para fazer a norma e resolver, 
casuisticamente, o assunto como deva 
ser resolvido. De modo quz a minha 
questão de ordem é esta: está se repe-
tindo de maneira analítica aquilo a que 
já se deu competência à União para re-
solver, conforme recordei à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, o que aqui está escrito, 
no § 6.0 do art. 18, é a transposição para 
a nova Carta de preceito que se acha 
no art. 21 da Constituição vigente: 

"A União e os Estados poderão de-
cretar outros tributos além dos que 
lhes são atribuídos por esta Cons-
tituição, mas o impôsto federal ex-
cluirá o estadual idêntico. Os Es-
tados farão a arrecadação de tais 
impostos e, à medida que ela se efe-
tuar, entregarão 20% do produto à 
União e 40 aos Municípios onde se 
tiver realizado a cobrança." 

Português escorreito, claríssimo. Ocor-
re que, no § 6.0 , além do defeito de re-
dação, há exclusão do Estado. Se a 
União poderá decretar outros impostos, 
aos Estados ficou vedado exceder os li-
mites que já lhes foram fixados no pró-
prio projeto. 

Diz o projeto que a União poderá ins-
tituir outros impostos além daqueles a 
que se referem os arts. 21 e 22. Não mais 
os Estados, somente a União. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Na Constituição vigente a competência 
é concorrente. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sim, concorrente, sendo que a da 
União elimina a do Estado. 

Como se vê, Sr. Presidente, o disposi-
tivo é, realmente, confuso. Era preciso 
que a Comissão pudesse consertar esta 
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redação, para que a União pudesse co-
brar outros impostos além daqueles pre-
vistos nos arts. 21 e 22 do projeto. 

Naturalmente, o Sr. Sub-Relator acha-
rá uma solução para o problema que está 
diante da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Mais ninguém desejando ma-
nifestar-se, dou a palavra ao Sr. Sub-
Relator, Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, nenhum 
de nós poderá deixar de reconhecer a 
procedência da argumentação do nobre 
Deputado Accioly Filho quanto aos §§ 
2.0, 3.0 e 6.0 do artigo 18, relativamente 
à infelicidade de sua redação. Sucede, 
todavia, que nenhuma emenda foi apre-
sentada procurando tornar os textos 
claros. O que dêle se deve entender, 
quanto ao § 2.0 , é que, para cobrança 
de tôdas as taxas não se poderá tomar 
como base o cálculo que se tenha servido 
para a incidência dos impostos. É uma 
medida acauteladora. O § 4.0 diz: 

"Somente a União, nos casos excep-
cionais definidos em lei complemen-
tar, poderá instituir empréstimo 
compulsório." 

É uma medida também acauteladora 
e, finalmente, o § 6.0 declara que a União 
poderá instituir outros impostos além 
daqueles a que se referem os arts. 21 e 
22 e que não estão incluídos na compe-
tência tributária privativa dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, podendo 
transferir a êstes - aos Estados, Distri-
to Federal e Municípios - o exercício 
dessa competência residual, isto é, com-
petência residual para decretar novos 
impostos além daqueles que estão incluí-
dos na sua legislação. 

Malgrado, portanto, a redação pouco 
feliz do dispositivo, pode-se, com certo 
esfôrço, entendê-lo e, por isso, mantenho 
o parecer contrário à supressão. 

O Sr. Senador Antônio Carlos ( Rela-
tor) - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Re-
lator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) -Sr. Presidente, vou procurar 
esclarecer o assunto objeto do destaque 
de autoria do nobre Senador Aurélio 
Vianna, figurando alguns exemplos que 
me permitam defender o ponto-de-vista 
de que os dispositivos constantes dos pa-
rágrafos 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 e 6.0 do pro-
jeto visam exclusivamente a evitar a bi-
tributação, e acautelar os interêsses do 
contribuinte. 

Vejamos o primeiro: no debate sôbre 
o projeto, no Plenário do Congresso, o 
nobre Senador Eurico Rezende lembrou 
a série infinda de conflitos de compe-
tência tributária entre a União, os Es-
tados, o Distrito Federal e Municípios, 
e entre Estados, como ocorreu com 
o Impôsto de Vendas e Consignações, 
sôbre o qual sucessivos projetos foram 
apresentados à consideração do Congres-
so Nacional, o primeiro dêles pelo sau-
doso Deputado Nelson Monteiro, nenhum 
tendo obtido aprovação. Isto porque '!S 

Comissões de Constituição e Justiça da 
Câmara e do Senado sempre considera-
vam a matéria alheia à competência do 
Congresso Nacional, de vez que a Cons-
tituição de 46 não dava à União a compe-
tência, não de resolver - e aí a emenda 
do nobre Senador Aurélio Vianna é per-
feita -, mas de estabelecer os critérios, 
as normas para a solução dêsses con-
flitos. 

Sr. Presidente, o § 2.0 deseja impedir 
o que se fêz em todo o Brasil: era neces-
sário aumentar a arrecadação do Estado; 
que faziam então os governadores e as 
Assembléias Legislativas? Se aumentas-
sem o Impôsto de Vendas e Consignações 
teriam que aumentar a participação dos 
municípios na arrecadação, conforme 
dispôs a Constituição de 46. Então, cria-
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ram sôbre o Impôsto de Vendas e Con-
signações - taxas, que tinham como 
base de cálculo e como fato gerador, os 
mesmos do Impôsto de Vendas e Con-
signações. 

Em Santa Catarina foram criadas, su-
cessivamente, quatro taxas. A primeira 
do Plano de Obras e Equipamentos, a 
segunda de desenvolvimento econômico, 
a terceira para amparo ao programa de 
eletrificação e, ultimamente, a taxa do 
Plano de Metas do Govêrno do Estado 
(PLAMEG). 

O que o projeto procura, com o § 2.0 

é impedir que o mesmo fato gerador e 
a mesma base de cálculo permitam a 
instituição de taxas que não são nada 
mais nada menos do que a elevação de 
impostos, e evitar que os Estados se exi-
mam do compromisso que têm de distri-
buir o excesso de arrecadação, com os 
Municípios. 

O § 3.0 estabelece regra salutar, no 
que toca à contribuição de melhoria, 
definindo-a, limitando-a, disciplinando a 
sua aplicação, como o nobre Senador 
Aurélio Vianna acabou de ler na emen-
da que, pelo que percebi, especifica ain-
da mais o texto do § 3.0 

A regra do § 3.0 , pela redação proposta 
pelo nobre Senador Aurélio Vianna, 
ainda entra mais profundamente na 
conceituação, na limitação quanto à co-
brança da contribuição de melhoria. 

O § 4.0 vem impedir que os Estados, ou 
mesmo a União, possam estabelecer um 
empréstimo compulsório - que, aliás, 
foi restituído no corrente exercício, dos 
muitos que foram estabelecidos nos 
exercícios anteriores. Apenas a União 
poderá fazê-lo, através de lei comple-
mentar. O dispositivo confere ao Con-
gresso Nacional muito mais poder, por-
que empréstimo compulsório não poderá 
mais ser aprovado por uma simples lei 
ordinária: para que a União, o Govêrno 
Federal, use dêsse expediente para au-
mentar a arrecadação, terá que contar 

com a maioria absoluta do Congresso Na-
cional. Há necessidade dessa regra acau-
teladora, porque, como os Srs. Repre-
sentantes sabem, somente no exercício 
de 1966, o Govêrno Federal executou um 
plano de restituição de empréstimo com-
pulsório. 

Quanto ao § 5.0, que estabelece: 
"Competem ao Distrito Federal e aos 
Estados não divididos em Municípios, 
cumulativamente, os impostos atri-
buídos aos Estados e Municípios, e à 
União, nos Territórios Federais, os 
impostos atribuídos aos Estados, bem 
como os atribuídos aos Municípios, se 
o Território não fôr dividido em Mu-
nicípio", 

pode-se dividi-lo em duas partes: a pri-
meira, para atender especificamente ao 
Estado representado tão dignamente 
pelo nobre Senador Aurélio Vianna. A 
Guanabara não tem municípios. O Go-
vêrno do Estado não poderia contar -
se não existisse o mandamento cons-
titucional- com os impostos da atribui-
ção dos municípios. Neste sentido, já 
houve um plebiscito na Guanabara,· e o 
seu povo resolveu que melhor seria para 
os seus interêsses que o território de seu 
Estado não fôsse dividido em municípios. 
Mas essa decisão, evidentemente, não 
envolve aquela outra, de o Estado da 
Guanabara dispensar a cobrança do im-
pôsto atribuído aos municípios. 

O Sr. Aurélio Vianna (pela ordem) -
Sr. Presidente, nós pedimos a supressão 
dos parágrafos segundo, terceiro, quarto, 
quinto, sexto e sétimo? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a pediu, na primeira 
emenda, que está sendo objeto de apre-
ciação, supressão dos parágrafos segun-
do, terceiro e sexto. Depois, por outra 
emenda, V. Ex.a propôs uma substituição. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Ah, 
bem! 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Perdão! Eu fui solicitado 
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até com insistência para dar esclareci-
mentos sôbre os seis parágrafos, sôbre 
os dispositivos do artigo. E apesar de 
não ser técnico na matéria, apesar de 
não ter os conhecimentos que deveria 
ter ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Não, 
não, não é isso. V. Ex.a permite? É por-
que eu estava sob a impressão, eu mesmo 
que fui subscritor de uma emenda, de 
uma delas, dada a ênfase com que V. Ex.a 
se refere aos parágrafos quarto e quinto, 
que nós mantemos, fiquei sob a impres-
são de que havia pedido também a su-
pressão dêles! 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - A ênfase é porque, como 
V. Ex.a é testemunha, a redação dos dis-
positivos foi objeto até de hilariedade da 
Comissão. E por minha deficiência, por 
não ser técnico na matéria, tenho de 
fazer uma exposição, examinando cada 
um dos parágrafos, para mostrar que 
todos êles apenas procuram acautelar o 
contribuinte e disciplinar a cobrança de 
impostos pelos Estados e pelos Municí-
pios, estabelecendo regras para resolver 
situações de fato, como o é a do § 5.0 

E, finalmente, o § 6.0, que diz: 
"A União poderá, desde que não te-
nham base de cálculo e fato gerador 
idênticos aos dos impostos previstos 
nesta Constituição, instituir outros, 
além daqueles a que se referem os 
artigos 21 e 22, e que não se conte-
nham na competência tributária 
privativa dos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios ... " 

Eu reconheço que a redação não é das 
mais felizes, tanto que, ao ler, fiz uma 
pequena alteração. 

Diz o parágrafo: 
"A União poderá, desde que não te-
nham base de cálculo e fato gerador 
idênticos aos dos impostos previstos 
nesta Constituição, instituir outros 
(e eu acrescentei logo "outros im-
postos" para facilitar minha com-

preensão), além daqueles a que se 
referem os arts. 21 e 22 e que não se 
contenham na competência tributá-
ria privativa dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios ... " 

Esta a primeira regra do processo. 
O exercício dessa competência residual, 

em relação a determinados impostos, po-
derá ser transferida aos Estados, ao Dis-
trito Federal e Municípios. 

A regra é a da Constituição de 1946: 
caberá à União decretar outros impostos. 
A única cautela que o projeto traz é 
dizer, claramente, que êsses novos im-
postos não poderão ter como base de 
cálculo e como fato gerador aquela base 
de cálculo ou o fato gerador de outros 
impostos. Seria uma bitributação. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Pediria a atenção de V. Ex.a para o fato 
de que tudo isso são normas gerais de 
Direito Tributário e, conseqüentemente, 
deveriam ser compreendidas na lei com-
plementar a que se refere o § 4.0 Assim, 
a Constituição vai esgotar a matéria que 
deve constituir o conteúdo da lei com-
plementar de normas de Direito Tribu-
tário. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Pergunto a V. Ex.a: se por-
ventura não se desse somente à União 
competência para decretar outros im-
postos, não poderia, amanhã, ocorrer o 
fato de um Estado criar um impôsto com 
o mesmo fato gerador e a União fazer o 
mesmo? 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
O problema é que V. Ex.a não pode alte-
rar, por emenda modificativa, o § 6.0 

Isso, como está, é incompatível com a 
clareza e com a linguagem de uma Cons-
tituição. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - O § 6.0 não tem redação 
feliz, mas, na redação final, sem alterar 
sua substância, poderia ser aperfeiçoado. 
É perfeitamente compreensível a regra 
que êle inclui. Eu o li para a Comissão. 
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Se a Constituição não dissesse que so-
mente por lei complementar a União 
poderá instituir empréstimo compulsó-
rio ... 

O Sr. Senador Josaphat l\larinho -
Mas essa norma não está sendo discuti-
da, não foi impugnada. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Mas, nobre Senador Josa-
phat Marinho, a crítica foi generalizada 
em tôrno do artigo. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Não, meu nobre colega. Não se fêz ne-
nhuma impugnação aos parágrafos 1.0 , 

4.0 e 5.0 , nem ao 7.0 ; apenas aos 2.0 , 3.0 

e 6.0 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Para cobrança das taxas 
não se poderá tomar como base de cál-
culo a regra que tenha servido para a 
incidência dos impostos? 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
A solução dêsse ponto, nobre colega, está 
no § 1.0 , quando diz que a lei comple-
mentar estabelecerá normas gerais de 
direito tributário e, de acôrdo com deci-
são do nobre Deputado Oliveira Brito, 
Sub-Relator, dirá "disporá sôbre". Tôda 
a matéria está prevista. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Assim, Sr. Presidente, cum-
pri meu dever de Relator-Geral, de pres-
tar aquêles esclarecimentos, procurando 
com minhas poucas luzes, explicar os 
dispositivos constantes dos parágrafos 
do art. 18. Reconheço que a redação do 
§ 6.0 não é a mais feliz, mas com a mi-
nha experiência, do rápido período em 
que exerci a Secretaria da Fazenda de 
Santa Catarina ... 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira 
O eminente Relator tem muitas luzes; 
quem tem pouquíssimas luzes é o Reda-
tor da Constituição. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) ... quando, a cada necessidade 
financeira do Estado, as sugestões que 
recebia eram no sentido da criação de 
taxas que iam incidir sôbre o mesmo 
fato gerador de impostos, entendo que 
essas determinações, êsses dispositivos 
são realmente acauteladores dos inte-
rêsses dos contribuintes. (Muito bem!) 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Senhor 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Deputado 
Accioly Filho . 

O SR. DEPUTADO ACCiOLY FILHO 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, em se 
tratando de uma emenda supressiva, isto 
é, que visa a suprimir tôdas as orações, 
todos os vocábulos de um dispositivo, eu 
pergunto a V. Ex.a. se é lícito à Comissão 
em vez de suprimir todos os vocábulos, 
suprimir alguns dêles, se isto estaria 
dentro da competência da Comissão, isto 
é, aprovaria parcialmente uma emenda 
supressiva, de maneira a que se melho-
rasse a redação do dispositivo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Parece-me, Sr. Deputado Ac-
cioly Filho, que, em face da emenda su-
pressiva que tem por objetivo eliminar 
todo texto dos parágrafos, em face do 
debate, indiscutivelmente brilhante, que 
aqui se travou, todos chegaram a uma 
conclusão: o problema não é tanto de 
suprimir. O problema é de corrigir a 
redação. 

De modo que, se mantivermos os dis-
positivos que têm o alcance tão bem 
exposto pelos nobres Srs. Sub-Relator 
e Relator, e se fizermos em redação as 
modificações convenientes, poderemos 
fazer a supressão de alguns vocábulos 
considerados demasiados ou excessivos e, 
com isso, encontraremos a fixação do 
princípio constitucional que o projeto 
objetiva consignar. 

Nestas condições, por intermédio da 
própria Comissão, na ocasião em que ti-
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vermos de fazer a redação, poderemos 
cuidar de dar os esclarecimentos que 
êste órgão técnico é capaz de prestar 
como tão bem demonstrou nas críticas 
aqui formuladas. 

Vamos proceder à votação. 
O Sr. Senador Aurélio Vianna - Re-

queiro votação nominal, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Deferido o requerimento de 
votação nominal. 

Os Srs. Membros da Comissão que 
aprovam o parecer do Sub-Relator, 
apoiado pelo Relator, dirão sim; os que 
quiserem a supressão votarão não. 

Vota-se o parecer. O parecer é sim. A 
supressão importará rejeição. 

Os Srs. Congressistas que estão com o 
parecer do Sr. Sub-Relator e do Senhor 
Relator votarão sim na chamada nomi-
nal, que vai começar. 

(Procede-se à chamada.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Votaram sim 12 Srs. Cengres-
sistas. Votaram não 8 Srs. Congressistas. 

Está mantido o dispositivo cuja rejei-
ção tinha sido solicitada. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Se-
nhor Presidente, eu pediria preferência 
para a votação da Emenda n.0 428/6, ao 
art. 18, § 3.0 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A matéria, aliás, parece que 
já foi objeto de debate, está relacionada 
com o que acaba de ser discutido. É por 
isto que eu a insiro imediatamente, dei-
xando para depois a discussão do reque-
rimento de destaque do Deputado Ulys-
ses Guimarães. 

Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) (Pela ordem) Sr. Presi-
dente, não sei se será oportuno -
parece-me que sim - retificar meu pa-

recer para manifestar favoràvelmente à 
Emenda do Senador Aurélio Vianna, que 
dá melhor redação ao § 3.0 do art. 18. 
Assim sendo, o parecer, que era contrá-
rio, passa a ser favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Os Srs. Membros da Comissão 
que estão de acôrdo com o parecer do 
Sr. Sub-Relator, apoiado pelo parecer do 
Sr. Relator-Geral, queiram conservar-se 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. Significa, portanto, a apro-
vação do destaque requerido pelo Sr. Se-
nador Aurélio Vianna. 

Passamos, agora, ao requerimento de 
destaque do nobre Deputado Ulysses 
Guimarães, que pede que, no art. 18, III, 
§ 1.0 , onde está "resolverá" escreva-se 
"serão resolvidos". 

Parece-me que a matéria está preju-
dicada, porque se diz "disporá". 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Retiro o destaque, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Deferido o pedido de retirada. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna requer 
destaque para a Emenda n.0 428. Já está 
aprovada. 

O Sr. Deputado Dias Menezes requer 
destaque para a Emenda n.0 732, que 
manda acrescentar ao art. 18 êste pará-
grafo: 

"A União, os Estados, os Territórios 
e os Municípios criarão incentivos 
fiscais e assistenciais à industriali-
zação dos produtos do solo e do sub-
solo no imóvel de origem. Aos go-
vernos respectivos caberá apresen-
tar, anualmente, plano de incenti-
vos adequados às peculiaridades da 
circunscrição, respeitadas as conve-
niências superiores, de âmbito na-
cional e estadual." 

Sr. Deputado Oliveira Brito (Sub-
Relator) - Sr. Presidente, peço a pala-
vra, pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator, Deputado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) (Pela ordem) - Sr. Pre-
sidente, dei parecer contrário à emenda 
e agora pretendo retificá-lo para admitir 
a proposição, apenas em parte, acei-
tando-se até à palavra "origem", isto é, 
aceitando o primeiro período do dispo-
sitivo, assim redigido: 

"A União, os Estados, os Territórios 
e os Municípios criarão incentivos 
fiscais e assistenciais à industriali-
zação dos produtos do solo e do sub-
solo feito no imóvel de origem." 

O Sr. Deputado Dias Menezes - Estou 
plenamente satisfeito. 

É posto a votos e aprovado o parecer 
do Sr. Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Deputado Dias Menezes 
tem também um requerimento de des-
taque. 

O Sr. Deputado Dias Menezes - Retiro 
o requerimento de destaque, Sr. Presi-
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Aleixo) 
- Defiro o pedido de retirada do des-
taque. 

(0 Sr. Presidente Deputado Pedro 
Aleixo é substituído pelo Sr. Vice-
Presidente, Senador Eurico Rezende.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Está em processo de votação 
o pedido de destaque formulado pelo Se-
nhor Deputado Ulysses Guimarães, rela-
tivo à Emenda n.0 781/28, para efeito de 
acrescentar, no art. 19, III, letra d, após 
"jornais", a expressão "e revistas edu-
cativas". 

Tem a palavra o nobre Deputado Ulys-
ses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, pareceu-me que, 
se se dá ao jornal, deve-se dar à revista. 

Tive apenas a cautela de consignar 
"educativa". A Constituição de 1946 
adotava "periódicos". É matéria já co-
nhecida da Comissão que irá dar pare-
cer a respeito. Parece-me uma regra de 
eqüidade. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito (Sub-
Relator) - Apreciando as várias emen-
das que tratavam do mesmo dispositivo, 
acolho uma delas, mais ampla do que a 
do nobre Deputado Ulysses Guimarães, 
que manda incluir os periódicos ao lado 
dos jornais, para que o papel a êles 
destinados goze da isenção tributária. 

"Periódico" é uma expressão mais am-
pla do que "revista". Portanto, achei 
por bem adotar a emenda que se referia 
a revista. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Então, retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Está deferido o pedido de 
V. Ex.a 

O Sr. Deputado Ernâni Sátiro fêz o 
seguinte requerimento: 

"Tendo necessidade de retirar-me, 
por motivos superiores, requeiro 
adiamento da votação dos três des-
taques pedidos, referentes às emen-
das tais, tais e tais." 

Lamento não atender à solicitação do 
nobre Deputado Ernâni Sátiro, pois 
qualquer transigência a esta altura dos 
nossos trabalhos só trará maior atraso 

Há pedido dq destaque da Emenda 
n.0 660, do Sr. Senador Heribaldo Vieira, 
que assinou o destaque a meu pedido. 
Peço, porém, a S. Ex. a que o retire. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Re-
tiro o destaque, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em conseqüência, está pre-
judicado o pedido de destaque formulado 
por mim, porque é incidente sôbre a 
Emenda n.0 660. 
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Sôbre a mesa, pedido de destaque pa-
ra a mesma Emenda n.0 660, formulado 
pelo nobre Senador Aurélio Vianna. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Se 
essa emenda é de autoria de V. Ex.a, re-
tiro o meu pedido. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Sr. Senador Aurélio 
Vianna igualmente retira o destaque 
formulado. 

Passa-se, agora, à votação do destaque 
formulado pelo Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães, conectado com a Emenda 
n.0 63, que manda acrescentar à letra d, 
do item II, art. 19, o seguinte: "e perió-
dicos". 

:t!:sse pedido está evidentemente preju-
dicado, porque a matéria foi aceita pelo 
Sr. Sub-Relator. 

Destaque formulado pelo Sr. Senador 
Heribaldo Vieira, também versando sô-
bre a mesma matéria, já prejudicado, 
em virtude da inclusão do objeto do pa-
recer do Sr. Sub-Relator. 

Outro pedido de destaque, de autoria 
do Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Emenda n.0 781/30, "ao art. 20, inciso X, 
após "País", acrescente-se a expressão 
"e os importados". 

Tem a palavra o autor do pedido de 
destaque. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, parece-me que 
houve uma omissão. Não há país no 
mundo que não importe, muito menos o 
Brasil, que não é autosuficiente em ma-
téria de minerais. Parece que aqui só se 
dava o poder para tributar minerais do 
País. Evidentemente, se houver impor-
tação, haverá a incidência de carga tri-
butária. Eu quis apenas corrigir a 
omissão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, a ma-
téria é inteiramente diferente. Parece-
me que o nobre Deputado Ulysses Gui-
marães está equivocado. Os produtos 
minerais importados serão tributados 
pelo impôsto de importação, que está 
previsto no item I, do art. 21. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
O nobre Sub-Relator tem inteira razão. 

Retiro o destaque. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) - Retirado o destaque, o re-
querimento está arquivado. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna requer 
destaque para a Emenda n.0 1/30, rela-
cionada com o art. 21. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Se-
nhor Presidente, retiro o pedido de des-
taque. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Sr. Senador Aurélio 
Vianna retirou o pedido de destaque. 

O requerimento está arquivado. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) - Em virtude de parecer do 
Sr. Sub-Relator que decidiu entregar à 
deliberação da Comissão a sorte da 
Emenda n.0 659, de vez que sôbre ela 
preferiu não emitir parecer, essa propo-
sição foi, naturalmente, destacada. 

Em votação a emenda. 
Se nenhum dos Srs. Membros da Co-

missão pedir votação nominal, será dada 
como aprovada. (Pausa.) 

Está aprovada. 
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -

Sr. Presidente, peço a palavra pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o nobre 
Deputado. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
tenho um requerimento de destaque pa-
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ra a Emenda n.0 804/E, que pede exata-
mente seja suprimido o § 5.0 do art. 21. 

Perguntaria a V. Ex.a se não seria 
agora a oportunidade de apreciação 
dêsse pedido de destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em votação o pedido de 
destaque firmado pelo Sr. Deputado 
Adolpho Oliveira para a Emenda núme-
ro 804/E. Tem a palavra S. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Senhor Presidente, diz o § 4.0 

do art. 21: 
"Os impostos a que se referem os 
incisos VIII, IX e X incidem, uma 
só vez, sôbre uma dentre as opera-
ções ali previstas e excluem quais-
quer outros tributos, sejam quais fo-
rem a sua natureza e competência, 
incidentes sôbre as mesmas opera-
ções." 

O parágrafo 5.0 que desejo suprimir 
diz: 

"O disposto no parágrafo anterior 
não inclui todavia a incidência do 
impôsto sôbre a circulação de mer-
cadorias na operação de distribuição, 
ao consumidor final, dos lubrifican-
tes e combustíveis líquidos utiliza-
dos por veículos rodoviários, cuja 
receita seja aplicada exclusivamen-
te em investimentos rodoviários." 

Ora, Sr. Presidente, para investimento 
no setor rodoviário já existe o impôsto 
único que é objeto do art. 21, inciso VIII, 
produção, importação, circulação, distri-
buição ou consumo de lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos. Há le-
gislação definida a respeito. Agora sur-
ge êsse § 5.0 para aventar a incidência 
do Impôsto de Circulação de Mercado-
rias, para ser cobrado de todos aquêles 
que utilizam combustíveis para seus ca-
minhões, automóveis, auto-ônibus, etc. 

Se V. Ex.a• lerem um órgão insuspeito 
ao atual Govêrno, O Globo, de hoje, em 
tôdas as páginas, quase, encontrarão os 

reflexos da existência do Impôsto de 
Circulação de Mercadorias ... 

O Sr. Senador Ruy Carneiro - É ver-
dade, V. Ex. a tem tôda razão. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - . . . inclusive sua incidência 
na bomba de gasolina, tornando impos-
sível de imaginar como será feito o lan-
çamento e arrecadação do tributo pelos 
modestos homens que operam nesse 
setor. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Integrantes 
desta Comissão, manter o critério do 
Impôsto único sôbre Combustível é o 
que pode haver de mais prático e cor-
reto. Manter o impôsto sôbre lubrifican-
tes, gasolina, óleo Diesel, é o que pode 
haver de mais correto para desenvolvi-
mento de nossa rêde rodoviária. O que 
não se pode é, além dêsse impôsto, fazer 
incidir o de Circulação sôbre a gasolina, 
por exemplo, o que vai trazer aumento 
ainda maior do custo de vida, das mer-
cadorias adquiridas pela comunidade. 

Daí por que requeiro a supressão do 
§ 5.0 É inconveniente, traz reflexos. di-
retos sôbre o custo de vida, numa ho-
ra em que, afinal de contas, o combate 
à inflação não é propriedade do Go-
vêrno. Muitas vêzes o Govêrno não dá 
mostra de sinceridade no propósito. 

Vamos dar de barato que exista a po-
lítica de combate à inflação, que todos 
estamos empenhados em bani-la, que 
não se contribua com a aprovação do 
§ 5.0 para que haja nôvo fator de enca-
recimento do custo de vida. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) -Se ninguém mais deseja fa-
zer uso da palavra, dá-la-ei ao Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, real-
mente a sistemática do projeto retira o 
caráter de impôsto único ao de combus-
tíveis e lubrificantes, e atribui aos Es·· 
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tados e aos Municípios a competência 
tributária sôbre o assunto. Dentro dêsse 
princípio, foi alterada pela Constituição 
a distribuição do impôsto único entre 
Estados e Municípios. 

Pela Constituição de 46 cabe aos Es-
tados e aos Municípios 60% do impôsto; 
pelo projeto, uma vez que deixou de ser 
único, os Estados e os Municípios têm 
sua participação em 40%. 

Relativamente aos municípios, há um 
dispositivo que determina que a cota de 
20% que lhes cabe nesta tributação será 
recolhida ao Fundo de Participação, a 
fim de ser empregado exclusivamente, 
conforme se dispuser em Lei Federal, em 
obras rodoviárias. 

É experiência nova que se vai fazer, 
quanto à distribuição de rendas. 

o Projeto está calçado, neste parti-
cular, na Emenda Constitucional n.0 18, 
abrindo-se uma exceção ao se admitir 
a tributação através do Impôsto de Cir-
culação, na última operação do Impôsto 
sôbre Combustíveis e Lubrificantes. 

Assim, Sr. Presidente, como a medida 
está dentro de uma sistemática da qual 
foi precursora a Emenda Constitucional 
n.0 18 - que só agora, a partir de 1.0 de 
janeiro, entra em vigor em tôda a sua 
plenitude - não apóio o pedido de des-
taque do nobre Deputado Adolpho Oli-
veira. Mantenho, portanto, o parecer, 
contrário à supressão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Vai-se fazer a votação no-
minal, pedida pelo autor do requeri-
mento. 

Em votação. 
(Procede-se à chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Houve 10 votos favoráveis e 
8 contrários. Está aprovado, portanto, o 
parecer e, em conseqüência, rejeitado o 
destaque. 

Em votação o pedido de destaque 
formulado pelo Sr. Deputado Chagas 
Rodrigues, relativo à Emenda n.0 871, 
incidente sôbre o art. 21 e para efeito 
de rejeição. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues 
(Pela ordem) - Retiro o destaque, Se-
nhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Retirado o destaque. 

(Assume a Presidência o Sr. Pedro 
Aleixo.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
A!eixo) - Em votação o requerimento 
de destaque do Sr. Deputado Adauto 
Cardoso, para a Emenda n.0 871, de 
autoria do Sr. Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Deputado Adauto Cardoso -
Sr. Presidente, para que a Comissão te-
nha presente, lerei o texto da matéria 
que se discute, o acréscimo que a emenda 
pede se faça ao § 6.0 : 

"O impôsto referido no inciso IV, 
quando se tratar de pessoa física, 
será acrescido de adicional nunca 
inferior a dois por cento destinado 
a auxiliar, na forma da lei, as insti-
tuições sem finalidade lucrativa, 
vinculadas ao credo religioso do con-
tribuinte. Se êste não professar 
qualquer religião, terá o aludido adi-
cional a aplicação prevista no ar-
tigo 167, § 3.o" 

Considero gravíssima esta emenda, 
cuja rejeição pleiteio porque nela se 
abrem largas portas para o esbulho do 
impôsto de renda. 

Estado leigo e, ainda mais, sem a pos-
sibilidade para a justiça fiscal de con-
trolar a existência de religiões, nós sa-
bemos que, vigente esta emenda, nume-
rosas religiões novas serão fundadas. E 
para essas religiões serão desviadas con-
tribuições. Passa a ser uma das mais 
rendosas fontes de evasão do tributo, a 
fundação de novos credos. Já não me 
refiro aos existentes, que são numero-
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sos, desde o culto a Iemanj á, que é o 
mais recente, até outros que, sem dúvi-
da alguma, será estimulados pelo espí-
rito de lucro contra os mais legítimos 
interêsses do impôsto de renda. 

Considero a emenda do Senador Di-
narte Mariz posta perante a Comissão 
sob as mais nobres inspirações. Em paí-
ses em que seja possível o contrôle da 
existência e inexistência de credos reli-
giosos; em países em que seja possível 
fixar-se um padrão de ser ou não ser 
aquela uma religião autêntica, talvez 
fôsse aplicável êste generoso pensamen-
to do Senador Dinarte Mariz. Mas, en-
tre nós, ninguém tenha dúvidas de que 
o impôsto de renda, a partir do próximo 
exercício, estará em face de duzentas ou 
trezentas religiões novas, e tôdas elas 
reclamarão a sua cota de contribuição. 
E com isso teremos o Fisco gravemente 
prejudicado. 

Por isso, sem embargo da minha ad-
miração, do aprêço e amizade ao Se-
nador Dinarte Mariz - sentimento de 
que, sei, tôda a Comissão participa -, 
pleiteio, em nome dos interêsses do Fis-
co, que essa emenda seja rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Djalma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO- Sr. Presidente, há quase século e 
meio que a América Latina vive sob a 
inspiração da Constituição americana, 
quando organiza ou estrutura uma cons-
tituição política. 

Esta Constituição que estamos votando 
e debatendo fugiu à regra, dentro do 
nosso Continente. As nascentes da sua 
inspiração é a doutrinação constitucio-
nal européia. Encontramos o exemplo 
da Itália, da Suíça e da Alemanha, que 
agasalham em suas Cartas políticas o 
dispositivo ora pleiteado pelo Senador 
Dinarte Mariz . 

De maneira que a emenda não é uma 
demasia, é uma seqüência, uma afini-
dade com as nascentes do nosso recente 
projeto de Constituição. Ademais, seja-
me permitido declarar que a posição de 
malícia em que o Deputado Adauto Car-
doso coloca o contribuinte brasileiro pa-
ra rejeitar êsse pedido de destaque, não 
deve ser apoiado pela Comissão, pois não 
atende uma exigência juris tantum. 

Conseqüentemente admito a possibili-
dade dentro da emenda na seqüência dos 
pródomos desta Constituição, que é ins-
pirada na doutrina polít~ca européia, 
fugindo, como já aleguei, à inspiração 
da Constituição americana. Por isso dou 
meu pleno apoio à emenda. 

O Sr. Aurélio Vianna - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, se a presente Consti-
tuição é inspirada em países parlamen-
taristas, então aí está a contradição, ela 
não poderia sobreviver neste País su-
perpresidencialista. 

Não sei quem dirá, hoje, sôbre a Cons-
tituição que se vota, se é presidencialista, 
se é parlamentarista, quais as suas fon-
tes reais. Mas Sr. Presidente, não se 
trata dêsse assunto. O Senador Dinarte 
Mariz, em justificando a sua emenda, 
te:rp o seguinte pensamento: 

"No Brasil a penúria em que vivem 
centenas de sacerdotes me levou, por 
exemplo, quando Governador do Es-
tado do Rio Grande do Norte, a no-
mear vários dêles para o magistério, 
a fim de que pudessem ter garantida 
a própria sobrevivência." 

A Igreja reconhece que há falta de sa-
cerdotes e de vocacionados para o sacer-
dócio, não-somente no Brasil, como em 
tôda a América Latina. O número de 
sacerdotes de tôdas as religiões, no Bra-
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sil, é insignificante em relação à popu-
lação. Sacerdotes que são empregados 
para não morrer de fome significa que 
o povo professa uma religião teorica-
mente, não a praticando, porque aban-
dona os seus sacerdotes à sua própria 
sorte, a tal ponto, que precisam êstes de 
ser empregados por governos estaduais 
para não sucumbirem de fome. 

Sr. Presidente, cria-se o Impôsto Adi-
cional de 2% destinado a auxiliar, na 
forma da lei, as instituições sem fina-
lidade lucrativa, vinculadas ao credo re-
ligioso do contribuinte. A confusão vai 
principiar aí. Há milhares e milhares, 
senão milhões de brasileiros, que, em 
professando uma religião, adotam, ao 
mesmo tempo, princípios doutra. Quase 
todo católico brasileiro aceita princípios 
do espiritismo. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Não 
apoiado! 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, da mesma maneira 
que nós fazemos distinção entre povo e 
massa, falaremos, para conceituar o re-
ligioso consciente, religioso em virtude 
dos princípios que adota, fruto do seu 
estudo, daquele religioso que o é por in-
tuição. :t!:le acredita em Deus. Adota os 
princípios de uma religião e não tem 
aquela capacidade de distinguir tais 
princípios de outros. Daí a minha afir-
mativa primeira. E quem duvidar, vá 
aos terreiros da Bahia, da cidade do Sal-
vador ou de qualquer dos seus municí-
pios ... 

O Sr. Accioly Filho - Ou leia Jorge 
Amado! 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- ... vá ao Rio de Janeiro, faça o que 
tenho feito muitas vêzes. Não há uma 
condenação. Citam-se fatos. Então, daí 
a dificuldade inicial para a arrecadação 
dêsse tributo ... 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - O 
contribuinte será obrigado a mencionar, 

na sua declaração de renda, a confissão 
religiosa. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- A emenda, em que pesem as boas in-
tenções do seu autor, com dificuldade 
alcançaria o objetivo colimado pelo mes-
mo. Iria criar dificuldades imensas. E 
há uma porta de saída, que admite o 
fracasso: 

"se êste não professar qualquer reli-
gião, terá o aludido adicional aplica-
ção prevista no art. 167, § 3.0 " 

Fui informado de que alguns países 
europeus, inclusive países comunistas, 
enveredaram por um caminho um tanto 
ou quanto estranho. 

Quando estive na Polônia, fui surpre-
endido com a observação que me fize-
ram de que, naquele ano, no orçamento 
da República Socialista Polonesa, exis-
tiam verbas consignadas à construção 
de templos católicos. 

Era o Partido Comunista, através de 
uma política, a seu modo inteligente, 
tentando prender a Igreja ao Estado, 
dominando-a através dêsse processo de 
aparente conquista daquele povo supi-
namente católico, que se mantém firme 
nas suas convicções, de um nacionalismo 
impressionante, de cunho patriótico. 
Logo, há características e peculiaridades 
em cada um dêsses sistemas adotados 
em cada qual dêsses países. 

Fala-se, diz-se, afirma-se que êsse adi-
cional nada representa, é uma gota dá-
gua nesse mundão de impostos, de tri-
butos que nós estamos pagando. Sim. 
Quando nós, primàriamente, examina-
mos um tributo, a alíquota que se vai 
pagar, nada êle representa. Mas, se for-
mos juntando tributo a tributo, o côm-
puto já é insuportável. 

Sr. Presidente, não me vou deter, estou 
quase que abusando da paciência de 
V. Ex.11 Eu reajo contra mim mesmo em 
virtude da simpatia que nutro pelo no-
bre Senador Dinarte Mariz. Quase tenho 
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a impressão de que, a maior parte dos 
votos que vão ser dados aqui serão mais 
fruto da amizade que se dedica a êsse 
Senador pelo Rio Grande do Norte, do 
que propriamente das convicções em tôr-
no do que se pleiteia. 

Eu já não temo a criação de novos 
créditos, Sr. Presidente, pelo interêsse 
do recebimento dessas quotas. Acho que 
vamos abrir um precedente assaz peri-
goso, num País como o nosso. Reconhe-
ço - e termino aqui - a honestidade 
de propósitos do Senador potiguar, do 
Senador pelo Rio Grande do Norte. De-
batendo-me entre a admiração que nutro 
por S. Ex.a e as minhas convicções, re-
solvi ficar tranqüilo com a minha pró-
pria consciência. 

Votarei contra, Sr. Presidente, não por 
questão partidária, é claro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o autor da 
proposição, Sr. Senador Dinarte Mariz. 

O SR. SENADOR DINARTE MARIZ -
Sr. Presidente, quero, de início, agradecer 
as palavras generosas e amigas do Depu-
tado Adauto Lúcio Cardoso, que pediu 
destaque da emenda que tive a honra de 
apresentar perante o Congresso Nacional 
e as do meu velho, querido amigo e co-
lega, Senador Aurélio Vianna. Agradeço 
a ambos a delicadeza e as expressões 
amigas que tiveram para com êste velho 
Senador do N ardeste brasileiro. 

Sr. Presidente, quero afirmar, perante 
esta Comissão, que o que me inspirou foi 
o sentimento mais puro de trazer para 
o nosso País uma iniciativa adotada lá 
fora. Tenho a impressão de que nin-
guém me poderá jogar pedra por buscar, 
numa fonte tão alta da civilização oci-
dental como a Suíça, a Itália, a Alema-
nha, a experiência que, tenho certeza, 
terá o efeito mais benéfico sôbre o pro-
blema social do nosso País. 

Foi exatamente inspirado no que vi, 
em viagem recente por vários continen-
tes, que pensei em transportar, também, 
para o nosso País a idéia lá encontrada. 

Sr. Presidente, o Deputado Adauto 
Lúcio Cardoso falou sôbre o aparecimen-
to de várias religiões que a aprovação 
desta emenda poderia provocar. Nada 
mais benéfico; só isto justificaria a apro-
vação da emenda, porque um povo sem 
religião é um povo sem leis. Todos os 
países do mundo adotam sua religião. 
Desgraçado o povo que não tem religião. 
Se está faltando em nosso País, então 
vamos provocar, para que se encontre o 
caminho da fé. Só assim o homem se 
realiza. 

Sr. Presidente, a emenda, antes de 
apresentá-la, antes de redigi-la, mere-
ceu a assessoria de homens os mais emi-
nentes dêste País; tive o cuidado, tive 
a cautela de recorrer a vários amigos, 
entre êles figuras eminentes das Le-
tras e do Pensamento brasileiros, e de 
todos recebi estímulo para que levasse 
a idéia à frente, até a casa do Congres-
so Nacional, para defender meu ponto-
de-vista, o que agora faço. 

Com estas palavras, tenho a impressão 
de que justifiquei sobejamente os moti-
vos que me levaram a apresent:tr a 
emenda e a fonte aonde fui buscar ins-
piração para chegar até esta Casa 
defendendo a idéia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra, por solicita-
ção, o nobre Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
V~IRA - Sr. Presidente, impressiona-
ram-me duas circunstâncias. Primeira, a 
de que a emenda recebeu parecer favo-
rável do eminente Sub-Relator e do Re-
lator, Senador Antônio Carlos. Segunda, 
a demonstração feita pelo eminente e 
ilustre Deputado Djalma Marinho, mais 
tarde abonada pelo Sr. Senador Dinarte 
Mariz. 

Com tudo isso imagino que a emenda 
vai ser aprovada. Se a emenda vai ser 
aprovada, tomo a liberdade de fazer uma 
proposta ao Sr. Sub-Relator. A proposta 
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é no sentido de suprimir a expressão 
"nunca inferior a 2%", para manter o 
percentual de 2%, a fim de que no futuro 
não surja um percentual que se dispo-
nha a influenciar aquilo que teria ob-
jetivos realmente nobres como a desti-
nação correta. 

Por outro lado assinalo que, com a 
aprovação desta emenda, não há porque 
fazer restrições à destinação específica 
para o Nordeste, Baixada da Guanabara, 
Baixada Fluminense, para o Vale do 
Parnaíba, Vale do Paraíba etc., porque 
estaríamos incidindo em princípio de que 
a Constituição pode dar destinação es-
pecífica a um percentual de sua renda 
ou do seu tributo. 

Quero congratular-me com a perspec-
tiva da aprovação da emenda de auto-
ria de inúmeros Senadores e Deputados 
que versaram discriminação da Receita 
da União. Sou autor de emenda referente 
à Baixada da Guanabara e vejo a pos-
sibilidade de se contar, o que poderia ser 
abusivo, no futuro, com a aceitação do 
percentual de 2% através da exclusão 
do período "nunca inferior a". (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Gostaria, imensamente, Sr. 
Presidente, de poder votar a favor da 
Emenda do Senador Dinarte Mariz. In-
felizmente, não me sinto à vontade para 
acolher a norma constitucional que êle 
preconiza no sentido de criar um adicio-
nal ao Impôsto de Renda, nunca infe-
rior a 2%. Se aprovada esta Emenda, 
vai haver uma pressão dos credos reli-
giosos no sentido de aumentar êste per-
centual. Creio que será um êrro a sua 
aprovação. 

Depois disso, S. Ex.a o Senador Dinarte 
Mariz lembra os exemplos da Alemanha, 
Suíça e Itália, países altamente desen-
volvidos. A Alemanha, inclusive, tem 

ajudado bastante as populações subde-
senvolvidas do Brasil, através da Igreja 
Católica e até da própria Igreja Protes-
tante. Mas o Brasil não está em condi-
ções de ajudar outros países nos mesmos 
têrmos. Não sei como se possa votar a 
favor de uma emenda como esta, senão 
por uma questão de consideração pessoal 
ao nobre Senador Dinarte Mariz. Tenho 
por S. Ex.a grande admiração e também 
simpatia, porque é, realmente, um dos 
senadores mais distintos do Congresso 
Nacional. Simplesmente êste fato, po-
rém, não me anima a votar com S. Ex.a 

Declaro, assim, o meu voto, contrário 
à emenda. 

O Sr. Senador Ruy Carneiro - Senhor 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a ';)alavra o nobre Se-
nador Ruy Carneiro. 

O SR. SENADOR RUY CARNEIRO -
Sr. Presidente, a emenda do Senador do 
Nordeste, Dinarte Mariz, merece o nosso 
voto e o nosso apoio. V. Ex.a está obser-
vando que a maioria da Comissão já se 
manifestou. Como o nosso líder, Sena-
dor Aurélio Vianna, teve um pronuncia-
mento simpático mas contrário à emen-
da, quero justificar o meu voto. 

Vou dar apoio à emenda. Apenas acho 
que deve ser feita a modificação: per-
centual de 2%, nunca inferior e nunca 
superior, dentro da orientação do repre-
sentante fluminense, nosso companheiro 
Deputado Adolpho Oliveira. 

Ê:ste é o único ponto que acho deve 
ser modificado. Voto favoràvelmente à 
emenda. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Senhor Presidente, inicialmente 
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cheguei a encaminhar um pedido de 
destaque para rejeição desta emenda. 
Depois mudei de idéia, não sei se pela 
simpatia pessoal ou se pela argumenta-
ção do nobre Senador. Mas entendo que, 
em primeiro lugar, êste adicional não 
se destina a culto algum religioso. O adi-
cional se destina a obras sociais man-
tidas por entidades religiosas e, diante 
disso, nós não estamos absolutamente 
incorrendo em qualquer censura, tendo 
em vista que em nosso país, desde a Re-
pública, o Estado e a religião estão se-
parados. 

Em segundo lugar, 2% do impôsto de 
renda não significa coisa alguma. Quem 
vai pagar êsse adicional são os ricos, por-
que mesmo aquêles que venham a pagar 
cem mil, pagariam apenas dois mil cru-
zeiros a mais. Então, vai incidir êsse 
impôsto precisamente sôbre aquêles que 
pagam altas somas e que gastam 5, 6, 
8% nas suas noitadas, não só nas nossas 
grandes cidades, mas na Europa, aquêles 
que têm os seus aviões de luxo, que têm 
os seus iates e que vivem com suas casas 
de campo. São êsses que pagam impôs to 
reduzidíssimo no Brasil, quando nos Es-
tados Unidos, na Inglaterra e em outros 
países chegam a pagar sessenta, setenta 
e até oitenta por cento. No Brasil, por 
êste ou por aquêle motivo, pagam pouco. 
De modo que dois por cento não signi-
ficam nada. Quem não quiser pagar 
para entidades sociais mantidas por ins-
tituições religiosas, pagará então para 
bôlsas de estudo, num país em que êste 
assunto, infelizmente, não tem recebido 
por parte dos governos a preocupação 
necessária. Não só que se extinga o 
analfabetismo mas que se proporcionem 
também escolas secundárias e escolas 
superiores. 

Sr. Presidente, na Cuba de Fidel Cas-
tro não existem mais analfabetos. Em 
países socialistas, como a própria Rússia, 
anualmente, são formados engenheiros 
em número que corresponde ao dôbro 
dos engenheiros formados nos Estados 

Unidos e na França. ll::ste dinheiro vai 
para bôlsas de estudo, para nossos en-
genheiros, para nossos técnicos, para as 
entidades religiosas sustentarem as cre-
ches escolares e assim por diante. 

Foi por isso, Sr. Presidente, que retirei 
o destaque. Por isso, vou votar favorà-
velmente às entidades religiosas dos di-
ferentes cultos, aquelas que, a meu ver, 
de modo geral, mais preocupação ainda 
têm em assistir ao povo dêste País, tão 
necessitado de assistência social. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo mais quem peça 
a palavra, darei a palavra ao Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, ouvi com a 
maior atenção os pronunciamentos dos 
Srs. Representantes sôbre a matéria, que 
realmente constitui uma inovação no 
texto constitucional. Impressionou-me 
desde logo a veemência com que o Se-
nhor Senador Aurélio Vianna censurou 
a proposta do nobre Senador Dinarte 
Mariz - censurou, evidentemente,. no 
bom sentido -, alinhando vários argu-
mentos contra a proposição. 

Nesta altura devo dizer à Comissão 
que, na forma de precedentes vários, 
ouço os Srs. Representantes com o espí-
rito totalmente desprevenido e com a 
certeza de que, nesta Comissão e no ple-
nário, amanhã, quem pode ter o direito 
de mais errar é o Relator. 

Os outros pronunciamentos, todos êles 
dignos de minha atenção, coroaram-se 
com a palavra do nobre Deputado Adol-
pho Oliveira. S. Ex." levantou a tese 
com uma certa ironia, é bem verdade, 
mas a mim me parece com tôda a pro-
cedência: trata-se de uma verdadeira 
vinculação, já não da receita tributária, 
mas da arrecadação de um tributo. 

E, finalmente, impressionou-me mais 
ainda a declaração do nobre Deputado 
Chagas Rodrigues de que êsse adicional 
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do Impôsto de Renda não se destina a 
atender a credos religiosos mas a insti-
tuições educacionais e assistenciais man-
tidas por êsses, interpretação totalmente 
diversa da brilhantíssima justificação 
apresentada pelo nobre Senador Dinarte 
Mariz. 

Fica, então, o Relator numa posição 
realmente difícil, diante de um problema 
de consciência, pois que, se o adicional 
é uma vinculação, êle não pode dar aco-
lhida à emenda e seu parecer deve ser 
levado em conta de uma insuficiência 
sua; e, se o adicional não se destina à 
manutenção das necessidades do clero 
brasileiro, êle não tem sentido. 

Por isso, Sr. Presidente, não tenho ne-
nhuma reserva em retificar meu parecer. 
Tenho, sim, imensa mágua: de não poder 
corresponder às generosas expectativas 
do meu velho e caro amigo Senador Di-
narte Mariz. Em outras oportunidades, 
minhas reservas de amizade certamente 
se farão sentir, e com tôda a eloqüência 
e abundância de coração. 

Retifico meu parecer, manifestando-
me contràriamente à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. Congressistas que 
aprovam o parecer do Sr. Relator ... 

O Sr. Deputado Djalma Marinho -
Sr. Presidente, requeiro votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferida a votação nominal. 
Vamos proceder à chamada. Os Senho-
res Congressistas que aprovam o parecer 
deverão votar sim; os que o rejeitam, 
votarão não. 

Faça-se a chamada. 
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 

(Relator) - (Pela ordem.) Sr. Presiden-
te, ainda pela ordem, pois não quero 
cometer uma injustiça, desejo também 
pedir desculpas ao meu caro companhei-
ro Deputado Oliveira Brito, porque, 
quando estudamos a emenda, em con-
junto, talvez o parecer dêle, favorável, 

tenha sido em função do meu entu-
siasmo pela proposição. 

Quero que fique isto consignado. 

(É feita a chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Votaram sim 11 (onze) se-
nhores Congressistas; votaram não 9 
(nove) senhores Congressistas. 

Foi mantido o parecer e, assim, rejei-
tada a emenda do Senador Dinarte Ma-
riz, por 11 votos contra 9, havendo uma 
abstenção, do Deputado José Barbosa. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães re-
quer destaque para a Emenda n.0 58, ao 
artigo 21, que diz: 

"Art. 21 - Compete à União decre-
tar impostos sôbre: 

11 - exportação para o estrangeiro, 
de produtos nacionais ou nacionali-
zados, exceto os industriais ou ma-
nufaturados." 

Com a palavra o Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães, caso S. Ex.a queira sustentar 
o destaque. 

Anuncio que esta emenda tem tam-
bém requerimento de destaque do Senhor 
Deputado Amaral Neto. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, peço que prevaleça o des-
taque do Sr. Deputado Amaral Neto. 

Desisto, portanto, do meu pedido de 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Prevalece, assim, o destaque 
de autoria do Sr. Deputado Amaral Neto, 
a quem dou a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. DEPUTADO AMARAL NETO -
Sr. Presidente, acredito que o parecer 
contrário, dado a essa Emenda n.0 58, 
teve como principal motivação a preca-
riedade da justificativa inclusive pelos 
prazos curtos que não permitiram que 
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as emendas fôssem justificadas como 
deviam. 

Queria tomar uns cinco minutos da 
Comissão porque considero de grande 
importância a proposição. A emenda que 
apresentei obedece, inclusive, à filosofia 
do próprio Projeto de Constituição. 

No art. 23, adiante, § 5.0 , o projeto 
faz constar que o Impôsto de Circulação 
não incidirá sôbre produtos industriali-
zados destinados ao exterior, o que quer 
dizer que a Constituição, no seu espírito, 
procura fazer com que o produto expor-
tado, manufaturado, industrializado não 
sofra nenhum gravame capaz de enca-
recê-lo na competição dos mercados in-
ternacionais. 

Ora, Sr. Presidente, chamaria a aten-
ção dos Srs. Relatores para o seguinte: 
a competência da União para decretar 
impostos sôbre exportações, para o es-
trangeiro, de produtos nacionais ou na-
cionalizados é como que uma espada de 
Dámocles sôbre tôda a exportação bra-
sileira, inclusive aquela que não é de 
matéria-prima nem de gêneros alimen-
tícios. 

Considero que é legítima a taxação sô-
bre gêneros alimentícios e matéria-
prima, mas também acredito que, num 
processo revolucionário, numa era nova, 
não se justifica que se faça sôbre pro-
dutos exportáveis industrializados uma 
taxação decorrente de uma lei eventual 
produto de uma maioria eventual em 
qualquer ocasião. Não há, hoje, em ne-
nhum país do mundo, qualquer legisla-
ção que permita a tributação sôbre os 
produtos exportáveis, produtos indus-
triais exportados, porque o objeti~o d~ 
exportação é de tal grandeza que nao ha 
compensação recolher uma pequena ou 
grande taxaçãc sôbre êles. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira 
Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. DEPUTADO AMARAL NETO-
Pois não. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Endosso a emenda de V. Ex.a porque 
acho que é dever patriótico proporcionar 
aos nossos produtos industriais uma con-
dição competitiva, sobretudo nesse pri-
meiro estágio do desenvolvimento indus-
trial. É preciso que obtenham êsses fa-
vores por longo tempo para que possam 
tentar a penetração em outros mercados. 

O SR. DEPUTADO AMARAL NETO -
Agradeço o aparte de V. Ex.a Queria 
registrar o seguinte: o meu cuidado em 
excetuar o produto industrial e manufa-
turado prende-se exclusivamente àqueles 
produtos que criam a indústria nacional, 
que empregam mão de obra na~ional, 
que aumentam o giro da nossa nqueza 
e têm possibilidades de carrear para o 
Brasil, com grande vantagem, reservas 
cambiais. 

Sôbre o que representa essa taxação, 
é fácil avaliar a sua quase nulidade no 
Orçamento, como se verificou no ano de 
1965, quando os produtos manufaturad~s 
alcançaram maior margem de exportaçao 
e não ultrapassaram 12% na exporta-
ção total, o que equivalia, em tê~às de 
cruzeiros daquela exportação em dolares, 
a 12 bilhões e meio de cruzeiros. A ta-
xacão que pesou sôbre êles, feita pelos 
Estados, como era anteriormente, nunca 
poderia ter atingido a mais de cento e 
cinqüenta ou duzentos milhões de cru-
zeiros. 

ora, a excetuação dêsses produtos in-
dustrializados e manufaturados faz com 
que tôda a indústria instalada no País, 
mesmo a estrangeira, tenha uma segu-
rança maior de produção para exportar 
e melhores condições para competir no 
exterior. Ésses produtos não devem ser 
taxados em hipótese alguma. 

Poder-se-ia dizer que tôdas as Cons-
tituições anteriores davam aos Estados o 
direito de taxar a exportação, mas a téc-
nica moderna aconselha, quase impõe, 
a não taxação do produto industrial a 
ser exportado. O Japão é um exemplo 
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clássico: além de não taxar dá um sub-
sídio ao exportador, para que êle possa 
vender mais barato o seu produto, mais 
até do que custa dentro do próprio país. 
A França faz o mesmo com relação aos 
automóveis; a Inglaterra com o uísque e 
os Estados Unidos com todos os seus 
produtos. 

Então considero que é uma herança 
do passado, da qual devemo-nos despir. 
A permanência na Constituição de um 
direito de taxa da União, seja de que 
modo fôr, de um produto que nos vai 
trazer riqueza, que deve ter tôdas as 
facilidades para a conquista do mercado, 
porque não há emprêsa que possa com-
petir com vantagem e exportar aquilo 
que produz sem essa isenção. 

De modo que minha emenda visa 
apenas ao produto manufaturado, man-
tém a competência de tributar sôbre 
matéria-prima e gêneros alimentícios. 

Faço um apêlo ao Sr. Relator para que 
reexamine o seu parecer diante dos ar-
gumentos que acabei de citar. 

É emenda que tem objetivo maior: o 
progresso da indústria nacional, maior 
riqueza de divisas para o País e a con-
quista de mercados que, se hoje são pe-
quenos, poderão ser tão maiores quanto 
maiores forem as garantias de não tri-
butação das indústrias aqui instaladas, 
no momento de exportar. 

Esta a explanação que desejava fazer 
em defesa da minha emenda, que po-
deria ser melhor desenvolvida em outros 
têrmos, com melhores subsídios. Dentro 
daquilo que aqui pronunciei em relação 
a ela, posso adiantar que, em nenhum 
momento, nenhuma medida pleiteada em 
emenda, no sentido nacional, teve o ob-
jetivo desta que visa à riqueza nacional 
maior, pela dispensa de taxação, do que 
pela existência dela, seja qual fôr. 
(Muito bem!) 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Se-
nhor Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, estou integralmente a 
favor da emenda. Faria um apêlo à lide-
rança no sentido de que, a exemplo de 
precedentes e sempre com inspiração no-
bre, reconheço, também se mostre per-
meável a uma retificação. 

Tenho, Sr. Presidente, ouvido o re;alejo 
governamental segundo o qual o Brasil 
tem não apenas que exportar, mas expor-
tar agressivamente. 

A experiência vem revelando que o 
nosso principal produto, na pauta da co-
mercialização internacional, que é o café, 
vem já alcançando, infelizmente, certas 
áreas de solidão em têrmos de exporta-
ção. Verifiquei- e verifiquei profunda-
mente - nas estatísticas que os países 
de civilização econômica mais adiantada, 
na maioria das vêzes, estabelecem a isen-
ção na exportação de produtos indus-
trializados ou manufaturados. Os poucos 
países que ainda resistem à conveniên-
cia dessa isenção atenuam bastante a 
taxação. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho 
Permite-me V. Ex.a um aparte? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Não encontro, Sr. Presidente, a pala-
vra de um economista abalizado que de-
fenda o gravame tributário sôbre a ex-
portação de produto industrializado ou 
manufaturado. Defendem, isto sim, um 
gravame escorchante sôbre a exporta-
ção das matérias-primas - isto sim -, 
para que se estabeleça a coerção em fa-
vor da industrialização das nossas ma-
térias-primas. 

Eu, quando na Presidência, disse que 
não era possível conceder, permitir 
apartes em processo de votação. De 
modo que o eminente Deputado Djalma 
Marinho há de compreender, e melhor 
avaliar, a mágoa em não dar a oportu-
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nidade de S. Ex.a me encantar com sua 
intervenção. 

O Sr. Deputado Dialma Marinho -
Registro apenas meu orgulho de vê-lo 
presidir diversos lugares desta Casa. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, pediria mesmo, no in-
terêsse do País, que os Srs. Relator e 
Sub-Relator reexaminassem a questão. 
Que se consultem os economistas; que 
se procure uma opinião sequer favorável 
à incidência tributária excessiva em ma-
téria de exportação de produtos indus-
triais ou manufaturados. 

Acredito que nem as luzes do Sr. Sub-
Relator nem a conduta prelúcida do Se-
nhor Relator trarão para o debate opi-
nião idônea em obséquio da tributação 
ora referida. 

Ora, se S. Ex.as trouxerem essa opi-
nião, é justo, é saudável que mantenham 
seus pontos de vista; mas se não pude-
rem atender à argumentação desafiante 
deverão operar em têrmos da mesma no-
breza, como vêm agindo em várias opor-
tunidades, retificando seus pareceres. 

É o apêlo que coloco e deposito na 
compreensão dos eminentes Deputado 
Oliveira Brito e Senador Antônio Carlos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Dj alma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
- Sr. Presidente, desejava fazer uma 
declaração a respeito do destaque e jul-
gava que durante a oração do Senador 
Eurico Rezende pudesse ter a oportuni-
dade. Mas não foi possível. Agora quero 
declarar que há , na legislação revolu-
cionária, proposição que considero tal-
vez, dentro do elenco das que nos foram 
remetidas, uma das mais importantes: a 
lei que regulamenta o comércio exterior. 

Participei dos debates na elaboração 
desta lei e verifiquei todo seu itinerário 
no sentido de propiciar a exportação de 
produtos manufaturados e industriali-
zados. 

Chegou a tal ponto essa legislação que 
a tributação incidente extrai, do seu 
cômputo, o percentual do custo de pro-
dução quanto ao consumo de energia e 
pagamento de tributos. Verifico, assim, 
no próprio Govêrno, um sentido de fa-
cilitar a exportação de produtos manu-
faturados e industriais, o que, como é 
curial, melhora a situação financeira do 
País. 

Por êste motivo, admito que a emenda 
é oportuna e está enquadrada nas fina-
lidades do Govêrno. Desta maneira, 
acho por justificado o meu voto favorá-
vel à Emenda, de sentido profundamente 
estimulante para a exportação. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Senhor Presidente, sou, em prin-
cípio, contra as isenções tributárias. Em 
princípio e, sobretudo, contrário a isen-
ções tributárias na Constituição, porque, 
em regra, o critério que então se admite 
é sempre demasiado rígido, podendo 
criar obstáculos por vêzes, pelo menos 
momentâneamente, intransponíveis. 

Argúi-se, entretanto, na defesa da 
emenda do nobre Deputado Amaral 
Neto, que ela visa a proteger a indústria 
nacional, liberando de determinados tri-
butos os produtos industriais ou manu-
faturados. 

·Dada a estreiteza do tempo em que 
estamos debatendo a matéria, vou acei-
tar a emenda nesta Comissão, para pro-
piciar no Plenário do Congresso mais 
amplo exame do assunto. Por isso mes-
mo, votando aqui favoràvelmente, re-
servo-me o direito de reexame do as-
sunto até a decisão final, no plenário 
do Congresso. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo mais quem soli-
cite a palavra, concedo-a ao Sr. Relator, 
Senador Antônio Carlos. 
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O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, por solici-
tação do nobre Deputado Amaral Neto, 
que teve a generosidade de chamar mi-
nha atenção para essa emenda, foi ela 
objeto, por parte do Relator, de um exa-
me mais acurado do que aquêle feito em 
relação às duas mil proposições acessó-
rias que recebeu o projeto da Constitui-
ção. 

A tese é, em princípio, a mais proce-
dente possível: libertarem-se os produtos 
industriais (ou melhor dizendo: os pro-
dutos industrializados - para não am-
pliar a área de proteção) destinados à 
exportação, dos tributos, impostos, taxas. 
É, realmente, uma tese que diz muito 
de perto ao interêsse dos países em fase 
de desenvolvimento. 

Creio que não foi outro o sentido da 
Emenda Constitucional n.0 18, de 1965, 
quando transferiu para a competência 
da União o impôsto de exportação, antes 
da competência dos Estados e que po-
deria ser cobrado até a taxa de cinco 
por cento ad valorem. A União, enten-
dendo a necessidade de proteger as ex-
portações brasileiras, notadamente aque-
las de produtos industrializados, chamou 
a si a capacidade de tributar tais pro-
dutos no que toca ao último estágio da 
operação de exportação. 

O que o projeto faz é repetir o texto 
da Emenda Constitucional. Apenas co-
mo no Projeto se insere, no mesmo item, 
o impôsto de exportação para produtos 
estrangeiros e produtos nacionais e na-
cionalizados e, mais adiante, o impôsto 
sôbre operações de crédito, câmbio, se-
guro ou relativas a títulos de valor mo-
biliário e, mais ainda, o impôsto de im-
portação, quando, no § 1.0 , êle estabelece 
que o Govêrno poderá, através de lei, 
alterar essas alíquotas para ajustá-las 
aos objetos da política cambial e de co-
mércio exterior e de política monetária, 
a redação do projeto se altera um pouco 
em relação à redação da Emenda. 

A redação da Emenda diz, no § 2.0 , do 
art. 7.0 , que a receita líquida do impôsto 
a que se refere o item 2.0 dêste artigo 
destina-se à formação de reservas mo-
netárias na forma da lei. 

O projeto de Constituição resolve cui-
dar, não só do interêsse do comércio, 
como também daquele outro referente à 
política cambial e à política monetária. 
Estabelece uma só regra quanto à va-
riação das alíquotas para êsses três 
impostos: os dos incisos 1, 2 e 6, isto é, 
as alíquotas do "impôsto de importação 
de produtos estrangeiros; do impôsto de 
exportação, para o estrangeiro, de pro-
dutos nacionais ou nacionalizados; dos 
impostos sôbre propriedade territorial 
rural, renda e proventos de qualquer na-
tureza, produtos industrializados, opera-
ções de crédito, câmbio, seguro ou rela-
tivas a títulos ou valôres mobiliários". 

Mas a filosofia da Emenda constitu-
cional e do projeto é exatamente a mes-
ma. O impôs to de exportação só será 
cobrado e as alíquotas serão fixadas 
tendo em vista ajustá-las aos objetivos 
da política de comércio exterior, isto é, 
facilitar a exportação de produtos bra-
sileiros, quer seja matéria-prima, atra-
vés da concessão dos subsídios obtidos 
justamente com os impostos que se pos-
sam arrecadar através da taxação de 
produtos primários não gravosos no co-
mércio internacional, quer seja através 
do impôsto que recaia sôbre produtos 
industriais. 

O projeto estabelece um sistema de 
perfeito equilíbrio. O Impôsto de Ex-
portação terá sua alíquota estabelecida 
em lei tão-somente para ajustá-la aos 
interêsses, aos objetivos do comércio ex-
terior, isto é, fazer com que o Brasil que 
não é, neste momento, nem o será em 
breve prazo, um País exportador so-
mente de produtos industriais, possa ter 
reservas monetárias através da cobrança 
dêsse impôsto sôbre matérias primas não 
gravosas, isto é, aquelas cujos preços es-
tejam nos níveis dos preços internacio-
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nais do produto, e não acima, como 
também através da cobrança do Impôsto 
de Exportação sôbre produtos industriais. 

Se concedêssemos a isenção pretendida 
pela emenda iríamos desequilibrar êsse 
sistema, que é o único capaz de permitir 
ao Brasil, primeiro, exportar produtos 
gravosos sem recorrer à emissão. 

Até hoje o que ocorre no Brasil? Um 
determinado produto, base da economia 
de um Estado, seja o cacau na Bahia, o 
Pinho serrado em Santa Catarina, o café 
em São Paulo ou - no Paraná, ainda 
que o problema do café seja um pouco 
diferente - mas, outros produtos, como 
o sisal, no Nordeste, se êsse produto tem 
um preço acima do preço internacional, 
o único recurso do Govêrno brasileiro é 
a elevação da taxa de câmbio. Elevando 
a taxa de câmbio para atender à possi-
bilidade da exportação dêsses produtos, 
quando os exportadores vão ao Banco 
do Brasil liquidar as suas cambiais, o 
Govêrno precisa emitir para atender à 
necessidade dessa liquidação. :tl:sse o 
drama de todos os países cuja pauta de 
exportação é, em grande parte, consti-
tuída de matéria-prima. 

Para resolver o problema, a União 
chamou a si a cobrança, a competência 
para cobrar o Impôsto de Exportação, e 
estabeleceu que o seu produto - tanto 
na Emenda Constitucional como no Pro-
jeto - de3tinar-se-á exclusivamente aos 
objetivos do comércio exterior. E as alí-
quotas serão fixadas, desde a alíquota 
zero até à alíquota de um nível mais 
alto, para que o Govêrno tenha reservas 
monetárias destinadas a atender a sub-
sídios a matérias-primas gravosas. E 
essas reservas, evidentemente, serão o 
produto da incidência do impôsto sôbre 
as matérias-primas não gravosas e sôbre 
os produtos industriais que permitam a 
cobrança dêsse tributo através de alí-
quotas que se compadeçam com o inte-
rêsse nacional que, neste caso, é o de 
aumento das exportações. 

Dêsse modo, ainda que eu compre-
enda perfeitamente os altos objetivos da 
emenda, não posso concordar com sua 
aprovação, pois que o sistema, o único 
capaz de permitir ao País maiores ex-
portações, seria rompido. Mais: se ins-
crevermos na Constituição o princípio 
da isenção do imposto de exportação 
de produtos industriais - a emenda é 
ampla, não fala em produtos industria-
lizados -, não podemos ter a pretensão 
de substituir na nossa pauta de expor-
tação as matérias-primas quase sempre 
gravosas, por produtos industriais, por-
que não teremos condições de aos pou-
cos ir estabelecendo êsse equilíbrio in-
dispensável. 

Ainda participo do ponto-de-vista do 
nobre Senador Josaphat Marinho, do 
perigo de se consagrarem, na Constitui-
ção, as isenções. Se o projeto não esta-
belecesse a possibilidade de o Govêr:::w, 
através de lei, estabelecer essa alíquota, 
de acôrdo com o interêsse do Brasil, no 
que toca às exportações, então seria jus-
to que a norma figurasse no projeto. 
Mas o próprio projeto, no parágrafo 2.0 , 

estabelece um sistema flexível. E final-
mente, se 90% dos produtos brasileiros 
industriais de exportação exigem o be-
nefício da isenção, ninguém pode afir-
mar que 10% não requeiram êsse be-
nefício. Estaríamos, então, estabele-
cendo um privilégio capaz de fazer com 
que o mercado nacional sofresse com 
êsse tratamento excepcional, que se da-
ria aos produtos de exportação, indus-
triais, tanto mais quanto o projeto, indo 
além da Emenda constitucional, já 
isenta, no § 5.0 do art. 23 os produtos 
industrializados, numa conceituação um 
pouco menos ampla do que o da emenda, 
mas com os mesmos objetivos, do Im-
pôsto de Circulação de Mercadorias 
quando destinados ao exterior. 

Que faz o projeto? Em primeiro lu-
gar, estabelece um sistema de equilí-
brio perfeito, não consagrando um prin-
cípio que, neste momento, eu quero de-
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clarar de público, pode realmente ser 
um princípio válido - pois que a emen-
da tem objetivo generoso -, mas que 
dentro em pouco poderá já não atender 
à realidade brasileira. 

O sistema ideal é o do projeto. A lei 
irá fixar as alíquotas para ajustá-las aos 
objetivos do comércio exterior brasileiro. 

Por outro lado, o projeto impede o ris-
co da bitributação. Pois era o que ocor-
ria anteriormente, seja quando o impôsto 
de exportação era de competência dos 
Estados, seja depois de Emenda Consti-
tucional n.0 18, quando êle passou à 
competência da União. Os Estados co-
bravam o Impôsto de Vendas e Consig-
nações sôbre as mercadorias enviadas 
para o exterior. O nobre Deputado Djal-
ma Marinho deve estar lembrado da 
emenda que apresentei ao projeto que 
criou o Conselho de Comércio Exterior 
- e que, infelizmente, não foi acolhida 
pelo Relator Daniel Faraco -, pro-
curando explicitar que a operação de 
exportação não poderia ser objeto do 
Impôsto de Vendas e Consignações. 

Assim, os produtos destinados ao Ex-
terior já estão beneficiados quanto à 
fraude da bitributação e perfeitamente 
protegidos no que toca à incidência do 
Impôsto de Exportação, pois que o Go-
vêrno vai estabelecer, através do § 2.0

, 

do art. 21, um sistema capaz de não 
obstar o aumento da exportação brasi-
leira de produtos industriais, mas tam-
bém capaz de permitir reservas mone-
tárias que lhe dêm oportunidade de, ao 
invés de utilizar o recurso do aumento 
da taxa de câmbio e da conseqüente 
emissão de moeda para liquidar as cam-
biais, o subsídio para os produtos pri-
mários gravosos. 

:estes, Sr. Presidente e Srs. Represen-
tantes, os motivos que me levam a, re-
conhecendo as generosas finalidades da 
emenda, recusar acolhimento à mesma. 
(Muito bem!) 

O Sr. Deputado Amaral Neto - Se-
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado. 

O SR. DEPUTADO AMARAL NETO-
Sr. Presidente, apenas uma retificação, 
pois sei que não posso contestar o Re-
lator. Quero esclarecer, quanto à im-
pressão mimeografada, que, onde está 
"produto de exportação industrial ou 
manufaturado", na realidade é "indus-
trializado", inclusive, na justificativa, eu 
me refiro duas vêzes a produtos indus-
trializados. Pode ter havido um êrro de 
datilografia ou de qualquer outra espé-
cie, mas o objetivo está colimado na 
própria justificativa: refere-se a produ-
tos manufaturados e não industrializa-
dos, como está expresso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A Presidência fica ciente. 

Em votação o pedido de destaque. 
Os Senhores Congressistas que o 

aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está rejeitado. 
O Sr. Aurélio Vianna- Sr. Presidente, 

declaro que votei contra, pelos mesmos 
motivos, ou dentro do ponto de vista já 
exposto pelo nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passamos, agora, ao requeri-
mento de destaque do art. 22, do nobre 
Deputado Ulysses Guimarães. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, retiro o pedido de des-
taque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro o requerimento. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira re-
quer destaque para a emenda n.0 804-G. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Sr. Presidente, retiro o requerimento de 
destaque. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Deferido. Também o Sr. Adol-
pho Oliveira requereu destaque da 
Emenda n.0 804-I: 

"Onde se lê 40%, leia-se 60%." 
O Sr. Deputado Adolpho Oliveira 

Sr. Presidente, retiro o destaque. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Retirado o destaque. 
O Sr. Deputado ffiysses Guimarães re-

quereu destaque para a Emenda n.0 26, 
que manda acrescentar: 

"Ao § 5.0 , art. 23: "e outros que a lei 
determinar", ficando a sua redação 
a seguinte: 
"§ 5.0 - O impôsto sôbre circulação 
de mercadorias é não-cumulativo, 
abatendo-se em cada operação, nos 
têrmos do disposto em lei, o mon-
tante cobrado nas anteriores, pelo 
mesmo ou outro Estado, e não inci-
dirá sôbre produtos industrializados 
e outros que a lei determinar, des-
tinados ao exterior." 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, o destaque é do nobre 
Deputado Ortiz Monteiro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. 

Não havendo quem encaminhe a vo-
tação, consulto o Sr. Sub-Relator se 
mantém o seu parecer contrário. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Mantenho, Sr. Presi-
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação o parecer do Re-
lator. 

Os Srs. Membros da Comissão que o 
aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Requerimento do Sr. Deputado Ernâni 

Sátiro para a Emenda n.0 293. 

A matéria já está resolvida, por des-
pacho do Sr. Vice-Presidente, Senador 
Eurico Rezende. 
(Pausa.) 

Emenda n.0 292, também do Sr. Depu-
tado Ernâni Sátiro. 

O Sr. Antônio Carlos (Relator) - Se-
nhor Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, para enca-
minhar a votação, o nobre Relator, Se-
nador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) -Sr. Presidente, o nobre Depu-
tado Ernâni Sátiro, que teve de se reti-
rar da Comissão, solicitou-me que, se 
possível, os destaques assinados por 
S. Ex.a. ficassem para o fim, para ter 
oportunidade de defendê-los. 

Devo comunicar a V. Ex.a. e à Comis-
são o apêlo que S. Ex.a. me dirigiu. Con-
sulto, pois, a Secretária da Comissão se 
o Sr. Deputado Ernâni Sátiro não deixou 
requerimento de adiamento, sugerido por 
mim a S. Ex.a. 

O Sr. Eurico Rezende - Pela o,rdem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- (Pela ordem) - Realmente, Sr. Pre-
sidente, quando, eventualmente, assumi 
a Presidência, na sempre lamentada au-
sência de v. Ex.a., encontrei requerimen-
to do nobre Deputado Ernâni Sátiro que, 
alegando motivos superiores que o con-
duziam para fora do recinto, pedia que se 
adiasse a apreciação de alguns desta-
ques. Argumentando que não era pos-
sível o atendimento do desejo de S. Ex.a, 
pois, além de estabelecer precedente, iria 
encurtar, mais ainda, o tempo de que 
dispomos para a tramitação da matéria, 
tomei a liberdade de indeferi-lo, e dêste 
indeferimento não houve recurso para 
o Plenário. 
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De modo que, parece-me, salvante me-
lhor juízo de V. Ex.a, que a matéria não 
deve ser examinada nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
A!eixo) - Mantido o despacho com o 
esclarecimento que acaba de ser pres-
tado. 

Continuarei anunciando outros reque-
rimentos de destaque. 

Sôbre a mesa requerimento de desta-
que para a emenda n.0 804-H. (Pausa.) 

O Sr. Adolpho Oliveira - Sr. Presi-
dente, retiro o requerimento de destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o requerimento de 
destaque. 

Para a Emenda n.0 297, em relação ao 
artigo 21, há um pedido de destaque. 
Não está presente o autor. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito (Sub-
Relator) - A Emenda teve parecer fa-
vorável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator, 
Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, a Emenda 
n.0 297 visa a corrigir a redação do § 1.0 

do art. 25, que está assim redigido: 
"A aplicação dos fundos previstos 
neste artigo será regulada por lei, 
que cometerá ao Tribunal de Contas 
da União o cálculo e a autorização 
orçamentária ou de qualquer outra 
formalidade, efetuando-se a entrega 
mensalmente, através dos estabele-
cimentos oficiais de crédito." 

É evidente que está faltando alguma 
coisa. O nobre Sub-Relator, entretanto, 
deu parecer favorável a esta emenda ou 
a outra colimando o mesmo objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está prejudicado, por isso, o 
destaque requerido? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Vou proceder à verificação, 
Sr. Presidente. (Pausa.) 

Sr. Presidente, a emenda que foi aceita 
para corrigir o texto do § 1.0 do art. 25 
foi a de n.0 297. O Sr. Relator deu 
parecer favorável à aprovação, exceto 
quanto ao qualificativo complementar 
de tal modo que o assunto venha a ser 
regulado por lei e não por lei comple-
mentar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está prejudicado, portanto, o 
pedido de destaque, por ter sido aceita, 
em parte, a emenda. 

Vamos passar ao destaque do Senador 
Aurélio Vianna para a Emenda núme-
ro 428/7 ao art. 27, inciso I: onde se diz 
"quarenta por cento", diga-se "sessenta 
por cento". 

Há, também, um requerimento de des-
taque do Sr. Deputado Ortiz Monteiro 
para a Emenda n.0 295 que manda in-
cluir uma redação diferente no inciso I 
do art. 27: 

"Sessenta por cento da arrecadação 
do impôsto a que se refere o art. 21, 
n.os VIII e IX." 

O parecer é contrário. ' 
É mantido o parecer contrário. Rejei-

tado o destaque. 
O Deputado Ortiz Monteiro pede des-

taque para a emenda n.0 327 que esta-
belece distribuição diferente da estipu-
lada no art. 27 em relação aos impostos 
arrecadados em benefício dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

Em votação. 
O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Pela 

ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
Senhor Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- Sr. Presidente, há uma emenda idên-
tica a esta, a de n.0 253. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleb:o) - Estou anunciando a Emenda 
n.0 327. Trata-se de outra matéria. 

Tem a palavra o Sub-Relator Depu-
tado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) -Sr. Presidente, a Emen-
da teve parecer favorável. Ela corrige 
uma omissão do Projeto. Há três impos-
tos dos quais participam os Municípios 
e os Estados. O impôs to sôbre combus-
tíveis líquidos, quarenta por cento, im-
pôsto sôbre produtos minerais, noventa 
por cento, cabe ao Estado, e o impôsto 
de energia elétrica, que o projeto omi-
tiu. A emenda corrige êste equívoco do 
Projeto. Daí o meu parecer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em face do parecer favorável, 
está prejudicado o item porque já cons-
ta de aprovação. 

A Emenda n.0 52 recebeu requerimento 
de destaque também do Sr. Deputado 
Ortiz Monteiro e trata do mesmo assunto. 

Está prejudicada pela aprovação an-
terior. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Se-
nhor Presidente, foi por isso que pedi a 
V. Ex.a que a pusesse em votação con-
juntamente com a minha, porque está 
prejudicada. A minha emenda estabe-
leceu um percentual de 60% em vez de 
40%. Foi a questão de ordem que levan-
tei na ocasião. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Sub-Relator informou 
que, apesar da aprovação que fêz poste-
riormente ao pedido de V. Ex.a, recebeu 
a emenda do Deputado Ortiz Monteiro, 
favorável a V. Ex.a 

Como se verifica, e está escrito, 40% 
passou a figurar, 40% da arrecadação 
do impôsto a que se refere o art. 21. 
Logo depois, 60% do impôsto a que se 
refere o art. 21, n.0 9. V. Ex.a manda 
que apenas no caso do art. 27, inciso I, 

quando se diz 40%, diga-se 60%, mas 
não aborda a questão dos 60% no aspec-
to a que se refere o art. 21, n.0 IX. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - A 
minha emenda, Sr. Presidente, só incide 
sôbre o Inciso I do art. 27. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passaremos, então, à emenda 
de V. Ex.a Tem a palavra o nobre Se-
nhor Senador Heribaldo Vieira para en-
caminhar a sua proposição. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- Sr. Presidente, a minha emenda, co-
mo V. Ex.a acabou de verificar, incide 
sôbre o inciso I do art. 27, que diz: 

"A União distribuirá aos Estados, ao 
Distrito Federal e Municípios: 
I - 40% da arrecadação do impôsto 
a que se refere o art. 21, n.0 VIII." 

O art. 21, n.0 VIII se refere à: 
"produção, importação, circulação, 
distribuição ou consumo de lubrifi-
cantes e combustíveis líquidos e ga-
sosos." 

Desde quando se criou um impôstu 
único, na primeira lei votada no Con-
gresso Nacional a êsse respeito, o percen-
tual distribuído aos Estados vem sendo 
de 60%. A Emenda Constitucional n.0 18 
também manteve êsse percentual de 
60%. O Código Tributário da mesma ma-
neira. Agora o projeto reduz êsse per-
centual para 40%. 

Dir-se-á que essa redução é decorrente 
do disposto no § 5.0 do art. 21 do projeto, 
que diz: 

(Lendo) 
"O disposto no parágrafo anterior 
não inclui, todavia, a incidência do 
impôsto sôbre a circulação de mer-
cadorias na operação de distribui-
ção, ao consumidor final, dos lubri-
ficantes e combustíveis líquidos uti-
lizados por veículos rodoviários, cuja 
receita seja aplicada exclusivamente 
em investimentos rodoviários." 



-356-

Como se vê, a arrecadação dêsse im-
pôsto está acrescida do Impôsto sôbre 
Circulação de Mercadorias, e que, como 
bem disse o Deputado Adolpho Oliveira, 
vem determinar a alta do custo de vida. 
Por isso, estou com a emenda do nobre 
Deputado. 

Mas os argumentos não vêm carrear 
nenhum subsídio para que se reduza o 
percentual do Estado, porque, se a arre-
cadação dêsse impôsto é acrescida do 
Impôsto de Circulação, que também se 
cobra no Município, tal acréscimo já tem 
destinação especial - será exclusiva-
mente para investimentos rodoviários. 
Não se justifica se reduza o percentual 
do Estado porque a parte acrescida da 
arrecadação já tem destinação especial 
contida no § 5.0 citado, e que é para in-
vestimentos rodoviários. 

E, Sr. Presidente, foi o próprio Govêr-
no, ao baixar ultimamente o Ato Com-
plementar n.0 31, de 28 de dezembro de 
1966, que procurou adaptar o sistema 
tributário atual ao projeto que já tinha 
sido votado no Congresso. Mas só pro-
curou adaptá-lo no concernente ao im-
pôsto de circulação; no concernente ao 
impôsto sôbre produção, arrecadação, cir-
culação, distribuição e consumo dos lu-
brificantes líquidos e gasosos, o Ato 31 
não cogitou disso. 

Não se diga que não cogitou, porque o 
art. 27 se refere à arrecadação, mas o 
Ato 31 também se reporta à distribuição 
da arrecadação do impôsto de circula-
ção, nos artigos 1.0 e 2.0 , onde se veri-
fica que o Govêrno procurou regular e 
modificar o sistema tributária anterior, 
adaptando ao projeto na parte de dis-
tribuição também do impôsto de cir-
culação. 

Não se justifica esta redução de 60 
para 40%, porque a distribuição de 60% 
já é tão fragmentada entre os Estados, 
na conformidade do parágrafo único do 
art. 27, que reproduz disposiç5.o da 
Emenda Constitucional n.0 18, que se nós 
reduzirmos a 40% essa fragmentação 

chegará a um minimum minimorum, 
quase ridículo, na parcela que cabe a 
cada Estado da Federação e aos Muni-
cípios. 

De forma que é aconselhável que se 
mantenha a sistemática anterior de a 
União ficar com 40% dessa arrecadação 
e entregar aos Estados e Municípios 60% 
para que essa disposição não se pulverize 
de tal maneira que vá refletir nos Es-
tados e Municípios um quantitativo tão 
pequeno que quase não vá atender às 
necessidades dos Estados que já estão 
muito empobrecidos na sua arrecadação. 

É por isso que defendo a iniciativa, 
sobretudo usando de uma prerrogativa 
que me parece essencial, como represen-
tante dos Estados no Senado Federal, de 
defender os interêsses dos Estados, para 
que permaneçam na Constituição que 
estamos votando os 60% na distribuição 
dêsse impôsto aos Estados. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
E atente V. Ex.a para essa circunstância 
- o percentual de 60% foi votado por 
nós há menos de um ano, depois de lon-
go período de exame da matéria por 
parte do Executivo. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- Exatamente. O Ato Complementar 
não procurou ajustar, nesta parte, o sis-
tema tributário ao projeto que estamos 
votando. 

Parece-me que não se justifica uma 
redução para 40%. 

É por isso que defendo minha emenda 
que, creio eu, é uma colaboração que 
damos a todos os Estados da Federação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo mais quem peça 
a palavra para encaminhar a votação, 
dou a palavra ao Sr. Sub-Relator para 
pronunciar-se sôbre as razões que acaba 
de expender o Sr. Senador Heribaldo 
Vieira. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, o pro-
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jeto criou nôvo sistema, aproveitando, 
no particular, aquêle estabelecido na 
Emenda Constitucional n.0 18, com li-
geiras modificações. E uma das modi-
ficações introduzidas é justamente esta 
sôbre o impôsto que recai sôbre lubrifi-
cantes e combustíveis líquidos. 

Pelo sistema vigente, o impôsto é úni-
co, não podendo, portanto, sôbre êle in-
cidir qualquer outra tributação. Vem, 
porém, o projeto de Constituição e in-
troduz modificação, a constante do § 5.0 

do art. 21, que é a incidência do Impôsto 
de Circulação sôbre os combustíveis e lu-
brificantes na sua última operação de 
venda ao consumidor. Daí se justifica 
a redução de 40 para 60%. Os Estados 
têm a compensação através da tributa-
ção do Impôs to de Circulação. 

O reparo feito pelo nobre Senador He-
ribaldo Vieira quanto ao Ato Comple-
mentar que tratou da matéria recente-
mente não tem procedência porque, sen-
do o percentual de 60% estabelecido por 
uma norma constitucional, não poderia 
o A.to Complementar alterar. Daí a ra-
zão por que não foi possível, certamente, 
ao Legislador, no Ato Complementar, fa-
zer a alteração. Foi possível em relação 
ao impôsto de circulação; não seria pos-
sível, porém, relativamente à redução do 
percentual de sessenta para quarenta. 

Nestas condições, Sr. Presidente, man-
tenho o parecer contrário ao destaque 
requerido. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Em votação o parecer. 

Os Senhores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O Sr. Senador Josaphat Marinho -

Sr. Presidente, declaro que votei com 
a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -A declaração de V. Ex.a cons-
tará da ata. 

Finalmente o requerimento de desta-
que do Sr. Deputado Adolpho Oliveira, 
para a Emenda n.0 805/E, que manda 
que o art. 8.0 , inciso IV, seja assim re-
digido: 

"IV - permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo território na-
cional ou, em caso de guerra, nêle 
permaneçam temporàriamente." 

Com a palavra o ilustre autor da 
emenda. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, eminentes com-
panheiros de Comissão, relevem-me o 
cumprimento do que considero um de-
ver, apesar do adiantado da hora. 

Creio que não há hora, nem cansaço, 
quando se cogita de resguardar aquêles 
ideais básicos de patriotismo e de aprê-
ço à soberania de nosso País. 

Creio que o assunto sôbre o qual a 
Comissão vai decidir é daqueles da maior 
importância a inserir no texto da Cons-
tituição. 

Declaro e confesso que não posso, Se-
nhor Presidente, sinceramente, comu 
brasileiro, concordar com a existência de 
um dispositivo que permita a ocupação 
do nosso território, em tempo de paz, 
por fôrças militares estrangeiras. 

Não posso. É reduzir o Brasil a uma 
situação pior do que a da República Do-
minicana, porque para a República Do-
minicana foi um Exército da Organiza-
ção dos Estados Americanos, da O.E.A., 
precedido de uma ocupação dos Estados 
Unidos, mas em face de uma situação 
de guerra civil, justamente para atalhar 
aquela guerra, justamente para recon-
duzir a República Dominicana à realiza-
ção de eleições democráticas e diretas 
para Presidente da República e para a 
Assembléia Nacional. 

Pois bem, nesta Constituição eu só 
posso admitir que por um colossal equí-
voco, tenha vindo a infeliz e triste re-
dação do art. 8.0 , inciso V, "permitir que 
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fôrças estrangeiras transitem pelo ter-
ritório nacional ou nêle permaneçam 
transitàriamente". 

O dispositivo é curto, mas não podia 
deixar de conter desagradável repetição 
de "transitar" e "transitàriamente". 

Minha emenda visa a inserir um dis-
positivo que deve aplacar os desejos da-
queles que pretendiam, infelizmente, a 
inclusão dessa cláusula, porque diz: 

"Permitir que fôrças estrangeiras 
transitem pelo Território Nacional 
em qualquer época, mesmo em tem-
po de paz" - admitimos isso, até 
como sinal dos tempos - "ou em 
tempo de guerra nêle permaneçam 
transi tàriamen te." 

Esta a redação da emenda: permitir 
que fôrças estrangeiras transitem pelo 
Território Nacional, ou, em caso de guer-
ra, nêle permaneçam temporàriamente. 

Note a Comissão: em caso de guerra. 
Não digo em caso de guerra externa. Já 
que o objetivo do Govêrno é satisfazer 
a êsse clima de guerra permanente em 
nosso País, preveja-se a hipótese de 
guerra civil e então se satisfaça a von-
tade daqueles que querem que venham 
tropas bolivianas, cubanas, paraguaias, 
norte-americanas ou indonésias, para 
ocupar o território brasileiro. Mas, pelo 
amor de Deus, não se consagre o prin-
cípio de que, mesmo em tempo de paz, 
para policiar as nossas atividades, para 
policiar a vida do nosso povo e o fun-
cionamento de nossas instituições, pra-
tique-se essa verdadeira ignomínia de 
aprovar uma Constituição que será a 
única no mundo a consentir na ocupa-
ção permanente de seu território por 
tropas estrangeiras. A menos, Sr. Presi-
dente, que se queira reduzir o Brasil à 
condição de satélite, como nem mesmo 
as Repúblicas comunistas estão aceitan-
do mais, em relação às tropas da União 
Soviética. Vamos ficar em situação se-
melhante à Alemanha mas esta está vi-
vendo até hoje em tempo de guerra por-
que nem sequer foi assinado o Tratado 

de Paz com os países aliados; de um 
lado os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, 
e de outro a União Soviética, todos alia-
dos na guerra contra o nazi-facismo. 

Pois bem, aquilo que nenhum país 
aceita, em defesa de sua própria sobe-
rania e na satisfação do patriotismo de 
seus filhos, iremos agora consentir se 
aceitarmos a manutenção do texto do 
Projeto Governamental. 

Sr. Presidente, nenhum outra emenda 
foi por nós apresentada com tanto calor, 
tanta sinceridade, patriotismo e com 
tanta humildade. Cada qual, quando 
votar, não irá cogitar de problemas par-
tidários ou políticos porque o problema 
é brasileiro. O problema é de resguardo 
da soberania da nossa Pátria. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- (Pela ordem.) Sr. Presidente, em pri-
meiro lugar, desejo que V. Ex.a coloque 
concomitantemente a Emenda n.0 428, 
n.0 1, porque é do mesmo teor: 

"Permitir que fôrças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou, 
por motivo de guerra, nêle perma-
neçam temporàriamente." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a tem realmente uma 
emenda que corresponde ao pensamento 
e aos objetivos da Emenda do nobre 
Deputado Adolpho Oliveira. Sôbre esta 
matéria quero, entretanto, que se pro-
nuncie, desde logo, o Sr. Sub-Relator, 
quando V. Ex.a concluir, porque parece 
que o assunto tem uma solução que vai 
ser proposta aos nobres Congressistas. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Eu gostaria de defender a Emenda 
Adolpho Oliveira, se não tivesse apre-
sentado a minha. O pensamento das 
duas proposições é o mesmo. As vêzes 
penso que na formulação do artigo não 
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houve um propósito oculto, mas o ar-
tigo, como redigido, pelo menos fere a 
nossa sensibilidade nativista. 

Que fôrças estrangeiras transitem pelo 
território nacional, admite-se; ou que 
permaneçam temporàriamente, por mo-
tivo de guerra ou em tempo de guerra, 
também. Mas êsse temporàriamente po-
de ter um caráter de permanência. O 
conceito de temporário, no caso vertente, 
pode ser muito elástico. E eu tenho a 
impressão, Sr. Presidente, de que o prin-
cípio, se aprovado como veio o Projeto 
de Constituição, vai causar muito mais 
inquietações ao Govêrno do que êste es-
pera ou de que êste pensa. 

A nossa tradição - o têrmo é êste -
é nativista. Fala-se muito na passivi-
dade do povo brasileiro, no seu pacifis-
mo e, às vêzes, eu fico admirado dessas 
afirmativas partidas donde partem, por-
que revelam uma ignorância completa 
da história do povo brasileiro. 

Quem estuda a História do Brasil, a 
filosofia da história brasileira, sabe que 
há uma fôrça interior que faz com que 
repilamos todo e qualquer princípio que 
toque de leve nas fibras patrióticas da 
nossa gente, de nosso povo. 

Sr. Presidente, creio que cada qual já 
tem o seu ponto de vista firmado em 
tôrno da matéria. 

Custo a acreditar, mesmo em face da 
doutrina, que é nova em nosso País, de 
que as fronteiras físicas de um país, as 
fronteiras geográficas desaparecem face 
às fronteiras ideológicas. Não quero 
acreditar, recuso-me a acreditar, não 
desejo aceitar a tese de que propositada-
mente foi elaborado um artigo que vies-
se a ferir, a provocar agitações tremen-
das na alma e no coração do povo bra-
sileiro. 

Portanto, Sr. Presidente, eu já vislum-
bro, pelas palavras de V. Ex.a, que vai 
haver uma solução para êste caso. 

Não acredito, repito, que tenha desa-
parecido da alma, do coração, do espí-

rito dos nossos soldados aquêle sentido 
de preservação da nossa soberania em 
quaisquer circunstâncias. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo - Tem a palavra o nobre Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, no art. 8.0 ve-
mos que compete à União permitir que 
fôrças estrangeiras transitem pelo ter-
ritório nacional ou nêle permaneçam 
transitàriamente. Isto é da competência 
da União. 

O artigo tem que ser examinado con-
juntamente com as atribuições do Presi-
dente da República. 

O art. 81, inciso 11, diz: 
"Permitir que fôrças estrangeiras 
transitem pelo Território Nacional 
ou nêle permaneçam temporària-
mente." 

Sr. Presidente, não entendo bem os 
dois dispositivos e não entendo bem que 
congressistas, amigos do Presidente da 
República, votem um dispositivo desta 
natureza. Isso é jogar sôbre os ombr.os 
de um homem - que hoje é Joaquim, 
amanhã pode ser Pedro ou Manuel -
uma responsabilidade extraordinária. 

Os que lêem sôbre política internacio-
nal nos dias de hoje sabem da pressão 
enorme que países estrangeiros, na de-
fesa dos próprios interêsses, exercem sô-
bre chefes de governos estrangeiros, in-
clusive para conseguirem que tropas per-
maneçam temporàriamente - e nós sa-
bemos como essa situação de tempora-
riedade às vêzes perdura -. De modo 
que eu não compreendo porque jogar sô-
bre um homem essa responsabilidade de 
permitir que fôrças estrangeiras perma-
neçam no País. 

Não admito que se lance a responsa-
bilidade, nem pessoalmente sôbre o Pre-
sidente da República, nem, muito menos, 
sôbre o Congresso Nacional. Não admito 
que conste do texto magno esta possi-
bilidade humilhante para qualquer país. 
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Sr. Presidente, vamos ao âmago do 
problema: um país que tem a necessi-
dade de tropas estrangeiras, como tropas 
de ocupação, para garantir uma dada 
situação, é um país que perdeu a noção 
de soberania, de independência e onde 
os grupos dominantes já não mais tra-
duzem os interêsses nacionais, mas estão 
a serviço de potências estrangeiras. 

Não posso, portanto, admitir que em 
tempo de paz possam tropas estrangei-
ras permanecer no País. 

Sabemos que na Coréia do Sul, apesar 
de as operações bélicas há tanto tempo 
terem cessado, ainda existem tropas es-
trangeiras, provisàriamente instaladas, e 
sabemos que noutros países o mesmo fe-
nômeno ocorre. Mas o Brasil não se deve 
inspirar na Coréia do Sul, nem se deve 
inspirar no Vietname do Sul. O Brasil é 
uma grande Nação. O povo brasileiro 
pode resolver seus problemas. 

Não devemos, de maneira alguma, con-
correr para que aumentem os atritos por-
ventura existentes entre outras nações. 
Cabe ao Brasil, como Nação soberana, 
povos, porque a paz é a grande aspira-
l(ão dos povos e ela interessa aos países. 
Cabe ao Brasil, como Nação soberana, 
preservar sua soberania e defender a 
dignidade do seu povo. 

O dispositivo é humilhante, nos dimi-
nui perante os povos civilizados. E, o 
que é mais triste, figurando êle numa 
Constituição, dá bem a noção ou a idéia, 
lá fora, da situação a que chegamos. 

Não, Sr. Presidente! O pavor da sub-
versão não nos deve levar a êste ponto, 
porque devemos e podemos combater a 
subversão, e a subversão, como é enten-
dida em certas áreas, não nos afeta nem 
nem nos ameaça. Devemos estar receo-
sos, sim, é de perder a noção do respeito 
da Nação para com a própria Nação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, votarei a favor 
das emendas que incluem no texto a 
cláusula "em tempo de guerra", e assim 
votarei quer em respeito a uma tradi-
ção elogiável do nosso Direito, quer por-
que a não inclusão dessa cláusula sig-
nifica admitir a hipótese de poder ocor-
rer momento em que o Govêrno do 
País não se sinta suficientemente forte 
para defender-se e defender a sua auto-
ridade, o que é sumamente humilhante 
para o País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Se não houver mais quem pe-
ça a palavra, eu a concedo ao Sr. Sub-
Relator para pronunciar-se sôbre a ma-
téria em votação. (Pausa.) 

Com a palavra o Sr. Deputado Oliveira 
Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, seria 
óbvio afirmar que na alma de nenhum 
de nós existe um sentimento que não 
coincida com aquêles defendidos e ex-
postos, com tanto calor, pelos nobres re-
presentantes do MDB, que nos honra-
ram com suas palavras. É um senti-
mento de todo o povo brasileiro, dos 
que estão nesta Casa, no Senado da Re-
pública ou em qualquer ponto do terri-
tório nacional, e que está na consciência 
do dever de defender, a qualquer custo 
e em qualquer terreno, a nossa sobera-
nia. 

Foi com essa inspiração, com a mesma 
que animou as calorosas falas com que 
nos deleitaram nossos eminentes cole-
gas, que examinamos a matéria, eu e o 
eminente Relator, Senador Antônio Car-
los. Entendemos de acolher a emenda 
subscrita em primeiro lugar pelo nobre 
Senador Wilson Gonçalves, que é de 
n.0 843, no seu item I, que diz: 

"Redija-se o art. 8.0 , V: 
"V - permitir que fôrças estrangei-
ras transitem pelo território nacio-
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nal ou nêle permaneçam temporà-
riamente, nos casos previstos em lei 
complementar." 

De modo que, com êsse resguardo, atri-
buindo à lei complementar estabelecer 
os casos em que as hipóteses podem fi-
gurar, entendemos que a Emenda Wil-
son Gonçalves é, até certo ponto, mais 
acauteladora do que a do nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
É a da Constituição de 46. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Enquanto a do ilustre representante 
pelo Estado do Rio de Janeiro permite 
que fôrças estrangeiras transitem pelo 
território nacional, sem referir qualquer 
hipótese - no tempo de paz, no tempo 
de guerra, em qualquer hipótese por 
aqui podem passar fôrças estrangeiras, 
ou em tempo de guerra nêle permane-
cer -, o que queremos é que, em tôdas 
as hipóteses- na de trânsito ou de per-
manência temporária, que muitas vêzes 
se confudem -, a lei complementar, que 
é uma lei votada, como sabem, por maio-
ria absoluta, preveja os casos, enumere 
as hipóteses em que tal possa ocorrer. 

Com isso entendemos nós, na oportu-
nidade da votação da lei, que neste mun-
do nôvo em que estamos vivendo - não 
de relaxamento da defesa da nossa so-
berania, mas de convivência dos po-
vos - deveremos estabelecer as hipóte-
ses para o trânsito ou para a permanên-
cia temporária das tropas. 

Estando, portanto, nós que defende-
mos essa tese, a da lei complementar, 
tão tranqüilos na questão dos nossos 
sentimentos patrióticos quanto aquêles 
que só admitem a permanência tempo-
rária em tempo de guerra. 

Assim, Sr. Presidente, não querendo 
prolongar os debates, mantenho o pa-
recer favorável à emenda do eminente 
Senador Wilson Gonçalves. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela or-
dem. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - (Pela ordem.) Sr. Presidente, 
esta questão de ordem porque não é pos-
sível nos conformemos, no encaminha-
mento de votação de determinado as-
sunto, com o aparecimento de outra 
emenda que não foi cogitada no debate 
para ser objeto de pronunciamento dos 
Srs. Senadores e Deputados. Deveria ser 
aberta oportunidade de encaminhamen-
to de votação para a emenda que surge 
apresentada ao debate e deliberação da 
Comissão. Se assim V. Ex.a entender, 
pediria a palavra para encaminhar a 
votação da emenda ora apresentada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Devo resolver a questão de 
ordem suscitada, recorrendo à memória 
dos eminentes colegas, Senador Aurélio 
Vianna e Deputado A.dolpho Oliveira. 
Quando se iniciou o debate sôbre essa 
matéria, eu quis realmente lembrar que 
no parecer do Sr. Sub-Relator o assunto 
tinha sido resolvido, de tal sorte, que 
não estava mais prevalecendo o texto 
sôbre o qual recaíram as veementes cen-
suras que aqui se fizeram. Foi o Sr. Se-
nador Aurélio Vianna que considerou que 
deveria abrir-se debate sôbre a matéria. 

Então, eu tinha imaginado que, com 
a indicação daquela solução, poderia es-
ta matéria ser objeto do próprio debate. 
Conformei-me, e tive oportunidade de 
ouvir também de S. Ex.a, como já ouvira 
antes do Sr. Deputado Adolpho Oliveira, 
e logo depois dos Srs. Deputado Chagas 
Rodrigues e Senador Josaphat Marinho, 
as expressões de sublimação patriótica 
que exprimiram sobretudo os sentimen-
tos dêles, mas também os nossos, de tal 
maneira que eu me dei por muito bem 
pago em não ter interrompido o debate 
da questão, dando a notícia de que o as-
sunto já figurava no parecer do Sr. Sub-
Relato r. Quer dizer o que já está apro-
vado, independentemente da aprovação 
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de qualquer destaque, é exatamente 
aquilo que foi anunciado pelo Sr. Sub-
Relator, conforme entendido. 

Devo, ainda, em relação à questão de 
ordem suscitada, recordar que, na oca-
sião em que tomei conhecimento da ma-
téria, se me tivesse sido permitido falar, 
lembraria que, naturalmente, ao se es-
tabelecer, no art. 8.0 a competência da 
União para "permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo Território Nacional 
ou nêle permaneçam transitOriamente", 
o que se tem em vista é fixar essa com-
petência, em face dos Estados. Com a 
aceitação da emenda, tirava-se da atri-
buição do Presidente da República a fa-
culdade de, livremente, permitir, confor-
me disposto no art. 81, que fôrças es-
trangeiras transitem no Território Na-
cional ou nêle permaneçam transitória-
mente, porquanto, somente poderá usar 
dessa atribuição o Presidente da Repú-
blica quando plenamente confirmada 
pelo Congresso Nacional, pelo Poder Le-
gislativo. 

De modo que, ao dar notícia da exis-
tência do parecer do Sr. Sub-Relator, 
parece-me que houve mais cautela ain-
da, porque, se tinha trazido para o âm-
bito da competência do Poder Legisla-
tivo a especificação dos casos nos quais 
seria permitido ao Sr. Presidente da Re-
pública dar a licença de que trata o ar-
tigo 8.0 no item V. 

Esta a questão de ordem proposta e a 
resposta que me cabe dar. Se ela não 
satisfizer, entretanto, estou inteiramen-
te à disposição do Sr. Deputado Adolpho 
Oliveira, como de qualquer dos Senho-
res Congressistas, para reabrir o debate 
em relação ao próprio texto da emenda 
do Sr. Senador Wilson Gonçalves. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - (Pela ordem.) Sr. Presidente, 
é muito sério o que vamos decidir, razão 
por que solicitei o pronunciamento de 
V. Ex.a Lembrei, também, que não teria 
oportunidade de me pronunciar sôbre a 

emenda n.0 843/1, até porque a lembran-
ça, como sempre oportuna de V. Ex.n, 
surgiu logo após usar eu da palavra ao 
caminhar a votação, e não antes que eu 
falasse. 

Desejava lembrar o seguinte: nosso 
objetivo é que fique inserido na Consti-
tuição, a exemplo do que acontecia na 
de 46, que nenhuma lei complementar, 
nem Congresso, nem Presidente da Re-
pública, nem ninguém pode admitir que, 
em tempo de paz, permaneçam tropas 
estrangeiras em Território Nacional. 

De mais a mais, a emenda n.0 843/1, sob 
alguns aspectos, com a devida vênia do 
seu eminente, estimado, ilustre e talen-
toso autor, Senador Wilson Gonçalves, 
ela não deixa de conter impropriedade, 
porque, a deliberação do Congresso só 
pode surgir no caso específico da neces-
sidade de se admitir tropa estrangeira 
no Brasil, conforme o art. 46 do projeto. 
É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional. Portanto, não há como se 
cogitar da elaboração de uma lei com-
plementar, prevendo aquelas hipóteses, 
sempre inteiramente inesperadas, de sur-
gir um episódio que justifique, pela sua 
atmosfera de guerra civil ou de guerra 
externa, a permanência de tropa estran-
geira em nosso País. Isto quem prevê é 
a própria Constituição, no texto lacôni-
co, conciso, mas que, desde logo, espanta 
para usar o verbo tão do agrado do emi-
nente Senador Eurico Rezende - esta 
figura atentatória à nossa sensibilidade, 
à sensibildade de todos nós e não, ape-
nas, de uma fração daqueles que têm 
a honra de integrar esta Comissão. 

A Emenda n.0 843/1 não satisfaz, ra-
zão por que não nos podemos conformar 
com o parecer do Relator. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA -
Sr. Presidente, há uma razão por que 

. apresentamos aquela emenda, não cer-
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cando daqueles cuidados - sôbre os 
quais se manifestou patrioticamente o 
nobre Deputado Adolpho Oliveira -, 
o caso do trânsito de tropas estrangeiras 
pelo Brasil. O conceito de trânsito, tam-
bém, é elástico. Nós sabemos que, mui-
tas vêzes, há necessidade de manobras 
conjuntas de vasos de guerra estrangei-
ros que passam dias nos portos brasilei-
ros, mas em trânsito. Houve, há pouco, 
manobra num país sul-americano. O 
conceito é elástico em certos casos, co-
mo no caso de "temporàriamente", su-
bordinado o conceito à vontade de quem 
permite. Um ano? Seis meses? Dois 
anos? 

A precaução, em caso de guerra é uma 
necessidade. É da nossa tradição. Não 
duvido do patriotismo dos nossos cole-
gas. Com um sorrisa que não aceito co-
mo de fundamento sarcástico, falou-se 
da maneira patriàtica com que defende-
mos a nossa emenda e a soberania na-
cional. O nosso conceito de soberania 
está claro. Respeitamos, embora não 
aceitemos, outros conceitos que há por 
aí, porque, há quem defenda a tese da 
soberania nacional, entregando o País a 
grupos alienígenas, estranhos. É o seu 
conceito de soberania, conceito de liber-
dade. 

Sr. Presidente, insistimos na aprova-
ção da nossa emenda, respeitando tam-
bém os pensamentos patrióticos daque-
les que inspiraram o artigo que se en-
contra no Projeto de Constituição que 
nos foi enviado pelo Govêrno, como a 
emenda que, na verdade, o modifica, me-
lhorando-o - a nosso ver - mas não 
nos satisfazendo, em virtude do conceito 
que nós temos de soberania nacional. 

:t!:stc é o ponto. Mas tanto a emenda 
altera o conteúdo do Projeto que ouvi-
mos, na sua justificação, aquelas pala-
vras do nobre Deputado Oliveira Brito. 

Também não somos crianças como 
ninguém aqui o é. Será que o objetivo 
da emenda é satisfazer aos desejos de 

quantos lutam para a formação, para a 
organização de uma fôrça interameri-
cana? 

A lei complementar viria conceituar 
essa questão, esclarecer êsse ponto. Em 
síntese, permanecemos defendendo e vo-
tando a favor das nossas emendas, re-
conhecendo, pelo menos eu, individual-
mente, que a do Senador Wilson Gon-
çalves propicia, pelo menos, uma análise 
mais profunda, no tempo, dêsse proble-
ma, que é um dos grandes e dos mais 
graves com que nos defrontamos na ela-
boração do diploma constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Senhor Presidente, em face da 
discussão da Emenda do Senador Wilson 
Gonçalves, desejo acrescentar um escla-
recimento às ponderações que fiz de iní-
cio. Não me parece que a Emenda do 
nobre Senador seja a solução para o 
caso. A proposição sugerida transfere 
para a lei complementar a disciplina dR 
matéria, isto é, ao invés de declarar na 
Constituição que só em tempo de guerra 
tropas estrangeiras podem permanecer 
no Território Nacional, autoriza-se que 
uma lei ordinária, ainda que de cará-
ter complementar, estabeleça os casos 
em que tal hipótese se verificará. 

Ora, é precisamente isto que não é 
condizente com a segurança política e 
jurídica do País. Ou se declaram na Cons-
tituição, taxativamente, aquelas hipóte-
ses ou aquela que nós defendemos, ou 
tudo mais ficará ao arbítrio, de qual-
quer modo, das circunstâncias e da maio-
ria congressual. E a importância da ma-
téria de que se trata impõe, precisa-
mente, seja delimitada na Constituição 
a hipótese de permanência de tropas es-
trangeiras no Território Nacional, pois 
o assunto não pode ficar à vacilação ou 
à oscilação de circunstâncias. Será mui-
to fácil, em determinadas hipóteses, 
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criar-se o clima emocional para fazer a 
pressão sôbre o Congresso no sentido de 
permitir hipóteses que na Constituição 
não seriam admitidas. 

Além de tudo, pergunta-se: Por que 
alterar o critério tradicional? Ocorreu 
algum fato na história recente do Bra-
sil que justifique a mudança do crité-
rio? É sabido que não se altera um cri-
tério jurídico-político senão quando uma 
circunstância ponderável concorra para 
fazê-lo. Que circunstância histórica se 
verificou? Quais são as razões históricas 
que estão determinando essa resistência 
a que se prescreva, na Constituição, que 
só em tempo de guerra tropas estrangei-
ras possam permanecer no Território 
Nacional? Não se dá uma palavra obje-
tiva sôbre êste assunto. Cogita-se ape-
nas de fórmulas capazes de esconder a 
clareza com que a Constituição deve 
traduzir o pensamento do legislador 
constituinte ou do legislador do Con-
gresso Nacional, segundo ontem prefe-
riu assinalar o nobre Sub-Relator Oli-
veira Brito, ao reconhecer que êste não 
é um Congresso constituinte. De qual-
quer sorte, o que não há é uma justifi-
cativa, nem de ordem jurídica, nem de 
ordem política, nem de ordem histórica 
para a modificação do critério. Nem é 
certo, como pareceu ao nobre Sr. Sub-
Relator de que a Emenda do nobre Se-
nador Wilson Gonçalves seja mais pru-
dente do que a Adolpho Oliveira. Exa-
tamente por ser mais ampla ou mais 
flexível é que a emenda do meu nobre 
colega do Senado é mais condenável, não 
obstante o respeito que devo à sua no-
bre intenção. Sei que o objetivo de 
S. Ex.a foi de encontrar uma solução 
para as dúvidas surgidas, mas o assunto 
é daqueles que devem ser decididos li-
mitativamente na Constituição, e não 
transferidos para decisão da lei ordiná-
ria, mesmo de caráter complementar. 

Sr. Presidente, não há, até aqui, cla-
ramente expostas, nem razões jurídicas 
nem razões políticas, ·nem razões histó-

ricas que legitimamente conduzam a 
justificar a mudança do critério tradi-
cional do Direito brasileiro. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo)- Tem a palavra o nobre Senhor 
Senador. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, nobres colegas de 
Comissão, longe estava de mim supor que 
a minha modesta interferência, ao apre-
sentar essa emenda provocasse, pela sua 
aceitação por parte do nobre Relator, 
debates tão acalorados e onde, embora 
ressalvas expressas, possa parecer que, 
entre nós, há alguém que tenha mais 
patriotismo do que os outros. Creio que, 
nesse terreno, devemos colocar-nos no 
mesmo pé de igualdade, principalmente 
quando, até agora, nas nossas respecti-
vas fôlhas de serviço não há nenhuma 
deserção do nosso dever cívico e dos nos-
sos compromissos sagrados para com a 
Pátria. Creio que nem intencionalmen-
te, nem muito menos, pela expressão das 
palavras, possa parecer a qualquer dos 
nossos companheiros que aquêles que 
pensaram de modo diferente tivessem 
intenções menos nobres ou desejassem 
desservir à Pátria comum. 

Quando apresentei a emenda que es-
tamos discutindo, fi-lo em função do 
texto do projeto e não cotejando com 
dispositivo da Constituição de 46. Evi-
dentemente, em face do texto do pro-
jeto, a emenda me pareceu da mais alta 
conveniência, mesmo porque, em relação 
até ao texto de 46, ela é mais restritiva. 
Por êsse texto, poderia ser permitida a 
passagem de fôrças estrangeiras pelo 
País, independentemente de caso de 
guerra, uma vez que esta última hipó-
tese só era verificada para a permanên-
cia de tropas estrangeiras no território 
nacional. 

Em face das manifestações aqui feitas 
pelos nossos companheiros, eu, que a 
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princípio supunha até que minha emen-
da fôsse insuficiente, estou agora tran-
qüilo, porque com o patriotismo demons-
trado nesta discussão, não acredito que, 
ao ser votada a lei complementar, pos-
samos fazer qualquer transigência ou 
pôr em risco os sentimentos da nossa 
própria pátria. Se os nobres represen-
tantes do povo brasileiro estão tão ar-
dorosos neste instante, defendendo o 
território nacional de maneira tão pa-
triótica, não acredito que, alguns meses 
depois ou dias além, êsse patriotismo de-
sapareça e possamos votar uma lei com-
plementar que exponha nosso território 
à invasão das fôrças estrangeiras. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permita uma intervenção, só para es-
clarecer que, quanto a mim, em nenhum 
momento revelei "calor patriótico" nem 
usei a expressão "patriotismo", pois que 
essa é daquelas expressões que fogem 
ao meu vocabulário, tão explorada que 
tem sido, por vêzes indevidamente. Fa-
lei em "segurança jurídica e política", 
até porque acreditei que dentro dêsse 
ângulo é que se deveria situar a dis-
cussão nesta Comissão, que é uma Co-
missão técnica. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Eu, evidentemente, não estou 
respondendo especificamente aos argu-
mentos de V. Ex.a Mas, se nós nos deti-
vermos no teor das discussões aqui tra-
vadas em tôrno dessa emenda, sente-se 
que a tônica é o patriotismo. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
É a segurança jurídica e política. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- Acredito que é o patriotismo que 
leva V. Ex.a a exigir a segurança jurí-
dica e política para a incolumidade do 
território nacional. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Não. É a segurança jurídica e política. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Não acredito que V. Ex.a faça 
isso ... 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
É uma expressão inadequada, meramen-
te literária, que eu, pelo menos, não uso 
para finalidades dessa natureza. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - . . . apenas por amor às expres-
sões jurídicas . 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Não é expressão jurídica - é a segu-
rança jurídica e política da Nação. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Repito, nobre Senador, que não 
acredito que V. Ex.a faça isso apenas pe-
la segurança jurídica. V. Ex.a deve fa-
zer, embora não o declare, por um sen-
timento íntimo de amor à sua terra, o 
que é comum a todos nós outros. Não 
sabia que V. Ex.a iria ferir-se, quando 
eu, argumentando de maneira genérica, 
sem apreciar especificamente os argu-
mentos de V. Ex.a fôsse quase que fazer 
uma censura aos discurso daqueles que, 
na conclusão, chegaram ao mesmo pro-
nunciamento de V. Ex.a 

O Sr. Senador Josaphat Marinho ..:.... 
Releve-me V. Ex.a Não se trata de sen-
tir-se ferido. Não me senti ferido. Estou 
procurando, no debate, repor a discus-
são nos seus devidos têrmos. Esta não é 
uma sessão literária, meu nobre colega, 
em que nos preocupemos com arranca-
das patrióticas. É por isso que estou di-
zendo: usei a expressão "segurança ju-
rídica e política" porque estou elabo-
rando a Constituição. A expressão "pa-
triotismo" não seria própria, dentro do 
meu ponto de vista, é claro, para que eu 
situasse o meu pensamento na defesa 
da emenda do Deputado Adolpho Oli-
veira. Não estou defendendo sentimen-
tos. Ésses devem ser de cada qual de 
nós, devendo uns respeitar os dos outros. 
Estou defendendo postulações jurídicas 
e políticas, e dentro dêste critério foi 
que usei sempre a expressão "segurança 
jurídica e política". Não pense V. Ex.a 
que me senti ferido. E não pretendo de 
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qualquer modo censurá-lo. Quis apenas 
esclarecer fixando a minha posição. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Lamento que V. Ex.a só tenha 
feito essa observação em relação às mi-
nhas palavras em resposta àqueles que, 
como V. Ex.a, manifestaram êsses sen-
timentos. Se V. Ex.a acha que essas de-
clarações são líricas ou apenas acadê-
micas, não deveria fazê-lo em relação a 
mim, que falo em resposta, mas àqueles 
que, antes ou depois de V. Ex.a utiliza-
ram êsses argumentos para impressio-
nar a Comissão. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Nobre colega, a não ser V. Ex.a, agora, 
no debate, antes, só fêz uso dessa ex-
pressão o nobre Presidente, a quem não 
pude apartear. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Todos os que se pronunciaram, 
com exceção de V. Ex.a, colocaram como 
ponto principal, dando ênfase espe-
cial, a necessidade de assegurar a inco-
lumidade do território nacional levando 
o problema exclusivamente para êste 
aspecto. Então eu quis demonstrar que 
não faltaria a nós, que pensamos dife-
rentemente, êsse mesmo propósito de 
defender os supremos interêsses da Pá-
tria. 

O Sr. Senador Josapbat Marinho -
Nenhum de nós negou êsse propósito a 
qualquer de V. Ex.as 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Exatamente, mas quero deixar 
bem ressaltado, porque V. Ex.a poderia 
pensar de maneira diferente e é preciso 
que fique bem claro. 

Quanto aos argumentos em que V. Ex.a 
se situou, da segurança jurídica, entendo 
que, pelo sistema em que estamos vo-
tando êste projeto de constituição, ba-
seados no princípio da aprovação por 
maioria absoluta, a segurança que ha-
verá nessa Constituição, quanto à lei 
complementar, é a mesma, principal-

mente quando V. Ex.a deve saber que, 
pelo projeto, as emendas constitucionais 
de iniciativa do Sr. Presidente da Repú-
blica são emendas votadas por maioria 
absoluta do Congresso Nacional. Então, 
o texto constitucional não estaria mais 
seguro do que na lei complementar, por-
que tanto um como o outro serão elabo-
rados por maioria absoluta. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas como não estou de acôrdo com essas 
normas sôbre a reforma da Constitui-
ção ... Ouça V. Ex.a! 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- Ouvi V. Ex.a com tôda calma. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
V. Ex. a me desculpe. Pensei que pudesse 
debater com V. Ex.a sem magoá-lo. 
Releve-me V. Ex.a, não o interromperei 
mais. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - V. Ex.a não está magoando, ape-
nas não se está contendo nos seus argu-
mentos. Talvez minhas humildes pala-
vras estejam pondo de lado seus ardo-
rosos princípios jurídicos. 

V. Ex.a não vai querer que suas idéias, 
seus princípios, sejam por nós adotados 
de cabeça baixa. V. Ex.a tem o mesmo 
direito de pensar que nós outros. 
V. Ex.a pode modificar textos do pro-
jeto, mas eu estou me referindo ao con-
texto, ao conjunto do Projeto e, se estou 
dentro dessa orientação, entendo que 
tanto pela Constituição como pela Lei 
Complementar há a mesma segurança 
jurídica na apreciação da matéria. 

Tanto uma lei como a outra lei supre-
ma são votadas com os mesmos requisi-
tos e têm, pela segurança do povo bra-
sileiro, êsse patriotismo demonstrado 
pelos oradores que procuraram fulminar 
a minha emenda. 

O que eu quero dizer, Sr. Presidente, é 
que meu propósito foi de apresentar 
uma emenda que, em relação ao texto, 
dá muito mais segurança e exige a in-
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terferência do Congresso Nacional na 
apreciação dos casos dessa natureza. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna -
V. Ex.a ouviu quando nós dissemos que, 
em face do texto frio do Projeto que 
nos foi enviado pelo Chefe do Executivo, 
a emenda de V. Ex.a propiciava, inclu-
sive em análise, melhorava muito aquêle 
texto. V. Ex.a ouviu. Todos ouviram es-
sa nossa declaração, inclusive sôbre o 
conceito de patriotismo e o conceito de 
segurança nacional. 

Há um grupo que tem um conceito; 
há outro grupo que tem outro conceito. 
Lá na União Soviética, onde um grupo 
estêve, e fiz parte dêle, ouvimos com 
que entusiasmo cidadãos dêsse país de-
fendiam a liberdade, isto é, a sua liber-
dade. Podem os Senhores reunir-se em 
praça pública e pregar religião? Não. 
Podem os Senhores usar rádio? Não. Te-
levisão? Não. Propagar a religião? Não. 
Têm os Senhores liberdade? Temos, per-
feitamente. Então, tôda a questão esta-
va no conceito. Por isso respeito muito 
o pensamento dos meus adversários, não 
digo de meus inimigos, porque V. Ex.a 
não é nosso inimigo, é nosso adversário 
político, mas que a emenda de V. Ex.a 
melhora e propicia debate muito mais 
amplo sôbre o assunto, não resta nenhu-
ma dúvida. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - A intervenção de V. Ex.a, Sr. Se-
nador Aurélio Vianna, serve para de-
monstrar o ponto principal de minha 
emenda. Ela foi apresentada ao texto 
do projeto e, como V. Ex.a mesmo sa-
lientou, dá muito mais segurança e dá 
possibilidade da interferência do Con-
gresso Nacional na fixação dos casos em 
que a permissão seja adotada. Não te-
nho culpa - e até rendo minhas home-
nagens ao nobre Sub-Relator - de a 
minha emenda ter sido preferida em 
relação àquela outra que tem tão bri-
lhantes defensores. Mas, como ponto 
principal das minhas descoloridas pala-
vras, desejo apenas assegurar a todos 

que o meu empenho é igual ao daqueles 
que desejam a salvaguarda do Território 
Nacional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não houver mais quem 
deseje pronunciar-se, concederei a pala-
vra ao Sub-Relator, o nobre Deputado 
Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, quase 
mais nada tenho a dizer sôbre a ma-
téria. 

A emenda do nobre Senador Wilson 
Gonçalves está aprovada. Incluída en-
tre aquelas que tiveram parecer favo-
rável e não foram destacadas, mereceu 
a aprovação da Comissão. 

Se invoquei o seu texto para justificar 
o meu ponto de vista contrário às emen-
das cujos destaques foram requeridos 
pelo nobre Deputado Adolpho Oliveira 
e pelo eminente Senador Aurélio Vianna 
foi precisamente para esclarecer a Co-
missão que o que estava prevalecendo 
não era o texto do projeto e sim um dis-
positivo que resguarda - repito - até 
certo ponto muito mais os sentimenrus 
nacionalistas e patrióticos que anima a 
todos nós. 

O nobre Senador Josaphat Marinho 
não aceita que as suas fontes de inspi-
ração partam do sentimento patriótico, 
mas não posso deixar de registrar sem 
querer interpretar o íntimo da sua alma 
que é um sentimento nobre, tão nobre 
quanto o daqueles que se denominam 
patriotismo. 

Sr. Presidente, exige o Senador Josa-
phat Marinho, justificando o seu ponto 
de vista, que se estabeleça na Consti-
tuição segurança jurídica. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Exijo, não, sustento. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - E que, em nome do 
passado, se resguardem as tradições bra-
sileiras. 
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Sr. Presidente, a segurança jurídica, 
não numa mera ficção, mas no seu sen-
tido mais amplo, está perfeitamente res-
guardada na Emenda Wilson Gonçalves, 
ao estabelecer a mesma que seja o trân-
sito, seja a permanência temporária de 
fôrças estrangeiras no território nacio-
nal dependa de lei complementar que, 
como acentua o autor da emenda, será 
votada com o mesmo quorum qualificado 
pelo qual o serão as emendas de inicia-
tiva do Presidente da República. 

E ainda tem razão o nobre Senador 
pelo Ceará ao chamar a atenção da 
Comissão para a hipótese, se considerar-
mos que a redução do quorum de maio-
ria absoluta para as emendas do Presi-
dente da República, como para aquelas 
de iniciativa de qualquer membro do 
Congresso Nacional, mereceu o apoio do 
nobre Senador Josaphat Marinho, quan-
do teve que relatar a emenda constitu-
cional que introduziu normas para o 
funcionamento do Congresso Nacional. 
Portanto, o quorum de maioria absoluta 
para a emenda de iniciativa do Presi-
dente da República já foi julgado pela 
Casa, com o apoio e a defesa do nobre 
Senador pela Bahia. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas não esqueça V. Ex.a de esclarecer 
que fui contra o regime especial que o 
projeto consagra para emenda de inicia-
tiva do Presidente da República. São 
hipóteses diferentes. A emenda não tra-
zia ritos especiais. Foi o Ato Institucio-
nal que trouxe. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Foi estabelecido que 
qualquer emenda constitucional seria 
aprovada pelo quorum da maioria abso-
luta. 

O Sr. Josaphat Marinho- Mas dentro 
do rito comum. Não esqueça V. Ex.a de 
esclarecer, para não permitir o equívoco. 
Eu não dava rito especial a emenda de 
iniciativa do Presidente da República e 

êste projeto dá, porque êle repete o Ato 
Institucional, que não foi de minha 
autoria. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Não é esta a questão 
em debate. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas. V. Ex.a está se referindo a hipótese 
diferente. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Se prevalecer o texto 
da Emenda Constitucional n.0 16 ou 17, 
ou se prevalecer a norma do projeto, será 
votado sempre por maioria absoluta, e 
assim não haverá nenhuma diferença 
na prática entre a Lei Complementar e 
a emenda de iniciativa do Presidente da 
República, que altera o texto constitu-
cional. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - De-
sejo um esclarecimento, nobre Deputado. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Ouço o nobre Senador 
Aurélio Vianna. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - No-
bre Deputado Oliveira Brito, chamou-
me à atenção um dos membros desta 
Comissão, dos mais doutos, para o ar-
tigo 46, combinado com o art. 81, in-
ciso XI. 

No art. 46 está escrito: 
"É da competência exclusiva do 
Congresso Nacional autorizar o Pre-
sidente da República a declarar 
guerra e a fazer a paz, a permitir 
que fôrças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nêle per-
maneçam temporàriamente." 

Justo. Não sei se por um lapso, daí 
surge para o nosso espírito uma contra-
dição. O art. 81 declara: 

"Compete privativamente ao Presi-
dente da República etc. etc. 

XI - Permitir que fôrças estrangei-
ras transitem pelo território nacio-
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nal ou nêle permaneçam temporà-
riamente." 

O privativamente e o exclusivamente, 
a nosso ver, é que causa o choque, donde 
nós compreendemos e agora temos a sa-
tisfação de proclamar que não deve ter 
havido intenções ocultas na elaboração 
do texto, porque de clareza meridiana 
o que está escrito no art. 46. Mas, ao 
mesmo tempo, se se eliminasse a pala-
vra privativamente, haveria harmonia 
completa entre o texto do art. 46 com o 
que acabamos de ler no art. 81. 

Agora, um esclarecimento: se é da 
competência exclusiva do Congresso, não 
poderia haver uma alteração de reda-
ção? Porque o próprio Regimento Inter-
no permite, para dar clareza à idéia. Ou 
se tirando a palavra exclusivamente -
seria da competência do Congresso - ou 
se eliminando privativamente no caso a 
que nos referimos. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Sub-Relator) - Foi oportuno o escla-
recimento prestado pelo Senador Aurélio 
Vianna. Iria chegar até lá como um 
dos argumentos finais da justificativa 
da aceitação ou preferência pela emen-
da Wilson Gonçalves. 

Se nós decidirmos que os casos pre-
vistos - os casos em que seria possível 
o trânsito ou permanência temporária 
de tropas estrangeiras no território na-
cional - dependem de lei complemen-
tar, estaremos conciliando os dispositi-
vos, que realmente se chocam. E o que 
pode ocorrer é uma alteração e que per-
manecerá tanto da competência do Pre-
sidente da República, não em caráter 
privativo, nem do Congresso Nacional 
em caráter exclusivo, mas sim, da com-
petência de ambos, a do Congresso Na-
cional para votar a lei e a do Presidente 
da República para sancioná-la, indi-
cando os casos em que a permanência, 
o trâns:.to de tropas será possível. Ao 
passo que se aprovássemos pura e sim-
plesmente a emenda do nobre Deputado 

Adolpho Oliveira e permanecessem os 
dispositivos a que acaba de aludir o no-
bre Senador Aurélio Vianna, aí sim, se 
manteria a contradição. 

Assim, Sr. Presidente, com as mesmas 
inspirações de patriotismo, de naciona-
lismo e de amor à Pátria, dever de todos 
nós, não privilégio de ninguém, mani-
festei-me contràriamente às emendas 
ora em debate e a favor da solução pro-
posta pelo nobre Senador Wilson Gon-
çalves. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator, 
Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, ouvi atenta-
mente as manifestações, veementes al-
gumas, outras já um pouco empalideci-
das pelo cansaço, dos Srs. Representan-
tes sôbre o problema da competência da 
União quanto ao trânsito de tropas es-
trangeiras pelo território nacional, ou 
sua permanência temporária. 

Três são os dispositivos do projeto que, 
no caso, obedece à sistemática da Cons-
tituição de 1946, cuidando do assunto.· 

Estou absolutamente seguro de que a 
estranheza manifestada pelos eminen-
tes Representantes do M.D.B. prende-se 
mais a um nôvo tratamento que a ma-
téria recebeu do Sub-Relator e do Rela-
tor do que propriamente a uma altera-
ção de substância. 

A Constituição de 1946 permite o trân-
sito de tropas estrangeiras em qualquer 
tempo, e dá ao Presidente da República 
competência para autorizá-lo nos inter-
valos das Sessões Legislativas. E no Ca-
pítulo do Poder Executivo atribui ao 
Parlamento a competência para auto-
rizar, em tempo de guerra, a perma-
nência de tropas no território nacional. 

O que os Sub-Relatores fizeram com 
a coordenação do Relator foi corrigir 
uma possível imperfeição do projeto, que 
deu atribuição ao Poder Legislativo para 
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autorizar a permanência temporária de 
tropas e o seu trânsito, e também con-
signou, nas atribuições privativas do Pre-
sidente da República, a mesma compe-
tência. 

Diante da emenda do Sr. Senador Wil-
son Gonçalves, que figura no Capítulo 
do Poder Legislativo e no do Poder 
Executivo, entendemos que o importante 
seria, não só para a permanência tem-
porária mas também para o trânsito, 
que houvesse diploma legal regulando a 
matéria. E, por isso, já na competência 
da União, colocamos que o trânsito e a 
permanência temporária eram da com-
petência da União, mediante autorização 
segundo lei complementar. No capítulo 
do Poder Legislativo repetiu-se a regra, 
adaptando-a às atribuições dêsse Poder. 
E, no capítulo do Poder Executivo, o no-
bre Deputado Accioly Filho, como a com-
petência no projeto é derivativa, acolheu 
uma emenda estabelecendo o princípio 
de que a competência privativa do Pre-
sidente da República, para autorizar o 
trânsito e a permanência temporária, se-
ria em tempo de guerra. Essa emenda 
mereceu parecer divergente do Sr. Re-
lator-Geral. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Parece que o conflito suscitado entre os 
dois dispositivos seria sanável se, no pre-
ceito que se contém no capítulo relativo 
às atribuições do Presidente da Repú-
blica, se dissesse como na Carta de 46 -
permitir, depois de autorizado pelo Con-
gresso Nacional. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Mas se V. Ex.a ler cuidado-
samente êsse dispositivo, verificará que 
nos intervalos das sessões legislativas 
cabe ao Presidente da República ... 

O Sr. Josaphat 1\:larinho - Mas aí é a 
exceção. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - . . . o que será de maior 
garantia, e segurança, para o nosso País: 
a regra da Carta de 46, que permite ao 

Presidente da República, nos intervalos 
das sessões legislativas, autorizar a per-
manência temporária ou o trânsito de 
tropas, ou a regra da emenda Wilson 
Gonçalves, que já na competência da 
União subordina qualquer autorização, 
seja do Poder Legislativo, seja do Poder 
Executivo, a lei complementar? Na ver-
dade, o problema não poderia ser re-
solvido de maneira tão singela quanto o 
foi na Constituição de 46. 

A lei complementar irá estabelecer as 
hipóteses para o trânsito de tropas es-
trangeiras - aquelas hipóteses lembra-
das pelo nobre Senador Aurélio Vianna, 
como, por exemplo, de manobras no 
Atlântico Sul ou quando de passagem de 
belonaves estrangeiras - cuja autoriza-
ção caberá ao Presidente da República. 
Mas quando a hipótese fôr mais séria, 
então a lei complementar poderá exigir 
autorização do Congresso. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna- A im-
pressão que tenho é de que o inciso II 
do art. 46 reproduz quase que textual-
mente o princípio da Constituição de 
46, e a intenção de quem elaborou êsse 
diploma foi complementar o princípio 
primeiro com aqueloutro que, nos inter-
valos, nos recessos parlamentares, per-
mita que o Presidente da República 
autorizasse o trânsito de tropas estran-
geiras no território nacional. O que 
acredito é que quem elaborou êsse diplo-
ma, creio eu, colocou mal o problema. 

Admitamos -e não darei mais apar-
tes - que a lei complementar determi-
ne os casos em que o Presidente da Re-
pública, privativamente, permita o trân-
sito de tropas estrangeiras pelo território 
nacional, ou que nêle permaneçam tem-
poràriamente. 

Elimina isto o mandamento expresso, 
que é da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, de permitir o trânsito 
ou a permanência de tropas estrangeiras 
no território nacional? 
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Então, V. Ex.a vai verificar que, de 
qualquer maneira, tem que se descobrir 
um meio de resolver essa pendência e 
que está justamente a chave na palavra 
privativamente num caso, e exclusiva-
mente no outro. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Se V. Ex.a me permite, o 
problema eu o coloco assim: a Consti-
tuição de 1946 estabelece que o trânsito, 
em qualquer tempo, é da competência 
do Presidente da República sua autori-
zação ou a referendum do Congresso, 
com exceção do período de instalação de 
sessão legislativa. E a permanência 
temporária, em tempo de guerra, do Pre-
sidente da República com autorização do 
Poder Legislativo. O projeto, com as 
emendas que procuraram aperfeiçoá-lo, 
porque o nosso trabalho aqui é êste, es-
tabeleceu na competência da União que 
os casos de autorização de trânsito e 
de permanência temporária serão objeto 
de lei complementar, emenda já apro-
vada pelo Sub-Relator e pelo Relator, 
no capítulo do Poder Legislativo. Emen-
da do Senador Manoel Vilaça, conforme 
o dispositivo do art. 8.0 estabelece que 
o Congresso terá de elaborar lei com-
plementar, e nos casos previstos na 
lei complementar, autorizar o Presidente 
da República a permitir o trânsito e a 
permanência temporária. No capítulo do 
Poder Executivo, também de acôrdo com 
a lei complementar, se estipularão os 
casos em que essa competência seja do 
Presidente da República. 

Quero, por dever de lealdade, comu-
nicar à Comissão que a emenda apre-
sentada a êste último capítulo, isto é, 
a emenda apresentada ao inciso do ar-
tigo 81, que autoriza previamente o Pre-
sidente da República a permitir o trân-
sito ou permanência temporária de tro-
pas estrangeiras no território nacional, 
emenda acolhida pelo nobre Deputado 
Accioly Filho, foi a que fazia referência 
expressa a tempo de guerra. E o Rela-
tor-Geral, para conformar os textos 

conseqüentes das emendas Wilson Gon-
çalves e Manoel Vilaça, emitiu parecer 
divergente de modo a que a Comissão 
pudesse, no momento oportuno, exami-
nar as emendas. 

Sr. Presidente, desta forma creio que 
expus à Comissão a maneira como o 
Relator procurou examinar o texto do 
projeto e emendas apresentadas. Quero, 
finalmente, dizer, que sou favorável a 
que a matéria fique subordinada à lei 
complementar e não cometo, nesse passo, 
nenhuma incoerência porque dei parecer 
favorável à emenda que determina que, 
assim como as emendas constitucionais 
de iniciativa do Presidente da República 
são examinadas ou votadas em sessenta 
dias, as emendas de origem parlamentar 
o sejam, também, em dois turnos, numa 
única Sessão Legislativa e no mesmo 
prazo. 

De outro lado, Sr. Presidente, a lei 
complementar será votada por maioria 
absoluta. E eu não quero ter a preten-
são de afirmar à Comissão que diante da 
realidade que vivemos, no mundo de ho-
je, não tenhamos para defender a nossa 
soberania e nos casos consignados rigi-
damente em lei complementar, de per-
mitir que tropas estrangeiras, em tempo 
de paz, transitem pelo Território Na-
cional. 

O texto do Projeto, com a emenda, su-
bordina o trânsito e a permanência - e 
não somente a permanência temporá-
ria - a critérios estabelecidos em lei 
complementar. E seria realmente negar 
o que se está assistindo no mundo não 
admitir a hipótese de que, para defen-
der a nossa soberania, depois da mani-
festação da maioria absoluta do Con-
gresso Nacional, pudéssemos permitir o 
trânsito ou a permanência de tropas ~s
trangeiras em nosso território. Assim 
se faria no cumprimento de um diploma 
legal votado pelo Congresso por maioria 
absoluta, e com a autorização do Con-
gresso - porque está na competência 
do Congresso, segundo as emendas, que, 
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em casos previstos na lei complementar 
há necessidade ainda de autorização do 
Congresso Nacional para que tal ocorra. 

Creio, Sr. Presidente, que com êstes es-
clarecimentos coloquei à vista da Co-
missão o entendimento do Relator sôbre 
a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os Srs. Mem-
bros da Comissão que aprovam o parecer 
do Sr. Relator responderão sim à cha-
mada, ou farão declaração de voto com 
o relator os que desejam inserção da 
emenda do Sr. Deputado Adolpho Oli-
veira, a qual tem a mesma redação da 
do Senador Aurélio Vianna, responderão 
não. 

Vai-se proceder à chamada. 
(Procede-se à chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Votaram contra, 8 Srs. Mem-
bros da Comissão, e a favor 11. 

Foi aprovado o parecer. 
Devo comunicar aos Srs. Membros da 

Comissão que depois de encerrada a dis-
cussão da matéria recebi vários pedidos 
de destaque. 

Considero-os, portanto, intempestivos. 
Assim não poderei submetê-los à deci-
são da Comissão. 

Comunico que o nobre Deputado Djal-
ma Marinho, Sub-Relator dos últimos 
capítulos do projeto, fêz retificação de 
parecer elaborado, na sessão de 3 de ja-
neiro, para complementação de emendas 
não relacionadas. 

A matéria será convenientemente mi-
meografada ou impressa para ser dis-
tribuída entre os Srs. Membros da Co-
missão. 

Peço, agora, aos Srs. Membros da Co-
missão que deliberem sôbre o seguinte: 
todos nós temos visto o esfôrço que se 
vem desenvolvendo a fim de que cada 
Emenda em relação à qual surgiu des-
taque, seja eonvenientemente analisada 
e debatida. Acredito que o processo que 

pràticamente temos adotado, que não se 
limita ao texto expresso das normas, pa-
ra que se possa colhêr o resultado das 
manifestações de todos os Membros da 
Comissão é merecedor de uma aprova-
ção plena, servindo de orientação para 
os trabalhos que devemos realizar em 
relação aos demais dispositivos do Pro-
jeto de Constituição. 

Por isto, no exame dêste assunto por 
diversos Membros da Comissão, especial-
mente os representantes do Movimento 
Democrático Brasileiro, ficou admitida a 
hipótese de se aprovar como fórmula 
orientadora dos trabalhos, o seguinte: 
poderíamos hoje anunciar a discussão 
de todos os outros capítulos que consti-
tuem o Projeto de Constituição. Encer-
rada a discussão, pela não manifestação 
de opinião sôbre êste assunto, ou, então, 
em caso de manifestação na hipótese 
de se poder assim mesmo aprovar a tem-
po, nós consideraríamos como sendo 
dado um prazo que iria até às 12 horas 
de amanhã - vamos admitir - para 
apresentação dos requerimentos de des-
taque de tôdas as emendas. 

Sendo assim, amanhã, nós entraría-
mos no exame de cada uma das emendas 
destacadas, tendo, para discussão ou para 
encaminhamento da votação de cada 
uma delas, aquela mesma disposição de 
espírito que todos nós temos manifes-
tado. Encaminharíamos a votação co-
mo se estivéssemos discutindo, sem a 
atenção posta nos ponteiros dos relógios, 
tanto mais quanto, para quem preside 
êstes trabalhos é muito difícil deixar de 
prestar atenção nas orações que aqui se 
produzem, a fim de apenas prestar aten-
ção ao andamento do relógio. O fascí-
nio, a sedução dos debates impede, mes-
mo, essa fiscalização de horário. 

Dêste modo, teríamos nós, já amanhã, 
entrado pràticamente em votação de tô-
das as emendas destacadas e, com o em-
penho que estamos pondo, conseguire-
mos, se Deus quiser, até o próximo dia 7, 
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prazo marcado, a conclusão dos nossos 
trabalhos. 

É, sem dúvida, um grande esfôrço que 
está sendo reclamado dos Membros da 
Comissão. Mas quem já teve o espetá-
culo dêsse esfôrço diuturno, prolongado, 
pode esperar, realmente, que êle obte-
nha os resultados almejados. Se esta 
fórmula não sofrer impugnação - aliás 
ela previamente já foi comunicada -, 
então, passaremos a anunciar a discus-
são dêsses vários capítulos. Imediata-
mente, não havendo pronunciamento, 
vamos encerrando, para que se possa 
promover os requerimentos de destaque 
até amanhã, às 12 horas. 

Recomendo aos Sub-Relatores, em face 
dos requerimentos de destaque, procu-
rem os seus autores e mostrem, a cada 
um dêles, o que já existe de delibe-
rado pelo parecer emitido, bem como a 
possibilidade de uma coadunação de al-
guns requerimentos com outros, para 
maior facilidade, por ocasião dos de-
bates. 

Estaremos, assim, aceitando e conti-
nuando a pôr em prática uma das mais 
interessantes sugestões que recebemos 
aqui - sugestão do Senador Aurélio 
Vianna, graças a qual muitas vêzes o 
Sr. Relator ou o Sr. Sub-Relator pode 
intervir nos debates, propiciando uma 
retirada de requerimentos de destaques 
que, se discutidos, tomariam um tempo 
realmente precioso e desperdiçado. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Se-
nhor Presidente, queria pedir a atenção 
dos Membros da Comissão ou, pelo me-
nos, do Presidente. Verifico que, apesar 
do esfôrço de V. Ex.a no bom andamen-
to dos nossos trabalhos, há um ponto 
que me deixa inquieto. Confesso, since-
ramente e verifico mesmo que o nobre 
Senador Aurélio Vianna estava no epi-
sódio. Foi quando V. Ex.a disse que, na 
oportunidade do encaminhamento dos 
destaques, ninguém precisaria preo-
cupar-se com o andamento dos pontei-
ros do relógio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O que desejamos é que não 
haja tal preocupação, o que poderia in-
fluir no estudo e aprovação da matéria. 
Não deve haver limitações aos oradores, 
porque, muitas vêzes, no debate da ma-
téria, encontramos a solução para vá-
rias outras questões. O nosso propósito 
é dar, às normas aprovadas, uma inter-
pretação que nos permita concluir os 
nossos trabalhos sem prejudicar, pelo 
cerceamento da manifestação da von-
tade de quem quiser realmente esclare-
cer e, sobretudo, sem privar a cada um 
de nós de um prazer, de um lado, e a 
necessidade de informar, de outro lado. 

O Sr. Eurico Rezende - Quero deixar 
claro que entendo que se deva enquadrar 
o debate nos têrmos das Normas. 

O Sr. Aurélio Vianna - Sr. Presidente, 
permita-me V. Ex.n esclarecer para que 
fique tranqüilo o nobre Senador Eurico 
Rezende: se há abuso da palavra, todos 
nós deveremos dar a mão à palmatória. 
Afinal de contas S. Ex.a reconhece que 
até êste momento pode um grupo ou 
outro ter cometido êrro, mas tem havtdo 
um espírito democrático em todos os de-
bates. 

O Sr. Eurico Rezende - Mas não hou-
ve o rendimento desejado .. 

O Sr. Aurélio Vianna - Justamente, 
o Sr. Presidente procurou entendimentos 
para abrir perspectiva para a votação do 
que há de principal e de essencial no 
projeto. Agora fique certo V. Ex. a de que 
o empecilho à aprovação das emendas 
ou à sua rejeição não partirá absoluta-
mente de nós. 

O Sr. Eurico Rezende - Deus o ouça 
e a Comissão o louve. 

O Sr. Aurélio Vianna- Nós desejamos 
aperfeiçoar o projeto, o que até agora 
vem sendo reconhecido até mesmo por 
V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Peço licença ao nobre Senador 
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Eurico Rezende para, nos têrmos da 
fórmula proposta, solicit::tr a atenção dos 
Srs. Membros da Comissão quanto a um 
processo de votação. Anunciarei suces-
sivamente a discussão dos diversos ca-
pítulos. 

Primeiramente anuncio a discussão do 
capítulo com referência ao Poder Legis-
lativo, de que é Sub-Relator o nobre Se-
nador Vasconcelos Tôrres. 

Não havendo quem peça a palavra, en-
cerro a discussão. 

Anuncio a discussão do parecer do Se-
nhor Sub-Relator, o nobre Deputado Ac-
cioly Filho, relativamente ao Capítulo 
do Poder Executivo. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão. 

Anuncio a discussão do parecer do Se-
nhor Sub-Relator Adaucto Cardoso, re-
lativo ao Poder Judiciário. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão. 

Anuncio a discussão do parecer do 
Sub-Relator, Senador Wilson Gonçalves, 
quanto ao Título da Declaração de Di-
reitos. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão. 

Anuncio a discussão do parecer do Se-
nhor Sub-Relator, Deputado Djalma 
Marinho, relativo aos Títulos da Or-
dem Econômica, da Família, da Educa-
ção e da Cultura e das Disposições Ge-
rais e Transitórias . 

Não havendo quem peça a palavra en-
cerro a discussão. 

Finalizando, volto a lembrar que até 
amanhã, dia 6 (às 12 horas), poderão ser 
apresentados requerimentos de destaque 
a diversas emendas, e que os Srs. Sub-
Relatores deverão entender-se com os 
respectivos autores dêsses requerimentos 
de destaques para que, às 14 horas -
quando faremos nova reunião -, já es-

tejamos habilitados a IniCiar nossos de-
bates nos encaminhamentos de votação. 

Nada mais havendo que tratar vou 
oeclarar encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão à 1 hora e 5 
minutos do dia 6 de janeiro de 1967.) 

u.a REUNIAO, REALIZADA NO DIA 6 
DE JANEIRO DE 1967 

As 14 horas do dia 6 de janeiro de 
1967, na Sala das Comissões, sob a presi-
dência do Deputado Pedro Aleixo, pre-
sentes os Srs. Senadores Wilson Gonçal-
ves, Manoel Villaça, José Guiomard, He-
ribaldo Vieira, Eurico Rezende, Vascon-
celos Tôrres, Antônio Carlos, Aurélio 
Vianna, Josaphat Marinho, Adalberto 
Sena, Ruy Carneiro e Deputados Olivei-
ra Brito, Adaucto Cardoso, Djalma Mari-
nho, Tabosa de Almeida, Accioly Filho, 
Antônio Feliciano, Ulysses Guimarães, 
Adolpho Oliveira, Chagas Rodrigues e 
José Barbosa, reúne-se a Comissão Mis-
ta incumbida do estudo do Projeto de 
Constituição. 

As atas das reuniões anteriores serão 
lidas oportunamente. 

Não há expediente. 
Pede a palavra o Deputado Adolpho 

Oliveira solicitando seja providenciada 
uma maior tiragem das novas conclu-
sões dos Srs. Sub-Relatores e do Sr. Re-
lator-Geral, a fim de serem distribuídas 
·pelos Membros da Comissão, principal-
mente as que se referem ao Deputado 
Accioly Filho. 

O Sr. Presidente comunica que toma-
rá providências para a atendimento do 
pedido formulado. 

O Senador Josaphat Marinho, pela or-
dem, pede a palavra e apresenta reque-
rimento alterando a ordem dos traba-
lhos da Comissão, o qual foi aprovado 
pela Mesa. Nestas condições, a matéria 
será apreciada na seguinte ordem: 1) 
textos e emendas relativas aos Direitos 
e Garantias Individuais: 2} à eleição do 
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Presidente - arts. 74, 75 e 76; 3) à con-
cessão de anistia - art. 45, inciso VII; 
4) ao Estado de Sítio - arts. 153 e 154; 
5) à Ordem Econômica e Social - arts. 
157, 158, 161 e,162; 6) às Disposições Ge-
rais e Transitórias - arts. 170 e 180. 

O Sr. Presidente comunica que irá ini-
ciar os trabalhos pelo Capítulo VIII. -
Do Poder Judiciário, passando a palavra 
ao Sub-Relator, Deputado Adaucto Car-
doso. 

É submetida à votação a Emenda n.0 

124 (acrescer parágrafo ao art. 137) que 
teve parecer divergente. Submetida avo-
tos, é a emenda rejeitada por 8 votos 
não, 7 sim e 1 abstenção. 

Submetidas à votação, são aprovadas 
as Emendas n.os 1-85, 1-86, 1-87 e 
1-89 que tiveram parecer favorável do 
Sub-Relator e contrário do Relator-Ge-
ral. 

Em votação a Emenda n.0 1-92, que 
teve pareceres favoráveis. É rejeitada a 
emenda. 

São submetidas a votação as Emendas 
n.0 s 301, 303, 849-9, 330 (em conjunto 
com a de n.0 183) e 332 que tiveram pa-
recer favorável do Sub-Relator e contrá-
rio do Relator-Geral. São tôdas as emen-
das aprovadas, sendo a de n.0 332, 
contra o voto do Deputado Adolpho de 
Oliveira. 

Passa-se à votação das Emendas nú-
meros 816/2 (supressiva) e 538 que tive-
ram os seguintes pareceres: n.0 816-2, 
parecer do Sub-Relator pela prejudicia-
lidade da emenda e a de n.0 538, parecer 
favorável do Sub-Relator e contrário do 
Relator-Geral. O Senhor Relator-Geral, 
após breve exposição (notas taquigráfi-
cas em anexo) reformula seu parecer. 
Apurada a votação nominal, é aprovada 
a Emenda n.0 816-2 por 14 votos sim, 3 
não e uma abstenção, ficando a Emenda 
n.0 538 prejudicada. 

Em votação a Emenda n.0 296 que teve 
pareceres favoráveis do Sub-Relator e 

do Relator-Geral. É aprovada a emenda 
contra o voto do Deputado Tabosa de 
Almeida. 

Em votação a Emenda n.0 798 com pa-
recer favorável do Sub-Relator e contrá-
rio do Relator-Geral. É rejeitada a emen-
da, após votação nominal, por 11 votos 
sim e 9 não, sendo aprovado, portanto, o 
parecer do Relator-Geral. O Senador Jo-
saphat Marinho faz a seguinte declara-
ção de voto: "Aprovo a Emenda n.0 798, 
de autoria do Deputado Adolpho Oli-
veira, com ressalva de substituir as ex-
pressões "segurança nacional" por "se-
gurança externa", através do exame da 
Emenda n.0 717, de autoria do Deputado 
Martins Rodrigues". 

Em votação a Emenda n.0 717. Apura-
da a votação nominal, é a emenda re-
jeitada por 12 votos sim e 8 não, pre-
valecendo o texto do Projeto. 

É suspensa a reunião, devido ao adi-
antado da hora, sendo convocada outra 
para as 20,30 horas. 

As 21,30 reabre-se a sessão. 
O Sr. Presidente comunica que cC>n-

tinua em discussão o Capítulo VIII, do 
Poder Judiciário e passa a palavra ao 
Deputado Adaucto Cardoso. 

Passa-se à votação da Emenda n.0 815 
-1 que tem pareceres favoráveis do Sub-
Relator e do Relator-Geral. É aprovada 
a emenda. 

Em votação a Emenda n.0 815-2 que 
tem pareceres favoráveis do Sub-Rela-
tor e do Relator-Geral. É aprovado o pa-
recer do Sub-Relator devendo ser excluí-
da a cláusula "no prazo de 90 dias". 

O Deputado Adaucto Cardoso comuni-
ca que a Emenda n.0 830 (art. 112, inciso 
I, j, e o art. 151) deve ser apreciada por 
ocasião da discussão e votação do art. 
151, pedindo, desta forma, seu adiamen-
to, que é concedido. 

Continuando, o Deputado Adaucto Car-
doso informa que a Emenda n.0 832-1 



- 376 

(vinculação dos vencimentos de desem-
bargadores) deve ser discutida com as 
de n.0 s 191, 236-7, 309, 716 e 749. O Sub-
Relator deu parecer favorável às Emen--
das n.0 ' 832-1 e 309, de cujos textos fêz 
uma fusão para a redação do § 4.0 do 
art. 134, pela prejudicialidade das emen-
das n.0 s 191, 716 e 749-1 e pela rejei-
ção da de n.0 236-7. O Relator-Geral 
deu parecer contrário a tôdas as emen-
das mencionadas. O Sub-Relator passa 
a ler o § 4.0 do art. 134, como ficou re-
digido em seu parecer e resultante da 
fusão das duas emendas: "Os vencimen-
tos dos juízes vitalícios serão fixados com 
diferença não excedente a 20% de uma 
para outra entrância, atribuindo-se aos 
de entrância mais elevada não menos de 
dois terços dos vencimentos dos desem-
bargadores, os quais não poderão exce-
der dois terços dos proventos dos Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal." 

Após prolongados debates e como a 
matéria é muito controvertida, o Senhor 
Presidente, de acôrdo com o Sub-Rela-
tor, declara que irá suspender até ama-
nhã, às 9 horas, a discussão da emenda, 
quando serão reabertos os debates. 

Comunica o Senhor Presidente que se 
vai passar à apreciação, de acôrdo com 
o nôvo esquema dos trabalhos, do Capí-
tulo IV - Dos Direitos e das Garantias 
Individuais. 

Em votação as emendas com parece-
res favoráveis. Aprovadas as emendas, 
salvo os destaques. 

Em votação as emendas com parece-
res contrários, salvo os destaques. Rejei-
tadas as emendas. 

Em votação o parecer que considera 
prejudicadas as emendas, em virtude das 
votações anteriores, salvo os destaques. 
Aprovado o parecer. 

Em seguida, o Senhor Presidente pas-
sa à apreciação das emendas destaca-
das, desejando antes ouvir o Senhor Se-
nador Wilson Gonçalves. 

O Senhor Sub-Relator comunica, Ini-
cialmente, que deseja fazer uma retifi-
cação no parecer, a respeito da Emenda 
n.0 111, por cuja aprovação se manifes-
tara no referido trabalho. O Sr. Sub-
Relator justifica ter combinado esta 
Emenda com a de n.0 364 para acrescer 
à anterior as expressões: "nos têrmos da 
lei", retiradas desta última. A matéria 
refere-se à assistência religiosa e às Fôr-
ças Armadas. Conforme disse anterior-
mente, combinou as duas para acrescen-
tar à primeira as expressões "nos têrmos 
da lei", a fim de melhor definir os di-
reitos aí assegurados. Era a única alte-
ração que tinha a fazer. 

A emenda que serviu de base para lhe 
afirmar na tese constitucional é a de 
n.0 326, à qual adicionou as disposições 
da Emenda n.0 82-21, aprovando o seu 
parágrafo único, para ser o parágrafo 
único do art. 150 da emenda primeira 
(326). O Sr. Sub-Relator aceita a Emen-
da n.0 130-59, na parte que diz "assegu-
rado ao paciente a mais ampla defesa", 
a ser acrescido ao texto do art. 150, da 
emenda que utilizou e que corresponde 
ao art. 151 do Projeto, modificado. 

Da Emenda n.0 111, em combinação 
com a 364, utilizou apenas as expressões 
"nos têrmos da lei". 

A Emenda n.0 604 manda incluir entre 
os Direitos e Garantias Individuais tra-
tamento condigno aos detentos. 

O Senhor Relator-Geral pede a pala-
vra e comunica à Comissão que diverge 
do parecer do Sub-Relator quanto às 
Emendas n.0 s 457-A, 82-21, 359, 821, 
681-14. Destas emendas, a única que se 
refere ao Capítulo de Direitos e Garan-
tias é a 82-21, que manda acrescer um 
parágrafo único ao art. 151. Retificou o 
parecer para manifestar-se favoràvel-
mente à inclusão do parágrafo único ao 
art. 151. 

O Senador Josaphat Marinho, em no-
me do M.D.B., faz uma declaração de 
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voto sôbre a Emenda n.0 326 (ver notas 
taquigráficas). 

O Senador Eurico Rezende encaminha 
à Mesa uma declaração de voto que vai 
anexa a esta ata. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 82-21. Atendido 
no parecer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 656 (art. 149). É 
a emenda rejeitada. 

Estão atendidas no parecer do Sub-
Relator as seguintes emendas; n.0 690 
(art. 151) n.0 353 (art. 150 e 151). inte-
gralmente; n.0 431 (art. 149); n.0 657 
(art. 149 inciso XVI); n.0 700 (art. 149, 
inciso !II); n.0 739 (art. 149, inciso X); 
n.0 352 (art. 149 e parágrafos); n.0 432 
(art. 150); n.0 46-5, (art. 150), emendas 
estas destacadas, conforme requerimen-
tos. 

Prejudicadas as emendas n.0 s 524 
(art. 151); 433 (art. 151); 130-59 (art. 
151) e 825 (arts. 149 e parágrafos e arts. 
150 e 151). Esta última prejudicada pela 
Comissão que aprovou o parecer do Sub-
Relator e Relator-Geral, contra o voto 
da Bancada do ~B. 

Retirados os destaques referentes às 
Emendas n.0 s 115 e 681-5; a primeira, re-
jeitada e a segunda, prejudicada. 

O Senhor Presidente comunica que 
se vai passar à apreciação do Capítulo 
VII - Do Poder Executivo, dando a pa-
lavra ao Senhor Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho, a fim de serem apreciados, 
conforme o requerimento do Senhor Jo-
saphat Marinho, os arts. 74, 75 e 76, da 
Seção I. 

O Deputado Accioly Filho lê seu pare-
cer à Emenda n.0 463 (substituam-se os 
arts. 74, 75 e 76 do Projeto), concluindo 
pela sua aprovação. 

O Senhor Relator-Geral, depois de 
longa exposição, informa à Comissão que 
seu parecer é contrário ao do Sub-Rela-
tor. 

O Senhor Presidente comunica que irá 
pôr em votação a Emenda n.0 463, que 
tem pareceres divergentes. Apurada a 
votação, verifica-se que votam sim 12 
Senhores Congressistas, e 9 não, tendo 
sido aprovado o parecer do Relator-Ge-
ral e, conseqüentemente, rejeitada a 
emenda. 

São retirados pelo Deputado Chagas 
Rodrigues, os pedidos de destaque para 
a Emenda n.0 626, por estar prejudicada 
a emenda. 

Em discussão o requerimento de des-
taque do Deputado Ulysses Guimarães 
para a Emenda n.0 521-16 (art. 76, § 1.0 ). 

Aprovada a emenda. 
Em votação a Emenda n.0 624 do Se-

nador Cattete Pinheiro. Rejeitada a 
Emenda. 

Em votação o pedido de destaque para 
a Emenda n.0 262, do Senador Heribaldo 
Vieira, referente ao art. 74, § 2.0 • Apro-
vada a emenda. 

Em votação a Emenda n.0 130-28, do 
Deputado Nelson Carneiro. Rejeitada a 
emenda. 

Em votação o pedidÕ de destaque para 
a Emenda n.0 597, sendo signatário do 
destaque o Deputado Adolpho Oliveira 
e a emenda é relativa ao art. 74. Rejei-
tada. Em conseqüência estão prejudica-
dos os pedidos de destaque para a Emen-
da n.0 597 de autoria dos Deputados 
Ulysses Guimarães e Chagas Rodrigues. 
Pre.)udicado o pedido de destaque do 
Deputado Ulysses Guimarães para a 
Emenda n.0 130-28, visto ter sido rejei-
tada. 

Prejudicados os pedidos de destaque 
para as Emendas n.0 s 426-7, 714-1, 463, 
714-2 e 714-3. 

O Sr. Presidente comunica que irá 
passar à apreciação do Capítulo VII -
do Poder Legislativo no seu art. 45, in-
ciso VII, e para tanto dá a palavra ao 
Senhor Sub-Relator, Senador Vascon-
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los Tôrres, que passa a ler o seu parecer 
favorável. O Senhor Relator-Geral in-
forma que o seu parecer apoia o do Sub-
Relator. 

Comunica o o Senhor Presidente que 
está em votação o parecer do Sub-Re-
lator, apoiado pelo do Relator-Geral. 
Aprovados os pareceres ficam rejeitados 
os destaques requeridos para êste artigo. 
É feita a apuração nominal e aprovados 
os pareceres por 12 votos contra 9, fi-
cando rejeitados os seguintes requeri-
mentos de destaques às Emendas nú-
meros 597, 521 e 130-28, considerados 
prejudicados às de n.0 s 426-7, 714-1, 714-3 
e 714-2. 

Nas notas taquigráficas anexas, estão 
registradas as declarações de votos pro-
nunciadas pelos Senhores Congressistas, 
bem como os encaminhamentos de vota-
ção dos diversos requerimentos de desta-
ques e os debates havidos. 

Devido ao adiantado da hora, o Senhor 
Presidente levanta a sessão, convocando 
outra para o dia 7, às 10 horas, a fim de 
se prosseguirem os trabalhos da Comis-
são, lavrando eu, Maria Helena Bueno 
Brandão, Secretária, a presente ata que 
depois de lida e aprovada será assinada 
pelo Senhor Presidente. 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Em relação ao item 23, da emenda por 
mim apresentada e que repete, em rela-
ção aos autores de obras intelectuais, 
preceito da Constituição de 1946, quero, 
para orientação do legislador ordinário, 
salientar que a palavra "reprodução" 
tem sentido genérico, abrangendo não 
só a apresentação pública da obra como 
a sua reprodução, em sentido retrito. 

Sendo hoje pacífico que o Direito de 
Autor comporta atributos de ordem mo-
ral: absolutos, perpétuos e atributos de 
ordem patrimonial ou econômicos, rela-
tivos, divisíveis, temporários, transferí-
veis, a palavra "reprodução", no texto 

constitucional, há de ter o significado 
amplo de utilização da obra, do qual re-
produção, em sentido estrito, será uma 
espécie, como o são a apresentação pú-
blica nas suas variadas formas, o direi-
to à tradução, o direito de seqüência, o 
direito à exposição de uma obra de arte 
etc. 

Uma obra dramática pode ser apre-
sentada ao público pela representação 
ou pela reprodução em sentido restrito, 
num livro. De qualquer forma, trata-se 
de exploração da obra pela utilização ou, 
nos têrmos da emenda, de uma repro-
dução, tomada a expressão no seu senti-
do genérico. A palavra utilização, o mais 
recente Código de Autor, o de Portugal, 
de abril de 1966, a usou com propriedade. 

Por outro lado, como garantia indivi-
dual, o direito de autor e a obra intelec-
tual merecem a proteção do Estado. E 
êste disciplinará, unificará e fiscalizará 
a proteção em todo o território nacional, 
em harmonia com os interêsses sociais 
e dos usuários das obras artísticas, lite-
rárias, científicas e técnico-científicas, 
bem como dos direitos dos artistas e de-
mais conexos com o direito do autor, na 
conformidade de compromissos interna-
cionais assumidos pelo Brasil (Conven-
ção de Roma). Tudo em benefício da 
cultura, à qual cabe o mais decidido am-
paro, como determina o projeto em dis-
cussão. 

Finalmente, saliente-se, como espírito 
inspirador da norma constitucional pro-
posta, no que tange à utilização dos atri-
butos de ordem patrimonial ou econô-
mica do direito de autor. a sua vincula-
ção aos princípios decorrentes das nor-
mas reguladoras da ordem econômica e 
social, previstas no projeto em exame. 
Qualquer que seja o conceito atribuído 
ao direito de autor: propriedade ima-
terial, direito pessoal e real, direito mis-
to, direito sui generis, ao legislador ordi-
nário caberá atentar para as profundas 
conseqüências econômicas dêle decorren-
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tes, face ao extraordinário progresso dos 
meios de comunicação e inusitada utili-
zação da obra intelectual no mundo 
atual. 

J'l:ste, não há dúvida, o sentido que ins-
pira os que apóiam a emenda e esta de-
claração evitará, no futuro, dúvidas e 
perplexidades em matéria de tão rele-
vante sentido para a vida nacional. -
Senador Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Havendo quorum, declaro 
aberta a sessão. Deixa de ser feita a lei-
tura da Ata porque como os Srs. Con-
gressistas devem ter notado a nossa Se-
cretária trabalhou conosco até tarde e 
está passando a limpo as notas taqui-
gráficas que são necessárias para que te-
nha a ata, realmente, o valor de do-
cumento que a ela queremos emprestar. 
Não há expediente. Tem a palavra, pela 
ordem, o Sr. Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Questão de ordem) -Sr. Presiden-
te, anteontem recebemos um exemplar 
mimeografado do parecer do eminente 
Relator, Senador Antônio Carlos, sôbre 
o trabalho dos Sub-Relatores, e um ou-
tro avulso contendo as conclusões dos 
pareceres dos diversos Sub-Relatores. 
Posteriormente, apareceu ainda um nôvo 
suplemento, contendo o parecer do 
Deputado Djalma Marinho a uma gran-
de quantidade de emendas que não ti-
nham sido ainda objeto de seu pronun-
ciamento. Ora, o número de exemplares 
distribuídos foi ínfimo. Creio que apenas 
70 ou 80 exemplares foram mimeografa-
dos do total. Tenho recebido inúmeros 
pedidos de esclarecimento por parte dos 
Srs. Deputados e Senadores que desejam 
saber a sorte de suas emendas. Ora, o 
número de Congressistas vai a quase 500. 
Creio que o trabalho principal de um 
serviço no mimeógrafo é o preparo do 
stencil. Uma vez confeccionado o stencil 
nada mais fácil do que mandar rodar 80 
ou 100 exemplares. 

Assim, o primeiro tópico daquilo que 
eu reconheço não ser uma questão de 
ordem, mas um pedido dirigido à Mesa, 
é no sentido de que a Mesa mande, com 
a devida urgência, mimeografar pelo me-
nos 500 exemplares das conclusões dos 
Sub-Relatores e do Relator-Geral, para 
distribuição a cada um dos Srs. Depu-
tados e Senadores. Por outro lado, veri-
ficaram-se inúmeras correções por par-
te dos Sub-Relatores e por parte do Re-
lator-Geral, sobretudo, naqueles itens de 
trabalho dos Srs. Deputados Oliveira 
Brito e Djalma Marinho. Creio que até 
mesmo para nós, membros da Comissão, 
a esta altura, seria interessante receber 
um exemplar já corrigido, com tôdas as 
anotações reproduzidas no texto mimeo-
grafado ou impresso. Creio também que 
inúmeras omissões das conclusões do 
parecer do Deputado Accioly Filho terão 
sido corrigidas, porque há um sem nú-
mero de emendas que foram apreciadas 
por S. Ex.a e que, no entanto, não cons-
tam daquele texto mimeografado que 
nos foi distribuído. Como o Sr. Deputado 
Accioly Filho ofereceu à Comissão um 
resultado de extraordinário e laudabilü:-
simo esfôrço de análise de cada uma das 
emendas, queria fazer, finalmente, um 
pedido a V. Ex.a que mandasse tirar có-
pias mimeografadas, para conhecimento 
dos membros da Comissão, das conclu-
sões do Deputado Accioly Filho sôbre 
cada uma das emendas, aquela análise 
que S. Ex.a leu ao microfone. 

E isto se justifica, Sr. Presidente, porque 
em quase todos os anexos os Sub-Rela-
tores fazem referência a parecer favo-
rável em parte, ou favorável com ex-
clusão de palavras, e os membros da 
Comissão não sabem, numa emenda com 
40 ou 50 itens, qual a parte excluída 
pelo Sub-Relator. 

Achei a oportunidade adequada para 
encarecer a V. Ex.a, Sr. Presidente, a ne-
cessidade da adoção desta providência 
que estou tomando a liberdade de suge-
rir. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A sugestão feita pelo nobre 
Deputado Adolpho Oliveira merece de 
parte da Mesa a melhor acolhida. Assim 
sendo, faço à Secretaria da Presidência 
a necessária recomendação, no sentido 
de que tome tôdas as providências, a fim 
de que sejam satisfeitos os pedidos for-
mulados. 

Desde logo, informo que o Relator co-
municou à Mesa estar refazendo os es-
pelhos dos diversos subpareceres e, uma 
vez feita a revisão, a publicação deverá 
sair, tanto quanto possível, sem erros. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma 
proposição liminar ao nosso trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO- Sr. Presidente, com o esfôrço que 
já desempenhamos até aqui, temos ob-
servado que há múltiplas proposições 
aparentemente simples, mas na verdade 
complexas, que nos vão levando tempo. 
Por outro lado, V. Ex.a, numa condução 
muito hábil dos trabalhos, promoveu 
ontem à noite a discussão em conjunto 
de todos os capítulos, a fim de que pu-
déssemos desdobrar hoje o nosso serviço 
já à base apenas da análise das emen-
das e de seus respectivos destaques. 

É sabido, além disso, que há no Pro-
jeto de Constituição alguns assuntos es-
sencialmente polêmicos e da maior im-
portância, e que, por isso mesmo, deve-
rão ser conduzidos no plenário com tem-
po mais amplo do que outras proposi-
ções, a fim de que seja permitido ao Con-
gresso, em seu conjunto, o exame tanto 
quanto possível seguro dessas matérias. 

Em face disso, e depois de consultados 
vários companheiros, tomamos a inicia-
tiva de levar ao exame de V. Ex.a- e se 
V. Ex. a achar que a tanto seja necessá-

rio, à deliberação da Comissão - a se-
guinte proposição: (lê) 

"Sem considerar outras matérias re-
legadas a plano secundário e sem 
pretender desprezá-las, mas tendo 
em vista as divergências fundamen-
tais de opinião no Congresso Nacio-
nal, e para assegurar a êste mais 
amplo exame, propomos que sejam 
apreciados pela Comissão, com pre-
ferência, os textos relativos: 
1.0 - aos direitos e garantias indi-

viduais; 
2.0 

- à eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente da República 
(arts. 74, 75 e 76); 

3.0 
- à concessão de anistia (art. 

45, inciso VII); 
4.0 - ao estado de sítio (arts. 152 e 

154); 
5.0 - à Ordem Econômica e Social 

(arts. 157, 158, 161 e 162.) 
6.0 - às Disposições Gerais e Tran-

sitórias (arts. 170 e 180.)" 
Sei, Sr. Presidente, pela consulta que 

a V Ex.a levou o nobre Senador Aurélio 
Vianna, de algumas ponderações inici-
ais que V. Ex.a fêz a propósito, e ante-
cipo a V. Ex.a que, admitido o encami-
nhamento da matéria, não haverá obs-
táculos à aceitação das ponderações for-
muladas por V. Ex.a 

Assim, quanto às Disposições Gerais e 
Transitórias, desde que V. Ex.a entenda 
que várias matérias poderão ficar a de-
pender de entendimento conclusivo sô-
bre elas, evidente que se pode retardar 
mais o exame dêste aspecto. 

D·e outro lado, V. Ex.a ponderou que, 
por motivos razoabilíssimos de saúde, o 
nobre Deputado Adaucto Cardoso dese-
jaria ter precedência no oferecimento do 
seu parecer e na discussão dos destaques, 
por necessitar provàvelmente de ausen-
tar-se do plenário da Comissão. Não ha-
verá de nossa parte nenhuma resistên-
cia a que V. Ex.a faça cumprido êsse de-
sejo do nosso eminente colega. 
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Assim, com êsses esclarecimentos fi-
nais, submeto a proposição ao exame de 
V. Ex. a (l\'luito bem!) 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, preliminarmente estou 
de pleno acôrdo com a ressalva conec-
tada com a preferência que se faz, em 
favor do nobre Deputado Adaucto Car-
doso, que ingressa na faixa de certas 
imunidades excepcionais, o que é do nos-
so contentamente e do nosso louvor. 
Também estou de pleno acôrdo com os 
têrmos restritos da proposta reivindica-
tória formulada pelo nobre Senador Jo-
saphat Marinho, interpretando o pen-
samento da honrada Oposição. Isto por-
que se presume que as proposições ali 
escalonadas significam a liderança das 
nossas ocupações e das nossas preocupa-
ções nesta elaboração constitucional. 

Mas, Sr. Presidente, volto a insistir em 
que a proposta há de ter têrmos e cará-
ter estanques, para não se estabelecer 
aqui a pulverização de pedidos de prefe-
rência, isto é, fica assentado, desde já, 
que a proposta da Oposição não cria 
para outros pedidos de preferência, quer 
de natureza global, quer de natureza se-
torial, isto é, quer no atacado, quer no 
varejo, possam aqui criar condições éti-
cas para a Presidência da Comissão de 
modo a que não possa ela negar outros 
pedidos de preferência. 

Em têrmos de preferência, portanto, 
perfilho a proposta do Senador Josaphat 
Marinho, ficando, daqui por diante, in-
teiramente riscado, do dicionário de 
nossas concessões. a palavra "preferên-
cia." (Muito bem. Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Logo que recebi o pedido 
constante do requerimento que me foi 

passado às mãos formulado pelo Sr. Se-
nador Josaphat Marinho, previamente 
a mim comunicado pelo Sr. Senador Au-
rélio Vianna, entendi ser necessário que 
sôbre o mesmo se pronunciasse o Sr. Re-
lator-Geral, a quem incumbe a direção 
de nossos trabalhos. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho foi 
de fidelidade irrepreensível ao relatar 
com fundamento no pedido, tudo que em 
relação a esta matéria havia sido expos-
to, inclusive as observações que eu ha-
via feito sôbre a conveniência de se po-
der desde logo examinar o Capítulo do 
Poder Judiciário, do qual é Relator o Sr. 
Deputado Adaucto Cardoso, e também a 
conveniência de não se abordar assun'-
to algum das Disposições Gerais Tran-
sitórias enquanto não se esgotasse a ma-
téria anterior que vai ser objeto de de-
bates ou de encaminhamento de vota-
ção. 

De modo que, pelo enunciado de S. 
Ex.a o Senador Josaphat Marinho, que 
confirmo plenamente, têm os Srs. Mem-
bros da Comissão conhecimento do meu 
ponto de vista. Ouvido o Sr. Relator, êle 
concordou em que se processasse na 
conformidade do requerido. Sendo assim, 
se não houver objeção da parte dos Srs. 
Membros da Comissão, poderemos se-
guir o roteiro traçado no requerimento 
do Movimento Democrático Brasileiro, 
aqui representado. Desde logo, faço a se-
guinte ponderação: o nobre Senador Eu-
rico Rezende, naturalmente preocupado 
com os episódios e os lances dos debates 
do qual participam antagonistas, não 
quis que o seu voto, antecipadamente 
favorável ao pedido, pudesse significar 
um compromisso de novas concessões. 
Data venia, devo, de minha parte decla-
rar que, na verdade, como está redigido 
o requerimento, com a precisão da indi-
cação das matérias que vão ser sujeitas, 
ao encaminhamento de votação, pode-
mos dizer que nêle encontramos, sem 
com isso querer fazer um galanteio, um 
roteiro seguro para nossos trabalhos. 
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Começaremos, dada ressalva, pelo Capí-
tulo do Poder Judiciário e, em seguida. 
iremos ao Capítulo dos Direitos e Ga-
rantias Individuais e às matérias que 
aqui se seguem, com indicações até dos 
artigos correspondentes a cada um dos 
Capítulos. 

Não poderá, realmente, haver qual-
quer dúvida. Não é para que o nobre 
Senador Eurico Rezende possa ficar em 
condições de ser obrigado, depois, a ne-
gar qualquer outra solicitação. Tenho eu 
a certeza de que S. Ex.a, nos têrmos usa-
dos, o que deseja é fazer dêstes nossos 
debates um processo permanente de cor-
tesia. Por isso, será sempre um prazer 
para êle fazer as concessões desejadas. 

Sendo assim, podemos começar os nos-
sos trabalhos pelo Capítulo do Poder Ju-
diciário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o Sr. Sub-Re-
lator, nobre Deputado Adaucto Cardoso. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
é com grande constrangimento que uso 
desta concessão que me foi feita pela 
Comissão. Assunto de natureza pessoal, 
principalmente êsse que V. Ex.a teve a 
gentileza de alegar na minha ausência, 
sempre constitui fonte de inibição con-
siderável. Peço que a Comissão leve em 
conta, realmente, que só mesmo motivos 
muito imperiosos me levariam a pedir 
essa prioridade para relatar a parte que 
me cabe. 

No nosso trabalho, feito por mim e 
pelo eminente Relator, a princípio em 
conjunto, surgiram depois divergências 
por êle expressas no seu parecer. Essas 
divergências se fixaram em relação às 
emendas que constam das fls. 5 do pare-
cer do eminente Relator. Elas estão nu-
meradas e, segundo declaração feita 
temporâneamente, não há necessidade 
de destaques em relação a elas. A diver-

gência manifestada entre o Relator e o 
Sub-Relator é razão suficiente para o 
automático destaque da matéria. Assim 
sendo, dos destaques que colhi ontem 
em mão da digna Secretária da Comis-
são, alguns encontrei que já estão entre 
as emendas impugnadas pelo Relator e 
aceitas por mim. São, assim, destaques 
inteiramente desnecessários. Rogaria ao 
Sr. Presidente começasse por ordenar os 
nossos trabalhos, determinando se sepa-
rassem os seguintes destaques. Eu dita-
ria desde logo todos os números, a fim 
de que a Secretaria procedesse aos tra-
balhos enquanto prosseguíssemos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
AI eixo) - A Sra. Secretária vai tomar 
nota dos números para proceder à ime-
diata revisão dos destaques. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Obrigado, Sr. Presidente. 538, 458, 
330, 542, 832/1, 236/8, 309 e 542. São êstes 
os destaques que considero prejudicados 
por já constituírem matéria versada nas 
emendas impugnadas pelo eminente Re-
lator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Podemos, portanto, começar o 
nosso trabalho, já agora fazendo refe-
rência ao destaques, pela ordem da sua 
apresentação. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Feito isso, eu passaria à Emenda 
n.0 1/85. Primeiro, Sr. Presidente, eu 
proporia que considerássemos os desta-
ques automáticos e naturais, isto é, 
aquêles resultantes da divergência entre 
mim e o nobre Senador que relatou a 
matéria. Enumero em primeiro lugar a 
Emenda n.0 1/85. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos pôr, em primeiro lu-
gar, em votação as emendas que recebe-
ram parecer favorável, salvo os desta-
ques. Os Srs. Congressistas que aprovam 
essas emendas queiram conservar-se 
como estão. (Pausa.) Aprovadas. 
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Vamos pôr em votação, em seguida, as 
emendas que receberam parecer contrá-
rio, salvo os destaques. Os Srs. Congres-
sistas que rejeitam essas emendas quei-
ram conservar-se como se acham. (Pau-
sa.) Rejeitadas. 

Passamos agora às emendas prejudi-
cadas nos têrmos do parecer, salvo os 
destaques. Os Srs. Congressistas, que 
consideram prejudicadas as emendas sal-
vo os destaques, queiram conservar-se 
como estão. (Pausa.) Consideradas pre-
judicadas as emendas nos têrmos do pa-
recer. 

Passa-se agora ao encaminhamento de 
votação das emendas em relação às quais 
houve divergência entre o parecer do 
Sub-Relator e o do Relator. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra, pela ordem, 
Sr. Senador Eurico Rezende . 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
inicialmente, o Sr. Sub-Relator, com o 
melhor desígnio de colaboração e de 
economia processual, mencionou várias 
emendas objeto de destaques, mas já 
aprovadas com parecer favorável da 
parte de S. Ex.a. Eu, por exemplo, dese-
jo, não desconfiando da formação de S. 
Ex.a, mas apenas tendo em vista possí-
veis equívocos, que S. Ex.a informasse -
e creio que êste é o desejo de todos os 
autores das emendas mencionadas - se 
as Emendas n.os 538 e 832-1, de minha 
autoria, tiveram parecer favorável, e 
qual o texto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Posso informar a V. Ex.a, 
porque êsse assunto está afeto à minha 
Presidência, o seguinte: o Sr. Sub-Re-
lator ditou os números das emendas que 
êle considera prejudicadas em relação 
aos destaques requeridos, para que se 
faça a conferência, por parte da Secre-
taria da Mesa. Essa conferência está 

sendo feita; quando estiver terminada, 
então, darei notícia das emendas ao ple-
nário da Comissão, com os nomes dos 
seus proponentes e dos requerentes dos 
destaques, a fim de que, nessa oportu-
nidade, verifiquem se efetivamente elas 
podem ser dadas como atendidas ou pre-
judicadas, ou, então, se há qualquer re-
clamação. 

Desde logo, podemos fazer esta pon-
deração: se houver qualquer divergência 
entre o ponto de vista do Sr. Sub-Rela-
tor e o do interessado da emenda, pre-
valecerá, como pedido de submissão ao 
encaminhamento de votação e ao voto 
da Comissão, a divergência do autor do 
requerimento de destaque. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Agradeço o esclarecimento de V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Sub-Re-
lator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Sr. Presidente, a primeira emen-
da, das chamadas de destaque natural 
ou automático, é a de n.0 1/85, do nopre 
Deputado Oscar Corrêa. É uma emenda 
de simples redação, ao n.0 3, letra a do 
art. 112. 

O projeto assim reza: 
"N.0 3- Letra a: contrariar a Cons-
tituição ou negar vigência de trata-
do ou lei federal." 

Pretende o nobre Deputado Oscar Cor-
rêa que se diga: 

"Contrariar dispositivo da Consti-
tuição, ou de tratado, ou lei federal." 

Como vê V. Ex.a e como hão de notar 
os nobres membros da Comissão, é to-
talmente desdenhável a matéria da 
emenda, porque quem se refere à Cons-
tituição, é visto, referir-se a dispositivos 
dela. Por esta razão, estou pelo ponto de 
vista do nobre Relator, de rejeitar-se 
essa emenda que eu tinha aceitado. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Accioly 
Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, não percebi bem se o Sr. 
Sub-Relator, Deputado Adaucto Cardo-
so, concordou com a rejeição da emenda 
que dá nova redação à alinea a, IH, do 
art. 112. 

O Sr. Deputado Antônio Feliciano 
Concorda com a rejeição. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Parece que a emenda não é sàmente 
de redação. O dispositivo do projeto está 
assim escrito: 

"Contrariar a Constituição ou negar 
vigência de tratado ou lei federal." 

A emenda quer dar a redação atual: 
"Contrariar dispositivo da Constituição, 
de tratado ou de lei federal". Onde está 
"negar a vigência", fica "contrariar tra-
tado ou lei federal". Parece-me que ne-
gar vigência é menos do que contrariar. 
A decisão pode concluir por não estar 
em vigor, determinada lei, ou pode con-
trariar essa lei. Parece-me que a redação 
da emenda é mais clara e até é mais 
enxuta. Basta estar escrito no texto 
"contrariar a Constituição, ou tratado, 
ou lei federal." Economiza palavras no 
texto e é de boa elaboração legislativa 
usar o menor número possível de vocá-
bulos. Por isso, Sr. Presidente, voto a 
favor da emenda em discussão. (Muito 
bem.) 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - A emenda, exatamente, usa maior 
número de palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Sr. Presidente, sou pela reda-
Presidente, sou pela redação da emenda. 

Já seria favorável, se fôsse um problema 
de redação, porque me parece uma reda-
ção imprópria esta de negar vigência. 
Negar vigência, por que? A lei inexiste? 
A lei foi revogada? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Foi contrariada, ou negada. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - A lei não tem aplicação no caso 
em espécie? 

Depois poderia não ser a lei. Poderia 
ser um dispositivo, uma preceituação da 
lei. Acho que essa redação já ensejaria, 
de comêço, na exegese, na hermenêutica, 
essas dúvidas. Negar vigência, por que? 
Fundamentou-se numa lei inexistente, 
ou já revogada? Ou fundamentou-se em 
lei que não tem vigência para aquêle 
caso? 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Permitiria V. Ex.a que eu esclarecesse? 
A expressão "negar vigência" não está 
posta como V. Ex.a julga. Rogo-lhe leia 
o item IH do art. 112, letra a. O item IH 
dispõe: "Contrariar a Constituição ou 
negar vigência de tratado ou lei federal." 

A emenda não é tão boa quanto V. 
Ex.a a faz. A emenda diz: "Contrariar 
dispositivos da Constituição ou de tra-
tado ou lei federal." 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES -Parece-me que o esclarecimen-
to de V. Ex.a mais robustece minha fixa-
ção na emenda, porque - veja V. Ex.a 
- ou há impropriedade de linguagem ou 
se trata de coisa diferente. E, se fazen-
do contrariar a Constituição, tratado ou 
lei federal, ficar-se-á na mesma situa-
ção para a hipótese de assentamento de 
recurso. Contrariar a Constituição, ou 
tratado ou lei federal. Não diz negar vi-
gência da Constituição, ou de tratado 
ou de lei federal, porque aí se debitaria 
à interpretação, que foi essa que pro-
curei aqui trazer na exegese, na herme-
nêutica do têrmo. Quando se diz contra-
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riar dispositivo da Constituição, ou de 
tratado, ou de lei federal, está tudo, Sr. 
Presidente. Qualquer dispositivo da 
Constituição, de um tratado ou de uma 
lei federal, se fôr desrespeitado, trans-
gredido, vulnerado, motivará o recurso. 
Parece-me a redação clássica, que não 
ensejará dúvidas e corresponderá àqui-
lo que pensamos. Não é negar vigência, 
não é problema da vigência. Mesmo que 
a lei federal existisse, isto só caberia se 
fôsse uma lei revogada, para justificar o 
recurso extraordinário. 

Peço a compreensão do nobre Depu-
tado Adaucto Cardoso, que, aliás, se ha-
via inclinado para esta redação, a fim 
de que, cristalinamente, sem sombra de 
dúvida, nos fixemos nesta nossa inten-
ção, que seria esta emenda que surgiu, 
na qual nos devemos arrimar. 

:l!:ste o meu ponto de vista sôbre ma-
téria da maior importância. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Deputado Martins Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES (Questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, apresentei trabalho restaurando 
dispositivo da Constituição atual, prà-
ticamente nos mesmos têrmos da emen-
da do Deputado Oscar Corrêa, discutida 
pelo nobre Sub-Relator. De modo que eu 
perguntaria a V. Ex.a se esta é a oportu-
nidade para que eu me pronuncie a res-
peito, porque, uma vez aprovada a re-
dação, por exemplo, do Projeto, estaria 
evidentemente prejudicada minha emen-
da, na parte em que coincide com a do 
Deputado Oscar Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Considero que V. Ex.a deverá 
falar, porque falando esclarecerá o as-
sunto que será objeto de deliberação. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, eu participo 
também da opinião dos nobres Depu-

tados Accioly Filho e Ulysses Guimarães, 
quando sustentam que a redação dada 
pelo nobre Deputado Oscar Corrêa, e, 
também, constante do item 3.0 da mi-
nha Emenda n.0 718, quando substituo o 
item 3.0 do art. 112, alínea a, pela reda-
ção constante da Constituição Federal, 
diz muito melhor e tem alcance mais 
técnico, mais compreensivo e muito 
mais imune de dúvida do que a redação 
do projeto que fala em negar vigência 
da Constituição ao direito federal. Ne-
nhuma sentença, nega vigência de dis-
positivos de lei federal e, muito menos 
de Constituição. O que há é a sentença 
que pode contrariar a lei federal ou 
qualquer dispositivo dela ou da Consti-
tuição. 

De modo que, Sr. Presidente, a reda-
ção atual é, evidentemente, uma reda-
ção muito mais correta, isenta de qual-
quer dúvida em relação ao intérprete e 
já está consagrada a jurisprudência. 
Acho que o nobre Relator ficaria bem 
em manter seu ponto de vista inicial, e 
que, data venia, é o nobre Relator que 
não está, na hipótese, com a razão. 

A melhor justificativa é aquela da 
emenda do nobre Deputado' Oscar Cor-
rêa, também constante do item 3 da mi-
nha Emenda n.0 718. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
-Eu estava tranqüilo com o parecer do 
Deputado Adaucto Cardoso, porque S. 
Ex.a de início realizou no meu espírito 
a impressão de que a emenda era ape-
nas de redação. Mas a intervenção, mui-
to oportuna, do eminente Deputado 
Accioly Filho provocou o debatle, e êste 
incidiu sôbre matéria importante. O pro-
jeto, como foi comentado, no quadro dos 
pressupostos do recurso extraordinário, 
estabelece: 

"III-
a) "Contrariar a Constitui-

ção ou negar vigência de 
tratado ou lei federal" 
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Já a emenda do nobre Deputado Oscar 
Corrêa diz: 

"Contrariar dispositivo da 
Constituição ou de tratado 
ou lei federal." 

O Projeto, se convertido em dispositi-
vo constitucional, permitirá o recebimen-
to do recurso extraordinário, no segundo 
pressuposto, só na hipótese de negar-se 
vigência de tratado ou lei federal. Já a 
emenda do nobre Deputado Oscar Cor-
rêa, que reproduz com economia de pa-
lavras o dispositivo da Carta vigente, 
facilita o recebimento do recurso extra-
ordinário. 

Enquanto o Projeto, para permitir o 
recurso extraordinário, exige que se "ne-
gue a vigência", a emenda Oscar Corrêa 
exige que se vulnere qualquer dispositi-
vo de tratado ou lei federal. 

De modo que temos a favor da emen-
da Oscar Corrêa, inicialmente, dois ar-
gumentos: a tradição de 75 anos do ins-
tituto do recurso extraordinário com ês-
ses pressupostos inseridos na Constitui-
ção de 1946 e a circunstância de o Su-
premo Tribunal Federal, que ofereceu 
várias emendas ao projeto, através de 
Deputados e Senadores, não haver pro-
posto qualquer alteração nessa parte sô-
bre a Constituição de 1946. 

Assim Sr. Presidente, a matéria deve 
levar a Comissão a confirmar a regra 
estabelecida na Constituição Federal, 
mas aceitando a emenda Oscar Corrêa 
porque encurta o texto, torna, como dis-
se o Deputado Accioly Filho, o dispositi-
vo mais enxuto, como é da técnica de 
elaboração legislativa. 

Tive, Sr. Presidente, oportunidade 
também de ver as sugestões do Instituto 
dos Advogados do Brasil. ~sse órgão 
mantém todos os textos da Constitui-
ção de 1946 no que pertine ao recurso 
extraordinário. 

Nestas condições, com respeitosas es-
cusas ao eminente Sub-Relator, adoto 

plenamente a emenda Oscar Corrêa, que 
envolve e representa valiosa colabora-
ção ao aperfeiçoamento do instituto do 
recurso extraordinário. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Sr. Presidente, eu me inclino 
pela aceitação da emenda e do· parecer 
inicial do nobre Deputado Adaucto Car-
doso. O que me parece evidente é que o 
dispositivo do projeto não tem o mesmo 
objetivo da emenda, já consagrado pela 
Constituição vigente e pela jurisprudên-
cia, por assim dizer, mansa e pacífica dos 
nossos tribunais. 

A decisão pode contrariar a lei federal 
sem que lhe negue vigência e, neste ca-
so, não caberia o recurso extraordinário. 

Creio que a solução melhor será a vol-
ta ao parecer inicial do eminente juris-
ta, Deputado Adaucto Cardoso. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Questão de Ordem) - Eu gostaria que 
fôsse considerada também a emenda de 
nossa autoria ao art. 112, inciso 3.0 , alí-
nea a, de n.0 427/6 que diz: ... "contra-
riar a Constituição ou a letra de tratado 
ou lei federal", porque são duas, três ou 
quatro emendas que tratam do mesmo 
assunto, formuladas nos mesmos têrmos. 
Logo, devem ser consideradas no mesmo 
tempo para evitar a prejudicialidade a 
que nos referimos no início. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Sub-Relator, natural-
mente, vai tomar conhecimento dessa e 
de outras emendas, embora a observação 
eu a faça apenas pelo dever que tenho 
de prestar atenção ao debate e dar os 
esclarecimentos necessários. A emenda 
de V. Ex.a não é rigorosamente igual. 
V. Ex.a mantém a primeira parte. "Con-
trariar a Constituição" e o Sr. Oscar Cor-
rêa "Contrariar dispositivo da Constitui-
ção". Portanto, há essa diferença. 
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O Sr. Deputado Adaucto Cardoso - O 
que é fundamental. 

O SR. RELATOR (Senador Antônio 
Carlos) - Sr. Presidente, a questão se re-
sume no seguinte: esta e outras emendas 
que mereceram parecer favorável do 
Sub-Relator e contrário do Relator inci-
dem sôbre a competência do Supremo 
Tribunal Federal no que toca a recursos 
extraordinários. 

A orientação do projeto é não permi-
tir que um número excessivo de recur-
sos extraordinários chegue até o Supre-
mo, não só com referência à letra a n.o 
III do art. 112, como em outros dispositi-
vos dêsse mesmo artigo e no seu pará-
grafo único. O que faz o projeto é, dian-
te da realidade do grande número de 
recursos extraordinários que chegam ao 
Supremo, disciplinar a matéria de modo 
a que se evite a 3.a Instância, a não ser 
naqueles casos que, segundo o projeto, 
devem realmente chegar à, mais alta 
Côrte do País. 

E é por isto que na letra a, ao invés 
de se dizer "contrariar dispositivo de lei 
federal", se adota "negar vigência" .... 
Assim também quando o projeto deter-
mina que "o recurso extraordinário per-
de vigência jurisprudencial é privativo 
dos presidentes do Tribunal ou dos ór-
gãos do Ministério Público", também 
tem como objetivo selecionar aquêles 
recursos que devem chegar ao Supremo 
ou não, e diminuir o número de recursos 
extraordinários que possam ser objeto 
de exame do Supremo, que possam ser 
impetrados. 

A Comissão, pois, tem de decidir sôbre 
êsses dois sistemas mas meu relatório 
sôbre os pareceres dos Sub-Relatores, 
deixei bem claro que estabelecia a diver-
gência para que a Comissão pudesse de-
cidir. A orientação do Govêrno não tem 
como objetivo cercear a distribuição da 
justiça ou dificultá-la, mas, sim, segun-
do estou informado, resolver um proble-
ma, o do acúmulo de recursos extraordi-

nários que sobem ao Supremo Tribunal, 
de processos que a Suprema Côrte tem 
de decidir, acúmulo a ponto de levar o 
mais alto Tribunal do País a adotar o 
sistema de julgamento por súmulas como 
é do conhecimento dos Srs. representan-
tes. O Relator, que não é especialista na 
matéria, não é jurista, achou, contudo, 
que seria de seu precípuo dever divergir 
do parecer do Sub-Relator, a fim de que 
a Comissão pudesse acolher um dos cri-
térios: manter o sistema atual, cujas 
vantagens não nego, e que é defendido 
pelo Sub-Relator, ou adotar o outro, que 
é o de fazer com que o Supremo Tribu-
nal não tenha de decidir doze mil feitos 
por ano. Dezesseis juízes que decidem 
mais de dez, doze mil feitos por ano, a 
ponto de estarem julgando através de 
súmulas. 

:t!.:ste, resumo, o problema da Emenda 
n.0 1/85. Com êstes esclarecimentos, es-
tou certo de que a Comissão irá decidir 
na sua alta sabedoria. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo mais quem peça 
a palavra, estando encerrado o encami-
nhamento de votação, submeto a votos o 
parecer. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, requeiro votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Quer me parecer que seria dis-
pensável a votação nominal. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, como sempre atendo ao 
conselho de V. Ex.a e retiro o pedido de 
votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. Congressistas que 
aprovam o parecer do Sr. Sub-Relator, 
que considera afinal dever aceitar a 
emenda do Sr. Deputado Oscar Corrêa 
e com o apoio nas razões dadas pelo Sr. 
Relator, queiram se conservar como es-
tão (Pausa) - Está aprovado. Continua 
com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
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O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO (Encaminhamento de votação) -
Emenda n.0 l/86 também do Sr. Depu-
tado Oscar Corrêa. Acrescentar ao n.0 III 
do art. 112, ao fim da letra d, o seguin-
te: "ou o próprio Supremo Tribunal Fe-
deral". Tenho a impressão de que o no-
bre Deputado Oscar Corrêa equivocou-se 
quando, na letra d, pretendeu aditar ao 
recurso extraordinário. 

O item III é aquêle que dá ao Supremo 
Tribunal Federal o encargo de julgar, 
mediante recurso extraordinário, as cau-
sas decididas em única ou última ins-
tância por outros tribunais ou juízes, 
quando na decisão recorrida a interpre-
tação da lei federal invocada fôr diversa 
da que lhe haja dado qualquer dos ou-
tros tribunais ou o próprio Supremo Tri-
bunal Federal. 

E adita S. Ex.a "ou o próprio Supremo 
Tribunal Federal". 

Seria o caso de embargos regimentais 
e não o caso de recurso extraordinário. 

Tenho essa emenda como um equívo-
co, e sou pela sua rejeição, a menos que 
algum dos nobres membros da Comissão 
me convença do contrário. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, aqui também, infeliz-
mente, não posso concordar com o emi-
nente Deputado Adaucto Cardoso. 

A Constituição, tratando da matéria 
de competência do Supremo Tribunal 
Federal, diz o seguinte: 

"Artigo 112 - Compete ao Supremo 
Tribunal Federal - inciso III -
"julgar, mediante recurso extraordi-
nário, as causas decididas em única 
ou última instância por outros tribu-
nais, quando a decisão recorrida 
(letra d), der à lei ou tratado fe-
deral interpretação divergente da que 
lhe haja dado outro Tribunal". 

Isto é, quando se tratar de uma deci-
são que divirja de decisão de outro Tri-
bunal de instância estadual ou de ins-

tância federal, no caso o Tribunal Fe-
deral de Recursos. Mas é preciso que 
aqui se esclareça também que esta de-
cisão pode ser divergente de outra do 
próprio Supremo Tribunal Federal, por-
que aí também é caso de recurso extra-
ordinário. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida -
Como está na Constituição atual. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Como está no projeto, se a decisão fôr 
divergente de outra do próprio Supremo 
Tribunal Federal, não é caso de recurso 
extraordinário. Aliás, na Constituição 
atual, a redação é esta da própria emen-
da: art. 101, n.0 III, letra d "quando 
na decisão recorrida a interpretação da 
lei federal invocada fôr diversa da que 
lhe haja dado qualquer dos outros tri-
bunais ou o próprio Supremo Tribunal 
Federal." 

Não é caso de rescisória. 11: caso de re-
curso extraordinário, fundado em inter-
pretação divergente da lei por parte de 
outro tribunal ou do próprio Supremo 
Tribunal Federal. Ora, se cabe recurso 
extraordinário quando a decisão diver-
gente é a do outro Tribunal local ou do 
Tribunal Federal de Recursos, maior ra-
zão é o cabimento do recurso extraordi-
nário quando divergente fôr a decisão 
do próprio Supremo Tribunal Federal. 

Parece-me, assim, de tôda procedên-
cia a emenda que visa a aclarar o texto 
e não só a aclarar, mas a dar-lhe 
as dimensões que a Constituição deve 
dar, isto é, tornar o direito federal uno. 
Tôda lei federal interpretada no Supre-
mo Tribunal Federal deve ter interpre-
tação idêntica nos tribunais locais. 11: o 
que visa a emenda do Deputado Oscar 
Corrêa, pela qual, data venia, me pro-
nuncio. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Deputado 
Martins Rodrigues. 
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O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, também na 
Emenda n.0 718/3 incluí, na alínea d, cor-
rigindo o texto do Projeto, a mesma dis-
posição, o mesmo acréscimo que faz o 
Deputado Oscar Corrêa. Depois de falar: 
"qualquer dos outros tribunais", diga-se 
"ou o próprio Supremo Tribunal Federal." 
Isto está na Constituição atual e não é 
uma excrescência, não é uma inutilidade; 
ao contrário, aqui se corrige uma omissão 
grave. 

O objeto do recurso extraordinário em 
matéria de divergência jurisprudencial, 
é precisamente uniformizar a jurispru-
dência, uniformizar a interpretação da 
lei federal. De modo que essa divergên-
cia pode ser tanto entre tribunais de 
instância inferior, como entre uma de-
cisão de tribunais de instância inferior 
e outra do Supremo Tribunal Federal. 
Com muito maior fôrça de razão, como 
muito bem diz o Sr. Deputado Accioly 
Filho, se impõe, nesta última hipótese, 
o recurso extraordinário para que o Su-
premo Tribunal Federal corrija a vulne-
ração da sua própria jurisprudência, 
praticada pela instância, pelos tribunais 
de instância inferior. 

Não é o caso de embargos, como disse 
o nobre Relator. Parece que S. Ex.a falou 
em embargos. Embargo seria a decisão 
divergente entre normas do próprio Su-
premo Tribunal Federal, mas não em-
bargo de decisão de instância inferior. 
A divergência seria entre decisão do tri-
bunal de instância inferior em relação 
à outra do Supremo Tribunal Federal, 
invalidando, portanto, de maneira gra-
ve a jurisprudência do próprio Supremo 
Tribunal Federal. 

Creio, portanto, que parece bem de-
monstrado, em face do que acaba de 
alegar o nobre Deputado Accioly Filho 
e as razões que estou invocando tam-
bém, que se deve restaurar o texto da 
Constituição atual. O projeto teve muita 
preocupação de alterar, neste particular, 
mas alterou para pior, evidentemente. 

Insisto em que se aceite a emenda 
Oscar Corrêa, (que neste ponto coincide 
com o item d, parte terceira, de minha 
emenda) onde também mandou acres-
centar: "ou o próprio Supremo Tribunal 
Federal". 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não houver mais quem 
queira fazer uso da palavra, deverá fa-
lar sôbre a matéria em debate o Sr. Sub-
Relator, a quem dou a palavra. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Há um equívoco do nobre Depu-
tado Martins Rodrigues, quando se refe-
re à Emenda n.0 728, como sendo de sua 
autoria, e aquela onde se encontram os 
subsídios ... 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
É a de n.0 718. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO -Permita-me V. Ex.a então consul-
tá-la. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
É o item 3.0 da Emenda n.0 718 que faz 
referência ao art. 112, inciso III e alí-
neas. Aí eu repeti a redação de tôdas ·as 
alíneas da Constituição de 1946. No art. 
101, item III, também alíneas a, b e c. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Realmente, V. Ex.a restabeleceu a 
letra d como está na Constituição de 
1946. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Exato. A emenda Oscar Corrêa restitui 
também, mas com outra redação. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Sr. Presidente, nesta matéria são 
as mais amplas as possibilidades de con-
cordância. Não estou aqui trazendo um 
ponto de vista de exclusivismo, nem que-
rerei queimar ninguém vivo por causa 
das minhas idéias a respeito de como 
deve ser redigido êste dispositivo. Se a 
intenção do nobre Deputado Martins 
Rodrigues, quando se refere à Emenda 
n.0 718, é apenas em relação à redação 
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da letra d, tal como pretende também a 
emenda do nobre Deputado Oscar Cor-
rêa que ela seja concebida, não tem o 
Sub-Relator pontos de vista restritos ou 
rigorosos. Aceita a colaboração e as su-
gestões dos nobres juristas que se pro-
nunciarem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. Os Srs. Congres-
sistas que concordam com o parecer do 
Sr. Sub-Relator, nos têrmos em que S. 
Ex.a acaba de proferi-lo, queiram conser-
var-se como estão. 

Aprovado. 
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-

SO- Sr. Presidente, a emenda do nobre 
Deputado Oscar Corrêa aceita é a de 
n.0 1/86. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - De acôrdo com o parecer de 
V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Quero fixá-lo apenas para a reda-
ção final. 

Passaremos, agora, Sr. Presidente, à 
Emenda n.0 1/87, que manda se suprima 
o parágrafo único do art. 112. O art. 112 
criou uma vexata quaestio - como diria 
o nobre Senador Eurico Rezende, lati-
nista dos mais conceituados- porquan-
to inovou. O parágrafo único estabelece: 

"O recurso extraordinário por diver-
gência jurisprudencial é privativo 
dos Presidentes dos Tribunais e dos 
órgãos do Ministério Público, salvo 
quando a decisão divergente fôr do 
próprio Supremo Tribunal Federal." 

Sou contrário a êste dispositivo e fui 
favorável à sua supressão. Entendo que 
não devemos limitar o uso do recurso 
extraordinário, deferindo aos Presiden-
tes dos Tribunais e ao Ministério Público 
essa exclusividade de iniciativa. 

Mantenho, portanto, o meu parecer, 
do qual divergiu o eminente Relator. 
Pela aceitação da emenda supressiva. 
(Muito bem.) 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES (Questão de ordem.) - Sr. Presi-
dente, queria apenas lembrar ao nobre 
Sub-Relator que o item 4.0 da minha 
Emenda n.0 718 também manda supri-
mir o parágrafo único do art. 112 pelas 
mesmas raízes que S. Ex.a acaba de in-
vocar. (Muito bem.) 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Sr. 
Presidente, esta é outra emenda que foi 
apresentada com o objetivo de restabe-
lecer a sistemática e os critérios da Cons-
tituição de 1946. Já fiz presente à Comis-
são as razões do meu parecer divergente. 
O projeto visa a impedir o congestiona-
mento do Supremo Tribunal Federal com 
recursos extraordinários. 

É matéria, evidentemente, que a Co-
missão teria de examinar, tendo em mi-
ra ponto de vista dos juristas que nela 
têm assento e de outros Srs. Congressis-
tas especialistas na matéria. O objetivo 
do parecer divergente, como ficou con-
signado no meu relatório, foi de a Co-
missão decidir entre o ponto de vista do 
Projeto, que é o de não congestionar 
o Supremo, e o restabelecimento dos cri-
térios da Constituição de 1946. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos passar à votação. Os 
Srs. que votam de acôrdo com o parecer 
do Sr. Sub-Relator, que aceitam a emen-
da supressiva do parágrafo constante do 
Projeto, queiram conservar-se como es-
tão. Os Srs. que estão de acôrdo com o 
ponto de vista do Relator queiram levan-
tar-se. (Pausa.) Foi aprovado o ponto 
de vista do Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Passa-se à Emenda n.0 1/89 tam-
bém do nobre Deputado Oscar Corrêa. 
É relativa ao art. 116, § 2.0 

O art. 116, Sr. Presidente, § 1.0 ••• 

O Sr. Deputado Djalma Marinho 
Um oito nove? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - É preciso que eu esclareça a V. 
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Ex.a que, em matéria de exame de emen-
das, ocorreu o seguinte: 

não estabeleci qualquer critério de 
prioridade numérica. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, para esclarecer o assunto. O 
nobre Deputado Adaucto Cardoso enun-
ciou 189, esquecendo a palavra "barra" 
89. Então, todos foram à procura da 
Emenda n.0 189. É apenas isto. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Perfeitamente. Tratarei de ficar 
mais atento aos condicionamentos inte-
lectuais do Deputado Djalma Marinho. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho - Foi 
apenas uma referência. O Sr. Presidente 
está aí para defender o assunto. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Retifico: 1/89. Trata-se de sim-
ples êrro de concordância que a emenda 
corrige com muita felicidade. Aceito a 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se ninguém pedir a palavra 
passamos à votação. Os Srs. Deputados 
que concordam com o parecer do Sr. Sub-
Relator queiram permanecer como se en-
contram. (Pausa.) Aprovada. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Passamos à Emenda n.0 1/92. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA (Questão de ordem) -Pergunta-
ria a V. Ex.a se não deveria ser retifi-
cado o avulso. 

O nobre Relator não divergiu do pare-
cer do Deputado Adaucto Cardoso, quan-
to a essa emenda que corrige êrro de 
concordância do projeto. Pergunto, so-
bretudo, se não devia estar agora entre 
as destacadas automàticamente; ou já 
terá sido incluída no bôjo das aprovadas. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -O Sr. Relator tomará na me-
lhor das considerações a advertência de 
V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Passa-se à Emenda n.0 1/92, que 
acrescenta ao art 123 um parágrafo 
único: 

"Mediante proposta do Tribunal Su-
perior Eleitoral, poder-se-á criar em 
lei um Tribunal Regional Eleitoral 
para a capital de qualquer Territó-
rio." 

Como vêm os Srs. Membros da Comis-
são, trata-se de uma emenda potesta-
tiva ou facultativa e não há nenhum 
mal em adotá-la. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está em votação a emenda. 
Para encaminhá-la tem a palavra o no-
bre Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, eu adiro totalmente à 
prudente manifestação do Sr. Relator. 
Primeiro, porque é facultativa a criaç~o. 
Segundo - e o nobre Senador Oscar 
Passos várias vêzes como um dos repre-
sentantes do nosso partido junto ao Tri-
bunal Superior Eleitoral protestou sôbre 
as dificuldades em face dos prazos que 
são muito velozes na legislação eleitoral 
- quando tem que ser oferecido, como 
sabemos, perante o Tribunal Regional 
Eleitoral, que nos Territórios funcionam 
no Distrito a distância de milhares de 
quilômetros, freqüentemente dando mar-
gens a impossibilidades, dificuldades ou 
até, digamos, certas artimanhas, porque 
não ficam conhecendo muito bem o que 
pode ser oferecido. Sou inteiramente fa-
vorável à criação dêsse Tribunal na 
Constituição. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, estou de acôrdo, mas desejo 
convocar a atenção do Relator e da Co-
missão para a redação da emenda Oscar 
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Corrêa. Se esta redação se transformar 
em dispositivo constitucional, êsse Tri-
bunal só vai funcionar para a Capital dos 
Territórios, pois diz assim: 

"Mediante proposta do Tribunal Su-
perior Eleitoral, poderá ser criado 
em lei um Tribunal Regional Eleito-
ral para a Capital de qualquer Ter-
ritório". 

Então, seria o caso de chamar a aten-
ção do Relator-Geral, se aprovada a 
emenda, para, na oportunidade da re-
dação final, explicitar: "com sede ou 
sediado na Capital de Territórios". Isto 
é matéria redacional para a qual con-
voco a atenção da Comissão. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o nobre Depu-
tado Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, embora não seja obri-
gatória, pela emenda, a criação de Tri-
bunal Regional Eleitoral nas Capitais 
de Territórios, convoco a atenção desta 
ilustre Comissão para a circunstância de 
ser o Tribunal Regional Eleitoral com-
posto de dois juízes escolhidos dentre os 
membros do Tribunal de Justiça. Ora, as 
Capitais de Territórios não têm Tribu-
nal de Justiça. Estamos, ao aprovar essa 
emenda, propiciando a criação do Tri-
bunal de Justiça nos Territórios. 

É preciso chamar a atenção desta Co-
missão para a conseqüência da aprova-
ção dessa emenda, porque não se pode 
admitir a criação de Tribunal Regional 
Eleitoral onde não existe Tribunal de 
Justiça, porque dêle devem obrigatOria-
mente fazer parte desembargadores. 

Era esta a observação que desejava 
fazer à ilustre Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator, 
Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, o nobre 
Deputado Accioly Filho já veio em so-
corro do Relator e justificou plenamente 
o parecer contrário a esta emenda. A fa-
culdade de criação de Tribunal Regional 
Eleitoral na Capital de um Território -
pois que o engano de redação, no caso, 
é irrelevante - a meu ver é impossível, 
dados os condicionamentos ao pressu-
posto da criação dêsses tribunais, às exi-
gências para a criação dêsses órgãos, que 
não se verificam nos territórios fede-
rais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os que concor-
darem com o parecer do Sr. Relator quei-
ram conservar-se como estão. (Pausa.) 
Aprovado o parecer e rejeitada a emen-
da. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, pas-
sa-se à Emenda n.0 124, com a seguinte 
redação: "Acrescente-se ao art. 137 o se-
guinte parágrafo único - Aplica-se aos 
membros do Ministério Público o dispos-
to no art. 106, § 1.0 , e art. 134, § 4.0 , sem 
as proibições do art. 104." 

O impresso do Senado contém vários 
erros, omissões e aditamentos conforme 
vamos verificar no prosseguimento dêste 
trabalho. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Foi feito com muito boa vontade. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Nas condições de temperatura, 
pressão e urgência em que trabalhamos, 
é impossível a qualquer de nós deixar de 
cometer erros. E me admirei mesmo de 
que tivesse sido possível imprimir tra-
balho desta envergadura em tão pouco 
tempo. Por isso os Srs. Senadores e Depu-
tados encontrarão divergências, omissões 
e às vêzes acréscimos. Esta a razão pela 
qual releio o dispositivo da Emenda n.0 

124. Acrescente-se ao art. 137, o seguin-
te parágrafo único: 

"Aplica-se aos membros do Minis-
tério Público o disposto no art. 106, 



-393-

parágrafo 1.0 e art. 134, parágrafo 
4.0 , sem as proibições do art. 104." 

Então, interpretando esta redação, ad-
virto a Comissão, inicialmente, de que o 
art. 104 mencionado ao final é o artigo 
que proíbe as vinculações ou equipara-
ções de qualquer natureza para o efeito 
de remuneração de pessoal do Serviço 
Público. Portanto, no final da emenda 
fica excluída a idéia de vinculação e fica 
excluída, porque o parágrafo único que 
se pretende aditar ao art. 137, manda 
que as disposições do art. 106 e seguin-
tes sejam aplicáveis aos membros do Mi-
nistério Público. 

São estas que vou ler: 
"Vitaliciedade, não podendo perder 
o cargo senão por sentença judiciá-
ria; 
2.0 - inamovibilidade, salvo por 
motivo de interêsse público, na for-
ma do § 2.0 , pelo voto de 2/3 do tri-
bunal. Isto é a remoção; 
3.0 - irredutibilidade de vencimen-
tos, sujeitos, entretanto, aos impos-
tos gerais. 
§ 1,0 - A aposentadoria será com-
pulsória aos 70 anos de idade ou por 
invalidez comprovada, e facultativa 
após 30 anos de serviço público, em 
todos os casos com vencimentos in-
tegrais." 

l!:stes são os dispositivos cuja aplicação 
é cabível aos membros do Ministério Pil· 
blico, conforme mencionados na Emen-
da n.0 124. 

Concordei com a aprovação desta 
emenda, Srs. Senadores e Srs. Deputados, 
porque me parece, seguindo nisto a ob-
servação do eminente Senador Milton 
Campos, que, a mais que uma crise do 
Poder Judiciário, o que temos neste País 
é uma crise de Ministério Público. O Mi-
nistério Público, onde tem garantias, on-
de tem segurança, onde tem indepen-
dência, seja do ponto de vista de esti-
pêndios, seja do ponto de vista político, 
é realmente um poderoso órgão de estí-

mula da Justiça. Assim ocorre com a ex-
periência paulista, por exemplo, que nós 
podemos citar como um padrão ilustra-
tivo daquilo que pode fazer um Ministé-
rio Público ao qual se concedam êsses 
atributos que a emenda visa a estender 
aos membros do Ministério Público dos 
Estados. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
V. Ex.8 permite um aparte? 

O SR.·DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Recebo o parte de V. Ex.8 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Peço venia para dizer a V. Ex.8 que a 
emenda estende aos membros do Minis-
tério Público apenas as garantias previs-
tas no § 1.0 do art. 106 - "aposentadoria 
compulsória aos setenta anos de idade ou 
por invalidez comprovada, e facultativa, 
após trinta anos de serviço público, em 
todos os casos com vencimentos inte-
grais". Ela não faz remissão aos incisos 
I, 11 e III, que tratam justamente da 
vitaliciedade, inamovibilidade e irredu-
tibilidade de vencimentos. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - V. Ex.8 tem razão. Na leitura que 
fiz, tal qual em relação a todo o traba-
lho, li três itens que não têm aplicação. 

No § 4.0 do art. 134, lemos: 
"Os vencimentos dos juízes vitalí-
cios 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 vencimen-
tos dos desembargadores." 

Pretende, pois, a emenda que êsses 
dois dispositivos, unicamente, como bem 
observa o nobre Deputado Adolpho Oli-
veira, sejam estendidos ao Ministério 
Público. 

O meu ponto de vista é favorável, pe-
las razões já expendidas, à aprovação 
da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Relator. 
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O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, um sem número de emendas 
foram apresentadas no sentido de dar 
aos membros do Ministério Público as 
garantias, as vantagens e os direitos dos 
membros da Magistratura. 

O Relator inclinou-se pela redação 
do projeto constante do art. 137, que diz: 

"O Ministério Público dos Estados 
será organizado em carreira, por lei 
estadual, observado o disposto nos 
artigos anteriores." 

E os artigos anteriores dizem: 
Art. 135-

"A lei organizará o Ministério Pú-
blico da União junto aos juízes e tri-
bunais federais. 
Art. 136 - O Procurador-Geral da 
República nomeado em com1ssao 
pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pelo Senado 
dentre cidadãos etc. 
§ 1.o - Os membros do Ministério 
Público da União, do Distrito Fe-
deral e dos Territórios ingressarão 
nos cargos iniciais de carreira me-
diante concurso público. Após dois 
anos de exercício, não poderão ser 
demitidos senão por sentença judi-
ciária ou em virtude de processo ad-
ministrativo em que se lhes faculte 
ampla defesa; nem removidos, a não 
ser mediante representação do Pro-
curador-Geral, com fundamento 
em conveniência do serviço. 
§ 2.0 - A União será representada 
em juízo pelos Procuradores da Re-
pública, podendo a lei cometer êsse 
encargo, nas comarcas do interior, 
ao Ministério Público local." 

O Relator entendeu que essas regras 
já dão as garantias necessárias ao Minis-
tério Público Estadual. Ampliar essas ga-
rantias seria talvez estabelecer critérios 
que se não adaptassem a todos os Esta-
dos da Federação. 

No Estado que represento no Senado, 
por exemplo, a carreira do Ministério 
Público é como que um aprendizado, o 
primeiro degrau da carreira da Magis-
tratura. 

As exigências feitas para o concurso 
de Promotor são menores do que aquelas 
feitas para o de Juiz de Direito. 

Entendi que era suficiente o texto do 
Projeto. A emenda amplia essas garan-
tias e vincula ainda mais os membros 
do Ministério Público aos Juízes dos Es-
tados. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - So-
licito de V. Ex.a um esclarecimento. Na 
emenda são estendidos os impedimentos 
da Magistratura aos membros do Minis-
tério Público? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Não, não são estendidos os impedi-
mentos e há também a equiparação de 
vencimentos, já que se estabelece que a 
regra que proíbe a vinculação não vigo-
rará para os membros do Ministério Pú-
blico. Entendo que isso seria estabelecer 
um encargo a mais aos Estados, no que 
toca ao pagamento da Magistratura e 
do Ministério Público. E, · por fim, creio 
que a regra geral já está no Projeto. A 
emenda estabelece critério que deve ser 
objeto das Constituições Estaduais. Por 
isso meu parecer é contrário à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Deputado 
Oliveira Brito. O Sr. Oliveira Brito não 
deseja falar. A palavra está franca. Com 
a palavra o Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Deputado Adolpho de Oliveira -
Sr. Presidente, perguntaria V. Ex.a se foi 
alterado o critério de que o Sub-Relator 
e o Relator-Geral f9larão ao final. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não foi alterado, o que ocor-
re é o seguinte: 

O Sr. Sub-Relator pediu que lhe fôsse 
permitido dar um esclarecimento preli-
minar, a propósito das divergências 
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existentes entre o parecer que S. Ex.a 
formulara e o parecer que havia dado o 
Sr. Relator. De sorte que, por essa razão, 
é ouvido, em primeiro lugar, o Sr. Sub-
Relator e, às vêzes, até o Relator. 

Acrescen'to que, como os senhores ou-
viram, o Sr. Relator declarou que, em 
muitos dêsses casos, há critérios diver-
gentes. O Sr. Relator fica com o critério 
oficial de defender o projeto, enquanto 
o Sr. Sub-Relator aceita muitas emendas 
que alteram o projeto. 

O debate aqui travado será mais es-
clarecido com a manifestação de cada 
um dêles, tanto assim que, quando ter-
mina o encaminhamento da votação das 
emendas, dou sempre a palavra ao Sr. 
Sub-Relator, para sua manifestação. 

Está com a palavra o Sr. Senador Eu-
rico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, a luta pela equiparação, ini-
cialmente, apenas em caráter de luta 
de âmbitos salariais, do Ministério Pú-
blico à Magistratura, é mais velha do que 
a Sé de Braga. Em alguns Estados, já se 
tentou, através de emenda constitucio-
nal, alcançar essa conquista. Mas o quo-
rum superavitário de dois terços vem 
sendo uma barreira intransponível ao 
atendimento dessa rei vindicação. 

Na Assembléia Legislativa do meu Es-
tado, tive a oportunidade de, em vários 
pronunciamentos, demonstrar que a 
equiparação, sôbre ser medida de justi-
ça, era e é medida de fundamental inte-
rêsse público. 

A questão começa por ser psicológica; 
o Juiz é bacharel em Direito; perlongou 
a mesma jornada cultural do Promotor. 
O Juiz e o Promotor sistemàticamente 
trabalham no mesmo ambiente, na mes-
ma oficina e na mesma frente. 

Sr. Presidente, permito-me discordar 
do Sr. Relator-GeraL Se se examinar a 
programação de concursos para Juiz e 

para Promotor chegaremos à conclusão 
de que as exigências para a seleção são 
idênticas e, mais do que isso, obviamen-
te idênticas, porque ambos fizeram o 
mesmo curso, estudaram as mesmas dis-
ciplinas e em igual período de tempo. 

Ora, se houve o sentido de igualdade 
do curso primário à cumeada do curso 
superior, se presidiu ao concurso o mes-
mo sentido de igualdade a divergência 
salarial, além de ser uma injustiça, é 
um desestímulo flagrante. A importân-
cia das funções de magistrado e de pro-
motor vem reconhecida no próprio pro-
jeto remetido a esta Casa pelo Govêrno. 
quando, no parágrafo único, do art. 112, 
reza: 

"Parágrafo único - O recurso ex-
traordinário por divergência juris-
prudencial é privativo dos Presi-
dentes dos Tribunais e dos órgãos 
do Ministério Público, salvo quando 
a decisão divergente fôr do próprio 
Supremo Tribunal Federal." 

O Govêrno lança, na proposta de 
elaboração constitucional, o princípio 
em favor dessa igualdade. Assim, suu 
francamente pela equiparação. Enten-
do que ela consulta uma reivindicação 
perfeitamente estribada em princípios 
de justiça, de filosofia social, no inte-
rêsse e no estímulo em favor do ren-
dimento dos serviços judiciários. 

Dou, Sr. Presidente, com licença da 
palavra sempre aplaudida e serena do 
Sr. Relator-Geral, acolhida a essa emen-
da porque, se assim não procedesse, es-
taria negando, sem ser promotor, sem 
ter parente promotor, um passado de 
luta em favor dessa equiparação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Sr. Presidente, eu vou, neste 
passo, acompanhar a manifestação que 
aqui ouvimos do Sub-Relator. Entendo, 
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Sr. Presidente, que, no particular, o que 
importa é cercar peça tão fundamental 
no mecanismo da distribuição da Justiça, 
daquelas garantias, daquelas prerroga-
tivas que se entendem necessárias para 
a Magistratura, para os Juízes. Entendo, 
Sr. Presidente, ser procedimento de es-
trita c!?#r~~~.~. ~ulgarmos que essas ga-
ranti~~;A7Y~~ '$g~ estabeleci~as a favor 
de ~ã~~tttura .P..ara que haJa indepen-
dên~~'cimdiçõé§ a que se ministre bem 
a Júl~~i;-''Ent@do, Sr. Presidente, que 
instru~rttá::.!~damentalíssimo, no par-
ticular, qu1ài·"~eja a Promotoria Pública, 
deverá, pelas mesmas razões, beneficiar-
se ou ser contemplada com as mesmas 
prerrogativas. 

É um problema de ajustamento que 
entendo de absoluta justiça. 

Manifesto-me, desde já, Sr. Presidente, 
favoràvelmente ao parecer do Sub-Re-
lator. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, em poucas palavras, 
justificarei meu po.n.to de vista nesse 
processo. . : .. '·~· 

Na realidade - e aí estou de pleno 
acôrdo com o Sub-Relator- é necessá-
rio se dêem ao Ministério Público tôdas 
as condições possíveis para que se eleve 
à categoria ideal, de magistratura inde-
pendente. Assim, desempenhará a alta 
missão que lhe é confiada: a de fiscal 
da lei. 

Mas, Sr. Presidente, sempre que der-
mos direitos, dcveremns ter a precaução 
de também fixar deveres. Equiparar o 
promotor ao juiz, sem as restrições que 
a lei impõe à magistratura, é um privi-
légio que não se justifica. 

O promotor, embora a lei crie restri-
ções ao exercício da advocacia, pode 
exercê-la com essa~ restrições. O juiz, 
não: o juiz só pode ser juiz. O promotor 

pode ser político; o juiz, não. Enfim, o 
promotor pode exercer uma série de atri-
buições fora da carreira, as quais o ma-
gistrado está impedido. 

Nestas condições, estou de pleno acôr-
do com o parecer do Relator, lamentan-
do discordar do meu querido companhei-
ro Deputado Adaucto Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Continua o processo de en-
caminhamento de votação. (Pausa.) En-
cerrado. O Sr. Sub-Relator já opinou e 
o Sr. Relator-Geral também. Em vota-
ção. Se ninguém pedir votação nomi-
nal. .. 

O SR. RELATOR (Senador Antônio 
Carlos Konder Reis) - Sr. Presidente, 
peço desculpas a V. Ex.a, mas há um 
equívoco. Dei parecer contrário à emen-
da. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Peço escusas ao Sr. Rela-
tor-Geral pelo equívoco, mas desejei ape-
nas acelerar a votação. Vai ser feita a 
votação nominal e, neste sentido, a Sra. 
Secretária fará a chamada. Aquêles que 
aprovam a emenda votarão "SIM" e 
aquêles que a rejeitam votarão "NAO". 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - Sr . 
Presidente, V. Ex.a me desculpe, mas 
sempre se vota o parecer. Não posso con-
cordar com a inovação de V. Ex.a sem 
um protesto. A tradição e a norma regi-
mental determinam a votação do pare-
cer do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Atenderei à ponderação do 
eminente Deputado Oliveira Brito, que 
com muito empenho está exercendo as 
funções de Sub-Relator. Entendo, porém, 
que o Regimento não estabelece, expres-

. samente, que se vote desta ou daquela 
maneira, e, sim que, se vote a matéria. 
Alcança-se o resultado por uma forma 
ou por outra. Mas devemos sempre ho-
menagens especiais ao Relator-Geral e 
aos Sub-Relatores. Por isso, atendo à 
reclamação do Sr. Deputado Oliveira 
Brito. 
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Está em votação o parecer do Sr. Re-
lator-Geral. Aquêles que votarem sim 
aprovarão o parecer do Sr. Relator-Ge-
ral, e por via de conseqüência, rejeita-
rão a emenda; aquêles que votarem não 
estarão recusando seu apoio ao parecer 
e se manifestando a favor da emenda. 
Sim, rejeitada a emenda; não, aprovada 
a emenda. Vai ser feita a chamada. 

Wilson Gonçalves - sim; 
Manoel Villaça - sim; 
José Guiomard - sim; 
Heribaldo Vieira - com o Relator; 
Vasconcelos Tôrres - ausente; 
Antônio Carlos - sim; 
Aurélio Vianna ... 
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-

RÃES - Sr. Presidente, sim, com Re-
lator, e não com a emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O eminente Deputado Oli-
veira Brito está verificando que a regra 
criou alguma perplexidade. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Pela ordem, Sr. Presidente, sôbre a vo-
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Tem a palavra V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - (Questão de ordem) - Sr. 
Presidente, quer-me parecer que, no 
caso, data venia, o eminente Depu-
tado Oliveira Brito não tem razão. Por-
que existem dois pareceres sôbre os 
quais a Comissão está votando: o pare-
cer do Sub-Relator - e até ontem, à 
noite, para encantamento nosso, era Sub-
Relator o nobre Deputado Oliveira Bri-
to - e o parecer do Relator. Ora, pare-
cer do Sub-Relator é a favor da emen-
da; e o parecer do Relator, é contra a 
emenda. Então, o mais prático, para que 
não haja qualquer dúvida no pensamen-
to dos membros da Comissão, é votar a 
emenda. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Isso quer dizer que a emen-
da está destacada. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Automàticamente destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Acolho as ponderações do 
nobre Deputado Adolpho Oliveira e vou 
submeter a votos a emenda. Os Srs. re-
presentantes que aprovarem a emenda, 
responderão SIM; os que a rejeitarem, 
responderão NÃO. 

Vai ser feita a chamada: 
O Sr. Senador Wilson Gonçalves 

Não. O Sr. Senador Manuel Villaça 
Não. O Sr. Senador José Guiomard 
Não. O Sr. Senador Heribaldo Vieira -
- Não. O Sr. Senador Vasconcelos Tôr-
res - Ausente. O Sr. Senador Antônio 
Carlos - Não. - O Sr. Senador Aurélio 
Vianna -Abstenção. O Sr. Senador Jo-
saphat Marinho - (Ausente). Senador 
Adalberto Senna - Não; Senador Rui 
Carneiro - Sou a favor da emenda. 
Deputado Pedro Aleixo (Ausente). Depu-
tado Oliveira Brito - Não. Deputado 
Adaucto Cardoso - Sim. Deputado Djal-
ma Marinho (Ausente). Deputado Tabo-
sa de Almeida - Não; Deputado Accio-
ly Filho -Sim. Deputado Antônio Feli-
ciano - Sim. Deputado Ulysses Guima-
rães - Sim. Deputado Adolpho Oliveira 
- Sim. Deputado Chagas Rodrigues -
Sim. Deputado José Barbosa (Ausente). 

O SR PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Foi o seguinte o resultado 
de votação: oito NÃO e sete SIM. Está 
rejeitada a emenda. Houve uma absten-
ção a do Sr. Senador Aurélio Vianna. 

Continua com a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Sr. Presidente, passa-se à Emen-
da n.0 301, ao art. 112, III, e parágrafo 
único. A emenda manda substituí-los 
pelo art. 101, III, alíneas a, b, c e d da 
Constituição de 1946. Sou favorável à 
emenda. 

Mencionou o nobre Senador Antônio 
Carlos ·que o tema culminante dêste nos-
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so trabalho é a divergência entre aquê-
les que pretendem elastecer o papel do 
Supremo Tribunal Federal e aquêles que 
pretendem reduzí-lo a uma Côrte Cons-
titucional, restringindo até onde fôr pos-
sível o conhecimento de determinadas 
matérias. 

A orientação do projeto é a de restrin-
gir, de evitar que ao Supremo Tribunal 
Federal continue a chegar a massa de 
recursos extraordinários, que ali vai ter, 
a massa de recursos extraordinários que 
determinou a elaboração da Emenda 
Constitucional n.0 16 e o aumento do nú-
mero de Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Mas, segundo a observação au-
torizada, segundo o testemunho provec-
to daqueles que hoje se acham julgando 
no Supremo Tribunal Federal, o proble-
ma da acumulação de feitos pendentes 
de julgamento foi plenamente resolvido 
com o aumento do número de Ministros. 
Não há por que se manter a linha res-
tritiva do Projeto e da Emenda Cons-
titucional n.0 16. São os próprios novos 
Ministros, muitos dêles, que dão o tes-
temunho de que será de tôda conveni-
ência, será benéfico para os interêsses 
da Justiça do País inteiro, na reparação, 
na correção de julgados estaduais, nem 
sempre felizes, abrir-se de nôvo a porta 
dos recursos extraordinários. Não há em 
julgamento neste momento somente a 
Emenda n.O 301. Há numerosas com o 
mesmo objetivo. Uma que possa citar, 
de memória é do eminente Deputado 
Martins Rodrigues. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
N.0 718. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO) - Exato. Eu faria injustiça a mui-
tos outros Srs. Senadores e Deputados 
que também patrocinaram sugestões 
provindas do próprio Supremo Tribunal 
Federal e que têm a seguinte justificati-
va, que passo a ler como sendo a justi-
ficativa do Sub-Relator: 

"Em nenhum Estado Federal se de-
marcou tão corretamente como no 

Brasil o campo do "recurso extraor-
dinário", "a corollary that follows 
from the supremacy of federallaw", 
na clássica expressão de Willoughby. 
Mutilá-lo no seu enunciado, que a 
jurisprudência vem clarificando há 
75 anos, será êrro imperdoável. 
As alterações propostas, principal-
mente as das alíneas a e d, não se 
recomendam por nenhum critério 
técnico e expõem os jurisdiciona-
dos ao risco da irreparabilidade de 
crassas injustiças, além de desarma-
ram a União de instrumentos aptos a 
fazer valer as suas próprias leis. 
A expressão "vigência", da alínea a, 
não estará pressupondo discussão sô-
bre a "revogação", ou não, em ge-
ral, de lei ou tratado. • 
Se tiver tão estreito limite, nem va-
lerá a pena encartá-la no texto. 
Mas se se pressupõe a vigência, na 
espécie, de determinada norma ou 
cláusula, a indagação fará renascer 
velhas controvérsias, como as rela-
tivas à "validade" e à "aplicação" 
de leis federais, que ocuparam por 
meio século a atenção de juízes e ad-
vogados. 
A formulação da alínea d não só su-
jeita à instância judiciária dos Es-
tados o império da lei federal, que 
ao Supremo incumbe defender, como 
ainda estabelece, em favor da Fa-
zenda e em detrimento dos parti-
culares, um privilégio que invalida o 
princípio de iguais oportunidades 
para os litigantes." 

Essas são as razões em que se apóia o 
Sub-Relator para aconselhar a aprova-
ção da emenda. (Muito bem.) 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Sr. 
Presidente, para ganharmos tempo: creio 
que a Comissão já se pronunciou sôbre 
a matéria quando aprovou as Emendas 
n.Os 1/85 e 1/86, e que o critério adotado 
foi o de se manter a Constituição de 
1946. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Está aberto o processo de 
votação. Se nenhum membro da Comis-
são pedir a palavra, vou proceder à vo-
tação. Os Srs. que aprovam o parecer 
queiram conservar-se como se encon-
tram. (Pausa.) )~\provado. Continua com 
a palavra o Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Foi, portanto, aprovada a emen-
da. Passa-se agora à Emenda n.0 303 
ao art. 113, parágrafo único, alíneas a, 
b, c e d segundo o qual o Regimento In-
terno do Supremo Tribunal deve estabe-
lecer: a) a competência do plenário, 
além dos casos previstos no art. 112, n.0 

I, letras a, b, c, d, i, j e k, que lhe são 
privativos; b) a composição e compe-
tência das Turmas; c) o processo e jul-
gamento dos feitos de sua competência 
originária ou de recurso; d) a competên-
cia de seu Presidente para conceder exe-
quatur às cartas rogatórias de tribunais 
estrangeiros. A emenda manda substituir 
pelo art. 101, §§ 1.0 e 2.0 , com a re-
dação do art. 5.0 , da Emenda Consti-
tucional n.0 16, e § 4.0 , no tocante ao 
exequatur, isto é, retornar ao sistema da 
Constituição de 1946. 

Passo a ler também a justificação da 
emenda, que me parece a sua melhor e 
mais vibrante defesa, porque está nela 
o testemunho de quem tem vivido a apli-
cação da lei. 

"Decorrido apenas um ano da promul-
gação da Emenda n.0 16, que racionali-
lizou a competência do Supremo Tribu-
nal e das suas Turmas, com reais e pro-
clamadas vantagens para o serviço ju-
diciário e rápido escoamento de milha-
res de feitos, mal se compreende que, ao 
se colherem os primeiros frutos da re-
forma, se abra oportunidade a uma re-
visão, pela própria Côrte, do sistema 
adotado há tão pouco tempo e de êxito 
tão patentemente confirmado nas lições 
da experiência. 

De outra parte, nada legitima a de-
legação (já não legislativa, e sim cons-

titucional) à Alta Côrte de atribuições 
privativas do Parlamento, como a de le-
gislar sôbre processo. 

Dilarga-se abusivamente o campo res-
trito dos regimentos internos, com um 
privilégio, que subordina os direitos das 
partes às incertezas, às preferências ou 
às vacilações da maioria simples do Su-
premo Tribunal, no disciplinar, em re-
gras ditadas unicamente por êle, à mar-
gem e à revelia das leis, "o processo e o 
julgamento dos feitos de sua competên-
cia originária ou de recurso". 

São estas as razões, Sr. Presidente, 
pelas quais me mantenho favorável a 
Emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Está em votação o parecer 
do Sr. Sub-Relator. 

Os Srs. membros da Comissão que o 
aprovam, queiram permanecer como es-
tão. (Pausa.) Aprovado. 

Continua com a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - A emenda que se julgará agora é 
a de n.0 849/9. Há numerosas ementias 
com objetivos coincidentes. Estando eu 
no Rio e conhecendo apenas as emendas 
que lá eram oferecidas, deixei natural-
mente de referir-me àquelas apresenta-
das em Brasília e cujo texto coincide com 
o da 849/9, que é o seguinte: 

"Ao art. 112, n.0 I, letra "b": suprimir 
a referência ao Tribunal de Alçada 
dos Estados." 

A razão pela qual opto no sentido da 
aprovação da emenda é que, sendo os Tri-
bunais de Alçada inferiores em grau ou 
em hierarquia aos Tribunais de Justiça 
dos Estados, não há por que se sobre-
carregar o Supremo Tribunal Federal, 
deferindo-se aos membros dos Tribunais 
de Alçada êsse fôro privilegiado. Parece 
claro, parece evidente, a conveniência 
da adoção da emenda que exclui da le-
tra b, do n.0 I, do art. 112, os juízes dos 
Tribunais de Alçada. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O parecer do Sub-Relator 
é favorável à Emenda n.0 849/9, página 
369 da separata de emendas. Está em 
votação. Os Srs. membros da Comissão 
que aprovam o parecer queiram conser-
var-se como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Prossegue com a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Sr. Presidente, se seguíssemos a 
ordem, iríamos votar agora a Emenda 
n.0 330. Ela é, porém, apenas uma con-
seqüência da Emenda n.0 183, que dispõe 
sôbre a composição dos Tribunais Re-
gionais Eleitorais e altera essa composi-
ção. Assim, peço preferência para a 
Emenda n.0 183. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - V. Ex.a não poderia se ma-
nifestar sôbre as duas emendas num só 
parecer? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO -Perfeito, desde que V. Ex. a me per-
dôe o descosido, o desalinhavado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -V. Ex.a procederá dessa for-
ma, em virtude da correlação de matéria. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - A Emenda n.0 183 visa a que o 
art. 124 do Projeto passe a ter uma re-
dação que lhe aumente de dois para três 
o número de desembargadores, dentre 
os membros do Tribunal de Justiça. Diz 
o art. 124: 

"Os Tribunais Regionais Eleitorais 
compor-se-ão: 
I- ............................ . 
a) de dois juízes, dentre os membros 
do Tribunal de Justiça." 

A Emenda manda aumentar para 
três. Sua razão é mais do que a justifi-
cação que se contém na que existe nou-
tra, que também aumenta para três o 
número de Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, que compõem o Tribunal 

Superior Eleitoral e que iremos apre-
ciar, na mesma linha de considerações. É 
que, muitas vêzes, tanto no Tribunal Su-
perior Eleitoral quanto nos Tribunais 
Regionais Eleitorais ocorrerá que juízes 
da mais alta categoria têm seus votos ou 
a sua orientação contrariada ou prete-
rida pelas de juízes de menor categoria. 
Então, visto esta emenda, como a outra 
que é relativa ao Tribunal Superior Elei-
toral, aumentar o número de juízes de 
maior hierarquia dêsses órgãos estadu-
ais e no órgão federal, opino favoràvel-
mente à emenda, principalmente porque, 
tanto no Tribunal Superior Eleitoral 
quanto nos Tribunais Regionais, além da 
função de Presidente, além da de Vice-
Presidente ainda há a grave, a importan-
te função de corregedor. 

O Sr. Ulysses Guimarães - Perfeita-
mente. Aí surpreendo talvez o maior 
mérito. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - . . . convindo que a Corregedoria 
seja exercida por juízes de mais alta ca-
tegoria. Por esta razão, opino favoràvel-
mente à aprovação da Emenda n.0 183. 
E se ela fôr aprovada teremos que apro-
var também o § 1.0 do art. 124 (Emenda 
n.0 330), que dispõe que o Tribunal Re-
gional Eleitoral elegerá Presidente um 
dos dois desembargadores do Tribunal 
de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Pre-
sidência e ao terceiro a Corregedoria da 
Justiça Eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o Sr. Depu-
tado Ulysses Guimarães, para encami-
nhar a votação. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, na legislação eleitoral, de 
uns tempos para cá, notadamente no úl-
timo Código, do qual fui o Relator, sem-
pre se enfatizaram muito os procedimen-
tos relacionados com a Corregedoria, 
principalmente dos tribunais de hierar-
quia superior sôbre aquêles de instil.ncia 
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inferior. Mas, de certa sorte, tem sido le-
tra morta essa atividade tão importan-
te, a propósito das irregularidades elei-
torais devidas precisamente à inexistên-
cia do órgão ou do intérprete dessa ne-
cessidade da Corregedoria. 

Verifico aí, repito, o grande mérito da 
emenda, objetivando mais um cargo de 
juiz, que terá exclusivamente essa fun-
ção de Corregedor. (Muito bem.) 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, além dos argumentos ex-
postos pelo Sr. Sub-Relator, como pelo 
nobre Deputado Ulysses Guimarães, em-
bora o meu argumento esteja implícito 
na declaração do ilustre Sub-Relator, 
desejava pedir a atenção da Comissão 
para o seguinte fato: é que, sendo Pre-
sidente do Tribunal Regional Eleitoral 
um dos desembargadores, somente Inter-
fere nas decisões dêsse Tribunal um voto 
de desembargador; a não ser no caso de 
empate na votação. Com a emenda, tere-
mos, então, em cada decisão, como regra, 
o voto de dois desembargadores, o que 
dará legalmente mais segurança ao jul-
gado. Daí por que, acompanhando o Re-
lator, aprovamos a em e n da. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende. - Ambos os pareceres são fa-
voráveis. Em votação. Os Srs. Membros 
da Comissão que os aprovam queiram 
conservar-se como estão. (Pausa.) Apro-
vados. 

Em conseqüência, está aprovada a 
Emenda n.0 183, com o aproveitamento 
do que está contido na Emenda n.0 330. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Agora temos a Emenda n.0 332. 
Ela visa suprimir a letra c do art. 122, 

• que inclui na composição do Tribunal 
Superior Eleitoral um juiz do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal dentre 
seus desembargadores. 

A Emenda n.0 332 estabelece que as 
letras a e c sejam substituídas, com o 

seguinte efeito: aumentando-se para 
três os juízes ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, e suprimindo o membro 
do Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral. 

A justificação esclarece que a influ-
ência política do antigo Distrito Federal 
obteve, na Constituinte de 1946, a inclu-
são de um membro do Tribunal de Jus-
tiça local no Superior Tribunal Eleitoral. 

Essa medida, discordante da orienta-
ção traçada pelo legislador constituinte, 
de conservar os tribunais estaduais no 
plano correspondente da Justiça Eleito-
ral e concorrer com os seus membros 
para a organização dos Tribunais Regio-
nais Eleitorais, tornou-se possível, na-
quela oportunidade, pelo fato de o Tri-
bunal de Justiça carioca contar com 
mais de trinta membros. Transferida, 
porém, a Capital da República para Bra-
sília, e organizado o seu Tribunal de Jus-
tiça com sete Desembargadores apenas, 
criou-se a impossibilidade de um cum-
primento perfeito de mandato constitu-
cional na composição dos dois Tribu-
nais. 

Portanto, a emenda manda suprlmir 
a letra c - o Juiz do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal - dentre os que 
compõem o Tribunal Superior Eleitoral. 

Sou favorável à Emenda, Sr. Presiden-
te. (Muito bem!) 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Sr. Presidente, concordei com o pare-
cer do Sr. Sub-Relator quanto à compo-
sição dos Tribunais Regionais Eleitorais. 
Esta emenda é uma conseqüência. Ela 
estabelece o mesmo critério. Agora, devo 
esclarecer à Comissão, porque houve uma 
observação do nobre Senador Wilson 
Gonçalves, de que não existe qualquer 
emenda às Disposições Transitórias, para 
compatibilizar a regra que acabamos de 
aprovar com a situação atual do Tribu-
nal Superior Eleitoral e dos Tribunais 
Regionais Eleitorais dos Estados. (Muito 
bem!) 
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O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Gostaria de ouvir o nobre Senador 
Wilson Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES (Encaminhamento de v·utação) -
Sr. Presidente, minha observação refere-
se ao seguinte: em face da nossa deli-
beração há pouco, alterou-se a compo-
sição dos Tribunais Regionais Eleitorais. 
Atualmente, êsses Tribunais têm dois re-
presentantes na magistratura estadual. 
Pela eménda aprovada, passarão a ter 
três, e um da magistratura de primeira 
instância. 

Aprovada esta emenda, e com a entra-
da em vigor da Constituição, evidente-
mente a situação de fato ficará em de-
sacôrdo com o mandamento constitucio-
nal. Sugerida, então, a questão de saber 
se aquêle excedente da justiça de pri-
meira instância estaria automàticamen-
te destituído. E qual dêles seria? o no-
meado por último? 

Acho conveniente se fixe nas Disposi-
ções Transitórias, como resultante da 
deliberação da aprovação da emenda, 
para regulá-la, se êles esgotariam o 
mandato pelo tempo restante, ou se a 
norma entraria em vigor imediatamente, 
ficando os tribunais destituídos de um 
juiz, o que criaria uma situação confu-
sa. Qual seria o critério da exclusão dês-
se membro do Tribunal Regional Eleito-
ral? 

A meu ver tendo sido deliberado al-
terar a composição dos Tribunais Regio-
nais Eleitorais, por uma conseqüência, 
forçoso será inserir preceito transitório 
ajustando a situação atual à que se vai 
criar em face do texto constitucional que 
vigorará a partir de 15 de março. (Muito 
bem.) 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, são justificáveis as preo-
cupações manifestadas pelo nobre Sena-
dor Wilson Gonçalves. Todavia, eu dese-
jo pedir a atenção de S. Ex.a e da Comis-

são para fato semelhante que ocorreu, 
sem a precaução ora aventada pelo no-
bre Senador Wilson Gonçalves, quando 
da votação da Emenda Constitucional 
n.0 16. Esta alterou também as composi-
ções dos Tribunais Regionais Eleitorais 
ao incluir dentre o seu número um juiz 
federal. Por isso foi alterada a composi-
ção de Desembargadores. Eram três e 
passaram a ser dois a partir da Emenda 
Constitucional n.0 16. Foi esta que, modi-
ficando a composição, fê-la para incluir 
um juiz federal, cargo que até hoje está 
vago porque não há nenhum juiz federal 
em nenhuma unidade da Federação. Já 
houve uma modificação. Os Tribunais já 
tiveram de enfrentar essa situação e re-
solver com seus próprios recursos. 

Não sei se em todos os Estados o cri-
tério foi o mesmo, mas na Bahia, por 
exemplo, renunciou ao cargo o Desem-
bargador mais jovem. Renunciou a fim 
de que se observasse o princípio consti-
tucional que era imperativo e sem ne-
nhum resguardo do mandato daqueles 
que estavam, realmente, no exercício. 

Assim, se não houver nenhuma emen-
da acauteladora nas Disposições Transi-
tórias, terão os Tribunais de, mais uma 
vez, rever a composição existente para 
ajustá-la ao nôvo preceito constitucio-
nal, como já o fizeram da vez anterior. 
Certamente será o mais jovem ou o no-
meado por último, dentre os juízes. 

Eram êstes os esclarecimentos que 
queria dar à Comissão, embora participe 
dos escrúpulos do nobre Senador Wilson 
Gonçalves. Melhor seria que tivesse um 
dispositivo constitucional regulando a 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, sou contrário à 
emenda, pura e simplesmente, porque 
esta proposição auxiliar elimina a parti-
cipação do Tribunal de Justiça do Dis-
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trito Federal no Tribunal Superior Elei-
toral. E sou contrário porque, nada obs-
tante, o número não avultado de inte-
grantes do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal, êsse órgão realmente in-
tegra o sistema judiciário, na sua cúpula, 
o que não se pode, de maneira alguma, 
ignorar e desprestigiar, é a condição de 
Brasília como Capital da República. Os 
tempos da Capital na Guanabara são 
passados. É preciso não desencorajar, de-
sestimular, diminuir, desprestigiar a 
todos quantos exercem os seus misteres, 
as suas atividades no Planalto Central, 
em Brasília. Sr. Presidente, entendo que 
a retirada do representante do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal seria su-
mamente desencorajadora e desestimu-
lante para quantos entendem que tôdas 
as condições devem ser proporcionadas 
no ~entido de que se implante definiti-
vamente a Capital da República onde 
esta localizada. 

Assim, o meu voto tem o sentido de 
uma homenagem ao Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Nobre Deputado, antes que V. Ex.a con-
cretize essa sua justa homenagem ao 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 
preciso esclarecer-lhe que a razão da 
exclusão do membro do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal é de conveniên-
cia dessa Côrte, que conta apenas com 
sete membros e tem de contribuir para 
o Tribunal Regional Eleitoral com três 
Desembargadores. Se V. Ex.a ainda reti-
ra mais um- e ainda há os suplentes-
V. Ex.a transforma o Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal em órgão que 
não pode funcionar. Sua homenagem é, 
sem dúvida alguma, muito bem inten-
cionada, mas não traduzirá nada de 
conveniente aos interêsses dêsse Tribu-
nal. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Tenho profundo respeito pelas 
considerações emitidas pelo eminente 
Sub-Relator, Deputado Adaucto Cardo-

so. Vou concluir minhas ponderações, 
mas não me convenci. Acho que, se o 
problema é êsse, então vamos aumentar 
o número de integrantes do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal. Vamos apre-
ciar no devido tempo, por ocasião do 
exame do pedido de destaque, a Emenda 
Eurico Rezende que aumenta o número 
de integrantes do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal. Julgo, eminente Sub-
Relator, que é muito mais importante a 
participação dos representantes do Tri-
bunal de Justiça de Brasília, no Tribu-
nal Superior Eleitoral, do que mesmo no 
Tribunal Regional Eleitoral, porque cas-
saram aos cidadãos de Brasília até o 
direito de votar. Sei que o Tribunal Re-
gional do Distrito Federal aprecia os 
problemas e feitos eleitorais relativos 
aos Territórios. Mas a população da Ca-
pital da República está impedida de vo-
tar. Nem mesmo para Presidente da 
República poderá fazê-lo, se fôr consa-
grado o esbulho da eleição indireta, em 
têrmos permanentes. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
V. Ex.a poderia prestar-me um esclare-
cimento? Há alguma sugestão, mesmo 
indireta, oficiosa, do Tribunal de Justiça 
para aumento de sua composição? Em 
caso afirmativo,. através de que ou por 
intermédio de quem? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Embora na Presidência, irei 
prestar um esclarecimento. 

O Sr. Ministro da Justiça - e eu 
acompanhei o episódio - solicitou do 
Tribunal de Justiça uma minuta de pro-
jeto a ser enviado ao Congresso Nacio-
nal, aumentando o número de desem-
bargadores e o número de juízes. Essa 
matéria está em estudos no Ministério 
da Justiça. Mas, tendo em vista as pro-
ximidades do encerramento do ano le-
gislativo, inspirado nessa reivindicação 
do Tribunal de Justiça e procurado pelo 
seu Presidente, o Desembargador Joa-
quim de Souza Neto, apresentei emenda 
para compor as Disposições Gerais e 
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Transitórias, criando mais alguns luga-
res de desembargador e varas na Justiça 
do Distrito Federal. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Quantos desembargadores? 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o nobre 
Deputado. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Sr. Presidente, a revelação que 
V. Ex.a nos faz cria um grave problema. 
É que a emenda oferecida por V. Ex.a, 
ao invés de ser classificada em Dispo-
sições Gerais e Transitórias, deveria es-
tar no Capítulo VIII do Poder Judiciário. 
Foi caber o estudo dela ao nobre Depu-
tado Djalma Marinho. E nós teríamos de 
suspender o estudo e a deliberação sôbre 
o Capítulo VIII a fim de aguardar que o 
Capítulo das Disposições Gerais e Tran-
sitórias viesse à baila. Acontece, além do 
mais, o seguinte - é esta a questão 
de ordem que suscito: que já aprovamos 
aqui, se não me engano, o art. 16, no 
Capítulo IV, que determina: 

"A lei federal disporá sôbre a orga-
nização administrativa e judiciária 
do Distrito Federal e dos Territó-
rios." 

Isto prejudica a emenda de V. Ex.a 

O Sr. Deputado Djalma Marinho - Se 
V. Ex.a me permite, eu desejaria ponde-
rar que também não se poderia deferir 
ao relator do Capítulo das Disposições 
Transitórias matéria desta importância, 
porque essas Disposições Transitórias re-
presentam, dentro da elaboração cons-
titucional, apenas um ajustamento po-
lítico e administrativo e mais nada. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Eu dirigi a emenda ao Ca-
pítulo das Disposições Gerais e Transi-
tórias, mas não sei se houve a sua cata-
logação nesse capítulo. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Acolho o aparte do eminente 
Deputado Djalma Marinho, mas ouço a 
informação de que S. Ex.a deu parecer 
favorável à emenda do eminente Sena-
dor Eurico Rezende. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho - Eu 
não tenho cópia do parecer em mãos, 
mas admito que a matéria principal 
deva ser tratada no título próprio. A 
outra é remanescente de todo o nosso 
trabalho, e é considerada até direito in-
tertemporal. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Desejo concluir minhas considerações, 
porque não penso perturbar êsse sereno 
debate de caráter jurídico. Sou fiel aos 
objetivos que me trouxeram a êste mi-
crofone. Entendo, de qualquer forma, 
será desprestigiarmos a Justiça da Capi-
tal da República, eliminarmos, através 
da aprovação da emenda, a sua partici-
pação no TSE. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho -
Tenho até a intenção de, em momento 
próprio, levantar questão de ordem a 
respeito da competência do Relator do 
Ato das Disposições Transitórias sôbre 
as emendas oferecidas, porque seria um 
processo preliminar do Relator que não 
daria nenhuma eficácia, tendo em vista 
o que fôr resolvido pela Comissão quan-
do enfrentar as emendas que compõem 
o próprio texto constitucional. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira 
V. Ex.a tem tôda a razão e lembra muito 
bem. 

Sr. Presidente, concluo minhas con-
siderações votando contràriamente à 
emenda, não obstante os esclarecimen-
tos prestados pelo Sr. Sub-Relator, por-
que sou favorável ao reconhecimento da 
Capital da República como merecedora 
de tôda a compreensão e tôda a ajuda 
em qualquer dos seus setores, para sua 
definitiva implantação. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Sr. Presidente, acredito chegou o 
momento de pormos ordem na votação 
desta matéria. As emendas a serem sub-
metidas a votação são as seguintes: pri-
meiro, n.0 332. Rogo a atenção dos Srs. 
Congressistas para esta matéria que é 
de extrema delicadeza, porque compõe 
um sistema, e qualquer discrepância 
nossa criará as maiores e talvez as mais 
insolúveis dificuldades para o futuro. 

Art. 122, "o Tribunal Superior Eleito-
ral, com sede na Capital da União, com-
por-se-á: I - mediante eleição, pelo 
voto secreto; a) de três juízes dentre os 
1\finistros do Supremo Tribunal Federal." 

Quer dizer, ficaríamos com três Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal e dois 
juízes dentre os membros do Tribunal 
Federal de Recursos. A emenda exclui 
"um juiz do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal, dentre seus desembargado-
res". 

De modo que pediria a votação prefe-
rencial dessa emenda, a qual dou meu 
parecer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Está em votação o parecer 
do Sub-Relator, favorável à Emenda n.0 

332. Os Srs. Membros da Comissão que 
a aprovam queiram conservar-se como 
se encontram. (Pausa.) Aprovada. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Passa-se, agora, à Emenda n.0 183. 
Essa também manda compor os Tribu-
nais Regionais não mais com dois De-
sembargadores, porém com três. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - A Emenda n.0 183 já foi 
votada. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Nesse caso, melhor, Sr. Presidente. 
Eu queria ordenar o sistema dentro da 
cúpula. Considera V. Ex.a também como 

votada a emenda que mandava atribuir 
aos três Ministros, bem como aos três 
Desembargadores, a função de Correge-
doria. 

Nesse caso, passemos a outros assun-
tos. 

A Emenda n.O 538 reduz a aposenta-
doria dos advogados que ingressam na 
magistratura para 15 anos. O projeto 
propõe 20 anos para a Justiça dos Es-
tados. 

Os efeitos da Emenda n.0 538 são os 
seguintes: 1.0 ) reduz a aposentadoria 
dos advogados que ingressam na magis-
tratura para 15 anos, ao invés de 20, 
como no art. 134, inciso IV, do projeto. 
2.0 ) transfere a Seção VIII - Da Justiça 
dos Estados, para a Seção I, art. 106, es-
tendendo aos Ministros dos Tribunais 
Superiores a regra. 

Neste caso, teremos de destacar, para 
a rejeição, os 20 anos do art. 134, n.0 IV. 
Teremos como rejeitados os 20 anos, se 
aprovarmos a Emenda n.0 538. 

Há também, nesta matéria, uma emen-
da supressiva de alta importância. O Sr. 
Deputado Arruda Câmara está conside-
rando o assunto eom atenção. A emenda 
supressiva é a de n.0 816/2. Manda su-
primir o último período do inciso IV do 
art. 134, assim redigido: 

"Os advogados contarão como tem-
po de serviço, até vinte anos, o de 
exercício da profissão, para o efeito 
de aposentadoria e de antigüidade, 
entre êles, quando tiverem igual na 
classe." 

Já em mais de uma oportunidade êste 
assunto de aposentadoria de advogados 
tem vindo a debate no Congresso Na-
cional. E não foi sem razão que citei o 
nobre Deputado Arruda Câmara como 
dos que mais lutaram contra isto. Real-
mente, é da mais genuína conveniência, 
para os efeitos de antigüidade entre êles, 
quando tiverem igual na classe, os advo-
gados que compõem o quinto dos Tri-
bunais contarem tempo de serviço na 
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advocacia. Mas, para o efeito de aposen-
tadoria, tanto dos Tribunais Estaduais 
quanto dos Tribunais Superiores, parece-
me, seria isto um favor excedente de 
tôdas as marcas. Os advogados recruta-
dos para compor o chamado quinto dos 
Tribunais Regionais ou dos Tribunais 
Superiores são, regra geral sem exceção 
conhecida, profissionais de grande êxito 
na advocacia, profissionais que a ela se 
dedicaram e que, por via mesmo dêsse 
sucesso, não necessitam de tais favores 
para aposentadoria. Por isso, temos re-
jeitado sistemàticamente, na Câmara 
dos Deputados, todos os projetos que vi-
sam a conceder êsse tempo para apo-
sentadoria. Então, a Comissão se encon-
tra diante de três textos: primeiro, uma 
emenda supressiva do dispositivo do in-
ciso IV do art. 134; outro - êste é o do 
projeto- que manda contar vinte anos; 
e outro, que reduziu as aposentadorias 
dos advogados para quinze anos. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Indago de V. Ex.a se já termi-
nou seu parecer. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO -Já terminei. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Seu parecer é conclusivo no 
sentido de aceitar qual das emendas? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Minha inclinação seria para acei-
tar a Emenda n.0 816/2 do Sr. Deputado 
Raymundo Padilha. Mas aceitá-la ape-
nas em parte ou seja, no que se refere 
ao efeito da aposentadoria, e não no 
que se refere à contagem de antigüida-
de, quando competirem advogados entre 
êles, na classe. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, peço a palavra, como autor 
da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, como autor 
da emenda, o Sr. Senador Eurico Re-
zende, que tem preferência. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, o projeto no art. 134, 
inciso IV, reza: 

"Os advogados contarão como tempo 
de serviço, até vinte anos, o de exer-
cício da profissão, para o efeito de 
aposentadoria e de antigüidade en-
tre êles, quando tiverem igual na 
classe." 

Então, o preceito proposto no projeto 
manda contar como tempo de serviço 
público, até 20 anos, o de exercício da 
advocacia. 

Minha emenda- a 538- é restritiva, 
porque manda contar como tempo de 
serviço público, até 15 anos, o do exer-
cício da advocacia. Diz: 

"Os advogados contarão como tempo 
de serviço, até 15 anos, o de exercí-
cio da profissão, para efeito de apo-
sentadoria, disponibilidade e venci-
mentos." 

A emenda encurta as vantagens do 
projeto. Vem a emenda do Sr. Depu-
tado Raymundo Padilha, da qual o Sr. 
Sub-Relator quer aproveitar alguma coi-
sa, mas não pode aproveitar nada, e diz: 

"Suprima-se o último período do in-
ciso IV do art. 134, assim redigido: 
"Os advogados contarão como tempo 
de serviço, até vinte anos, o de exer-
cício da profissão, para o efeito de 
aposentadoria e de antigüidade en-
tre êles, quando tiverem igual na 
classe." 

A emenda do Sr. Deputado Raymundo 
Padilha, na qual o Sr. Sub-Relator pre-
tende fazer um joeiramento, é supres-
siva. Se fôr aprovada, não há bateia que 
apure nela qualquer coisa. Desta forma, 
a Comissão está diante de três opções. O 
projeto é abusivo; manda contar como 
tempo de serviço, até vinte anos, o exer-
cício da advocacia. A emenda do Sr. 
Deputado Raymundo Padilha não man-
da contar coisa alguma. E a minha 
emenda manda contar até 15 anos. 
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Não quero saber, a esta altura, qual 
a melhor, nem qual a pior, mas, sobre-
tudo, caracterizar para o Sr. Sub-Rela-
tor que é impossível, operando-se em 
têrmos da Emenda Raymundo Padilha, 
dar qualquer coisa a qualquer advogado. 

Ela é inteiramente negativa, é um 
veredicto, ela não está certa na maioria 
das vêzes. Quem vai para o Supremo 
Tribunal Federal, para o Tribunal Fe-
deral de Recursos, para o Tribunal Su-
perior do Trabalho, para o Tribunal 
Superior Militar (em têrmos de civis), 
não leva, Sr. Presidente, tempo de ser-
viço público. ~le sai de sua banca de 
advogado e, em prise direta, vai para 
êsses tribunais superiores. Leva na sua 
retaguarda apenas a experiência advo-
catícia, o exercício da profissão, o tra-
balho nas oficinas do Direito e da Jus-
tiça. Então, Sr. Presidente, tendo em 
vista esta circunstância, o advogado, se 
não lhe fôr contado tempo algum no 
exercício da advocacia, estará sempre 
no regime - isto é, na fatalidade - de 
aposentar-se compulsoriamente. 

É preciso, portanto, que se aceite o 
objetivo do projeto, porque a regra geral 
é não ter o Executivo gestos assisten-
ciais idôneos, para só operar em têrmos 
de rigor quando se trata da elaboração 
legal ou da elaboração constitucional e 
o Congresso modificar, atenuar, melho-
rar, atender a situações peculiares. Aqui, 
então, Sr. Presidente, acontece uma coi-
sa estranha: há vários dias, os elemen-
tos da ARENA e os elementos da hon-
rada Oposição estão procurando ameni-
zar, humanizar áreas, aspectos e setores 
do projeto, numa reclamação de que o 
texto está duro- diz a ARENA- numa 
reclamação de que o projeto está discri-
cionário - diz o MDB. Pois bem, surge 
uma oportunidade de humanizar o pro-
jeto, de se fazer uma concessão, e então 
se procura negar. Uma emenda de mi-
nha autoria reduz a concessão do pro-
jeto, o que já seria censurável; mas sur-
ge uma emenda do eminente Líder do 
Govêrno na Câmara dos Srs. Deputados 

e manda suprimir, pura e simplesmente, 
não apenas divergindo, mas divergindo 
profundamente, dràsticamente, estentà-
ricamente, irreversivelmente, das linhas 
do projeto do Govêrno neste particular. 
Eu faria um apêlo à Comissão: nem tan-
to à terra do projeto, mas nem tanto ao 
mar encapelado do Sr. Deputado Ray-
mundo Padilha. Faria um apêlo para que 
se adotasse um meio têrmo ... 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - A 
plataforma marítima. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- ... que é onde está a prudência, con-
ciliando-se os desígnios do projeto com 
o nosso gesto assistencial, em bons têr-
mos, o que deve sempre inspirar a ela-
boração, não de uma lei ordinária, mas 
de uma Constituição, que tem caráter de 
jubileu e que, por isso mesmo, deve ter 
as características de júbilo nacional e 
não de uma infortunística. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vou conceder a palavra ao 
Sr. Deputado Arruda Câmara, que a ha-
via solicitado antes. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Sr. Presidente, peço desculpas ao no-
bre Líder Raymundo Padilha por adiar 
o início de sua bela oração, que ia fazer; 
mas como tenho discutido muito essa 
tese no Plenário da Câmara e na Co-
missão de Justiça, sinto-me no dever de 
trazer aqui aquêles mesmos argumentos 
que formulei da tribuna da Câmara e 
naquela Comissão. 

Sr. Presidente, estou integralmente 
com a emenda supressiva do ilustre Lí-
der Raymundo Padilha. Sempre susten-
tei que advocacia não é serviço público. 
Pode ser, quando muito, um munus pú-
blico. Assim foi considerado desde o 
tempo da Grécia pagã. Já naquele tem-
po advocacia era um munus público, de 
utilidade pública, mas não serviço públi-
co. Quem quer que abra os comentaris-
tas das nossas Constituições, à frente 
Pontes de Miranda, se certificará de que 
realmente é um serviço, como diz êsse 
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grande constitucionalista Pontes de Mi-
randa, um serviço para o público, mas 
não um serviço público. 

Ora, Sr. Presidente, se fôrmas contar 
tempo de serviço de advocacia como ser-
viço público, abriremos uma exceção 
odiosa, criando discriminação inominá-
vel. Os médicos, os farmacêuticos, os en-
genheiros, que fôrem nomeados para o 
serviço público, todos êles se acharão no 
direito de pleitear a contagem do seu 
tempo de serviço particular qual público. 
Nessa hipótese, relativa às várias clas-
ses, Sr. Presidente, apareceram na Co-
missão de Justiça mais de 20 projetos, 
o que ocasionaria ao Tesouro, se fôssem 
aprovados, uma despesa imensa, dando-
se um favor e um privilégio, qual o de 
contar como serviço público aquêle que 
serviço público não é. 

As considerações de ordem sentimen-
tal ou previdenciária, emitidas pelo no-
bre e douto Senador Eurico Rezende, 
não convencem. O advogado ilustre que 
é nomeado desembargador, ou ministro 
de um dos Tribunais Superiores ou do 
Supremo Tribunal Federal, já tem uma 
grande honra - no limiar da qual se 
acha, com mérito, o nobre Sub-Relator 
desta Comissão e da matéria, pois será, 
breve, Ministro da Suprema Côrte do 
País. Entendo que nenhum advogado 
ou nenhum magistrado devia pleitear 
semelhante privilégio, como disse, odioso 
e que chega a ser até escandaloso. 

Afirmei, no início que, desde o tempo 
da Grécia e de Roma a advocacia sem-
pre foi considerada um munus ou um 
serviço para o público, jamais serviço 
público. Não se encontra, nem em Pon-
tes de Miranda, nem em outros comenta-
ristas da nossa Constituição alguém que 
sustente que advocacia é serviço público, 
no sentido próprio e estrito. 

Ora, Sr. Presidente, não se somam 
quantidades heterogêneas. Não se pode 
somar serviço privado - e a advocacia 
é serviço privado - a serviço público, 
para dar o privilégio de contar 20 anos, 

como se acha neste projeto. Seria uma 
aposentadoria após 10 anos apenas de 
serviço público! E admira-me que repre-
sentantes da Revolução, que pregam a 
austeridade, a tôda hora, a moralização 
dos costumes, o rigor das leis, venham 
onerar o Tesouro com aposentadorias 
freqüentes de magistrados razoàvelmen-
te remunerados - não digo que seja 
exagerada a remuneração, porque a Jus-
tiça deve ser muito bem remunerada 
para conservar sua independência. Mas 
conceder êsse favor e negá-lo às demais 
classes, quais sejam os médicos, que 
também têm uma nobilíssima missão e 
são nomeados para o serviço público, 
constitui um privilégio, uma discrimina-
ção repelidos na nossa Constituição 
atual, que declara "todos são iguais pe-
rante a lei". 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Per-
mite V. Ex.a um aparte? 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Com prazer. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Não 
quero perturbar sua função de advogado 
do diabo ... 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Não. Sou advogado da boa tese, de 
espírito público e de espírito de renún-
cia ... 

O Sr. Senador Eurico Rezende - En-
tão vou lembrar a V. Ex. a ... 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Daquele espírito os magistrados de-
vem dar o exemplo, porque não devem 
ser os primeiros a desejar privilégios, 
a desejar favores dessa ordem, como a 
contagem de serviço privado, estrita-
mente privado como serviço público para 
se aposentar depois de 15, 20 ou mesmo 
10 anos ... 

O Sr. Senador Eurico Rezende - De-
sejo concluir o aparte. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Darei já o aparte a V. Ex.a No Ple-
nário da Câmara, a tese foi discutida. 
Fui apoiado pelos Mestres Adaucto Car-
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doso, pelos Srs. Chagas Rodrigues, João 
Herculino e a quase totalidade do Ple-
nário da Câmara dos Deputados, na sus-
tentação da tese de que não devia haver 
essa esdrúxula contagem de tempo. Na 
verdade, agora se trata do Congresso; 
mas o Congresso é mais numeroso na 
Câmara do que na parte referente ao 
Senado Federal. 

Há diferença, pois, se não me engano, 
de 140 contra 60 ou contra 50 votos. 
l?:sses projetos têm sido repelidos em tese. 
Dez, quinze ou vinte anos de contagem 
de tempo de advocacia como serviço pú-
blico têm sido repelidos no Plenário da 
Câmara, a una voce dicente, sem exce-
ção, a não ser de um aprovado na Co-
missão de Justiça, numa sessão de final 
de tarde, mas a seguir rejeitado no Ple-
nário. Todos os outros, semelhantes não 
somente para essa, mas para outras 
classes, tiveram rejeição unânime ou 
quase unânime na egrégia Comissão de 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - (Faz soar os tímpanos.) 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- O nobre Presidente adverte-me que 
estou no fim, mas desejaria ouvir o 
aparte do nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -No encaminhamento de vota-
ção, não se permitem apartes. Sucede, 
no entanto, que o melhor intérprete de 
nossas normas é, realmente, o membro 
da Comissão. Por essa razão, o nobre Se-
nador tem o aparte. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, aceito a encantadora e fas-
cinante ironia de V. Ex.a, mas acontece 
que sempre fui contra a concessão· de 
apartes em encaminhamento de votação, 
no entanto V. Ex.a, com seu liberalismo 
fecundo, os tem concedido. Assim, entrei 
na regra geral. 

Monsenhor Arruda Câmara afirma que 
o serviço do advogado é meramente pri-
vado. Fico em dúvida. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
-Não sou eu quem afirma, é Pontes de 
Miranda, são todos os constitucionalistas 
do País. Não há um que divirja dessa 
tese. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Ouço 
V. Ex.a, leio o Código de Processo Civil, 
e a dúvida me assalta. O Código de 
Processo Civil coloca o advogado como 
auxiliar da Justiça. Por via de conse-
qüência, reconhece que seu trabalho cor-
responde à prestação também de um 
serviço público. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Auxiliar de serviço público não é fun-
cionário. V. Ex.a, melhor do que eu, tem 
a noção exata do que seja serviço pú-
blico. É o de cargo público. Cargo públi-
co é aquêle que é criado em lei, mediante 
pagamento, com número fixado também 
em lei, feita a nomeação por autoridade 
competente. Ora, o advogado não faz 
parte de quadro criado por lei. Não per-
cebe dos cofres públicos. Não tem no-
meação, nem uma função pública. 

O Sr. Senador Eurico Rezende- Temi 
Não apoiado. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Exerce um serviço para o público, um 
munus público. 

O Sr. Senador Ileribaldo Vieira - O 
advogado pode ser nomeado defensor 
dativo. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- É uma função transitória. Pode ou 
não ser nomeado. Centenas, milhares de 
advogados não são nomeados para essa 
função. Ela é esporádica; não é normal 
e geral dos advogados, propriamente, 
nem todo advogado exerce. Não é por-
tanto pelo fato de ser bacharel, de ser 
advogado. É pelo fato de uma designa-
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço ao nobre Deputado Ar-
ruda Câmara que conclua suas brilhan-
tes considerações. 
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O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Já teria terminado, Sr. Presidente, se 
não tivesse sido interrompido com os 
apartes dos honrados Srs. Senadores. 

A Câmara dos Deputados e a Comis-
são de Justiça firmaram a tese de que 
a advocacia não é serviço público. Essa 
tese é firmada por todos os constitucio-
nalistas do nosso País, a começar de Pon-
tes de Miranda, que declara: advocacia 
é um munus, é um serviço para o públi-
co e não serviço público. A advocacia 
não tem nem as características de ser-
viço público; é uma quantidade hetero-
gênea de serviço privado, que não pode 
ser adida a serviço público. Seria um 
privilégio em relação às outras classes, 
seria um favor, do qual os próprios Srs. 
magistrados deviam abrir mão para dar 
um exemplo de espírito público e de 
renúncia, porque a magistratura não é 
um meio de vida, não é um ganha-pão, 
não é um meio de conseguir uma velhice 
gorda, polpuda; é um apostolado, uma 
missão de sacrifício, de manter o equi-
líbrio entre os podêres e garantir a si-
tuação dos pobres contra os ricos, ou dos 
ricos contra os pobres, se fôrem êsses os 
perseguidos. É sobretudo a defesa dos 
pobres, dos humildes, dando o exemplo 
do espírito de renúncia e sacrifício cor-
respondente ao seu altíssimo apostolado. 

Não sou da Comissão, não tenho voto. 
Espero que a douta Comissão aprove a 
emenda do Líder Raymundo Padilha, 
eliminando êsse dispositivo do texto 
constitucional. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Depu-
tado Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, apesar da veemência do de-
bate, a matéria, evidentemente, não é 
constitucional. É de lei ordinária. 

Ao capítulo dos funcionários públicos 
foram oferecidas diversas emendas a 
propósito de contagem de tempo para 

efeito de aposentadoria e disponibilida-
de. Sôbre essas emendas dei parecer no 
sentido de que deveriam ser remetidas à 
legislação ordinária. Realmente, a Cons-
tituição não é lugar para se dispor sôbre 
contagem de tempo para aposentadoria. 

Acresce que, em alguns Estados - e 
posso citar o meu, o Paraná - já se 
conta, em favor do advogado nomeado 
para o Tribunal, como tempo de serviço 
público, o tempo de advocacia até vinte 
anos. Ésse favor foi previsto na Lei de 
Organização Judiciária. Não é preciso 
constar da Constituição êsse direito do 
advogado. A legislação ordinária poderá 
dispor a respeito. 

Meu voto, Sr. Presidente, só em razão 
disto, sem entrar no mérito da matéria, 
é a favor da emenda do Líder Raymun-
do Padilha, pois acho que a matéria 
deve ser tratada na legislação ordinária. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, aquêles que elaboraram êste 
Projeto de Constituição, que favorece, no 
art. 134, os advogados que porventura in-
gressem no Ministério Público, dando-
lhes uma vantagem de 20 anos de exer-
cício da profissão para efeito de aposen-
tadoria e de antigüidade, são os mesmos 
que negam ao funcionalismo público apo-
sentadoria após longo tempo de serviços 
efetivamente prestados ao Estado- trin-
ta anos. 

O Senador Eurico Rezende não res-
tringiu as vantagens que o projeto con-
cede aos advogados; pelo contrário, am-
pliou-as. Restringiu o tempo e aumen-
tou as vantagens, porque inclui, além 
dos quinze anos para efeito de aposen-
tadoria, a disponibilidade e vencimentos. 
Então, um advogado nôvo, brilhante, 
presta um concurso. É aprovado. É no-
meado. :t!:sse advogado terá de vencimen-
tos X. Encontra-se na magistratura um 
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outro, que já tinha vinte anos de traba-
lho como advogado, e então êle passa a 
perceber vencimentos superiores aos da-
quele outro, vencimentos muito maiores, 
correspondentes a quinze anos de ser-
viço público, como se de serviço público 
fôssem. É uma discriminação assaz odio-
sa. É uma falta de eqüidade que se esta-
belece na Carta Maior. 

E há a questão da disponibilidade, que 
não entendi muito bem, incluída na 
emenda do nobre Senador Eurico Re-
zende: quinze anos de exercício da pro-
fissão para efeito de aposentadoria, de 
disponibilidade e de vencimentos. 

O projeto que nos chegou do Executivo 
estabelece a contagem de tempo até vin-
te anos de exercício da profissão para o 
efeito de aposentadoria e de antiguidade 
entre êles, quando tiverem igual na clas-
se. Também não entendi muito bem, 
desta vez, o parecer do Sub-Relator. 
Deixou-nos mergulhados na mais pro-
funda confusão. É brilhante, é claro, é 
objetivo. Desta vez, foi brilhante, mas 
não foi claro nem objetivo. Brilhante, 
porque é brilhante de qualquer maneira. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
V. Ex.a permite um aparte? 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- O brilhante, brilha sempre. Mas não 
entendi muito bem. S. Ex.a aceita a 
Emenda Padilha, que elimina do texto 
aquela partícula que corresponde aos 20 
anos para efeito de aposentadoria e de 
antiguidade. Dessa partícula elimina al-
guma coisa, e nos deixa na mais pro-
funda confusão. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Se V. Ex.a permitir, eu esclarecerei essa 
dúvida. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Mas é um prazer enorme. Justamente 
estou provocando o esclarecimento de 
V. Ex.a 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
O que ocorre é que a Emenda Padilha 
se refere ao texto em debate, art. 134, 

inciso IV. O inciso IV tem o seguinte pe-
ríodo, em que se situa a controvésia. 

"Os advogados contarão como tempo 
de serviço, até 20 anos, o de exercí-
cio da profissão, para efeito de apo-
sentadoria, disponibilidade e venci-
mentos." 

No debate com o nobre Senador Eurico 
Rezende, asseverei que, pela aceitação 
da Emenda Padilha, que é supressiva 
dêste dispositivo, dêste parágrafo, nós 
poderíamos perfeitamente conservar o 
efeito da apuração da antiguidade, ex-
cluindo êste efeito que tanto alarma e 
tanta celeuma causa, que é o da apo-
sentadoria. 

Mas, refletindo melhor, e já agora 
espicaçado pela justa crítica de V. Ex.a, 
posso dizer que, em relação também ao 
efeito da antiguidade, a adoção integral 
da Emenda Padilha não trará nenhuma 
confusão, porque a antiguidade se con-
tará para os integrantes do quinto dos 
tribunais e se contará da posse. Dêsse 
modo, a adoção dessa emenda não traz 
para o problema de redação, ou para as 
contradições, ou para os conflitos de dis-
positivo constitucional qualquer conse-
qüência. Será pura e simples ablação, 
pura e simples eliminação de um mem-
bro do dispositivo constitucional, do art. 
134, que, não se sabe bem porque, está 
na lei constitucional, quando deveria es-
tar na lei ordinária. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Tenho a impressão, salvo melhor juí-
zo, de que essa antiguidade não está aí 
por acaso, mas, sim, para efeito de per-
cepção de vencimentos. Vinte anos de 
antiguidade. Se êle já tem vinte anos 
de serviços prestados à Nação, e ingres-
sa na magistratura, só pode ser para 
efeito de percepção de vencimentos. 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Para 
promoção. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Para promoção. Aí, então. 
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O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Peço que V. Ex.a leve a meu crédito o 
fato de que a partir de ontem sou favo-
rável à Emenda Padilha. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-Creio que já era antes de ontem. 

Mas, Sr. Presidente, seria muito mais 
lógica a contagem de tempo para efeito 
de aposentadoria do que a contagem de 
tempo para disponibilidade, o que não 
entendo bem. 

O Sr. Deputado Accioly Filho - In-
tegral. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Para promoção, para vencimentos 
maiores, logo no ingresso, do que os da-
queles que já efetivamente trabalhassem 
na magistratura. Seria muito mais ló-
gico apenas o tempo, e aí seria de 15 
anos para a aposentadoria. Mas, na ver-
dade, se êste dispositivo fôr aprovado, 
estaremos na obrigação de satisfazer 
aquêles outros profissionais, engenheiros, 
médicos, dentistas, agrônomos, veteriná-
rios, químicos, professôres etc. Por que 
então não contar o professor particular 
o seu tempo de ensino, que é o mais 
relevante de todos os serviços prestados 
a um país, quando ingressa no serviço 
público, para efeito de aposentadoria, de 
aumento, ou de fixação de vencimentos, 
ou para efeito de promoção? Estou a 
favor da parte que toca realmente ao 
tempo para aposentadoria, e advogo isto 
para todos universalmente. Mesmo por-
que sou defensor de quantas emendas 
existam, dando o tempo de 30 anos de 
serviço para aposentadoria do funcioná-
rio público. 

O Sr. Deputado Accioly Filho - E o 
juiz que chegar ao tribunal sem 15 anos 
de serviço? 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Foi o que acabei de dizer. É a falta 
de eqüidade. Não há eqüidade. 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Por 
isso, é preciso deixar para a lei ordinária. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Claro. Quem tem razão per summa 
capita é V. Ex.a 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Rendo especial homenagem às palavras 
de V. Ex.a Desejava, no entanto, exter-
nar minha estranheza por outro aspecto 
do problema, solicitando o socorro de 
V. Ex.a 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Com grande prazer. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Não entendo por que êsse dispositivo 
está incluído nos Tribunais de Justiça 
dos Estados. Se é um princípio a ser 
observado para tôda a magistratura, por 
que foi êle destacado para o âmbito da 
Justiça dos Estados? 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
A Emenda Eurico Rezende alcança todos 
os Estados. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
É preciso também levar em conta que 
esta Constituição foi redigida sob a égi-
de e com a colaboração, presumível e 
certamente constante, do Sr. Ministro 
da Justiça, que enriqueceu a galeria dos 
ex-integrantes do Supremo Tribunal Fe-
deral, embora o excesso de trabalho do 
Supremo tenha forçado sua precoce apo-
sentadoria, naturalmente contando todo 
êsse tempo que pretende agora consa-
grar no texto. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Aliás, o magistrado, pela Constitui-
ç5.o, já é aposentado com 30 anos de 
serviços prestados. Para êle já existe a 
exceção, mas uma exceção tão justa que 
deve ser estendida a todos para não se 
tornar uma exceção. Damos ao magis-
trado o direito de aposentar-se com 30 
anos de serviços prestados à Nação. O 
projeto lhe dá mais 20 anos, como se de 
serviços prestados à Nação. Então, com 
dez anos de serviços, realmente, efeti-
vamente prestados à Nação, êle seria 
aposentado. 
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Mesmo assim, Sr. Presidente, se ex-
traíssemos da Emenda Eurico Rezende o 
que corresponde à disponibilidade de 
vencimentos ... 

O Sr. Senador Eurico Rezende - De 
acôrdo. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- ... ainda seria aceitável, seria favo-
recida, inclusive, a tese defendida pelo 
atual dirigente da Nação, que é negada 
vertical e frontalmente no capítulo que 
se discute, no inciso VI, naquela parte 
apreciada por todos e particularmente 
pelo Sr. Sub-Relator. Era só, Sr. Pre-
sidente. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o nobre Se-
nador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, advogado militan-
te, V. Ex.a há de compreender que, como 
também outros, tenho certas dificuldades 
no exame desta matéria, e dificuldades 
compreensíveis. Mas, li no projeto que, 
para efeito de aposentadoria e outras 
vantagens, se contaria o tempo de servi-
ço público federal, estadual e municipal. 

Ora, a Ordem dos Advogados é consi-
derada serviço público federal por lei em 
vigor. Não seria mais prudente reservar 
à lei ordinária a definição da matéria, 
se há um dispositivo de ordem geral que 
abre uma perspectiva para exame da 
matéria? Parece que seria mais pruden-
te não consignarmos a norma, a que se 
refere a emenda do nobre Senador Eu-
rico Rezende na Constituição, pois se 
trata de um privilégio. Pode ser um pri-
vilégio respeitável e justo, e, por ser um 
privilégio, não se estende a outras clas-
ses. Melhor será, então, que a lei ordi-
nária estabeleça depois os casos em que 
aquilo que se considera serviço público 
federal, estadual e municipal, beneficie 
os membros de determinadas classes que 
venham a integrar os tribunais. É neste 
sentido que votarei. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não mais havendo quem peça 
a palavra, eu a concedo ao Sr. Sub-
Relator e, em seguida, ao Sr. Relator, 
para que dela façam uso, se assim dese-
jarem. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Sr. Presidente, para a boa ordena-
ção da matéria, acredito deva propor a 
V. Ex.a e à Comissão que votemos, em pri-
meiro lugar, a Emenda Raymundo Padi-
lha, de n.0 816/2, à qual dou meu pare-
cer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Essa emenda implica em su-
pressão. Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
-Sr. Presidente, creio que a matéria foi 
suficientemente debatida. O projeto tra-
zia, no capítulo da Justiça dos Estados, a 
regra de contar 20 anos do exercício de 
advocacia, para os efeitos de aposentado-
ria e antiguidade. A emenda que o Sub-
Relator e o Relator examinaram em pri-
meiro lugar - a de n.0 538 - era aquela 
que transferia o dispositivo para a parte 
geral do Poder Judiciário, reduzindo o 
tempo a 15 ano~. Essa emenda, eviden-
temente, vinha tornar o projeto mais 
justo, porque atendia a todo o Poder Ju-
diciário e reduzia o tempo de serviço. A 
emenda do nobre Deputado Raymundo 
Padilha visa suprimir do texto constitu-
cional qualquer referência à contagem 
de tempo de serviço. O Relator deu pa-
recer contrário. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Fa-
vorável à emenda. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Eu me refiro à Emenda n.0 538. O 
Sub-Relator deu parecer favorável; o 
Relator deu parecer contrário, pelas ra-
zões que já expôs quando se manifestou 
sôbre outras emendas, porque era ma-
téria a ser decidida pela Comissão. Ficou 
bem claro no meu relatório, em relação 
ao Poder Judiciário. Entendo que, para 
efeito de aposentadoria, realmente a re-



-414-

gra é inconveniente. Mas, para efeito de 
antiguidade, vale dizer para efeito das 
vantagens pecuniárias que os magistra-
dos têm por antiguidade, a emenda po-
deria ser considerada. Não se justifica 
que nos Tribunais existam juízes com as 
mesmas atribuições, as mesmas respon-
sabilidades e com proventos diversos, em 
virtude daqueles critérios de qüinqüênios 
e outros benefícios. Mas, diante do de-
bate, manifesto-me favorável à aprova-
ção da Emenda Raymundo Padilha, pois 
a matéria, como muito bem frisou o no-
bre Deputado Accioly Filho, no início 
dos debates, e agora, ao final, o nobre 
Senador Josaphat Marinho, é de legis-
lação ordinária. 

Por êsses motivos, dou parecer favo-
rável à Emenda Raymundo Padilha, que 
suprime do projeto qualquer referência 
à contagem de tempo de serviço, para 
quaisquer efeitos, no que toca aos advo-
gados nomeados para os Tribunais. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os Senhores que 
aprovam o parecer nos têrmos em 
que foi anunciado pelo Sr. Sub-Relator 
e com o assentimento do Sr. Relator, 
queiram conservar-se como estão. (Pau-
sa.) Aprovado. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Peço 
votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Já havia anunciado a apro-
vação do parecer. V. Ex.a poderia pedir 
verificação de votação. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - En-
tão peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos, então, fazer a verifi-
cação pela votação nominal. 

Passa-se à chamada. 
Votaram sim 14 Srs. Congressistas; 

não, 3; uma abstenção. 
Está, portanto, aprovado o parecer e 

suprimido do projeto o dispositivo refe-

rente à contagem de tempo de advocacia 
para efeito de aposentadoria. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - A parte final do item IV do art. 
134 fica suprimida. 

Vem agora, Sr. Presidente, a Emenda 
n.0 542: (nova redação ao § 5.0 do arti-
go 134). 

"Serão inalteráveis a divisão e a or-
ganização judiciária, salvo proposta 
motivada do Tribunal de Justiça." 

Como em outras matérias, houve vá-
rias emendas, vários patronos - o Se-
nador Wilson Gonçalves é patrono de 
uma delas -mas o texto que me pareceu 
melhor foi êste. Parece-me que procede 
a sugestão do Tribunal de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. Os Senhores que 
quiserem encaminhar a votação poderão 
pedir a palavra. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, a emenda, nos têrmos em que 
está concebida, enc·erra, na realidade, um 
exagêro. Não sou favorável a que se alte-
re a todo instante a organização judi-
ciária do Estado. O comum é introduzir 
alterações no texto da lei, de cinco em 
cinco anos. Tornar, porém, dependente, 
ad aeterno, de uma decisão do Tribunal 
de Justiça a alteração da organização 
judiciária do Estado seria criar um im-
pedimento, muitas vêzes não sensível aos 
juízes, à introdução de modificações que 
correspondam ac interêsse público. 

No particular, portanto, o projeto é 
muito melhor, porque diz que a organi-
zação judiciária não se alterará senão 
de 5 em 5 anos. Já, há, portanto, res-
guardo para os exageros da influência 
política. Que se faça de 5 em 5 anos a 
alteração; mas tornar dependente, sem 
maior prazo a alteração de uma opinião 
de Tribunal de Justiça, é exagêro que a 
Constituição não deve resguardar, con-
sagrar. 
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O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, concessa venia do 
Deputado Oliveira Brito, o exagêro está 
precisamente no art. 134, § 5.0 , do pro-
jeto, que dispõe: "A lei de organização 
judiciária não será alterada dentro de 5 
anos, salvo proposta do Tribunal de Jus-
tiça." A emenda por nós assinada dá a 
êsse parágrafo o seguinte texto: "Serão 
inalteráveis a divisão e a organização 
judiciárias, salvo proposta motivada do 
Tribunal de Justiça." Não faz referência 
ao sistema de contenção de 5 anos. 

Estamos num País em desenvolvimen-
to em que a demanda do serviço judi-
ciário reclama a flexibilidade do Poder 
Público na criação de oportunidades e 
de instrumentalização para o movimen-
to dêsses serviços, mas, tanto o projeto 
como a emenda, mantêm uma linha de 
conveniência, porque colocam o Tribunal 
de Justiça, pelo poder de iniciativa, 
sempre na liderança dessa conveniência. 

Então, Sr. Presidente, quer me parecer 
que o ponto de vista do Sr. Sub-Relator, 
concordando em que se suprima a con-
dicional de cinco anos, atende melhor aos 
interêsses judiciários do País. (Muito 
bem.) 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida -
Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado 
Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Sr. Presidente,_ concordo ple-
namente com o parecer do nobre Sub-
Relator. Conheço essa matéria muito 
bem, porque fui Relator-Geral das duas 
leis de Organização Judiciária de Per-
nambuco. Posso afirmar que a influência 
política nos problemas relacionados com 
a organização e a divisão judiciárias, 
ex·ercida nas Assembléias Legislativas, é 
que constitui uma verdadeira demasia, 
e não a emenda aprovada pelo parecer 
do nobre Sub-Relator. 

Ninguém conhece melhor a organiza-
ção do Congresso Nacional do que o pró-
prio Congresso; ninguém conhece me-
lhor a organização da Justiça, do Poder 
Judiciário do que os próprios tribunais. 
A êles é que deve caber a iniciativa de 
qualquer proposição destinada a modifi-
car a organização e a divisão judiciárias. 

O funcionamento da Justiça está sob 
constante fiscalização dos tribunais, e 
em face dessa fiscalização é que devem 
ser feitas as alterações que forem acon-
selhadas pela experiência. Orientar-se 
de outra forma - como lembrou o nobre 
Deputado Oliveira Brito -, significa 
aceitar as inconveniências da experiên-
cia adquirida segundo a qual os políticos, 
através dos Deputados estaduais, muitas 
vêzes cogitam- e com êxito- da cria-
ção de comarcas, da criação d·e Varas 
desnecessárias e da modificação da orga-
nização judiciária quase sempre sem 
conhecerem perfeitamente o funciona-
mento da Justiça. 

O resguardo do Poder Judiciário é 
absolutamente necessário e de interêsse 
da coletividade. Interessa à sociedade e 
à coletividade que o Poder Judiciário 
tenha absoluta . independência, não só 
para o exercício das suas atribuições 
como também para a sua própria organi-
zação. Quando houver conveniência evi-
dente, indubitável, de providências que 
os Tribunais não tenham tomado, a qual-
quer pessoa do povo será lícito sugerir 
aos Tribunais as modificações. Estas mo-
dificações poderão ser propostas através 
de decisões administrativas dos Tribu-
nais. 

Sr. Presidente, uma das emendas mais 
aceitáveis e um dos pareceres mais dig-
nos de aplausos são esta emenda do Sr. 
Senador Eurico Rezende e êste parecer 
do nobre Sub-Relator, o eminente juris-
ta Adaucto Cardoso. Se desejarmos ater-
nos às conveniências da coletividade e 
da própria Justiça, devemos aproveitar 
êste instante para aceitar estas modifi-
cações. Do contrário, vamos continuar 
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sofrendo as inconveniências das modifi-
cações qüinqüenais das leis da organi-
zação judiciária, com a influência deci-
siva dos políticos e muitas vêzes dos 
chefetes políticos do interior, por inter-
médio dos Deputados estaduais. Por isso, 
meu voto será favorável à emenda e ao 
parecer do nobre Relator. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Heribaldo Vieira. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VmiRA 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, o grande aprêço que tenho ao 
nobre Deputado por Pernambuco faz com 
que eu lhe peça me releve discordar de 
sua opinião. Entendo que não se deve 
conferir arbítrio a nenhum Poder, nem 
ao Executivo, nem ao Judiciário, nem ao 
Legislativo. Todos os Podêres devem ter 
uma limitação. Quando se estabelece 
que a organização judiciária não pode 
ser alterada senão de qüinqüênio em 
qüinqüênio, fixa-se um prazo razoável. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Isto 
era na rota das caravelas. Estamos na 
rota dos sputniks. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- Não é na rota das caravelas é na rota 
dos sputniks, que estamos vivendo, e que 
V. Ex.a também está vivendo. Assim dis-
põem as leis atuais. Quando se estabe-
lece um prazo, segundo o qual as orga-
nizações judiciárias só podem ser alte-
radas de cinco em cinco anos, abre-se 
logo uma oportunidade aos tribunais 
para, em qualquer tempo que acharem 
conveniente, propor essa alteração na 
organização judiciária. 

É como faz o projeto e é como vêm 
fazendo as leis, até esta data. 

Portanto, se reconhece logo aos tribu-
nais uma prioridade na escolha do mo-
mento próprio para fazer-se a alteração 
nas organizações judiciárias. 

Agora, o que não se pode é deixar ao 
exclusivo arbítrio do Judiciário escolher 

êste momento para que se faça uma 
alteração nas organizações judiciárias. 
Deve-se conferir também ao Poder Exe-
cutivo o direito de igualmente examinar 
o momento em que as conveniências da 
própria administração estão a exigir se 
faça essa modificação na organização 
judiciária. 

E para evitar que o Poder Executivo 
abuse dessa faculdade que se lhe confe-
re, é que se restringe seu poder, permi-
tindo-lhe utilizá-la só de cinco em cin-
co anos. 

Há aí um sistema de pesos e contra-
pesos que faz esbarrar o poder de arbí-
trio do Executivo e o poder de arbítrio 
do Judiciário. 

Por isto, Sr. Presidente, acompanho o 
voto do Sr. Deputado Oliveira Brito e fico 
com êle. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NIIO (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, vou apenas acentuar um 
esclarecimento, e minha orientação de-
penderá grandemente da segurança com 
que me informar, e com que sei que me 
informará o nobre Deputado Sub-Rela-
tor. 

Estou de acôrdo com o que me parece 
ser o objetivo do projeto, isto é, que a 
lei de organização judiciária não possa 
ser alterada senão depois de decorridos 
cinco anos de sua elaboração. Enfim, 
tenho a impressão de que o autor do 
projeto quis consignar, em fórmula mais 
concisa, o mesmo sistema da Constitui-
ção de 1946. 

No art. 124, inciso I, a Constituição 
vigente, entre os princípios que devem 
ser observados, diz: 

"Serão inalteráveis a divisão e a or-
ganização judiciárias, dentro de cin-
co anos da data da lei que as esta-
belecer, salvo proposta motivada do 
Tribunal de Justiça." 
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O projeto diz apenas: 
"A lei de organização judiciária não 
será alterada dentro de cinco anos, 
salvo proposta motivada do Tribu-
nal de Justiça." 

O meu entendimento é que o legis-
l~dor de 1946 pretendeu que a lei de 
organização judiciária sàmente fôsse al-
terada por proposta do Tribunal dentro 
do prazo estabelecido - prazo es-
tabelecido quer para obstar pressão po-
lítica externa sôbre o Tribunal, quer para 
evitar - vamos falar com franqueza, 
nisso não há ofensa - que o próprio 
Tribunal, às vêzes, sem justa causa, tome 
a iniciativa de reforma da lei, antes de 
decorrido um prazo razoável de sua apli-
cação. Os juízes, como nós outros polí-
ticos, são suscetíveis de erros e tentações. 
A Constituição de 1946 foi sábia quando 
estabeleceu a restrição de tempo. O pro-
jeto também o é no particular. Aquilo 
de que quero ter segurança, eminente 
Sub-Relator, é que prevalecerá sempre 
êsse critério de que só o Tribunal de 
Justiça terá iniciativa de reforma da lei 
de organização judiciária, observado o 
prazo mínimo de cinco anos. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Atendo ao apêlo de V. Ex.a, nobre Se-
nador Josaphat Marinho, indicando-lhe 
um texto que, dentre todos, nos pareceu 
o mais perfeito. É o da emenda que 
está a fls. 141 do volume organizado pela 
Gráfica do Senado. Emenda n.0 296, do 
nobre Deputado Ernâni Sátiro. Essa 
emenda tem uma linguagem mais cor-
reta, que atende a isso que V. Ex.a re-
clama. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO- V. Ex. a está dispensado de outras 
considerações. Já li a emenda e estou 
convencido. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
"A organização judiciária não será alte-
rada dentro de 5 anos, salvo proposta do 
Tribunal de Justiça." 

O que se estabelece é um regime de 
equilíbrio entre as necessidades da Jus-

tiça e as limitações que devam ser im· 
postas às chamadas tentações do poder 
executivo estadual. O que proponho é a 
aprovação da Emenda n.0 296, como me-
lhor texto para a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se ninguém mais desejar fa-
zer uso da palavra, darei por encerrada 
a discussão. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Para questão de ordem) - Sr. 
Presidente, é a terceira vez que peço a 
palavra a V. Ex.a, antes de outros Srs. 
Deputados, e V. Ex.a não me atendeu. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -V. Ex.a me perdoe. Mas é que 
realmente recebo, às vêzes, pedido de 
palavra por sinais. Atento aos sinais, 
deixo de atender V. Ex.a Mas pode ter 
a certeza de que, no caso, ouvindo V. 
Ex.a por último, todos nos esclarecere-
mos melhor. 

Tem a palavra V. Ex.a 
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-

RÃES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, agora, com a responsa-
bilidade com que V. Ex.a me deu a pala-
vra, quase que me animaria a recusar 
minha intervenção no presente momento. 
Contudo, desejo, em duas palavras, signi-
ficar o seguinte. O entendimento que 
tenha da matéria diverge da interpre-
ta\;ão dada, parece que com o abono do 
Relator, sôbre a Emenda n.0 296 pelo 
Senador Josaphat Marinho. 

Entendo, Sr. Presidente, que na reda-
ção do texto, sôbre a qual tem vantagem 
a Emenda n.0 296, porque o texto fala 
em lei, que seria inalterada, quando a 
redação fala apenas "organização judi-
ciária", a vantagem dêsse texto sôbre as 
emendas é, para me valer de uma ex-
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pressão muito grata ao nosso eminente 
Sub-Relator, Deputado Adaucto Cardo-
so, uma estruturação compósita, porque, 
primeiro, como ponderou muito bem o 
nobre Deputado Oliveira Brito, cria a re-
gra de segurança da inalterabilidade 
durante cinco anos, a fim de que no 
órgão, digamos, político, que é o Con-
gresso, não pudessem surgir sucessivas 
propostas vitoriosas de modificação; se-
gundo, Sr. Presidente, o texto foi ma-
leável, porque dentro de cinco anos 
poderia realmente haver uma grande 
necessidade de criar comarcas, porque, 
na verdade, êste é um problema de cria-
ção das comarcas. Então, surge a possi-
bilidade de que, com proposta motivada, 
se faça essa criação. 

Mas, Sr. Presidente - e aqui a van-
tagem do texto -, não deu o monopólio 
da iniciativa ao Judiciário, porque o Ju-
diciário poderia, depois de cinco, de sete, 
de oito, de doze, de vinte anos, tendo o 
monopólio da iniciativa, invalidar a pos-
sibilidade de o Congresso, ou do Legis-
lativo - se fôr o caso, Legislativo Esta-
dual - fazer a modificação. 

Então, Sr. Presidente, passados os 
cinco anos, se o Tribunal não se movi-
mentar, o órgão político, o Legislativo, 
pode fazê-lo. 

Sr. Presidente, por entender que é o 
texto que tem todo o resguardo, sem 
rigidez nenhuma, e que não dá mono-
pólio de iniciativa, dou minha adesão à 
Emenda n.O 296, do nobre Deputado Er-
nâni Sátiro, que, parece, recebeu parecer 
favorável do Sr. Sub-Relator, e que é o 
texto do projeto com a correção reda-
cional proposta. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo mais quem peça 
a palavra, vou submeter a votos, dispen-
sando-me de ouvir o Sr. Sub-Relator e 
o Sr. Relator porque, parece, a matéria 
ficou tranqüila, em face das manifes-
tações já conhecidas. Os Senhores que 
concordam com o parecer do Sr. Sub-
Relator, segundo o qual fica aprovada, 

em substituição ao texto e a qualquer 
emenda referente à matéria, a Emenda 
n.0 296, de iniciativa do Sr. Deputado Er-
nâni Sátiro, queiram conservar-se como 
estão. (Pausa.) Está aprovada contra o 
voto do Sr. Deputado Tabosa de Almeida. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida -
Apóio a Emenda n.0 542. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Prossegue com a palavra o 
Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO - Sr. Presidente, temos agora a 
Emenda n.0 798/1. 

É sôbre o § 1.0 do art. 120. Ésse artigo 
assim reza na sua inteireza: 

"Art. 120 - A Justiça Militar com-
pete processar e julgar, nos crimes 
militares definidos em lei, os mili-
tares e as pessoas que lhes são asse-
melhadas. 
§ 1.0 - Ésse fôro especial poderá 
estender-se aos civis, nos casos ex-
pressos em lei para repressão de 
crimes contra a segurança nacional 
ou as instituições militares; nesse 
caso a lei assegurará recurso para o 
Supremo Tribunal Federal." 

A Emenda n.0 798/1 é a seguinte: 
"Onde se lê "nos casos expressos em 
lei", leia-se "nos casos expressos 
em lei complementar." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Para encaminhar a votação, 
tem a palavra o nobre Deputado Adol-
pho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES (Questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, eu queria pedir a atenção do nobre 
Relator, Deputado Adaucto Cardoso, para 
a Emenda n.0 717, de minha autoria, que 
trata do mesmo assunto. É a modificação 
do § 1.0 do art. 120 do projeto. Eu gosta-
ria que, se regimental, a matéria fôsse 
examinada em conjunto. 
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O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO (Sub-Relator) Questão de ordem -
At·endo, Sr. Presidente, ao pedido do 
Deputado Martins Rodrigues. A Emenda 
n.O 717/1-2, de S. Ex.a, tem a seguinte 
redação: 

"Substitua-se o § 1.0 do art. 120 pelo 
seguinte: 
§ 1.0 - l):sse fôro especial poderá 
estender-se aos civis, nos casos ex-
pressos em lei, para a repressão dos 
crimes contra a segurança externa 
do País, ou as instituições militares, 
com recurso ordinário para o Supre-
mo Tribunal Federal." 
"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." 

De maneira que são dois temas que 
me parecem diversos. Um, o da emenda 
do nobre Deputado Adolpho Oliveira, 
estabelecendo que os casos deverão ser 
expressos em lei complementar e não 
somente em lei ordinária, e o outro, da 
Emenda Martins Rodrigues, que substi-
tui "segurança nacional" por "segurança 
externa" e institui o recurso ordinário 
para o Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o nobre Depu-
tado Martins Rodrigues para uma ques-
tão de ordem. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES (Questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, pediria a V. Ex.a preferência para 
a minha emenda, porque uma prejudiCa-
ria a outra. Uma mantém o texto apenas 
acrescentando lei complementar e a ou-
tra volta à redação da Carta Constitucio-
nal vigente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Para solucionar a questão de 
ordem, recordo apenas qual tem sido 

o comportamento da Mesa. Não estamos 
agora fazendo uma votação de emenda 
por emenda. Estamos ainda na fase de 
votar o parecer do Sr. Sub-Relator, ten-
do em vista a divergência existente com 
pontos de vista manifestados pelo Sr. 
Relator. 

Diante disso, uma vez manifestado o 
ponto de vista do Sub-Relator, abrimos 
a fase de encaminhamento de votação. 
Tôdas as emendas referentes a esta ma-
téria podem ser trazidas para o debate 
- e temos visto a vantagem que reco-
lhemos dêsse procedimento. Em virtude 
dos debates e dos esclarecimentos surge 
uma emenda que acaba obtendo o apoio 
geral. De modo que terminados os deba-
tes, nos quais naturalmente intervirá 
cada Deputado, com a sugestão que re-
presenta uma emenda, se a tiver, ou in-
dicando outra emenda preferível, o Sub-
Relator é convocado a dar sua opinião 
definitiva sôbre a matéria. E, se o pró-
prio Relator concordar, poremos em vo-
tação o parecer. Como temos feito ante-
riormente, podemos considerar que tam-
bém a emenda do Sr. Martins Rodrigues 
está em encaminhamento de votação. 
Encaminha-se a . votação da matéria, 
prefere-se depois pedir a manifestação 
do Plenário da Comissão sôbre o pare-
cer do Sub-Relator, apoiado ou não pelo 
Relator. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Peço a palavra para um esclarecimento, 
Sr. Presidente. A matéria a ser discutida 
no momento é ampla, abrange tanto a 
emenda apresentada por S. Ex.a como 
a de minha autoria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Estamos encaminhando a vo-
tação do assunto. Não há discussão. É 

encaminhamento de votação. Nesse en-
caminhamento, cada qual mostra qual o 
ponto de vista que prefere, e afinal, em 
face do parecer do Sub-Relator, é que 
vamos colhêr os votos. 
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O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Mas se a Emenda não fôr posta em 
discussão, como posso encaminhar a vo-
tação? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -A discussão de tôda a matéria 
já está encerrada. Agora apenas cogita-
mos da votação. 

Acontece que durante o encaminha-
mento da votação surge freqüentemente 
a indicação de uma emenda que melhor 
satisfaz o Plenário da Comissão. Então, 
vota-se essa emenda de preferência. A 
emenda de V. Ex.a poderá ser a prefe-
rida, depois que nós tivermos os debates 
travados sôbre tôdas. Não podemos dar 
preferência para sua emenda porque não 
temos em definitivo a manifestação do 
Sub-Relator. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Sr. Presidente, eu não estou pedindo 
preferência. O que eu desejava é que a 
matéria fôsse examinada em conjunto, 
por causa das emendas que tratam dos 
mesmos assuntos. O Relator declarou que 
a matéria era diferente. Não é, data 
venia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Exatamente. V. Ex.a tem tôda 
a razão. Ape!las desejo que a matéria 
seja examinada em conjunto. Ela o será 
no encaminhamento da votação. Mas não 
há preferência para esta ou aquela 
emenda, visto como o parecer do Sub-
Relator ainda não é considerado defi-
nitivo. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Quero apenas ter oportunidade de dis-
cutir as emendas na ocasião própria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Na oportunidade será assegu-
rada a palavra a V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, gostaria de tornar 
claro que comecei a usar da palavra na 
qualidade ele autor da emenda em pauta. 
E por que está em pauta? Não está em 
pauta por uma questão de preferência, 

mas porque recebeu parecer favorável do 
Sub-Relator, com o qual não concorda 
o eminente Relator-Geral. Agora é inte-
ressante acentuar que sôbre êsse § 1.0 do 
art. 120 não existe apenas essa emenda 
do meu eminente companheiro e colega 
Deputado Martins Rodrigues, existem as 
Emendas n.0 s 1:10/49, 130/50, 244/2, 244/3, 
427/4, 511, 717/1 e, finalmente, esta n.O 
798/1. 

Acho então, Sr. Presidente - estou 
suscitando uma questão de ordem, não 
estou falando ainda sôbre a emenda -
que temos de adotar um critério daqui 
para a frente, porque existe uma situa-
ção tôda especial, para aquelas emendas 
objeto de divergência entre o Relator e 
os Sub-Relatores. São emendas que têm, 
de acôrdo com as normas, destaque au-
tomático, e as outras são aquelas que 
receberam pedido de destaque. 

Parece-me - não estou afirmando -
ser o caso da emenda do nobre Depu-
tado Martins Rodrigues. É possível que, 
além da emenda do Deputado Martins 
Rodrigues, existam mais cinco ou seis 
emendas sôbre o mesmo parágrafo e te-
nham também pedido de destaque. 

Pergunto a V. Ex.a: tôdas essas emen-
das virão agora acompanhar a discussão 
daquela de minha autoria, ou irão apa-
recer no momento oportuno em que se 
abrir a discussão dos destaques? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Respondo a V. Ex.a Considero 
que está sendo encaminhada a votação 
do assunto, da matéria, e não propria-
mente a votação de uma emenda des-
tacada. E isto considero porque, no en-
caminhamento da votação da emenda 
pela qual manifestou preferência o Sr. 
Sub-Relator, é natural que cada um dos 
Srs. autores de emendas, cada um dos 
Srs. Deputados presentes indique que 
melhor do que aquela é esta ou tal 
emenda. De modo que, como fundamen-
to até mesmo do encaminhamento da 
votação, pode ser invocada - como se 
tem visto - qualquer das emendas refe-
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rentes ao assunto. Resumindo: V. Ex.a 
tem a palavra assegurada para falar 
sôbre esta matéria. Falando, V. Ex.a 
pode até mostrar que essas outras emen-
das são inconvenientes, não satisfazem 
tanto quanto a de V. Ex.a No final, o 
Sr. Sub-Relator dará então, ouvidos to-
dos, o seu parecer. Se fôr preferida a 
emenda de V. Ex.a, já quando tivermos 
de apreciar os destaques, consideraremos 
prejudicadas aquelas que tiverem sido 
efetivamente prejudicadas por fôrça da 
votação a que se está procedendo. 

Com a palavra o Sr. Deputado Adol-
pho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA- Sr. Presidente, como vêem V. Ex.a 
e os nobres colegas de Comissão, não 
deixa de hav~r certo inconveniente em 
ser o autor da emenda o primeiro a falar, 
porque depois surgem autores de outras 
emendas, cada qual trazendo um texto 
nôvo ou até certo ponto nôvo, pois o 
total de proposições auxiliares vai a cêr-
ca de 2.000. É humanamente impossível 
que cada um de nós conheça de cor 
tôdas as emendas apresentadas ao Pro-
jeto de Constituição. Então, falo eu em 
primeiro lugar, vêm as outras emendas 
posteriormente, e seria possível até que 
eu encontrasse uma emenda - e seria 
até provável e não apenas possível -
melhor redigida que a de minha autoria. 
Nesse caso, a defesa que produzisse para 
a minha proposição deveria ser transfe-
rida para a outra, de iniciativa de outro 
Sr. Congressista. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
<Questão de ordem) - Sr. Presidente, há 
um certo sentido na solicitação feita pelo 
nobre Deputado Martins Rodrigues. Con-
voco a atenção do nobre Deputado Adol-
pho Oliveira para êste ponto. O Deputado 
Martins Rodrigues aceita o texto do 
Projeto de Constituição com uma alte-
ração: substituir "segurança nacional" 
por "segurança externa do País". 

Se o Sub-Relator e o Relator da ma-
téria aceitam essa •emenda e o Plenário 

confirma o seu parecer, então, caberia 
plenamente no nôvo texto a alteração 
proposta pelo Deputado Adolpho Olivei-
ra, que apenas acrescenta a palavra 
"complementar", aceitando o texto do 
Projeto de Constituição no que se refere 
aos crimes contra a segurança nacional. 

Ora, aceita a Emenda Adolpho Olivei-
ra, aí estaria pràticamente prejudicada 
a Emenda Martins Rodrigues, ou ficaria 
o Deputado Adolpho Oliveira com o seu 
objetivo prejudicado, a não ser que Sua 
Excelência não aceitasse a sugestão con-
tida na Emenda Martins Rodrigues. Aí 
é diferente. Então, é inconciliável. Sua 
Excelência aceita "crime contra a segu-
rança nacional", lei complementar. Aí, 
então, votaria S. Ex. a a Emenda Martins 
Rodrigues. Aí, não há possibilidade de 
acôrdo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex. a suscita, como sempre 
uma interessante questão de ordem, que 
me parece sàmente poderá ser resolvida 
tendo-se em consideração a própria de-
liberação da Comissão. 

Nós estamos estudando, debatendo o 
assunto. Se, no final dos debates vier a 
prevalecer o parecer do Sr. Sub-Relator. 
em favor da Emenda Adolpho Oliveira, 
cabe verificar se, com essa votação, fi-
cou ou não prejudicada a emenda do 
Sr. Deputado Martins Rodrigues. Pode 
ser, como V. Ex. a, aliás, bem acentuou, 
que as emendas nem sequer possam ser 
entrosadas numa só redação, visto como 
há quem sustente uma diferença subs-
tancial entre crime contra a segurança 
nacional e crime contra a segurança ex-
terna do País. 

Assim, caberá à Mesa, neste caso, pôr 
em votação, em virtude de requerimen-
to de destaque, que, por sinal, já está 
formulado, a emenda do Sr. Deputado 
Martins Rodrigues, a qual poderá acabar 
sendo votada, para que, então, se faça, 
na redação, a modificação cabível. 
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Parece-me, no entanto, acertado que 
agora se faça o debate sôbre o assunto, 
como decorre do espírito das normas, 
em vez de ser sôbre uma emenda ape-
nas. Depois da votação dêsses casos, ve-
rificaremos se ela prejudicou outras 
emendas, ou não. Se a emenda não fôr 
prejudicada, voltará ao debate para ser 
encaminhada. 

Com êstes esclarecimentos, dou a pa-
lavra ao nobre Deputado Adolpho Oli-
veira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, lembra bem o ilus-
tre Senador Aurélio Vianna a possibi-
lidade de pretender o autor da Emenda 
n.0 798 que ela seja apreciada em pri-
meiro lugar. É realmente o que acon-
tece. Isto sucede porque, ao revés do que 
se possa imaginar à primeira vista, a 
emenda por mim subscrita não tem o 
objetivo de incluir apenas a expressão 
lei complementar. A minha emenda não 
é de redação, e eu sou sincero e hones-
to perante esta Comissão, ao esclarecer 
o conteúdo da proposição. Com a ado-
ção da emenda de minha autoria, que 
tem parecer favorável do Sub-Relator, o 
parágrafo 1.0 ficará assim redigido: 

"Ésse fôro especial poderá estender-
se aos civis, nos casos expressos em 
lei complementar, para repressão de 
crimes contra a segurança nacional 
ou as instituições militares. Nesse 
caso, a lei assegurará recurso para o 
Supremo Tribunal Federal." 

A forma encontrada de consagrar a 
obrigatoriedade de que a Lei de Segu-
rança Nacional seja considerada uma 
lei complementar. Lei complementar 
que não está sujeita à elaboração e 
aprovação de maiorias eventuais. A lei 
complementar, com a nova Constituição, 
terá quase a característica, como muito 
bem ficou esclarecido ontem, de um tex-
to com fôrça constitucional e com as 
mesmas dificuldades e caracteristicas de 
votação que a própria emenda à Cons-
tituição. 

Se os crimes contra a segurança na-
cional ou as instituições militares são 
definidos em lei complementar, estou de 
acôrdo. Estou de acôrdo com o texto do 
projeto, desde que êstes crimes sejam 
definidos em lei complementar, e não 
em decreto-lei ou em lei ordinária. 

Daí a razão de ser da Emenda 798/1. 
Que a Comissão vote com inteiro conhe-
cimento do que se contêm em nossa 
emenda, que visa justamente fazer que 
civis só possam ser levados ao fôro es-
pecial da Justiça Militar, após a defini-
ção, que me parece fundamental, dos 
seus crimes, ou do que se alega serem 
seus crimes, em lei complementar e não 
apenas em lei ordinária, ou nem mesmo 
em decreto com fôrça de lei, como ex-
pressamente se diz no Capítulo da Ela-
boração Legislativa. 

Daí porque, Sr. Presidente, entendo 
que a Emenda 798/1 pode e deve ser 
apreciada em primeiro lugar. Sua apro-
vação não impede a correção de expres-
sões ou de palavras do texto do Projeto. 
Sua rejeição, muito menos. Na verdade, 
o que se acentuará desde logo, será o 
quorum qualificado para a votação de 
lei complementar que disponha sôbre os 
casos em que os civis são levados ao 
fôro militar, casos que deverão ser mui-
to bem definidos e votados com tôdas as 
cautelas de que se reveste esta figura 
da lei complementar da Constituição. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden-
te. (Muito bem.) 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Martins Rodrigues . 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, não voltarei a 
suscitar questão de ordem sôbre a priori-
dade de apreciação da Emenda n.0 717 
em relação à Emenda n.0 798. 
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Em verdade, em face dessa matéria, a 
revisão total da Constituição não pode-
ria ser da maneira como vem sendo fei-
ta, de modo tumultuária. Isso não per-
mitiu verificar tôdas as emendas, antes 
de dar seu parecer. Só assim se justifi-
ca que a Emenda n.0 717, que numeri-
camente vem antes da de n.0 798, não 
tivesse recebido, de início, a apreciação 
de S. Ex. a quando deu seu parecer a 
respeito da matéria. 

Mas isso, Sr. Presidente, é questão se-
cundária. O fundamental é a distinção 
entre a redação que a Emenda n.0 717 
dá ao parágrafo primeiro do artigo 120 
do projeto, e o que diz o projeto. 

No projeto, altera-se a Constituição 
em vigor, cujo artigo 108, § 1.0 , diz o se-
guinte: ":i!:sse fôro militar poderá esten-
der-se aos civis, nos casos expressos em 
lei, ou para repressão de crimes contra a 
segurança externa do País e as institui-
ções militares." Altera-se êsse dispositivo 
que fala em segurança externa, pará-
grafo primeiro do art. 120, do Projeto, 
para falar em segurança nacional, que 
é coisa muito mais ampla. 

Destarte, a lei poderá estender ama-
nhã a jurisdição militar, de caráter ex-
cepcional pela sua natureza, a todos os 
crimes praticados pelos civis com relação 
à segurança nacional, de modo amplo, 
e não apenas quanto à segurança exter-
na ou às instituições militares. Esta mo-
dificação profunda, a mais grave, talvez, 
do Projeto de Constituição, vem da cri-
se de outubro de 19ô5. Naquele tempo, 
o Sr. Presidente da Repúblit:a propôs ao 
Congresso a adoção de emenda consti-
tucional em que se estabelecia precisa-
mente isso. Era eu então líder da re-
presentação do PSD na Câmara dos 
Deputados. Opus-me tenazmente a essa 
alteração, que submetia os crimes de na-
tureza política, praticados por civis, à 
jurisdição militar, de caráter excepcio-
nal, repito, sujeita a uma interpretação 
muito mais restrita dos direitos indivi-
duais do que a jurisdição civil, que é a 

comum, a normal. O Congresso, afinal, 
não votou a emenda constitucional. 
Frustrou-se a iniciativa do Sr. Presiden-
te da República. 

Veio o Ato Institucional n.0 2, que 
então estabeleceu essa prática que aí 
está: competência da justiça militar. 

O § 1.0 do art. 108 da Constituição, 
após o Ato Institucional, passou a vi-
gerar com a seguinte redação: 

":i!:sse fôro especial poderá estender-
se aos civis, nos casos expressos em 
lei para repressão de crimes contra 
a segurança nacional ou as insti-
tuições militares." 

É o que se contém no projeto. Pre-
tende-se perpetuar um dispositivo fruto 
de um momento de crise, tornar cons-
titucional uma norma de exceção, 
admissível talvez em período revolucio-
nário, mas não em têrmos de permanên-
cia, incluída na Constituição. Em ver-
dade, diga-se o que se disser, e mesmo 
com a garantia de recurso para o Su-
premo Tribunal Federal, a Justiça Mi-
litar é de exceção, de caráter violento e 
mesmo quando um recurso chega ao Su-
premo, os civis já' terão sofrido as tor-
turas e os vexames dos inquéritos po-
liciais-militares. Nós, da Oposição, não 
estamos aqui para dar o nosso apoio a 
uma violência dessa natureza, contra um 
direito individual. Acho ela mais grave 
do que qualquer outra medida, mais gra-
ve do que, naquele tempo sustentei, as 
modificações sôbre intervenção federal 
nos Estados. São medidas de caráter po-
lítico que podem ainda sofrer transa-
ções. Mas esta não. Ela envolve a si-
tuação civil das pessoas e tão grave é 
que o próprio Ato Institucional decla-
rou que se passava a aplicar a todos os 
crimes definidos na Lei n.0 1. 802, Lei 
de Segurança Nacional, a jurisdição mi-
litar. 

A Emenda 717 restaura a redação do 
art. 108, parágrafo primeiro, da Cons-
tituição de 1946. Quer dizer, só admite 
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a extensão da jurisdição militar aos ci-
vis, nos casos de crime contra a segu-
rança externa do País ou as instituições 
militares. É tradição do nosso Direito 
a garantia do direito individual contra 
a coação e a violência. E é de tal or-
dem essa garantia, que a Constituição 
de 1946 só admitia a extensão da Justiça 
Militar aos civis fora daquela hipótese 
de crimes praticados contra a segurança 
externa ou as instituições militares, em 
caso de estado de sítio, determinado por 
guerra externa ou civil. É o art. n.0 207: 

"A lei que decretar o estado de sí-
tio, no caso de guerra externa ou 
no de comoção intestina grave com 
o caráter de guerra civil, estabele-
cerá as normas a que deverá obe-
decer a sua execução e indicará as 
garantias constitucionais que con-
tinuarão em vigor. Especificará 
também os casos em que os crimes 
contra a segurança da Nação ou das 
suas instituições políticas e sociais 
devam ficar sujeitos à jurisdição e 
à legislação militares, ainda quando 
cometidos por civis, mas fora das 
zonas de operação, somente quando 
com elas se relacionarem e influírem 
no seu curso." 

Só em caso de guerra externa ou guer-
ra civil, a Carta de 1946 admite, foi 
admissível, durante o estado de sítio, a 
extensão da jurisdição militar aos cri-
mes praticados pelos civis contra a se-
gurança nacional. Porém, fora das zo-
nas de operação, apenas somente quan-
do se relacionarem e influírem no curso 
dos acontecimentos. A exceção está cla-
ramente estabelecida no artigo 207 da 
Constituição em vigor. 

Isto mostra o sentido das nossas ins-
tituições, a evolução do nosso Direito, 
nesta matéria. O que se quer fazer, per-
petuando-se êsse dispositivo, é, sem exa-
gêro, uma monstruosidade com a qual 
não concordamos, pois repugna a nossa 
consciência democrática, a nossa con-

vicção de defesa dos Direitos Indivi-
duais. Por ocasião do estado de sítio que 
o Presidente João Goulart pretendeu que 
decretasse o Congresso, pediu êle se de-
clarasse logo a extensão da jurisdição 
militar aos civis. A representação do 
PSD naquele tempo, pela voz do Relator 
da matéria na Comissão de Constituição 
e Justiça, nobre Deputado Vieira de 
Melo, opôs-se veementemente a isso, 
precisamente porque não podíamos con-
cordar que fora do caso excepcionalíssi-
mo previsto no artigo 207 da Constitui-
ção, se estendesse a jurisdição militar 
aos civis. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Com o apoio da bancada trabalhista. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - V. Ex. a diz muito bem, e fa-
ço-lhe justiça neste instante. Sr. Pre-
sidente, é uma tradição nossa, não po-
demos concordar com isso. Assim como 
me opus, naquela época, à emenda cons-
titucional que estabelecia essa mons-
truosidade, essa aberração jurídica tam-
bém hoje me oponho, com tôdas as fôr-
ças da minha convicção democrática, ao 
estabelecimento dessa medida, em cará-
ter perene, na Constituição. Poderemos 
aceitá-la, apenas, na hipótese de guerra 
externa, como já está na Constituição 
de 1946, mas não a extensão da norma 
a todos os casos de segurança nacional. 
A extensão dês te conceito abrange tudo. 

Sr. Presidente, por isso defendo, com 
a veemência que V. Ex. a me perdoará, 
a Emenda n.0 717, de minha autoria, en-
tendendo que ela abrange a matéria na 
sua substância. A eménda do nobre 
Deputado Adolpho Oliveira que, a rigor, 
não a prejudicaria, envolve apenas a 
questão de definição em lei ordinária ou 
lei complementar. Também aceitaria que 
a matéria fôsse resolvida em lei comple-
mentar, mas em relação à segurança ex-
terna, ou às instituições militares, não 
no que diz respeito aos crimes contra a 
segurança nacional. (Muito bem.) 
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O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, como disse an-
tes o nobre Deputado Martins Rodrigues, 
no aparte há pouco proferido quando en-
caminhava a matéria, no Govêrno pas-
sado, a bancada trabalhista teve oportu-
nidade de opor-se a êsse tratamento 
quando se cogitou do estado de sítio pe-
dido pelo Sr. João Goulart. 

Mas, fazendo uma observação sôbre 
esta matéria, o que é importante é pre-
cisamente o que focalizou o nobre Depu-
tado pelo Ceará. Não se trata aqui, Sr. 
Presidente, de colocar a matéria nesses 
têrmos: lei complementar, fôro especial, 
lei comum. Não. O problema é funda-
mental e é anterior. A questão deve ser 
discutida noutros têrmos: devem os ci-
vis ser julgados por militares? Deve a 
Justiça Militar ter esta competência? 
Até onde vai a jurisdição dos tribunais 
militares? - f;ste o problema. 

E vejo que nós hoje, no Brasil, assis-
timos a essas transformações tôdas. Fa-
la-se, a cada momento, em política oci-
dental, mas a cada momento nos afas-
tamos do direito ocidental, das normas 
básicas dêsse direito de maneira como 
essas normas são interpretadas e apli-
cadas no Ocidente. 

Se nós fôrmos à Constituição italiana, 
uma Carta moderna, de 1947, que en-
trou em vigor em 1048, lemos, no arti-
go 103: 

"Os tribunais militares, em tempo 
de guerra, têm a jurisdição estabe-
lecida pela lei e em tempo de paz 
têm jurisdição sàmente para os de-
litos militares cometidos por mem-
bros das Fôrças Armadas." 

É êste o preceito fundamental no cam-
po do Direito. Já mostrei, discutindo 
matéria análoga, que nos Estados Uni-
dos da América - e eu citei o Juiz Dou-
glas, da Suprema Côrte - o Superior 
Tribunal Militar só pode julgar milita-
res. E, o que é mais, o Superior Tri-

bunal Militar dos Estados Unidos é cons-
tituído por civis, na sua tQtalidade. 

Pois bem. O Projeto de Constituição 
estabelece que o Superior Tribunal Mili-
tar de 15 membros possui lO militares e 
5 civis. Além disso, êsse Superior Tribu-
nal Militar vai julgar civis. Já oporia, 
mas, agora, estende-se o conceito de tal 
modo, que todos aquêles implicados em 
crimes contra a segurança nacional se-
rão julgados por êsse Tribunal, cuja 
constituição em dois terços é de mili-
tares. 

Em verdade, há o recurso para o Su-
premo, quando se tratar de civis. 

Isso, entretanto, não invalida a tese. 
O Tribunal julga civis, civis que aten-
tem contra a segurança nacional. É va-
go o têrmo; a sua amplitude, maior. 

Ora, Sr. Presidente, devíamos inspi-
rar-nos na legislação italiana, na legis-
lação norte-americana e acabar, de uma 
vez, no Brasil, com essa competência de 
Ministro militar julgar civis. Isso é um 
atentado à boa doutrina e às práticas 
dos países civilizados do Ocidente. En-
tretanto, vamos fazer o oposto, vamos 
manter e agravar os erros. 

Já que, nesta altura, não é possível, 
Sr. Presidente, acabar com essa jurisdi-
ção insólita, antidemocrática, atentató-
ria dos conceitos jurídicos do Ocidente, 
então dos males, o menor. 

Peço permissão ao nobre Deputado pe-
lo Estado do Rio, para ficar com a emen-
da do nobre Deputado do Ceará. 

Vamos, então, manter o que já estava 
na Constituição, os crimes contra a se-
gurança externa, mas nunca dar uma 
elasticidade tal que permitirá ao Tribu-
nal julgar civis, nos casos expressos em 
lei, para repressão de crimes contra a 
segurança nacional ou as instituições 
militares. 

Agora, quero chamar a atenção dos 
nobres membros desta Comissão, para 
que não se iludam muito com esta his-
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tória de lei complementar. Eu nunca me 
iludi com isso, Sr. Presidente, porque 
essa história de lei complementar é mais 
uma arapuca que está no projeto e eu 
vou mostrar a Vossas Excelências. 

Diz o art. 52, do projeto: 
"As leis complementares da Consti-
tuição ... " e peço a atenção do no-
bre Deputado pelo Estado do Rio, o 
meu companheiro de Bancada Adol-
pho Oliveira ... 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Estou atento. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - "As leis complementares da 
Constituição serão votadas por maioria 
absoluta dos membros das duas Casas 
do Congresso Nacional. .. " 

Mas não há ponto, continua: 
". . . observados os demais têrmos da 
votação das leis ordinárias." 

Isso significa que para têrmos uma 
lei complementar ... 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
E como V. Ex. a queria que fôsse? 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Peço a V. Ex.a que ouça. Para 
têrmos uma lei complementar, esta lei 
teria que ser aprovada por dois terços, 
por maioria absoluta das duas Casas do 
Congresso Nacional. Mas se a lei com-
plementar não fôr aprovada, desde que 
não seja também rejeitada, poderá 
transformar-se em lei pelo simples de-
curso do prazo. Por isso é que aqui te-
mos ". . . observados os demais têrmos 
da votação das leis ordinárias". E o Pre-
sidente pode encaminhar projeto sôbre 
qualquer matéria. Quando muito, isto 
daria margem a uma discussão. Por-
tanto, se amanhã vier uma lei comple-
mentar, de iniciativa do Poder Executi-
vo, dentro dêste rito de prazo fatal, bas-
tará que a maioria, se assim entender, 
abandone o Plenário. A lei não será 
aprovada, porque não terá maioria abso-
luta; também não será rejeitada. De-

corrido o prazo, ela se transforma em 
lei, com todos os inconvenientes da lei 
ordinária. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Permite V. Ex. a um aparte? 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Pois não. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira 
Temos de ser realistas, meu eminente co-
lega e companheiro Chagas Rodrigues. 
Temos de prever um funcionamento ho-
nesto e normal das coisas. Se ficarmos 
com esta preocupação, que eu não che-
garia a classificar de idéia fixa, nunca 
iremos votar coisa alguma, porque tôda 
e qualquer iniciativa ou proposição po-
deria ficar objeto de caducidade de pra-
zo, e, portanto, com aprovação automá-
tica. Por outro lado, todo e qualquer as-
sunto poderia ser objeto de decreto-lei. 
E não haveria mais segurança de que a 
matéria fôsse examinada e votada pelos 
representantes do povo. Ora, nobre 
Deputado Chagas Rodrigues, o que pro-
curei fazer foi enfatizar a necessidade 
de um pronunciamento da maioria abso-
luta das duas Casas do Congresso Na-
cional para que se definissem quais são 
êsses crimes contra a segurança nacio-
nal e contra as instituições militares. 
Porque isto é o que interessa. Se V. Ex.a 
agora - e V. Ex. a foi até bastante ve-
emente na condenação à minha emen-
da e é minha obrigação defendê-la. 
Se V. Ex. a entende que o mais impor-
tante é dizer segurança externa e não 
segurança nacional, V. Ex. a fica obriga-
do, perante a Comissão, a dizer qual a 
diferença que há em definir muito bem 
segurança e~terna e segurança nacional 
e a dizer qual a diferença que há entre 
uma e outra. E quem vai interpretar 
não é V. Ex.1l., não sou eu. Quem vai 
interpretar segurança externa e segu-
rança nacional é o Executivo. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Ouvi o aparte de V. Ex. a. Não 
há dúvida de que V. Ex. a procura ate-
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nuar, mas, cotno disse eu, sou contrário 
a que tribunais militares julguem civis. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Então V. Ex. a é contra as outras emen-
das também. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Evidente. E evoco aqui o texto 
da Constituição italiana, a prática nor-
te-americana e a de todos os países oci-
dentais. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
V. Ex. a apresentou alguma emenda su-
pressiva a êsse parágrafo? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Apre-
sentei meu ponto de vista. Poderei apre-
ciar uma ou outra emenda dentro do 
pensamento de que dos males, o menor. 
Não há dúvida de que a emenda de Vos-
sa Excelência, ao exigir lei complemen-
tar, pelo menos sob o aspecto da política 
legislativa, torna - se V. Ex. a me per-
mite- o projeto menos ruim. A emen-
da do nobre Deputado pelo Ceará tam-
bém reduz os efeitos, a meu ver errados, 
absurdos do projeto. Dentro dêsse pen-
samento meu, liberal, que sustentei on-
tem, no Govêrno passado, sustento ho-
je e sustentarei amanhã, diante de qual-
quer Govêrno, seja êle qual fôr, é que 
quero deixar nos Anais minha condena-
ção também a êsse êrro do projeto e 
para êle, pedir a atenção dos nobres co-
legas. 

Amanhã, poderemos ser - como já 
temos sido - surpreendidos pelos que 
vêm aplicando os atos institucionais e 
que irão aplicar os dispositivos desta 
Constituição. 

Quero é segurança jurídica para os ci-
dadãos desta República, que é, e deve 
ser República cada vez mais civilizada, 
e não militarizada. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Estou de pleno acôrdo. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Assim, Sr. Presidente, estou de 
pleno acôrdo, já que não é possível, a 

esta altura, suprimir os textos, em acei-
tar as modificações. E dentro das práti-
cas aqui, dos precedentes, pode o nobre 
Relator, se assim entender, tanto aceitar 
o preceito sugerido pelo nobre Deputado 
Martins Rodrigues, transformando a se-
gurança nacional em segurança externa, 
como pode também aceitar a sugestão 
do nobre Deputado Adolpho Oliveira. 

Acredito que, a esta altura, podería-
mos reduzir o texto constitucional pelo 
menos a essas dimensões. :tl:le ficaria, 
não há dúvida, aprimorado, ou, pelo me-
nos, teria seus efeitos reduzidos, dentro 
de uma concepção de aprimoramento, 
se aceitássemos tanto a sugestão do no-
bre Deputado do Estado do Rio, que exi-
ge lei complementar, como, igualmente, 
também melhoraríamos o projeto, a meu 
ver, se reduzíssemos os crimes contra a 
segurança nacional apenas aos crimes 
contra a segurança externa, como já fi-
gura na Constituição de 1946. 

Estas as palavras que eu desejava pro-
ferir nesta oportunidade. Não sei se o 
nobre Relator nos atenderá, mas, pelo 
menos, não iríamos aqui inspirar-nos na 
legislação dessas . duas grandes nações 
democráticas e, sim, aprimorar o texto, 
aceitando, simultâneamente, a sugestão 
do nobre Deputado pelo Estado do Rio 
e a do nobre Deputado pelo Ceará. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Dou a palavra ao Sr. Sena-
dor Eurico Rezende, que a havia cedido 
ao Sr. Deputado Chagas Rodrigues, e, 
em seguida, a darei ao Sr. Deputado 
Accloly Filho. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhamento de votação) - Se-
nhor Presidente, o que me parece estar 
havendo, não digo que seja uma tem-
pestade em copo d'água, como insinuou 
aqui a latere o eminente Senador José 
Gulomard, mas multo pessimismo. 

O artigo 120 do projeto diz: 
"A Justiça Militar compete proces-
sar e julgar, nos crimes militares de-
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finidos em lei, os militares e as pes-
soas que lhes são assemelhadas." 

E, o parágrafo 1.0 : 

":esse fôro especial poderá esten-
der-se aos civis, nos casos expressos 
em lei para repressão de crimes con-
tra a segurança nacional ou as ins-
tituições militares; nesse caso a lei 
assegurará recurso para o Supremo 
Tribunal Federal." 

Em primeiro lugar, temos de consi-
derar aqui a figura da unidade proces-
sual. Se o militar praticou um crime ci-
vil, obviamente, êle não vai ser julgado 
pelo tribunal militar; se um civil pra-
ticou um crime militar, o lugar de ser 
êle julgado é no tribunal militar, por-
que, para isso, a Constituição estabele-
ceu a especialização judiciária. Querer 
inverter a jurisdição é subverter a pró-
pria ordem constitucional. De modo que, 
preliminarmente, não se deve estranhar 
o fato de um civil estar num tribunal 
militar. 

O Sr. Senador lleribaldo Vieira - Da 
mesma forma os militares são julgados 
nos tribunais civis. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Exatamente. Isto é evidente, Sr. 
Deputado Chagas Rodrigues, é, até, gra-
matical. 

O Sr. Deputado Chagas Rmlrigues -
Tanto não é que a Constituição italia-
na, a dos Estados Unidos, bem como ju-
ristas do Ocidente não admitem isso, 
Srs. Senadores. Vamos, agora, dar lição 
de Direito aos p:wos civilizados do mun-
do, logo nós desta democracia de hoje? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Acontece, Sr. Deputado, que não sei 
se essa informação de peregrinação geo-
gráfica que V. Ex. a está dando agora à 
Comissão realmente tem validade. Mas, 
o que posso dizer - e tenho alguma 
curiosidade pela pátria do Direito Pe-
nal - é que as leis italianas são rigoro-
síssimas em matéria de crimes contra a 

segurança nacional. V. Ex. a pode ar-
riar a sua adiposa biblioteca e verá 
que é uma das legislações mais critica-
das do mundo, no setor de crimes mili-
tares, pelo pensamento jurídico do 
Ocidente. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho -
Não desejo a polêmica, mas peço ao no-
bre Deputado Chagas Rodrigues que me 
permita fazer referência a uma decisão 
da Suprema Côrte americana, a respeito 
do problema que focalizou. Quando da 
ocupação de fôrças militares america-
nas na Itália, foi instaurado um processo, 
onde civis figuraram. Levado o caso, 
afinal, à Suprema Côrte, foi vencedora 
a decisão de que os civis fôssem julga-

. dos, em determinados casos, pela Justiça 
Militar. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues 
Em tempo de guerra. Casos raros. 

O Sr. Deputado Djalma r&trinho 
Não era tempo de guerra. Era após-
guerra. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Na 
fase de ocupação. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Então, Sr. Presidente, verifica-se que 
há um sistema de prevenção passionali-
zada contra o dispositivo do projeto. 

E começaremos por invocar o depoi-
mento de um elemento de vanguarda da 
honrada Oposição, o do Sr. Deputado 
Nelson Carneiro, cuja emenda atinente 
a essa matéria foi acolhida pelo Sr. Re-
lator-Geral. Na Emenda plúrima núme-
ro 130, a única alteração que o Sr. Depu-
tado Nelson Carneiro oferece, nesse ân-
gulo, é a seguinte (Emenda 130/50): "Ar-
tigo 120 - Onde se diz "Nesse caso a lei 
assegurará recurso para o Supremo Tri-
bunal Federal", diga-se: "com recurso 
ordinário para o Supremo Tribunal Fe-
deral." 

Verifica-se, então, que, aprovada como 
foi a Emenda Nelson Carneiro - e no 
campeonato da democracia creio que 
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ninguém aqui pode levar a melhor sô-
bre o Deputado Nelson Carneiro; o má-
ximo que pode acontecer é um honroso 
empate ... 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Com Vossa Excelência. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- ... o dispositivo ficará assim na par-
te final: "Nesse caso, a lei assegurará 
recurso para o Supremo Tribunal Fe-
deral." - Recurso ordinário, de qualifi-
cação, portanto, benéfica. 

Então, far-se-á um confronto com a 
Constituição de 1946, louvada e aplaudi-
da na oportunidade dêsses debates. Diz 
o projeto: 

"Êsse fôro especial poderá estender-
se aos civis, nos casos expressos em 
lei para repressão de crimes contra 
a segurança nacional ou as institui-
ções militares; nesse caso a lei as-
segurará recurso para o Supremo 
Tribunal Federal." 

E a Constituição de 1946: 
"Êsse fôro especial poderá estender-
se aos civis, nos casos expressos em 
lei, para a repressão de crimes con-
tra a segurança externa do País ou 
as instituições militares." 

Daí, chega-se à seguinte conclusão. 
V. Ex.a, Sr. Deputado Chagas Rodrigues, 
que perlonga tantas bibliotecas da ci-
vilização ocidental, verificará que a 
Constituição de 46 não dá acesso, não 
fornece nenhuma escada, nenhuma pin-
guela para o Supremo Tribunal Federal, 
e o projeto dá êsse recurso; ordinário, 
graças à Emenda Nelson Carneiro - e 
V. Ex. a em vez de criticar, deveria es-
tar emendando, como o Deputado Nel-
son Carneiro. O projeto foi melhorado 
nesse setor. 

Ora, lei complementar para definir 
crimes! Pergunto- e o nobre Deputado 
Chagas Rodrigues desculpe a insistência, 
mas é a fascinação que V. Ex. a desper-
ta - se V. Ex.a, como Deputado Fe-

deral, votou a respeito da conceituação 
e definição de crimes e apenamentos por 
lei complementar. Não. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Porque não havia no sistema constitu-
cional brasileiro a figura da lei com-
plementar. Agora, é que se está criando 
essa figura. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
O fundamental é que estamos alargan-
do a competência do Tribunal Militar. 
Em lugar de "segurança externa" esta-
mos elevando o conceito para segurança. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- O conceito de segurança, Excelência, 
é um só, para efeito penal. O apenamen-
to é que num ou noutro caso varia para 
menos ou para mais. Parece que estou 
argumentando com o óbvio, o que é cen-
surável em mim, mas é mais censurável 
ainda V. Ex. a não querer compreender 
o óbvio. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
O óbvio vai a tal ponto que, dentro do 
conceito de segurança nacional, já se 
baixou decreto-lei sôbre aluguéis. 

O SR. SENADO& EURICO REZENDE 
-Não se preocupe V. Ex. a, porque quem 
fôr condenado por crime contra a se-
gurança nacional, militar ou civil, não 
vai pagar aluguel. O encarceramento é 
gratuito. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna- Vos-
sa Excelência, quando se refere ao Depu-
tado Nelson Carneiro e à sua emenda, 
V. Ex. a como bom advogado criminal, 
esqueceu de fazer referência também a 
uma emenda do mesmo Deputado (Emen-
da n.0 130/49) que substitui a alocução 
"segurança nacional" por "segurança 
externa". Para completar: neste caso a 
lei assegurará recurso para o Supremo 
Tribunal Federal. Então, todo o edifício 
que Vossa Excelência arquitetou para 
situar o seu pensamento na base de uma 
argumentação Nelson Carneiro ruiu, por-
que Vossa Excelência não completou o 
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pensamento Nelson Carneiro. 1!:le faz um 
conjunto de emendas. V. Ex.a extraiu 
uma para justificar seu raciocínio e eli-
minou outras, porque favorecia o con-
trário. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Era o que tinha de fazer, Excelência, 
porque o Poder Legislativo não está con-
fiado só ao MDB, está confiado também 
à ARENA. Então, aproveita-se uma por-
ção de reivindicações do Sr. Deputado 
Nelson Carneiro e aproveita-se outra 
porção de preceitos contidos no projeto. 
O MDB, inobstante o valor cultural e o 
emolduramento moral de seus membros, 
não pode exercer aqui o monopólio le-
gislativo. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Nin-
guém está querendo isto. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Nós também queremos participar da 
elaboração constitucional. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - É o 
que todos estamos fazendo. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Mas a captação de uma idéia salu-
tar do Sr. Deputado Nelson Carneiro dá 
a medida exata de nossa transigência 
em confronto com a intransigência pelo 
menos do nobre Deputado Chagas Ro-
drigues. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
V. Ex.a está fabendo menção injusta à 
representação do MDB nesta Casa. 

Ainda há pouco, e não obstante 
as divergências que corriam exatamente 
na Bancada da ARENA, a representação 
do MDB apoiou segura e tranqüilamen-
te uma emenda do ilustre Líder do Go-
vêrno na Câmara dos Deputados. 

O SR. SENADOR EURICO'REZENDE 
- Estamos acolhendo também várias 
emendas de Vossas Excelências. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Então vamos acabar com o uso dessa 
linguagem, p a r a mantermos perfeita 

cordialidade. Ninguém pode impor ao 
outro, individualmente ou em grupo, o 
exercício ou a detenção da verdade. Nós 
dialogamos, tentando convencer uns aos 
outros. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Foi o que fiz, Excelência. O eminen-
te Senador Aurélio Vianna acentuou a 
circunstância de ter captado um ângulo 
da emenda diversificada do nobre Depu-
tado Nélson Carneiro, aquêle que con-
sultava o meu ponto de vista e ter dei-
xado outra, mas isso é justamente do 
diálogo, faz parte da controvérsia de-
mocrática e da polêmica. A colaboração 
do MDB merece os nossos aplausos e 
há de merecer a sinceridade da grati-
dão dêste jovem País. Mas, Sr. Presi-
dente, há outra coisa: aceitamos outra 
emenda de fundamental importância do 
nobre Deputado Nelson Carneiro, vale 
dizer, de um dos pensamentos vanguar-
Jeiros da Oposição. Nessa mesma Emen-
da 130, acolhemos a exigência de ser 
precedida de audiência do Senado Fe-
deral a nomeação de Ministros para· o 
Superior Tribunal Militar. Isto mostra 
que o Legislativo terá a sua fiscalização 
prévia, a sua seleção preliminar debru-
çada s ô b r e a composição de nossa 
mais importante Côrte Militar. E agora, 
para terminar, o eminente Deputado 
Martins Rodrigues tachou a Justiça Mi-
litar de Justiça violenta. Não concordo, 
porque o que eu tenho assistido, o que 
eu tenho visto repetidas e freqüentes 
vêzes, é o honrado Superior Tribunal Mi-
litarí, não mandar prender, mas itera-
tivamente mandar soltar. Aquêles que 
vêem as imagens da televisão, que lêem 
as colunas da imprensa, aquêles que 
ouvem as vozes do rádio, já se habitua-
ram a verificar que o que se formou 
é um realejo de concessões de habeas 
corpus no Superior Tribunal Militar e 
êsse Tribunal, por isso mesmo, vem sen-
do alvo dos maiores louvores e elogios 
da imprensa que defende o vigoroso pen-
samento da Oposição. 
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Com estas palavras, Sr. Presidente, de-
sejo fazer um a pêlo à Oposição. Que se 
tranqüilize. O projeto foi melhorado. O 
preceito, com as alterações que estão 
sendo introduzidas, irá servir sob a égide 
do direito e da justiça aos interêsses 
fundamentais dêste País e principal-
mente da segurança nacional. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Devo agora dar a palavra ao 
Sr. Deputado Accioly Filho. Entretanto, 
conforme já estava previamente anun-
ciado, deveremos suspender os nossos 
trabalhos às 19,30 horas, para recome-
çarmos às 20,30. Como é natural, o Sr. 
Deputado teria assim muito restrito o 
seu tempo para falar sôbre a matéria. 
Prefiro, então, suspender os nossos tra-
balhos, para reabri-los às 20,30, assegu-
rada a palavra primeiramente ao Depu-
tado Accioly Filho e depois ao Senador 
Aurélio Vianna. 

(Encerram-se os trabalhos às 
20 horas e 22 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Está reaberta a Sessão. 

Tem a palavra o nobre Deputado 
Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO -
Sr. Presidente, o debate, a meu ver, pode 
ser restrito a três temas: primeiro - se 
deve a extensão do fôro especial aos civis 
estender-se por lei complementar ou por 
lei comum; segundo - se essa extensão 
deve ser efetivada para repressão de 
crimes contra a segurança externa ou 
contra a segurança nacional; terceiro -
se deve ou não haver recurso ordinário 
para o Supremo Tribunal Federal. 

Com relação ao primeiro tema, Sr. 
Presidente, é de se salientar que já na 
Constituição de 34 era prevista a regula-
mentação do fôro especial para os civis 
por meio de lei ordinária. Nem se po-
dia prever de outra forma, dado que não 
existia êsse nôvo tipo de legislação com-
plementar. Assim se fêz também em 46, 

sempre por lei ordinárta - e não se 
tem notícia de que o legislador se tives-
se excedido na competência que recebeu 
da Constituição. 

O que está ocorrendo na elaboração 
desta Carta é que ela acabará por se 
transformar numa Carta de desconfian-
ças. Aqui o Executivo desconfia do Legis-
lativo; o Legislativo desconfia do Exe-
cutivo; ambos desconfiam dos Estados; 
a Maioria desconfia da Minoria; a Mino-
ria, por sua vez, desconfia da Maioria. 

É preciso que haja um crédito de con-
fiança a nós próprios, legisladores. 

Neste caso, é evidente que o legisla-
dor é que vai elaborar a lei especial, co-
mo já elaborou, por fôrça da Carta de 
1946, e o legislador anterior, por impe-
rativo da Carta de 34. 

Acho que é questão de somenos. Pode 
a lei ordinária dispor sôbre essa exten-
são do fôro especial. 

Com relação ao segundo tema - se-
gurança externa ou segurança nacional: 
L 

Creio, Sr. Presidente, que o conceito 
de segurança externa ficou superado com 
a Guerra Civil espanhola. 

Diz-se que a República espanhola ruiu 
porque então se acreditava muito na se-
gurança externit, quando ali surgiu a 
chamada "quinta colu:::a". A República 
espanhola via-se a braços com uma 
guerra civil, e, queria comportar-se den-
tro dos rigores dos figurinos constitucio-
nais do século passado. Com a Guerra 
Civil instalada em seu território, o Go-
vêrno republicano não podia se defender 
das greves que estalavam a todo instan-
te em Madri e, sobretudo, em Barcelona. 
E a República caiu exatamente por isso, 
porque não havia instrumento legal 
para defender o Estado, no caso de se-
gurança interna, mas só externa. Acho 
que segurança nacional define e acaute-
la melhor o interêsse do Estado. Aliás, a 
Carta de 1946 já fala em segurança da 
nação. Éste conceito de segurança nacio-
nal não é tão nôvo assim. 
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No art. 207, que dispõe sôbre o estado 
de sítio, diz: 

"A lei que decretar o estado de sí-
tio; 

Especificará também os casos em 
que os crimes contra a segurança 
da Nação ou das suas instituições 
políticas ou sociais devam ficar su-
jeitos à jurisdição e à legislação mi-
litares, ainda quando cometidos por 
civis." 

Ora, a Carta de 1946 já estende o fôro 
militar aos civis, não só nos casos de 
segurança externa, como nos de segu-
rança da nação, que compreende tam-
bém a segurança interna, desde que o 
perigo para esta segurança esteja den-
tro do território nacional. 

É assim, Sr. Presidente, o segundo te-
ma também desprezível. 

Não vejo, hoje, como distinguir segu-
rança externa de segurança interna, 
desde que esteja em jôgo a segurança 
nacional. 

Com respeito ao terceiro tema - re-
curso ordinário para o Supremo Tribu-
nal Federal das decisões dos Tribunais 
Militares -não há razão para levantar 
esta questão, face ao que está disposto 
no art. 112, Il, letra c: 

"É da competência do Supremo Tri-
bunal Federal julgar em recurso or-
dinário os casos previstos no arti-
go 120, §§ 1.0 e 2.0 " 

Já está, portanto, decidido no próprio 
corpo da Constituição. 

Por isso, Sr. Presidente, vou votar de 
acôrdo com o texto do Projeto, porque 
acho que êle atende melhor aos inte-
rêsses do País e não põe em perigo a 
liberdade dos cidadãos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A palavra tinha sido assegu-
rada ao Sr. Senador Aurélio Vianna. 
Dou-a, entretanto, ao Sr. Senador Ulys-

ses Guimarães, porque já vi o aceno do 
Sr. Senador Aurélio Vianna concordan-
do com essa precedência. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, agradecendo - o 
que não me surpreende - o gesto de cor-
tesia, habitual, do eminente companheiro 
de partido e líder, Senador Aurélio Vian-
na, desejo dizer o seguinte: considero que 
a formulação contida no art. 120 não é 
boa. Não foi feliz. Sei, Sr. Presidente, 
que, num esfôrço muito grande, dentro 
da rigidez da conceituação inicial, quan-
do o assunto é visto por setores que não 
têm a visão panorâmica e política que o 
Congresso costuma ter, embora, em cer-
tos casos até agindo com a boa-fé que 
reconhecemos - sei que cautelas fo-
ram tomadas, inclusive esta tão impor-
tante que possibilitará o pronuncia-
mento conclusivo e final da instância 
suprema do Judiciário do País. Não há 
dúvida nenhuma. Quero, no meu pro-
nunciamento, consignar que eu, parti-
cularmente, registro os progressos que 
foram feitos dentro da idéia inicial, que 
era, positivamente, muito pior do que 
a que se contém no art. 120. 

Mas, isso não quer dizer que nós con-
sideremos o texto o melhor para a es-
pécie. 

No mesmo sentido, Sr. Presidente, o 
êrro da matéria está na rigidez do seu 
enunciado, porque, em determinadas 
circunstâncias, o Estado poderá desejar 
usar na instrumentação referente à se-
gurança, inclusive nacional, medidas ex-
cepcionais, mas não desejar ir ao ponto 
de determinar que o julgamento conse-
qüente se faça pela Instância Militar. O 
próprio Govêrno, o próprio Estado po-
derá ter êsse problema dada a rigidez 
do texto. 

O que caracteriza debelar uma difi-
culdade que se situe na área da segu-
rança nacional não é julgar o crime; isso 
se faria a posteriori, já seria para 
exemplificar aquêles que ousassem tanto. 
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Há as medidas de pronto, de imediato, 
as medidas excepcionais, não sendo con-
veniente, porém, que fôsse sempre à 
Instância Militar a pregar civis. 

Ésse me parece o pecado dessa reda-
ção. Contudo, Sr. Presidente, entendo 
que possivelmente, através da lei que se 
vai editar- e quando aqui se fala casos 
ela evidentemente te r á que ser de 
um enunciado casuístico - poderíamos 
apetrechar, instrumentalizar o Govêrno, 
o Estado, na espécie, de tal maneira, 
não para atrapalhá-lo mas para ajudá-
lo, a fim de que êle não tenha dificul-
dades nem cuidado para usar as medi-
das em assunto de segurança nacional, 
sem chegar a essas conseqüências. 

Minha intervenção foi mais no senti-
do de trazer êsse suplemento, êsses ele-
mentos para assunto de tanta impor-
tância, caracterizando a nossa ou a mi-
nha inconformidade por essa redação. E 
se ela prevalecer, ficarei na expectativa 
de que seja possível tornarmos mais 
dúcteis, mais maleáveis as configurações 
que irão surgir quando da elaboração da 
lei que irá regulamentar ou tornar auto-
exequível o art. 120. 

Eram as considerações, Sr. Presidente, 
a respeito da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Senador 
Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, pretendo ser breve, se-
não brevíssimo. 

A tese fundamental que vem sendo 
defendida por alguns é de que a Justi-
ça Militar não deve julgar civis. Na ver-
dade, a defesa dessa tese traria impli-
cações fundamentais, a primeira das 
quais um pedido, através de emenda, da 
supressão do texto. Aí, estaria justifica-
da a tese. Pedia-se, porém, uma modi-
ficação: ao invés de crime contra a se-
gurança da Nação brasileira, contra a 
segurança nacional, os civis seriam jul-
gados por militares, pela justiça militar, 

se cometessem crimes contra a seguran-
ça externa do País, ou contra as insti-
tuições militares. Um dos nossos colegas 
do MDB apresentou emenda. Deseja que 
nos casos e"-1Jressos em lei para a re-
pressão de crimes contra a segurança 
nacional, essa lei seja complementar. 
Isto porque êsse nosso colega está na-
quela faixa dos que não encontram uma 
fronteira muito definida entre o con-
ceito de crime contra a segurança na-
cional e crime contra a segurança exter-
na do País. É bem verdade que êsse fôro 
especial não é obrigatório, pela consti-
tuição; poderá estender-se aos civis. Não 
é imperativo. Dá-nos a entender que, 
se não houvesse necessidade, não haveria 
nenhuma lei para regular a repressão 
de crimes contra a segurança nacional. 
Se houvesse necessidade, a lei seria dis-
cutida e seria votada. 

Nós nos filiamos à corrente dos que 
defendem a tese de que não haveria ne-
cessidade para a defesa do Estado na-
cional de tal dispositivo inserto na Cons-
tituição brasileira. 

Está provado que tribunais civis, em 
determinadas circunstâncias, são tão se-
veros ou mais severos do que tribunais 
militares no julgamento de civis ou de 
militares. A História nô-lo diz através 
de exemplos que todos conhecemos. Lo-
go, não haveria necessidade, num Esta-
do organizado, de uma Justiça Militar 
para impedir crimes contra a segurança 
nacional. 

O MDB decidiu lutar contra êsse dis-
positivo, através das emendas que fo-
ram apresentadas. E eu o faço, também, 
por convicção expressa nas palavras que 
todos ouviram. 

A questão mesma torna-se um tanto 
ou quanto difícil, porque fôsse eu da Es-
cola Superior de Guerra, diria psico-
social. Civil julgado por militares? Mi-
litar julgado por civis? Isso seria inad-
missível, como se, realmente, fôssem 
duas nações, a nação civil e a nação mi-
litar. Entretanto, a nação é uma só. 



-434-

Sr. Presidente, nós esperamos - e 
quase que usei da palavra mas para ter-
minar, e vou terminar, porque o tempo 
é curtíssimo - que os nossos grupos se 
organizem. de tal modo que, um ou dois 
se apresentando e revelando o pensa-
mento da maioria, se não da coletivida-
de, nos leve à votação das matérias. Se 
essa emenda é importante, muito mais 
importante do que ela é a que trata dos 
direitos e garantias individuais. 

Então, Sr. Presidente, o nosso apêlo ao 
Senador Eurico Rezende e a mim mes-
mo, é porque discutamos a matéria, mar-
cando a nossa posição e passando adian-
te, para que, amanhã, não sejamos 
acusados pela Nação brasileira, de, em 
tendo podido fazer algo de melhor, nos 
detivéssemos numa guerra apenas de 
palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não havendo mais quem se 
queira pronunciar sôbre a matéria, dou 
a palavra ao Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Nada mais te-
nho a acrescentar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Assim, tem a palavra o Sr. 
Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) -Sr. Presidente, Senhores re-
presentantes, a Comissão examina es-
pecialmente duas emendas apresenta-
das ao § 1.0 do art. 120 do projeto. A 
primeira delas determina que a lei es-
tenderá o fôro militar aos civis. Deverá 
ser uma lei complementar. É de auto-
ria do nobre Deputado Adolpho Olivei-
ra. A segunda emenda, apresentada pe-
lo nobre Deputado Martins Rodrigues, 
propõe a alteração do texto do art. 1.0 , 

substituindo a expressão "segurança na-
cional" por "segurança externa". 

Creio, Sr. Presidente, que a melhor 
maneira de justificar o ponto de vista 
do Relator, favorável à manutenção do 

texto com aceitação da emenda do no-
bre Deputado Nelson Carneiro, de núme-
ro 130/50, é dizer à Comissão como exa-
minou o dispositivo, tendo em vista a 
redação inicial do projeto. 

Em primeiro lugar, o Relator não po-
deria examiná-lo separadamente dos ou-
tros dispositivos do projeto que cuidan-
do a mesma matéria. 

Realmente, as diferenças entre o tex-
to da Constituição de 46 e o texto pro-
posto, são: primeiro, o projeto determi-
na que o fôro especial poderá estender-
se aos civis no caso expresso em lei. O 
texto de 1946 assim está redigido: 

":ll:sse fôro especial poderá estender-
se aos civis no caso expresso em lei." 

Adiante, o texto do projeto inova, al-
terando a expressão "segurança exter-
na" por "segurança nacional". 

Finalmente, o texto do projeto deter-
mina que nesse caso, no caso do fôro es-
pecial militar para os civis, a lei assegu-
rará recurso para o Supremo Tribunal 
Federal. Mas, Sr. Presidente, a primeira 
preocupação que nos assaltou foi, tendo 
em vista a amplitude do campo em que 
o dispositivo vai vigorar, verificar dos 
instrumentos que irão aplicar à lei de-
corrente dêsse mesmo dispositivo. O Su-
premo Tribunal Federal, pelo projeto, é 
enriquecido na sua competência e, por 
isso, aceitando-se a Emenda n.O 130, se 
determina que a nomeação dos minis-
tros do Tribunal Superior Militar seja 
precedida de manifestação sôbre os no-
mes indicados do Senado da República. 
Já ai, no conjunto de dispositivos cons-
tantes do projeto sôbre a matéria, há 
modificação que não pode ser despreza-
da quando do exame do dispositivo do 
art. 120. 

É bom de se notar que a manifesta-
ção do Senado sôbre a escolha dos mi-
nistros do Tribunal Superior Militar, ór-
gão de cúpula da Justiça Militar, tem 
profundo significado e deve pesar no 
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julgamento do parecer sôbre as emen-
das apresentadas. Tendo em vista êste 
enriquecimento inequívoco, o Relator, 
acompanhando o voto do Sub-Relator, 
acolheu emenda do Deputado Nelson 
Carneiro que explicita ser o recurso, 
previsto no parágrafo, recurso ordinário 
para o Supremo Tribunal Federal. Veja 
V. Ex.a a preocupação do Relator e do 
Sub-Relator. 

Fizemos constar do próprio dispositivo 
recurso que tem efeito suspensivo e que 
permitirá ao STF examinar a matéria, 
inclusive nas questões de fato. 

Então, o que vai ocorrer na prática é 
que a decisão não só é decisão final co-
mo tem efeito prático. Vai ser proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Para um esclarecimento: há casos 
em que, honestamente, a Liderança da 
ARENA nos declara que poderão ser re-
vistos quando do debate da matéria no 
Plenário. Nós gostaríamos de uma infor-
mação de V. Ex.a: esta emenda Nelson 
Carneiro será mantida pela ARENA no 
Plenário? 

Isto é muito importante para nós. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 

(Relator) - Sr. Senador Aurélio Vianna, 
não sou o responsável pela liderança da 
ARENA, mas creio que não estarei in-
correndo em leviandade se, firmado na 
maneira aberta e sincera como temos 
debatido as emendas polêmicas no seio 
desta Comissão, disser que acredito ser 
possível, a qualquer instante, uma re-
visão de posições, tendo em vista os no-
vos argumentos que nos sejam apresen-
tados. 

Esta é a posição do Relator. V. Ex.a 
é testemunha da retificação do meu pa-
recer, na sessão de ontem à noite, no 
que toca à emenda de autoria do nobre 
Senador Dinarte Mariz. A mim não só 
não me causa repugnância como tenho 
absoluta consciência de que estou de-
fendendo uma fórmula que, na prática, 

quando fôr exercitada pela Justiça, não 
permitirá quaisquer abusos ou injusti-
ças porque entendo que o recurso ordi-
nário ao Supremo Tribunal Federal e a 
escolha dos juízes do Tribunal Superior 
Militar, precedida de manifestação do 
Senado, dão ao sistema aquelas garan-
tias capazes de me encher de entusias-
mo e convicção para defender o texto 
com as emendas. 

ll:sse é o meu ponto de vista agora e 
o defenderei no Plenário porque o no-
bre Presidente me adverte que a per-
gunta de V. Ex.a tem dois sentidos: 
primeiro, se estaria disposto a examinar 
quaisquer outras sugestões; e segundo, 
se a manifestação, nesse momento fa-
vorável ao texto e às emendas citadas, 
vai ser manifestação de Plenário. Quan-
to à segunda parte, não há dúvida: o 
Relator vai defender no Plenário e quan-
to à primeira, não me sentirei diminuí-
do se, amanhã, uma outra fórmula me 
fôr apresentada e contar com a aquies-
cência e o apoio das lideranças. 

Sr. Presidente, acredito que não raro 
a tarefa do Relator, em matéria de ta-
manha importância, é ao mesmo tem-
po uma tarefa de ourives e uma tarefa 
de projetista de grandes obras civis. ll:le 
tem de ter noção da importância do de-
talhe e também noção da importância 
do conjunto. ll:sse o nosso trabalho. 

Ao decidir sôbre as emendas o primei-
ro dever do Relator é examinar o texto 
sôbre o qual ela incide, as suas reper-
cussões, mas é necessário também que 
olhe para todo o trabalho da elabora-
ção constitucional. Isto é um dispositivo 
que diz bem de perto aos direitos e às 
garantias, à liberdade do cidadão, à se-
gurança. Examinei tendo em vista pri-
meiro a sua repercussão no campo dês-
ses direitos, e achei que tais direitos es-
tão perfeitamente acautelados no pro-
jeto, e mais acautelados ainda através 
das emendas aceitas pelo Sr. Sub-Rela-
tor. 
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Não acredito que o Supremo Tribunal 
Federal, que vai por fim decidir sôbre os 
processos instaurados em virtude da lei 
a que alude o art. 120, vá permitir que 
se desnature o objetivo desta lei, vá per-
mitir que ela se transforme em outro 
instrumento, senão aquêle de defesa da 
segurança nacional e das instituições mi-
litares. 

Mas êsse dispositivo tem ligações com 
todos os outros que temos examinado e 
que se relacionam com os direitos e ga-
rantias individuais, com o clima de se-
gurança, e não raras vêzes temos, aqui, 
discutido matéria correlata e em con-
junto. 

Estou absolutamente seguro de que, 
tanto os representantes da Maioria, co-
mo da Minoria, têm feito trabalho de 
aperfeiçoamento do projeto, nesse par-
ticular. E, se ainda não examinamos 
questões vitais, nesse terreno, já as ma-
nifestações, tanto da Maioria como da 
Minoria, nos permitem afirmar que so-
luções vitais serão adotadas, tendo em 
vista aquêles princípios que todos de-
fendemos: de resguardar a liberdade do 
cidadão, de proteger os seus direitos, de 
assegurar as suas garantias individuais. 

Senti, durante todo o debate, princi-
palmente por parte daqueles que con-
denaram o dispositivo e procuraram 
modificá-lo através das Emendas núme-
ros 717 do Deputado Martins Rodrigues, 
e 798, de autoria do nobre Deputado 
Adolpho Oliveira, uma certa idiossin-
crasia à possibilidade de os civis serem 
submetidos a fôro especial, no caso fôro 
militar. Mas ainda quando comecei o 
estudo da matéria, nos dias que ante-
cederam a votação nesta Comissão do 
parecer global que apresentei sôbre a 
proposição, tive ocasião de me deter em 
artigo de fundo publicado pelo grande 
jornalista brasileiro Danton Jobim, em 
que afirmava - eu não tenho de me-
mória o texto exato, mas guardei o con-
texto - que os ministros do Superior 
Tribunal Militar têm-se mostrado, em 

muitos casos, mais sensíveis que os do 
Supremo, de uma sensibilidade gritan-
te, e que naquele tribunal superior mais 
sensíveis ainda se têm manifestado os 
juízes militares do que os juízes civis. 

O importante, pois, no caso, no meu 
entender, não é discutir conceitos de se-
gurança nacional e de segurança exter-
na. E aqui o nobre Deputado Accioly Fi-
lho, no meu entender, esclareceu a ques-
tão com raro brilhantismo. O importan-
te é se estabelecer uma regra que per-
mita um sistema de segurançu. E isto 
foi feito, porque a última palavra será a 
do Supremo Tribunal Federal, onde a 
matéria chegará através de recurso or-
dinário. O Supremo terá pois ampla com-
petência para examinar tôda ela. O im-
portante é que, uma vez que se altera 
a competência dos tribunais militares, 
que a sua composição seja precedida de 
manifestação do Senado Federal. 

l!:stes os pontos importantes. E por 
isto, Sr. Presidente, sem querer, de mo-
do nenhum, insurgir-me contra as crí-
ticas aqui levantadas, e até hoje, após 
os nossos debates da tarde, pela primei-
ra vez eu não mantive aquela serenida-
de que devo ter como Relator. Feliz-
mente não foi durante os debates na Co-
missão, mas logo em seguida, quando o 
nobre Deputado Ulysses Guimarães teve 
a generosidade de me procurar e eu, con-
fesso, na presença do Sr. Presidente da 
Comissão, aqui mesmo nesta cadeira, não 
dei uma resposta às ponderações judi-
ciosas de S. Ex.a, como seria do meu de-
ver. 

Quero pedir escusas publicamente. Te-
nho consciência de que não fui, de mo-
do nenhum, grosseiro, mas o cansaço fêz 
com que eu, imediatamente, começasse 
a alinhar os meus argumentos sem an-
tes ouvir os argumentos de S. Ex.a 

Quero que me perdoe pela quebra da 
atenção ou pela incivilidade. Quero crer 
mesmo que não chegou a ser incivilida-
de, mas foi a quebra daquela atenção 
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que devo a meus ilustres colegas com 
assento nesta Comissão. Essa incivilida-
de, se revelou em eu querer, desde lo-
go, apresentar os meus argumentos e, 
especialmente, os meus sentimentos, pro-
curando chamar para mim, publicamen-
te, alguns serviços do trabalho de aper-
feiçoamento dêsse dispositivo, quando eu 
deveria, antes de qualquer atitude, pro-
curar ouvir. 

Ouço o aparte do nobre Deputado. 
O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -

Desejo dizer a V. Ex.a que não registrara 
qualquer gesto de descortesia de V. Ex.a 
a meu respeito. Inclusive nesse episódio, 
V. Ex.a não constituiu exceção às nor-
mas de cavalheirismo, e cortesia de tra-
to, traços da personalidade de V. Ex.a É 
que os debates estavam acalorados e 
V. Ex.a, como bom relator, refletia êsse 
aspecto caloro1;o dos debates. Tomo êsse 
gesto de V. Ex.a mais como um exem-
plo de sua cortesia, que tanto nos ca-
tiva. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, acredito que, 
com estas palavras desalinhavadas, jus-
tifiquei o meu ponto de vista. O relator, 
de modo nenhum, foi insensível ao aper-
feiçoamento do dispositivo. O relator, 
com o auxílio precioso do Sr. Sub-Rela-
tor, procurou aperfeiçoá-lo de modo a 
que contivesse aquelas garantias indis-
pensáveis num regime democrático. E 
estou convencido de que, da maneira 
como está redigido, não vai, de modo al-
gum, se fazer numa ameaça, ou fator de 
insegurança, muito pelo contrário, êle 
terá como fator de sua segurança plena, 
a ação e a palavra do Supremo Tribunal 
Federal em todos os casos, pois que em 
todos os casos êle estará presente em 
virtude da lei a que se refere o disposi-
tivo do art. 120: todos os casos terão seu 
final, em recurso ordinário, no Pretória 
Excelso, o S u p r e m o Tribunal Fe-
deral. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Durante os debates, tivemos 

de resolver algumas questões de ordem, 
uma delas suscitada pelo Sr. Deputado 
Martins Rodrigues sôbre se a decisão a 
ser tomada implicaria a rejeição ou a 
rejeição da emenda do Sr. Deputado 
Martins Rodrigues. Ficou então decidido 
que não. Teríamos, assim, de votar as 
duas emendas, primeiro a emenda do 
Sr. Deputado Adolpho Oliveira; depois, 
seja qual fôr o resultado da votação, a 
emenda do Sr. Deputado Martins Rodri-
gues. 

Parece-me que, dos debates, ficou cer-
to que, apreciando nós estas duas emen-
das, no caso de sua aprovação ou rejei-
çáo, estará resolvida a questão, porque 
seguimos, neste particular, durante o 
debate, a determinação de um dos arti-
gos das Normas, segundo o qual as 
emendas que versam o mesmo assunto 
serão votadas em dois grupos. 

Trata-se do mesmo assunto. Ficará 
bem explícito que a apreciação dessas 
duas emendas dará o significado exa-
to do pensamento dos Senhores mem-
bros da Comissão. 

O SR. SENADOR JOSAPIIAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão. de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Pela ordem) -No debate, se não 
me engano, verifica-se que há três pontos 
de vista apreciados: a emenda Martins 
Rodrigues substitui, no projeto, a expres-
são segurança nacional" por "segurança 
externa" e torna explícito que o recurso 
para o Supremo Tribunal Federal é re-
curso ordinário. 

A emenda Adolpho Oliveira acrescen-
ta a expressão "complementar" depois 
da palavra "lei". 

O nobre Relator aceita o acréscimo da 
expressão "complementar", assim como 
aprova a emenda Nelson Carneiro, tor-
nando explícito que o recurso é ordinário. 
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O nobre Relator não aceita a inclusão 
da expressão "complementar" e nem 
"segurança nacional" por "segurança ex-
tema". 

Sendo assim, Sr. Presidente, tenho a 
impressão de que seria mais convenien-
te que pudéssemos variar de pronun-
ciamento segundo o que fôsse pre-
viamente decidido: em primeiro lugar, a 
Emenda Martins Rodrigues, porque ela 
substitui a expressão "segurança nacio-
nal" por "segurança externa". Se por-
ventura essa emenda fôsse rejeitada, 
não prejudicaria a Emenda Adolpho Oli-
veira, que apenas acrescentaria a ex-
pressão "complementar". É o que me pa-
rece. Então, em primeiro lugar votar-se-
la a emenda Martins Rodrigues. Se não 
fôsse aprovada, votar-se-ia o texto su-
gerido pelo Sub-Relator, o qual engloba 
a Emenda Adolpho Oliveira e a Emen-
da Nelson Carneiro. Derrubado, porven-
tura, êste texto, votar-se-ia a fórmula 
do Relator que exclui a expressão "com-
plementar" e mantém "segurança na-
cional", porque aí permitiria as diver-
gências, a manifestação de voto sucessi-
vo, sem inconvenientes. 

Era esta a sugestão que queria levar 
ao esclarecido exame de V. Ex.a (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tomo a sugestão de V. Ex.a 
no melhor aprêço. Cumpre-me fazer a 
seguinte ponderação: tenho que levar 
em conta uma divergência entre o pare-
cer do Sub-Relator e o parecer do Re-
lator. Esta divergência é de ordem inter-
na, porque o parecer que prevalece real-
mente é o parecer do Relator. Se te-
nho que tomar em consideração a suges-
tão feita sinto-me na obrigação de colo-
car em votação o parecer do Relator sô-
bre cada uma destas emendas, na ordem 
em que são apresentadas, porque a vota-
ção de uma não decide a votação da ou-
tra. 

É certo que não poderemos criar 
através da votação em face do parecer 
do Relator uma terceira fórmula a não 
ser que houvesse deliberação expressa do 
Plenário, caso em que a matéria seria re-
metida para n. Comissão de Redação. Se 
aprovada a Emenda Adolpho Oliveira não 
será considerada prejudicada a Emenda 
Martins Rodrigues. 

Já então, sabemos como se pretende na 
sua sugestão, nobre Senador Josaphat 
Marinho, que a decisão sôbre a Emenda 
Martins Rodrigues será a substituição 
da expressão "segurança nacional" por 
"segurança externa do País". Então o 
assunto será remetido à Comissão para 
efeito apenas de redação. 

Submete-se ao Plenário exatamente o 
parecer do Relator. Não haverá prejuízo 
em seguir-se esta ordem. Fica, desde logo 
entendido que, com relação à Emenda 
Nelson Carneiro, que manda incluir a ex-
pressão "ordinário" não havendo nenhu-
ma divergência, eu já a considero apro-
vada, quer dizer existe a inclusão dêsse 
vocábulo no texto que está sendo objeto 
de discussão. A Emenda Nelson Carneiro 
não foi votada. Já é considerada apro-
vada. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES (Pela ordem.) - V. Ex.a decla-
rou que submeteria as emendas pela or-
dem de apresentação? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Na ordem de apresentação 
pelo parecer. A primeira apresentada foi 
a emenda do Sr. Adolpho Oliveira será 
votada em primeiro lugar. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES- Entendi que seria na ordem nu-
mérica. A Emenda Nelson Carneiro tem 
o número 130, a minha o n.0 717. A do 
Deputado Adolpho Oliveira n.0 798. Não 
sei porque esta matéria não foi examina-
da logo em conjunto nesta ordem. Tal-
vez devido à divisão irregular do traba-
lho, feito no Rio de Janeiro e aqui ou 
devido à circunstância de tempo, que se 
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tornou angustiosa para apreciação da 
matéria o relator não teve conhecimen-
to da minha emenda apresentada aqui 
no Plenário; porque S. Ex.a estava na 
Guanabara e lá foi apresentada a Emen-
da Adolpho Oliveira. Era o esclarecimen-
to que desejava pedir. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Devo explicar a V. Ex.a que 
a observação feita não me parece ter 
efeito prático. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Eu queria apenas um esclare-
cimento, Sr. Presidente. V. Ex.a já o deu. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a terá oportunidade de 
ver apreciada, como é direito seu, a 
emenda de sua autoria. 

Vamos, portanto, proceder à votação, 
em primeiro lugar, nos têrmos do pare-
cer do Sr. Relator, da Emenda do Sr. 
Deputado Adolpho Oliveira. Mas como 
nós temos que nos definir em relação 
ao parecer do Sr. Relator, conforme a 
ordem habitual dos nossos trabalhos, o 
voto "sim", no caso da emenda do Sr. 
Adolpho Oliveira, significa aprovação do 
parecer e rejeição da emenda, e o voto 
"não" representa a rejeição do parecer e 
a aprovação da emenda. Como temos fa-
lado muito em emendas, quis mostrar 
que no caso o voto afirmativo significa 
rejeição da emenda e o voto negativo 
significa rejeição do parecer e, por via de 
conseqüência, aprovação da emenda. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues 
Perfeitamente quanto a esta. parte mas, 
na hipótese de ser aprovada a Emenda 
Adolpho Oliveira, não está excluída a 
possibilidade de se votar parte da emen-
da do Deputado Martins Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Precisamente. Lamento não 
tenha V. Ex.a estado presente no mo-
mento em que explicava as questões de 
ordem suscitadas: uma emenda votada 
não prejudica a outra emenda. 

Os Srs. Membros da Comissão que 
aprovam o parecer que implica na re-
jeição da emenda do Deputado Adolpho 
Oliveira, queiram conservar-se senta-
dos. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, peço votação 
nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputa.do Pedro 
Aleixo) - Vai-se proceder a chamada. 
Os Srs. Membros da Comissão que vo-
tam com o Sr. Relator, dirão sim. 

(Procede-se à chamada.) 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Para declaração de voto.) - Não. 
Aprovo a Emenda Adolpho Oliveira com 
a ressalva de se substituir no texto a 
expressão "segurança nacional" por "se-
gurança externa", através do exame da 
Emenda Martins Rodrigues. 

(Continua a votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vou proclamar o resultado da 
votação: votaram "sim" 11 Srs. membros 
da Comissão e 9 "não". 

Aprovado o par~cer do Sr. Sub-Rela-
tor. Portanto rejeitada a Emenda Adol-
pho Oliveira. 

Passa-se à votação da emenda do 
Deputado Martins Rodrigues. 

Esta votação far-se-á desde logo, no-
minalmente, e no mesmo sentido já de-
clarado. Os Srs. membros da Comissão 
a favor do parecer votarão "sim", e neste 
caso estarão rejeitando a emenda, os 
que votam "não" estarão aprovando a 
emenda. 

Passa-se à chamada. 
(Proce.de-se à chamada para vo-

tação.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Votaram "sim" 13 Srs. Con-
gressistas; votaram "não" 8 Srs. Con-
gressistas. 
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Está rejeitada a emenda, pelo que pre-
valece o texto do projeto. 

Continua o Sr. Sub-Relator com a pa-
lavra. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
com referência às Emendas n.0 ' 815/1 e 
815/2, na primeira, eu havia dado pare-
cer julgando-a prejudicada. A simples 
vista da expressão "Tribunais de Alça-
da", entre aquêles cujos crimes comuns 
e de responsabilidade seriam julgados 
pelo Supremo Tribunal Federal, me pa-
receu que bastava para comprometer a 
emenda, e dá-la como prejudicada, vis-
to como em emenda anterior, já tínha-
mos decidido que cs juízes dos tribunais 
de alçada, juízes submetidos hieràrqui-
camente às côrtes estaduais, não pode-
riam ser julgados pelo Supremo. Mas, 
advertido de que não só isso estava na 
emenda, mas que também existia refe-
rência aos juízes do trabalho, que são 
juízes federais, e que, portanto, não po-
deriam estar sujeitos à jurisdição de 
côrtes estaduais, retifico meu parecer, 
apenas para incluir os juízes do trabalho, 
de acôrdo com a Emenda n.0 815/1, en-
tre aquêles que nos crimes comuns e de 
responsabilidade, são julgados pelo Su-
premo. 

É o ponto de vista que tenho sôbre a 
Emenda n.0 815/1. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - É o ponto de vista do relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Pela ordem.) - Apenas para um 
esclarecimento. A emenda anunciada é 
sôbre que artigo? 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso (Sub-
Relator) - Art. 112, letra "b", item I. 

O SR. SENADOR JOSAPIIAT JHARI-
NHO - Então não se está mais adotan-
do o critério de esgotar as emendas sô-
bre determinado artigo? 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso (Sub-
Relator) - Seria impossível, em face da 
maneira como o trabalho nos foi apre-
sentado, fragmentária, e não diria anár-
quica, mas um pouco desordenada. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Obrigado a V. Ex.a, minha in-
dagação baseou-se no fato de estar 
preocupado em saber se não havia emen-
da sôbre o § 2.0 do art. 120. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não houver quem peça a 
palavra para encaminhar a votação, 
desde logo tomarei os votos. (Pausa.) 

Os Srs. que concordam com o parecer 
do Sr. Sub-Relator e apoiado pelo Sr. 
Relator queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado o parecer. 
Continua com a palavra o Sr. Sub-

Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - A Emenda n.0 

815/2 altera a redação do § 4.0 do art. 
131, nêle incluindo parágrafos que põem 
o ingresso na magistratura do trabalho 
sujeito às mesmas exigências da magis-
tratura em geral, com o concurso de 
provas e títulos, e o acesso ao Tribunal 
Regional do Trabalho obedecendo aos 
critérios de antiguidade e merecimento, 
alternadamente, determinando ainda o 
§ 6.0 que a composição dos Tribunais 
Regionais do Trabalho - coisa que não 
é cuidada na letra do projeto, será re-
gulada pela Lei de Organização Judiciá-
ria, a ser elaborada pelo Congresso Na-
éional no prazo de 90 dias. Manda tam-
bém a emenda, em seu § 7.0 , que aos ór-
gãos da Justiça do Trabalho se aplique 
o disposto nos arts. 106 a 110, sôbre ga-
rantias da Magistratura. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira acha 
êsse prazo de 90 dias excessivamen-
te curto, em face do fim da legislatura e 
do início de uma nova legislatura. Não 
há possibilidade de subemenda. 
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O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Se o nobre Sub-Relator me permite, o 
prazo de 90 dias será contado da vigên-
cia da nova Constituição, será contado 
a partir de 15 de março. De modo que 
não há a hipótese de fim de legislatura 
e de início de outra. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Seria melhor, 
então, suprimirmos o prazo. 

O Sr. Senador Ew·ico Rezende - Creio 
que nem cabe numa expressão perma-
nente um prazo de 90 dias. Poder-se-á 
deslocar o prazo para as disposições 
transitórias, mas devemos assinar o 
prazo. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Acredito que a 
simples determinação, o simples man-
damento imperativo da Constituição se-
rá suficiente. Não será preciso assinar 
o prazo. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Mas, 
V. Ex.a concorda com o prazo nas dispo-
sições transitórias? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator)- Estou observan-
do que não há necessidade de se assina-
lar prazo para um mandamento consti-
tucional de tal modo imperativo. Será o 
mesmo regulado por lei a ser elaborada 
pelo Congresso Nacional. 

O Sr. Senador Eurico Rezende -- De 
pleno acôrdo com V. Ex.a Estava defen-
dendo meu ponto de vista, na hipótese 
de V. Ex.a entender que se devesse fi-
xar o prazo. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Em face das ob-
servações recebidas, o Sub-Relator ex-
clui a cláusula final do § 6.0 : "no prazo 
de 90 dias". Fica excluído o prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Essa emenda está realmente 
aprovada, salvo quanto à supressão do 
prazo, visto como não houve divergência 
entre o Relator e o Sub-Relator. 

Em votação apenas a proposta de su-
pressão do prazo. 

Os Senhores que a aprovam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa.) 

Está aprovada. 
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-

DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
a Emenda n.0 830, como numerosas ou-
tras que versam idêntica matéria, visa 
suprimir a letra j do art. 112 item I e o 
art. 151. 

Trata-se de matéria relativa ao arti-
go 151, estranha à competência do Sub-
Relator, razão por que indico o adia-
mento desta emenda para ser apreciada 
na discussão e votação do art. 151. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, para uma 
questão de ordem, o nobre Deputado 
Martins Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Lembro a V. Ex. a que entre 
outras emendas, a que alude o Sub-Re-
lator está a de n.? 718, que também 
manda suprimir a letra j do art. 112, 
inciso I. Perguntaria se também esta 
não fala no art. 151, e se V. Ex. a jul-
garia desde logo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A emenda é de autoria de 
V. Ex. a e manda suprimir a letra j. Está 
compreendida, entre aquelas que envol-
vem o art. 151, porque na letra j decla-
ra-se a supressão na forma do art. 151. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Como o nobre Sub-Relator 
não fêz referência explícita à minha 
emenda, eu quis tornar clara a destina-
ção que lhe será dada . 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Incluo, expres-
samente, no meu parecer, a recomenda-
ção de que tôdas as emendas que acon-
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selham a supressão da letra j dêsse dis-
positivo, tenham a sua votação adiada, 
visto como são proposições subordinadas 
à sorte do art. 151. 

Trata-se, Srs. Membros da Comissão, 
do § 4.0 do art. 134. A Emenda é a de 
n.0 832/1. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Relator, 
Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, a Emenda n.0 

832/1, que cuida da vinculação dos venci-
mentos dos desembargadores, deve ser 
discutida juntamente com as de número 
191, 23617, 309, 716 e 749. 

Devo comunicar à Comissão que o Sr. 
Sub-Relator deu parecer favorável a duas 
emendas, compondo a redação de duas 
delas. O Sr. Relator-Geral deu parecer 
contrário. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - Desejo comunicar à Comissão o 
texto resultante da fusão de várias emen-
das. 

o § 4.0 ficaria assim redigido: 
"Os vencimentos dos juizes vitalícios 
serão fixados com diferença não ex-
cedente a 20% de uma para outra 
entrância, atribuindo-se aos de en-
trância mais elevada não menos de 
dois terços dos vencimentos dos de-
sembargadores, os quais não pode-
rão exceder dois terços dos proven-
tos dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal." 

Anteriormente, numa das emendas 
examinadas, tinhamos fixado tal qual 
está na letra do Projeto 2/3 dos venci-
mentos dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal. Verificou-se depois que 
êstes vencimentos dentro da técnica do 
Direito Administrativo e das regras da 
semântica do DASP, são de aproxima-
damente um milhão e quinhentos mil 
cruzeiros e se fôssemos atermo-nos sõ-

mente à base, ao limite de vencimentos 
dos Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral iríamos cometer grande injustiça 
em relação a Desembargadores de diver-
sos Estados, que ganham importância 
equivalente a êsse milhão e meio de cru-
zeiros, como os da Guanabara e São 
Paulo, que mesmo excedem essas im-
portâncias. Então preferiu-se a palavra 
proventos, que é compreensiva de outras 
parcelas, de outros itens que compõem 
o estipêndio total dos ministros do STF. 
Assim, não correríamos o risco de redu-
zir de maneira drástica vencimentos ou 
estipêndios atuais de certos desembar-
gadores estaduais. Esta a razão da re-
dação que vou reler, como exposição pre-
liminar da matéria. 

O § 4.0 ficaria assim redigido: 
"Os vencimentos dos Juizes vitaliclos 
serão fixados com diferença não ex-
cedente a 20% de uma para outra 
entrância, atribuindo-se aos de en-
trância mais elevada não menos de 
2/3 (dois terços) dos vencimentos 
dos Desembargadores, os quais não 
poderão exceder dois terços dos pro-
ventos dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal." 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA-
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Devo anunciar que se vai pro-
cessar o encaminhamento de votação. 
Pelo que anunciou o Sr. Sub-Relator, 
êle compôs uma emenda, extraindo de 
seis outras um texto, de que acaba de 
dar conhecimento ao plenário. 

Neste caso, conforme temos feito tôdas 
as vêzes, devemos considerar que o as-
sunto que está sendo objeto do encami-
nhamento de votação é o referente a 
vencimentos de Desembargadores, com a 
sua vinculação, com os seus critérios de 
estabelecimento de escalonamentos. Tô-
das as emendas serão, portanto, como já 
se disse anteriormente, objeto de enca-
minhamento de votação, por parte dos 
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interessados. Feita esta comunicação, 
dou a palavra, pela ordem, ao Sr. Sena-
dor Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-Sr. Presidente, não a pedi pela ordem; 
antes, para revelar que, como represen-
tante do Estado da Guanabara, dou meu 
apoio a esta emenda, de autoria do nobre 
Sub-Relator, o Deputado Adaucto Car-
doso. 

Fui procurado por um grupo de de-
sembargadores do Estado da Guanabara, 
que manifestou a sua - iria dizer sa-
tisfação, mas vou dizer aquiescência -
à emenda elaborada pelo Sub-Relator 
da matéria. Aquêles desembargadores 
que estiveram em Brasília falavam em 
nome de seus companheiros e, no caso 
vertente, se estão satisfeitos, como re-
presentante da Guanabara nada me res-
ta senão apoiar a emenda. 

Esta minha manifestação não signifi-
ca que deixarei de apoiar qualquer outra 
emenda que venha a satisfazer às mais 
sentidas aspirações da Justiça dos de-
mais Estados da Federação, que bem 
merece as nossas maiores atenções. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Eurico Rezende, para encaminhar 
a votação. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, verifico que o Estado 
da Guanabara está muito feliz, porque o 
Sub-Relator compôs uma emenda com a 
sucção de porções de outras emendas e o 
eminente Senador Aurélio Vianna, tam-
bém representante do Estado da Guana-
bara, a perfilhou. Mas, obviamente, va-
mos tratar do assunto de ordem genéri-
ca, isto é, para os juízes de tôda a geo-
grafia da Justiça brasileira. 

Apresentei uma emenda, data venia, 
não muito complicada, que dá um aten-
dimento promíscuo, ou pelo menos esta-
belece um critério promíscuo, fazen-
do a vinculação a autoridades estaduais. 

E, quando se estabelece o critério da vin-
culação, pelo sistema da proporcionali-
dade, a autoridades estaduais, atende-se, 
por via de conseqüência, à capacidade de 
cada Estado. 

Não podemos tomar por base, para fi-
xar essa vinculação, o Supremo Tribunal 
Federal. São Paulo, por exemplo, supor-
ta, perfeitamente, a vinculação, ou me-
lhor, o sistema de vasos comunicantes 
com relação ao Supremo. O felicíssimo 
Estado da Guanabara também o supor-
ta. Mas temos um varejo estadual por 
aí, isto em têrmos de arrecadação tribu-
tária e, nesse varejo, se assenta o Espí-
rito Santo, o Piauí, Alagoas e outros Es-
tados que compõem nossa Federação. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso (Sub-
Relator) - Permite V. Ex. a um aparte? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Com prazer. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso (Sub-
Relator) - V. Ex. a não tem por que re-
cear. O que se está fazendo, nesta emen-
da, é, apenas, por amor à hierarquia. E 
se a escala de vencimentos é o esteio da 
escala hierárquica, o que se está fazen-
do é apenas elevar um teto; não sig-
nifica que os desembargadores do Es-
pírito Santo devam ganhar forçosamen-
te, dois milhões; significa, apenas, que 
nenhum Juiz estadual possa ganhar 
mais do que 2/3 dos proventos que per-
cebem os ministros do Supremo Tribu-
nal Federal. 

Os outros problemas a que V. Ex. a se 
refere são objeto de outras mendas. Es-
ta apenas fixa um teto. Se São Paulo 
paga mais, deixará de pagar. O que não 
podemos é privar os Juízes paulistas, que 
estavam ganhando mais do que os Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, 
assim como alguns Juízes da Guanabara, 
que ganham mais do que os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal. Não po-
demos esbulhá-los, de maneira radical. 
A emenda, portanto, fixa apenas um te-
to, que preserva o indispensável na hie-
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rarquia judiciária; não está obrigando 
Estados pequenos a pagar êsses 2/3. São 
Paulo e a Guanabara se quiserem pa-
gar mais, não poderão fazê-lo. O resto, 
iremos decidir noutras emendas. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Compreendo o alcance, aliás, caute-
lar, do aparte de V. Ex. a, e agradeço 
o esclarecimento. Entendo, porém, que 
a questão da hierarquia já está esta-
belecida na Constituição, em matéria 
judiciária. O Supremo obviamente é a 
cúpula do Judiciário, e vem a linha des-
cendo até à intermediária, da adminis-
tração judiciária e à inferior instância. 
Aí está a hierarquia. Fica pois o assun-
to esgotado. 

Mas, entendo que a questão da vin-
culação salarial deve ser resolvida com 
autonomia pelos Estados, na conveniên-
cia e na fôrça dos seus respectivos orça-
mentos. Por entender assim, é que apre-
sentei emenda, que tomou o n.0 832, es-
tabelecendo o seguinte ... 

O Sr. Adaucto Lúcio Cardoso - A 
Emenda n.0 832 é a emenda em causa. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Por isso mesmo que estou encami-
nhando a votação. 

"Os vencimentos dos desembarga-
dores serão fixados em quantia não 
inferior à que receberem, a qualquer 
título, excetuadas as ajudas de 
custos, os Secretários de Estado ou 
os membros das Assembléias Legis-
lativas, e os dos demais Juízes vitalí-
cios, com diferença não excedendo 
a 30% de uma para outra entrân-
cia, atribuindo ao de entrância mais 
elevada não menos de 2/3 dos venci-
mentos dos desembargadores." 

Então, volto a insistir em que o cri-
tério inspirador da minha emenda não 
tem caráter doutrinário nem filosófico, 
e sim, um caráter realista. Se o Estado 
fixa o vencimento do seu Secretário em 
"X", ou fixa o salário do seu Desembar-
gador em "Y", é porque, examinadas tô-

das as condições, êle tem capacidade pa-
ra realizar aquêle pagamento. É o res-
peito, em têrmos financeiros, à autono-
mia dos Estados. 

A Justiça é Estadual, Sr. Sub-Relator, 
é a Justiça dos Estados. 

A emenda incide sôbre o capítulo da 
Justiça nos Estados e na fixação de um 
critério, invocando-se o Supremo Tribu-
nal Federal, não há o que se falar em 
Justiça dos Estados. 

Vamos então fixar um critério exclu-
sivamente estadual ou não vamos fixar 
êsse critério exclusivamente estadual. 

Considerei, também, a conexão salarial 
com os Deputados estaduais, porque isso 
me parece lógico. O Desembargador é 
membro de um Poder; o Deputado Esta-
dual é membro de um outro Poder. 

Então, é perfeitamente lógico o 
propósito de se dar a um e a outro a 
mesma retribuição financeira. E a co-
nexão com o Secretário de Estado é por-
que o Secretário é membro de um po-
der, o Poder Executivo. Torna-se, então, 
essa conexão, em têrmos igualmente ló-
gicos. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Permite V. Ex. a um aparte? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Com prazer. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
O que ocorre na prática é que não há 
essa equiparação entre vencimentos de 
Secretário de Estado e de Desembarga-
dor. A regra que V. Ex. a quer estabele-
cer é no sentido de que o Desembarga-
dor, a qualquer título, perceba o mesmo 
que o Secretário de Estado. O Desem-
bargador receberá essa importância a tí-
tulo de vencimentos e sôbre êsses venci-
mentos as gratificações, o que orçaria 
no dôbro dos vencimentos do Secretário. 
A emenda deveria ser mais clara, porque 
fala que, a qualquer título, os venci-
mentos do Desembargador serão iguais 
aos do Secretário de Estado. Mas a ver-
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dade é que o Desembargador, onde a re-
gra impera, ganha o dôbro pelas grati-
ficações de tempo de serviço etc. Se 
V. Ex. a quer estabelecer um equilíbrio, 
deve fazê-lo de tal forma que êles per-
cebam a mesma coisa. Muito obrigado 
a V. Ex.a. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Nós temos, também, o caso do Tri-
bunal de Justiça do Distrito Federal. 

A questão do Distrito Federal, Sr. 
Presidente - e eu pediria a atenção do 
nobre Relator, a questão de Brasília é 
sui generis. Pelo texto redigido por V. 
Ex.a nós teremos o seguinte: 

"Os vencimentos dos Juízes vitalícios 
serão fixados com diferença não ex-
cedente a vinte por cento de uma pa-
ra outra entrância atribuindo-se 
aos de entrância mais elevada não 
menos de dois terços dos vencimen-
tos dos Desembargadores, os quais 
não poderão exceder dois terços dos 
proventos dos Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal." 

A lei ou a emenda constitucional, não 
me lembro mais, que criou condições 
para a transferência da Capital, criou 
também atrativos salariais para todo o 
funcionalismo, inclusive do Judiciário e 
até mesmo para a Magistratura do Dis-
trito Federal. Se aprovada a emenda pro-
posta pelo Sub-Relator, haverá uma vul-
neração sensível nos vencimentos dos 
Desembargadores do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal. 

Para êsse ponto convocaria a vigilante 
atenção do Sr. Deputado Adaucto Lúcio 
Cardoso. Ainda hoje vários membros do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
manifestaram-se apreensivos, porque 
souberam da existência de uma emen-
da que, se aprovada, iria podar, e muito, 
os seus vencimentos. 

Sr. Presidente, não quero mais tomar 
o tempo da Comissão, mas entendo que 
se deve fixar um critério mais realista, 

um critério cujas raízes estejam nos Or-
çamentos Estaduais e não no Supremo 
Tribunal Federal que não expressa, por 
êsse critério, como disse, uma realidade 
financeira regional. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Com prazer. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Desejo só lembrar um ponto e também 
poderemos ter um esclarecimento do no-
bre Sub-Relator: o percentual de vinte 
por cento não significa uma fixação rí-
gida. Não significa que tenha que haver 
sempre êsse percentual de vinte por 
cento. Pode ter mais de vinte por cen-
to, se o Estado não tiver fôrça financei-
ra ou entender que não deva pagar com 
uma diferença de trinta, quarenta, cin-
qüenta, sessenta, isto é possível. Não há 
interferência na autonomia estadual, o 
que se quer, no preceito, é respeitar o 
princípio da hierarquia que tem também 
na paga, na remuneração, uma das suas 
raízes. 

O Sr. Senador Anrélio Vianna - De 
acôrdo. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, encerro minhas consi-
derações, já que o meu tempo está termi-
nado. 

Pediria à Comissão examinasse a 
Emenda n.O 832/1, dando-lhe sua aprova-
ção, porque entendo que, mantendo o as-
s•.mto na discrição e na conveniência dos 
orçamentos regionais, resolve bem o pro-
blema, proporcionando à magistratura 
uma remuneração condigna, tendo em 
vista a magnitude das suas funções. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, pela ordem, 
o nobre Deputado Tabosa de Almeida. 
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O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
tenho a respeito da matéria ponto de 
vista já firmado, desde longa data, em 
debates travad.os na Comissão de Justiça 
da Assembléia Legislativa de Pernambu-
co. Procurado pelo Presidente da Asso-
ciação dos Magistrados de Pernambuco, 
com êle comprometi-me a manter meu 
ponto de vista no Congresso Nacional. 

O que se pretende no momento, a meu 
ver, não é estabelecer propriamente um 
teto máximo dos vencimentos dos De-
sembargadores e dos Juízes, nem há 
uma preocupação tão acentuada com o 
escalonamento dos vencimentos a serem 
atribuídos aos Juízes conforme a ins-
tância a que pertencerem. O que se de-
ve ter em vista, no momento, é o exame 
dos vencimentos que se devem atribuir 
aos Desembargadores, aos representan-
tes do Poder Judiciário nos Estados. 

A Emenda n.0 832, a meu ver um pou-
co longa, procura resolver o assunto, mas 
o nobre Sub-Relator, em seu parecer di-
vulgado na Comissão, procurou dar uma 
solução conciliatória ao problema, acer-
tando-a com o destaque para a rejeição 
da expressão "ou membros da Assem-
bléia Legislativa" aceitava todo o res-
tante da emenda. 

O Sr. Senador Eurico Rezende -
Contudo, o Sr. Relator não procurou, 
data venia, atender às justas reivindica-
ções da magistratura dos Estados que, 
em têrmos reais, na sua quase totalida-
de, vive em regime de mendicância sa-
larial, com vencimentos ínfimos. O que 
empolgou S. Ex.a foi o desejo de não 
permitir que os magistrados de Estados 
afortunados como Guanabara e São 
Paulo extrapolassem, em matéria de 
vencimentos, as di m e n s õ e s salariais 
auferidas pelos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. 

Na emenda proposta não há nenhum 
gesto assistencial para com a magistra-
tura interiorana. Sua aprovação não 

melhora em nada a situação dos magis-
trados do interior do Brasil. Evitou, isto 
sim, que Estados orçamentàriamente gu-
losos tenham magistrados ganhando 
mais ou pelo menos a mesma coisa que 
os membros do STF. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
(Sub-Relator) - O que ocorre é fruto 
da improvisação. Queria lembrar ao 
Deputado Tabosa de Almeida e ao Se-
nador Eurico Rezende que uma coisa é 
a composição que dei ao § 4.0, cuja lei-
tura pausada fiz para o nobre Senador; 
e outra coisa é a sua Emenda n.0 832, 
que pretendia submeter um texto lapi-
dado pela experiência . 

Assim, por exemplo, eu diria a V. Ex. a 
que essa Emenda n.0 832 poderia seguir-
se ao § 4.0 , tal qual o li, com a seguin-
te redação: 

"Os vencimentos dos Desembarga-
dores serão fixados em quantia não 
inferior à que recebem - exclua-se 
o "a qualquer título", porque os Se-
cretários de Estado recebem verbas 
de representação e de ajuda de custo 
- do Erário estadual os Secretários 
de Estado" - excluam-se, também, 
os membros da Assembléia. 

A realidade a que V. Ex. a, pedagogica-
mente, tanto se refere é, com efeito, a 
melhor mostra do que nós temos, no 
assunto. 

Há um Estado do Brasil, por exemplo 
- não quero citar-lhe o nome - em 
que os Desembargadores fizeram inte-
ressantíssima apostila dos seus títulos, 
das suas fôlhas de pagamento. Foi 
quando nomearam um general-da-re-
serva, da primeira classe, Secretário de 
Estado. Os Desembargadores, que ti-
nham vinculação aos Secretários de Es-
tado, apostilaram os vencimentos que 
o General recebia também do Erário fe-
deral. 

É um caso que posso citar. Há outro 
caso também que indica a necessidade 
de fixarmos quais devem ser os venci-
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mentos dos Secretários rie Estado a se-
rem recebidos do Erário estadual. É que 
há Secretários de Estado, como em Mi-
nas Gerais, no Paraná e outros Estados 
em que o Govêrno ou o poder executivo 
é mais desfavorecido em matéria de esti-
pêndio. Preferem receber os subsídios de 
Deputado Federal. Há mesmo uma gran-
de seleção nesses governos estaduais, que 
convocam Deputados Federais para Se-
cretário do Govêrno, por constituir isso 
uma economia para o Erário estadual. 
Isso existe. Apesar dos protestos da Co-
missão de Justiça da Câmara desde 1955, 
isso está em plena vigência. Há inúme-
ros Secretários de Govêrno Estadual que 
recebem da Câmara. Não sei se ocorre 
também no Senado. Então eu aceitaria 
a Emenda n.0 832 com as seguintes cau-
telas de redação: 

"Os vencimentos dos Desembargado-
res serão fixados em quantia não 
inferior a que recebem do Erário es-
tadual, os Secretários de Estado ou 
membros da Assembléia Legislativa, 
excetuadas as verbas de ajuda de 
custo." 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves 
Nessa parte, no caso em que figuro, qua-
se não há diferença, porque o exemplo 
que dei é dos que recebem do Erário 
Estadual. De forma que os Desembar-
gadores passarão a ganhar o dôbro do 
Secretário de Estado. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
(Sub-Relator) - Não, porque a Emenda 
Eurico Rezende diz que êsses vencimen-
tos serão fixados "em quantia não in-
ferior." 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
E as gratificações que se vão somar aos 
vencimentos de Desembargadores? Ul-
trapassam os de Secretário de Estado. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
(Sub-Relator) - Mas temos emenda que 
fala em quantia equivalente. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves 
Equivalente é igual. Igual a quê? 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
(Sub-Relator) - Igual ao que ganha o 
Secretário de Estado. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Então, vencimentos de um Secretário 
X, com os de um Desembargador X, 
mais as gratificações. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
(Sub-Relator) - Nesse caso exclui-
ríamos. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Não poderíamos entrar nesse assunto de 
se fixar os vencimentos de Desembar-
gadores. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso 
(Sub-Relator) - Sendo assim, se esta-
mos pisando terreno tão perigoso, como 
me parece pelas intervenções de vários 
Srs. Representantes, é melhor não fixar 
vencimentos de Desembargadores, mas 
apenas o teto, do ponto de vista da hie-
rarquia, tal qual a primeira parte da 
emenda por mim lida. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida -
Sr. Presidente, continuando com a pa-
lavra, lamento que o Sr. Sub-Relator te-
nha modificado, noyamente, o seu ponto 
de vista. O que interessa, na realidade, 
é estabelecer-se o mínimo, porque o cri-
tério adotado provém, aliás, de uma ati-
tude tomada pelo saudoso jurista brasi-
leiro Carlos Maximiliano, quando rela-
tava matéria concernente ao assunto: o 
saudoso jurista dizia, àquela época, que 
o critério do estabelecimento dos venci-
mentos ligados aos Secretários de Es-
tado colimava pôr têrmo à situação de 
uma classe, de uma mísera classe es-
quecida - dizia êle, textualmente - dos 
poderosos do dia. 

Se não se estabelecesse mínimo, os de-
sembargadores e, portanto, tôda a ma-
gistratura dos Estados, ficariam intei-
ramente à mercê do poder político, à 
mercê dos políticos, de sacola à mão, 
mendigando a melhoria dos seus venci-
mentos. O princípio da irredutibilidade 
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dos vencimentos cai por terra, na práti-
ca, não fica valendo coisa alguma, por-
que, com a erosão natural que ainda, in-
felizmente, se verificará durante algum 
tempo, dêsses vencimentos, em face da 
situação inflacionária em que vivemos, 
êsses vencimentos serão reduzidos, cada 
dia que passa, e o princípio constitucio-
nal da irredutibilidade de nada valerá. 
Reduzidos constantemente êsses venci-
mentos, estabelecido um teto máximo, eu 
creio que nenhuma classe terá sido mais 
esquecida do que a dos membros do Poder 
Judiciário. ~les não podem receber mais 
do que um tanto; mas não têm direito 
a receber um mínimo pré-estabelecido. 
É a modificação de todos os sistemas 
adotados no País, até agora. É uma li-
qüidação total das aspirações do Poder 
Judiciário. 

Tenho certeza de que nenhum tri-
bunal, nenhuma associação de magis-
trados do País se manifestará favorà-
velmente a uma decisão do Congresso 
nesses têrmos. O Congresso poderá fa-
zê-lo, é independente, tem autoridade 
para votar a Constituição do País ou 
essa grande emenda constitucional. Mas 
essa atitude do Congresso será recebida 
pelo Poder Judiciário do País com abso-
luto desencanto, como já está sendo rece-
bida de certa forma, à simples expecta-
tiva dessa decisão, por todo o Judiciário 
do meu Estado! 

Com estas palavras quero dizer que 
voto a favor da emenda, com a modi-
ficação estabelecida pelo nobre Sub-Re-
lator, o eminente Deputado Adaucto Lú-
cio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Estamos verificando que os 
debates sôbre a matéria não serão fà-
cilmente encerrados. Há numerosas 
emendas sôbre o assunto. Se votarmos 
as primeiras emendas, ficaremos sempre 
na dependência da votação de outras 
para se chegar realmente a determina-
do resultado. 

Assim, permito-me fazer a seguinte 
sugestão: nós, por circunstâncias tôdas 
especiais, admitimos que possamos in-
terromper a votação do capítulo do Po-
der Judiciário para que se possa pros-
seguir os estudos amanhã. Entraremos, 
agora, na execução do roteiro estabele-
cido pelo requerimento lido pelo Sr. Se-
nador Josaphat Marinho. Acredito que 
seria mais interessante do que qualquer 
tentativa de solução em face de tôdas 
essas emendas que apareceram no cor-
rer dêstes debates. 

Seria um entendimento para criação 
de uma fórmula: ou deixaríamos para 
as Constituições Estaduais ou estudaría-
mos o meio de se criar, nesta Constitui-
ção Federal, um critério. Mas, parece-
me, pela experiência que tenho, que não 
poderemos chegar a um resultado, em 
face exatamente das várias questões que 
estão sendo propostas. 

Neste caso, levantaria o debate sôbre 
esta matéria para que o assunto viesse 
a ser estudado com o Sr. Deputado 
Adaucto Cardoso, que procuraria se en-
tender com os demais interessados. E, 
amanhã, numa sessão que já designo 
para às 9 horas, voltaríamos a tratar da 
matéria "Poder Judiciário". Agora pas-
semos ao debate sôbre o capítulo dos Di-
reitos e Garantias Individuais. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre 
Deputado. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMA-
RA - Sr. Presidente, pretendia eu apre-
sentar uma Indicação à Comissão, logo 
após a conclusão da votação do Capítulo 
do Poder Judiciário. Em face dos estudos 
que vai proceder o Sr. Relator para uma 
conclusão mais breve, vou apresentar de 
logo essa Indicação que poderá ser in-
cluída no seu estudo. É no sentido de 
que sejam fixados os Capítulos pela es-
truturação dos podêres: Legislativo, 
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Executivo e Judiciário. Desejamos que, 
logo após o Capítulo do Poder Executi-
vo, venha o Capítulo do Poder Judi-
ciário. 

Tôdas as nossas Constituições, Sr. 
Presidente, desde a de 91, a de 46, in-
clusive a Carta de 37, logo após o Capí-
tulo do Poder Executivo, na estrutura-
ção dos podêres, colocaram o do Poder 
Judiciário. O projeto, porém, depois do 
Capítulo do Poder Executivo, coloca o 
Capítulo dos Funcionários Públicos. 
Ora, êste Capítulo deve vir depois do do 
Judiciário porque há funcionários públi-
cos do Legislativo, do Executivo e do 
Judiciário. 

Como se pode, em sã técnica legisla-
tiva e boa redação que deve ter a Carta 
Magna de um País, colocar o Capítulo 
dos Funcionários Públicos antes do Ca-
pítulo do Poder Judiciário, a segurança 
nacional antes do Poder Judiciário? A 
segurança nacional é coisa que interessa 
a todo País, e em tôdas as Constituições 
só pode vir depois do Poder Judiciário. 
Parece-me de melhor sistemática e téc-
nica legislativa, que os três Podêres, na 
sua estrutura, sejam fixados em ordem 
de seqüência. É essa a tradição de tô-
das as nossas Constituições, é essa a téc-
nica seguida desde Aristóteles, pois se 
acham ali os três Podêres em que se de-
fine a sua estrutura. Tudo o mais de-
pois. Isto há cinco séculos antes de Cris-
to. Até no Profeta Isaías, capítulo 33, 
êsses três podêres estão delineados. 
Tudo o mais vem depois, como conse-
qüência. Uma vez que o nosso eminente 
colega, Sub-Relator que vai agora ser 
parte integrante da mais alta Côrte do 
País, seria uma homenagem que presta-
riamos ao Judiciário, ao mesmo tempo 
que consultaríamos a boa técnica legis-
lativa. 

Essa a indicação que faço para o es-
tudo do Sub-Relator, a fim de que dê 
melhor ordenamento à nossa Consti-
tuição. 

Eram as considerações que desejava 
fazer. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Sem dúvida alguma o nobre 
Sub-Relator tomará no melhor aprêço 
as considerações de V. Ex.a e, por certo 
como V. Ex. a terá outros argumentos a 
apresentar, poderá com êle tratar, dire-
tamente, da matéria. 

O Sr. Senador Eurico Rezende -
Sr. Presidente, V. Ex. a fêz uma propos-
ta, V. Ex. a sabe do respeito e até mes-
mo do regime de homenagem em que 
sempre me encontro com relação a Vos-
sa Excelência. O que houve aqui foi um 
impasse que realiza, em nosso espírito, a 
impressão de que o problema vai-se 
eternizar e, por isso mesmo, embargar, 
de modo irreparável, os nossos tra-
balhos. 

Ainda na última etapa o nobre Depu-
tado Adaucto Cardoso, com todo o pêso 
de sua autoridade, já nos acenava com 
uma fórmula conciliatória. Temos a im-
pressão de que, discutindo mais um pou-
co, chegaremos a uma conclusão que 
possa consultar as reivindicações dos 
Estados. 

Estamos - creio - nas cercanias de 
uma solução - como diria o nobre Se-
nador Josaphat Marinho. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
- Não! Esta expressão é privativa de 
V. Ex.8 • Reconheço-lhe a patente e a 
respeito. 

O Sr. Senador Eurico Rezende -
Poderíamos, Sr. Presidente, sob sua es-
clarecida liderança presidencial, avan-
çar mais um pouco, porque êste assunto 
é importantíssimo. V. Ex.a deve estar 
notando o interêsse que a matéria está 
provocando em todos os representantes 
aqui presentes. 

Minha emenda visa a assegurar uma 
remuneração condigna à magistratura 
interiorana. O texto proposto pelo emi-
nente Deputado Adaucto Cardoso não 
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cuida de estabelecer essa espécie de 
coerção, para que os Estados assegurem 
aquela remuneração condigna à magis-
tratura. São pontos inteiramente dife-
rentes. Minha emenda dá, concede; a 
Emenda Adaucto Cardoso nega. Ela é 
restritiva; a minha é concessiva. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - A princípio, era também con-
cessiva a emenda Adaucto Cardoso. 

O Sr. Senador Eurico Rezende -
Mas S. Ex.a nos aponta como que uma 
solução, em contatos que teve com o 
eminente Senador. Wilson Gonçalves. 

De modo que poderíamos porfiar mais 
um pouco em busca de uma solução con-
ciliatória. 

Mas o quantitativo das homenagens 
que devo a V. Ex.a me permitem sempre 
transigir diante de suas ponderações. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Fico muito agradecido ao Sr. 
Senador Eurico Rezende, e devo desde 
logo declarar que se porventura minha 
proposta não pudesse merecer o apoio 
dos Membros da Comissão, iríamos pros-
seguir na matéria que já estava sendo 
debatida. Mas o que me pareceu é que 
o interêsse lembrado por S. Ex.a seria 
razão para que não nos detivéssemos de-
masiadamente sôbre a matéria. 

Fiquei seriamente impressionado com 
uma estatística que nos apresentou o 
Senador Manoel Villaça, segundo a qual, 
se continuarmos adotando processo de 
debate dessa natureza, e sobretudo em 
matéria sôbre a qual ainda não tivemos 
um lado objetivo para nêle lançar nos-
sas convicções e nossos votos, poderemos 
acabar nossos trabalhos possivelmente 
dentro de 32 dias, e trabalhando vinte 
e quatro horas por dia. Isto não é pos-
sível. 

Então tomaremos desta oportunidade a 
lição que ela nos oferece. Os nobres 
Srs. Congressistas, Membros da Comis-

são, vão de agora por diante levar em 
conta a estatística levantada pelo no-
bre Senador Manoel Villaça, para que 
ela não precise mais ser lembrada. 

Sendo assim, ao entrar no debate de 
nova matéria, deveremos entender é a 
sugestão que faço e para a qual conto 
com a solidariedade do nobre Senador 
Eurico Rezende e dos demais membros 
que estão habituados a defender a ma-
téria com a leitura de cada emenda; e 
encaminhada sua votação por alguém 
que falasse a favor e outro que falasse 
contra; em seguida, haveria o parec•er 
sucinto do Relator ou do Sub-Relator e a 
imediata votação. Se houver compreen-
são geral, evitaremos chamada nominal, 
porque devemos entrar no período de 
conciliação. É mais do que certo, o tra-
balho que estamos realizando é de equi-
pe e de coordenação, e não um trabalho 
em que um grupo quer impor sua von-
tade ao outro. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, pedi-
ria a V. Ex.a me informasse qual a parte 
que vamos abordar agora. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos tratar agora do texto 
relativo aos Direitos e Garantias Indi-
viduais. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO- Vossa Exc·elência permitiria que eu 
fôsse substituído pelo meu suplente já 
indicado, Deputado Geraldo Freire? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleb:o) - Concordo. Durante a ausên-
cia de V. Ex. a, estará presente o Sr. 
Deputado Geraldo Freire. 

Vamos iniciar a matéria de que é 
Sub-Relator o Sr. Senador Wilson Gon-
çalves. 

Seguiremos o critério já estabelecido. 
Vamos colocar, primeiramente, em vo-
tação as emendas que têm parecer fa-
vorável, salvo os destaques. Os Srs. 
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Membros da Comissão que as aprovam, 
q u e i r a m permanecer como estão. 
(Pausa.) 

Estão aprovados as emendas com pa-
recer favorável, salvo os destaques. 

Passamos, agora, a deliberar sôbre as 
emendas com parecer contrário, salvo os 
destaques. Os Srs. Membros da Comis-
são que as aprovam, queiram permane-
cer sentados. (Pausa.) 

Estão rejeitadas as emendas com pa-
recer contrário, salvo os destaques. 

Agora, vamos votar o parecer que con-
sidera prejudicadas as emendas salvo os 
destaques. 

Os Srs. Membros da Comissão que 
aprovam o parecer, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado o parecer. 
Passamos, agora, ao trabalho de apre-

ciação das emendas destacadas, deven-
do, antes, ser ouvido o Sr. Sub-Relator, 
cuja orientação vai ser seguida pela 
Presidência. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
nobres Srs. Representantes, inicialmente, 
desejo fazer uma retificação no meu Pa-
recer a respeito da Emenda n.0 111, por 
cuja aprovação me manifestei no refe-
rido trabalho. É a matéria que se refere 
à assistência religiosa nas Fôrças Arma-
das. Combinei a Emenda n.0 111 com a 
Emenda n.0 364, para acrescentar à pri-
meira a expressão "nos têrmos da lei", 
a fim de definir melhor o direito ali as-
segurado. Não é para limitar o direito. 
Pelo contrário, é para assegurar os di-
reitos que já existem através de legis-
lação ordinária. É a única alteração que 
tinha a fazer. 

Sr. Presidente, pelos destaques que 
foram apresentadas a êste capítulo, ve-
rifico que pela falta de distribuição do 
meu parecer integral aos Srs. Repre-
sentantes, muitos ficaram em dúvida 
quanto à sorte das suas Emendas, por-

que neste capítulo talvez umas quinze 
emendas ou mais foram consideradas 
atendidas na emenda geral, que eu re-
cebi como ponto de partida para definir 
os direitos e garantias individuais. En-
tão, desejava apenas esclarecer aos Srs. 
Membros da Comissão que a emenda que 
serviu de base para afirmar, no texto 
constitucional, sem limitação da lei or-
dinária, os direitos e garantias indivi-
duais, foi a Emenda n.0 326, à qual adi-
cionei as disposições da Emenda núme-
ro 82-21, quanto ao parágrafo único. 

Gostaria que os Srs. Membros da Co-
missão anotassem como está composto 
meu parecer, para asseguração dêsses 
direitos e garantias. Tomei a Emenda 
n.0 326 como base, a Emenda 82-21, 
aprovada dela o parágrafo único para 
ser o parágrafo único do art. 150 da 
emenda-base que aceitei; a Emenda 
n.0 130-59 na parte que diz: 

"Assegurada ao paciente a mais am-
pla defesa." 

É no caso de levar ao conhecimento 
do Supremo Tribunal Federal o abuso 
do exercício daquele direito. 

Mais a Emenda n.0 111, em combina-
ção com a de n.0 364. Desta utilizo ape-
nas a expressão "nos têrmos da lei.". 
E, por fim, a Emenda n.0 604, que man-
da incluir nos direitos e garantias indi-
viduais tratamento condigno aos de-
tentos. 

De maneira que o artigo sôbre os di-
reitos e garantias individuais deve ser 
entendido pelos Srs. Membros da Co-
missão como o conjunto dessas emen-
das aceitas . 

Esclarecido isto, tenho a impressão de 
que poderemos passar aos destaques, 
porque estou convicto de que o exame 
atento dêste meu parecer tranqüiliza, de 
logo, os Srs. Representantes. Na verda-
de, os direitos e garantias individuais, 
tradicionalmente inscritos nas nos-
sas Constituições democráticas, foram 
transplantados para esta, excluído o ar-
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tigo 150, que admitia a restrição dêsses 
direitos, por lei ordinária. E dada ao 
art. 151, que passou a ser 150, uma re-
dução onde estão restritos os direitos 
cujo exercício podem ser considerados 
abuso. E neste caso assegurado, quan-
do o acusado fôr titular de mandato ele-
tivo federal, a apreciação do abuso pelo 
Supremo Tribunal Federal, dependendo 
de licença prévia da Câmara dos Depu-
tados oe do Senado Federal. 

Esta a composição do meu parecer sô-
bre o art. 149. 

Com estas explicações, podemos pas-
sar aos destaques. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, no parecer 
que apresentei sôbre emendas referentes 
à declaração dos direitos oe garantias, di-
vergi do parecer do Sr. Sub-Relator às 
de números 747, 130/51, 457-A, 82/21, 
359, 821 e 681/14. 

Dessas emendas, a única que se refe-
re ao capítulo dos direitos e garantias, 
é a de número 82/21, que manda acres-
centar um parágrafo único ao art. 151. 
Devo comunicar à Comissão que, neste 
momento, retifico meu parecer para ma-
nifestar-me favoràvelmente à inclusão 
dêsse parágrafo único ao art. 151. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Em 
conclusão, V. Ex. a apóia inteiramente o 
pronunciamento do Sr. Sub-Relator, no 
que diz respeito ao capítulo dos direi-
tos e garantias? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Só quanto dos artigos 149 e 
150, porque o 151 é suprimido. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passamos, agora, aos reque-
rimentos de destaques. 

O primeiro dêles é de autoria do Sr. 
Senador Aurélio Vianna, que pede des-
taque para a Emenda n.0 431, que recai 
sôbre o art. 149, e diz: 

"Inclua-se onde couber - aos au-
tores de obras literárias, artísticas 

ou científicas, pertence o direito 
exclusivo de reproduzi-las. Os her-
deiros dos autores gozarão dêsse di-
reito pelo tempo que a lei fixar." 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves 
(Sub-Relator) - :Êsse item está atendi-
do na Emenda n.0 326. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna -
Sr. Presidente, retiro, então, o pedido 
de destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Foi retirado o destaque. 

Também do Sr. Senador Aurélio 
Vianna temos pedido de destaque para 
a Emenda n.O 825. Dê-se aos arts. 149 
e seus parágrafos, 150 e 151 do projeto, 
a seguinte redação: 

É a repetição do texto da Constituição 
de 46 e a emenda está assinada pelo Sr. 
Senador Wilson Gonçalves e mais 22 
Srs. Senadores. 

Tem a palavra o Sr. Senador Aurélio 
Vianna, autor do pedido de destaque. 

O SR. AURÉLIO VIANNA - Sr. Presi-
dente, por decisão unânime do MDB, 
pedimos destaque para a Emenda Wilson 
Gonçalves. É mais completa, é mais har-
moniosa, é mais positiva, garante, no seu 
conjunto, sem que haja necessidade de 
dupla ou tripla interpretação, o indiví-
duo, concedendo-lhe aquêles direitos 
inerentes à vida. Sr. Presidente, difere 
inclusive da emenda adotada pelo Rela-
tor, e faz com que a prefiramos pelo que 
está esculpido no art. 150 daquela outra, 
a 326: 

"Aquêle que abusar dos direitos in-
dividuais previstos nos parágrafos 
7.0 , 21, 25 e 26 do art. 149, bem como 
dos direitos políticos, para atentar 
contra a ordem democrática ou pra-
ticar a corrupção, incorrerá na sus-
pensão dos mesmos direitos, pelo 
prazo de dois a dez anos declarada 
pelo Supremo Tribunal Federal, 
mediante representação do Procura-
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dor-Geral da República, sem prejuí-
zo da ação civil ou penal cabível." 

:t!:sse preceito não se encontra na 
Emenda Wilson Gonçalves. 

É bem verdade que o Relator acaba 
de aprovar aquela parte da Emenda Bri-
to Velho que exclui os parlamentares 
federais daquilo que preceitua o arti-
go 151: 

"Quando se tratar de titular de 
mandato eletivo federal, o processo 
dependerá de licença da respectiva 
Câmara, nos têrmos do artigo 33, 
§ 2.0." 

Sr. Presidente, eu sei que outros dese-
jam opinar sôbre esta matéria que é o 
coração e o cerne do Projeto de Consti-
tuição que se vota. 

Lutaremos pela aprovação da Emenda 
Wilson Gonçalves. Já temos nossa ati-
tude tomada, caso nosso ponto de vista 
não seja vitorioso. 

É bem verdade que a Emenda Eurico 
Rezende é semelhantíssima à apresenta-
da pelo nobre Senador pelo Ceará, a 
cujo nome já me referi por diversas vê-
zes. É bem verdade que a emenda foi 
aperfeiçoada pelo Sub-Relator dessa im-
portantíssima matéria. Nossa decisão 
está sendo esperada pelo Brasil inteiro, 
debaixo de uma expectativa extraordi-
nária, mesmo porque não há segurança 
nacional, não há segurança externa 
quando não existem direitos, garantias 
aos Direitos Individuais do Homem, do 
cidadão, aos direitos colétivos. Por isso 
dissemos que o cerne, o coração do Pro-
jeto de Constituição que ora se vota, está 
neste dispositivo, apesar de reconhecer-
mos - e já estamos na linha dos gran-
des mestres como Mangabeira, que, sem 
segurança econômica também não exis-
te tranqüilidade e segurança individual. 

Sr. Presidente, prometi ser breve e 
breve sou. Termino na esperança de 
que aplaudamos, apoiemos e votemos, 

de preferência, a emenda do nobre Se-
nador Wilson Gonçalves. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tínhamos considerado como 
possível que, em relação ao encaminha-
mento das votações, falasse um orador 
a favor e, se outro orador contrário 
houvesse, tendo em vista a importância 
do assunto. 

O nobre Senador Aurélio Vianna já 
tinha a certeza de que havia oradores 
inscritos para falar sôbre a matéria. 
Parece-me, assim, que a perspectiva de 
que o encaminhamento se faça apenas 
por 2 membros, ficará adiada para as-
sunto de relevância. 

Tem a palavra o nobre Senador Josa-
phat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO- Sr. Presidente, no caso, propria-
mente, não vou discutir. Vou fazer decla-
ração, já que ao ser colhido o voto, temos 
que dizer apenas sim ou não. 

Aprovo, preferencialmente, a emenda 
subscrita, em primeiro lugar, pelo nobre 
Senador Wilson Gonçalves. 

A declaração· de direitos e garantias 
individuais é, por seus têrmos gerais e 
por sua importância, o estatuto político 
e civil dos cidadãos. Como tal, não pode 
resumir-se a uma pauta inexpressiva, 
conforme consta do projeto governa-
mental. Há de ser uma declaração enér-
gica de prerrogativas do homem. 

A emenda, ora em apreciação, repete, 
nos pontos gerais, o texto de 1946, fa-
zendo a correção oportuna no que se 
refere à desapropriação, pois prevê que 
esta se faça, para fins de reforma agrá-
ria, mediante pagamento em títulos. De 
outro lado, e contràriamente ao que se 
insere na emenda do Sr. Senador Euri-
co Rezende, a proposição em exame não 
contém qualquer disposição de caráter 
punitivo para submeter o cidadão a pro-
cesso por ato de subversão ou de cor-
rupção com objetivos políticos. :t!:sses 
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dispositivos seriam uma anomalia numa 
Constituição que se pretende seja de-
mocrática. 

Estas as razões, por que voto, prefe-
rencialmente, pela emenda em aprêço. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, no que toca ao 
rol dos direitos e garantias, parece-me 
que há uma lacuna quer na Emenda 
Wilson Gonçalves, quer na emenda que 
serviu de base para estudos do Relator, 
emenda do Senador Eurico Rezende. De-
sejo, desde já, convocar a atenção do Sr. 
Relator para um destaque que, em qual-
quer oportunidade, será apreciado. 

A Emenda n.0 130/56 do Deputado Nel-
son Carneiro, contém uma sugestão 
que, a meu ver, preenche uma lacuna, 
quando propõe a seguinte redação: 

"Art. 149 -Redijam-se assim: 

"XIV - instrução criminal contra-
ditória, observada a lei anterior 
quanto à competência, ao crime e à 
pena, salvo quando agravar a situa-
ção do réu." 

O nobre Deputado Nelson Carneiro 
inclui "competência", que é uma garan-
tia também, porque se surge uma lei 
posterior, regulando de maneira dife-
rente a competência, essa configura 
uma garantia não so a pessoa, ao réu, 
como também à boa distribuição da 
Justiça. 

Nós já sabemos que é um procedimen-
to um tanto de rotina no sentido de, 
por exemplo, quanto às férias, ou mes-
mo à remoção de juiz se fazer com que 
o mesmo chegue ao fim do processo. A 
razão, sabe muito bem o Senador Wil-
son Gonçalves, é que, inclusive pela ma-
neira através da qual hoje os elementos 

de convicção surgem para a decisão ju-
dicial a presença do juiz é necessária, 
não só pelos elementos escritos, mas 
até pelo comportamento do acusado ou 
pessoa envolvida, de tal sorte que se se 
transferir para outro juiz, êsses elemen-
tos todos pessoais que configuram a 
atuação do Judiciário desaparecem. Isto 
criou recentemente, quando se criou a 
Justiça Federal, uma dificuldade porque 
embora se preservasse esta, a redação 
não tendo sido feliz criou dificuldades 
em vários Estados. 

Assim, a minha intervenção no episó-
dio é primeiro para dizer que votarei a 
Emenda Wilson Gonçalves e desde já 
sugiro ao Relator que procurou comple-
tá-Ia com outra emenda, que examine a 
possibilidade de também isto ser con-
signado no p r e c e i t o: é a Emenda 
n.0 130/56, de autoria do Deputado Nelson 
Carneiro e que se encontra à página 74, 
ao art. 149. Há destaques para esta. 

São as ponderações que queria fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
-Sr. Presidente, conforme salientaram o 
nobre Senador Aurélio Vianna, o Senador 
Josaphat Marinho, e o Deputado Ulysses 
Guimarães, o capítulo que ora estamos 
debatendo constitui a espinha dorsal da 
Constituição, opinião pacífica entre os 
constitucionalistas, quer os constitucio-
nalistas clássicos, quer os constituciona-
listas modernos. 

Das emendas substitutivas apresenta-
das ao projeto, entre outras, a do ilus-
tre Senador Eurico Rezende, a do não 
menos ilustre Senador Wilson Gonçal-
ves, Sub-Relator da matéria, a do Se-
nador Milton Campos, bem como do Se-
nador Josaphat Marinho, entre outras, 
mereceram o nosso detido exame, nossa 
atenção. 

De acôrdo com decisão tomada 
pela Bancada do Movimento Democráti-
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co Brasileiro, conforme anunciou o Se-
nador Aurélio Vianna, a nossa tendên-
cia, ab initio, é no sentido de aprovar 
a emenda do nobre Senador represen-
tante do Ceará, sem, entretanto, deixar-
mos de considerar também as dos no-
bres Senadores Eurico Rezende e Milton 
Campos. 

A emenda que tive oportunidade de 
apresentar a êste Capítulo, Sr. Presi-
dente - 681/5 - está compreendida, 
na sua quase totalidade, na emenda do 
nobre Senador Wilson Gonçalves, com 
exceção de uma apenas, que não está 
incluída, e seria mesmo uma inovação, 
pelo menos no que diz respeito às Cons-
tituições Brasileiras, no Capítulo da Ga-
rantia e dos Direitos Individuais, e que 
seria a seguinte: "Nenhum impôsto gra-
vará o salário ou vencimentos indispen-
sáveis à manutenção e educação do in-
divíduo e da família, na forma que a 
lei fixar." 

Outro ponto em que minhas sugestões 
divergem do conjunto da emenda do 
nobre Senador Wilson Gonçalves é 
quanto à inviolabilidade do sigilo da 
correspondência, que eu acrescento "sob 
tôdas as formas de comunicação". Nada 
mais é do que a repetição da Constitui-
ção italiana, ipsis litteris. Além dessas 
duas divergências que apontei, há uma 
outra sôbre princípio, consagrada na 
Carta de 46, e mesmo na de 91, através 
da reforma de 1926. É o que diz respei-
to ao § 33 da emenda do nobre Senador 
Wilson Gonçalves: "Não será concedida 
a extradição de estrangeiros, por crime 
político ou de opinião, nem em caso al-
gum a de brasileiro." 

Minha sugestão é no sentido de supri-
mir "e em caso nenhum a de brasileiro." 
Neste ponto acompanho o projeto do Go-
vêrno. Estou certo - e não quero me 
alongar - de que, após estas considera-
ções e o debate que certamente a ma-
téria provocará, pela sua alta relevân-
cia, poderemos encontrar uma fórmula 

conciliatória, com base na emenda do 
ilustre Sub-Relator. 

Muito grato a Vossa Excelência. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado 
Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
-Sr. Presidente, de acôrdo estamos nós 
em que o Capítulo dos Direitos e Garan-
tias Individuais é o mais importante de 
tôda uma Constituição. 

Vejo que, neste particular, há unani-
midade e para atingir êsse objetivo e as 
divergências são muito pequenas, quase 
pràticamente não existem, porque das 
intervenções com que nos honraram os 
i I u s tr e s representantes do MDB ve-
rificamos que somente em atenção a 
uma decisão partidária, certamente to-
mada antes do conhecimento do parecer 
do eminente Sr. Senador Wilson Gon-
çalves, somente em obediência a essa 
decisão, já não estamos em fase de vo-
tação e de aprovação do parecer do emi-
nente Sub-Relator, com o qual se mani-
festou de pleno acôrdo o Sr. Relator. 

Foi só depois que o Professor José 
Barbosa, cuja palavra é para nós motivo 
de encantamento e de estímulo, se ma-
nifestou, inclusive S. Ex.a, que decidi 
ocupar a atenção da Comissão. Todos 
êles declaram que a tendência é pela 
Emenda Wilson Gonçalves. Sem excluir 
isto, está subentendida a solução pro-
posta pelo nobre representante pelo 
Ceará. 

É somente, Sr. Presidente, para rela-
tar êsse fato, o fato de que todos nós 
que aqui estamos, buscamos a melhor 
solução. Os que estão numa e noutra or-
ganização, inclusive aquêles que têm a 
responsabilidade do estudo da matéria, 
todos nós buscamos a melhor solução. 
E a melhor solução, no caso, Sr. Presi-
dente, é aquela apontada pelo eminente 
Sr. Sub-Relator. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, agora, o Sub-
Relator, Sr. Senador Wilson Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
eminentes companheiros de Comissão, 
antes de passar ao exame dos destaques, 
não poderia deixar de manifestar o meu 
agradecimento pela honra com que fui 
distinguido através da deliberação da es-
clarecida e respeitável Bancada do MDB, 
nesta Comissão, escolhendo como ponto 
de partida para os seus debates, a emen-
da que tive oportunidade de apresentar 
ao capítulo que estamos votando. Esta 
atitude dos meus adversários políticos 
traz-me um confôrto moral que não sei 
bem avaliar nem classificar, tão esma-
gado me sinto de vê-los apoiar emenda 
em que procuro, dentro do ponto de vista 
pessoal, representar o meu pensamento 
sôbre a matéria. Devo confessar aos Se-
nhores que, no campo jurídico sou um 
liberal e, dentro dessa filosofia da minha 
própria formação jurídica entendo que 
os direitos e garantias individuais que se 
inscrevem numa Constituição, devem ser 
aquêles que, na verdade, exprimam o 
nosso ideal de liberdade e garantias e 
que asseguram uma sociedade garantida. 

A minha emenda como não podia dei-
xar de ser, é fruto do meu pensamento 
pessoal, e nesta oportunidade eu perfi-
lho o seu contexto que representa o meu 
pensamento sôbre a matéria. Mas como 
salientaram os representantes que me 
antecederam, trata-se de assunto da 
mais alta relevância, como salientei no 
meu parecer. Eu não teria a veleidade de 
fixar uma orientação nesta matéria, 
querendo fazer prevalecer meu ponto de 
vista pessoal. 

Entendo que a matéria deve represen-
tar, na verdade, dentro dêsse objetivo 
principal de assegurar os direitos e ga-
rantias individuais, um meio têrmo do 
entendimento geral, em que êsses direi-
tos fiquem assegurados, dando também 
à autoridade os elementos necessários 

para defender êsses próprios direitos, 
defender o regime e as instituições e pu-
nir apenas aquêles que não saibam man-
ter-se dentro do âmbito de seus pró-
prios direitos. 

Foi esta a minha orientação e eu, na 
qualidade de Sub-Relator tinha que -
permitam-me o têrmo - despersonifi-
car no exame da matéria, para não me 
vincular às minhas tendências pessoais 
e procurar aquilo que, na verdade, pu-
desse assegurar à douta Comissão um 
pronunciamento quase unânime, que a 
meu ver terá muito mais fôrça do que 
uma solução tirada apenas por uma 
maioria. 

Daí a razão por que aceitei a Emen-
da do nobre Senador Eurico Rezende co-
mo ponto de partida, porque ela reali-
za, até certo ponto, esta harmonia entre 
liberdade e autoridade. E, ao dar à au-
toridade os meios de se fazer valer, ain-
da aí tive a preocupação de assegurar 
os direitos daqueles que têm as imuni-
dades parlamentares. 

Quero dar esta explicação para mos-
trar que minha orientação foi no senti-
do de encontrar uma fórmula que, pa-
rece-me para satisfação minha - vai 
em tôrno dela propiciar um entendimen-
to das duas correntes que aqui se en-
contram, na afirmação que deve ser so-
lene e que representa - como muito 
bem disse o nobre Senador Aurélio Vian-
na - a correspondência de uma expec-
tativa de todo o povo brasileiro. 

Além de aceitar a emenda do nobre 
Senador Eurico Rezende, adicionei ou-
tras disposições que ampliaram direi-
tos e, no que diz respeito ao abuso no 
exercício dêles, tive a preocupação de 
cercar de cautelas que ficam ao critério 
do próprio Poder Legislativo. Minha dis-
posição no exame do destaque é aquela 
de incluir, porventura, algum direito que 
não esteja explícito dentro da orienta-
ção entre a Emenda Eurico Rezende e 
das emendas que adicionei. 
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Com estas minhas considerações que-
ro, mais uma vez, agradecer a honra com 
que me distinguiu a valorosa e brilhan-
te bancada do MDB, e, neste momento, 
testemunhar meu propósito de realizar 
trabalho que, na verdade, nos reúna a 
todos, para fortalecer nossa Democra-
cia e corresponder às aspirações do po-
vo brasileiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Continua o processo de vo-
tação da Emenda n.0 825. 

Em votação o parecer formulado pelo 
nobre Senador Wilson Gonçalves. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Considero a emenda prejudicada quan-
to ao item 37 do meu parecer por jul-
gá-lo atendido na emenda que per-
filhei e naquela que adicionei, ou seja, 
a Emenda n.0 326. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente pedimos 
preferência para a votação da Emenda 
n.0 825. Então ficaríamos numa situa-
ção a mais difícil se porventura não 
fôsse posta em votação, em primeiro lu-
gar, esta emenda, se aprovada a Emen-
da n.0 825, estariam satisfeitos os nossos 
propósitos. Rejeitada a Emenda n.0 825, 
partiremos provàvelmente, mesmo com 
pequenas restrições, para. o apoiamento 
à emenda que foi aprovada pelo Sub-
Relator. A nossa preferência é pela 
Emenda n.0 825; se derrotados nessa vo-
tação, como as outras democráticas, par-
tiremos - repito - para a Emenda n.o 
326. Por esta razão, desejaria que V. Ex.a 
pusesse em votação a emenda com pa-
recer contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - A Presidência agradece os 

esclarecimentos do Senador Aurélio 
Vianna e vai submeter à votação o pa-
recer do Sr. Sub-Relator, aprovado pelo 
Sr. Relator, relativamente à Emenda 
n.0 825. 

Em votação. 
(Aprovado o Parecer, com os votos 

contrários dos Srs. representantes do 
Movimento Democrático Brasileiro). 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra, pela ordem, 
o Sr. Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
rejeitado o destaque para a Emenda 
n.0 825, a bancada do Movimento Demo-
crático Brasileiro, como bem definiu o 
nosso líder, Senador Aurélio Vianna, 
cumpriu o que considerou um dever de 
justiça, ao apoiar todos os têrmos da 
emenda de autoria do Senador Wilson 
Gonçalves. 

Minha questão de ordem, Sr. Presi-
dente, é no sentido de que, agora, já não 
há mais votação para a Emenda n.0 326, 
com as alterações propostas pelo Sr. 
Sub-Relator. Nós a aprovamos conjun-
tamente com as demais emendas do pa-
recer favorável.· A nossa ressalva era 
quanto aos destaques. Se, neste parti-
cular, o destaque foi rejeitado, o nosso 
voto favorável à emenda resultante da 
composição feita pelo Sr. Sub-Relator, 
com as restrições ou com as ressalvas 
mínimas que fazemos, já está enuncia-
do na aprovação global das emendas 
com parecer favorável, até porque não 
houve divergência entre o Sub-Relator 
e o Relator quanto à Emenda n.0 326 e 
as demais proposições acessórias 82/21, 
130/59, 111, 364 e 604. 

Sr. Presidente, como integrante desta 
Comissão, como Parlamentar e como 
brasileiro, ao concluir esta fala quero ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Um 
pequeno esclarecimento: com as ressal-
vas feitas quanto ao art. 151 com o qual 
não concordamos. 
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O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Perfeitamente. Dizia, Sr. Pre-
sidente, para terminar, que considera-
mos superada a etapa decisiva e talvez 
a mais importante da Constituição que 
estamos a elaborar. De nossa parte, 
cumprimos o nosso dever de represen-
tantes de uma parcela da opinião pú-
blica brasileira. Oposicionistas, estamos 
isentos de responsabilidade do comando 
político e administrativo do País. A nossa 
tarefa, reconhecemos, era possivelmente 
mais fácil do que a daqueles que lutaram 
do outro lado. Daí a referência que, em 
nome da justiça, fazemos agora àqueles 
homens públicos que, prestigiando e 
apoiando êste Govêrno que aí está, cum-
priram seu dever como brasileiros e como 
democratas, pleiteando e obtendo a in-
clusão, em nossa Carta Magna, de um 
Capítulo de Direitos e Garantias que, 
realmente, representa a aspiração do 
povo de nossa Pátria. 

Não irei fazer referências nominais pa-
ra não incorrer no perigo de esquecer 
ou ignorar alguns que tenham mais por-
fiado em favor desta solução, mas que 
todos recebam, de quantos lutam na 
trincheira da oposição, a certeza de que 
seu serviço foi prestado ao País e ao 
regime democrático, na sua continuida-
de. Era o que tinha a dizer, Sr. Presi-
dente. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Senador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, o nobre Deputado 
Adolpho Oliveira deu-me a impressão de 
que, segundo o entendimento de S. Ex.a, 
já não há que se votar a Emenda Eurico 
Rezende. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Não está votada. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO -Data venia de S. Ex.a, creio que 
a votação precisa ser feita. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Lembro a V. Ex.a, apenas co-
mo informação - aliás, se houver qual-
quer dúvida, submeterei a votos a emen-
da - que, quando anunciamos que iría-
mos entrar na fase de votação de emen-
das correspondentes ao dispositivo sô-
bre direitos e franquias individuais, co-
mecei recordando que ia adotar o mes-
mo critério seguido nas votações ante-
riores. Declarei que iríamos pôr primei-
ramente em votação as emendas que 
têm parecer favorável, salvo os desta-
ques. 

Nessa ocasião, o Sr. Sub-Relator deu 
conhecimento ao Plenário da Comissão 
do texto que havia composto no seu pa-
recer. Foi feita a votação, com ressalva 
dos destaques. Depois procedeu-se a vo-
tação das emendas com parecer contrá-
rio, salvo os destaques, e foram rejeita-
das as emendas com parecer contrário, 
salvo os destaques. Em seguida, pus em 
votação o parecer que considerava pre-
judicadas as emendas, em virtude das 
votações anteriores, salvo os destaques. E 
assim se procedeu. Depois foi anuncia-
do que se ia fazer a votação dos reque-
rimentos de destaque. Foi quando o Sr. 
Senador Aurélio Vianna tomou a pala-
vra - e eu até supunha que S. Ex.a fôs-
se considerar como prejudicada a ma-
téria do seu requerimento de destaque 
- e nos advertiu de que isso não pode-
ria fazer, porque havia sido tomada uma 
deliberação do MDB de sustentar a 
emenda Wilson Gonçalves com as res-
salvas e louvores que então formulou. 
Diante disso é que passamos, então, a 
promover o encaminhamento de vota-
ção da emenda destacada pelo nobre Se-
nador Aurélio Vianna. Estou reproduzin-
do o que ocorreu para dizer que, no meu 
entender, já está aprovado o capítulo 
correspondente aos Direitos e Garantias 
Individuais, consistente nos artigos indi-
cados no requerimento do nobre Sena-
dor Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, muito obrigado 
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a V. Ex.a pelo esclarecimento. Aprovei-
to, então, a oportunidade, para declarar 
que a representação do MDB nesta Co-
missão, ao pedir preferência para a 
emenda Wilson Gonçalves, visou, exa-
tamente, a aprovar o texto que não con-
tivesse nenhum dispositivo através do 
qual se pudesse proceder à punição de in-
divíduo ou cidadão por motivo de sub-
versão ou corrupção, mediante simples 
representação do Procurador-Geral da 
República ao Supremo Tribunal Federal. 
Rejeitada a emenda Wilson Gonçalves e 
considerando V. Ex.a já aprovada a 
emenda do nobre Senador Eurico Re-
zende, deixamos, então, explícito que o 
nosso voto envolve rejeição ao disposi-
tivo que manteve aquela norma do pro-
jeto, embora modificada, que visa a pro-
piciar o processo contra qualquer cida-
dão por motivo de subversão ou corrup-
ção, com objetivo político. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Feita a declaração do nobre 
Senador Josaphat Marinho, eu conside-
ro meu dever consignar, da parte da-
queles que não militam na entidade po-
lítica de que S. Ex.a é um dos dirigentes, 
a nossa satisfação em ouvir as declara-
ções, sobremaneira tão honrosas, fel-
tas pelo Sr. Deputado Adolpho Oliveira. 

Faço-o certo de que não estamos aqui 
nos considerando destinatários daqueles 
louvores, mas, tão somente, para decla-
rar que o sentimento democrático que 
orienta e dirige todos quantos se encon-
tram nesta tarefa deveria realmente ser 
satisfeito no instante em que, no diplo-
ma constitucional, vemos,. indubitàvel-
mente, afirmados todos aquêles princí-
pios que têm constituído, ao longo do 
tempo, as mais altas aspirações de todos 
que desejam viver num regime de liber-
dade. 

E, neste particular, quero, sobretudo, 
acentuar que, desde quando o problema 
foi assim equacionado, as dificuldades 
desapareceram para que se encontrasse 
a solução que acabou de ter, no voto 

unânime dos membros da Comissão, a 
expressão de uma satisfação geral. (Mui-
to bem.) 

Continuamos agora o trabalho de 
apreciação dos destaques. 

Há um requerimento de destaque do 
Sr. Senador Aurélio Vianna para a 
Emenda n.0 700, que é assinada pelo Sr. 
Senador Milton Campos e mais 19 Se-
nadores. Dentro do que acabou de ser 
decidido, tenho a impressão de que essa 
emenda foi atendida. Não se considera 
propriamente prejudicada. 

Passa-se agora ao requerimento de 
destaque do Sr. Paulo Sarasate para a 
Emenda n.0 364, redigida nos seguintes 
têrmos: 

"Acrescente-se ao art. 149 o seguin-
te parágrafo: 
§ - Sem constrangimento dos 
favorecidos, será prestada, por bra-
sileiro, assistência religiosa às Fôr-
ças Armadas e Auxiliares, nos têr-
mos da lei." 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Sr. 
Presidente, essa emenda já foi atendida, 
juntamente com a 111, dela sendo reti-
rada a expressão ·"nos têrmos da lei." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Nos têrmos da informação 
prestada pelo Sr. Sub-Relator, já está 
atendida essa emenda. · 

Requerimento de destaque do Sr. 
Deputado Ulysses Guimarães para a 
Emenda n.0 130/56, vasada nos seguin-
tes têrmos: 

"Redijam-se assim: 
XIII - comunicação imediata de 

detenção ou pnsao ao JUIZ 
competente, que a relaxará, 
se não fôr legal, e, nos ca-
sos previstos em lei, promo-
verá a responsabilidade da 
autoridade coatora; 

XIV - instrução criminal contradi-
tória, observada a lei ante-
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rior quanto à competência, 
ao crime e à pena, salvo 
quando agravar a situação 
do réu." 

Salvo melhor juízo essa emenda está 
atendida. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Está atendida quanto à competência? A 
única modificação que postulo, através 
da emenda Nelson Carneiro, é que no 
tocante à anterioridade da lei, diga res-
peito não somente à pena, mas também 
- aí a novidade - à competência. Se 
já foi atendida também nesta última 
parte, retirá-la-e!. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Eu supunha que já tivesse 
sido atendida, mas não quanto a essa 
parte. Neste caso, dará os esclarecimen-
tos o Sr. Sub-Relator. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Sr. 
Presidente, a Emenda n.0 326, no meu 
modo de ver, quanto à essência atende 
ao objetivo da emenda ora destacada. 
Diz o § 14 da emenda aprovada: 

"A instrução criminal será contra-
ditória, observada a lei anterior 
quanto ao crime e à pena, salvo 
quando agravar a situação do réu." 

O nobre e eminente Deputado Ulysses 
Guimarães pretende que, na emenda 
destacada, se faça referência à compe-
tência. Confesso que a matéria jurídica 
suscitada pela interferência do nobre 
Deputado causa-me, no momento, certa 
perplexidade, porque não me parece tão 
simples a inclusão da referência à com-
petência num preceito constitucional. A 
meu ver, o direito essencial está assegu-
rado no § 14 quanto às cautelas da ins-
trução criminal. Se fixarmos no texto 
constitucional uma referência à compe-
tência que em matéria jurídica é de or-
dem pública, poderá salvo melhor juízo, 
trazer na prática algumas dificuldades 
para a boa administração da Justiça. 
Gostaria de figurar o caso em que, 
cometida uma ação criminosa, se instau-

rasse o respectivo processo e, no curso 
dêste processo, por interêsse de ordem pú-
blica, fôsse o juiz declarado competen-
te afastado, ou transferida a outrem a 
competência para o exame. Vamos dizer 
que a competência fôsse do juiz singular 
e uma lei posterior admitisse o júri. 
Assim a inclusão da competência no 
texto constitucional poderia impedir que 
se administrasse a justiça na hipótese 
figurada por faltar à autoridade com-
petente ao tempo em que o crime foi 
cometido. E não seria possível colocar 
matéria de ordem pública, como a de 
competência juridicional, na dependên-
cia do interêsse individual, por mais im-
portante que êle fôsse. O essencial é que 
seja assegurado ao réu a mais ampla 
defesa do processo e todo processo em que 
êle possa salientar a sua inocência. Nes-
tas condições como o assunto me pegou 
de surprêsa e não sou especialista em 
matéria penal, saliento a minha difi-
culdade em aceitar a sugestão do nobre 
Deputado, no receio de cometer uma in-
conveniência que possa mais adiante ser 
alegada pelos Tribunais como um des-
serviço à administração da justiça. Por 
isso peço permissão ao meu nobre co-
lega para me manifestar contra a in-
clusão nessa parte. 

O SR. ULYSSES GUIMARÃES (Enca-
minhamento de votação.) Sr. Presidente, 
pedi a palavra só para caracterizar bem 
a intenção que se registrou na emenda 
Nelson Carneiro. Ainda recentemente, 
quando foi criada a Justiça Federal, sur-
preendeu ela o curso de várias ações. Com 
inspiração na boa doutrina, determinou-
se o respeito - foi a linguagem tex-
tual então usada - a competência resi-
dual. As autoridades estaduais, por êsse 
diploma, continuaram a ter competên-
cia para julgar, até o fim do feito, sem 
que houvesse transferência porque se-
ria balbúrdia, para uma nova justiça, 
que não havia formado todos os elemen-
tos não do processo em si, mas de con-
vicção que se vinculavam à pessoa dos 
juízes que presidiam aquêle feito. É o 
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que está acontecendo. Sabe V. Ex.8 que 
é aí que se fixam o entendimento da 
Emenda e os ensinamentos dos autores. 
As recomendações que na prática já se 
adotam nos Tribunais- eu já tive opor-
tunidade de salientar - é a de que 
mesmo nos casos de férias ou de trans-
ferência, os magistrados devem perma-
necer até o julgamento, do feito quan-
do o orientaram. É a unicidade: o juiz 
que processa é o juiz que julga. Os pra-
xistas - e sabe V. Ex.8 mestre que é da 
matéria - assinalam muito bem que os 
elementos para uma decisão judiciária 
não são só aquêles que estão escritos no 
processo e. por isso, até por sua compre-
ensão do acusado exige-se a presença 
constante do juiz. Diziam os praxistas 
em página conhecida que os acusados 
empalidecem frente a qualquer interro-
gatório que se lhes faça. Sempre se pro-
curou estabelecer êsse princípio que se 
chama da unicidade, isto é, quem pro-
cessa, julga. Isto é uma garantia, não 
só evidentemente para aquêles que res-
pondem perante a justiça - porque, do 
contrário, poderiam ser surpreendidos 
por um nôvo juiz, já na fase final do 
processo, como também - o que é 
mais importante - para a justiça, por-
que o que se quer é que ela seja admi-
nistrada. De modo que aí é que se bus-
cou dar êsse resguardo constitucional, 
porque êle configura inequivocamente 
uma garantia para que a justiça seja 
bem administrada e, também, evidente-
mente, para quem está sendo acusado. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - V. 
Ex.a defende então a tese da identida-
de física de juiz em matéi."ia criminal? 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - O juiz que iniciou o processo 
e, no curso dêste, colheu elementos de 
convicção pessoal, deve ser o habilitado 
para dar a decisão final. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - V. 
Ex.8 então admite a vinculação física 
do juiz? 

O Sr. Deputado Antônio Feliciano -
E quando o juiz fôr promovido? 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUil\IA-
RAES - Quando o juiz é promovido, a 
praxe adotada é, justamente, no senti-
do de que êle aguarde, para a posse no 
nôvo cargo, a decisão dos processos pelo 
menos em fase final. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Per-
mite-me V. Ex.8 outro aparte. Está na 
nossa sistemática processual a identi-
dade física em matéria cível, em que as 
partes, por estarem versando, via de 
regra, interêsses apenas patrimoniais, po-
dem esperar, suportam, muitas vêzes, o 
ônus da protelação processual. Mas em 
matéria criminal, se obrigamos o juiz 
que recebe a denúncia a dar o desate à 
questão judicial, êle, sendo promovido, 
ou terá pela frente a faculdade de não 
assumir imediatamente a nova comarca, 
ou então terá de ir para a etapa da sua 
promoção, levando o processo e deixan-
do para trás interêsses de réus presos. 

Realmente a lei brasileira, em maté-
ria cível, consagra a regra da idehtída..: 
de física. No entanto, há exceção, por-
que a jurisprudência e a doutrina são 
no sentido de que o juiz promovido não 
é obrigado a ultimar o julgamento. Ocor-
re, ainda, que mesmo no cível a maté-
ria é controversa, em se tratando de pro-
moção. Então, transplantada essa rei-
vindicação de V. Ex.8 para o lado origi-
nal, onde se encontram e residem con-
seqüências e implicações de réus até 
presos, ou que quando não estejam pre-
sos, têm seus assentamentos criminais 
e se encontram no rol dos culpados, ela, 
como qualquer medida legal ou consti-
tucional que determine ou que favoreça 
a protelação, é contra o interêsse pú-
blico e o interêsse da Justiça, data ve-
nia. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUil\IA-
RAES - Sr. Presidente, a matéria já foi 
devidamente estudada e desejo dizer que 
a intervenção do nobre Senador Eurico 
Rezende robustece as minhas razões. 
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porque se S. Ex.a acha que é uma ga-
rantia em matéria civil, eu entendo que 
se fortalece muito mais então em maté-
ria criminal, em que está em jôgo a li-
berdade do cidadão. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Per-
dão. A protelação não é garantia. 

O SR. ULYSSES GUIMARAES -Não 
estou falando em protelação, mas na 
garantia de que quem está superinten-
dendo tôdas as etapas fundamentais pa-
ra formar os elementos de decisão seja 
aquêle habilitado a dar a decisão. 1!:ste, 
o ponto. Sabe V. Ex.a que se eu também 
estivesse devidamente preparado e o 
tempo comportasse, prosseguiríamos no 
debate. Mas êste assunto poderá ser de-
cidido por lei ordinária. Poderíamos tra-
zer copiosa soma de elementos dos au-
tôres, robustecendo esta tese. Em todo 
caso, a matéria foi debatida e cesso, 
neste momento, minha intervenção a 
respeito do assunto. (Muito bem.) 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (Encaminhamento de votação) 
- Sr. Presidente, é dar uma interpre-
tação multo rigorosa levar esta emenda 
até a identidade física do juiz. A emen-
da não trata de identidade física do juiz. 
A emenda trata de competência fun-
damental e determina que o tribunal seja 
o mesmo, ainda que os seus membros ou 
alguns dêles sejam substituídos. 

Fundamental é que a vara do juízo se-
ja a mesma, no mesmo Estado, ainda 
que o juiz venha, em caso excepcional, 
a ser substituído. 

De modo que o nobre Deputado por 
São Paulo não exige absolutamente iden-
tidade física do juiz, por isto que a 
emenda está redigida nos seguintes têr-
mos: 

"A instrução criminal contraditória, 
observada a lei anterior quanto à 
competência, ao crime e à pena, sal-
vo quando agravar a situação do 
réu." 

A lei nova não deve absolutamente al-
terar a competência para deslocar o 

julgamento. O que se deseja é que o tri-
bunal seja o mesmo. O que se deseja é 
que o juízo seja o mesmo, e não que o 
juiz continue o mesmo. 

É, portanto, dentro dêste entendimen-
to que vou dar o meu voto favorável à 
emenda. Se estamos votando êste capí-
tulo fundamental, devemos nesta parte 
do Direito Penal acolher a emenda que, 
a meu ver, traz mais uma garantia ao 
cidadão. (Maito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, a sustentação feita pelo Re-
lator esgotou na verdade a matéria. S. 
Ex.a colocou a questão, do ponto de vis-
ta jurídico, em têrmos que não compor-
tam contradita. Com efeito, seria um 
absurdo inserir na Constituição, que, ês-
se é o princípio essencial, processo con-
traditório, quer dizer, a segurança da 
defesa, a manutenção da competência. 
Se o nobre Deputado Ulysses Guimarães, 
que é um excelente jurista, ... 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Muito obrigado, V. Ex.a é muito amável. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- ... atentasse bem para o problema, 
não pleitearia a aceitação da emenda. 
Só o desejo de S. Ex.a de assegurar ao 
máximo as liberdades públicas o levou a 
pleitear sua aprovação fazendo-o esque-
cer-se das lições de direito, do bom di-
reito, de que é mestre. Ainda admito, 
nos têrmos em que o Deputado Ulysses 
Guimarães pôs a questão, que a lei or-
dinária inclua o princípio. A versão da-
da, porém, ao espírito da emenda pelo 
nobre representante do Piauí, nos le-
varia, Sr. Presidente, a não aceitar a 
tese, até mesmo por lei ordinária. Não 
seria possível que em matéria de compe-
tência estabelecêssemos que determina-
do tribunal, em cuja existência um cri-
me ocorreu, jamais pudesse ser extinto, 
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se o interêsse da ordem pública assim 
determinasse. Tornaríamos imutável a 
organização judiciária do Estado, o que 
seria realmente um absurdo. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
V. Ex.a perdoe, não sou versado na ma-
téria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - É preciso que V. Ex.a o diga, 
se não nós não diríamos. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
... e procuro raciocinar em têrmos de 
senso comum. Pergunto a V. Ex.a se ha-
veria possibilidade de aplicação dêsse 
dispositivo proposto na emenda, na hi-
pótese de um cidadão que estivesse res-
pondendo a crimes contra a segurança 
nacional, no fôro especial do Superior 
Tribunal Militar. Vem a nova Constitui-
ção e dá condições de recurso ordinário 
para o Supremo. Mas êle não pode uti-
lizá-lo, tem de ficar prêso até o final 
ao Superior Tribunal Militar, que é aque-
la instância competente para julgar e 
decidir sôbre seu caso. Estou certo? 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Certíssimo. É por isso que a lei de 
processo tem muitas vêzes efeito retroa-
tivo. O que se visa com ela é assegurar 
aquêles princípios basilares quer no Pro-
cesso Civil, quer no Criminal. Tem razão 
o nobre Senador Eurico Rezende, ao 
acentuar que só no Processo Civil, de-
pois que nós adotamos uma senhorilida-
de do processo com o Código vigente, se 
exigiu a identidade física do juiz. Isso 
depois da audiência da instrução de 
julgamento, onde se põe em prática a 
oralidade. Só após a audiência de ins-
trução de julgamento se firma o prin-
cípio da identidade física do juiz e, 
conseqüentemente, o vínculo ao julga-
mento final. 

Assim, Sr. Presidente, concluo com as 
palavras com que iniciei minha interven-
ção: na sustentação, o nobre Senador 
Wilson Gonçalves esgotou a matéria e 
nada mais sôbre ela se pode acrescen-
tar. OUuito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os que aprovam 
o parecer do Sr. Sub-Relator, no sentido 
da rejeição da emenda, queiram conser-
var-se como estão. Aprovado o parecer. 

Passamos agora ao destaque do nobre 
Deputado Ulysses Guimarães à Emenda 
n.0 657, item 16, art. 149. O item 16, art. 
149, passa a ter a seguinte redação: 

"XVI - proibição de pena perpétua 
ou de morte, salvo nos casos 
de guerra; ou de confisco, 
exceto nos de enriquecimen-
to ilícito, por danos causados 
ao erário público." 

Tenho a impressão de que está aten-
dida. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - No 
meu parecer, está atendida a Emenda 
n.O 657. 

O Sr. Deputado Nicolau Tuma - Sr. 
Presidente, como autor da emenda, pos-
so encaminhar a votação? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a deseja encaminhar a 
votação da emenda, embora já tenha si-
do atendida? 

O SR. DEPUT~DO NICOLAU TUMA 
- (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, tive oportunidade de re-
ferir-me à Emenda n.0 657, momentos 
antes da votação. 

O Projeto de Constituição fala em en-
riquecimento ilícito "no exercicio de 
função pública". Eu propus a modifica-
ção dêsse final, para "por danos ao erá-
rio público". Porque o enriquecimento 
llicito por danos ao erário público não 
se processa unicamente pela Interven-
ção ou pela utilização da função públi-
ca. O nobre Senador Wilson Gonçalves 
teve oportunidade de mostrar-me a re-
dação que resultou de uma análise das 
diversas emendas sôbre a mesma ma-
téria. Mas S. Ex.a não se referiu a ês-
te final "por danos ao erário público". 
S. Ex.a pretendia, através de uma emen-
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da de redação, modificar a própria reda-
ção que ofereceu à sua emenda, já apro-
vada, dizendo: 

"no exercício de função pública" 
e acrescentando ao final: 

"ou por danos ao erário público". 
Gostaria de ouvir, primeiramente, 

S. Ex.a para saber se é esta sua opinião. 
Então, nada mais terei a dizer, senão 
agradecer a inclusão dêste final no seu 
parecer. (Muito bem.) 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - (Encaminhamento da vota-
ção) -Sr. Presidente, com a devida vê-
nia do nobre Deputado Nlcolau Tuma, 
permito-me discordar de S. Ex.8 Acho 
que o texto recomendado pelo eminente 
Sub-Relator Senador Wilson Gonçalves 
atende multo mais aos sadios e elevados 
objetivos do Deputado Nicolau ·Tuma. 
Na verdade, um cidadão desonesto ou 
corrupto pode enriquecer ilicitamente 
pelo exercício de função pública, sem 
mexer no erário. Não me peçam para 
dar exemplos possíveis. O cidadão pode 
exercer um cargo de governador e, por 
exemplo, ganhar bilhões de cruzeiros, 
arrecadando fundos ilícitos, fundos não 
contabilizados pela receita pública. :l!:le 
enriquece ilicitamente, em função do 
exercício dêsse cargo, e, no entanto, não 
está mexendo no erário. Pode fazer trá-
fico de influência, pode arrecadar pro-
dutos de dízimos de contravenções, por-
que é governador ou porque é autorida-
de. Não é preciso mexer no erário. Pode 
ser até que fique com mais dinheiro do 
que o erário. É caso de confisco, porque 
a impunidade de cidadão que pratique 
ato dessa ordem é sumamente estimu-
lante à desagregação dos costumes, além 
de representar um prêmio a quem enri-
queceu sem fazer fôrça. 

O Sr. Deputado Nicolau Tuma - Devo 
informar a V. Ex.a que declarei estar de 
acôrdo com a redação dada pelo nobre 
Sub-Relator, o eminente Senador Wilson 
Gonçalves, pedindo apenas o acréscimo 

que S. Ex.a me mostrou. Não tenho a 
memória muito clara sôbre o caso e pe-
diria a S. Ex.a que lesse novamente, en-
tão, a emenda, para que eu pudesse me-
lhor justificar o acréscimo, que propo-
nho, dêste final da minha emenda. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Vou concluir, Sr. Presidente. 
Eu estaria de acôrdo com o eminente 
Deputado Nicolau Tuma se o acrésci-
mo que S. Ex.a propõe fôsse precedido 
da alternativa ou. 

O Sr. Deputado Nicolau Tuma - Mas 
é exatamente a emenda de redação pro-
posta a S. Ex.a, o eminente Senador Wil-
son Gonçalves. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Se houver a alternativa, a 
proposição abrange as duas hipóteses. 

O Sr. Deputado Nicolau Tuma - Exa-
tamente. É emenda de redação. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves- Sr. 
Presidente, confesso que, em conversa 
com o nobre Deputado Nicolau Tuma, 
manifestei que o meu propósito era ve-
rificar, durante êste debate, a possibili-
dade de introduzir o final da emenda de 
autoria de S. Ex.a no contexto do § 10 
da emenda aprovada. 

Eu salientei a S. Ex.a que teria uma 
dificuldade para fazer isto porque nós, 
Sub-Relatores, e o próprio eminente 
Relator não temos atribuição para apre-
sentar submendas. Então, nada podemos 
acrescentar que seja originário do nosso 
trabalho de relatores e, sim, aproveitar 
diferentes partes de emendas, para com-
por uma emenda completa. 

No caso presente, salientei a S. Ex.a 
que a primeira dificuldade é que teria 
de incluir um ou. E não existe ou nem 
no final dêste parágrafo nem no comê-
ço da cláusula que S. Ex.a quer incluir. 

Esta, a primeira dificuldade. 
Com o objetivo de trazer o problema 

ao debate geral, estimulei S. Ex.a a re-
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querer o destaque, a fim de que pudés-
semos debater a matéria. 

Agora, com a interferência do emi-
nente Deputado Adolpho Oliveira, susci-
tando um aspecto importante da ques-
tão, surgiu-me uma dúvida: a de que a 
inclusão desta cláusula possa enfraque-
cer ou confundir a compreensão do tex-
to e, ao invés de aumentar o rigor da lei, 
permitir que os responsáveis por êsses 
crimes escapem à ação da Justiça, por-
que, aí, se trata de coisa realmente di-
ferente, incluída numa parte que pode 
levar o intérprete a uma conclusão que 
não seja realmente nem a que S. Ex.a 
quer nem a que pretendemos. 

Assim, eu pediria a S. Ex.a que me 
permitisse opinar em sentido contrário, 
porque estamos no interêsse de assegu-
rar os direitos, resguardando a autori-
dade. Aqui, talvez o nosso objetivo não 
fôsse atingido, pelo menos criaria dú-
vida séria na inteligência de um texto 
que está tão cristalino no projeto. 

O Sr. Deputado Nicolau Toma - Pe-
diria a V. Ex.a que procedesse à leitura 
do texto. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Pois não. 

"Não haverá pena de morte, de pri-
são perpétua, de banimento nem de 
confisco. 
Quanto à pena de morte, fica res-
salvada a legislação militar aplica-
da em caso de guerra externa. A lei 
disporá sôbre o perdimento de bens, 
no caso de enriquecimento ilícito, no 
exercício de função pública." 

O Sr. Deputado Nicolau Tuma - Só 
no exercício de função pública? 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Citou-me, V. Ex.a, quando da 
nossa conversa, o caso do contrabando, 
que não escapou às sanções porque está 
na legislação penal. 

O objetivo que V. Ex.a quer alcançar, 
será atingido pela legislação específica, 

que punirá por contrabando aquêles que 
o cometerem. 

O Sr. Deputado Nicolau Tuma - Agra-
deço a informação de V. Ex.a Minha in-
tenção era ajudar e não perturbar o tra-
balho desta digna Comissão. Entretan-
to, sugeri essa emenda porque, em face 
da redação apresentada pelo Projeto 
Constitucional, ela cabia perfeitamente. 
Com o trabalho de V. Ex.a, resultou uma 
nova redação, à qual, certamente, não 
se adaptou bem à emenda. Agradeço a 
V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Há um requerimento de des-
taque do Deputado Dias Menezes part>. 
a Emenda n.0 740. 

"O item III do art. 149 passa a ter a 
seguinte redação: 

"IH - livre manifestação do pensa-
mento e de expressão atra-
vés das ciências, das letras e 
das artes, e de informação, 
respeitadas as limitações de-
terminadas pela lei, exclusi-
vamente com o fim de asse-
gurar o devido reconheci-
mento e respeito dos direitos 
e liberdades de outrem e de 
satisfazer às justas exigên-
cias da moral, da ordem pú-
blica e do bem-estar de uma 
sociedade democrática." 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, pus aqui no meu 
parecer que esta emenda estava atendi-
da com a aprovação da Emenda n.0 326, 
que diz o seguinte: 

"§ 7.0 - É livre a manifestação de 
pensamento e a prestação 
de informação sem suj eiçãv 
a censura, salvo quanto a 
espetáculos e diversões pú-
blicas, respondendo cada 
um, nos têrmos da lei, pe-
los abusos que cometer. É 
assegurado o direito de res-
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posta. A publicação de li-
vros, jornais e periódicos 
independe de licença da 
autoridade. Não será, po-
rém, tolerada a propagan-
da de guerra, da subversão 
da ordem ou de preconcei-
tos de raça ou de classe." 

A livre manifestação do pensamento 
atinge as artes, e o desdobramento não 
aumenta o alcance. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Atendida a emenda nos têr-
mos da informação do Sr. Sub-Relator. 

Outro requerimento do Sr. Dias Me-
nezes para a Emenda n.O 739, referente 
à proteção de artes, obras literárias téc-
nicas e científicas. Parece que está aten-
dida pela mesma razão. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - É 

o parágrafo 23: aos autôres de obras 
literárias etc. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Do Sr. Ulysses Guimarães, 
Emenda n.0 656 referente a inviolabili-
dade da correspondência, do sigilo tele-
gráfico, e das comunicações telefônicas. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Pedi êsse destaque em consideração ao 
Deputado autor da emenda. 
. O SR. DEPUTADO NICOLAU TUMA -

(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, procurei dar redação mais 
clara ao inciso VII, do art. 149, quando 
trata da inviolabilidade da correspon-
dência. No sentido mais amplo da ex-
pressão, a correspondência seria sempre 
a troca de palavras ou mensagens entre 
pessoas, fôsse ela por carta, a corres-
pondência epistolar, telegráfica ou men-
sagem telefônica. Entretanto, o próprio 
Projeto de Constituição já faz uma dis-

tinção, quando trata de Estado de Sitio, 
dizendo, no art. 152, § 2.0 , o seguinte: 

"O Estado de Sítio autoriza: 

b) A censura de correspondência, da 
imprensa, das telecomunicações 
e diversões públicas." 

Ora, Sr. Presidente, o próprio texto do 
Projeto de Constituição discrimina e 
diferencia a correspondência das teleco-
municações. O telégrafo e o telefone são 
espécies de gênero de telecomunicações. 
Portanto, se o Estado de Sítio autoriza 
a censura das telecomunicações e da 
correspondência, a contrario sensu, as te-
lecomunicações e a correspondência de-
vem ser invioláveis e ter seu sigilo ga-
rantido. 

O texto do Projeto de Constituição fi-
cou um pouco vago garantindo a invio-
labilidade da correspondência. Entre-
tanto, o telegrama e a comunicação te-
lefônica, por sua própria natureza, não 
são invioláveis como a correspendência 
que vai dentro do envelope fechado. l!:s-
te precisaria ser violado para haver a 
quebra do sigilo. 

Quanto ao telegrama e ao telefone: o 
telegrama é manipulado tanto por quem 
o expede quanto por quem o recebe. E o 
telegrama, quando não se trata de ser-
viço automático, também pode ser ouvi-
do no momento de completar-se a liga-
ção . 

Assim, pede a emenda a melhor inter-
pretação do que seja inviolabilidade da 
correspondência. Sugerimos, pois, esta 
redação: "Inviolabilidade da correspon-
dência, do sigilo telegráfico e das comu-
nicações telefônicas". 

Tenho para mim que com esta reda-
ção se atende ao espírito do legislador 
e dêste Congresso. (Muito bem.) 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, peço a palavra para enca-
minhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado José Barbosa, que a havia solicita-
do. Em seguida, darei a palavra ao Se-
nador Eurico Rezende. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Sr. Presidente, na ordem das idéias ex-
postas pelo nobre Deputado Nicolau 
Tuma cumpre-me informar que tive 
oportunidade também - como já me 
referi inicialmente - de apresentar 
emenda neste sentido, com a seguinte 
redação: "Inviolabilidade do sigilo da 
correspondência sôbre qualquer forma 
de comunicação". 

Minha emenda foi atendida, em parte 
pelo nobre Sub-Relator no Parágrafo 6.0 
da emenda-base adotada por S. Ex.a O 
parágrafo 6.0 estabelece: 

"É inviolável o sigilo da correspon-
dência." 

Minha emenda mandava acrescentar: 
" ... sob qualquer forma de comuni-
cação". 

O esclarecimento é no sentido de co-
laborar, porque poderá ela complemen-
tar a emenda do nobre Deputado Nlco-
lau Tuma. 

O Sr. Deputado Nicolau Tuma - Per-
mita V. Ex.a Existem várias comunica-
ções que não são de pessoa para pessoa, 
de ponto para ponto, estas não necessi-
tam ser sigilosas. Há comunicações dera-
dioamador e as comunicações que, por 
sua própria natureza, não exigem sigilo. 
A natureza do sigilo se refere especial-
mente à comunicação privada de pes-
soa para pessoa, seja de telegrama ou 
de telefone. Tenho a impressão de que 
nossa redação se adaptará melhor ao 
espírito da inviolabilidade proposta pela 
Constituição. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Após o aparte de V. Ex.a devo declarar 
que esta forma é adotada por várias 
Constituições, inclusive é tradução ipsis 

literis da Constituição italiana, confor-
me referi inicialmente. 

São os esclarecimentos que eu queria 
prestar, com o intuito de colaborar. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- (Encaminhamento de votação) -Sr. 
Presidente, o nobre Deputado Nlcolau 
Tuma, como sempre condutor de multa 
simpatia e de multo boas idéias, pleiteia 
se inclua no capítulo de Direitos e Ga-
rantias Individuais o seguinte inciso: 

"Inviolabilidade da correspondên-
cia ... " - que está no projeto -
" ... e do sigilo telegráfico e das co-
municações telefônicas." 

Entendo, Sr. Presidente, que a expres-
são "inviolabilidade" da correspondência 
já atinge os objetivos do autor da emen-
da no que diz respeito ao telegrama e ao 
telefone. O telegrama é um instrumen-
to de correspondência. Uma comunica-
ção telefônica é uma correspondência. 
Não devemos, neste capítulo, qualificar, 
adjetivar demais. Se a palavra "corres-
pondência", no seu sentido, abarca, ob-
viamente, as palavras telegrama e co-
municação telefônica, a matéria já está 
esgotada no inciso. constante do projeto, 
isto é, inviolabilidade da correspondên-
cia. Como bem acentuou o nobre Depu-
tado José Barbosa, é da tradição consti-
tucional de quase todos os países. Mas, 
mesmo que houvesse alguma omissão, a 
matéria estaria resolvida na parte em 
que o capítulo diz o seguinte: 

"A especificação dos direitos e ga-
rantias expressas nesta Constituição 
não exclui outros direitos e garan-
tias decorrentes do regime e dos 
princípios que ela adota." 

Assim, os desígnios de inovação que 
inspiram a emenda do nobre Deputado 
Nicolau Tuma estão plenamente aten-
didos, quer no projeto, quer na emenda 
aprovada. 

O Sr. Deputado Nicolau Tuma - De-
sejo renovar um esclarecimento que há 
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instantes prestei: o próprio Projeto de 
Constituição discrimina e diferencia 
quando fala "a censura de correspon-
dência", no art. 152, § 2.0 

O Projeto de Constituição diz: "0 es-
tado de sítio autoriza a censura de cor-
respondência" e, mais adiante, "das te-
lecomunicações". Portanto, o próprio 
Projeto de Constituição discrimina e di-
ferencia correspondência de telecomu-
nicação. 

Ora, o telégrafo e o telefone são es-
pécies do gênero que é a telecomunica-
ção. Portanto, o que me levou a apre-
sentar a emenda foi manter a mesma 
discriminação no capítulo "das garantias 
individuais", porque o telefonema, o telex 
ou a mensagem telegráfica não são in-
violáveis. Sabe V. Ex.a que o telegrama 
é manipulado por quem o expede e por 
quem o recebe. Portanto, não é inviolá-
vel. O que queremos é dar garantia ao 
sigilo. Peço vênia para fazer essa pon-
deração ao ilustre Senador Eurico Re-
l'.lende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Agradeço a intervenção de V. Ex.11, 

mas lamento ter de manter o meu pon-
to de vista. Concluo as minhas conside-
rações, em virtude da advertência do Sr. 
Presidente, de que está esgotado o meu 
tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, quando examinei 
a emenda ora em destaque, declarei que 
a considerava atendida no texto do § 8.0 

do artigo 149. E, em face das discussões 
aqui travadas, o meu entendimento con-
tinua o mesmo. Tenho impressão de que 
o texto conciso do projeto compreende o 
alcance da emenda ora destacada, tanto 
dela, como da emenda do nobre Depu-
tado José Barbosa, a qual considerei 
também atendida pelo texto que está 
na Emenda n.0 326. 

No entanto, não vejo mal em que se 
reconheça que, no alcance, se faça a 
especificação do sigilo telegráfico e das 
comunicações telefônicas. 

É o que tenho a esclarecer, também 
em nome do Sr. Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Nos têrmos do parecer do Sr. 
Sub-Relator, está em votação a modifi-
cação proposta. Os Srs. Deputados que 
a aprovam queiram permanecer como 
estão. (Pausa.) 

Aprovada. 
Devo agora anunciar que estamos che-

gando ao final da votação dos destaques. 
Em relação a vários requerimentos, fo-

ram lançados nos pedidos os seguintes 
esclarecimentos do Sr. Relator, que vou 
ler, porque, se houver qualquer dúvida, 
será esclarecida. 

Requerimento do Sr. Ulysses Guima-
rães, de destaque para a Emenda n.0 352, 
proposta pelo Sr. Deputado Humberto 
Lucena e mais 110 Srs. Deputados, para 
substituição integral do art. 149 e seus 
parágrafos. Declarou o Sr. Relator que 
está em essência atendida a emenda 
pela votação que se fêz. É a repetição, 
pràticamente, do texto da Constituição 
de 1946. 

Requerimento de destaque do Sr. 
Deputado José Barbosa para a Emenda 
n.0 681.5, ao art. 149. O Senador Wilson 
Gonçalves já relatou a matéria. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Essa 
Emenda n.0 681. 5, como conceituou o 
nobre Senador Eurico Rezende, pode ser 
considerada dentro do corpo da Emen-
da Geral 681 como uma púrima emen-
da, para usar a expressão de S. Ex.11 Ela 
contém 10 itens, entre os quais o último 
é o seguinte, observado o caput da Emen-
da: 

"Acrescente-se, onde couber, entre 
os incisos do art. 149: 

" ... Nenhuma pena passará da pes-
soa do deliqüente ... " 
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1!:ste ítem não foi incluído na emen-
da, aprovada pela Comissão, de autoria 
do nobre Senador Eurico Rezende. 

O item:-
"Nenhum impôsto gravará o salário 
ou vencimentos indispensáveis à ma-
nutenção e educação do indivíduo e 
da família, na forma que a lei esta-
belecer." - Também não foi consi-
derado. 

Ora, Sr. Presidente, é matéria já de-
batida no Congresso a questão da inci-
dência do impôsto de renda no salário 
e nos vencimentos de servidores. Não 
discuto a tese. Entretanto, procuro com 
essa emenda restringi-la no sentido de 
que nenhum impôsto deva gravar o sa-
lário ou vencimentos indispensáveis à 
manutenção e educação do indivíduo e 
da família, na forma que a lei fixar. 

Além disso, Sr. Presidente, para que 
não volte a falar sôbre êsse assunto -
a emenda é coletiva, vamos dizer assim 
- há um outro item sôbre extradição 
para o qual pediria a atenção do nobre 
e ilustre representante do Ceará que é: 

"Não será concedida a extradição de 
estrangeiro, nem brasileiro por cri-
me político ou de opinião." 

O texto que aprovamos estabelece: 
"Não será concedida extradição de 
estrangeiros por crime político ou de 
opinião e em caso nenhum a de bra-
sileiro." 

A minha emenda de certa forma, in-
diretamente, manda suprimir "em caso 
nenhum". Aliás, nesse sentido, estou se-
guindo a filosofia do projeto do Govêr-
no. São estas as considerações que me 
cabiam formular. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Sub-Relator vai opinar 
sôbre a matéria, em face das conside-
rações do nobre Deputado José Bar-
bosa. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, ouvi, com a cos-
tumeira atenção, a palavra e os argu-
mentos do nobre Deputado José Barbo-
sa, a respeito da sua emenda, ora des-
tacada e que, para satisfação minha, 
quase foi integralmente aceita no meu 
parecer. No que se refere a um dos 
itens, qual seja o de que nenhum im-
pôsto gravará o salário e os vencimen-
tos indispensáveis à manutenção e à 
educação do indivíduo e da família, na 
forma que a lei fixar, eu confesso que 
a inovação é simpática e sugestiva. Mas 
tenho receio de elevá-la, logo de iní-
cio, a um dispositivo constitucional. 
Tenho impressão que através de legis-
lação ordinária poderemos fazer tenta-
tivas nesse sentido, porque o objetivo 
desta parte da Constituição é realmen-
te elogiável. A inclusão dela como no-
vidade, embora revelando atualização, 
poderia trazer êsse inconveniente a que 
me refiro. Assim, preferia que nós ficás-
semos de examinar essa possibilidade 
através da legislação ordinária. Daí por 
que me manifesto contrário a essa par-
te da emenda, uma vez que o restante foi 
atendido. 

O Sr. Deputado ·José Barbosa - Acei-
to as ponderações do nobre Senador 
Wilson Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - O art. 2.0 diz: "Não será conce-
dida extradição de estrangeiros nem bra-
sileiro por crime político ou de opinião". 

Quanto a essa parte, Sr. Presiden-
te, a menos que eu não tenha perce-
bido o alcance da proposição, tenho a 
impressão de que a cláusula cuja supres-
são se deseja é uma garantia a mais pa-
ra o brasileiro. Ora, vamos admitir a 
hipótese de se haver pedido a extradi-
ção de um brasileiro para ir, por exem-
plo, para a Coréia e nós concordássemos 
em que êsse nosso patrício fôsse subme-
ter-se à legislação penal de um país 
aonde é até difícil chegar. Acho que, 
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mantendo a cláusula, se aumenta o di-
reito, assegura-se a permanência e se dá 
fôrça ao govêrno de para não ceder a 
pedido de extradição de brasileiro em 
hipótese alguma. 

Lamento novamente não poder atender 
às ponderações e ao pedido do nobre 
Deputado, mas fico satisfeito porque, no 
mais, atendi aos objetivos democráticos 
de S. Ex.a 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Pela ordem, Sr. Presidente, para contra-
ditar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não é mais possível, pois o 
Sub-Relator deu o seu parecer final. 

Vou submeter a votos. 
O Sr. Deputado José Barbosa - Re-

queiro votação nominal. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - O Sr. Deputado José Barbosa 
requereu votação nominal quanto à úl-
tima parte da emenda cujo destaque so-
licitou. 

Vou ler o texto do item 17: 
"Não será concedida extradição de 
estrangeiro por crime político ou de 
opinião, nem em caso algum, extra-
dição de brasileiro." 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, para uma 
questão de ordem, o nobre Senador Jo-
saphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - (Questão de ordem.) Quero pe-
dir a atenção do nobre companheiro de 
representação para a matéria que se dis-
cute. Acredito que S. Ex.a acaba de se 
convencer de que o adequado, que corres-
pende, aliás, ao seu justo pensamento, é 
que em nenhum caso se admita a extra-
dição de brasileiro. Creio, assim, que 
S. Ex.a vá retirar o seu pedido de vota-
ção nominal. (Muito bem.) 

O Sr. Deputado José Barbosa - Sr. 
Presidente, eu não me convenci, como 
diz o nobre Senador Josaphat Marinho. 
Não posso entender que adotemos dois 
pesos e duas medidas: com relação ao 
estrangeiro que comete crime comum na 
sua pátria nós permitimos a extradição, 
e quando é um brasileiro que comete 
crime comum, às vêzes hediondo, noutro 
país, nós a negamos. Não quero trazer 
nenhum constrangimento aos meus no-
bres colegas. Até nesse ponto estou com 
o projeto do Govêrno, que omite êste 
dispositivo. Retiro, então, o meu pedido. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Retirado o destaque nos têr-
mos do Regimento. Só temos agora o des-
taque do Deputado Arruda Câmara. Re-
lativamente ao artigo 150, há numerosos 
destaques mas, prejudicados, porque foi 
suprimido o artigo. Quanto ao artigo 151, 
as emendas se referiam a um dispositivo 
que foi totalmente modificado. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES -Peço a palavra pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo )- Tem a palavra o Deputado 
Ulysses Guimarães, para uma questão 
de ordem. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - (Questão de ordem.) Sr. Presi-
dente. Pedi destaque para uma emenda, 
quer me parecer, do Deputado Raimun-
do Padilha. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a pediu destaque para 
a de número 82.21, que mandava subs-
tituir o artigo 151 pelo seguinte: 

Art. 151: 
"0 abuso de 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, declara-
da pelo Supremo Tribunal Federal, 
mediante representação do Procura-
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dor-Geral da República, sem prejuí-
zo da ação civil ou penal que cou-
ber." 

Esta matéria já foi atendida. 
O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-

RÃES - Se V. Ex.a desejar, vou dar o 
objetivo da emenda. 

O nobre Deputado Raimundo Padilha 
formulou de maneira diferente o art. 
151 ou 150. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O 150 não pode ser, porque 
foi suprimido. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - É o artigo que cria a possibili-
dade de suspensão dos direitos políticos. 
É o 151. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Exato. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - O que deseja a Emenda Padi-
lha é, que, quando se faça referência 
àqueles direitos, se especifiquem os di-
reitos políticos, excluindo, portanto, os 
direitos que se situam naquela remissão 
dos quatro ou cinco itens do artigo refe-
rente aos Direitos e Garantias Indivi-
duais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Existe requerimento de des-
taque de V. Ex.a para a Emenda n.0 524, 
que manda substituir a expressão "da-
queles direitos" pela expressão "dos di-
reitos políticos". 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Exatamente. É êsse o desta-
que. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O texto não se refere mais 
àquêles direitos, por isto que considera-
va, nos têrmos da informação do Sr. 
Sub-Relator, como matéria já decidida. 
O texto que prevalece presentemente que 
foi votado, é o texto que indica determi-
nados direitos, e não aquêles direitos. Já 

houve a substituição. Peço ao Sr. Sub-
Relator que leia o texto atual. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - (Lendo.) 

"Aquêle que abusar dos direitos in-
dividuais previstos nos parágrafos 
7.0 , 21, 25 e 26 do art. 149, bem como 
dos direitos políticos, para atentar 
contra a ordem democrática ou pra-
ticar a corrupção, incorrerá na sus-
pensão dos mesmos direitos pelo 
prazo de 2 a 10 anos, declarada pelo 
Supremo Tribunal Federal, mediante 
representação do Procurador-Geral 
da República, sem prejuízo da ação 
civil ou penal cabível assegurada ao 
acusado plena defesa." 

O parágrafo único está incluído na-
quela emenda do Deputado Nelson Car-
neiro. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUil\1A-
RAES - Sr. Presidente, veja V. Ex.a e 
veja a Casa o alcance excepcional da 
Emenda Padilha ou Emenda Filinto Mül-
ler que é a Emenda n.0 524. Se se der a 
extensão que se quis com a emenda evi-
tar de suprimir os direitos referidos no 
texto constante da emenda básica, a 
que resultado chegaremos, Sr. Presiden-
te? Suspender-se, a um cidadão pelo 
prazo aí fixado, de 2 a 10 anos, os direi-
tos constantes do § 7.0 , referente a livre 
manifestação do pensamento e a pres-
tação de informações, significaria que 
êsse cidadão não teria mais possibilidade 
de livre manifestação do seu pensamen-
to, que êle, durante 2 a 10 anos, estaria 
impedido de falar, de escrever, talvez até 
de pensar. 

Outro, Sr. Presidente, diz respeito ao 
art. 21. Então, se também se desejar que 
não sejam só os políticos mas até o di-
reito de trabalhar durante 2 a 10 anos, 
o cidadão, que não vai ser prêso porque 
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não é essa a pena que aqui se comlna, 
ficará privado do exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão. 

Chegamos depois, Sr. Presidente, ao 
direito de reunião. 

"Todos poderão reunir-se sem ar-
mas." 

Então, Sr. Presidente, por um abu-
so num caso determinado vai sofrer as 
conseqüências, porque nós sabemos que 
a lei o estipula sem prejuízo das penas 
estabelecidas que serão aplicadas no 
curso normal da ação, êle não poderá 
ter nenhum direito de reunir-se. 

E, Sr. Presidente, chegaremos ao art. 
26 que é também o que diz respeito à 
garantia da liberdade de associação. 

"Nenhuma associação poderá ser 
dissolvida senão em virtude de de-
cisão judicial." 

Desejo, Sr. Presidente, que todos nós 
meditemos bem nas conseqüências que, 
no meu modo de ver, levam ao absurdo 
êste elastério, porque até pela natureza 
do processo, pela sua configuração, ca-
racterizando até uma ação politica é a 
suspensão dos direitos políticos. Mas me 
parece um absurdo, Sr. Presidente, a não 
ser que me socorram, para que eu pos-
sa ficar tranqüilo e votar um texto des-
ta magnitude, que se vá suspender du-
rante dois ou dez anos êsses direitos aí 
referidos. 

Assim me parece que a emenda tem 
todo cabimento. Nela se transfere evi-
dentemente para a parte aquilo que vi-
gorava para o todo. Antes suspendiam-
se todos os direitos, agora não se pode-
ria suspender, pela mesma razão, êsses 
direitos fundamentais. Daí, Sr. Presi-
dente, a razão do destaque que solicitei. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Recebo a solicitação do nobre 
Deputado Ulysses Guimarães como uma 
questão de ordem, porque a matéria já 
foi suficientemente esclarecida. Houve 
uma votação explícita, tão explícita que 

o nobre Senador Josaphat Marinho, con-
siderando resolvida a matéria, fêz em 
nome da bancada de que é uma das fi-
guras eminentes ... 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Mas sem prejuízo das emendas, Sr. Pre-
sidente, tanto que até agora estamos vo-
tando emendas ao texto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Perdão, mas estou procurando 
resolver uma questão de ordem. É pos-
sível que eu esteja errado, mas quero 
que V. Ex.a me reconheça o direito de 
manifestar o meu pensamento com a 
mesma segurança com que V. Ex.a de-
seja reconhecido o seu. É o que passo a 
fazer. 

Quando se tratou da matéria, votou-
se um determinado dispositivo. Houve 
um pedido de ressalva, de destaque. A 
própria emenda Wilson Gonçalves foi 
votada. Depois, deu-se como resolvido o 
assunto, porque o nobre Senador Josa-
phat Marinho fêz a declaração de que 
a sua bancada havia votado contra 
aquêle dispositivo que demonstrava, na-
quela hora, que realmente já estava ven-
cida a matéria. É uma preliminar. Veja 
V. Ex.a o seguinte: a emenda para a qual 
pede destaque é uma emenda do Sena-
dor Filinto Müller, feita para um texto 
que não foi o votado, não foi o preferi-
do pelos Srs. Deputados e Senadores. De 
tal sorte que o Sr. Senador Filinto Mül-
ler queria que se fizesse a substituição 
da expressão "daqueles direitos" pela ex-
pressão "dos direitos políticos", porque 
emenda primitiva, quer dizer, o pro-
jeto primitivo, havia uma referência a 
tais e quais direitos. Como poderíamos 
agora usar a emenda do Senador Filln-
to Müller que se reportava a um texto 
que já não existe, para daí tirarmos a 
conclusão de que, com êle, vamos mo-
dificar um texto já votado pela maioria 
desta Comissão? Acredito que V. Ex.a 
me dará razão, porque, se a emenda re-
cai sôbre um texto que desapareceu, que 
tem um outro sentido, um outro signifi-
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cado, por mais absurdo que pareça, que 
ainda sejam suspensos certos direitos 
não poderíamos querer que o Senador 
Filinto Müller viesse modificar um texto 
que não foi do conhecimento dêle quan-
do se votou nesta Comissão? l!:ste o meu 
ponto de vista. É possível que esteja er-
rado, mas o sustento pela necessidade 
mesma de podermos caminhar nos nos-
sos trabalhos e não porque tenho dúvida 
de que, a esta altura, todos que votaram 
aquêle dispositivo, votaram sabendo que 
queriam que prevalecesse o texto que 
afinal foi aprovado. Estaríamos reabrin-
do uma discussão que me parece não po-
deria ter alcance se fôsse atendido o 
pedido do nobre Deputado Ulysses Gui-
marães, de se modificar o pensamento 
da emenda do Senador Filinto Müller, 
um texto que nem sequer foi relaciona-
do com essa própria emenda. 

Tem a palavra o nobre Senador Au-
rélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, já foi plenamente es-
clarecido por todos quantos falaram em 
nome do MDB que não apoiamos o art. 
150. 

Agora, Sr. Presidente, inquirimos de 
V. Ex.a se a interpretação dada pelos 
Relatores sôbre a expressão "incorrerá 
na suspensão dos mesmos direitos" se 
refere a mesmos direitos políticos ou 
mesmos direitos individuais, trabalho 
etc. etc. e também políticos. 

Minha questão de ordem tem uma ra-
zão de ser: é que são admitidas emen-
das de redação para tornar claro o texto 
votado, num pressuposto, quando dá a 
entender que seu sentido é outro. Não 
posso acreditar que os nobres Relatores 
e aquêles que votaram a favor da emen-
da ao art. n.0 149 o tivessem feito na 
certeza plena de que o indivíduo que 
houvesse abusado dos direitos individuais 
e políticos passasse à suspensão de 
todos os direitos, e não somente dos po-
líticos. 

Alcançou V. Ex. a, Sr. Presidente, o 
sentido do nosso pensamento? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Perfeitamente. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Porque é facílimo acrescentar: "mes-
mos direitos políticos", e esclarecer a 
questão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A propósito da questão do no-
bre Senador Aurélio Vianna, dou a pa-
lavra ao Sr. Sub-Relator, para que elu-
cide a questão. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Grato a V. Ex.a. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, nobres Srs. Con-
gressistas, a indagação do eminente Se-
nador Aurélio Vianna exige, realmente, 
grande meditação para que se possa fi-
xar uma inteligência que desfaça a dú-
vida por S. Ex.a. suscitada. 

Ao examinar a matéria, tive de ater-
me à possibilidade limitada de aprovei-
tar textos para compor dispositivos. 
Não me era possível fazer acréscimos a 
fim de dar maior clareza ao texto, a não 
ser quando houvE!sse proposição nesse 
sentido. No caso, o que pude acrescer a 
êste dispositivo sem prejudicar o seu al-
cance foi a cláusula que assegura ampla 
defesa ao acusado, porque isso retirei de 
uma emenda. 

Recusei a emenda do Senador Filinto 
Müller exatamente por essa argumenta-
ção, brilhantemente expendida pelo Pre-
sidente desta Comissão. 

Se o texto aprovado não continha ex-
pressão que ora se pretende aditar a 
minha conclusão imediata foi de que a 
emenda estava prejudicada. 

No meu modo de ver, e também den-
tro da mais moderna técnica hermenêu-
tica, a interpretação do texto, que eu 
espero seja real e de sentido liberal, é 
o Supremo Tribunal quem a vai dar. 
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Na verdade, a intenção do legislador 
não é mais, hoje, o único roteiro seguro 
para a interpretação da norma, repi-
to, incumbe ao Supremo Tribunal Fe-
deral. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-Mas a interpretação autêntica, o pen-
samento do legislador? 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- O pensamento do legislador, rea-
firmo, não é mais, hoje, o único caminho 
para se chegar à interpretação e tem de 
tomar em conta a função social, o inte-
rêsse público. Não adianta que o legisla-
dor pense de determinada forma. Quem 
vai interpretar a lei é o Supremo Tribu-
nal Federal, e só podemos ter a garantia 
de que êle não cometerá abusos na re-
pressão do abuso. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Com a nossa responsabilidade? 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Exatamente. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Temos de considerar os elementos his-
tóricos que informam a boa her-
menêutica. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES -V. Ex.a pode pedir a minha in-
terpretação, não terá ela de ser 
obrigatoriamente seguida; se eu fôs-
se aplicar a norma, somente suspende-
ria aquêle direito em relação ao qual 
houve abuso. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - O 
individual ou o político? 

· O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- O direito ofendido. Não é possí-
vel se pagar por uma coisa que não se 
fêz. 

O Sr. Aurélio Vianna - Não poderá 
o cidadão trabalhar por dez anos? 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - O trabalho não é proibido ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna- É li-
vre o exercício de qualquer trabalho, ofí-
cio ou profissão, observadas as condi-

ções de capacidade que a lei estabelece 
-diz a emenda: "aquêle que abusar dos 
direitos individuais, previstos nos pará-
grafos 7.0 e 21 etc., bem como dos di-
reitos políticos, para atentar contra a 
ordem democrática, ou praticar a cor-
rupção, incorrerá na suspensão dos 
direitos", acrescenta. Suspensão do livre 
exercício de qualquer trabalho ou pro-
fissão? Não é possível que V. Ex. a haja 
pensado assim. Então, temos razão em 
haver recusado o dispositivo. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- Quero que V. Ex.a me faça jus-
tiça. Se eu tivesse tal mentalidade, não 
teria dado êsse parecer. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - En-
tão, V. Ex. a não aceita o que disse há 
instantes. Refere-se, portanto, só a di-
reitos políticos. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Refiro-me ao direito ofendido. 
Quanto ao direito ao trabalho, entendo 
que não é possível que uma pessoa pos-
sa ser dêle impedida, a não ser que seja 
encerrada. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Por que não dizemos isso expressamen-
te? É o que minha emenda propõe. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Porque não podemos. Não tenho 
culpa disso. Dei parecer sôbre tôdas as 
emendas. Quem examinar meu traba-
lho, verá que emenda por emenda, tem 
o meu pronunciamento. De maneira que 
meu entendimento é êsse: quem vai in-
terpretar o texto é o Supremo Tribunal 
Federal. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra, pela ordem, 
o Sr. Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Questão de ordem.) - Sr. Presi-
dente, estamos versando assunto de 
fundamental importância. 

A redação do art. 150, da Emenda 
Eurico Rezende, dispositivo, aliás,· que 
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constitui a nossa restrição à aceitação 
daquela proposição, é de uma infelicida-
de total. 

Diz o parágrafo 7.0 da emenda: 
"É livre a manifestação de pesa-
menta e a prestação de informação 
sem sujeição à censura, salvo quan-
to a espetáculos e diversões públicas, 
respondendo cad:.. um, nos têrmos da 
lei, pelos abusos que cometer. É as-
segurado o direito de resposta. A pu-
blicação de livros, jornais e periô-
dicos ... " 

E acrescenta o parágrafo 21: 
"É livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, obser-
vadas as condições de capacidade 
que a lei estabelecer." 

direitos individuais que podem servir de 
abuso, atentar contra a segurança na-
cional ou contra a probidade pública? 
Nada. Não há nenhuma conexão. Isto 
não tem. 

O 25: "Todos podem reunir-se sem ar-
mas, não intervindo a autoridade ... " 

Nestes, cabe, porque podem pessoas 
reunir-se sem armas para organizar um 
partido anarquista como o comunista 
ilegal no Brasil. A lei impede que a ga-
rantia individual vá ao ponto de per-
mitir assembléias de elementos subver-
sivos. 

O 26: "Garantias de liberdade de as-
sociação: Nenhuma associação poderá 
ser dissolvida senão em virtude de deci-
são judicial." 

Tem inteiro fundamento. O que me 
parece ser o objetivo - vou mais adian-
te - do próprio Govêrno, é a suspen-
são dos direitos politicos, prática que 
tem sido usada durante êste período dito 
revolucionário. Só pode ser dos direitos 
politicos e não daqueles direitos indivi-
duais, porque os direitos individuais, co-
mo muito bem lembra à distância essa 
figura querida e eminente do Senador 
Rui Carneiro, são inerentes à própria 

condição humana, são inerentes à vida 
do cidadão. Então estamos diante de um 
impasse. Isto, sim. Não há outra emen-
da cujo texto possa ser aproveitado sem 
uma discreta violação das normas regi-
mentais. 

Mas acho o assunto tão importante, 
que entendo a Emenda Filinto Müller 
poderia ser aceita com um ajuste 
de redação, para que fique bem claro 
que o que existe dentro da própria téc-
nica, dita revolucionária, do atual Go-
vêrno, é a suspensão dos direitos polí-
ticos. 

O atual Govêrno, nem na fase inicial 
da revolução, suspendeu os direitos in-
dividuais de pessoa alguma. Pode ter 
havido prática exorbitante da autorida-
de na fase anormal da vida brasileira, 
na fase revolucionária. Mas decreta-
ção de suspensão de direitos individuais, 
nunca houve. E não seria agora uma 
Constituição votada pelo Congresso que 
iria trazer essa macabra inovação. Não 
pode. 

Então, tenho absoluta certeza e segu-
rança de que o objetivo do Govêrno é 
obter, por êsse intermédio, a suspensão 
dos direitos políticos. É ostensivo, é 
evidente. 

Faria, pois, um apêlo à Mesa no sen-
tido de que examinasse, com a liderança, 
a possibilidade de ser aceita a Emenda 
Filinto Müller, porque outro não foi o 
objetivo dessa emenda. A finalidade da 
Emenda Filinto Müller, Líder do Govêr-
no no Senado Federal, era justamente 
impedir essa interpretação dúbia, impe-
dir que se interpretasse como suspensão 
dos direitos individuais, quando a lei se 
refere a direitos políticos. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Mas 
cabe emenda de redação de qualquer das 
duas Casas. O Regimento é claro. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA- Cabe. Pode ser aceita a Emen-
da Filinto Müller que, com muita opor-
tunidade, foi defendida por nosso com-
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panheiro Ulysses Guimarães. E da re-
dação vai se encarregar o eminente 
Sub-Relator, cuja conduta, cuja atitude 
só pode merecer a confiança e a admi-
ração de tôda a Comissão. 

Tenho absoluta certeza de que se a 
Comissão aprovar a emenda Filinto 
Müller, para que se ajuste à redação fi-
nal do projeto de Constituição, o Sena-
dor Wilson Gonçalves vai entregar-se a 
essa tarefa com total prazer. 

Sr. Presidente, quero, portanto, deixar 
bem claro que ninguém nesta Comissão 
poderá ser mais realista do que o rei. O 
Govêrno fala, cogita, pede, pratica sus-
pensão de direitos políticos. Graças a 
Deus ainda não pudemos ver a perspec-
tiva de chegar ao tempo da suspensão 
dos direitos individuais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Para uma questão de ordem, 
tem a palavra o nobre Deputado Ulys-
ses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Questão de ordem.) Sr. Pre-
sidente, começo pedindo escusas a V. 
Ex.a porque, pelo cansaço, também pela 
preocupação que tenho realmente sôbre 
êste assunto, eu interrompi a fala de 
V. Ex.a dando a impressão de que eu 
fugia à regra do respeito e admiração 
que sempre tributo a Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Agradeço a V. Ex. a, mas não 
seria necessário, absolutamente, o pedi-
do de desculpas. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, minha questão 
de ordem diz respeito ao seguinte: pri-
meiro, todos nós o que queremos neste 
episódio é acertar. Porque êste não é 
um assunto, digamos; daqueles políticos, 
onde há uma filosofia ou certas ques-
tões que se entrosam muito conforme o 
setor de oposição ou de Govêrno em que 
se situem os Parlamentares. 

Sr. Presidente, a propósito da emenda 
que apresentei, no sentido de que se dê 
inteligência exata a êsse texto, V. Ex. a, 
ao tempo das consultas e das conver-
sas que todos vamos ter, para fixar bem 
o nosso pensamento, criasse condições 
para que todos meditássemos sôbre êste 
assunto e achássemos a solução que ma-
téria tão importante comporta. É esta 
a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo.) - A questão de ordem suscita-
da pelo nobre Deputado Ulysses Guima-
rães permite que eu acate a sugestão 
feita pelo nobre Senador Aurélio Vianna. 
Quero que os Srs. Congressistas com-
preendam bem o seguinte: pareceu-me, 
de fato, desacertado - e disse que o meu 
ponto de vista pode estar errado - que 
se fizesse, agora, a votação de uma 
emenda oferecida pelo nobre Senador 
Filinto Müller, quánto a um texto dife-
rente daquele que acabou sendo ado-
tado, posteriormente, pelo Relator, e 
que foi o aprovado pela Comissão. De 
modo que, se eu pudesse adotar esta fór-
mula, poderia, através de processos se-
melhantes, a 1 te r a r substancialmente 
qualquer deliberação tomada. 

Essa foi a razão pela qual me pareceu 
que a expressão daqueles direitos, signi-
fica direitos outros que não os constan-
tes da emenda e, evidentemente, não 
posso querer que o pensamento do autor 
da emenda acompanhe as mutações de 
uma emenda que acabou sendo ofere-
cida. 

Entretanto, temos agora um texto que 
todo mundo compreende e pode sôbre 
êle elaborar não só o juízo sôbre as con-
sequencias ou alcance, como, ainda, 
qualquer modificação de caráter reda-
cional. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Exa-
to. Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Nestas condições, acredito 
que o assunto possa ser resolvido por 
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uma emenda de redação, que será então 
devidamente considerado pelos Srs. 
Sub-Relator e Relator, porque essa 
emenda de redação pode envolver tam-
bém a própria substância da matéria. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - É 

exato. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Veja-se bem o seguinte -
falo para uma Comissão de doutos -
ninguém ignora que êsse trecho do Pro-
jeto de Constituição tem sua origem no 
famoso art. 18 da Constituição Federal 
de Bonn e, ali, naquele dispositivo, são 
enumerados alguns direitos individuais 
cuja suspensão se permite, mediante o 
processo que é ali estabelecido, sem que 
isso cause assim maior espanto aos ju-
ristas que conceberam aquela fórmula e 
que a tem aplicado até em casos deter-
minados, como nas tentativas de resta-
belecimento ou de reorganização do 
Partido Nazista. Todos sabemos isso. 
Pois bem. Então, nós poderíamos, atra-
vés de uma emenda de redação, apurar 
o pensamento de cada um de nós. Essa 
é a solução que me parece mais conve-
niente, porque não surpreenderá nin-
guém. 

E não se poderia querer a suspen;,ão 
do exercício de qualquer daqueles direi-
tos. Posso mesmo acrescentar que, em 
relação a essa matéria, a legislação co-
mum, a legislação penal, como é do co-
nhecimento de todos, costuma suspender 
por determinado tempo o exercício de 
profissões, sem que isso cause espanto 
a alguém, como uma conseqüência da 
falta de habilitação profissional de 
quem quer que seja. 

De modo que é um assunto a ser 
apreciado tendo em vista o alcance que 
a emenda redacional possa ter em face 
da própria substância da proposição. 

Agora - compreendam-me - enten-
do que não me seria possível na presi-
dência dêstes trabalhos, aceitar a fór-
mula de, por via de uma emenda redi-

gida quando ainda não estava concebi-
da, alterar um texto que acaoou sendo 
votado. 

Aceita, assim, essa solução, vamos 
prosseguir no exame da matéria. Como 
disse, com exceção dêste, todos os ou-
tros destaques se referem a dispositivos 
que já foram atendidos, ou, então, ca-
sos em que manda "suprimir", como o 
art. 150. Tôdas estão prejudicadas. O 
do Sr. Ulysses Guimarães é que se re-
fere à emenda do Senador Filinto 
Müller. 

A Emenda n.0 690, de autoria do Se-
nador Eurico Rezende, diz: 

Onde se lê 
"declarada mediante representação 
do Procurador-Geral da República 
ao Supremo Tribunal Federal." 

Leia-se: 
"declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal, mediante representação do 
Procurador-Geral da República." 

Esta já foi atendida. 
Passamos, agora, à última das emen-

das referentes aos Direitos e Garantias 
Individuais, cujo· destaque ainda está 
para ser resolvido. É o destaque reque-
rido pelo Sr. Deputado Arruda Câmara 
para a Emenda n.0 115, que diz: 

"Sujeito à revisão do Tribunal de 
Justiça. 
"Suprima-se, no mesmo dispositivo, 
a palavra "dolosos." 

Tem a palavra o Sr. Deputado Arruda 
Câmara. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Sr. Presidente, inicialmente, quero 
deixar consignado também o meu aplau-
so aos nobres Srs. Relator e Sub-Re-
lator dêsse capítulo dos Direitos e das 
Garantias Individuais pela nobreza e 
pela inteligência com que redigiram o 
texto ao qual ninguém regateou louvo-
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res, nem mesmo os Srs. Deputados da 
Oposição. 

Sr. Presidente, o texto emendado é o 
número 15, do art. 149, que diz: 

"julgamento pelo júri dos crimes 
dolosos contra a vida." 

A minha emenda, em outras palavras, 
visa a sujeitar os julgados do tribunal 
popular à reforma pelo Tribunal de Jus-
tiça, ou seja, a converter o Tribunal do 
Júri num Tribunal de 1.6 Instância. O 
dispositivo não suprimiu nem restringiu 
a soberania do júri, mas restringiu de-
terminados delitos contra a vida, eis que 
entregou somente os crimes dolosos ao 
veredicto do tribunal popular, aliás, a 
meu ver, numa redação pouco feliz, in-
congruente, porque deixou os crimes 
culposos, isto é, os menos graves, en-
tregues à judicatura togada mais rigoro-
sa. Vem uma emenda nova e restabele-
ce em sua plenitude a malfadada e infe-
liz soberania do júri. Não me limitei a 
suprimir a palavra dolosos, mas fui 
mais além: pedi que se extinguisse essa 
soberania do júri, submetendo os ve-
reditos à decisão, ao exame, à revisão 
dos tribunais de Justiça. A minha 
emenda não é inovação. Durante o Go-
vêrno do Sr. Getúlio Vargas foi editada 
legislação semelhante, com ótimos re-
sultados. Quem conhece o interior do 
nosso País sabe que o júri é uma ins-
tituição antiquada, arcaica, falida e 
pouco moral. Júri, nos Municípios lon-
gínquos, onde dominam os coronéis, é 
simples impunidade, e a impunidade 
multiplica os crimes. Por que a impuni-
dade? Porque os jurados quase sempre 
decidem sob a influência de políticas, ou 
de autoridades, ou pela amizade, que os 
liga aos chefes políticos. Sei de cen-
tenas de casos de criminosos dos mais 
bárbaros que foram absolvidos. E, às vê-
zes, inocentes são condenados. Isso 
conforme a afeição ou desafeição dos 
chefes políticos, das pessoas de influên-
cia. Ainda mais: poderia dizer que o 
tribunal popular sem formação jurídica 

se deixa levar pelo sentimento, pelo sen-
timentalismo tão conhecido em nosso 
País e tão explorado por muitos causí-
dicos especialistas na matéria criminal 
e na advocacia do júri. Eu poderia lem-
brar aqui um caso: Evaristo de Mo-
rais, em Petrópolis, foi defender um cri-
minoso que praticara um crime bárbaro. 
Chegando lá, não pôde negar a hedion-
dez do delito. Proclamou-a, mas depois 
fêz-se de teatral: "Senhores jurados, 
não tenhais compaixão dêste miserável, 
mas de uma pobre velhinha, octogená-
ria, cega, da qual êle é o único arrimo 
e a qual, nesta hora, é capaz de sucum-
bir diante da condenação". Isso tocou 
de tal forma o sentimentalismo do júri, 
que o criminoso foi absolvido; na saída, 
um dos jurados ainda apanhou uma no-
ta de 500 mil réis e disse: "Doutor, dian-
te do que o Senhor disse, leve êsse di-
nheiro para a pobre velha". E o advoga-
do, causídico, sinégoro respondeu sim-
plesmente: "Vai embora, que êsse des-
graçado não tem mãe; sua mãe faleceu 
há muitos anos. Isso foi apenas um re-
curso para eu conseguir sua absolvição." 

Casos como êsse são às centenas. 

Certa vez, dois homens no Município 
onde vivi minha infância, eram tão 
amigos que andavam juntos, levavam os 
filhos em caminhadas, em jornadas a 
cavalo. Certa vez, um dêles recebeu cem 
mil réis para extinguir a vida do ami-
go. E de fato, em certa viagem, matou-o 
pelas costas, com 15 tiros de rifle. Fo-
ragiu-se. Tempos depois foi prêso. 
Submetido a júri, foi condenado a pena 
mínima. Na ocasião do assassínio, as-
sistiu à morte do pai um menino de 
poucos anos. Revoltado contra a injus-
tiça do Tribunal do Júri, jurou vingar-
se logo que tivesse fôrças para fazê-lo. 
E, na saída da Feira de Guaraci, êle 
apunhalou o assassino do seu pai. Li-
qüidou-o sumàriamente, violentamente, 
com a rapidez do relâmpago. E disse: 
"já que a Justiça não fêz justiça, eu a 
faço com as minhas próprias mãos." Por 
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sua vez, foi a um júri, e êste o absolveu 
com louvores. 

Casos como êste, Srs. Congressistas, 
eu poderia citá-los às centenas. As fa-
mílias das vítimas, vendo tais injusti-
ças do júri, termina por vingar-se por 
fazer justiça com as próprias mãos. O 
próprio art. 149 diz que a "Constituição 
assegura aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no Brasil o direito à vida" 
ou os direitos concernentes à vida. O 
Tribunal do Júri não dá essa defesa, essa 
segurança, essa garantia à vida; ao con-
trário, pela impunidade multiplica os 
crimes. Ao passo que, havendo reexame 
dos Tribunais de Justiça, não só os júris 
serão mais cautelosos para não serem 
desmoralizados nos seus julgamentos, 
como também os candidatos a crimino-
sos terão receio, porque sabem que se 
escaparem às malhas do júri, como fà-
cilmente escapam, terminarão tendo um 
justo castigo no Tribunal togado de for-
mação jurídica. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Faria um apêlo a V. Ex.fl. 
para que encerrasse suas considerações, 
tendo em vista que o seu tempo está 
há muito esgotado. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Atenderei ràpidamente a advertência 
do egrégio causídico, o nobre sinegoro 
capixaba que tão bem preside, na ausên-
cia do Presidente efetivo, os nossos tra-
balhos. 

Na Constituição de 1946 cumpri o de-
ver de procurar dar essa garantia à vida 
do cidadão, que a Constituição assegura; 
dar segurança e tranqüilidade à socie-
dade, que não pode ficar à mercê de 
um tribunal popular soberano. Sabemos 
do que são capazes êsses tribunais. Nas 
Capitais, não é tão grande a calamida-
de, porque há certa cultura. Em outros 
países cultos, de civilização multi-se-
cular, talvez o júri não tenha os efei-
tos daninhos que tem em nosso meio, 
principalmente no interior. 

V. Ex. a Sr. Presidente, como advoga-
do notável, deve ter assistido a muitas 
dessas farsas, dessas comédias que re-
presentam os tribunais do júri nos seus 
julgamentos, sob a influência do chefe 
político, por amizade, por sentimenta-
lismo e até por truques dos advogados 
inteligentes e hábeis. 

Diante desta exposição, Srs. da Gran-
de Comissão Constitucional, cumpro 
meu dever de vir chamar a atenção de 
Vossas Excelências para a importância e 
a gravidade desta matéria, para que, 
nesta hora em que a Revolução prega a 
moralização e a reforma dos costumes, 
a restauração da austeridade, a segu-
rança da sociedade e a tranqüilidade dos 
lares, se lembrem de que caem sôbre o 
tribunal do júri e daqueles que defen-
dem a sua soberania, não só o sangue de 
muitas vítimas inocentes e indefesas, 
mas também as lágrimas e os sofrimen-
tos de espôsas viúvas e de filhos órfãos! 

Espero, portanto, Srs. Membros da 
Comissão, que a minha emenda seja 
aprovada, conforme o pedido de destaque 
que encaminhei à Mesa. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Continua o processo de vo-
tação. Pede a palavra o Sr. Senador Jo-
saphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, a exposição que 
acaba de fazer o eminente Deputado Ar-
ruda Câmara prova demais, porque prova 
contra êle mesmo. (Muito bem.) S. Ex.a 
falou com tanta ênfase que poderia con-
duzir a êrro :1té o juiz togado. E exata-
mente essa circunstância serviria para 
comprovar que o êrro é comum, é de todo 
julgamento humano, seja do juiz comum, 
o juiz homem do povo, destituído de com-
petência jurídica, seja do juiz togado, 
portador de conhecimento especializado, 
e dos conceitos ou dos preconceitos dos 
juristas. E a crônica judiciária de todo 
o mundo está cheia de terríveis erros e 
equívocos judiciários, cometidos também 
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por juízes togados. Nem por isto se tem 
admitido a supressão da magistratura. 

O que justifica em sua essência a exis-
tência do júri é a garantia de sua sobe-
rania. O homem do povo, o homem co-
mum, o que vive num meio, o que par-
ticipa das dificuldades de uma comuni-
dade, o que conhece a todos ou a mé-
dia dos seus concidadãos, êsse julga os 
que erram tendo em vista os motivos, 
as circunstâncias comuns da vida local. 
1!:le sabe quais são as condições ge-
rais em que se desdobra a vida dos ci-
dadãos. Conhece, pela experiência vivi-
da ali, a capacidade econômica e de co-
nhecimentos de cada qual. Sabe quais 
são os preconceitos dominantes, quais os 
motivos essenciais que fixam o compor-
tamento da generalidade dos indivíduos 
e, no instante em que é chamado a jul-
gar, aprecia os fatos, tendo em vista es-
tas circunstâncias. 1!:le julga o seu con-
cidadão pondo-se no lugar dêle e consi-
derando como agiria em circunstâncias 
idênticas. É a garantia do julgamento co-
mum. Quando o júri popular exorbita de 
suas atribuições, quando comete um êrro 
enorme, violando os princípios jurídicos 
em que se assenta o julgamento, inter-
fere então a justiça togada e lhe corri-
ge o equívoco. Para proporcionar a cor-
reção do equívoco perante êsse tribunal 
popular, não funciona apenas a defesa 
que é sagrada; opera, por igual, o repre-
sentante do Ministério Público, em nome 
da sociedade ofendida. 

O representante do Ministério Público 
recorre para .:.t justiça togada, aponta a 
esta os excessos cometidos pelo júri 
popular ou os equívocos e erros que 
decorreram da falta de compreensão de 
determinados elementos de natureza 
subjetiva que escapam ao conhecimento 
do homem comum, e a justiça togada 
revê a decisão. Hoje, sobretudo, não há 
qualquer perigo. A Justiça togada, em 
todos os tribunais do País, sem embargo 
do respeito à soberania do júri, admite 
uma interpretação lata, segundo a qual 

encontra sempre, por via da exegese 
construtiva, o meio adequado para sanar 
os excessos praticados pelo júri no exer-
cício da sua soberania ou na prática de 
equívocos que dela exorbitam. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Pela 
argumentação de V. Ex. a pode-se en-
tender que eu propus a supressão ou a 
revisão do júri. Não há tal. Eu propus 
a revisão dos seus julgados pelo Tribunal 
de Justiça como os demais julgamentos; 
haveria uma primeira instância, o júri; 
e a segunda, o Tribunal de Justiça. Se 
o júri é bom, se é seguro, não tem de 
recear a revisão . 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, vou ao encontro 
do aparte do eminente representante. É 
precisamente o que ocorre. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara -
Não. O Tribunal não revê. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - No direito vigente o júri é so-
berano, mas só o é, efetivamente, quan-
do decide certo, segundo o entendimento 
do representante do Ministério Público 
ou do assistente da acusação. Quando 
um e outro assim entendem, ou quando 
apenas um dêles entende de recorrer, a 
Justiça togada, como segunda instância, 
corrige o êrro. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
-Não corrige, manda a nôvo júri, para 
ter julgamento semelhante. 

O Sr. Deputado Geraldo Freire - A 
Justiça togada pode apenas remeter o 
réu a nôvo julgamento, quando a deci-
são é tomada contra a evidência da 
prova. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Ora, Sr. Presidente, quando o 
Tribunal conhece da decisão do júri e a 
anula, está corrigindo-a. Corrigindo-a 
para que? Para determinar que o Tri-
bunal popular profira nôvo julgamento 
na conformidade das leis a que deve obe-
decer. 
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O Sr. Deputado Arruda Câmara -
Igual ao primeiro ou pior. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT 1\'IARI-
NHO - Nem é verdade que o tribunal 
popular repita sempre seu julgamento. 
São múltiplos os casos que a jurispru-
dência revela em que, anulada a decisão 
pelo Tribunal, o segundo júri condena. 
Além disso - e esta circunstância é re-
levantíssima - na medida em que os 
juízes responsáveis pela formação do 
corpo de jurados fazem a revisão oportu-
na e idônea, o júri funciona com acêrto 
crescente. Posso dar testemunho disso, 
no que tem ocorrido em Salvador com as 
revisões periódicas e com o cuidado dos 
juízes de escolher, entre os representan-
tes de tôdas as classes, cidadãos idôneos. 
E mais, com o apêlo feito a homens de 
responsabilidade marcante, para que não 
invoquem meios de fugir à prestação 
dêsse serviço à Justiça, as decisões são 
crescentemente acertadas ... 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Dê 
Vossa Excelência um passeio a Alagoas. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NIIO - E cada vez mais ali se vai tor-
nando respeitável o pronunciamento do 
Tribunal popular. O êrro, portanto, não 
está na soberania do júri, mas no pró-
prio mecanismo da Justiça. E êsse me-
canismo pode ser corrigido, quer pela lei, 
quer pela presença da Justiça togada, 
quer pela assistência contínua do re-
presentante do Ministério Público, como 
defensor da sociedade. Mas, no dia em 
que se suprimir a soberania do júri, é 
mais correto, é mais honesto suprimir o 
próprio júri. Esta experiência nós já a 
tivemos sob o regime da ditadura. E a 
supressão da soberania não dignificou o 
júri, aviltou-o. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara 
Reduziu a criminalidade a menos de 
cinqüenta por cento. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Não é êste, pelo menos, o conhe-
cimento que há nos meios judiciários do 
País. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Na 
Bahia, que é uma terra privilegiada, do 
Senhor do Bonfim, talvez isso aconteça. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende)- Peço ao nobre orador encer-
re suas considerações. 

O SR. SENADOR JOSAPIIAT MARI-
NHO - É o apêlo que, neste instante, 
faria à Comissão: que não se procedes-
se a revisão neste critério. Aliás, parece-
me que, perante a Comissão, a esta altu-
ra, em face da decisão há pouco dada 
pelo Presidente Pedro Aleixo, já não é 
possível alterar. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - É, 
porque houve ressalva dos destaques. 

O SR. SENADOR JOSAPIIAT MARI-
NHO - O que se assentou foi que, vo-
tada a Emenda Eurico Rezende, tôdas as 
demais - foi o que há pouco declarou 
o Presidente Pedro Aleixo - que pudes-
sem incidir sôbre o seu contexto, para 
alterá-la, estavam prejudicadas. E sob 
êsse fundamento. não pôde êle atender 
às ponderações feitas pelo nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães, no destaque 
que sustentou. (Muito bem.) 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FELI-
CIANO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Peço a V. Ex. a que aguar-
de. A palavra ser-lhe-á dada dentro de 
dez minutos, porque o nobre Deputado 
Geraldo Freire a solicitou. 

O SR. DEPUTADO GERALDO FREIRE 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, espero não gastar os dez mi-
nutos que V. Ex.a me concede. O assunto 
é por demais debatido e por demais apai-
xonante. Todos já têm sua opinião for-
mada sôbre êle. Quero é apenas mani-
festar o meu ponto de vista pessoal. Es-
tou inteiramente de acôrdo com os ar-
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gumentos expendidos pelo nobre Depu-
tado Monsenhor Arruda Câmara. Falar-
se hoje em soberania do júri é coisa in-
teiramente serôdia, uma verdadeira ex-
crescência. Não pode haver tribunal 
soberano. Todos os tribunais, todos os 
juízes têm as suas sentenças sujeitas a 
uma revisão. Criar-se, portanto, uma 
soberania para o Tribunal do Júri, evi-
tar que as suas decisões possam ser re-
vistas por órgão superior, é qualquer coi-
sa que não se compadece com a atuali-
dade da ciência penal do mundo. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas a soberania do júri é quanto ao exa-
me dos fatos, e não quanto à revisão 
genérica de suas decisões. Tanto é assim, 
que elas podem ser anuladas. 

O SR. DEPUTADO GERALDO FREIRE 
- V. Ex. a emprega com muito artifício 
e com muita graça as palavras. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Com rigor científico, Excelência. 

O SR. DEPUTADO GERALDO FREIRE 
- O que significa soberania é que o Tri-
bunal Superior não pode rever questão 
de mérito. O júri é inteiramente sobe-
rano para apreciar os fatos e também 
para fazer a aplicação da lei. Porque a 
lei se aplica sôbre os fatos. Dissociar 
uma coisa da outra é completamente in-
concebível. 

Mas, Sr. Presidente, eu admitiria que 
houvesse um tribunal de leigos, embora 
isto me pareça seja inteiramente impró-
prio, mas que o houvesse instituído 
pela Constituição, desde que se criasse 
também um órgão superior, formado 
igualmente por leigos, para rever as de-
cisões dêsse tribunal. 

Mas deixar que haja tribunal com-
posto de homens que não entendem do 
assunto, para julgar um crime, justa-
mente a pior praga social, sem que as 
decisões sejam passíveis de revisão, é 
um absurdo contra o qual me revolto. 
Entendo mesmo que uma das melhores 

coisas criadas pelo projeto de reforma da 
Constituição, enviado pelo Govêrno, foi 
êsse n.0 15 do artigo 149, no qual se 
diz que "será mantido o julgamento, pe-
lo júri, dos crimes dolosos contra a vi-
da", sem qualquer referência a hipotéti-
cas soberanias. 

Assim, a lei ordinária poderia perfei-
tamente prever que o Tribunal de Jus-
tiça, ou outro Tribunal criado para essa 
finalidade, pudesse rever as decisões do 
júri. 

Na realidade, estamos vendo o projeto 
de Constituição e nas inúmeras emendas 
apresentadas 1. respeito, que se procura 
cercar o Poder Judiciário de tôdas as ga-
rantias: a inamovibilidade, a irredutibi-
lidade de vencimentos, a vitaliciedade e 
outras coisas que tais. 

Entretanto, comete-se a um tribunal 
de leigos o julgamento soberano, quan-
do não se dá aos juízes que o compõem 
a menor das garantias. 

Assim, o jurado que reside em zona 
sertaneja é convocado para julgar um 
criminoso de alta periculosidade, e de-
pois volta para seu recanto, e não há 
soldados para garantir sua vida, não há 
êsse aparelhamento que cerca o Poder 
Judiciário de tôdas as garantias. E dês-
se homem se exige que julgue bem, sem 
que êle tenha qualquer conhecimento da 
causa para a qual êle é convidado. 

Assim, Sr. Presidente, se a Cons-
tituição quiser dar ao júri essa soberania, 
que dê aos jurados também a garantia 
de que êles precisam para julgar com 
independência. Além do mais, Sr. Pre-
sidente, estamos vivendo numa época 
que precisa do máximo rigor para con-
tenção da criminalidade. A criminali-
dade é uma praga social tremenda. Já 
se disse, muitas vêzes - e quem o disse 
entende do assunto muito mais do que 
eu - que para combater as doenças é 
necessário que haja médicos. Para com-
bater o crime é necessário que haja ju-
ristas. Não se compadece com a época 
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moderna, Sr. Presidente, essa velharia 
de se manter Tribunais soberanos. Os 
juízes também vêm do meio do povo. Não 
há juízes aristocratas. Assim, se os juízes 
se dedicam constantemente ao exercíciO 
da sua profissão, quando a escolhe êle se 
forma em Direito e faz concurso para o 
exercício da sua cátedra - não podemos 
conceber, de forma alguma, que se apli-
que ao cidadão comum a prática da 
Justiça, que êle não compreende e não 
pode entender de forma alguma, e que, 
acima de tudo, ainda venhamos premiar 
a ignorância com a alta característica da 
soberania. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Euríco 
Rezende) - Solicitou a palavra o Sr. 
Deputado Antônio Feliciano. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO (Encaminhamento de votação)-
Sr. Presidente, uso da palavra para con-
signar, nos Anais dos trabalhos desta 
Comissão, o meu voto favorável à manu-
tenção da instituição do júri, com sua 
soberania. E assim procedo, Sr. Presi-
dente, não só repetindo o que se inscreve 
em minha convicção pessoal, como ainda 
por coerência à minha vida parlamentar. 

Na Constituinte de 1946, à qual per-
tenci, para honra da minha vida de ho-
mem público, tive a oportunidade de, 
juntamente com o ilustre Professor Aloi-
sio de Carvalho, elaborar o dispositivo 
daquela Carta política, mantendo a ins-
tituição do júri com a sua soberania, o 
número ímpar de jurados e com voto 
secreto. 

Nestas condições, Sr. Presidente, como 
advogado que tenho sido na minha vida, 
com longos anos de tirocínio no desem-
penho da função de advogado criminal, 
posso dar o meu testemunho da corre-
ção dos julgamentos populares. 

A oração aqui proferida pelo eminente 
Deputado Monsenhor Arruda Câmara, 
derrota uma contradição com a sua si-
tuação de sacerdote. 

O Sr. Deputado Monsenhor Arruda 
Câmara- Não apoiado. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO- Invoca S. Ex.11 contra a sobe-
rania do júri a bondade humana, quan-
do o Cristo foi o símbolo dessa bondade. 

O Sr. Deputado Geraldo Freire - E 
da justiça. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - Mas da Justiça ungida de sen-
timento. 

Sr. Presidente, não podia eu cortar o 
que se mantém em meu espírito por 
observação pessoal, o juizo que tenho do 
tribunal popular. A organização do cor-
po de jurados é feita por juizes togados; 
o corpo de jurados é constituído dos ele-
mentos escolhidos pelos juizes togados, 
homens qualificados, que representam a 
sociedade e que têm o maior interêsse 
na defesa da vida coletiva. 

Nos países de grande índice de civili-
zação, o júri é mantido como a expres-
são da consciência pública. Não é o júri 
o responsável pelo aumento de crimina-
lidade. Nos países onde há a pena ca-
pital, o índice de criminalidade é im-
pressionante, Sr. Presidente. Se S. Ex.11, 

o opositor ao tribunal do júri, o Depu-
tado Arruda Câmara, invoca julgamen-
tos que contristam seu espírito, posso 
entretanto, testemunhar que a institui-
ção precisa ser mantida como expressão 
da vida democrática do Brasil. Ela é 
circunscrita hoje ao julgamento dos cri-
mes dolosos, justamente aquêles que di-
zem mais de perto à vida social. 

A pena considerada como forma de 
expiação ou de intimidação no passado 
é hoje um meio de defesa social, sob dois 
aspectos: como instituto pedagógico ou 
como terapêutica, porque o crime é o 
resultado de um mau indivíduo· ou é a 
conseqüência de uma má formação edu-
cacional. 

Não é o júri o responsável pela 
criminalidade. Aumente-se a instrução, 



-484-

a educação do povo; dissemine-se a for-
ma de revigorar o espírito humano; po-
voe-se o País de homens que levem os 
seus ensinamentos proveitosos às cama-
das populares, e, certamente, com essa 
fixação civilizadora, o índice de crimi-
nalidade não será apavorante. 

Posso, assim, inscrever nos trabalhos 
desta Comissão a renovação do voto que 
proferi na Constituinte de 1946, defen-
dendo da tribuna a manutenção do júri, 
com a sua soberania. Fixou bem o emi-
nente Senador Josaphat Marinho: os 
julgamentos dos tribunais populares são 
levados, pelo recurso de apelação dos 
órgãos ao Ministério Público, aos tribu-
nais togados. ~sses tribunais examinam 
as formalidades do julgamento e podem 
mandar os réus absolvidos a nôvo julga-
mento, como os réus condenados à nova 
manifestação da consciência pública. 
Isto, Sr. Presidente, mostra o quê? O 
respeito que a Justiça mantém a esta 
expressão da consciência coletiva. 

Andaram bem os eminentes autores 
das emendas que inscreveram o capítulo 
das garantias individuais na Carta po-
lítica do Brasil que hoje se estrutura, 
mantendo o júri com a sua soberania. 
É o respeito ao passado, é, sem dúvida, 
Sr. Presidente, a reafirmação da cons-
ciência democrática do povo brasileiro. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Senador 
Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, apenas algumas pala-
vras; e a isso me julgo impelido, não 
apenas por dever profissional, mas tam-
bém, por imperativo de consciência. 

Advogado criminal que sou ... 
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 

Com um sem-número de defesas. 
O SR. SENADOR EURICO REZENDE 

- . . . desejo, neste instante, assinalar 
o meu contentamento e verificar que, 

ainda desta vez, aquêles que arremetem 
as suas flexas contra a soberania do júri 
não experimentarão o menor êxito. 

Verifica-se perfeitamente que os pro-
nunciamentos aqui desdobrados, dentre 
os quais o do eminente Senador Josa-
phat Marinho, que deve ter encantado 
O Monsenhor Arruda Câmara ... 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - A 
todos nós. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- . . . pela lição de convencimento do 
professor, e bem assim, o do ilustre 
Deputado Antônio Feliciano, que fêz 
debruçarem sôbre a nossa atenção tam-
bém as emoções do advogado criminal 
brilhante que é, realizaram, em nosso 
espírito, pelo fortalecimento da própria 
democracia, a certeza mil vêzes bendita 
de que o júri popular já adquiriu, mais 
do que o amadurecimento, um sentido 
de perenidade. 

O nobre Deputado Antônio Feliciano 
assinalou uma contradição do Monse-
nhor Arruda Câmara que, sendo instru-
mento terreno da bondade divina ... 

O Sr. Arruda Câmara - E da justiça 
também. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- ... critica àqueles que porventura, na 
intervivência das nossas cidades, das 
nossas aldeias, possivelmente praticam 
algum gesto de generosidade. 

Mas não é só essa circunstância que 
merece ser invocada, Sr. Presidente. 
Ainda hoje aprovou-se aqui, no Capí-
tulo dos Direitos e Garantias Indivi-
duais, um dispositivo segundo o qual, 
para ser o Monsenhor Arruda Câmara 
processado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, terá de haver a manifestação fa-
vorável da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara -
Isso não é novidade. Isso vem desde 91. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Por que, então, não defende o Mon-
senhor Arruda Câmara a soberania do 
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Supremo Tribunal Federal também para 
êste episódio. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara -
Porque êle já é soberano nos seus jul-
gamentos. E nós temos a imunidade e 
a inviolabilidade, que fazem parte das 
nossas prerrogativas. Ou quer V. Ex. a 
acabar com os institutos da inviolabili-
dade e da imunidade parlamentares? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Quero apenas, Sr. Presidente, mani-
festar, como disse, o meu contentamen-
to por mais essa vitória do órgão popu-
lar democráticos, que é o júri. Re-
almente algumas distorsões, algumas in-
justiças são praticadas mas, se repas-
sarmos os olhos e a atenção pelos paí-
ses de civilização política mais adianta-
da, chegaremos à conclusão de que se 
trata de um processo evolutivo de aper-
feiçoamento. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - No 
interior é inteiramente falho. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
Monsenhor Arruda Câmara não po-

de negar esta evolução. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Não 
há evolução. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- E S. Ex.a pode estar certo de que 
cometeu ou recebeu fratura de memó-
ria, quando afirma, na oportunidade da 
intervenção do Senador Josaphat Mari-
nho, que em 1937 o índice de criminali-
dade baixou no Brasil. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara -
Evoluiu muito durante a legislação ge-
tuliana, quando se perdeu essa sobera-
nia. Isso é um fato histórico. Se Vossa 
Excelência desejar, procure as estatís-
ticas. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Só se V. Ex. a contou o número de 
crimes, e os habitantes do Brasil, na-
quela época e continua contando até 

hoje o número dos crimes, mas não 
considerou o índice populacional no 
Brasil. 

A estatística revela que o índice de 
criminalidade no Brasil não vem decli-
nando, de modo auspicioso como é de-
sejado nas previsões da Ciência Penal, 
mas que tem havido no campo dos cri-
mes dolosos uma atenuação. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara 
Essa atenuação seria muito maior, se 
não houvesse a soberania do júri. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Afirmo ao nobre Deputado Arruda 
Câmara que, se amanhã, com estatísti-
cas oficiais, eu não comprovar meu pon-
to de vista, comprometo-me a perfilhar 
a tese de S. Ex.a Mas, se demonstrar, 
pedirei a S. Ex.a que retifique a sua 
prevenção, a sua luta, a sua pertinácia, 
visando à supressão de uma instituição 
salutar e que completa mesmo a educa-
ção democrática de um povo, que é o 
júri. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - O 
argumento de V. Ex.a para parodiar as 
suas palavras - é uma fratura de in-
teligência. V. Ex.a e os nobres defen-
sores da soberania atribuíram à educa-
ção e à cultura, que sem dúvida evoluí-
ram no Brasil, a diminuição da crimi-
nalidade. Agora, V. Ex.a atribui à sobe-
rania do júri um argumento que prova-
ria demais. 

Quero dizer a V. Ex. a que, com essa 
evolução cultural e educativa, se fôsse 
tirada a soberania do júri, esta dimi-
nuição relativa a que V. Ex. a se refere 
seria muito maior, porque a eficácia do 
tribunal togado, a sua superioridade sô-
bre o tribunal popular é um fato inegá-
vel, nobre e ilustre representante do Es-
pírito Santo. Não há dúvida alguma. Os 
criminosos, os homens com tendência a 
criminosos, os marginais, não têm mêdo 
do júri como têm de um tribunal toga-
do. Tôda a lógica de V. Ex.a não che-
gará a convencer ninguém do contrário. 



-486-

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, o meu objetivo era 
registrar, com satisfação, que mais uma 
tentativa para derrubar o tribunal do 
júri não teve êxito. 

Quando se fala em tribunal do júri, 
se presume soberania. Sem essa garan-
tia, melhor seria sua extinção, como 
muito bem salientaram os brilhantes 
parlamentares Senador Josaphat Mari-
nho e Deputado Antônio Feliciano. 

Com êste registro, manifesto·, mais 
uma vez, como se outras tantas não bas-
tassem, o meu entusiasmo, a minha eu-
foria, com a prevalência da soberania do 
tribunal do júri. (Muito bem. Palmas.) 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
-Sr. Presidente, a mim também colhe a 
obrigação de, perante esta douta Comis-
são, deixar meu ponto de vista a propósi-
to da soberania do júri. É velha a luta 
daqueles que se batem contra a soberania 
do júri popular. No entanto, êle tem re-
sistido, e tem resistido porque responde 
a duas necessidades: a primeira, a de as-
segurar um julgamento justo ao cidadão 
nos crimes dolosos contra a vida. Para 
justificar o júri, bastava significar que 
se dá a êle o julgamento dos crimes dolo-
sos contra a vida, exatamente aquêles 
crimes mais graves do elenco do Código 
Penal, aquêles crimes que trazem o sêlo 
de uma tragédia, a marca de um drama 
que só pode ser compreendido pelos juízes 
de fato não adstritos aos Têrmos da lei. 
Imaginem os senhores membros desta 
Comissão se os homicidas tivessem de ex-
por seus dramas, suas desgraças aos ho-
mens da lei, aos juízes que estão presos 
aos têrmos de uma lei fria. Ésse julga-
mento poderia ser chamado, de legal, 
mas jamais de justo. Além disso, respon-
de o júri às necessidades da educação 
cívica do povo. É preciso que o julga-
mento de um crime grave como o ho-
micidio não fique prêso às quatro pare-
des de uma sala de juiz; é preciso que 
êle seja trazido para o meio do povo, que 
desperte as simpatias ou repulsa de uma 

sociedade para que cada vez mais se pro-
nuncie repúdio à criminalidade. Nos Es-
tados Unidos da América, em França e 
na Inglaterra, o júri é instituição anti-
ga, que se mantém até hoje com reais 
benefícios para a sociedade. 

O Sr. Deputado Geraldo Freire - Mas 
não com soberania. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- . . . com soberania mais plena que a 
nossa, pois lá nem sequer cabe recurso 
ao Tribunal. Por isso, Sr. Presidente, 
mantenho nesta Comissão o meu ponto 
de vista, antigo, em favor da soberania 
do júri. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Sr. Presidente, duas palavras 
apenas para fixar meu pensamento, já 
que o assunto está suficientemente de-
batido e é conhecido por tôda a Comissão. 

O nobre Deputado Arruda Câmara ba-
seia os seus pontos de vista em fatos 
concretos presenciados por êle e conhe-
cidos por tôda a Nação, sobretudo ocor-
ridos no interior do País, principalmente 
no interior das regiões mais subdesen-
volvidas. Os dramas que ali se verificam, 
mesmo hoje, têm provocado outros epi-
sódios ainda mais dolorosos, inclusive 
cenas de vinditas, e vinganças pessoais, 
às vêzes repetindo-se durante decênios, 
décadas, porque mesmo no Nordeste tem 
havido continuamente o fato de famí-
lias in te iras se dizimarem para vingar a 
impunidade ocorrida através do júri. 
Entretanto, eu acho que, tendo a Comis-
são aprovado a emenda segundo a qual 
se estabeleceu e se manteve a soberania 
do júri, a modificação que agora se pre-
tende estabelecer é tardia. Ademais, 
creio que a solução do problema que tan-
to impressiona o nobre Deputado Arru-
da Câmara pode ser encontrada através 
da legislação comum, da legislação pro-
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cessual. Se não se chegar de imediato 
a uma revisão do veredicto do júri, po-
der-se-á chegar a soluções outras que 
venham atenuar a impunidade que se 
tem verificado em muitos casos. Depois 
disso, a emenda do nobre Deputado 
Arruda Câmara, no seu inciso II, manda 
suprimir no dispositivo a palavra "do-
loso". Dessa forma, tudo indica que 
S. Ex.a pretende que até os crimes cul-
posos sejam levados a júri. A meu ver, 
não há nenhuma procedência na apro-
vação de um dispositivo como êste, por-
que, ao invés de se melhorar a legisla-
ção a êsse respeito, como S. Ex.a pre-
tende, o que se vai obter através da se-
gunda parte da sua emenda é piorar 
aquela situação, que já se apresenta tão 
dramática. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara -
Tirada a soberania, não haveria incon-
veniente. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Na verdade, aqui não se pre-
tende tirar a soberania, mas apenas su-
jeitar a decisão do júri à revisão dos 
tribunais. 

Afinal, Sr. Presidente, o que desejo é 
apenas dizer que não posso concordar 
com a emenda do nobre Monsenhor Ar-
ruda Câmara, achando, entretanto, que 
a solução para o problema pode ser en-
contrada através da legislação proces-
sual. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço licença para dizer que, 
sôbre êste assunto, foi suscitada pelo 
Senador Josaphat Marinho uma questão 
de ordem que vejo agora alegada nas 
palavras do nobre Deputado Tabosa de 
Almeida. Peço, entretanto, que se atente 
bem no texto da emenda do Deputado 
Monsenhor Arruda Câmara, para que se 
verifique que o caso não é idêntido 
àquele por mim resolvido, visto como a 
Emenda Monsenhor Arruda Câmara se 
refere a dois pontos diferentes do texto 
já aprovado. E, a bem dizer resolvendo 

a questão de ordem, peço licença para 
mostrar que não se estabelece aqui ne-
nhuma restrição à soberania dos juris. 
Manda S. Ex.a, primeiro, que o julga-
mento dos crimes dolosos contra a vida 
fique sujeito à revisão dos Tribunais de 
Justiça. Ora, a revisão é o processo que, 
todos nós sabemos, permite, nos casos de 
já transitada em julgado, uma determi-
nada decisão, pedir-se ao Tribunal de 
Justiça, se é competente, que, conside-
rando a matéria, reveja sempre em 
benefício do condenado, a sentença con-
denatória. De modo que a referência 
tem por fim, de parte do nobre Depu-
tado Monsenhor Arruda Câmara, como 
se está vendo, apenas a instituição de 
um recurso, mas não afeta, em absolu-
to, a decisão do júri. 

De outro lado S. Ex. a manda que se 
suprima a palavra "dolosos". Então, a 
proposta do nobre Deputado Monsenhor 
Arruda Câmara acaba por ser a seguin-
te: estabelece o julgamento pelo júri 
nos crimes contra a vida, sujeitos à rt-
visão dos Tribunais de Justiça. Vê-se. 
portanto, que a emenda, como está re-
digida, aumenta a área de competência 
do Júri, porque lhe ·atribui não só julga-
mento dos crimes culposos, e apenas faz 
que, tanto para os crimes culposos como 
para os crimes dolosos, fique sujeito à re-
visão do Tribunal de Justiça, o que, aliás. 
já consta de outros textos do projeto. 

Por isso, não me sinto em condições 
de decidir como questão de ordem o 
problema, porque pode ser que a Comis-
são queira realmente aderir ao ponto de 
vista de Monsenhor Arruda Câmara, 
dando êsse significado, isto é, asseguran-
do a revisão, no caso dos crimes, e am-
pliando a competência do Júri. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Sr. Presidente, eu apenas indagaria se 
aquêle texto a que V. Ex. a se referiu já 
não foi substituído pela Emenda Eurico 
Rezende. 
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O Sr. Deputado Arruda Câmara - Sr. 
Presidente, V. Ex.a é um mestre. O meu 
pensamento foi no sentido de que o Tri-
bunal pudesse reformar a decisão do 
júri. É possível que a minha expressão 
não tenha sido feliz, não seja exata, mas, 
numa emenda de redação, poder-se-ia 
expressar êsse pensamento. A palavra 
"revisão" não é exata. O pensamento foi 
no sentido de que o Tribunal possa jul-
gar em segunda instância o crime sôbre 
o qual se pronunciou. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Peço licença para mostrar que 
a inclusão da "soberania" foi conseqüên-
cia de uma deliberação da Comissão. 
Aprovada a emenda que incluiu "sobera-
nia", tinha de relacionar o texto desta 
emenda com o texto do projeto primi-
tivo, de sorte que, não posso, por ques-
tão de ordem, subtrair do conhecimen-
to da Comissão, como fiz no caso do re-
querimento de destaque do Deputado 
Ulysses Guimarães, porque, de fato, pode 
ter um sentido diferente do próprio sen-
tido desejado pelo Monsenhor Arruda 
Câmara. 

Ficamos sabendo que S. Ex.a deseja 
suprimir a "soberania", mas o que Sua 
Excelência na verdade escreveu, não foi 
contra "soberania", porque, naquele 
tempo, não estava firmada a soberania. 
A aprovação de "soberania" se fêz pos-
teriormente. Apesar disso, sua emenda 
tem sentido, porque pode ficar "sobe-
rania do júri". Podemos suprimir "cri-
mes dolosos" da competência do júri, o 
que implicará também dar-lhe atribui-
ção dos crimes culposos, e declarar que 
os julgamentos estão sujeitos à revisão 
dos tribunais. 

Não posso decidir questão de ordem, 
evitando conhecimento da matéria por 
parte da Comissão. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Eu havia apenas feito uma declaração, 
Sr. Presidente. A emenda do Sr. Depu-
tado Arruda Câmara é a que artigo? 

O SR. PRESIDENTE - É ao art. 149, 
item XV. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
É exatamente o problema, Sr. Presiden-
te. O art. 149 já não foi substituído 
pelo texto da Emenda n.0 326, aprovada? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço licença para recordar 
que, no caso de requerimento de desta-
que do Sr. Deputado Ulysses Guima-
rães, êle tomava uma emenda e substi-
tuía uma expressão - "daqueles direi-
tos" - por "direitos políticos", que dei-
xou de existir no texto aprovado pela 
Comissão. No texto aprovado pela Co-
missão existem as expressões "julgamen-
to pelo júri dos crimes dolosos contra 
a vida" com acréscimo "da soberania". 
A emenda do Monsenhor Arruda Câma-
ra não afeta "com a soberania do júri", 
porque realmente essa soberania já foi 
afirmada na decisão desta Comissão. A 
emenda continua tendo adequação, por-
que ela dá sentido ainda com "a sobera-
nia do júri", visto como sujeita todos 
os julgamentos à decisão do Tribunal 
de Justiça, quer no caso de absolvição, 
quer no caso de condenação, como tam-
bém suprime a questão dos crimes do-
losos que ampliaram para todos os ca-
sos de crime contra a vida. 

De modo que, na solução dessa ques-
tão de ordem, a conseqüência dessa acei-
tação foi por mim anteposta para jus-
tificar num ponto de vista. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Respeito o ponto de vista de V. Ex. a, 
e, acudindo, desde já, ao chamamento 
de V. Ex. a, que deseja o pronunciamen-
to da Comissão, antecipo que con 
sidero a emenda já insusceptível de 
apreciação, porque o texto sôbre que ela 
incidiu foi substituído e modificado pela 
Emenda Eurico Rezende, soberanamen-
te aprovada por esta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Oliveira Brito. 
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O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, não me filio nem à corrente 
daqueles que são exaltados defensores da 
soberania do juri, nem me coloco entre os 
que se dizem seus inimigos. 

Juiz aos 23 anos de idade e daqueles 
que consideravam que através da boa 
justiça poder-se-iam resolver todos os 
problemas sociais, colhi, nos 10 anos de 
judicatura, uma longa experiência da 
matéria. 

Apliquei a Lei Magarino Tôrres, que 
distinguira a soberania do júri, permi-
tindo que dos julgamentos pela institui-
ção proferidos, pudesse haver recurso 
para o Tribunal de Justiça, ao qual se 
atribuiu a competência para aplicar a 
chamada pena legal. E presidi o júri 
posteriormente, quando a êle se resti-
tuíra a plenitude da sua soberania. 

É a instituição, na verdade, a maior 
de tôdas as atribuições que a lei pode 
atribuir ao povo, a de julgar o seu pró-
prio semelhante, no meio, no local onde 
a infração penal fôra cometida. 

O povo, assim, ao proferir o julgamen-
to, tem o conhecimento exato, não so-
mente das pessoas envolvidas no crime, 
como, sobretudo, dos motivos que leva-
ram ao evento. 

Assim, em tese, Sr. Presidente, o júri 
deveria ser modelar nas suas decisões. 
Como, porém, o êrro é comum a todos 
nós - ao juiz popular como ao juiz to-
gado, e confesso que, juiz togado, cometi 
um êrro judiciário, condenando à pena 
máxima, de 30 anos um inocente - não 
posso atribuir somente ao tribunal do 
júri a culpa pelos erros cometidos. Ain-
da hoje êle nos julgamentos dos crimes 
de maior repercussão na vida social, os 
crimes contra a vida, com tôdas as suas 
falhas, é o melhor dos processos de jul-
gamento. Nmn País como o nosso, em 
que a Justiça se limita a aplicar a lei, o 
juiz, fatalmente, há de padecer de uma 
distorsão, de uma deformação; há de 

aplicar a lei sem olhar, muitas vêzes, os 
motivos determinantes do crime. Há 
mesmo um constrangimento para o juiz 
de absolver o réu quando, embora re-
conhecendo que os motivos, se não foram 
nobres, mas se incluem entre aquêles 
menos condenáveis - dizia eu, um cer-
to constrangimento para o juiz absolver 
o réu quando provada está sua culpa 
em face da lei, nem sempre coincidente 
com a culpabilidade em face da socie-
dade. 

É assim, Sr. Presidente, que, parti-
dário da modificação do processo do jul-
gamento popular, que, embora melhora-
do, até hoje padece de graves defeitos, 
entendo que entre a extinção da sobera-
nia do júri e a reforma de que êle ca-
rece para atualizar-se, é preferível 
optarmos pela segunda solução. 

Ademais, Sr. Presidente, estender, co-
mo quer a Emenda Arruda Câmara, o 
julgamento pelo júri a tôdas as infra-
ções penais contra a vida, seria êrro 
maior do que restringi-lo aos crimes do-
losos. 

Se S. Ex.a acredita - e estou certo 
que sinceramente -.que as causas da 
criminalidade aumentam com a irres-
ponsabilidade do júri, se nós a êle co-
metermos o julgamento de todos os cri-
mes, mesmo dos culposos, então essa cri-
minalidade aumentará muito mais. 

A realidade, Sr. Presidente, é que o 
criminoso de morte só excepcionalmen-
te reincide. Julguei, quando magistrado 
da comarca que foi sede da campanha 
contra o banditismo de Lampião, crimi-
nosos que aos olhos da sociedade, na-
quele tempo, e aos meus próprios, ha-
viam cometido os crimes mais reprová-
veis. Condenados muitos dêles à pena 
máxima, verifiquei, anos depois, quando 
exerci o cargo de Secretário de Seguran-
ça Pública, na Bahia, que todos mere-
ciam ter as portas da cadeia abertas e 
nesse sentido me empenhei. Hoje, posso 
dizer que nenhum dêles reincidiu. 
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Assim, Sr. Presidente, são os réus jul-
gados pelo juiz singular, sobretudo os 
criminosos contra a propriedade, que 
reincidem. E, para êstes, não há solu-
ção, porque a pena hoje não é castigo, 
e sim, é um processo de defesa da socie-
dade e de reforma do cidadão. Mas os 
criminosos habituais contra a proprie-
dade reincidem sempre, muitas vêzes no 
dia seguinte ao que da prisão. 

Assim, Sr. Presidente, é com a evolu-
ção, com a educação, com o enriqueci-
mento do País, com a criação de maiores 
oportunidades para o povo brasileiro 
que estaremos caminhando para aquela 
sociedade, já não digo ideal, mas em 
que possamos conviver com o mínimo de 
atentado à vida, à propriedade e à lei. 
É êste meu pensamento. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, Monsenhor Arruda 
Câmara deseja modificar substancial-
mente o inciso 15 do art. 149 do Projeto 
de Constituição ora analisado, que reza: 

"Julgamento pelo júri, nos crimes 
dolosos contra a vida." 

Não existe mais êsse artigo que Mon-
senhor Arruda Câmara pretendeu alte-
rar; desapareceu. O dispositivo existen-
te agora é outro." São mantidas a ins-
tituição e a soberania do júri que terá 
competência no julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida." Não é o mesmo 
dispositivo que Monsenhor Arruda Câ-
mara desejou modificar. Isto porque 
completa-se êsse dispositivo com sua 
emenda - sujeita a revisão dos Tribu-
nais de Justiça." Revisão não é reforma. 
Então, não alcança a emenda do Depu-
tado Arruda Câmara aquilo que êle de-
sejou, tanto que, alertado por V. Ex. a, 
Sr. Presidente, já admite substituir a 
palavra "revisão pela expressão refor-
ma", o que é impossível, pois o sentido 
da palavra revisão é um, e o da palavra 

reforma é outro. Conseqüentemente, 
data venia, e com todo o respeito que 
V. Ex. a me merece, Sr. Presidente, se 
o texto que desejou o Monsenhor Arruda 
Câmara alterar tivesse sido mantido 
pela Comissão e pelo Plenário, admitir-
se-ia por lógico que fôsse aceito o pen-
samento de S. Ex.a consubstanciado na 
emenda; desde que não mais existe, não 
há o que alterar. Seria jogar uma emen-
da no vácuo. O objetivo não seria al-
cançado; a soberania do júri, que pre-
tende S. Ex.a destruir, seria mentida, 
porquanto o primeiro princípio seria a 
soberania, e a revisão teria que se su-
bordinar ao princípio primeiro. 

Desejaria, portanto, examinasse Vos-
sa Excelência, êsse problema que, fatal-
mente, será transferido para o Plenário. 
Sei, de fonte segura, que salvo certas 
alterações se processassem, haverá pe-
dido de destaque, para rejeição do pa-
rágrafo 16 da Emenda n.0 326. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida 
- Basta destacar a palavra soberania. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Ou aquêle destaque da palavra sobe-
rania que pode ser admitida pelo Pre-
sidente do Congresso Nacional. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida 
- E é preciso fazer. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Ali, sim, é o lugar próprio, não pelas 
razões que foram expostas anteriormen-
te, mas por essas outras, para decisão 
dessa questão. Sr. Presidente, continuo 
dizendo e admitindo que, se o princípio 
do projeto, se aquelas expressões tives-
sem sido mantidas, seria possível admi-
tir a Emenda Monsenhor Arruda Câma-
ra. Confesso francamente que sou fa-
vorável, em princípio, à soberania do 
júri com aquêles cuidados que poderiam 
ser acrescidos de outros de que a lei 
atual cerca a instituição. E, Sr. Pre-
sidente, o juiz também é. Agora mes-
mo um velho juiz, embora muito jovem 
ainda em idade, acabou de confessar, 
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perante o Plenário, que condenou um 
inocente a uma pena de 30 anos de pri-
são. E não foi aquêle tribunal popular. 
As cadeias estão cheias. Já não cabem 
mais nelas os criminosos! E o fato de-
corre da falta de educação, muito mais 
que de instrução. De educação religiosa 
também, porque hoje a maioria dos 
mentores religiosos - protestantes, ca-
tólicos, espíritas, umbandistas etc. -, se 
preocupam muito mais com êles mesmos 
do que propriamente com aquelas ove-
lhas desgarradas, principalmente aque-
las que não têm como recompensar-lhes 
o esfôrço no cuidado das suas almas. 
Cada qual procura primeiramente satis-
fazer-se a si mesmo para depois, então, 
dedicar-se, quando o faz, às almas per-
didas, desgarradas que cometem crimes 
e são absolvidas, muitas vêzes por aquê-
les que não compreendem; que têm sen-
sibilidade mas não têm entendimento, 
porque êste lhes falta, porque os men-
tores religiosos fogem dêles. 

Sr. Presidente, é uma questão social, 
todos nós conhecemos. Por isso eu digo: 
sou, em princípio, pela soberania do 
júri, com aquêles cuidados que devería-
mos inclusive acrescentar. Mas vejo, 
Sr. Presidente, uma impossibilidade. 
Reexamine V. Ex.a o problema. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Reexaminando a matéria co-
mo pede o nobre Senador Aurélio 
Vianna, reporto-me a decisões anterio-
res que têm sido tomadas com o assen-
timento geral. Recordo que q,uando se 
discutiu intensamente a questão de sa-
ber quais os crimes que poderiam ser le-
vados, quando praticados por civis, à 
Justiça Militar, resolvi aqui o seguinte: 
que poria em votação, primeiro, a emen-
da do Sr. Deputado Adolpho Oliveira; 
segundo, que, se essa emenda fôsse re-
cusada, poria em votação a emenda do 
Sr. Deputado Martins Rodrigues para, 
depois, então, de se fixar o pensamen-
to da Comissão no texto que se tornaria 

definitivo, trazê-lo ao projeto. Quer di-
zer, eu tenho de proporcionar à Comis-
são a manifestação do seu pensamento 
sôbre as emendas apresentadas. Sem 
dúvida alguma, o nobre Deputado Mon-
senhor Arruda Câmara, preocupado com 
a não permissão da inclusão da sobera-
nia do júri como princípio constitucio-
nal, pretendeu, num texto que não asse-
gurava essa soberania - vejam bem -
tornar impraticável o reconhecimento 
da soberania, no entender de S. Ex.a, 
com o acréscimo da expressão "sujeito 
à revisão dos Tribunais de Justiça." 
Quer dizer, no texto primitivo não se fa-
lava em soberania. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-Exato. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Então, Monsenhor Arruda 
Camara o que quis foi não permitir que 
se falasse em júri soberano, mas, tam-
bém suprimir no texto a expressão "do-
losos". 

Aprovada a outra emenda, eu a encon-
tro com todos os elementos sôbre os 
quais poderia recair a emenda do Mon-
senhor Arruda Câmara, mantida então, 
já agora, a soberania, em virtude da de-
liberação da Comissão. 

O nobre Senador Aurélio Vianna deu 
uma solução que está nas hãos do Mon-
senhor Arruda Câmara, a saber: se Sua 
Excelência desistir dêste destaque, êle 
continua com a faculdade de, êle pró-
prio, requerer em Plenário descaque do 
texto do projeto primitivo, para que, en-
tão, o Plenário decida sôbre a matéria. 
Mas esta é, realmente, uma solução pro-
cessual e está nas mãos do Monsenhor 
Arruda Câmara. Eu não posso, diante 
da questão de ordem levantada, impedir 
que a Comissão, se o Monsenhor Arruda 
Câmara assim entender, se manifeste 
sôbre sua emenda, porque esta não fi-
cou prejudicada pela votação do texto 
da Emenda n.0 326. :t!:ste o meu ponto 
de vista. Sustento-o por uma questão de 
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coerência. Não posso decidir, porque é 
da competência da Comissão. Não posso 
resolver como questão de ordem o que 
representa exatamente um interêsse do 
Monsenhor Arruda Câmara. Sua Exce-
lência está convenientemente esclareci-
do. Se aceitar a sugestão do nobre Se-
nador Aurélio Vianna, estará encerrado 
o debate da matéria. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente V. Ex.a sabe a pressa com que 
temos de elaborar as emendas, colhêr 
centenas de assinaturas. E, como bem es-
clareceu V. Ex. a, o meu pensamento não 
ficou bem expresso, os meus objetivos 
não ficaram bem expressos. A decisão 
de V. Ex. a tem suscitado repetidas ques-
tões de ordem. Eu já tinha pensado nes-
ta solução do destaque da "soberania" 
no Plenário. Também vejo que aqui a 
maioria é de advogados, de sinégoros no-
táveis ... 

O Sr. Senador Eurico Rezende - A 
partir do Presidente. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
. . . de maneira que não lobrigo a possi-
bilidade de obter vitória. Prefiro deslo-
car a questão para o Plenário, quando 
será discutida com maiores esclareci-
mentos, com redação mais perfeita, 
apresentando destaque da soberania 
para ser aprovada ou rejeitada. 

De modo, diante disto, e para poupar 
mais cansaço aos nobres colegas, eu re-
tiro o destaque e me reservo para, den-
tro das formalidades regimentais, reque-
rer destaque da "soberania do júri", a 
fim de ver se conseguimos enforcá-la 
em Plenário. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o requerimento do 
nobre Deputado Monsenhor Arruda Câ-
mara, de retirada do destaque. 

Passamos agora, já encerrada inteira-
mente a apreciação da matéria sôbre di-
reitos e garantias individuais, a anun-

ciar a discussão das emendas que re·· 
caem sôbre os artigos 74, 75 e 76, que 
tratam da eleição do Presidente e Vice-
Presidente da República. Convido o no-
bre Deputado Acciolly Filho a assumir, na 
Mesa, o lugar de Vice-Relator. 

Vamos tratar agora das emendas 
sôbre a questão da eleição do Pre-
sidente e Vice-Presidente da República. 
Está evidente que o interêsse dos reque-
rentes da apreciação prioritária da ma-
téria reside na questão de saber se essa 
eleição é direta ou indireta. 

Sôbre esta matéria, como se sabe, foi 
dado pelo Sr. Sub-Relator parecer favo-
rável à emenda que estabelece a eleição 
direta, contrariando, assim, o texto do 
projeto. Êsse parecer não mereceu apoio 
do Sr. Relator. O Sr. Sub-Relator pode 
retomar a apreciação da matéria. Con-
sidero que devo dar, em primeiro lugar, 
a palavra ao Sr. Sub-Relator. Depois da-
rei a palavra ao Sr. Relator, e então en-
traremos no encaminhamento da vota-
ção. Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, antes 
um esclarecimento. Por que dei parecer 
favorável à Emenda n.0 463, do Sr. Se-
nador Josaphat Marinho, que reimplan-
ta a eleição direta, considerei prejudi-
cadas as Emendas de n.os 1/64, 1/65, 
130/29, 130/28, 597, 624, 262, 714 e 772. O 
parecer foi favorável à Emenda n.0 463. 
Se porventura o parecer não fôr apro-
vado pela douta Comissão, desaparece-
rá a prejudicialidade dessas emendas, 
que deverão, então, ser votadas. 

O parecer que emiti sôbre a Emenda 
n.0 463 está assim redigido: 

"1. A emenda substitui os arts. 74, 
75 e 76, do projeto, pelo texto da 
Emenda Constitucional n.0 9, de 
1964. 
2. A substituição importa a ado-
ção do pleito direto para Presidente 
e Vice-Presidente da República. 
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3. O tema de eleição direta ou in-
direta é daqueles que se prestam a 
dissídios inconciliáveis na doutrina 
e provocam as mais apaixonadas 
posições nos parlamentos. 
4. Na história e na doutrina, en-
contram-se, respectivamente, pre-
cedentes e opiniões que amparam as 
duas correntes, tanto a favorável à 
eleição direta, quanto a que propug-
na pelo pleito indireto. Não trarei, 
por isso, à colação essas opiniões, 
para que se não alongue êste pare-
cer. 

5. Cumpre ao legislador optar, en-
tre as duas soluções, por aquela que 
melhor se ajuste à realidade brasi-
leira, mais consulte à índole e aos 
anseios de nosso povo. 
6. Na história republicana, quatro 
eleições indiretas para Presidente da 
República foram realizadas - em 
1891, de Deodoro; em 1934, de Var-
gas; em 1964, de Castello Branco; 
em 1966, de Costa e Silva. A simples 
menção das datas e dos nomes está 
a mostrar que essas eleições não pas-
saram, afinal, do mero desdobra-
mento de um episódio revolucioná-
rio, inseriram-se na cadeia de acon-
tecimentos anormais, atenderam a 
circunstâncias momentâneas, res-
ponderam a uma emergência, cor-
responderam a interessada saída po-
lítica de uma crise. 
7. Se assim tem sido em nosso País, 
convém perguntar: Deve ser trans-
formada a eleição indireta de Pre-
sidente e Vice-Presidente em pro-
cesso normal, em princípio perma-
nente? 
8. Antes de mais nada, é de se sa-
lientar que, adotadas como fecho de 
uma crise, as eleições indiretas ti-
veram até agora o poder de criar 
outras crises: a eleição de Deodoro, 
produziu Floriano; a eleição de Var-
gas, gerou 1937. 

9 . A eleição indireta não tem o 
condão de vincular o povo ao gover-
nante, não solidariza povo com go-
vêrno. O povo não se sente obrigado 
perante o poder público, não concor-
re com o calor do seu entusiasmo ou 
de sua crítica para a realização das 
tarefas públicas. Não tendo escolhi-
do o governante, o povo se mantém 
indiferente à gestão dêle e chega à 
insensibilidade com o próprio Esta-
do. Porque associe govêrno com Es-
tado, o povo, que não participou da 
escolha do governante, acaba por 
desinteressar-se inclusive da sorte 
do Estado. 
10. O resultado do plebiscito de 
1963, pelo qual a Nação manifestou 
o mais contundente repúdio à deli-
beração do Congresso, que adotara o 
sistema parlamentar de govêrno, na-
da mais foi que a revelação de seu 
inconformismo com o alheiamento 
dêle na condução do destino nacio-
nal. Naquele plebiscito não se con-
denou um sistema de govêrno, mas 
a imposição de um govêrno que não 
era o escolhido pelo povo, quando 
havia um Presidente e um Vice-Pre-
sidente por êle eieitos. 
11. A nossa Nação é quase um con-
tinente. Devemos criar razões, moti-
vos e ocasiões para que o povo se 
una, para que se encontre e para 
que se solidarize. É imprescindível 
que de norte a sul periodicamente 
se realizem campanhas cívicas, nas 
quais estejam solidários brasileiros 
de uma e de outra região, consagran-
do uma candidatura, um programa, 
um partido. Nenhuma. campanha 
desperta mais entusiasmo, alista 
mais devoções e obtém mais solida-
riedade que a eleição de .Presidente 
da República. 
12. Numa nação como a nossa, é ne-
cessário que o governante, para ser 
conhecido, percorra as cidades e os 
campos, encontre os homens das 
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ruas e se depare com os homens das 
estradas. É forçoso que dêle se apon-
tem os defeitos, se exaltem as virtu-
des; é preciso que se desnude sua 
vida, para que a nação não acabe 
espantada com um governante des-
conhecido e surpreendente. Só a elei-
ção direta, propiciando o debate dos 
comícios, pode mostrar e revelar o 
governante à nação. 

13. Retirar dos cidadãos o direito 
de escolher diretamente os dirigen-
tes da nação, depois de o terem fei-
to durante tantas gerações, pode 
acabar aprofundando o divórcio en-
tre governantes e governados. 

14. Por que a eleição indireta? Por 
que há receio que o povo não saiba 
escolher? Mas a vida republicana 
brasileira é, felizmente, uma suces-
são de grandes figuras na Presidên-
cia da República eleitos pelo sufrá-
gio direto. 

15. Por que a eleição indireta? Por 
que se teme o retôrno dos que fo-
ram afastados do poder? Nesse ca-
so, a solução não é introduzir o plei-
to indireto na parte permanente da 
Constituição, mas admiti-lo simples-
mente como forma transitória, como 
transição para a eleição direta. 
Opino pela aprovação da emenda." 

Mantenho, Sr. Presidente, nesta opor-
tunidade, o parecer. Não trouxe opiniões 
dos doutos. Poderia eu, aqui, amontoar 
livros e opiniões, como do outro lado 
também seriam amontoados livros e opi-
niões em sentido contrário. Quis trazer 
aqui a frase de Assis Brasil que, num 
conceito lapidar, define bem o proble-
ma. Diz êle que o voto deve ser a voz e 
não o eco. Aplica-se perfeitamente ao 
caso que está em debate nesta Comissão. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Relator-
Geral. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, Srs. Repre-
sentantes, quando li, perante esta Co-
missão, o parecer sôbre o Projeto que de-
veria ou não ser acolhido em globo pelo 
Congresso Nacional, tive o cuidado de fi-
xar dois pontos que norteariam o pare-
cer que daria àquelas emendas que vi-
sassem a alterar o Projeto no que toca 
ao sistema de eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente da República. 

O primeiro, era o de que ambos os sis-
temas são democráticos. Recorri, então, 
a um argumento de autoridade, aquêle 
constante do pronunciamento de Rui 
Barbosa, em carta cujo trecho reprodu-
zi naquele parecer. O segundo ponto em 
que me fixei foi o de que o Congresso 
estaria diante de uma opção política, já 
que no campo da doutrina, tanto a elei-
ção direta quanto a indireta se confor-
mavam com o regime democrático. Para 
justificar a opção do Govêrno, constante 
do projeto, tàmbém recorri a argumen-
to de autoridade, citando entrevista de 
um dos responsáveis pela redação da 
proposição em exame e procurando arri-
mar-me no discurso pronunciado ano 
passado pelo eminente Presidente desta 
Comissão perante a Convenção Nacional 
da Aliança Renovadora Nacional. 

Ouvi, Sr. Presidente, com o respeito e, 
posso dizer mesmo, com o encantamen-
to que sempre me despertam, as pala-
vras do nobre Sub-Relator, Sr. Depu-
tado Accioly Filho. Registro que quanto 
ao primeiro ponto S. Ex.a concorda com 
o Relator. E a sua observação de que po-
deríamos aqui empilhar livros com 
pronunciamentos favoráveis e contrá-
rios a um e a outro sistema é incontras-
tável. Registro ainda que o parecer de 
S. Ex.a é uma opção baseada em fatos. 
Lembrando as eleições indiretas ocorri-
das no Brasil no período republic::tno, 
como não poderia deixar de ser, S. Ex.a 
citou as eleições de Deodoro, Getúlio 
Vargas, Castello Branco e Costa e Silva. 
Afirmou que essas eleições tinham sido 
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o coroamento de crises políticas e que 
elas também geraram, por sua vez, crises 
políticas. Ora, Sr. Presidente, parece-me 
que não fugiria eu à realidade se eu 
afirmasse perante esta Comissão que as 
eleições diretas no Brasil, onde houve 
disputa, também provocaram crises, a 
começar pela eleição de Rui e Bernar-
des. Depois de um período de calmaria, 
nos quadriênios de Venceslau Braz e 
aquêle outro iniciado por Rodrigues Al-
ves e concluído por Epitácio Pessoa, veio 
a campanha de Nilo Peçanha. Lembra, 
Sr. Presidente, que antes mesmo de Epi-
tácio e Rui houve crise. Mas o quatriê-
nio de Bernardes foi como que marca-
do pelas consequencias da renhida 
disputa entre aquêles dois grandes pre-
:sidentes. A eleição direta entre Júlio 
Prestes e Getúlio Vargas resultou na 
Revolução de 1930. A grande eleição de 
Getúlio Vargas em 1950 teve como trá-
gico epilogo o 24 de Agôsto. E, anos de-
pois, Jânio Quadros, recém-iniciado o 
seu mandato, originado também de uma 
eleição direta, renunciava 7 meses de-
pois. 

Assim êsses argumentos de ordem his-
tórica tanto provam a favor como pro-
vam contra um e outro sistema. Não me 
arrimo nêles. Apenas cito os fatos para 
ressaltar a situação em que nos encon-
tramos. Argumentos de ordem históri-
ca para recomendar um ou outro siste-
ma nós os encontraremos, e para con-
denar um ou outro também. 

O Congresso terá de decidir frente à 
realidade brasileira e frente ao texto da 
Constituição, não só com relação a êsses 
artigos 74, 75 e 76, mas em face daqui-
lo que já se aprovou ou daquilo que tem 
condições de ser aprovado. No entender 
do Relator, a conduta prudente, a me-
lhor opção será adotar o sistema da elei-
ção indireta. Se a Constituição que esta-
mos votando estabelecesse preceitos rí-
gidos para sua reforma poder-se-ia di-
zer que a experiência que o Relator re-
comenda amanhã se transformaria nu-

ma imposição. Mas, no Capítulo do Po-
der Legislativo, o Sub-Relator e o Re-
lator acolheram emendas equiparando 
os dois sistemas de reforma da Consti-
tuição, seja aquêle decorrente de inicia-
tiva parlamentar ou de proposta das 
maiorias das Assembléias Legislativas, 
seja aquêle outro, nôvo no Direito Cons-
titucional Brasileiro, o de iniciativa do 
Sr. Presidente da República. 

A fórmula de se adotar as Disposições 
Transitórias para isso não me parece 
conveniente. Eleição de Presidente da 
República não é matéria de disposição 
transitória, é matéria de disposição per-
manente. E seria um risco - e eu re-
conheço - se não tivéssemos, o Sub-
Relator do anexo competente e o Rela-
tor, adotado a emenda que permite um 
sistema flexível na reforma do texto 
constitucional. 

Neste momento, depois das crises por 
que atravessou o Brasil, à hora em que 
iniciamos um período de reconstrução, 
opino pela manutenção do texto. O Sr. 
Sub-Relator, ao final, recorreu a Assis 
Brasil dizendo que o voto é sempre a 
voz, não deve nunca ser o eco. No regi-
me representantivo eu penso que não 
é sempre assim, pois os representantes do 
povo têm tarefas, atribuições, competên-
cias graves, importantes que não podem 
ser objeto apenas do eco, podem e de-
vem ser objeto da voz, da nossa voz que, 
sendo reflexo dos sentimentos do povo 
brasileiro, conduzirá certamente o Par-
lamento a soluções válidas e capazes. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Está concluído o parecer do Sr. 
Relator que, como se viu, contraria o 
parecer do Sub-Relator. O parecer do 
Sub-Relator, portanto, é que vai ser pôsto 
em votação. Antes de dar a palavra pa-
ra encaminhamento de votação, concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Adolpho Oli-
veira para a questão de ordem que quer 
propor. 
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O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, proporia a 
V. Ex.a que me concedesse a palavra pa-
ra encaminhar a votação, levantando eu 
a questão de ordem no final da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.a a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - (Encaminhamento de vota-
ção) -Sr. Presidente, evidentemente as -
opiniões estão firmadas, cada represen-
tante que integra esta douta e ilustre 
Comissão já tem o seu voto decidido. 
Não estamos aqui procurando trazer ar-
gumentos que possam levar ao conven-
cimento de quantos esposam ponto de 
vista diferente do nosso em matéria de-
claradamente política em que o interês-
se maior é de documentar a posição de 
cada um. 

Nós ouvimos com a maior atenção o 
parecer sóbrio mas eloqüente, justo mas 
caloroso, com que defendeu seu ponto de 
vista o ilustre e talentoso Deputado 
Accioly Filho, Sub-Relator da matéria. 
E com a mesma atenção procuramos 
apreender os argumentos que constituem 
a sustentação de quantos pretendem 
aprovar a consagração no texto do siste-
ma de eleição indireta para Presidente 
da República, enunciados pela palavra 
do não menos talentoso e eminente Sena-
dor Antônio Carlos Konder Reis. Mas eu 
anotei os três argumentos básicos e úni-
éos que levam a maioria a inserir na 
Constituição a eleição indireta. E quais 
são êsses três argumentos? Primeiro disse 
S. Ex.a - e eu anotei - abandonava a 
experiência histórica, preconizava a 
eleição indireta, baseando-se na situa-
ção em que nos encontramos; logo após 
dizia S. Ex.a que o texto do projeto con-
tém uma experiência que pode ser 
modificada, tais as facilidades de que 
se reveste o processo de reforma da 
Constituição, conforme emenda que vai 
ser depois aprovada também; e, final-

mente, disse S. Ex.a, que a decisão era 
adotada face à realidade brasileira. 

Ora, Sr. Presidente, sendo de se elo-
giar a proclamação feita pelo eminente 
Relator, de que o texto resulta da situa-
ção em que nos achamos atualmente no 
Brasil, eu quase direi, do estado a que 
chegamos, parece, por outro lado, claro 
e definido de que não tem, na verdade, 
outro objetivo a maioria senão o de re-
solver um problema político que a ela 
pertence, de caráter transitório, de ca-
ráter eventual: a eleição indireta é pa-
ra atender a uma circunstância, a um 
episódio e para preencher uma página 
da história política brasileira, e uma tris-
te página, por sinal. Ora, Sr. Presidente, 
vamos falar em realidade brasileira 
quando estamos votando uma Constitui-
ção que é uma colcha de retalhos de 
Constituições européias? A Constituição 
alemã, para garrotear os direitos indivi-
duais; agora a Constituição francesa em 
travesti. E por que em travesti? Porque 
será um arremêdo de colégio eleitoral 
aquêle que se vai encarregar da es-
colha do futuro Presidente da Repúbli-
ca ou dos futuros Presidentes da Repú-
blica, se prosperar essa tendência. Em 
primeiro lugar, na França não existia o 
colégio eleitoral restrito que se incluiu 
no projeto. Votariam numa eleição de 
Presidente da República, feita ::>. trans-
posição quase literal, se não me engano, 
do art. 12 da Constituição francesa, cêr-
ca de dez mil brasileiros - prefeitos, ve-
readores, representantes de municípios 
eleitos pelas Câmaras de Vereadores, 
Deputados estaduais, Deputados federais, 
Senadores. Todos os municípios brasilei-
ros- como na França tôdas as munici-
palidades francesas - se fariam repre-
sentar nesse colégio. Mas a experiência, 
na França não aprovou, e então foi revo-
gada essa disposição. Passou-se ao crité-
rio da eleição direta do Presidente da 
República. E na última eleição nós vimos 
o General De Gaulle enfrentando aguer-
ridos adversários, não alcançando a 
maioria absoluta no primeiro sufrágio, 
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indo para o segundo pleito e afinal sa-
grando-se vitorioso pelo voto popular. 
Quer dizer, o colégio eleitoral era muito 
diferente dêste petit comité que se pre-
tende consagrar para a escolha indire-
ta do futuro Presidente da República. 

E por outro lado, nem existe mais êsse 
processo na sua pátria de origem, por-
que foi há bastante tempo revogado. 

Quanto à realidade brasileira, Sr. Pre-
sidente e Srs. Congressistas, ela mostra 
que tôdas essas crises ocorrem em face 
do nosso processo de desenvolvimento. É 
um país imenso, um país com extraordi-
nárias condições para progredir, e fazer 
enriquecer seus filhos. No entanto, sofre 
terríveis limitações externas e internas, 
para que continue amesquinhado, com a 
permanente marca da opressão e da su-
bordinação. 

Precisamos de uma vez por tôdas con-
vencer-nos de que o menos culpado da 
crise brasileira é o povo brasileiro. Os 
maiores responsáveis são os políticos que 
encaram com absoluta prioridade os pro-
blemas políticos, ignorando as questões 
sociais e econômicas. 

As soluções de cúpula, as manobras, os 
conchavos de bastidores, tudo isso é feito 
à revelia do povo, e resultam em crise, e 
resultam em golpe, e resultam em revo-
luções. No final, quem paga é o povo, 
que é impedido de escolher seus repre-
sentantes. l!:stes que tenham juízo e pa-
triotismo, para não descurar do exercício 
dos seus mandatos, para não descumpri-
rem de suas obrigações, de Presidente da 
República ou de altos personagens da 
vida do Executivo e do Legislativo. 

l!:ste desajuste social, êste desajuste 
econômico sobe à responsabilidade da-
queles que, depois de fracassarem, sejam 
êles de uma ou de outra facção, pro-
curam se organizar no poder, através da 
oligarquia que ficaria mantendo o co-
mando no País, através do sistema indi-
reto, com o povo cada vez mais expulso 
das deliberações e decisões. 

Precisamos contribuir para que êsse 
povo tenha melhores condições para vi-
ver e para escolher, também, através da 
prática do regime democrático. 

Sr. Presidente, o tempo é escasso, vou 
concluir. Não vou trazer aqui citações 
nem vou lembrar aquelas que já fiz. Para 
conceituar as eleições indiretas, poderia 
repetir a palavra daquele que me trouxe 
para a vida pública, o Brigadeiro Eduar-
do Gomes, que declarava que a eleição 
indireta é um esbulho, é a fonte de tô-
da a corrupção, na vida brasileira. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Em 
que ano foi isso? 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Em 45. Já vai longe êste tem-
po. Os homens envelhecem, mas as boas 
idéias, essas devem permanecer, na sua 
pureza. 

Ora, Sr. Presidente, voto tranqüila-
mente com o Sub-Relator, pela eleição 
direta do Presidente e do Vice-Presiden-
te da República. E voto também para ser 
leal a uma pregação que fiz, durante tô-
da a minha curta, modesta mais since-
ra vida pública, para ser fiel enfim 
àqueles que acreditaram em mim no 
passado e para continuar fazendo jus ao 
respeito com que eu procuro retribuir, 
àqueles que de mim divergem. 

Voto, Sr. Presidente, porque entendo 
que o Movimento de 31 de março, feito 
pelo povo na praça pública e em nome 
do povo deflagrado, não poderia nunca 
merecer o respeito das gerações brasi-
leiras, se tivesse agora esta preocupação 
de alijar o povo do processo político na 
escolha do Presidente da República. O 
Movimento de 31 de Março, a dita Revo-
lução, está praticando uma traição 
àquele milhão de pessoas que foram à 
praça pública pedir liberdade e demo-
cracia. Não é para acabar com a liber-
dade e com a democracia que se deve 
falar em Revolução e falar em Movimen-
to de 31 de março. Com aquela parcela 
mínima de autoridade que eu possa in-
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vocar, em nome dos ideais da massa que 
foi à praça pública, proclamo o respei-
to àqueles que foram verdadeiros de-
flagradores de um Movimento que não 
era contra pessoas de dirigentes ou de 
políticos, mas em favor da democracia, 
da liberdade e do respeito aos direitos 
constitucionais. 

Sr. Presidente, minha questão de or-
dem é a seguinte: Tem sido divulgado 
na imprensa que uma emenda permite a 
reeleição do Presidente e do Vice-Presi-
dente da República, a qual teria recebido 
parecer favorável do eminente Deputado 
Accioly Filho. Na realidade, no parecer 
mimeografado há referência expressa à 
Emenda de n.0 626/10, pela aprovação. A 
Emenda n.O 626 é de autoria do eminente 
Senador Cattete Pinheiro e não tem bar-
ra 10; é una, não é múltipla. A Emen-
da, efetivamente, fala na reeleição do 
Presidente e do Vice-Presidente da Re-
pública. Mas, como o parecer diz res-
peito a uma inexistente Emenda n.0 626 
ponto ou barra 10, só posso admitir te-
nha havido equívoco na publicação. De-
ve ser outra a emenda que recebeu pare-
cer favorável do eminente Deputado 
Accioly Filho e não essa que permitiria 
a reeleição do Presidente e do Vice-Pre-
sidente da República. (1\luito bem.) 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, esta emenda foi 
a mim distribuída e, no parecer que vo-
tamos, consta o meu pronunciamento: 

"Emenda n.0 626: permite uma re-
eleição do Presidente e do Vice-Pre-
sidente da República." 

A proibição de reeleição para o perío-
do imediato vem da Constituição de 
1891. O argumento político, a maior so-
ma de atribuições reservada ao Presi-
dente da República e à realidade brasi-
leira não recomendam a medida. 

Temos a impressão de que, uma vez 
admitida, a reeleição passaria a ser re-
gra, como está acontecendo nos Estados 
Unidos da América. Não nos pare-

ce prudente a experiência, por mais 
respeitáveis que sejam os argumentos a 
favor. Pela rejeição." Há um destaque 
do nobre Deputado Chagas Rodrigues; 
pensei que fôsse para aprovação, por-
que meu parecer é pela rejeição. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não há propriamente uma 
questão de ordem e sim, um pedido de 
informações, que foi convenientemente 
satisfeito. Resta saber tão-somente se a 
Comissão, tendo em vista o requerimen-
to de destaque do nobre Deputado Cha-
gas Rodrigues, no tempo oportuno, que-
rerá ou não apreciar o assunto. Salvo se, 
em face do esclarecimento, o nobre 
Deputado Chagas Rodrigues retirar o 
pedido de destaque, o que, desde logo, 
evitaria qualquer dúvida sôbre o inte-
rêsse na aprovação da emenda. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES) (Questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, evidentemente que o Deputado 
tem de louvar-se no que está escrito. Se-
ria muito mais fácil um equívoco com re-
lação a "barra 10", do que com relação a 
626. Realmente, houve um equívoco. Que-
ria, sim, condenar a reeleição. Pediria, 
apenas, a esta altura, ao Sub-Relator 
Accioly Filho, que explicasse a que a 
emenda se refere. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Pediu V. Ex.a destaque para 
a 626/10? 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente fui cauteloso: 
pedi destaque para a 626/10 e para a 
626, pois, repito, queria condenar a re-
eleição. Estava com muita cautela - e 
continuo ainda, não poderia admitir tal 
medida. Estava me louvando na publi-
cação. Então, houve um equivoco, o no-
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bre Senador explicou mas eu agora que-
ria saber também. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A 626/10? 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Conheço o espírito público do 
nobre Deputado, mas, já que se está es-
clarecendo a matéria, por que essa 
Emenda n.0 626/10? 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Jus-
tamente queria saber qual é essa emen-
da. Trata-se de um evidente êrro de da-
tilografia. O nobre Deputado há de per-
doar o êrro devido ao acúmulo de ser-
viço. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Perfeito. É tão evidente o êrro. 
Não sabia como explicar. Procurei a 
emenda e não a encontrei. Mas, estou 
satisfeito. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
Quero saber o que há; porque o parecer 
é favorável. Se não ficar esclarecido, 
ninguém saberá o que foi aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Desde já fica entendido que 
não existe Emenda n.0 626/10, de modo 
que não se pode dar parecer sôbre uma 
emenda inexistente. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Perfeito. Está retirado o des-
taque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.8 não pode retirar des-
taque porque não existe emenda. Mas, 
apesar disso, V. Ex.8 , com sua cautela, 
mantém o pedido de destaque? 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - De-
ve mantê-lo. Vamos saber o que é isso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Posso, desde logo, para co-
mo solução da questão e para tranqüi-
lidade geral, deferir o requerimento de 
destaque de V. Ex.8 , de modo que, nes-
ses têrmos, aprovado, como deve ser, o 
parecer do nobre Sr. Senador Wilson 

Gonçalves, pela rejeição, não se cogita-
rá mais dêste assunto. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Já está retirado. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) (Questão de ordem) -Sr. Pre-
sidente, deve haver um engano de dati-
lografia. A emenda que mereceu parecer 
favorável do Sr. Sub-Relator foi a de n.0 

426/10, de autoria do nobre Senador Au-
rélio Vianna, que altera a redação do in-
ciso 13, do artigo 81 . 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - 1tsse esclarecimento ainda 
afasta mais qualquer dúvida sôbre a pro-
cedência do parecer do Sr. Sub-Rela-
tor. 

Ficou entendido que déssemos a pala-
vra ao Sr. Deputado Adolpho Oliveira, 
que fêz o seu encaminhamento de vota-
ção e levantou sua questão de ordem. 
Não estou absolutamente querendo pri-
var-me do prazer de ouvir os oradores. 
Cada qual poderá falar pelo tempo regi-
mental. O nobre Deputado Adolpho Oli-
veira sugeriu que nos debates tivéssemos 
um orador favorável e outro contrário. É 
apenas uma sugestão. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
Muito boa sugestão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A sugestão me parece que, a 
esta altura, já está satisfazendo a to-
dos os Srs. Membros da Comissão. 

Tem a palavra o Sr. Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Encaminhamento) - Sr. Presi-
dente, tenho me abstido, durante êsses 
últimos debates, de falar. Sou, po-
rém, autor desta emenda e a importân-
cia dela me obriga a debater o assunto, 
até mesmo em respeitosa homenagem 
ao cuidado com que o examinou o no-
bre Sub-Relator, Deputado Accioly Fi-
lho. Poderia basear-me apenas nos 
seus argumentos e não voltar ao exame 
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do assunto. Foram de tal maneira judi-
ciosos e objetivos os motivos de fato e 
de direito que invocou que seriam sufi-
cientes para demonstrar que, jurídica e 
politicamente, democrático é o processo 
de eleição direta, não democrático, o da 
indireta, apesar da controvérsia domi-
nante. Quero, porém, renovar, porque são 
concisos, os argumentos com que justifi-
quei a emenda. A proposição restaura o 
texto da Emenda Constitucional n.0 9, de 
1964, já votada sob o govêrno revolucio-
nário. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Até 
que enfim V. Ex.6 fica com o Govêrno 
revolucionário. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Pena que o govêrno revolucio-
nário não se tenha mantido fiel aos prin-
cípios que enunciou a Emenda n.0 9. 

Agora se mantém a eleição direta do 
Presidente da República, exigida a maio-
ria absoluta. Mantendo-a, a República 
assegura a oportunidade de "convocar 
o povo para o nobre embate das urnas, 
inseparável de uma autêntica democra-
cia", nos precisos têrmos da observação 
do Presidente Humberto de Alencar Cas-
tello Branco (Discursos, 1965 - pági-
na 286). 

Não é possível que êsse nobre embate 
das urnas, inseparável de uma autêntica 
democracia, seja condenado, ou perigo-
so, apenas ou precisamente para a es-
colha do Presidente da República. 

Tanto mais esquisita será a supres-
são do sistema tradicional quanto a ex-
periência, a longínqua e a recente, re-
vela as mazelas do processo indireto. 
Como assinalou João Mangabeira, "O su-
frágio indireto oscila entre a inutilida-
de e a corrupção; entre a excrescência e 
a tranquibérnia; entre o mandato im-
perativo e a traição". Respeite-se, pois, 
o direito do povo de decidir da designa-
ção de seus governantes e de aperfeiçoar 
sua educação política pela prática da de-
mocracia. 

A êsses argumentos poderia ajuntar 
múltiplos outros de ordem histórica e de 
ordem jurídica, extraídos da doutrina 
nacional, da experiência pátria, como da 
doutrina e da experiência estrangeira. 

Quero, porém, sumariar as razões, até 
porque elas visam mais a fixar posição 
que, acredito, neste debate, não é apenas 
a minha, mas também dos meus ilustres 
companheiros de representação. 

Em que pêse à opção entre o critério 
direto e o indireto, a verdade é que o 
princípio democrático se concilia com a 
eleição direta. É através dela que se 
proporciona ao povo a participação efe-
tiva na vida pública. Precisamente por 
isso, por meio dela se assegura ao povo 
a educação política, o aparfeiçoamento 
dos costumes no exercício dos direitos 
cívicos. Tôda vez que se retira ao povo 
o exercício do direito de voto para a es-
colha de seus governantes, promove-se 
um retrocesso, concorre-se para desedu-
car politicamente as massas. E assim é, 
porque, como bem disse o Brigadeiro 
Eduardo Gomes, no discurso a que ainda 
há pouco fêz referência o nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira, a eleição indireta 
furta ao povo o direito, que lhe cabe, de 
escolher os seus governantes. E não é 
verdade que os fatos da vida pública 
brasileira desaconselhem a manutenção 
do sistema direto. Não foi a eleição dire-
ta, em momento algum, que criou a per-
turbação e gerou a discórdia. A discór-
dia e a perturbação no processo da su-
cessão presidencial no Brasil decorreram 
sempre da inexistência de partidos polí-
ticos organizados e obedientes a progra-
mas, resultaram da falta de líderes res-
ponsáveis pela condução do povo e da 
opinião pública. Não queiramos trans-
ferir as nossas falhas, os nossos vícios de 
responsáveis pela condução da vida pú-
blica, para o povo. 

E a prática mais recente, a partir da 
Constituição de 46, tôda ela vinha de-
monstrando as inestimáveis vantagens 
do processo de escolha direta do Presi-
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dente da República. Num pleito renhi-
díssimo, ainda sob o fogo das divergên-
cias profundas resultantes da ditadura 
de 37 a 45, o povo escolheu entre dois 
candidatos, e ainda o vitorioso não era 
assim oficialmente proclamado, já o 
outro se dirigia à Nação para reconhecer, 
democràticamente, que havia perdido. 

E, ao fim do Govêrno do General Eu-
rico Dutra, quando, por fôrça da eleição 
do Sr. Getúlio Vargas, se criou no País 
um ambiente de tensão, porque havia 
muitos que desejavam que o Presidente 
em exercício entrasse na conspiração pa-
ra obstar a posse do eleito, o Presidente 
cujo mandato findava deixou perfeita-
mente claro que o seu dever de man-
datário da vontade popular era respei-
tar a vitória daquele que para sua su-
cessão fôra também pelo povo eleito. 
Nem foi o processo da eleição direta que 
conduziu ao suicídio o Sr. Getúlio Var-
gas. Todos sabemos que fatos posteriores 
à sua posse, fatos verificados no curso 
do seu Govêrno geraram situação insus-
tentável para sua manutenção no poder. 
Ao contrário, a crise resultante da mor-
te do Presidente acabou na eleição do 
Sr. Juscelino Kubitschek. E, não obstan-
te a luta havida, e em que pêse ao mo-
vimento que de nôvo se processou para 
impedir sua eleição, o movimento que já 
então s~ formava na opinião pública do 
País, em defesa da legalidade e do regi-
me democrático, conduziu ao fracasso 
a conspiração, e o Sr. Juscelino Kubits-
chek de Oliveira assumiu o poder. E, na 
sua sucessão, se houve candidatos em lu-
ta, venceu um candidato pràticamente 
de oposição. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Ri-
gorosamente de oposição. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Diga-se: rigorosamente de opo-
sição. Pois bem, já se aperfeiçoava de tal 
modo o processo democrático no País 
que, então, ninguém se lembrou de sus-
tentar a tese da impossibilidade de pos-
se do Sr. Jânio Quadros. Respeitou-se 

tranqüilamente a vontade do povo. E o 
Presidente assumiu o seu cargo, por efei-
to da vontade popular. Não decorreu da 
eleição direta a sua renúncia. Não sei 
mesmo como se estabelecer vinculação, 
direta ou indireta, próxima ou remota, 
entre a eleição pelo voto popular do Sr. 
Jânio Quadros e sua renúncia, que êle 
próprio, claramente ou não, anunciou 
que resultava de pressão de determina-
das fôrças ocultas. Era, conseqüente-
mente, segundo sua declaração - e não 
cabe aqui examinar seu mérito - a pre-
sença de fôrças prejudiciais ao exercí-
cio da autoridade governamental que 
concorria para o seu afastamento, não 
a origem do seu mandato. O que cum-
pria, portanto, era manter o processo de 
eleição direta. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
V. Ex.a se esqueceu de citar o Presidente 
Café Filho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - E não cabe referência mais de-
morada à posição do Presidente Café Fi-
lho, porque êle foi apenas o substituto 
eventual do Sr. Getúlio Vargas. E de-
posto não pelo povo, mas por grupos mi-
litares vinculados a determinadas fôrças 
políticas. Ainda· assim não foi possível 
impedir-se a posse do Sr. Juscelino 
Kubitschek. 

Vê-se, portanto, que nenhum fato de 
ordem histórica justifica a mudança do 
critério. É lamentável mesmo verificar-
se que a Revolução faltou, neste instan-
te, a um dos seus graves compromissos 
com a Nação, qual o de restaurar a pu-
reza do regime democrático ... 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Muito bem. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - . . . em que tanto se arrimou. 
Foram reiterados os pronunciamentos 
dos chefes da revolução, notadamente do 
que foi conduzido à chefia do Govêrno, 
no sentido de que a Revolução teria obs-
tado o processo de desfazimento e de 
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destruição do regime democrático, para 
restaurá-lo na pureza e na segurança de 
seus princípios. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Foi feita também para defender a Cons-
tituição de 46. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - E ainda em 1965 o Presidente da 
República fazia o elogio da eleição di-
reta, quando assinalou o êxito das elei-
ções processadas em vários Estados. Só 
depois, por efeito de determinadas cir-
cunstâncias, inclusive dos resultados da 
eleição de 1965, é que o processo da elei-
ção direta passou a tornar-se fator con-
trário à segurança das instituições e ao 
desenvolvimento normal da revolução! 

Não se trata, portanto, de sustentar 
princípios, mas de modificar o princí-
pio dominante, para acudir a razões de 
conjuntura. Mas as razões de conjuntu-
ra não são motivos legítimos para que 
se consignem nas Constituições princí-
pios contrários às aspirações do povo. As 
Constituições se dirigem ao povo e vi-
sam a servi-lo e não a retirar ou roubar 
suas aspirações essenciais. Mas, Sr. Presi-
dente- e já para concluir- insisto na 
declaração de que, se há controvérsia na 
opção entre as duas fórmulas, nem por 
isso ambas são democráticas. A opção 
pelo processo da eleição indireta é sem-
pre a escolha de um regime antldemo-
crático, sobretudo no sistema presiden-
cial. 

Poderia citar, aqui, autôres de reno-
me, nacional e estrangeiro. Não quero 
rememorar nenhum autor que, por sua 
posição ideológica, por suas atitudes po-
líticas, pudesse ser considerado um anti-
revolucionário ou de pensamento subver-
sivo perante a Revolução. Vou invocar, 
para concluir estas alegações, a palavra 
do eminente Sr. Prado Kelly, numa con-
ferência que fêz, em 1951, em Belo Ho-
rizonte, no Estado de V. Ex.a, Sr. Presi-
dente, e a convite do Diretório da seção 
mineira da UDN. Não era, pois, o jurista 

puro, o ideólogo apenas que falava, era 
um homem de convicções, mais filiado a 
um partido cujas diretrizes então êle 
sustentava perante seus correligionários, 
a convite dêles, num dos diretórios re-
gionais de maior projeção da agremia-
ção. Disse ali o eminente Sr. Prado Kelly, 
tão insuspeito para os dominantes de ho-
je, e tão justamente insuspeito que me-
receu a honra com os aplausos do Se-
nado e, através dêle, da Nação, de ser 
conduzido à condição de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Com o voto de V. Ex.a 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Em 
37 muita gente fazia discurso, defen-
dendo não a eleição direta ou indireta, 
mas a falta de eleições. Gente muito 
ilustre também ... 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO- Os que não tenham permaneci-
do fiéis aos seus princípios, que se 
acusem. De mim, meu nobre colega, não 
tenho por que modificar a posição. As 
teses que sustento hoje, sustento-as des-
de estudante. 

Mas, Sr. Presidente, são estas as pala-
vras com que vou pràticamente encer-
rar estas ponderações. 

Disse, naquela conferência, o eminen-
te udenista de então, Sr. Prado Kelly: 

"Se os partidos e a democracia re-
presentativa se completam, está-se 
a que os inimigos dos primeiros se-
rão necessàriamente os da segunda. 
:íl:les se distribuem, pois, em duas fa-
langes: os adversários dos governos 
de origem popular e os que preconi-
zam a democracia direta." 

Sem desrespeito a ninguém que pense 
em contrário, é justo concluir, fundado 
no pensamento de Prado Kelly, que Cis 
que hoje defendem um govêrno que não 
seja de origem popular são, como aquê-
les, inimigos da democracia. (Muito 
bem.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Djalma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJAML\ l\IARINHO 
- Sr. Presidente, mostro dentro do pro-
nunciamento feito pelo Sr. Senador Jo-
saphat Marinho razão ponderável que 
me permite de S. Ex.a discordar, o que 
faço com o maior respeito ao seu talento 
e às suas convicções. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - É 

um prazer ouvi-lo, defendendo posição 
contrária. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Sr. Presidente, quem olhar a 
história constitucional do continente 
americano comprova quão sofrida ela é. 
A experiência política constitucional no 
continente pode oferecer, atruvés da sua 
existência, profundas lições às nações 
novas, mas subdesenvolvidas, que se 
comprova, ao longo dessa experiência 
sofrida, é que a prática constitucional, 
por mais modelar que seja o documento 
político que possa orientar a vida de um 
povo, entretanto oponível, ocorre a cir-
cunstância peculiar da vida dêste mes-
mo povo. De que servem as fórmulas 
ideais dos doutrinadores? Qual o realce 
significativo e eficaz na feitura de um 
documento político, em que há contínua 
ordenação de idéias dentro de qualquer 
sentido ideológico, se não há correspon-
dência da vida da nação quanto a êste 
documento? Se me perguntassem como 
eu tipificava uma Constituição demo-
crática, diria que receberia a Constitui-
ção e olharia se nela existiam dois com-
ponentes: o que conferisse ao cidadão 
aquêle elenco de garantias asseguradoras 
dos seus direitos - o que nós aprovamos 
há pouco tempo os direitos e as garan-
tias individuais - e se há um Poder Le-
gislativo, um poder de Estado, configura-
do, em que processo de investidura 
política se operasse através da consulta 
popular pelo voto. Porque numa eu via 

que êsses direitos imanentes, sagrados e 
venerados por todos nós estariam encar-
tados num documento político e, então, 
êle regia a vida e a atividade do cidadão. 
Do outro lado, a constituição do Par-
lamento como processo de investidu-
ra política nas nascentes populares e, 
por êle mesmo, a fonte para chegar ao 
poder e ter, nessas circunstâncias, a 
condição de exercê-lo, por qualquer dos 
processos preconizados na Constituição. 

Qual a razão do mandato de um Depu-
tado? Que visa êle? Qual o seu alvo? 
Qual o seu itinerário? Não é representar 
e informar o povo? 

Se o Deputado tem como missão pre-
cípua, como razão fundamental do exer-
cício do mandato, êsses dois elementos 
- representar e informar o povo -
como desnaturar dessa sua competência 
representativa o poder de, através de um 
processo indireto, eleger o supremo ma-
gistrado da Nação? 

Esta é apenas uma opção. Mesmo com 
as razões apresentadas pelo Senador Jo-
saphat Marinho, verificamos no seu dis-
curso, em que êle acha que há uma con-
trovérsia - e ê}{) defende e é paladino 
de uma dessas formas de investidura 
política! 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Ape-
nas para evitar que eu teça considera-
ções no encaminhamento de votação: o 
nobre Senador Josaphat Marinho, pare-
ce-me que não com muita convicção, fêz 
uma afirmativa no sentido de que a elei-
ção indireta é antidemocrática. Entendo 
que o conceito não homenageia S. Ex.a, 
porque deprime o próprio Congresso Na-
cional, onde S. Ex.a se situa com o bri-
lho da sua inteligência, fecundando per-
manentemente os Anais da casa. No 
instante em que um parlamentar afir-
ma que a eleição indireta é antldemocrá-
tica, êsse parlamentar, ipso facto, está 
se confessando incapaz de praticar um 
ato democrático. 
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O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Recolho, Sr. Presidente, o apar-
te do nobre Senador, como estímulos 
para continuar no meu pronunciamento. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permita-me V. Ex.a, de passagem, res-
ponder que não estou confessando inca-
pacidade democrática, mas estou susten-
tando a tese de que não quero ser capaz 
de roubar ao povo o que a êle pertence. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - O povo é representado, e o Par-
lamento é a mais alta fonte de represen-
tação do povo. Eu desejava dizer essas 
razões por mim mesmo. Estou represen-
tando apenas minha pessoa. Não tenho 
respaldo político. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Tem o respaldo da sua autoridade polí-
tica e moral. 

O SR. DEPUTADO DJALMA 1\IARI-
NHO - Muito obrigado. Quero apenas 
dizer que me sinto, neste debate, conven-
cido de que não pratico, contra a demo-
cracia, nenhuma lesão quando admito o 
texto que preconiza a eleição indireta 
para Presidente da República. E eu fa-
lava, há pouco tempo, que a Constitui-
ção não pode ser uma obra de doutrina-
dores. Ela é um documento com destina-
ção política e também tem de ter e con-
ter os expedientes de ordem política. A 
política brasileira do momento pode ser 
dividida em três categorias: a dos revo-
lucionários, a dos contra-revolucionários 
e a dos oposicionistas. A Revolução vai-
se exaurindo dos seus podêres de man-
do e vai legar ao País uma Carta políti-
ca, ordenando jurídica e constitucional-
mente. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
V. Ex.a se esqueceu dos neo-revolucioná-
rios, que também existem. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Não vou fazer um escalonamento 
dessas categorias, como os neo-oposicio-
nistas e os neo-contra-revolucionários. 
Não quero enveredar neste debate. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - É 
sempre muito mais difícil passar do Go-
vêrno para a Oposição do que da Oposi-
ção para o Govêrno. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Neste caso a que estou-me refe-
rindo, V. Ex.a não está em jôgo. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - Sei 
muito bem. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Parece que foi uma defesa pre-
liminar, quando não havia incrimina-
ção. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Se V. Ex.a pretendeu dividir a vida bra-
sileira em três compartimentos estan-
ques, V. Ex.a há de permitir que essa rea-
lidade seja enriquecida com outros com-
partimentos. 

O SR. DEPUTADO DJALI\IA MARI-
NHO - Sei que há um tesouro de talen-
tos de tôda sorte para compor essas ca-
tegorias. Mas não estou - como disse -
interpretando a mais ninguém. É como 
vejo a questão. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
V. Ex.a está interpretando, segundo seu 
pensamento, uma parcela ponderável da 
opinião pública. Como representante do 
povo. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Como admito que haja legitimi-
dade no meu mandato- estou fielmen-
te exprimindo a vontade dessa parcela 
da opinião pública. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Creio nisso. 

O SR. DEPUTADO DJALMA 1\IARI-
NHO - Mas, como ia dizendo, se con-
ceituássemos a paisagem política brasi-
leira nessas categorias dominantes, 
tomaria essa prefiguração como itinerá-
rio, para colocar-me diante da questão. 
O Govêrno vai exaurir-se como declarei, 
dos podêres de mando, podêres revolu-
cionários, legando ao País êste documen-
to político. 
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Há naturalmente, como em tôda parte 
existiu, o sentido de que êsse documen-
to político leve a sua contribuição e a 
sua significação histórica pelo que lega 
ao País e por que quer dar organicidade 
ao seu tipo. E naturalmente há de ter 
pontos que reflitam e que comprovem a 
sua filosofia de poder e a sua filosofia 
política. Essas são as marcas irredutí-
veis, e há de contê-las. E admito que a 
eleição indireta do Sr. Presidente da Re-
pública seja uma delas. 

Estou dando minha interpretação ex-
clusiva, de como vejo a situação. Então 
acho que esta é uma situação de com-
promisso, porque básico na atividade do 
político é o compromisso. O compromisso 
com sua representatividade, com sua 
ideologia, com seu partido. Então, desde 
o instante que esta carta política dá pa-
ra minha consolação, um Capítulo das 
Garantias e Direitos Individuais. Tal co-
mo foi redigido, sinto-me satisfeito. Na 
forma preconfigurada, c desde o instante 
que permitimos, como Deputado e como 
elemento de um partido, se constitua 
também no tempo uma maioria neste 
Parlamento que também chegue ao po-
der, tenho a impressão de que nada se 
furta ao povo, ilustres colegas. Apenas 
se deu variação dentro do processo de-
mocrático para chegar ao poder. Não de-
sejo convencer nem fazer prosélitos. 
Queria, nesta matéria, dar estas razões 
para se enxergar no meu voto a sua 
motivação. Dou-a nestas condições; dou-
a com essas impressões que estou reve-
lando. 

O Sr. Deputado Adolpbo Oliveira -
Pràtlcamente, todos os governos que exis-
tiram neste País, até hoje, contaram com 
sólidas maiorias no Parlamento. Se êsses 
governos resolvessem transformar o sis-
tema da eleição direta em indireta, ter-
se-iam eternizado no poder, ter-se-lam 
perpetuado através daquele grupo que 
se instituía em maioria no Congresso 
Nacional. 

O SR. DEPUTADO DJALlUA MARI-
NHO - Admito a observação de V. Ex.a, 
em respeito ao seu juízo sôbre o proble-
ma, mas ela me traz ainda um refôrço 
àquela r e f e r ê n c i a inicial da mi-
nha justificação. É que na América 
Latina isso é uma constante. Por isso, 
que digo ser a nossa história constitu-
cional muito sofrida, há Constituições, 
neste continente, que duraram um dia. 
Já fiz uma referência - e V. Ex.a conhe-
ce a obra, a respeito dela já conversa-
mos - de que neste continente já cento 
e oitenta e tantas constituições foram 
feitas. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Mas a grande pena é que nós, de certo 
modo, constituíamos uma exceção nesta 
lamentável América Latina. 

O SR. DEPUTADO DJALMA 1\IARI-
NHO - As preciosas exceções da Amé-
rica Latina, eram só Uruguai e Costa 
Rica. O Brasil era uma categoria inter-
média. Mas, na verdade, existe uma rea-
lidade política brasileira; não sejamos 
artificiais na construção do pensamento; 
procuremos dar a êste uma vivência, 
uma consonância com a realidade. E esta 
exige, em nome . da revolução que che-
gou ao poder, que seja encartada no 
documento político que lega à Nação a 
eleição indireta. Voto por esta circuns-
tância, por êste motivo com que estou 
alicerçando as palavras que profiro. E 
peço que os nobres colegas compreendam 
minha situação que é exposta com a 
maior sinceridade e com serenidade. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alei.xo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Martins Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, tenho poucas 
considerações a fazer em tôrno da ma-
téria, considerações às quais me obrigo 
porque fui autor da Emenda n.0 714, res-
taurando o processo de eleição direta do 
Presidente da República, estabelecido 
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pelo Govêrno Revolucionário na Emen-
da Constitucional n.0 9. 

Já não aduzirei comentários de ordem 
jurídica, para afirmar a nossa convic-
ção de que a eleição direta é que repre-
senta, realmente, o sistema conciliável 
com o regime democrático. Tem que ad-
mitir outra solução no sistema de govêr-
no presidencial, do qual a eleição direta 
constitui um dos elementos fundamen-
tais como acontece em tôdas as demo-
cracias que o adotaram. 

Até mesmo, na França, que tem regi-
me político de caráter parlamentar, em 
parte, se verificou quando o gênio políti-
co francês constatou que o regime se en-
caminhava através das iniciativas do 
Presidente De Gaulle, para um semi-
presidencialismo ou sistema afeiçoado ao 
presidencialismo e modificou a Cons-
tituição, em recente reforma. Alterou-
se lá o sistema da eleição indireta atra-
vés de um colégio eleitoral, para adotar 
o regime da eleição direta do Presidente 
da República. Isto ocorreu precisamente 
porque, fortalecida a posição dêste, atri-
buída ao Presidente maior soma de po-
dêres, precisa êle do respaldo e do apoio 
da opinião popular na origem do seu 
mandato, para que possa realmente exer-
cer, com legitimidade, tôda a soma de 
podêres que se lhe atribui. A evolução do 
sistema francês foi exatamente neste 
sentido, porque o gênio político gaulês 
verificou que não se conciliava a elei-
ção indireta com a maior soma de atri-
buições do Presidente da República. 

Mas, Sr. Presidente, encerro estas con-
siderações de caráter doutrinário, admi-
tido fôsse o sistema de eleição indireta, 
conciliável com o regime presidencial, 
desejo acentuar que o projeto de Cons-
tituição proposto ao Congresso pelo Sr. 
Presidente da República opta pelo pior 
processo de escolha do regime indireto. 
Segundo as disposições nêle inseridas é 
o Congresso moribundo que vai eleger o 
futuro Presidente da República ou os fu-

turos Presidentes da República, porque 
as eleições se darão a 15 de janeiro do 
ano em que se verifica a substituição do 
Chefe do Govêrno e um Congresso que 
está para desaparecer, e não um Con-
gresso que se renovou, constituirá o co-
légio eleitoral para escolha do manda-
tário supremo da Nação. O mesmo su-
cede quanto às Assembléias Legislativas. 
Tem-se, assim, o pior processo político 
que se poderia escolher para a compo-
sição legítima do colégio eleitoral. Esta-
belece-se, desta forma, um regime que 
não poderá fugir, de modo algum, à cor-
rupção política e eleitoral, um regime 
que não pode escapar à maior censura 
do ponto de vista democrático por tudo 
que faz para perpetuar a oligarquia que 
pretende dominar o País. 

Por isso, Sr. Presidente, além das ra-
zões de ordem doutrinária, de ordem po-
lítica, condeno completamente o siste-
ma adotado pelo projeto em exame. 

E nem se diga que se vai atender ape-
nas a uma conjuntura; assim fôsse, se 
realmente se pensasse apenas nessa si-
tuação conjuntural, então seria o caso 
de admitir o regime de eleição direta co-
mo sistema, como princípio da Consti-
tuição, e aceitar uma disposição de ca-
ráter transitório para atender à situação 
de intranqüilidade a que se referiu o no-
bre Relator. 

Eu sei, Sr. Presidente com tôdas as 
contradições de princípios que se inse-
rem no projeto de Constituição, se está 
pretendendo, na verdade, do ponto de 
vista político, evitar como se murmu-
ra, a possibilidade de eleição do Sr. Car-
los Lacerda para Presidente da Repú-
blica, no próximo quatriênlo. 

Mas isto não é razão para se estabele-
cer na Constituição o princípio perma-
nente da eleição indireta. E acentuo ain-
da que o nobre Relator, ao defender seu 
ponto de vista, não esconde que a situa-
ção é conjuntural. :t!:le mesmo declara 
que se estabelece o princípio da eleição 
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indireta pensando nas facilidades com 
que se poderá reformar a Constituição, 
em face de emendas que estão sendo 
adotadas nesse sentido. 

Ora, Sr. Presidente, é incrível na ela-
boração de uma Constituição destinada a 
permanecer, já se tenha a sub-idéia de 
reformá-la, porque isso demonstra pre-
cisamente a convicção de que o princí-
pio não é legítimo. 

Por estas razões que aqui exarei sumà-
riamente, exprimo minha profunda dis-
cordância com o Projeto de Constitui-
ção que estamos votando. Foi isto que 
me levou a elaborar a Emenda n.0 714, 
em tudo e por tudo igual àquela emen-
da do eminente Senador Josaphat Mari-
nho, porque ela restaura a Emenda 
Constitucional n.0 9, onde o princípio da 
eleição direta fica estabelecido nos têr-
mos mais adequados, mais corretos e 
mais democráticos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sena-
dor Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA -
(Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, o assunto é dêsses que exi-
gem de cada um de nós uma tomada de 
posição clara e objetiva. 

O debate está ferido em tôrno de prin-
cípios. Alguns tentam provar que êsse 
tipo de eleição, estabelecido no diploma 
constitucional que ora se está votando, 
é indireto. 

Sr. Presidente, sem ser um douto em 
Direito Constitucional, percorri tratados 
e não encontrei em nenhum dêles qual-
quer expressão que me fizesse acreditar 
que no Brasil se realizaram eleições in-
diretas e que as propostas no Projeto de 
Constituição são também indiretas. 

Não há país presidencialista, no mun-
do inteiro, que adote êsse tipo de elei-
ções para escolha dos seus principais 
mandatários. Qual dêles? Eleições indi-
retas existem e são realizadas nos Esta-

dos Unidos da América, que é o único 
país presidencialista que adota, desde 
priscas eras, êsse tipo de eleições. O po-
vo sufraga um colégio eleitoral que se 
dissolve logo após a realização do pleito 
para a escolha do Presidente e Vice-Pre-
sidente da República daquele país. 

Não me preocupo pràpriamente com as 
eleições realizarem-se em fins de man-
datos. Preocupo-me com o sistema que 
foi estabelecido. A maioria de uma As-
sembléia Legislativa estadual é quem vai 
escolher todos os delegados. Então, quem 
tiver maioria designará os delegados que 
votarão, escolhendo o Presidente da Re-
pública. O processo já está maculado de 
origem. 

Sr. Presidente, o México adota a elei-
ção indireta para a escolha do seu prin-
cipal mandatário, e há muitos anos não 
surge lá revolução. Há um partido revo-
lucionário institucional ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Mas 
é o único e só há um candidato. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Mas não existe apenas êste partido, 
está equivocado V. Ex.a Posso citar a 
existência de três partidos, no mínimo, 
e não há sàmente um candidato à Pre-
sidência da República. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Os 
Estados Unidos também têm. Portugal 
também tem dois. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho -
Mas nunca poderão ter mais de vinte 
Deputados no Parlamento, como no Mé-
xico. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
Estou falando na escolha do Presidente 
da República, que é pelo povo. 

Firmou-se ali o partido revolucionário 
institucional. E, se os propósitos que há 
no Brasil são os mesmos, seria preciso 
que houvesse aqui os Cárdenas, grandes 
líderes que surgiram na crista de uma 
verdadeira revolução naquele país, para 
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que o povo, empolgado espontâneamente, 
sufragasse os seus nomes e se filiasse 
àquela corrente. 

O Chile escolhe o seu Presidente pelo 
voto direto, e há muitos anos não há re-
volução naquele país. O Uruguai voltou 
ao sistema presidencialista, e a escolha 
do Presidente da República é feita pelo 
voto direto. 

Sr. Presidente, quando um país é de 
economia sólida, mantém-se firme na-
quele país o sistema político estabeleci-
do. Quando um país é de economia frá-
gil, vez por outra as classes dirigentes 
apelam para soluções violentas a fim de 
conterem o povo na sua agitação, em 
busca de melhoria de vida. Na Alema-
nha, havia um sistema de govêrno par-
lamentar, e no entanto surgiu Hitler, um 
monstro em todos os sentidos. A Itália 
monárquico-parlamentarista deu em 
Mussollni. Portugal parlamentarista deu 
em Salazar. A França parlamentarista 
deu num sistema híbrido ... 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
E Jânio, aqui. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- ... pois a escolha do Presidente d[l, 
República é feita pelo voto do povo, num 
sufrágio direto, que todos conhecemos. 
As crises econômicas geram agitação e, 
geralmente soluções violentas. E inclu-
sive a conjuntura internacional. Juntem-
se a esta as crises econômicas e teremos 
o quadro do Brasil e de qualquer país, 
o que aqui está acontecendo aconteceu e 
acontece ali e além. 

Sr. Presidente, a prova concreta de 
que não há sinceridade, não há convic-
ções profundas na defesa do sistema de 
escolha do Presidente da República, es-
tabelecido neste País, é que, ao mesmo 
tempo, numa Carta estabelecemos tal 
sistema para escolha do Presidente da 
República, o sistema de eleição direta 
para os Governadores dos Estados. 

Quase todos nós, os que aqui nos en-
contramos, quase todos somos partidários 
da escolha do Presidente da República 
pelo voto direto, secreto e universal. Um 
grupo continua fiel, na prática, às suas 
convicções, e outro grupo, por conve-
niências pessoais, por circunstâncias do 
momento, continua convictamente cer-
to de que o sistema para o Brasil deve 
ser o da escolha do Presidente da Re-
pública pelo voto direto, mas adota, co-
mo adotou, como transição, numa época 
de transição, num quadro de expectativa 
universal e nacional, o sistema preconi-
zado nesse projeto de Constituição. Já 
não era indireta a eleição pelo Congres-
so Nacional, muito menos agora com o 
direito que se dá às Assembléias Legisla-
tivas, de escolherem seus delegados para 
sufragar o nome de um candidato à Pre-
sidência da República. 

Crê-se, afirma-se que, se o Sr. Carlos 
Lacerda não tem cometido a inabilida-
de que cometeu, ou não tem sido exces-
sivamente hábil na destruição do seu 
constante adversário, e se êste, o Sr. Jus-
celino Kubitschek de Oliveira, não se tem 
deixado envolver pelo fascínio môço da-
quele que hoje se proclama como revo-
lucionário - autêntico, para a realiza-
ção da Revolução que não foi feita, se-
gundo êle, afirma-se que hoje estaría-
mos aqui votando um projeto de Consti-
tuição, estabelecendo para as próximas 
eleições presidenciais o voto direto, se-
creto e universal. Fala-se que se temeu 
uma agitação precoce por parte daque-
les que passaram a ser contra-revolucio-
nários, um por querer que a Revolução 
fêsse destruída nas suas bases e outro -
um contra-revolucionário estranho, por 
desejar que a Revolução se fizesse, pois 
na sua interpretação feita ela não foi; 
que sem esta união - e aí aplicaria o 
têrmo usado pelo Sr. Deputado Tancre-
do Neves para batizar aquêle sistema 
que falhou: híbrido - estaríamos paci-
ficamente votando uma Constituição. 
Determinando que as próximas eleições 
fôssem feitas com o povo votando e es-
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colhendo no único processo, segundo 
Mangabeira, que propicia a politização 
de um povo ou de uma massa para que 
se transforme em povo. 

Sr. Presidente, marcamos a nossa po-
sição. Se o Govêrno, que vier, não equa-
cionar e resolver o problema econômico 
em que se debate êste País, novas agita-
ções surgirão. Assistiremos a novas mu-
danças. Se acertar, teremos um sistema 
que durará por muitos e muitos anos, 
se não acertar, já esta Constituição será 
modificada, será alterada, em profun-
didade. 

O que desejo, Sr. Presidente, para o 
bem dêste País, é que todos nós acerte-
mos. Desejo sinceramente que possibili-
temos ao povo a expansão dos seus sen-
timentos democráticos e não impeçamos 
o desenvolvimento econômico dêste País 
para que instituições sólidas, democráti-
cas, sejam defendidas pelo amor que o 
povo a elas dedica. (Muito bem.) 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Sr. Presidente, a mim sempre 
me pareceu, e foi assim que aprendi, 
como o elemento fundamental para ca-
racterizar uma democracia, que os 
governados escolhem os governantes. É 
o govêrno eonsentido. Consentido por 
quem? Por quem se beneficiará do acêr-
to ou sofrerá o êrro da escolha. 

Vale dizer, Sr. Presidente, neste meu 
entendimento que se fixou como um 
dogma, como um no me tangere nesta 
matéria, que quando o cidadão, quando 
o povo através do seu corpo eleitoral não 
escolhe, como substância e verdade, não 
se pode dizer que o regime seja demo-
crático, dê-se-lhe o nome que se queira 
dar, Senhor Presidente. Nos Estados 
Unidos, o voto é imperativo, o povo 
já escolhe imperativamente, sendo mera 
formalidade o que sucederá depois. Ti-
rar ao povo a possibilidade de exercitar 
a opção, é retirar do voto a substância, 
a seiva, é, na vudade, armar uma farsa, 
porque aquilo que constituía a raiz foi 
eliminado. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - O 
que dá legitimidade ao poder. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES - Exato. 

Diz-se mesmo, Sr. Presidente - e é 
um dos elementos também fundamen-
tais em matéria de Direito Público -
que o que vale num govêrno é a sua re-
presentatividade, levando-se o elastério 
dessa palavra de "representar" até as 
deficiências conjunturais do povo ao es-
colher seus representantes. A Constitui-
ção de 91 e a elite que a elaborou eram 
acusadas porque a consideravam formal-
mente um belo instrumento mas que não 
tinha respaldo, não tinha eco, não re-
presentava a realidade geo-econômica 
do Brasil, naquela ocasião. 

Portanto, Sr. Presidente, chego infe-
fizmente a uma lamentável conclusão, 
nesta altura da minha vida pública. Ima-
ginava que já fôsse um dado inafastá-
vel do País o regime democrático ver-
dadeiro, autêntico, quando eu recolhia 
fora do Brasil sempre os testemunhos a 
respeito - apesar dos nossos defeitos, 
da nossa precariedade, porque as eleições 
eram legítimas, eram corretas, eram au-
tênticas. Agora corp. grande tristeza, co-
mo homem público, como estudioso des-
sa matéria, verifico que vamos atingir a 
democracia naquilo que é fundamental e 
que é o seu próprio dogma. Desejo, Sr. 
Presidente, para trazer um dado, recor-
dar aqui o seguinte: quando se realiza-
ram as eleições indiretas para os gover-
nos estaduais, em São Paulo foi feita 
uma pesquisa por um jornal, na rua, nas 
filas de ônibus, em lugar onde havia 
povo. E o resultado de cêrca de 80% é 
que ninguém sabia nem que um acon-
tecimento daquela importância se esta-
va realizando, nem o nome dos persona-
gens nêle envolvidos. Portanto, um fato 
eminentemente político na sua signifi-
cação etimológica de povo, era ignorado 
pelo povo quanto à data, quanto aos 
personagens envolvidos etc. Sr. Presiden-
te, para terminar, desejo dizer - e de-
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senganadamente o faço- que nós, atra-
vés da eleição indireta, o que vamos fa-
zer - já foi dito daqui várias vêzes e 
vamos repetir - é dar todos os apetre-
chos para a instalação da oligarquia. 
Infelizmente, não me iludo, porque não 
acredito que através de emenda consti-
tucional se desmonte a máquina oligár-
quica que se vai montar na Nação. Com 
as votações a que assistimos agora nesta 
Casa, estamos, na verdade, lançando o 
germe da solução da violência, impedin-
do o povo de resolver dos seus destinos 
democráticos. (Muito bem.) 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, serei breve. Que-
ro dizer a V. Ex.a, inicialmente, que o 
nobre Relator insiste num equívoco. O 
nobre Relator, para fundamentar o seu 
ponto de vista, confunde as eleições de 
Deodoro e Getúlio Vargas com as últi-
mas. Não há como comparar essas elei-
ções. Deodoro, no início da República, e 
Vargas, em 1934, foram eleitos indireta-
mente, mas no início de um ciclo cons-
titucional e por uma Assembléia Cons-
tituinte. Nós não tivemos Assembléia 
Constituinte, não tivemos uma eleição 
para que, em seguida, se procedesse a 
uma eleição presidencial pelos Consti-
tuintes. Assim, que não há como com-
parar. É preciso ter presente que o que 
estamos reali:mndo agor::t não tem pre-
cedentes na história republic~na. Esta-
mos estabelecendo eleição indireta como 
princípio e, o que é mais, uma eleição 
indireta viciada. Tem-se discutido aqui 
sôbre eleição direta e indireta. É eviden-
te que a democracia direta é mais pura 
que a indireta. Mas hoje quase não te-
mos mais democracia direta, a não ser 
em alguns cantões da Suíça e em outras 
áreas. Hoje, a democracia é indireta. 

Mas a democracia indireta não se con-
funde com eleição direta e indireta. A 
democracia indireta é ... 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Con-
fesso que não estou compreendendo a 
diferença entre democracia direta e in-

direta a que V Ex.a se refere, e penso 
que, como eu, a Comissão está curiosa 
por saber. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Pois eu, sem querer dar aula a 
V. Ex.a vou explicar. V. Ex.a, que tanto 
estuda Direito Penal se estudasse um 
pouco de Direito Público compreenderia 
a diferença. Eleição indireta é aquela ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço licença para ponderar 
ao nobre orador que realmente todos 
queremos tomar a sua aula, mas não po-
demos dar-lhe todo o nosso tempo. Vossa 
Excelência poderá fazer essa aula, mas 
como ela possivelmente irá multo além 
do prazo, talvez conviesse discutir o as-
sunto, deixando para depois ensinar ao 
Senador Eurico Rezende. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - É muito simples. A eleição di-
reta, a democracia direta, é aquela de-
mocracia antiga, a democracia da cida-
de grega. A democracia hoje é indireta, 
através dos representantes e dos eleitos. 
Dentro desta democracia indireta, são os 
representantes que votam as leis, não é o 
povo que decide, mas os seus represen-
tantes, os seus eleitos. Dentro da demo-
cracia indireta, que é a nossa, há a vo-
tação direta e a votação indireta. V. Ex. a 
foi eleito diretamente, não como no tem-
po do Império, em que a eleição para 
Deputados, até a Lei Saraiva, era indi-
reta. Portanto, aí está a distinção. 

Mas eu queria dizer mais a V. Ex.a que 
nós, com a votação direta que temos, es-
tamos muito mais próximos da democra-
cia. Dentro dessa votação direta, que é 
a votação da democracia representativa, 
estamos muito mais próximos do que na 
votação indireta, mesmo que se admita a 
eleição indireta de Presidente da Repú-
blica e de Deputados. 

Não há um tratadista que não conside-
re eleição direta do Presidente da Repú-
blica e dos Deputados muito mais legíti-
ma, porque muito mais próxima das 
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fontes populares. Mas, aqui, Sr. Presi-
dente, o vício está em que não estamos, 
na realidade, tendo diante de nós a elei-
ção direta e a eleição indireta. Não. Já 
se fêz ver isso. Temos um regime presi-
dencial. E não há um tratadista, não há 
constitucionalista, nunca houve Assem-
bléia Constituinte, em país nenhum, que 
adotasse regime presidencial por eleição 
indireta de Presidente da República. 

Mas eu não fico aí. Mesmo que se ad-
mitisse isso, Sr. Presidente, o que não 
se admite - quero chamar a atenção 
dos nobres representantes - é esta he-
resia das heresias, porque mesmo onde 
a eleição de Presidente da República é 
pelo processo indireto, isto é, mesmo nos 
regimes parlamentares, mesmo aí, no 
parlamentarismo, mesmo aí, nunca o 
Presidente da República foi eleito por 
voto a descoberto. 

Apelo para os Srs. Deputados, para os 
Srs. Senadores. Temos responsabilidades, 
nós, como homens públicos, de praticar-
mos a democracia apolítica, de sermos 
estudiosos da ciência política. Não pode-
mos chegar a êsse ponto, Sr. Presidente, 
de adotar eleição indireta de Presidente 
da República, em regime presidencial e, 
ainda por cima, adotar o voto a desco-
berto, o que é uma heresia é um absur-
do, é a anomalia das anomalias. Isso 
não se admite. 

Ainda na França, quando o Presidente 
era eleito, antes do referendum de 1962, 
por eleição indireta, e hoje, na Itália, on-
de o Presidente também é eleito por um 
colégio, o voto é sempre secreto. Estaría-
mos dando ao mundo um exemplo triste 
se nós, homens públicos, votássemos ês-
te sistema indireto em regime presiden-
cial e ainda por voto a descoberto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço ao nobre Deputado que 
encerre as suas ponderações. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Vou encerrar, Sr. Presidente. 
Quero dizer ainda a V. Ex.a• que em 1960 

o Sr. Jânio Quadros foi eleito Presidente 
da República pela vontade expressa do 
povo brasileiro, mas os adversários ti-
nham maioria no Congresso. Isso prova 
que a maioria no Congresso, em fim de 
mandato, nem sempre traduz a vontade 
soberana do povo. 

Finalmente, Sr. Presidente, quero dizer 
a V. Ex.a• que é a primeira vez que te-
nho conhecimento de que representantes 
do povo, que aqui estão pela vontade di-
reta do povo, se reunem em Congres-
so, no fim de mandato, para tirar do 
povo o direito de eleger diretamente o 
Presidente da República. 

Por tôdas essas contradições, Sr. Presi-
dente, é que eu, mais uma vez, demons-
tro o meu pensamento e digo: não há 
nem no Direito, nem na Política, nem na 
lógica, nada que justifique êste processo 
indireto de votação. 

E, terminando minhas considerações, 
Sr. Presidente, quero dizer também, sem 
censurar ninguém, mas para que fique 
nos Anais: estou surprêso diante de tudo 
isto. Nunca, ne~te País, ninguém defen-
deu eleição d-3 Presidente da República, 
em regime presidencial, por sistema in-
direto, nunca; defendeu-se, sim, a maio-
ria absoluta, em 1950 e em 1954, mas 
nunca ninguém defendeu eleição de Pre-
sidente da República por processo indi-
reto. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Em 
1934. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Isto foi na Constituinte. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Mas 
foi no Brasil, em 1934. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Foi depois de uma Assembléia 
Constituinte, foi em início de período 
institucional. 

Ainda há êste aspecto moral: antes da 
Revolução e depois da Revolução, ainda 
se defendia a maioria absoluta para ele-
ger Presidente da República. De uma 
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hora para outra, sem se saber como nem 
por que, a maioria desta Comissão e 
dêste Congresso, ao que parece, aderiu 
a uma idéia esdrúxula, nunca defendi-
da por ninguém, nem aceita por nin-
guém; de uma hora para outra aceitam 
esta idéia, que querem empregar contra 
o povo. Poderão fazê-lo, mas com o meu 
protesto. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vai-se proceder à votação. Os 
Srs. Congressistas que aprovarem o pa-
recer do Relator estarão aprovando o 
processo de eleição indireta, com a re-
jeição do processo de eleição direta 
constante da emenda do nobre Senador 
Josaphat Marinho. 

Faça-se a chamada: 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Sim; O Sr. Senador Manuel Villaça -
Com o Relator; O Sr. Senador José 
Guiomard - Com o Relator; o Sr. Se-
nador Heribaldo Vieira - Com o Rela-
tor; o Sr. Senador Eurico Rezende -
Com o Relator; o Sr. Senador Vasconce-
los Tôrres- Com o Relator-Geral; o Sr. 
Senador Aurélio Vianna- Contra oRe-
lator; o Sr. Senador Adalberto Sena -
Não; o Sr. Senador Ruy Carneiro- Não; 
o Sr. Deputado Djalma Marinho- Com 
o Relator; o Sr. Deputado Tabosa de Al-
meida - Com o Relator; o Sr. Depu-
tado Accioly Filho - Não; o Sr. Depu-
tado Antônio Feliciano - Com o Rela-
tor; o Sr. Deputado Ulysses Guimarães 
- Não; o Sr. Deputado Adolpho Olivei-
ra - Com o Sub-Relator; o Sr. Depu-
tado Chagas Rodrigues- Não; o Senhor 
Deputado José Barbosa - com o Sub-
Relator, o Sr. Deputado Oliveira Brito 
- Com o R~lator; o Sr. Deputado Ge-
raldo Freire - Com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Votaram com o Relator 11 
Srs. Congressistas; contra, 9. Está, por-
tanto, aprovado o texto do Projeto -
eleição indireta. 

Prosseguindo na votação desta maté-
ria, devo considerar prejudicadas, por-
que desatendidas, as emendas que esta-
belecem o processo da eleição direta pa-
ra as quais houve requerimento de des-
taque. 

Vamos, agora, passar às outras emen-
das, referentes aos mesmos artigos que 
foram objeto de destaque. Para uma 
delas, n.0 521/16, já houve requerimen-
to de destaque do Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães. Parece-me ser uma emenda 
de redação. Dá a fórmula para substi-
tuir o parágrafo 1.0 do art. 76, que diz: 

"Prometo manter, defender e cum-
prir a Constituição e as leis, promo-
ver o bem geral e sustentar a união, 
a integridade e a independência do 
Brasil." 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, só manterei o pedido de 
destaque para esta emenda na eventua-
lidade de trazer alguma vantagem à re-
dação. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, realmente a emenda 
melhora o projeto. J!:st·e nivela a Cons-
tituição às leis ... 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Pareceu-me. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- . . . ao dispor que o Presidente deve 
prometer "manter, defender e cumprir a 
Constituição e as leis", enquanto a emen-
da mandar dar ao dispositivo (art. 76, 
§ 1.0) a seguinte radação: 

"Prometo manter, defender e cum-
prir a Constituição da República, ob-
servar as suas leis, promover o bem 
geral do B ra si 1, sustentar-lhe a 
união, a integridade e a indepen-
dência." 

Opino pela aprovação da emenda. 
<Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. que aprovam o pare-
cer do Sr. Sub-Relator, apoiado pelo Sr. 
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Relator, queiram conservar-se como es-
tão. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. DEPUTADO ADOLPI-10 OLI-
VEIRA (Questão de ordem) - Senhor 
Presidente, já :;o_dmitindo o que iria acon-
tecer - a aprovação da eleição indireta 
- formulei pedido de destaque, acêrca 
do sistema de eleição para a emenda 
Leão Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Há vários requerimentos de 
destaque para essa mesma emenda. 

Requerimento de destaque ào Sr. Se-
nador Heribaldo Vieira, para a Emenda 
n.0 262, que manda acrescentar ao § 2.0 

do art. 74, in fine: "não podendo ne-
nhuma representação ser inferior a qua-
tro delegados". 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator para 
emitir parecer. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, antes peço a palavra 
para levantar uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
há uma emenda supressiva do art. 74, 
§ 2.0, que incide sôbre as expressões 
"mais um por 500 mil eleitores inscri-
tos no Estado." Por ser supressiva, creio 
que ela deveria ter preferência sôbre a 
votação da anteriormente anunciada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Há pedido de destaque para 
ela? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Não há, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não há pedido de desta-
que não podemos votá-la. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Mas esta emenda não está prejudi-
cada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deu V. Ex.a parecer pela re-
jeição da emenda? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Não. Está entre aquelas que, se fôsse 
rejeitado meu parecer, deveriam ser vo-
tadas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A questão se apresenta nos 
seguintes têrmos, V. Ex.a terá que emitir 
parecer sôbre a matéria para que então 
eu a submeta ao Sr. Relator e em se-
guida o parecer do Sr. Relator à Comis-
são. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, trata-se da Emenda 
n.0 624, que manda suprimir as expres-
sões "mais um, por 500 mil eleitores ins-
critos no Estado". Refere-se ao art. 74, 
§ 2.0 ~sse dispositivo cria um colégio 
misto para eleição do Presidente e do 
Vice-PresidenLe da República. Vencido 
na tese da eleição direta, parece-me que 
seria melhor a eleição exclusivamente 
pelo Congresso Nacional, Senado e pela 
Câmara, evitando-se êsses votos disper-
sos que vêm dos Estados. 

Meu parecer é pela aprovação da 
emenda. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço ao Sr. Relator que se 
pronuncie. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Mantenho, Sr. Presidente, a fórmula 
do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tenho, então, de submeter a 
votos o parecer do Sr. Relator. 

Para encaminhamento da votação, 
concedo a palavra ao Sr. Senador Josa-
phat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, quero dar um esclareci-
mento preliminar. Tendo votado contra 
o processo da eleição indireta, evidente-
mente não poderei votar com o parecer 
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do Relator para aprová-lo, porque esta-
ria encampando o processo constante do 
projeto. Também não posso votar a 
emenda, que é pior do que o projeto. 

Declaro então desde logo que me abs-
terei. (Muito bem.) 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
abstenho-me de votar. Embora considere 
a emenda melhor que o projeto, nenhu-
ma das duas proposições me satisfaz, já 
que sou contra ambos os sistemas. 

Desejaríamos ficasse consignado em 
Ata a nossa posição. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Pois não. Ficará consignado 
em Ata que se abstiveram de votar os 
Srs. Senadores Josaphat Marinho, Auré-
lio Vianna, Ruy Carneiro e os demais re-
presentantes do MDB. Todos se abstive-
ram, porque, como votaram contra o 
processo de eleição indireta entendem 
não poder votar qualquer emenda rela-
tiva à matéria. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Accio-
ly Filho, para se pronunciar sôbre o des-
taque do Sr. Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, a emenda do Senador 
Heribaldo Viein dispõe que nenhuma re-
presentação puderá ser inferior a qua-
tro delegados. 

Pelo sistema do projeto cada Assem-
bléia Legislativa indicará três delegados 
e mais um por 500 mil inscritos no Es-
tado. Se o Estado não tiver 500 mil elei-
tores, não lhe assistirá o direito de in-
dicar qualquer outro delegado além dos 
Deputados. 

A emenda visa a reparar essa injustiça 
para com os pequenos Estados. Meu vo-
to é pela sua aprovação. (Muito bem.) 

O Sr. Deputado Antônio Carlos - Sr. 
Presidente, meu parecer é favorável à 
emenda que eleva o número mínimo de 
representantes a 4. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. Congressistas que 
aprovam, com as abstenções já declara-
das, o parecer do Sr. Relator queiram 
conservar-se como se encontram. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 
Passarei agora à questão de a votação 

ser nominal ou secreta. Há vários re-
querimentos de destaque, inclusive o do 
Sr. Deputado Adolpho Oliveira. Com a 
palavra o Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Encaminhamento de votação) - Se-
nhor Presidente, pelo projeto, a votação 
será nominal. As emendas visam a ado-
ção da votação secreta. Trata-se aqui, 
Sr. Presidente, de optar entre a respon-
sabilidade do voto e a liberdade do voto. 
Pelo projeto, o Presidente tem de ser 
escolhido entre candidatos registrados 
por partidos pnlíticos. Quem vai eleger 
o Presidente da República é represen-
tante do partido político que indica o 
candidato. Assim, o eleitor tem o dever, 
por fidelidade partidária, de votar no 
candidato do seu partido. Parece-me que 
deve prevalecer aí a responsabilidade do 
voto, isto é, o voto deve ser nominal. O 
parecer é pela rejeição das emendas. 

O Sr. Deputado Antônio Carlos -
Acompanho o Sr. Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação o parecer do Sr. 
Sub-Relator, que é apoiado pelo parecer 
do Sr. Relator. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, peço a pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA (Encaminhamento de votação)-
Sr. Presidente, o requerimento de desta-
que foi apresentado porque nos pareceu 
que, tendo opinado e votado contrària-
mente à eleição indireta do Presidente 
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da República, nós nos deveríamos abs-
ter de participar da elaboração dos cri-
térios da organização do colégio eleitoral. 
Mas uma vez impôsto pela maioria o 
sistema de eleição indireta para Presi-
dente da República, pleito que, se Deus 
quiser, só vai realizar-se daqui a qua-
tro anos, se os acontecimentos não de-
terminarem sua antecipação, nessa épo-
ca todos os Congressistas serão chama-
dos a votar. E parece-nos, Sr. Presiden-
te, que uma das piores características 
dêsse sistema de eleição indireta, inse-
rido no corpo da Constituição, é o voto 
nominal, com a pressão, atuação e fis-
calização visual e auditiva do enunciado 
do voto por êsse super eleitor, super con-
trolado, por aquêles que pretendem man-
ter o predomínio de uma oligarquia. Que 
ao menos se dé aos eleitores privilegia-
dos, componentes do Congresso Nacional 
e demais integrantes, o direito de votar 
secretamente. Essa emenda é de autoria 
do eminente Deputado da ARENA, Leão 
Sampaio, e para ela solicitamos o des-
taque. Sr. Presidente, estranhamos sin-
ceramente que o eminente Sub-Relator 
tenha opinado contràriamente à emen-
da porque ela cogita, única e exclusiva-
mente, do resguardo, ainda o mínimo, do 
voto nessa eleição indireta. (Muito bem.) 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Encaminhamento de votação) - Dese-
jo só mostrar que não fui incoerente com 
a minha opinião. Se foi adotado o sis-
tema do projeto que é o de eleição pelos 
membros de um colégio e se êsses são 
filiados a partido político e o partido po-
lítico é que deve indicar e registrar o 
candidato, evidentemente tais eleitores 
têm dever de fidelidade para com o par-
tido, Declarei no início do meu Parecer 
que estava optando entre o voto res-
ponsável, que era o voto a descoberto, 
e o voto livre, que era o voto secreto; e 

que, adotada a eleição indireta, só podia 
introduzir o voto responsável, do repre-
sentante do partido político. Não houve 
de minha parte a menor incoerência. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os Senhores que 
aprovam o parecer do Sub-Relator, 
apoiado pelo Relator, queiram conser-
var-se como se acham. 

Aprovado, com abstenção do Sr. Se-
nador Josaphat Marinho e voto contrá-
rio do Sr. Deputado Adolpho Oliveira. Ti-
vemos agora a votação encerrada sôbre 
o item 2.0 do requerimento que me foi 
apresentado. Considero que podemos 
marcar para às 9 horas de hoje o pros-
seguimento dos nossos trabalhos, salvo 
se os Senhores resolverem votar desde 
logo. (Os Srs. Membros da Comissão pre-
feriram votar.) Vamos, então, promover 
a votação. Peço ao Sr. Sub-Relator, Se-
nador Vasconcelos Tôrres, que ocupe seu 
lugar. Trata-se da matéria de concessão 
de anistia, art. 45, n.0 VII. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS 
TôRRES (Encaminhamento de votação) 
- Sr. Presidente, ao art. 45, inciso VII, 
foram apresentadas as Emendas núme-
ros 130/19, do nollre Deputado Nelson 
Carneiro, 249/1, do Deputado Martins 
Rodrigues, 426/1 do Sr. Senador Auré-
lio Vianna, 478, do Sr. Senador Oscar 
Passos, 625, do Sr. Senador Cattete Pi-
nheiro, 661/1, do Sr. Senador Aloysio de 
Carvalho, 681/12, do Deputado José Bar-
bosa, 803/e, do Deputado Adolpho Olivei-
ra, 876, do Deputado Amaral Neto. 

Tôdas estas emendas foram rejeitadas, 
tanto pelo Sub-Relator quanto pelo Sr. 
Relator-Geral. 

Agora vem à Mesa pedido de destaque 
para as Emenclas n.0 s 249, 426/1, 478 c 
803/e. 

Sr. Presidente, mantenho o meu pare-
cer, e reservo-me para um posterior pro-
nunciamento, tão logo seja encerrado o 
debate. (Muito bem.) 
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O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUI.MA-
RAES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, a Oposição, entre as ma-
térias que considera de importância fun-
damental, para as quais pediu priori-
dade do pronunciamento da Comissão, 
incluiu a anistia. 

Isto porque, Sr. Presidente, impressio-
nou e chocou profundamente a Oposi-
ção mais uma antinomia - mais uma, 
porque várias foram praticadas no sis-
tema híbrido, eclético ou, para usar a 
expressão tão do agrado do Deputado 
Adaucto Cardoso, compósito: já tivemos 
democracia sem o pronunciamento di-
reto popular. É uma antinomia, no meu 
modo de ver. 

Temos um Poder Legislativo em que o 
monopólio - o que constitui, sem dúvida, 
uma negação da democracia, pois demo-
cracia é uma técnica de compartimenta-
ção e distribuição de podêres - o mo-
nopólio de iniciativa se estabelece tam-
bém a favor do Executivo. Já aqui se-
ria muito partilhar também um mono-
dogma tão vulgar em matéria de Direi-
to Público, que é: "Proposer la loi sera 
reigner". Portanto, o nosso reinado, em 
têrmos de Parlamento, no Brasil, já in-
fringe êste elemento fundamental, que 
é o de não ter, em matéria de quase 2/8 
do Congresso a possibilidade de inicia-
tiva. 

Agora vem m::tis uma, Sr. Presidente. 
Do pouco que sei sôbre esta matéria, o 
que tipifica a anistia é o fato de absor-
ver-se e completar-se na área do Direi-
to Legislativo. Daí a diferença entre a 
anistia, o direito de graça, o indulto, c 
outras figuras. E justamente o que ti-
pifica esta figura é significar ela uma 
possibilidade de esquecimento; o que 
caracteriza a anistia é o desaparecimen-
to completo do fato, da punição, do 

acontecido - justamente porque as ví-
timas são do Executivo - e dar uma 
possibilidade, Sr. Presidente, em deter-
minada circunstância, à instância do 
perdão, do esquecimento - porque o 
Executivo foi justamente quem promo-
veu essas punições. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permite V. Ex.a? 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIJHA-
RAES - Com muito prazer. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Reservando ao Poder Legislativo a ex-
clusividade no decidir sôbre a anistia, o 
legislador, sàbiamente, evita um cons-
trangimento ao Executivo ... 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUil\'IA-
RAES - Perfeitamente. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
... e, ao mesmo tempo, protege os puni-
dos, abrindo oportunidade à concessão 
fácil do benefício da anistia. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - De maneira, Sr. Presidente, que 
a instância da clemência, do esqueci-
mento, da pacificação, do desarmamen-
to, parece que tudo isso, até com requin-
tes de crueldade, se procura cercar, im-
pedir que aconteça, até se desnaturan-
do, e violentando a conceituação e a ti-
pificação desta figura que nasce e é de-
cidida exclusivamente na área do Legis-
lativo. 

Releva notar ainda, Sr. Presidente, o 
seguinte: de tal sorte, no Brasil, esta-
mos passando para as mãos do Executi-
vo as atribuições do Legislativo, que no 
caso da anistia a circunstância do veto 
com o quorum que aqui se exige, o que 
não é comum em outras democracias, e 
já dá superioridade de um têrço sempre 
ao Executivo, vem sem dúvida criar 
perspectivas muito difíceis. Isso, talvez 
como muito bem disse o Senador Josa-
phat Marinho, pelos incômodos, pelas 
dificuldades que se situam na esfera do 
Executivo, ao exercitar uma prática que 
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seria, como os inúmeros exemplos da vi-
da republicana o têm atestado, das me-
lhores conseqüências, a fim de que 
acontecimentos que são políticos, que se 
explicam até em determinadas emergên-
cias, desapareçam de uma vez e se pro-
picie a confraternização. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permite V. Ex.a outro aparte? 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Pois não. 

O Sr. Senador Josaphat I\Iarinho -
Note-se ainda a contradição que se 
agrava no procedimento do Govêrno, 
através do projeto submetido ao Con-
gresso. Tira-se ao Poder Legislativo a 
faculdade, que lhe era privativa, da con-
cessão da anistia. Para dificultá-la, o 
Govêrno quer ter o poder de sanção, mas 
a aprovação dos atos punitivos do poder 
revolucionário vai ficar definitivamente 
sob a nossa responsabilidade, porque a 
promulgação da Constituição não terá 
a sanção do Presidente da República. 
Veja V. Ex.a até o espírito de maldade 
com que, através do projeto, se procede 
contra o Poder Legislativo. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUI.l\1A-
RAES - Sr. Presidente, para encerrar 
as palavras com que nós aqui buscamos 
unicamente restaurar a fisionomia, que 
foi desfigurada, e recuperar as caracte-
rísticas que desapareceram desta figura 
da anistia, que, na tradição brasileira, 
na conceituação dos tratadistas, na 
exemplificação da legislação alienígena, 
Sr. Presidente, encontra, no que se quer 
fazer aqui, uma, repito, desfiguração ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Per-
mite V. Ex.a? 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Antes qu·:! o nobre Senador Aurélio Vian-
na dê um aparte de sentido mais geral, 
permita-me assinalar uma outra cir-
cunstância. Causou tanta estranheza a 
modificação do critério tradicional en-
tre nós, que, não apenas representantes 
políticos da ARENA, tentaram, ou ten-

tam, modificar o sistema do projeto. 
Dentre êsses representantes, estudiosos, 
ou melhor, professôres de Direito Penal, 
como o Senador Aloysio de Carvalho, 
ofereceram emendas para restabelecer o 
bom critério da Constituição de 46. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Deputado Ulysses Guimarães, V. Ex.a 
expressou o pensamento da nossa ban-
cada. Creio que nenhum de nós irá usar 
da palavra, depois de V. Ex.a. Não por-
que não o desejássemos, mas porque 
V. Ex.a. está sintetizando perfeitamente 
todo nosso pensamento a respeito dessa 
matéria importante. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUI.l\1A-
RAES - Sou muito grato, Sr. Presiden-
te, ao nosso Líder Aurélio Vianna, que 
deu ao meu pronunciamento não a ca-
tegoria de enunciado das minhas idéias 
pessoais sôbre êste assunto, mas a res-
ponsabilidade, já agora, de manifestar 
a fundamentação do nosso voto a res-
peito desta importante matéria. 

E, terminando, Sr. Presidente, em no-
me do MDB, portanto, direi que, de um 
lado, desejamos e postulamos o respeito 
à ortodoxia desta instância de perdão 
e de compreensão, que saindo da área 
exclusiva da anistia, tudo pode ser, me-
nos anistia; passa a ser meramente um 
nome. 

Em segundc lugar, não queremos 
suprimir mais uma possibilidade dentro 
da boa tradição brasileira do esqueci-
mento, do perdão, de exercitarmos, ain-
da uma vez, essas qualidades que frutos 
tão bons têm dado, no sentido de que 
as nossas dificuldades não sejam cruen-
tas, mas, ao contrário, possamos superá-
las, no sentido de não criar verdadeiros 
abismos a separarem cidadãos e filhos 
de um mesmo País. 

Desde já, Sr. Presidente, em nome do 
Partido, desejo solicitar a V. Ex.a. que, 
ao término dos encaminhamentos de vo-
tação, esta se faça nominalmente. (Mui-
to bem.) 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Consulto ao Plenário se 
alguém mais deseja fazer uso da pala-
vra (Pausa). Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Sr. Presidente, a respeito da matéria, 
tenho convicção formada há muito tem-
po. Como estudioso de Direito Penal, 
evidentemente que a anistia interessa ao 
meu departamento. Anistia é instituto 
proveniente do Direito Constitucional, 
mas que se insere no Direito Penal. 

Há, no Direito Penal, três formas de 
intervenção no processo ou na execução 
da pena. Extingue-se a ação penal pela 
anistia; extingue-se a execução da pena 
pelo indulto; suspende-se a execução da 
pena pelo livramento condicional. 

O livramento condicional é da exclu-
siva competência do Poder Judiciário. A 
extinção cJa pena pelo indulto é da ex-
clusiva competência do Poder Executivo. 
A extinção da ação penal pela anistia é 
da exclusiva competência do Poder Le-
gislativo. 

Vê V. Ex.a, Sr. Presidente, como a sabe-
doria humana está a mostrar a perfeita 
divisão de competência entre os três po-
dêres. N~ssa divisão de competência, um 
não interfere na ação do outro. Na ex-
tinção da pena, funciona exclusivamente 
o Executivo, extinguindo sua aplicação 
pelo indulto; na suspensão da execução 
da pena, o Jud:ciário exclusivamente; na 
anistia, que extingue a ação penal, de-
ve funcionar soberanamente o Legisla-
tivo. 

Por isso, Sr. Presidente, adoto a reda-
ção proposta pela emenda e votarei fa-
voràvelmente a ela. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Rela-
tor. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS 
TORRES (Encaminhamento de vota-
ção) -Sr. Presidente, o art. 45, item VII, 

inclui a concessão de anistia entre as 
atribuições do Poder Legislativo a ser 
exercida mediante lei, com a sanção do 
Presidente da República. Retoma assim o 
projeto o si~tema de 1891, no qual, como 
esclarece Carlos Maximiliano, a lei de 
anistia segue a regra geral. É sancionada 
e portanto pode ser vetada pelo Presi-
dente da República. Pela Constituição 
vigente, é da competência exclusiva do 
Congresso Nacional condecer anistia 
(art. 66, inciso 2). 

O Projeto (art. 45, VII) retira ao Con-
gresso essa exclusividade, tornando a 
competência concorrente, ou seja, atri-
bui ao Parlamento a faculdade de dis-
por sôbre a anistia, porém mediante lei 
sujeita à sanção do Presidente da Re-
pública. 

í!:sse dispositivo do projeto governa-
mental tem sido dos que maior celeuma 
provocaram, dizendo-se mesmo, em cer-
tos setores, que se trata de medida au-
toritária, incompatível com as praxes 
democráticas. 

Se encararmos o assunto com a devi-
da isenção, havemos de considerar que 
o preceito não pode ser julgado antide-
mocrático. 

Na conceituação moderna do Estado, 
os podêres dêste são estruturados de mo-
do a, em harmonia, buscarem um resul-
tado que represente um trabalho de to· 
dos êles, a fim de evitar provocação de 
atritos. 

Na espécie, cumpre assinalar que o 
Presidente da República, como os mem-
bros do Congresso Nacional, são, todos, 
mandatários do povo, e, agindo êstes na 
esfera legislativa, aquêle na executiva, 
nem por isto devem estar dissociados em 
sua ação governamental, pois a obra que 
realizam é comum, é a obra do Estado, 
de que ambos são instrumentos. 

Conceder anistia não é ato que possa 
interessar somente ao Legislativo ou ao 
Executivo. 
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Se o Congresso é o órgão representati-
vo do povo por excelência, ao Executivo 
cabe a responsabilidade maior pela segu-
rança nacional; de modo que é compre-
ensível e justificável que uma medida do 
alcance da anistia seja da responsabili-
dade de ambos os Podêres, tanto mais 
que, na hipótese de veto do Presidente à 
lei que a conceda, cabe ao Congresso, 
discordando, o poder da rejeição do veto. 

Aliás, pelos menos em duas das maio-
res Repúblicas democráticas do mundo 
- a França e a Itália - a anistia cons-
titui um processo de que participam, 
conjugados, o Legislativo e o Executivo. 

A Constituição Francesa, em seu ar-
tigo 34, cstatui: 

"La loi est votée par le Parlement: 
La loi fixe les rêgles concernant: 

- la détermination des crimes et 
délits ainsi que les peines qui leur 
sont applicables; la procédure pé-
nale; l'amnistie, la création de nou-
veaux ordres de juridiction et le 
statut des magistrats." 

E no art. 39: 
"L'iniciative des lois appartient con-
curremment au Premier Ministre et 
aux membres du Parlement." 

Assim, a iniciativa das leis, inclusive 
a que concede anistia, pertence tanto 
ao Executivo quanto ao Legislativo, não 
havendo, na Carta Magna da grande 
Nação, nenhum outro dispositivo que li-
mite a capacidade do Executivo em tal 
matéria (Constitution - Lois Organic-
ques et Ordonnances relatives aux Pou-
voirs publics - Jornaux Officiels -
Paris - 1962). 

Mais positiva, ainda, é a Constituição 
Italiana -- que tenho ouvido repetidas 
vêzes ser citada aqui ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Par-
lamentarista. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS 
TôRRES - ... e que, em seu artigo 79, 
prescreve: 

"L'amnistia e !'indulto sono conces-
si dal Presidente della República su 
legge di delegazione delle Camere." 

O Sr. Senador Josaphat :Marinho -
Vale ponderar a V. Ex.a. que, em ambos 
êsses casos, o regime é parlamentarista, 
e o Govêrno é apenas uma delegação do 
Poder Legislativo. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS 
TôRRES - Aceito a ponderação, regis-
tro-a com honra para o modesto Sub-
Relator. Apenas acrescento que, embo-
ra sendo regime parlamentarista, não 
é uma inovação para o Brasil que se pre-
tenda dar ao Poder Executivo a facul-
dade de sancionar, de votar a anistia. 
Mesmo porque, conforme está perfeita-
mente esclarecido no texto, no caso de o 
Presidente v-etar, o Congresso poderá 
rejeitar o veto e, neste caso, manter a 
anistia. 

"Como se vê, dois dos países de 
maior cultura política, ambos lati-
nos e cristãos, como o Brasil, ado-
tam êsse processo concorrente, re-
lativamente ap poder de anistia, o 
que, data venia parece-me bastante 
para amparar, do ponto de vista po-
lítico e do direito público, o artigo 
45 do projeto." 

ll:ste meu parecer. (Muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) - O Relator-Geral acolhe o 
parecer do Sr. Sub-Relator. Vamos pro-
ceder à votação dos destaques. Há qua-
tro destaques sôbre a mesma matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Como anunciou o Senador 
Eurico Rezende, Vice-Presidente que es-
tava ocupando a Presidência, encontra-
mos relativamente a essa matéria, re-
querimentos de destaque do Sr. Senador 
Aurélio Vianna para a Emenda n.0 426/1 
e para a Emenda n.0 249, art. 46; do Sr. 
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Deputado Ulysses Guimarães para a 
Emenda n.O 625 e do Sr. Deputado Adol-
pho Oliveira para a Emenda n.0 803, e 
e f. Todos êsses requerimentos de des-
taque estão relacionados com a maté-
ria que foi objeto do parecer do Sr. Re-
lator. Anuncio, pois, a presença dêsses 
destaques na mesa, para facilitar o en-
caminhamento da votação, visto como 
fica entendido que, pondo em votação o 
parecer do Sr. Relator, no momento em 
que se tiver de fazer encaminhamento da 
votação do parecer, virtualmente estará 
sendo feito o encaminhamento de todos 
os requerimentos relacionados com as 
emendas que alteram o parecer do Sr. 
Relator. 

Em votação. Foi solicitada a votação 
nominal. Os que votarem sim estão vo-
tando com o Relator, o que implica 
aprovação do parecer que mantém o 
projeto. Desta maneira, por via de con-
seqüência, implica rejeição de todos os 
requerimentos correspondentes às emen-
das. Os que votarem não estão votando 
contra o parecer favorável ao parecer 
relacionado com a matéria. 

Vai-se preceder à chamada. (Pausa.) 
(Resultado.) 12 Srs. Congressistas 

aprovaram o parecer. Isso implica a re-
jeição de tôdas as emendas correspon-
dentes à metéria. Está, salvo deliberação 
em contrário da Comissão, terminado o 
nosso trabalho desta sessão. 

Convoco nova sessão para às 10 horas 
de hoje. 

<Encerra-se a reunião às 7,00 ho-
ras, do dia 7-1-67). 

12.a REUNIAO, REALIZADA NO DIA 7 
DE JANEIRO DE 1967 

As 10,30 horas do dia 7 de ,ianeiro de 
1967, na Sala das Comissões, sob a presi-
dência do Deputado Pedro Aleixo, pre-
sentes os Senhores Senadores Wilson 
Gonçalves, Manoel Villaça, José Guio-
mard, Heribaldo Vieira, Eurico Rezende, 
Vasconcelos Tôrres, Antônio Carlos, Au-

rélio Vianna, Josaphat Marinho, Adal-
berto Senna, Ruy Carneiro e Deputados 
Oliveira Brito, Adaucto Cardoso, Djalma 
Marinho, Tabosa de Almeida, Accioly Fi-
lho, Antônio Feliciano, Ulysses Guima-
rães, Adolpho Oliveira, Chagas Rodri-
gues e José Barbosa, reúne-se a Comis-
são Mista incumbida do estudo do Pro-
jeto de Constituição. 

O Senhor Presidente comunica que não 
há ata a ser lida, pois, devido a reunião 
anterior haver terminado muito tarde, a 
Secretaria não pode apresentá-la. 

Não há expediente a ser lido. 

O Senhor Presidente passa a palavra 
ao Deputado Adaucto Cardoso, que con-
tinua a relatar o Capítulo VIII - do 
Poder Judiciário. 

Prossegue a discussão e votação da 
emenda número 832-1A. Após prolonga-
dos debates, o Senhor Presidente anun-
cia que vai pôr em votação a parte final 
da referida emenda sendo aprovada, em 
parte, por 11 votos a 7. 

Em votação a emenda número 191. E' 
rejeitada a emenda por 13 votos contra 
4 e 3 abstenções. Há declarações de 
voto dos Deputados Adolpho Oliveira, 
Tabosa de Almeida, Antônio Feliciano e 
Ulysses Guimarães e do Senador Josa-
phat Marinho (notas taquigráficas em 
anexo). 

Em votação a emenda número 832-1B 
(parte inicial). E' aprovada a emenda 
por 11 votos contra 8, suprimindo-se as 
expressões "ou membros das Assembléias 
Legislativas". Declaração de voto do 
Deputado Ulysses Guimarães conforme 
notas taquigráficas. 

Em votação a emenda número 833-1, 
com parecer favorável do Sub-Relator e 
contrário do Relator-Geral. E' aprovada 
a emenda contra o voto do Relator-Ge-
ral. Oeclarações de voto do Deputado 
Ulysses Guimarães e Senador Josaphat 
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Marinho, de acôrdo com as notas taqui-
gráficas anexas. 

Em votação a emenda número 839-2. 
com pareceres contrários do Sub-Relator 
e do Relator-Geral. E' rejeitada a emen-
da. 

Em votação a emenda número 839-1, 
com parecer favorável do Sub-Relator e 
contrário do Relator-Geral. E' rejeitada 
a emenda, sendo aprovado o parecer do 
Relator-Geral. 

Em votação a emenda número 873-1, 
com parecer favorável do Sub-Relator e 
contrário do Relator-Geral. E' rejeitada 
a emenda, sendo aprovado o parecer do 
Relator-Geral. 

Em votação a Emenda número 873-5, 
com parecer contrário do Relator-Geral. 

É rejeitada a emenda. 

A Emenda n.0 236-8 é considerada pre-
judicada pela de número 873-10. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda número 541, sendo 
seu signatário o Deputado Chagas Ro-
drigues. Rejeitada a emenda, sendo 
aprovado o parecer do Sub-Relator, digo, 
do Relator-Geral, por 12 votos contra 7. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda número 245-1, de 
autoria do Deputado Ulysses Guimarães. 
É rejeitada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Eurico Rezende, para a 
Emenda n.0 837-2. É rejeitada a emen-
da por 15 votos contra 3. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Josaphat Marinho, para 
a Emenda número 448. Rejeitada por já 
ter sido aprovada, em parte, a emenda 
no parecer do Sub-Relator. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna, para a 
Emenda número 429. Rejeitada a emen-
da contra os votos do Senador Aurélio 
Vianna e Deputado Adolpho Oliveira. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Eurico Rezende, para a 
Emenda n.0 663. É aprovada a emenda 
por 11 votos a 8 e 2 abstenções. 

São retirados, por seus signatários, os 
seguintes requerimentos de destaque, 
para as Emendas números: 211 - 873-8 
-- 236-8 - 427-9 - 873-10 - 873-11 -
648 - 130-44 - 540 - 837-3 - 608 -
849-4 - 849-5 e 6 - 820-11 - 244-11 -
849-3. 

São considerados prejudicados os re-
querimentos de destaque para as Emen-
das números: 349-4-456-840- 718-2 
- 545 - 832-4 - 630 - 839-5 - 46-3 -
718-1- 718-3- 718-4- 130-45- 245-4 
- 245-2 - 245-3 - 849-1 - 849-10 -
453 - 245-5 - 130-47 - 832-5 - 837-5 
- 837-4 - 46-4 - 701 - 816-2 - 849-12 
- 511- 244-2- 717-1- 244-3- 717-1 
- 717-2- 832-2- 330- 542- 535-
849-11 - 296 - 542 - 270 - 837-1 -
585. 

O Senhor Deputado Adaucto Cardoso 
é substituído pelo Deputado Geraldo 
Freire. 

O Senhor Presidente comunica que vai 
conceder a palavra ao Deputado Accioly 
Filho, Sub-Relatol do Capítulo VII -
Do Poder Executivo. 

Em votação a Emenda número 114, 
com parecer favorável do Sub-Relator e 
contrário do Relator-Geral. É aprovada 
a emenda por 14 votos contra 6, sendo 
rejeitado o parecer do Relator-Geral. 
Votam com ressalva o Senador Wilson 
Gonçalves e o Deputado Chagas Rodri-
gues. O Deputado Tabosa de Almeida, 
faz declaração de votos, conforme notas 
taquigráficas anexas. 

Em votação a Emenda número 441. 
Aprovada em parte, a saber, as expressões 
"cargo de natureza" e "vencimentos com-
patíveis com o que ocupava" (art. 97, 
§ 2.0). 

Em votação a emenda número 2, com 
parecer favorável do Sub-Relator e con-
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trário do Relator-Geral. E' rejeitada a 
emenda por 11 votos contra 9. Aprovado 
o parecer do Relator-Geral. 

Em votação a emenda n.0 130-42, com 
parecer favorável do Sub-Relator e con-
trário do Relator-Geral. E' rejeitada a 
emenda por 15 votos contra 6. 

Em votação a emenda número 460, com 
parecer favorável do Sub-Relator e con-
trário do Relator-Geral; é rej·eitada a 
emenda por 12 votos contra 9. Declaração 
de voto (notas taquigráficas) dos Sena-
dores Wilson Gonçalves e Manoel Villaça. 

Em votação a emenda número 116, 
aceita, em parte, pelo Sub-Relator e 
pelo Relator-Geral. E' aprovada a emen-
da com supressão das expressões "ou 
periculosidade do serviço" e adição do 
trecho da emenda número 561 "nunca 
inferiores a 65 e 25 anos, respectiva-
mente", passando o dispositivo a substi-
tuir o § 2.0 do artigo 98 (art. 99). 

Considerando prejudicado o pedido de 
destaque do Deputado Chagas Rodrigues 
para a emenda número 561, em face da 
aprovação da emenda 116, complemen-
tada pela de número 561. 

Em votação o pedido de destaque do 
Deputado Oliveira Brito para a emenda 
número 797-I. E' aprovada a emenda. 

Em votação a emenda n.0 41. Aprovada 
a emenda. 

Em votação a emenda número 624. Re-
jeitada a emenda. 

Em votação a emenda número 130-28. 
Rejeitada. 

Em votação a emenda número 130-30 
com parecer favorável do Sub-Relator e 
contrário do Relator-Geral. Aprovado o 
parecer do Relator-Geral, com declara-
ção de voto do Senador Josaphat Mari-
nho (notas taquigráficas). 

Em votação o pedido de destaque do 
Deputado Ulysses Guimarães para a 
emenda número 561. Prejudicado, visto 
ter a emenda sido aprovada, em parte. 

Em votação a emenda número 203, 
conforme requerimento de destaque do 
Senador Vasconcelos Tôrres. Rejeitada 
a emenda, sendo aprovado os pareceres 
contrários do Sub-Relator e do R·elator-
Geral. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Antônio Carlos, para a 
emenda número 787-2. Aprovada a 
emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Chagas Rodrigues, para 
a emenda número 461. Aprovada a 
emenda com supressão do inciso VII (art. 
82). 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Ulysses Guimarães, 
para a emenda número 55. Aprovada a 
emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a emenda número 584, formu-
lado pelo Senador Aurélio Vianna. Re-
jeitada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a emenda número 797-G, for-
mulado pelo Deputado Adolpho Oliveira, 
para que seja aprovada integralmente. 
Aprovada a emenda, em parte, com a 
exclusão das expressões "os Presidentes 
do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados" (art. 88). Em conseqüência 
fica prejudicado o pedido de destaque do 
Deputado Chagas Rodrigues para a mes-
ma emenda. 

Em votação a emenda número 369-2, 
com pareceres favoráveis dos Sub-Rela-
tor e Relator-Geral. Aprovada a emen-
da. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a emenda número 797-M, for-
mulado pelo Deputado Adolpho Oliveira. 
Rejeitada a emenda. 

Em votação o requerimento do desta-
que da Deputada Necy Novaes para a 
emenda número 517. Rejeitada a emen-
da por 9 votos contra 7. Declaração de 
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voto do Senador Josaphat Marinho, de 
acôrdo com notas taquigráficas. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Heribaldo Vieira, para a 
emenda número 261. Aprovada a emen-
da. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Ulysses Guimarães, 
para a emenda número 131-C, É rejei-
tada a emenda. 

Em votação a emenda número 836 com 
pareceres contrários. Aprovados os pa-
receres por 12 votos contra 8. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a emenda número 131-7a. Re-
jeitada a emenda. 

São considerados prejudicados os se-
guintes pedidos de destaque para as 
emendas números: 184 - 797-N - 201 
- 272 - 192 - 797-E - 426-9 - 797-D 
- 13.032- 507-440- 128- 2-207 
- 116 - 254 - 29 - 681-8 - 439 - 442 
- 21 - 714-4 - 714-5 - 838-11 - 515 -
797-0 - 460 - 441 - 114 - 829 - 831-2. 

São retirados os seguintes pedidos de 
destaque para as emendas números 46-2 
- 510- 797-1- 849-6- 438- 2. 

O Senhor Presidente levanta a sessão, 
devido ao adiantado da hora, convocan-
do outra para as 21 horas. 

As 21 horas, reabertos os trabalhos da 
Comissão, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senador Wilson Gonçalves, a 
fim de relatar os artigos 152, 153 e 154 
do Título 11, Capítulo V - Da Suspensão 
de Direitos e Garantias Individuais, na 
parte referente à Seção I - Estado de 
Sítio, e apreciar os destaques oferecidos. 

Em votação a emenda número 359, com 
parecer favorável do Sub-Relator e con-
trário do Relator-Geral. Submetida a vo-
tação é rejeitada a emenda por 12 votos 
contra 8, sendo aprovado o parecer do 
Relator-Geral. Os Senhores Senadores 
Josaphat Marinho, Aurélio Vianna, Eu-
rico Rezende e Manoel Villaça e os Depu-

tados Djalma Marinho, Ulysses Guima-
rães, Adolpho Oliveira, fazem declara-
ção de voto, conforme notas taquigráfi-
cas. O Senador Heribaldo Vieira e o 
Deputado Tabosa de Almeida votam com 
ressalvas (notas taquigráficas). 

Considerando prejudicado o pedido de 
destaque do Deputado Ulysses Guimarães 
para a emenda número 359. 

Em votação o requerimento de desta-
que, para a emenda número 706, formu-
lado pelo Senador Aurélio Vianna. Apu-
rada a votação, é a emenda rejeitada por 
11 votos contra 8. Aprovado o parecer 
do Relator-Geral. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna, para a 
emenda número 663, que recebeu pare-
ceres favoráveis do Sub-Relator e do Re-
lator-Geral. Aprovada a emenda. 

Em conseqüência, prejudicados os re-
querimentos de destaque para a mesma 
emenda do Deputado Ulysses Guimarães 
e Senador Josaphat Marinho. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado José Barbosa, para a 
emenda número 681-13. Rejeitada a 
emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Millo Camarosano, pa-
ra a emenda número 13. Rejeitada a 
emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado José Carlos, para a re-
jeição da emenda número 402. Aprovada 
a emenda e rejeitado o destaque. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a emenda número 521, formu-
lado pelo Deputado Oliveira Brito. Re-
jeitada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Chagas Rodrigues, para 
as emendas números 821 e 747, para 
aprovação: 

São considerados prejudicados os re-
querimentos de destaque para as seguin-
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tes emendas: 289-4 -- 130-62 -- 359 --
791-13 -- 479-2 -- 479-1 -- 138 -- 735 --
50 -- 842 -- 434 -- 130-60 -- 130-51. 

São. rejeitados os seguintes requeri-
mentos de destaque: emendas núme-
ros 479-3 -- 798-3 -- 82-13 -- 516 -- 841 
-- 355-3 -- 1-101-42. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Josaphat Marinho, para 
a emenda número 457 quanto à alínea b, 
inciso VII, do art. 148, para aprovação. ~ 
rejeitada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a emenda número 681-14, for-
mulado pelo Deputado Ulysses Guima-
rães e referente ao art. 142, § 1.0 Apro-
vada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a emenda número 874 (artigo 
154). Aprovada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna, para a 
emenda n.0 825. Prejudicado o pedido, 
pois a Comissão aprovou os pareceres do 
Sub-Relator e do Relator-Geral, contra 
o voto da bancada do MDB. 

Considerados prejudicados os requeri-
mentos de destaque para as emendas 
n.os: 740 - 352 - 364 - 690 - 353 -
431 - 657- 700- 432 -- 46-5- 46-4 
- 524 -- 433 e 130-59. 

O Senhor Presidente comunica que vai 
se passar à apreciação dos pareceres do 
Sub-Relator e do Relator-Geral aos ar-
tigos 157, 158, 161 e 162 do Título III -
Da Ordem Econômica e Social, bem como 
aos requerimentos de destaque apresen-
tados. 

Em votação os pareceres favoráveis às 
emendas, salvo os destaques. Aprovados. 

Em votação os pareceres contrários às 
emendas, salvo os destaques. Aprovados. 

Em votação as emendas consideradas 
prejudicadas, em conseqüência dos pare-
ceres acima, salvo os destaques. Aprova-
das. 

Passa-se aos requerimentos de desta-
que. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Ulysses Guimarães para 
a Emenda n.0 447. Rejeitada a emenda, 
ficam prejudicados os pedidos de desta-
que do Deputado Ulysses Guimarães para 
a mesma emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Ortiz Monteiro para a 
Emenda n.0 697. Apurada a votação no-
minal, é rejeitada a emenda por 12 vo-
tos contra 9. Declaração de voto dos 
Deputados Chagas Rodrigues e Tabosa 
de Almeida (notas taquigráficas). 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Benjamin Farah, para 
a Emenda n.0 242. Rejeitada a emenda 
por 10 votos contra 7. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Ulysses Guimarães, 
para a Emenda n.0 32. Rejeitada a 
emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna, para a 
Emenda n.0 424. Aprovada a emenda, 
adicionando-se trechos das Emendas 
n.os 519 e 576, ficando com a seguinte 
redação: "Art. 158 - IV --participação 
nos lucros e excepcionalmente na ges-
tão das emprêsas nos casos e condições 
que forem estabelecidos". 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.O 799-1. Aprovada 
a emenda por 10 votos contra 9. Rejei-
tados os pareceres contrários dos Rela-
tores. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Heribaldo Vieira, para a 
Emenda n.0 264. Rejeitada a emenda por 
19 votos contra 2. 

Em votação o requerimento do Senador 
Aurélio Vianna, para a Emenda n.0 436. 
Aprovada a emenda. 

Aprovadas, em parte, as Emendas 
n.os: 423: apenas as palavras "seguro-
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desemprêgo"; 862 -Acrescer artigos: a) 
retirar no § 3.0 o item I e, quanto ao 
item III, as expressões "faixa etária dos 
7 aos 14 anos"; b) manter, no item VI, 
as expressões "concurso público de títu-
los e provas"; c) retirar o 3.0 artigo; d) 
substituir o quarto artigo da emenda pelo 
dispositivo constante do Projeto - § 4.0 

do artigo 167; 109: incluir o caput, até a 
palavra "casamento" e os §§ 1.0 e 2.0 do 
artigo 163 da Constituição de 1946, na 
emenda 862; 620 - aproveitar o pará-
grafo que será incluído na emenda 369-3; 
481 - aproveitar o parágrafo que será 
na emenda 369-3; 801 - aprovado ape-
nas o artigo. 

Encerrada a discussão e votação acima, 
passa-se à apreciação dos requeri-
mentos de destaque apresentados para 
as emendas referentes ao Capítulo VI -
do Poder Legislativo. O Senador Vascon-
celos Tôrres, seu Sub-Relator, por moti-
vo de fôrça maior, teve que se ausentar, 
tendo sido substituído, temporàriamen-
te, na Comissão, pelo Senador Guido 
Mondin. O Senhor Presidente convida o 
Deputado Adolpho Oliveira para ajudar 
nos trabalhos de seleção dos referidos 
destaques. 

Em votação a emenda número 363-64, 
que tem parecer contrário do Relator-
Geral. Apurada a votação nominal, é 
aprovada a emenda por 10 votos contra 
7. 

Em votação o pedido de destaque do 
Deputados Paulo Sarasate, para a emen-
da número 363-1. Verificada a votação 
nominal, votam sim 9 Senhores Congres-
sistas e não igual número, havendo em-
pate na votação. É rejeitada a emenda 
pelo voto de desempate do Senhor Pre-
sidente, sendo aprovado o parecer do 
Relator-Geral. Declaração de voto do Se-
nador Josaphat Marinho, constante das 
notas taquigráficas anexas. 

Em votação a emenda número 363-9, 
com o parecer contrário do Relator-Ge-
ral. Apurada a votação nominal, verifi-

ca-se que a emenda é rejeitada por 8 vo-
tos contra 5, sendo aprovado o parecer 
do Relator-Geral. 

Emendas números 363-7 e 363-8, com 
pareceres contrários do Relator-Geral. 
Aprovado o parecer. 

Considerados prejudicados os requeri-
mentos de destaque para as emendas nú-
meros: 687- 473- 791-10- 694- 132 
- 363-2 - 363-3 - 476 e 363-5. 

São retirados, por seus autores, os re-
querimentos de destaque para as emen-
das números: 376 - 469 - 462 - 873-12 
- 781-35 - 137 - 781-41 - 246-8 -
513-2 - 249-2 - 513-4 - 513-1 - 246-6 
- 246-1 - 513-3 - 803-M - 853 - 835 
- 831-4 - 471 - 246-7 - 224 - 1-39 -
803-H - 781-34- 513-7 - 513-3 - 513-6 
- 25 - 781-43- 56- 246-9 - 130-14 
- 513 - 781-48 - 246-2 - 46 - 639-2 
- 555-1 - 513-5 - 781-46 - 248-1 -
249-1 - 633 - 373 - 139-9 - 59 - 249-3 
e 513-8. 

Nas notas taquigráficas anexas estão 
registradas as declarações de voto, bem 
como os encaminhamentos de votação e 
debates havidos. 

O Senhor Presidente, devido ao adian-
tado da hora, levanta a sessão, convo-
cando outra reunião para as 11 horas de 
hoje, dia 8, lavrando eu, Maria Helena 
Bueno Brandão, Secretária, a presente 
Ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSAO DO PROJETO 
DE CONSTITUIÇAO 

ANEXO DA ATA DA 12.a REUNIAO, 
REALIZADA NO DIA 7 DE JANEIRO 

DE 1967, AS 10:30 HORAS 
íntegra do apanhado taquigráfico: 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
(É lida e aprovada a Ata.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passa-se à leitura de outra 
Ata, referente à reunião anterior. 

É lida e aprovada a segunda Ata. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Voltemos ao encaminhamen-
to de votação das emendas referentes ao 
capítulo "Do Poder Judiciário". 

Concedo a palavra ao Sr. Sub-Relator, 
Deputado Adaucto Cardoso. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
a matéria de que sou Sub-Relator teve a 
sua discussão interrompida na emenda 
n.0 832/1. Eu tinha lido para a Comissão 
o texto da emenda que, aliás ditei para o 
nobre Senador Eurico Rezende e vou re-
peti-lo, para que possamos recomeçar em 
ordem os trabalhos. É o § 4.0 : 

"Os vencimentos dos juízes vitalícios 
serão fixados com diferença não ex-
cedente a 20% (vinte por cento) de 
uma para outra entrância, atribuin-
do-se aos de entrância mais elevada 
não menos de dois terços dos ven-
cimentos dos desembargadores, os 
quais não poderão exceder a dois ter-
ços dos proventos dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal." 

Esta é a matéria que, no meu entender, 
deve ser apreciada em primeiro lugar, a 
fim de que se passe às demais emendas 
sôbre idênticos temas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- O eminente Sr. Sub-Relator fêz re-
trospecto fiel da situação em que o capí-
tulo se encontrava quando S. Ex.a dei-
xou os nossos trabalhos. 

Mas, em tôrno do texto proposto, pelo 
Sr. Relator, estabeleceu-se o debate. Dês-
se debate resultou S. Ex.a, embora não 
formalmente - expor ponto de vista 
que nos pareceu conciliatório, em tôrno 

da emenda n.0 832. Isto é, garantindo, 
pela vinculação com autoridades esta-
duais, uma remuneração condigna para 
a magistratura interiorana. 

De modo que gostaria que S. Ex.a, cuja 
memória é exuberante e aplaudida, nos 
apontasse a sua formulação, para que 
pudéssemos reatar nossos debates e che-
gar - se Deus quiser, sob melhor inspi-
ração - a um desate equânime. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
sem dúvida nenhuma enunciei, tal qual 
refere o nobre Senador Eurico Rezende, 
a possibilidade de nos compormos em 
tôrno de vencimentos de magistrados es-
taduais, na emenda seguinte. 

Haveria, porém, necesidade, em ma-
téria de método, de apreciarmos a Emen-
da n.0 832, tal qual ela está posta, por-
que ela estabelece o teto, e o restante da 
matéria seria apreciado depois. Qualquer 
tentativa de compor a situação de ma-
gistrados, assegurando-lhes a equipara-
ção a outras autoridades do Executivo, 
pode ser posta em dispositivo separado, 
não aqui, onde se estabelece apenas uma 
hierarquia de vencimentos dentro da 
própria Instância Judiciária. As equipa-
rações, as vinculações, constituirão ma-
téria para outra emenda, e temos a pos-
sibilidade de examinar isto. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- V. Ex.a vai me permitir. (Assentimen-
to do orador.) É que ontem V. Ex.a che-
gou a esboçar para a Comissão um subs-
titutivo em tôrno da minha Emenda n.0 

832. Minha insistência é de recrutar lu-
zes de V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator.) - Sinto que essas 
luzes estejam falhando neste momento, 
Sr. Senador, porquanto ontem à noite 
não me achava tão bem quanto era ne-
cessário. E estou tentando agora pôr or-
dem no debate e fixando o que me pa-
receu ponto essencial quando abandonei 
a sessão. 
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Temos, primeiro de abordar a Emenda 
n.0 832/1. Depois disso é que vamos ver se 
Desembargadores vencerão o mesmo que 
Secretários de Estado. Serão equipara-
ções fora da área do Judiciário. 

O que há na Emenda n.0 832 é uma 
questão de vencimentos de juízes, que 
atende à hierarquia que em todo o País 
deve existir, relativamente à Justiça Es-
tadual e à mais alta Côrte Federal. 
Aquilo que se contém aqui, apesar das 
considerações feitas sôbre a importância 
da autonomia dos Estados, em matéria 
de administração, de organização da 
Justiça, aquilo que se contém é que não 
é possível conceber-se, num País juridi-
camente organizado, que a mais alta 
instância - o Supremo Tribunal Fe-
deral - venha a perceber vencimentos 
iguais e, às vêzes, inferiores àqueles que 
percebem magistrados estaduais. 

A Emenda n.0 832 tem esta importân-
cia capital: depois de consulta, feita 
aliás, aos juízes que mais ganham, nos 
tribunais estaduais do Brasil - houve 
consulta a elementos do Tribunal de São 
Paulo que, aqui, compareceram; o pró-
prio Presidente do Tribunal de Justiça da 
Guanabara, órgão êsse apontado como 
o mais altamente remunerado do País, 
aqui estêve - depois dessa consulta, di-
zia eu, se fixou que o letra do § 4.0 , tal 
qual ditei para V. Ex.a, atendia a essa 
necessidade, evidentemente, de estabele-
cer-se uma hierarquia de vencimentos 
que é um retrato da hierarquia judiciá-
ria. O Sr. Relator deverá dar seu ponto-
de-vista sôbre a emenda, para depois 
processar-se o encaminhamento da sua 
votação, visto como o Sr. Sub-Relator 
declarou considerar essa emenda ponto 
de partida para a emissão do seu parecer 
sôbre as demais. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Vamos partir! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Senhor Re-
lator! 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, Senhores Re-
presentantes, o debate sôbre as Emendas 
de número 832/1, 191, 236/7, 309, 716, 
749, iniciou-se na sessão de ontem, e 
hoje se prolonga. Essas emendas cuidam 
de vinculação de vencimentos dos ma-
gistrados estaduais, do seu escalonamen-
to e da sua limitação. Devo examinar 
tôdas elas para justificar meu parecer. 

As emendas que estabelecem a vin-
culação de vencimentos dos Desembar-
gadores aos dos Secretários de Estado, 
merecem reparos por parte daqueles que 
traduzem o pensamento dos Estados me-
nos favorecidos da Federação, pois que, 
como a Comissão tem conhecimento, a 
vinculação dos vencimentos de Desem-
bargadores e Juízes aos dos Secretários 
de Estado, segundo opinião, que chegou 
ao Sub-Relator, ao Relator-Geral e, cer-
tamente, a todos os Srs. Membros da 
Comissão, cria aos Estados menos favo-
recidos dificuldades sem conta. Primei-
ro, para fixar vencimentos de Secretá-
rio de Estado e, segundo, fixados êsses 
vencimentos em níveis altos, por fôrça 
da vinculação, o ônus do tesouro esta-
dual é, realmente, muito pesado. 

A outra Emendà que foi aprovada pe-
lo Sub-Relator, a 832/1, cuida de limitar 
os vencimentos dos Desembargadores até 
o teto dos proventos de Ministro do Su-
premo Tribunal Federal, estabelecendo 
uma regra que não atende à Magistratu-
ra dos Estados desenvolvidos, dos Esta-
dos, por assim dizer, ricos, porque a Ma-
gistratura dêsses Estados, segundo o Re-
lator está informado, na sua cúpula, 
percebe vencimentos superiores a 2/3 dos 
proventos de Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal. 

Verifiquei, então, Sr. Presidente, que 
nem uma nem outra regra atende aos 
objetivos que presidiram a apresenta-
ção dessas emendas. O argumento em fa-
vor de vinculação é respeitável: o da pre-
servação da independência e da dignida-
de das magistraturas estaduais, pois que, 



-528-

se não houver um critério para que ês-
ses vencimentos não fiquem ao sabor dos 
interêsses, das simpatias ou das antipa-
tias do Poder Executivo, poder-se-á criar 
uma situação deprimente para o Poder 
Judiciário dos Estados. 

Eu aceito essa ponderação, mas devo 
dizer à Comissão que as emendas apre-
sentadas, no meu entender, não aten-
dem a êsses objetivos. Porque, de um 
lado, fixada a vinculação dos vencimen-
tos de Desembargadores aos vencimen-
tos de Secretários de Estado, mesmo ex-
cluída a ajuda de custo, segundo depoi-
mento de vários representantes de Es-
tados menos favorecidos, perdurará a 
atual situação de, conforme frisou na 
sessão de ontem, em aparte, o nobre Se-
nador Wilson Gonçalves, ficarem os Go-
vernos estaduais impossibilitados de fi-
xar um vencimento para Secretários de 
Estado que permita o recrutamento de 
técnicos, de homens públicos com expe-
riência. :t!:sses vencimentos não poderiam 
ser aquêles capazes de remunerar bem a 
função uma vez que, por fôrça da vin-
culação, tôda a Magistratura Estadual 
tem os seus vencimentos vinculados aos 
vencimentos de Secretários de Estado. 

Ocorre a i n d a, a circunstância de 
que as emendas falam em vencimentos e 
a êsses equiparados aos de Secretários 
de Estado, somam os Desembargadores e 
os Magistrados uma série de vantagens 
correspondentes ao tempo de serviço e a 
outras circunstâncias previstas em lei es-
tadual. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida -
Permite V. Ex.a um esclarecimento? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Com todo prazer. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida -
A primeira emenda, na fórmula adotada 
pelo nobre Sub-Relator Deputado 
Adaucto Cardoso, dava, a meu ver, uma 
solução conciliatória a ê s te proble-
ma, porque aceitava as ajudas de custo 
que fôssem concedidas aos Secretários de 

Estado e essas ajudas de custo pode-
riam ser divididas até mesmo, se se qui-
sesse, em duodécimos, de modo a contor-
nar o problema mencionado por V. Ex.a, 
o problema de recrutamento de técnicos 
capazes, que poderiam ser devidamente 
aquinhoados através das ajudas de custo 
ou representação que lhes fôssem con-
cedidas pelos governos estaduais. Dessa 
forma poder-se-ia aproveitar a emenda 
nos têrmos em que o fêz o nobre Sub-
Relator, Deputado Adaucto Cardoso. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sou grato pelo esclareci-
mento do nobre Deputado. E devo pros-
seguir. 

Nesta Comissão, já se formulou outra 
hipótese: que alguns Secretários-de-Es-
tado ocupam a função levando seja o 
subsídio de Deputado Federal, seja os 
vencimentos de outro cargo que ocupa-
ram e do qual estão afastados por fôrça 
de reforma ou de aposentadoria. Neste 
caso, a vinculação não se daria com o pa-
drão de vencimentos atribuídos aos Se-
cretários-de-Estado mas sim àqueles 
proventos dos Secretários-de-Estado que, 
ou porque sejam Deputados Federais, ou 
porque tenham exercido cargo e este-
jam no gôzo de reforma ou de aposen-
tadoria, tenham vencimentos superiores 
ao do padrão de Secretário-de-Estado. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Per-
mite-me V. Ex.a um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Dêem-me licença. Tenho a 
impressão de que poderíamos ordenar os 
debates dentro do princípio de que o 
parecer do Relator não recebe aparte. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, compreendo e aceito a adver-
tência de V. Ex.a Devo acentuar, entre-
tanto, que me senti estimulado, em vir-
tude do generoso precedente aberto por 
V. Ex.a com a concessão ao nobre Depu-
tado Tabosa de Almeida. 

As palavras do Relator-Geral estão me 
causando inquietação, porque dizem res-
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peito à conquista de uma fórmula. Mas 
confio em que o nobre Relator-Geral que 
tem encontrado fórmulas para muitas 
situações controvertidas, por certo en-
contrará a fórmula de assegurar remu-
neração condigna para a Magistratura 
interiorana. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Prossigo Sr. Presidente. Sou 
grato à manifestação do nobre Senador 
Eurico Rezende. 

Dêste modo, a dificuldade de restabe-
lecer a vinculação é evidente. 

Quanto à limitação, não me parece jus-
to que determinado Estado da Federação 
podendo remunerar a sua Magistratura 
em nível que, ao cargo de Desembargador, 
ultrapasse dois terços dos proventos de 
um Ministro do Supremo, seja impedido 
de fazê-lo. Se o dispositivo teve um único 
objetivo, que era o de assegurar a inde-
pendência da Magistratura face ao Poder 
Executivo - a respeito, ouvi o testemu-
nho e depoimento de inúmeros ilustres 
representantes da Magistratura estadual, 
a começar pelo ex-Presidente do Tribu-
nal de Justiça da Guanabara, meu Pro-
fessor, Martinho Garcês Neto, que me 
declarou que a preocupação daquele Tri-
bunal não era assegurar aos Desembar-
gadores um vencimento alto ou baixo, 
mas a independência da Magistratura 
face ao Poder Executivo -não vejo por 
que, permitindo as condições do Tesouro 
de num determinado Estado, a fixação 
de vencimentos superiores a dois terços 
dos proventos de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, êsse Estado não o possa 
fazer. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho -
Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Lembro a V. Ex.a que ao Re-
lator não devem ser dados apartes. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho -
Noto que sempre o Sr. Presidente me 
interrompe nos apartes, quer seja o Pre-

sidente efetivo, quer seja o Senador Eu-
rico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Devo declarar aos nobres Srs. 
Congressistas que vim, hoje, com a se-
guinte disposição de ânimo: intervir, 
realmente, no sentido de desembaraçar o 
andamento dos trabalhos. Estamos com 
mais de duzentas emendas, ainda, para 
serem apreciadas e temos um prazo redu-
zido. O trabalho deverá ser apresentado 
até amanhã, às 18 horas. Por isso, 
sinto-me no dever de pedir, não apenas 
a colaboração, mais do que isto, a censu-
ra de todos os Membros da Comissão 
para qualquer liberalidade que eu cometa 
neste particular. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, assim está a 
questão posta para o Relator. É de tôda 
inconveniência a fixação de um critério 
de vinculação dos vencimentos da Ma-
gistratura estadual na Constituição Fe-
deral, como também um critério de limi-
tação, mas é de tôda conveniência que se 
estabeleça um critério capaz de garantir 
a independência e a dignidade da Ma-
gistratura estadual. 

Entendo que êste assunto pode, per-
feitamente, ser resolvido pelas Constitui-
ções dos Estados. Hão de me dizer: -
mas a Constituição Federal proíbe quais-
quer vinculações que nela não estejam 
previstas e eu respondo: - só se po-
derá garantir essa independência e essa 
dignidade, através de uma vinculação? 
Volto a responder que não. Basta que as 
Constituicões estaduais consigam que os 
vencimentos da Magistratura, ao invés 
de serem estabelecidos através de pro-
posta do Poder Executivo, o sejam por 
meio de proposta do próprio Poder Ju-
diciário ao Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, não tenho a pretensão 
de impôr o meu ponto de vista à Comis-
são. No Anexo do Poder Judiciário a Co-
missão deve ter observado que dei pare-
cer contrário a inúmeras emendas porque 
julguei indispensável o exame da Co-
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missão, de modo aprofundado, sôbre essas 
mesmas emendas. 

Assim, manifesto-me contra tôdas as 
emendas. Devo, entretanto declarar à 
Comissão que, se algumas delas podem 
ser aceitas, estas serão as que vinculem 
os vencimentos dos magistrados aos de 
Secretários de Estado. - Para minorar 
as conseqüências dessa vinculação, que 
são terríveis - neste sentido, peço o 
testemunho dos Srs. Representantes de 
Estados menos favorecidos, em vez de 
20% (vinte por cento), adotemos a per-
centagem de escalonamento de 30% 
(trinta por cento) entre uma entrância e 
outra, o que diminuirá o impacto finan-
ceiro. t{:ste o objetivo da emenda. 

Mas o parecer do Relator é contrário a 
tôdas as emendas, não que êle deseje o 
subordinamento, a diminuição da função 
das magistraturas estaduais, mas por-
que êle tem o dever de manifestar suas 
reservas e preocupações, em relação às 
regras que serão impostas aos Estados. 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-Sr. Presidente, peço a palavra pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Senador. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Pela ordem.) - Se forem rejeitadas 
tôdas as emendas, Sr. Presidente, então 
prevalecerá, conseqüentemente, o § 4.0 

Neste caso, é melhor- e eu pediria pre-
ferência para isso - que seja apreciada 
emenda organizada ontem pelo Deputado 
Sub-Relator, porque vincula vencimen-
tos de Desembargadores aos de Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, pelo 
menos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não há, na emenda, qualquer 
vinculação. Ela limita apenas, estabelece 
- e para êste ponto peço a atenção dos 
Srs. Representantes - um escalona-
mento. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - ... e que nenhum vencimen-
to de Desembargador pode exceder o 
quantum de 2/3 dos vencimentos de Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal. 
Quer dizer que não se trata de proibição 
mas também não é uma vinculação. Por 
esta razão é que esta matéria está sendo, 
em primeiro lugar, objeto de encami-
nhamento de votação. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Peço a palavra, pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA (Pela ordem.) - Sr. Presidente, 
tenho a impressão de que a melhor forma 
seria a proposta inicial constante do pa-
recer do Sub-Relator Deputado Adaucto 
Lúcio Cardoso, que aceita a emenda .do 
nobre Senador Eurico Rezende, desta-
cando, para rejeição, a parte referente 
aos membros das Assembléias Legisla-
tivas. 

Dessa maneira, haveria vinculação com 
o Secretário de Estado, com exceção da 
ajuda de custo, e também se estabele-
ceria aquêle escalonamento dos 30% 
(trinta por cento) entre uma e outra en-
trância, nos têrmos da parte final do pa-
recer do nobre Relator-Geral. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Permita-me V. Ex.a: pare-
ce-me que não foi convenientemente en-
tendido o parecer emitido pelo Sr. Sub-
Relator. t{:ste declarou, peremptoriamen-
te, que, para efeito de poder entrar na 
apreciação do assunto, precisa de pro-
nunciamento da Comissão quanto à 
Emenda n.0 832/1. Essa emenda consigna 
a regra de um escalonamento entre as 
diversas categorias dos magistrados es-
taduais, a partir do vencimento do De-
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sembargador, e também declara que os 
Desembargadores não poderão ganhar 
mais do que estão ganhando ou ganha-
rão os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, relativamente ao quantum de-
clarado - 2/3. De modo que esta é a 
emenda objeto dêste encaminhamento 
de votação. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA (Pela ordem.) - Sr. Presi-
dente, apenas um esclarecimento. V. Ex.a 
está mencionando o parecer que o nobre 
Sub-Relator proferiu ontem, reformando 
o parecer inicial, que foi publicado e dis-
tribuído aos membros da Comissão. ll:sse 
parecer inicial é que aceita a Emenda 
Eurico Rezende, com êsse destaque para 
rejeição. Está aqui, publicado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não. Estou me referindo ao 
declarado hoje, no início dos trabalhos, 
pelo Sr. Sub-Relator. Sucede que, termi-
nado o enunciado desta Emenda n.0 •• 

832/1, nos têrmos da redação de que deu 
conhecimento ao Plenário da Comissão o 
Sub-Relator, o Sr. Relator declarou que é 
contra, de modo que temos uma emenda 
composta pelo Sub-Relator, que não me-
receu parecer favorável do Relator. E 
cada qual poderá promover o encami-
nhamento da votação, não ultrapassan-
do, porém o prazo de cinco minutos. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Senador Eu-
rico Rezende, pelo prazo determinado 
de cinco minutos. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a dili-
genciasse a chegada à minha bancada 
do texto da emenda. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - É a mesma 
que ditei ontem para V. Ex.a A Emenda 
n.0 832/1 é todo o texto do § 4.0 do Pro-
jeto com um acréscimo. Antes da pala-
vra Desembargadores V. Ex.a poria vír-

gula ao invés de ponto e acrescentaria as 
seguintes palavras: 

". . . os quais não poderão exceder 
dois terços dos proventos dos Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal." 

O texto que apresentei tira tôda a pri-
meira parte da emenda porque a pri-
meira parte da emenda pode ser apre-
sentada quando tivermos de debater a 
Emenda n.0 191 que trata, exatamente, 
da equiparação dos vencimentos dos De-
sembargadores aos dos Secretários de Es-
tado. Podemos apreciar a Emenda n.0 818 
com a redação que lhe dei, partir para o 
debate da equiparação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Senador 
Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, a questão está posta 
nos seguintes têrmos: é evidente a ma-
nifestação em tôrno de duas emendas -
a Emenda n.0 832 e a emenda proposta 
pelo eminente Deputado Adaucto Cardo-
so. São emendas que podem ser aprova-
das sem que uma prejudique a outra, 
porque o objetivo da Emenda n.0 832 é 
assegurar melhor remuneração à Ma-
gistratura estaduàl e a emenda Adaucto 
Cardoso limita essa remuneração, esta-
belecendo que a dita remuneração não 
pode extrapolar a dois terços do que ga-
nham os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Então não há choque entre 
qualquer das emendas apresentadas, a 
n.0 832/1, a 191, a 23617, a 309, a 716 e a 
749, que asseguram melhor remuneração 
à Magistratura e a emenda operada pelo 
Sr. Relator, que limita a dimensão sala-
rial, digamos assim, proposta em tôdas 
essas emendas. 

Assim, as emendas referidas concedem 
e a emenda Adaucto Lúcio Cardoso res-
tringe - não digo nega - restringe de 
modo a que, em obséquio do princípio da 
hierarquia, não se possa criar uma situa-
ção realmente distorsiva e atentatória 
mesmo, aos interêsses da Justiça, qual 
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seja o fato de um Desembargador e.sta-
dual vencer proventos superiores aos dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Isto é que precisa ficar claro no seio 
da Comissão. A Emenda Adaucto Lúcio 
Cardoso não prejudica o objetivo de ne-
nhuma das Emendas apresentadas e que 
constam aqui da separata organizada 
pelo aplaudido Serviço Gráfico do Se-
nado Federal. 

Podemos apoiar, podemos aprovar 
qualquer dessas emendas antes da 
Emenda Adaucto Lúcio Cardoso, como 
podemos apoiar a emenda Adaucto Car-
doso antes de qualquer dessas emendas, 
porque, embora versando a mesma ma-
téria, há aspectos diferentes: as emen-
das apresentadas e cuja numeração foi 
por mim mencionada, concedem, e a 
Emenda Adaucto Cardoso como que dei-
xa conceder, mas essa concessão não 
pode atingir, não pode alterar, a regra 
hierárquica que se procura estabelecer 
segundo a qual nenhum Desembargador 
pode vencer mais do que dois terços dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

~ste é o encaminhamento da votação. 
De modo que podemos votar qualquer 
das Emendas, a minha, n.0 832, as de n.0 s 
309, 716 e 749, sem prejuízo da Emenda 
Adaucto Cardoso, como podemos tam-
bém inverter a ordem, se V. Ex.a o dese-
jar, e colocar logo em votação a emen-
da Adaucto Cardoso, que merece nosso 
aplauso. Agora, o que não pode merecer 
nossa acolhida é, data venia, a opinião 
do Sr. Relator, que, não obstante sua 
percuciência mental, o brilho da sua in-
teligência, se mostra perplexo, querendo 
remeter ao constituinte regional a so-
lução do problema. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Conseguiu V. Ex.a, dentro de 
prazo rigorosamente de cinco minutos, 
concluir o encaminhamento da votação. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Dou a palavra ao nobre Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, está na siste-
mática do projeto o estabelecimento de 
um teto para os Desembargadores. Do 
mesmo modo que fixamos teto para os 
Deputados estaduais em relação aos fe-
derais, impõe-se fixemos o teto dos De-
sembargadores, t·endo em vista a remu-
neração no sentido mais lato da pala-
vra, recebida pelos Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal. 

Mas quero ir um pouco mais além. Não 
basta fixar o teto máximo, é também 
necessário que se estabeleça o mínimo, 
porque os juízes, os Desembargadores 
também aplicam a legislação federal, e a 
garantia dos cidadãos, na primeira e na 
segunda instâncias, está também na de-
pendência dêles. 

Então, Sr. Presidente, a meu ver, im-
põe-se por igual que se estabeleça um 
piso, ou seja, uma remuneração mínima 
para os Desembargadores. 

Agora que vou terminar minhas consi-
derações, é preciso levar em conta o que 
aqui já foi dito e o que a minha expe-
riência de Governador verificou. Temos 
que usar de uma terminologia que leve 
em conta o fato de que os Desembarga-
dores, além dos vencimentos pura e sim-
plesmente, êles têm gratificações de re-
presentação, gratificação de Presidente, 
gratificação de Vice-Presidente, gratifi-
cação de Membros do Conselho, adicio-
nais por tempo de serviço. Não quero 
citar Estados, mas os há, Estados in-
clusive, em que há a gratificação por 
tempo de serviço comum e a gratifica-
ção decenal por tempo de serviço inci-
dindo no mesmo tempo. É a mesma gra-
tificação, em última análise, embora 
com duas denominações. 

Temos que levar em conta tôdas estas 
hipóteses fazendo uso da ressalva - aju-
da de custa ou representação, talvez "re-
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presentação" fôsse melhor. O que é ne-
cessário é estabelecer um piso. 

Encerro as minhas considerações rea-
firmando que se impõe a fixação de um 
teto de dois terços com relação aos Srs. 
Ministros, mas também que devemos 
completar estabelecendo um piso. De-
vemos ter uma ressalva, que tanto pode 
ser na emenda de V. Ex.a. a referência à 
ajuda de custo, como em alguma emen-
da que levasse em conta o que, a qual-
quer título, recebem os Srs. Desembar-
gadores. 

O certo é que, na medida em que fixo 
o máximo, sinto-me na obrigação de M-
segurar o mínimo, ou seja, um piso aos 
Srs. Desembargadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Sr. Presidente, é preciso, an-
tes de tudo, encaminhar de fato a vota-
ção em têrmos de o Plenário da Comis-
são saber, exatamente, como deve votar. 

Existem várias emendas, existem vá-
rios substitutivos, por assim dizer, do Sr. 
Relator-Geral e do Sr. Sub-Relator. O 
substitutivo do Sr. Relator-Geral é uma 
resultante da exposição e do seu pare-
cer. O Sub-Relator apresentou um subs-
titutivo à Emenda n.0 832, através do 
qual era destacada para rejeição a 
expressão "os membros da Assembléia 
Legislativa". Posteriormente, S. Ex.a., o 
nobre Deputado Adaucto Cardoso, alte-
rou êsse substitutivo no seu parecer, di-
vulgado aqui na Comissão e lendo-o de-
pois fêz-lhe algumas ligeiras modifica-
ções. 

Tenho a impressão de que a única for-
ma que atende aos objetivos gerais da 
maioria da Comissão seria a da votação 
da Emenda Eurico Rezende sob n.O 832, 
precisamente com o destaque da parte 
"ou os membros da Assembléia Legisla-
tiva". Desta maneira, os vencimentos dos 

Desembargadores seriam fixados em 
quantia não inferior aos que recebem 
os Secretários de Estado, excetuadM as 
ajudas de custo. E para os demais juízos 
vitalícios se fixaria uma direfença não 
excedente de trinta por cento de uma 
para outra entrância, atribuindo-se aos 
de entrância mais elevada não menos de 
dois terços dos vencimentos dos Desem-
bargadores. 

Esta fórmula atende plenamente aos 
objetivos gerais, porque se se fôr deixar 
a matéria a cargo do constituinte esta-
dual, não poderá ser resolvida, em vir-
tude do princípio da não-vinculação e 
não há outra fórmula, nem que se queira 
vincular aos salários-mínimos- Não há 
outra fórmula. A fórmula única que se 
me afigura aceitável dentro do entendi-
mento da maioria é a votação da Emen-
da n.0 832 com êsse destaque para rejei-
ção a que me referi diversas vêzes, e 
para o qual tomo a liberdade de solicitar 
a V. Ex.a. preferência na votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Antes de dar a palavra ao no-
bre Deputado Ulysses Guimarães, devo, 
desde logo, dizer que não posso conceder 
preferência para esta ou aquela emenda 
porque temos de seguir os têrmos do pa-
recer sôbre cada emenda. O que po-
derá ocorrer é que, advertidos os mem-
bros da Comissão sôbre a prejudicia-
lidade da votação de outra emenda, 
em virtude do voto dado em relação à 
que foi submetida à votação, observem 
isto bem e votem contra ou a favor, se-
gundo o interêsse que queiram manifes-
tar. 

Tem a palavra o nobre Deputado Ulys-
ses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, primeiro desejo 
pedir a atenção do Relator-Geral e do 
Sub-Relator para o que me parece a im-
propriedade da linguagem que está na 
redação do projeto e na redação das de-
mais emendas. Aí se fala: " ... atribuin-
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do-se ao de entrância mais elevada não 
menos de 2/3". O que quer dizer: não 
pode ganhar menos de 2/3. Mas pode 
ganhar mais 3/4, 4/5 e até o que ganha 
juiz de entrância mais elevada. 

Quer dizer que, se a intenção fôr, como 
parece, dizer que poderá ganhar até o 
máximo de 2/3 para assegurar a hierar-
quia, esta não é a redação apropriada. 
Terá de se dizer, então, claramente, que 
não poderá ganhar mais de 2/3. Do con-
trário, nesta redação - repito - o prin-
cípio da hierarquia será informado. Es-
ta, a primeira observação. 

A segunda observação, Sr. Presidente, 
é que notamos, na redação oferecida pelo 
Sr. Sub-Relator, outra impropriedade 
que reside na questão de proventos. Sei 
porque não se quer adotar a palavra 
vencimento. 

Sabemos que não é o caso - em 
multas hipóteses há os chamados salá-
rios invisíveis, que Alberto Deodato di-
zia, com muita graça, que certos funcio-
nários ganhavam pouco mas percebiam 
muito. Proventos é de aposentadoria, e 
quem diz isto, além dos tratadistas, é o 
próprio projeto, que não usa linguagem 
certa, no art. 99, Inciso II: 

"Para proventos da aposentadoria 
serão . . . etc." 

Finalmente, convoco a atenção da Co-
missão para o velho problema da com-
plicação, quando queremos uma fórmu-
la que atenda aos demais Estados. Ad-
miro a dor dos que queiram resolver os 
problemas de seus Estados, daqueles que 
têm dificuldades financeiras, mas é pre-
ciso respeitar a situação de outros Es-
tados. Essa fórmula de equiparação de 
vencimentos de Deputados Estaduais, a 
meu ver, tem dois erros. li: o problema da 
equiparação que a filosofia do projeto 
quis acabar. Em segundo lugar, para São 
Paulo, por exemplo, e para Guanabara, 
é uma fórmula ruim, pois irá criar pro-
blemas em matéria de remuneração ou de 
paga. Dê-se a denominação que se queira, 

com o devido respeito a vários Estados, 
mas pelo menos situo o meu. De maneira 
que peço, como representante de São 
Paulo, Sr. Presidente, se quiserem orga-
nizar alguma fórmula, que o façam, mas 
não para resolver casos de certos Esta-
dos e criar um problema gravíssimo, por-
que relativos a vencimentos ou remune-
ração já pagos em outros Estados, como 
na Guanabara e em São Paulo. 

Assim, coloco-me dentro de um postu-
lado verdadeiramente de federação. Se 
quiserem fixar na Constituição - o que 
acho impróprio - vencimentos de De-
sembargador, de juízes estaduais, que o 
façam, mas não de maneira a criar pro-
blema da maior gravidade neste setor, 
para o Estado de São Paulo! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pe-
dro Aleixo) - Com a palavra o Sr. Se-
nador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, chegamos a uma con-
clusão, e quem nos deu o roteiro foi o 
Relator da matéria. 

Na verdade, S. Exa. deseja resguardar 
o princípio estabelecido no Projeto de 
Constituição. Mas êsse princípio não res-
guarda a denominada hierarquia no 
campo da Magistratura- foi objeto dos 
debates de ontem. Os vencimentos dos 
juízes vitalícios serão fixados com dife-
rença não excedente a 20% (vinte por 
cento) de uma para outra entrância, 
atribuindo-se aos de entrância mais ele-
vada não menos de dois terços dos ven-
cimentos dos Desembargadores. Então, 
cada Estado terá liberdade de estabele-
cer, como agora, os vencimentos da sua 
Magistratura. Se há Estados - não há 
dúvida que existe, o fato aí está -
como o de São Paulo, onde os Desembar-
gadores percebem mais que um Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, continua-
rão percebendo mais. E se o Estado de 
São Paulo resolver majorar-lhes os ven-
cimentos, poderá fazê-lo, porque o Pro-
jeto de Constituição, transformado em 
Constituição, não estabelece um freio. 
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Quanto a isto, creio que o ponto é pa-
cífico. Os Estados menos favorecidos cla-
mam, porém, pela sua Magistratura, por 
que haja um teto, através de uma vin-
culação. Argumenta-se que êsses Estados 
não estão em condições de fazer face às 
despesas que surgiriam, se aprovado um 
texto como o do Sr. Senador Eurico Re-
zende. 

O Senador Oscar Passos tentou ir ao 
encontro dos Estados menos favorecidos, 
financeira e econômicamente falando, 
através de uma emenda que diz: 

"A União, mediante convênio, poderá 
suplementar o pagamento da Magis-
tratura Estadual." 

O que, segundo fui informado, já é 
praxe, já se faz. Haveria, então, um li-
mite. Que limite? É o que estamos anali-
sando. Pela emenda Oscar Passos, muito 
semelhante à emenda Eurico Rezende, o 
limite seria os vencimentos do Secre-
tário de Estado. 

Nós tentamos estabelecer uma fórmula 
que, em preservando aquêle princípio, 
que é a reivindicação da Magistratura 
dos Estados, digamos assim, pobres, esta-
belece, também, a hierarquia com um 
teto que não poderá ser ultrapassado. 
Perceberá o Desembargador o mesmo 
vencimento que os Secretários de Estado? 
Sim, porém, subordinado a êsse princí-
pio: não podendo ser superior o venci-
mento do Desembargador, a qualquer tí-
tulo, aos proventos de Ministros do Su-
premo Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Solicito a V. Ex.a considerar 
que o seu tempo está virtualmente esgo-
tado. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Estou plenamente de acôrdo com V. 
Ex.a, principalmente porque estou certo 
de que haverá justiça para que o nosso 
comportamento seja o mesmo, sempre. 

Então, nós sugerimos ao nobre Sub-
Relator essa fórmula: o teto é o venci-
mento do Secretário de Estado, mas não 

poderá êsse teto ultrapassar, sob qual-
quer título, a dois terços dos proventos 
dos Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral. São Paulo já não aceitou a tese 
e crelo que a Guanabara ficará mais sa-
tisfeita, prevalecendo o texto. Mas e a 
Magistratura do resto do País? 

Essa a interrogação que deixo, porque 
não tenho mais tempo para continuar a 
debater. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, de tôda a dis-
cussão havida e da convicção que tem 
cada qual sôbre a matéria, acredito que, 
para muitos, como é o meu caso, o essen-
cial é que se estabeleça um teto que 
assegure aos Desembargadores, como se-
gurança para a Magistratura dos Estados, 
não o máximo que possam perceber, mas 
o mínimo a que tenham direito para que 
não fiquem sujeitos ao jôgo da política 
regional. 

Éste é um critério que já vem sendo 
adotado, creio que na generalidade dos 
Estados. Esta vin.culação deve ser feita, 
em princípio, à base dos membros dos 
Podêres locais, até mesmo para que, se-
guindo o princípio federativo, se respeite 
melhor a ordem de autonomia dos Es-
tados. 

Admitir, porém, que se está fazendo é 
deixar a Magistratura dos Estados sujei-
ta às vacilações da política de cada Go-
vernador, ou das maiorias eventuais va-
cilantes das Assembléias Legislativas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Vamos proceder à votação. 

Os Srs. que aprovam o parecer do Re-
lator - que é realmente o parecer que é 
trazido ao conhecimento do Plenário da 
Comissão - deverão votar sim, signifi-
cando com isso, a rejeição da emenda 
que mereceu parecer favorável do Sr. 
Sub-Relator. 
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Dêste modo, iremos passar à aprecia-
ção das outras emendas em relação às 
quais já temos, até agora, o anúncio de 
uma contrariedade por parte do próprio 
Relator. 

Mas passemos agora a votar as emen-
das. 

Se as emendas forem tôdas rejeitadas, 
ficaremos com o texto do projeto, sem 
prejuízo- evidentemente- de qualquer 
pedido de destaque em Plenário, para 
que a solução seja dada no Plenário do 
Congresso. 

Os Senhores que votam de acôrdo com 
o parecer do Sr. Relator deverão respon-
der sim, o que implica na rejeição da 
emenda, cuja leitura foi feita pelo Sr. 
Sub-Relator; os que votam pela emenda 
votarão não e, neste caso, passaremos a 
considerar as demais emendas, em fun-
ção da emenda aprovada. 

(Procede-se a votação.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -O parecer do Relator foi rejei-
tado por 11 votos contra 7. 

Nestas condições, vamos prosseguir na 
votação das emendas relacionadas com 
esta conformidade das ponderações já 
conhecidas, por parte do Sr. Relator. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, consulto V. Ex.a se há 
possibilidade regimental a fim de che-
garmos a uma conclusão, de pedir prefe-
rência para a minha emenda com as re-
tificações apontadas pelo Sr. Sub-Rela-
tor, no debate de ontem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Dou a palavra ao Sr. Sub-Re-
lator para pronunciar-se sôbre o reque-
rimento de preferência que foi formu-
lado pelo Sr. Eurico Rezende para a 
emenda de S. Ex.a com as retificações 
ontem noticiadas no debate que aqui se 
processou. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 

desde que já fixamos como aprovado, 
por ser um texto de hierarquização, o 
que se aprovou e que completa apenas o 
~ 4.0 do projeto, acredito que seria de tô-
da vantagem abordarmos o problema 
através do exame da Emenda n.0 191 e 
não da emenda do Sr. Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos processar, agora, a 
votação da Emenda n.0 191, cujo texto 
passo a ler: 

"Aos Desembargadores se pagará" 
- deveria ser "pagarão" - venci-
mentos não inferiores à remunera-
ção que, a qualquer título, se pagar 
aos Secretários de Estado." 

Em votação a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam res-
ponderão "sim"; os que a rejeitam res-
ponderão "não". 

Faça-se a chamada. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, peço a palavra para um es-
clarecimento; votando-se essa emenda 
estará prejudicada a que foi aprovada 
há poucos instantes? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não. O que ocorre é que por 
aquela nós já estaremos estabelecendo 
que os Desembargadores não poderão 
ter vencimentos superiores a dois terços 
dos vencimentos dos membros do Supre-
mo Tribunal Federal. Agora, vamos dizer 
que êles serão necessàriamente dentro 
dêsses dois terços dos vencimentos que 
são pagos aos Secretários de Estado. Se 
os Secretários de Estado, porventura es-
tiverem ganhando mais de dois terços 
dos vencimentos do Supremo Tribunal 
Federal, há limitação, mas se não esti-
ver ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Foi 
aprovada essa emenda? Está em hierar-
quia? 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Foi aprovada. V. Ex.a se abs-
teve de votar. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Não 
foi aprovada a emenda Eurico Rezende? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
A!eixo) ,- Não. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sus-
tentei que a emenda Adaucto Cardoso 
não prejudicará nenhuma das emendas. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - A 
emenda Adaucto Cardoso é teto. 

O SR. PRES!DENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Senador Eurico Rezen-
de ainda deu uma explicação admini-
cular. Depois de todo o debate é melhor 
votarmos, porque contrariamos o pare-
cer do Relator, ficamos com o parecer 
do Sub-Relator e abrimos a possibilidade 
de apreciar qualquer emenda. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Que-
ro declarar que dei o voto certo de que 
tinha sido posta em votação a Emenda 
Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A declaração de V. Ex.a será 
consignada em Ata. 

Vai-se proceder à chamada. 

Inicia-se a chamada. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Sr. Presidente, peço a palavra pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA (Pela ordem) - Sr. Presidente 
quero declarar a V. Ex.a que votarei con-
tràriamente à emenda anunciada, e as-
sim o farei por dois motivos: primeiro, 
porque não tenho notícia, em matéria de 
remuneração de servidores públicos, 
qualquer que seja a sua categoria, de 
teto máximo que não seja automàtica-

mente aplicado como fixação dos efeti-
vos vencimentos e vantagens dos servi-
dores. Torno mais claro o meu enuncia-
do - uma vez estabelecido o teto máxi-
mo, vai ser muito difícil aos governos 
estaduais deixarem de atribuir aos De-
sembargadores dos Tribunais de Justiça 
de suas respectivas unidades êsse quan-
tum de 2/3 dos proventos dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, o que vale 
dizer que pràticamente em quase todos 
os Estados, se não em todos, os Desem-
bargadores vão perceber dois milhões de 
cruzeiros mensais. ftsse o meu entendi-
mento. 

Agora, se assim foi resolvido, não vejo 
razão para se estabelecer uma vincula-
ção mínima com os Secretários de Esta-
do. Em primeiro lugar porque se trata de 
uma vinculação vedada em outros dispo-
sitivos da Constituição, e em segundo lu-
gar porque irá trazer um grande desa-
juste :10 problema de remuneração de 
Secretários de Estado, com a fixação de 
subsídios de Deputados Estaduais, uma 
série de implicações. Por isso, Sr. Presi-
dente, votarei contra a emenda enun-
ciada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Prosseguiremos na votação. 
Solicito aos Srs. Congressistas que aten-
tem o seguinte: dei a palavra ao nobre 
Deputado Adolpho Oliveira na convic-
ção de que S. Ex.a a houvesse solicitado 
para uma questão de ordem. 

Verifico, entretanto, que, na verdade, 
S. Ex.a fêz apenas, explicitamente, uma 
declaração de voto, e essa manifestação 
de voto, que equivale à palavra em enca-
minhamento de votação, foi feita, me 
perdoe S. Ex.a, inoportunamente, porque 
se estava processando à chamada. 

De modo que agora, vamos concluir a 
votação, que já havia sido iniciada, e 
cada um dos Srs. Congressistas chama-
dos poderá apenas aditar uma palavra, 
do contrário não chegaremos a uma con-
clusão. 
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O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
(Pela ordem) -Sr. Presidente, estava na 
suposição - e esta é uma verdadeira 
questão de ordem - de que V. Ex.a nos 
permitiria encaminhar a votação, porque, 
quando V. Ex.a anunciou que iríamos vo-
tar a Emenda n.0 191, não nos deu possi-
bilidade de encaminhar a votação, senão 
de logo votar. Daí eu pedir a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Dou inteira razão a V. Ex.a, 
porém anunciei, como sempre faço, que 
se ia processar a votação, e ninguém pe-
diu a palavra para encaminhá-la- por-
que, anunciada a votação é que se pode 
encaminhá-la. Depois de iniciada a cha-
mada, e até proferido o voto do Sr. Se-
nador Wilson Gonçalves, é que surgiu o 
pedido para questão de ordem do Sr. 
Deputado Adolpho Oliveira. De modo 
que peço licença a V. Ex.a para lembrar 
que tôda a vez que se oferecer uma emen-
da para votação, é a oportunidade para 
o pedido de encaminhamento. Se nin-
guém pedir a palavra, nesse momento 
inicia-se a votação. 

O SR. SENADOR HERffiALDO VmiRA 
-Mas, Sr. Presidente, eu não podia pe-
dir a palavra desde que o Sub-Relator 
estava dando orientação à votação. Logo 
que êle terminou, V. Ex.a passou a dar 
esclarecimentos ao Senador Aurélio Vi-
anna, e eu falei daqui, mas V. Ex.a não 
pôde ouvir-me porque não havia micro-
fone. Eu pedi a palavra a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a tem a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. SENADOR IIERffiALDO VmiRA 
(Para encaminhar a votação) -Sr. Pre-
sidente, a aprovação dessa emenda vai 

deixar sem solução um problema, angus-
tiante para todos os pequenos Estados. 
Se nós, desde logo, fixamos que os venci-
mentos dos Desembargadores não serão 
inferiores à remuneração, a qualquer tí-
tulo, paga aos Secretários de Estado, per-
manece a situação vigente nos pequenos 
Estados. (Muito bem!) 

Por isso, entendemos que a solução 
para êste impasse seria a aprovação de 
uma emenda que excetuasse dessa equi-
paração as verbas de representação pa-
gas aos Secretários, porque aí os gover-
nos estaduais teriam possibilidade de 
aumentar os vencimentos do seu secre-
tariado. 

O fato é que hoje ninguém mais quer 
ser Secretário porque ganha pouco. 

Os Desembargadores continuariam 
equiparados aos Secretários, salvo na 
parte concernente à verba para repre-
sentação. É a emenda Eurico Rezende, 
que é muito boa e resolve o caso de São 
Paulo, porque permite aos Desembarga-
dores, repito, ganharem igual aos Minis-
tros do Supremo. Corrigida essa parte, é 
uma emenda salutar. Resolve os casos dos 
grandes e dos pequenos Estados, e man-
tém a hierarquia na base dos 30% pro-
postos pelo Sr. Relator. 

A emenda Eurico Rezende só não é 
ótima porque tem uma excrescência. 
Mas, com a rejeição dessa parte, ficaria 
perfeita. É a expressão "membros das 
Assembléias Legislativas". Em redação 
final, depois, substituir-se-ia a expres-
são "ajuda de custo" por "representa-
ção". 

Com essas correções, que podem ser 
feitas nos têrmos regimentais, nós po-
demos votar a Emenda Eurico Rezende, 
que atende tanto às aspirações do gran-
de Estado de São Paulo, como às dos pe-
quenos Estados - Piauí, Sergipe e ou-
tros. 

De forma que devemos rejeitar esta 
emenda para aprovar a do Senador Eu-
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rico Rezende, com destaque para rejei-
ção das palavras: "membros das Assem-
bléias Legislativas." E proponho que, na 
redação final, se substitua as palavras 
"ajuda de custo" por "representação." 

Nestes têrmos, penso que, regimental-
mente, dando-se preferência à Emenda 
Eurico Rezende, se resolveriam todos os 
casos, o que não ocorre com a aprovação 
pura e simples da Emenda n.0 191. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Há uma questão de ordem que 
me cumpre resolver. Essa questão de or-
dem há de se resolver pela própria vota-
ção. Os Srs. Congressistas que entende-
rem que desejam, ainda, tomar conheci-
mento, para apreciação, da Emenda do 
Sr. Senador Eurico Rezende, votarão 
"não" porque, assim, a questão ficará em 
aberto. 

Tem a palavra o Sr. Senador Wilson 
Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, quero apenas sali-
entar a contradição e uma injustiça na 
proposta desta emenda, na sua funda-
mentação lógica, ao tratar igualmente a 
remuneração do Desembargador e de Se-
cretário de Estado. 1!:sse o fundamento da 
justiça da emenda. Aprovada a emenda 
como está, o Desembargador, pelo me-
nos na minha terra passará a ganhar o 
dôbro do Secretário de Estado, porque, 
a equiparação é apenas de vencimentos. 
A outra parte da remuneração do De-
sembargador é adicional, de várias gra-
tificações e a segunda gratificação de-
pois da de antiguidade, é já sôbre o mon-
tante dos vencimentos, com a gratifica-
ção de antiguidade. 

Do meu ponto de vista, acho justo que 
o Desembargador ganhe o mesmo que o 
Secretário de Estado, mas equiparando 
o seu todo, sem estabelecer distinção en-
tre vencimentos e gratificações. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vai-se proceder à chamada 
para votação. 

(Procede-se à chamada) 
O SR. SENADOR JOSAPIIAT MARI-

NHO (Para declaração de vot~) - Sr. 
Presidente, voto pela emenda já que não 
se estabeleceu, mediante a coordenação 
das emendas apresentadas, fórmula 
mais aconselhável. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA- (Para declaração de voto) -
Sr. Presidente, voto "sim", porém, se re-
jeitada a emenda, aceitarei a de n.0 832, 
do nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO (Para declaração de voto) - Sr. 
Presidente, declaro o seguinte: sou in-
fenso à aceitação de qualquer vinculação 
da qual possa decorrer prejuízo para a 
Magistratura do Estado de São Paulo. 

Nestas condições, tenho ainda espe-
rança de que se encontre uma fórmula 
que, sem especificações, resguarde a Ma-
gistratura do meu Estado. 

Conheço bem a situação dos Juízes de 
São Paulo e acompanho a grandeza no 
desempenho deste. alta função que esta-
biliza, que mantém o equilíbrio social. 

Não concorreria, por forma direta ou 
indireta, para estabelecer um teto ou 
uma pressão que constituísse um retro-
cesso na situação financeira dos Magis-
trados no País. 

Nestas condições, Sr. Presidente, eu 
me abstenho de votar. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Para uma declaração de voto) 
- Sr. Presidente, eu tenho a mesma 
preocupação que tem o nobre Deputado 
Antônio Feliciano. Faço minha a de-
claração de voto de S. Ex.a, e me abs-
tenho de votar. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Para declaração de voto) - Sr. Presi-
dente, voto com o Relator. Para esclare-
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cimento, quero informar à Comissão o 
quadro mais ou menos, da magistratura 
paulista, com respectivos vencimentos: 

Cargo Cr$ 
Primeira Entrância 800.000 
Juiz-Substituto . . . . . . . . . . . 600.00 
Segunda Entrância . . . . . . 1.100. 000 
Terceira Entrância ...... 1.300.000 
Quarta Entrância . . . . . . . 1. 500.000 
Juiz-de-Alçada . . . ...... 1.800.000 
Desembargadores . . . . . . . 2. 100. 000 
Secretário de Estado . . . . 2.100. 000 

(Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Continua a chamada. (Pausa.) 
- Votaram contra a emenda 13 Mem-
bros; a favor, 4; houve 3 abstenções. 

Rejeitada a emenda. (Pausa.) 

Continua com a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. EURICO REZENDE - Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, lembro perfeitamente 
que V. Ex.a, orientando os trabalhos, em 
determinada etapa, esclareceu que ha-
via várias opções, várias emendas. 

Assim quer-me parecer que agora te-
remos que prosseguir na votação das 
·demais emendas, porque há dois aspec-
tos: o de hierarquia, que foi votado. Ago-
ra, vai-se votar o aspecto da vinculação 
traduzida em qualquer das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Sub-Re-
lator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - (Sub-Relator) - Sr. Presiden-
te, quer me parecer que a matéria está 
inteiramente encerrada com a rejeição 
da Emenda n.0 191. 

O princípio da vinculação, a idéia de 
vinculação está completamente liquida-
do. Consulto V. Ex.a sôbre a conveni-
ência de se passar à Emenda n.0 833/1, 
cuja letra é a seguinte: 

"A União prestará a cooperação fi-
nanceira que fôr necessária a asse-
gurar aos juízes e membros do Mi-
nistério Público dos Estados remu-
neração correspondente à relevância 
de suas funções. 
Parágrafo único - A lei federal dis-
porá sôbre o alcance e o escalona-
mento da suplementação prevista 
neste artigo." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Ouço, a propósito do parecer 
do Sr. Sub-Relator, o parecer do Sr. Re-
lator-Geral. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, a Emenda 
n.0 833/1, no entendimento do Relator, é 
um complemento da Emenda n.0 832/1, 
desde que o legislador fixasse, na Cons-
tituição, a regra da vinculação, estabe-
lecendo a paridade entre vencimentos 
dos Desembargadores e a remuneração 
a qualquer título, com exceção da ajuda 
de custo, dos Secretários de Estado. A 
Emenda n.0 833/1, em face a essa vincu-
lação, estabelecida que a "União presta-
rá" a cooperação financeira que fôr ne-
cessária a assegurar aos juízes e mem-
bros do Ministério Público dos Estados 
remuneração correspondente à relevân-
cia de suas funções. 

Não tendo sido acolhida, pela Comis-
são, a regra da vinculação, esta emenda, 
evidentemente, perde o seu objetivo. O 
Relator é de parecer contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Parece-me que há uma ques-
tão anterior, para a qual peço a atenção 
do nobre Relator. 

O Sr. Sub-Relator considerou prejudi-
cada a Emenda n.0 832/1. Sôbre ela es-
tou pedindo o parecer do Sr. Relator. 
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O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - A Emenda n.0 832/1 se divi-
de em duas partes. Na primeira, o seu 
autor pretende a vinculação dos venci-
mentos dos Desembargadores aos dos 
Secretários de Estado ou membros da 
Assembléia Legislativa; a segunda par-
te, estabelece a hierarquia dos venci-
mentos da Magistratura. 

O Sr. Sub-Relator, examinando essa 
emenda, aprovou a segunda parte, adi-
cionando-lhe regra da Emenda n.0 309 
que estabelece um teto para os vencimen-
tos dos Desembargadores, fixado em 
dois terços dos proventos dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal. É o que 
foi aprovado. Quanto à primeira parte, 
há realmente uma diferença entre a 
Emenda n.0 191 e a Emenda n.0 832, pri-
meira parte, pois que a Emenda n.0 191 
consagrava a vinculação, de modo sin-
gelo, entre vencimentos dos Desembar-
gadores e remuneração a qualquer título, 
a Secretários de Estado. Esta primeira 
parte da Emenda n.0 832, vincula os 
vencimentos de Desembargadores à re-
muneração de Secretários de Estado, 
excetuada a ajuda de custo. Caberá a 
V. Ex.a, Sr. Presidente, dizer se houve 
prejudicialidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Entendo que não. Aliás, pa-
rece mesmo que, por ocasião do debate, 
foi muito acentuado que se votaria, pri-
meiro, a proposta do nobre Sr. Sub-Rela-
tor, sôbre a indicação de graduação de 
escalonamento e, em seguida, de teto. 
Depois, votaríamos a Emenda n.0 191, que 
posteriormente, foi rejeitada, ante a 
aprovação de outra emenda que conti-
nha princípio de equiparação aos ven-
cimentos de Secretários de Estado. En-
tretanto, não se trata da mesma coisa, 
porque excetuou as ajudas de custo, de-
clarando também que pode ser estabele-
cida a equiparação dos vencimentos dos 
membros das Assembléias Legislativas. 
É outra hipótese. De modo que devemos 
votar esta matéria. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Se V. Ex.a me permite, quero dizer que o 
entendimento de V. Ex.a é perfeito. Há, 
no entanto, dois fatôres, duas circuns-
tâncias importantes: eu pediria a V. Ex.a 
que separasse as duas hipóteses, porque 
somos contrários à referência a subsí-
dios de Deputados, aceitando porém, a 
outra parte referente à ajuda de custo 
que, se possível, até gostaríamos de 
transformar em representação. Aqui, pois, 
se faz referência a dois fatôres. Somos 
contrários à permanência de um mas, 
aceitamos que outro continue. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Estamos sendo informados, 
neste instante, de que, na verdade, o Sr. 
Sub-Relator, com o apoio do Sr. Relator, 
havia excluído a referência a membros 
das Assembléias Legislativas. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, solicitaria apenas um 
esclarecimento necessário para que eu 
dê meu voto sem prejudicar a Magistra-
tura do Estado que represento. 

A interpretação do nobre Sr. Sub-Re-
lator e do nobre Sr. Relator, sôbre êste 
texto, será esta: os vencimentos dos De-
sembargadores serão fixados em quan-
tia não inferior à que percebem, a qual-
quer título, excetuado ajuda de custo, 
Secretário de Estado, etc. Quer dizer -
êste o meu esclarecimento - que podem 
os Desembargadores perceberem mais, 
nunca menos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Exato. É o que contém a pró-
pria emenda. 

Os. Srs. Congressistas que aprovam a 
emenda, na conformidade do que foi 
anunciado, quer dizer, com exclusão da 
expressão "ou os membros das Assem-
bléias Legislativas", votarão "sim". Os 
que rejeitam a emenda votarão "não". 

Vai-se proceder à chamada para vo-
tação. 
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O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
(Declaração de voto) -Apesar de achar 
que a Emenda incide no defeito de téc-
nica dessas equiparações, além de estar-
mos entrando na área estadual, Sr. Pre-
sidente, para acolher a apelos que me 
chegam dos chamados pequenos Estados, 
voto, de vez que isso não criará dificul-
dades, para que êsses vencimentos pos-
sam ser superiores às vinculações aí exis-
tentes. 

É a minha declaração de voto. 
(Continua a chamada para votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Onze votos favoráveis contra 
oito que negam aprovação à emenda. 

Está aprovada a emenda. 
O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 

- (Pela ordem) - Sr. Presidente, con-
sultaria V. Ex.a se, nos têrmos do meu 
encaminhamento de votação, em reda-
ção final, não poderá ser substituída a 
expressão "ajuda de custo" pela expres-
são "representação"? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleho) - V. Ex.a me faz uma pergunta 
em relação à qual sàmente posso dar a 
seguinte resposta. Se V. Ex.a entender 
que se faz necessária a apresentação de 
emenda de redação, V. Ex.a deverá apre-
sentá-la. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEI-
RA - Posso fazê-lo neste momento? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não. Na ocasião da redação 
final. 

Não saem desta Comissão emendas de 
redação final. Estas devem ser apresen-
tadas sôbre o texto que vier a ser apro-
vado. Então, caberá primeiro à Comis-
são e, depois, ao Plenário - se aceitar 
ou não a emenda - decidir sôbre o que 
V. Ex.6 deseja apresentar. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- Obrigado a V. Ex.6 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Prossegue a votação. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
em face da votação ocorrida, temos que 
passar à Emenda n.0 833/1: 

"Art. - A União prestará a coope-
ração financeira que fôr necessária 
a assegurar aos juízes e membros do 
Ministério Público dos Estados re-
muneração correspondente à rele-
vância de suas funções. 
Parágrafo único - A lei federal dis-
porá sôbre o alcance e o escalona-
mento da suplementação prevista 
neste artigo." 

Há, também, uma inclusão em Dispo-
sições Gerais e Transitórias. Entendo 
que não me posso pronunciar a respeito 
da matéria porque é estranha ao capí-
tulo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - V. Ex.a se pronunciou a res· 
peito da emenda? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Apenas quanto 
à primeira parte da emenda. A segunda 
parte pertence ao Capítulo das Disposi-
ções Gerais e Transitórias pelo que dei-
xo de opinar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.6 opina favoràvelmente 
à emenda? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Opino favorà-
velmente à emenda. O Sr. Relator opi-
nou contra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, para encami-
nhar a votação, o Sr. Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
-Sr. Presidente, a emenda é de minha 
autoria e representa o pensamento do 
Sr. Presidente da República, cuja defesa 
vou fazer. 

É uma velha reivindicação visando à 
suplementação salarial, em têrmos fe-
derais, da Magistratura nos Estados. Em 
mensagem inaugural ao Congresso Na-
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cional, em 1965, o Sr. Presidente da Re-
pública assumiu o compromisso de -
palavras suas -

"alteração das normas constitucio-
nais pertencentes à Justiça dos Es-
tados, de modo a permitir a partici-
pação da União no pagamento da 
Magistratura Estadual, cujo nível, 
em algumas regiões mais pobres, 
tenderem a baixar, por falta de con-
veniente remuneração." 

Discurso do Sr. Presidente da Repú-
blica, mais do que isso, compromisso do 
Sr. Presidente perante o Congresso, pe-
rante a Nação, de drenar recursos fede-
rais para fazer a compensação do tre-
mendo desnível entre o que ganha a ma-
gistratura federal e o que ganha a ma-
gistratura interiorana. 

O pensamento do Presidente da Repú-
blica transformou-se em lei. É a Emen-
da Constitucional n.0 16 -peço a aten-
ção do ilustre Sr. Relator-Geral - de 
1965, início do cumprimento dos altos 
propósitos da União. 

Então, o que minha emenda faz é 
manter o disposto no art. 19 da emenda 
constitucional que estabelece a suple-
mentação, ou melhor, que estabelece o 
princípio da cooperação financeira da 
União em favor da Magistratura dos 
Estados. Ora, Sr. Presidente, o projeto 
omitiu-se com relação a essa parte e en-
tão apresentamos a emenda. Quanto ao 
registro nas Disposições Transitórias, êle 
justamente visa a dar prazo. Quer dizer, 
que a Emenda Constitucional n.0 16 es-
tabelece o princípio, estabelece a obri-
gação, estabelece o compromisso federal, 
em obséquio da suplementação. Mas não 
se fixar prazo, esta mensagem nunca 
virá ao Congreso Nacional. 

Daí, então, eu ter clausulado nas Dis-
posições Gerais Transitórias um prazo 
dentro do qual o Sr. Presidente da Re-
pública remeterá Mensagem ao Con-
gresso Nacional dando execução ao prin-

cípio e ao regime da implementação fi-
nanceira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos passar à votação, pelo 
encaminhamento de votação. 

Tem a palavra o nobre Deputado Adol-
pho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, apenas duas 
palavras, quero manifestar as razões 
pelas quais voto contra a emenda. 

Voto contra, Sr. Presidente, porque 
ela vai representar a queda do último 
freio que ainda pode existir a eventuais 
abusos por parte de Governadores esta-
duais, de Estados pobres, que não terão a 
menor dúvida em fixar os vencimentos 
e proventos de seus Desembargadores em 
dois ou três milhares de cruzeiros, con-
forme represente esta importância dois 
terços da remuneração ou dos proventos 
dos Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral. 

Sabem V. Ex.as que há uma vinculação 
entre Desembargadores, Juízes de 1.6 

instância, de 2.a e de 3.a, membros do 
Ministério Público, etc. etc. 

Se o Estado tem que pagar, êle sabe 
quanto tem que pagar. Mas se a União 
vem para suplementar as importâncias 
que devem ser pagas à magistratura, em 
função dos critérios que estão sendo es-
tabelecidos agora, então não haverá 
preocupação alguma quanto à existên-
cia de recurso para o Govêrno do Esta-
do. :í!:ste aumentará livremente e o Go-
vêrno Federal pagará. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Primeiramente darei a pala-
vra ao nobre Deputado Djalma Marinho, 
que já a solicitara. 

O SR. DEPUTADO DJALI\IA 1\IARI-
NHO (Para encaminhar a votação) -Sr. 
Presidente, o objetivo da emenda retra-
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ta velha reivindicação da magistratura 
dos Estados pobres. Sei até - se não es-
tou equivocado- que quando Ministro da 
Justiça o Sr. Milton Campos, organi-
zou-se uma comissão para estudar o as-
sunto. Agora, quando aprovamos a 
emenda que hierarquiza a magistratura 
com percentuais definidos, vejo que a 
partida para os vencimentos dos magis-
trados, para a sua remuneração decorre 
justamente da emenda que hierarquiza, 
que tem como teto o vencimento do Su-
premo Tribunal Federal. Com êsse teto 
fixado, conseqüentemente as emendas 
que foram em seguida votadas, forma-
ram-se ociosas, pueris, em virtude da 
aprovação da primeira emenda. 

Por que fugir ao atendimento dessa 
emenda? Por que se deferir responsabi-
lidade com Governos de Estados pobres, 
levando-se à situação deprimente, des-
primorosa que o nobre Deputado pelo 
Estado do Rio vem de propor? 

Sr. Presidente, diante da situação po-
lítica do meu País, não desejo admitir 
que a hipótese configurada pelo nobre 
Deputado Adolpho Oliveira tenha a rea-
lidade que S. Ex.! patrocina. Lançou S. 
Ex.a contra a região que represento nes-
ta Casa, todo um labeu que precisa ser 
rebatido, e é o que estou fazendo. Não 
posso admitir os têrmos em que foi colo-
cada a questão por S. Ex.a, que chegou 
a fazer a declaração de que o expedien-
te surgirá como uma espécie de provi-
dência do Executivo, nos Estados pobres, 
para alterar vencimentos da magistra-
tura, a fim de que a União possa arcar 
com as despesas respectivas. Não aceito 
essa compreensão. 

Vejo na emenda a reivindicação que 
foi, há muito tempo, patrocinada pela 
Magistratura de Estados pobres de meu 
País. E, agora, em razão daquela emen-
da que hierarquizou os percentuais na 
magistratura, há necessidade da aceita-
ção desta nova emenda, que é completa 
e, finalmente, compõe todo o sistema de 

reivindicação dos magistrados daquela 
região, segundo o meu entendimento. 

Por isto dou o meu apoio a esta emen-
da. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, creio que pela primei-
ra vez discordo, abertamente, de um 
companheirq de bancada. Justament~ 
pelos motivos expostos por S. Ex.a é que 
vou votar a favor da emenda. 

Aprovadas as duas proposições anterio-
res, se não houver a suplementação, que 
já existe, criar-se-ia uma discriminação 
verdadeiramente odiosa agora, quando 
haveria possibilidade de se melhorar 
substancialmente a situação do magis-
trado dos Estados pobres. Se nós apro-
vamos as duas emendas anteriores, por 
que fugirmos à responsabilidade de 
aprovar a terceira? Então o magistrado 
do Estado do Acre, do Estado do Piauí, 
do Estado das Alagoas, do Estado de Ser-
gipe, do Estado de Mato Grosso, das 
regiões mais longínquas, da Bahia mes-
mo, não têm as mesmas responsabilida-
des, os mesmos deveres que os magistra-
dos das regiões mais adiantadas, com sa-
crifício muitas vêzes da civilização? 

Se queremos completar agora a obra, 
havendo mesmo sinceridade, como creio 
que há, para o atendimento da magis-
tratura dessas regiões, temos de votar a 
favor da emenda. Será uma emenda ins-
pirada em Castello Branco? A nós não 
interessa isto. Se o govêrno federal su-
plementa ajuda aos Estados pequenos, 
aos Estados pobres, para a manutenção 
de uma magistratura que quer, e luta 
para ser digna, com uma remuneração 
digna, então, aplaudimos, apoiamos a 
idéia. Naturalmente que há liberdade en-
tre todos nós. Até agora não houve pro-
priamente tantas questões fechadas. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
A idéia é tão certa e está tão generali-
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zada, que hoje podemos dizer que é de 
todos os democratas, de todos os gover-
nos. Quero aqui reivindicar que o assun-
to começou a ter vulto no govêrno de 
João Goulart. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Termino agora, Sr. Presidente. Quan-
do os concursos se abrirem surgirão can-
didatos, e êsse espetáculo, de tantas co-
marcas abandonadas, de tantos advoga-
dos que fogem da sua própria vocação, 
terá fim. 

Sou pela emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Tem a palavra o Senador Ruy 
Carneiro. 

O SR. SENADOR RUY CARNEIRO 
- Sr. Presidente, a reação do ilustre 
Deputado pelo Estado do Rio Grande do 
Norte a respeito do pronunciamento do 
Deputado Adolpho Oliveira, que se tem 
conduzido com tanto brilho e admiração, 
é justa, mas quero crer que o nobre 
Deputado fluminense está mal informa-
do. O seu pronunciamento não teve o in-
tuito de macular a conduta dos governos 
dos Estados pobres. No meu Estado, por 
exemplo, é um adversário meu, contra 
o qual lutei no ano passado. Mas, Sr. 
Presidente, estou absolutamente certo de 
que um homem inteligente e generoso, 
como o Deputado Adolpho Oliveira, ho-
mem que defende as melhores causas, 
está mal informado com relação aos Es-
tados pobres. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Desejo fazer um esclarecimento, para 
demonstrar a minha inteira e total isen-
ção de ânimo: o comentário por mim 
feito, em tese, quanto à possibilidade da 
ocorrência de abuso não pelos magistra-
dos, mas em determinada unidade da 
Federação por algum governador, des-
cumprindo a sua missão e as suas res-
ponsabilidades, teve caráter de adver-
tência. Em homenagem às palavras que 
V. Ex.a, Senador Ruy Carneiro, proferiu, 
quero dizer a V. Ex.a que não tenho dú-

vida em reformular o meu voto. (l.Uuito 
bem!) 

O SR. SENADOR RUY CARNEIRO -
Agradecido ao nobre Deputado Adolpho 
Oliveira, S. Ex.a também não fique ma-
goado com o nobre Deputado Djalma 
Marinho, porque também ali está uma 
alma do Nordeste. E eu que vim de lá na 
semana passada posso dizer que a magis-
tratura está com os olhos voltados para 
esta Emenda do nobre Senador Eurico 
Rezende. De sorte que folgo em ouvir 
de V. Ex.a que vota ao nosso lado, por-
que presta uma homenagem à Magis-
tratura dos Estados pobres do Brasil. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Sr. Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Sr. Presidente, tinha certeza 
de que o nobre Deputado Adolpho Oli-
veira ia reformular seu voto. ~le o faria 
não só em atenção à amizade que, sei, 
dedica, sem dúvida alguma, ao nobre 
Deputado Djalma Marinho e ao ilustre 
Senador Ruy Carneiro, mas também por-
que S. Ex.a, depois de ler, com atenção, 
a emenda, não poderia, de modo algum, 
deixar de aprová-Ia. Isto porque o que 
diz esta emenda, aprovada pelo nobre 
Sub-Relator, embora rejeitada pelo ilus-
tre Sr. Relator, Senador Antônio Carlos, 
é que a União prestará a cooperação fi-
nanceira que fôr necessária: 

"Assegurar aos juízes e membros do 
Ministério Público do Estado remu-
neração correspondente à relevan-
cia de suas funções." 

E o parágrafo único é mais explícito, 
porque diz: "a lei federal disporá sôbre 
o alcance e o escalonamento da suple-
mentação prevista neste artigo". 

Ora, se a lei federal vai regular a ma-
téria, ainda nos restará oportunidade 
para, de qualquer forma, impedir abusos 
como aquêles inicialmente mencionados 
pelo nobre Peputado Adolpho Oliveira. 
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O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Estão revogados os artigos. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Então, Sr. Presidente, estou 
certo de que a unanimidade desta Co-
misao aplaudirá a Emenda n.0 833, vo-
tando a favor dela. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Senador 
Wilson Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, serei rápido. Meu 
entendiment<J é de que, pela própria 
função da magistratura e pelas condi-
ções dos chamados Estados pobres, é jus-
to que o Govêrno Federal interfira no 
sentido de ajudar, financeiramente, ês-
ses Governos estaduais. É tese, como sa-
lient<Ju o próprio Deputado Chagas Ro-
drigues, que de há muito se vem crista-
lizando na opinião pública nacional. E 
nós aderimos a ela porque reconhecemos 
que será uma das formas de alçar, ca-
da vez mais, a dignidade e o prestígio 
do Poder Judiciário. Mas entendo que, 
agora, além dêsse dever, se torna uma 
obrigação inelutável, em face da apro-
vação anterior: se o Poder Federal en-
tende que deve estipular mínimos para 
a remuneraçãe da magistratura, preci-
sa dar a sua contra-prestação no sen-
tido de que os governos estaduais pos-
sam cumprir o mandamento constitu-
cional. 

Daí por que voto pela aprovação da 
emenda. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Sr. Presidente, acompanhei com a devi-
da atenção, os debates sôbre matéria 
tão relevante. Congratulo-me com o no-
bre e ilustre Senador Eurico Rezende por 
ter apresentado a Emenda n.0 833, que 
equacionou bem o problema. Se aprova-
da, dará solução ao caso dos vencimen-

tos da magistratura, dignificando a fun-
ção de juiz. 

Não devemos - e eu me sint<J à von-
tade para falar- distinguir entre gran-
des e pequenos Estados, dentro da fede-
ração. O Brasil, república federativa, é 
um só país. Não há Estados grandes nem 
pequenos. Como bem salientou o ilustre 
Senador Aurélio Vianna, haverá agora 
atrativo para aquêles que deixam as Fa-
culdades de Direit<J a fim de prestar con-
curso e ingressar na magistratura. 

Meu ilustre amigo e jurista Deputado 
Oliveira Brito foi Juíz de Direito na Ba-
hia. Percebia, no início da carreira, um 
conto e quinhentos. E quando deixou a 
magistratura, percebia - é de estarre-
cer - apenas três contos de réis! Ora, o 
Juíz que percebe, como ocorre em vários 
Estados, vencimentos mínimos, estará ao 
sabor das injunções políticas e da pres-
são local na apreciação e julgamento dos 
fatos e das causas. 

Concluindo o meu pensamento favorá-
vel à emenda, congratulo-me, mais uma 
vez, com o seu autor, o ilustre Senador 
Eurico Rezende. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Mui-
to obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado 
Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, acompanhei o Relator 
nas votações aqui realizadas sôbre a 
matéria, por considerar que o texto 
mais próprio seria o do projeto que es-
tamos estudando. Se, porém, a Comissão 
entendeu que, estabelecendo vinculações 
nos Estados o ônus transcenderia às suas 
possibilidades financeiras, é natural que, 
agora, arque com as conseqüências e 
que, assim, aprovemos a Emenda Eu-
rico Rezende. 

A independência do Juiz, Sr. Presiden-
te, não depende da remuneração. Tive-
mos no passado - e o passado do Brasil 
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atesta- sempre uma magistratura pes-
simamente paga. 

Tivemos grandes Juízes em todos os 
Estados da Federação, num atestado da-
quilo que afirmou o nobre Deputado José 
Barbosa, nem sempre correspondendo à 
verdade. Não é a regra. O Juiz pobre, lu-
tando com dificuldades financeiras, pode 
resguardar pela sua fôrça moral, a inde-
pendência de que carece, para decidir, 
com justiça, os fatos que lhe são afetos. 

Sr. Presidente, a boa remuneração do 
Juíz, aquela que lhe dá tranqüilidade, a 
êle e à sua família, sempre constitui, 
desde longos anos, um dos pressupostos 
da estrutura da magistratura. 

Assim sendo, entendo que, se invadi-
mos a área estadual para estabelecer vin-
culação de vencimentos da magistratu-
ra, não podemos fugir à contingência de 
aprovar a Emenda Eurico Rezende, como 
uma conseqüência inelutável da decisão 
que há pouco acabei de tomar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden-
te. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos proceder à votação, 
embora simbólica, em face das manifes-
tações havidas. 

Os Srs. Membros da Comissão que es-
tiverem de acôrdo com a emenda, com 
voto contrário do Sr. Relator, queiram 
se conservar sentados. (Pausa.) 

Está aprovada. 
O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-

NHO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o Sr. Deputado 
Djalma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Sr. Presidente, peço a V. Ex. a 
e ao nobre Deputado Adolpho Oliveira 
que relevem a veemência desacostumada 
com que me apresentei perante a Co-
missão, neste episódio. Tem raízes pro-
fundas na minha vida. 

São constantes as incriminações que as 
crônicas da política brasileira derramam 
sôbre as nossas vidas. As vêzes as pes-
soas mais amigas, que mais admiramos, 
mesmo estas, deixam insinuar qualquer 
coisa que forma a corrente de juízos de-
primentes. Então, imediatamente nos 
acode tôda a chamada reação telúrica 
que, em vez de ser de mágoa, de ressen-
timento, o é de subdesenvolvimento. 
Mas, até nisso, quero ter a autenticidade 
de trazer os defeitos e as pretensas vir-
tudes da minha comunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sena-
dor Josaphat Marinho, para declaração 
de voto. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - (Para declaração de voto) -
Sr. Pr•esidente, quero apenas declarar que 
votei a favor da emenda que permite à 
União complementar as vantagens da 
magistratura e do Ministério Público, por 
entender que a reforma tributária vota-
da, assim como o capítulo tributário 
previsto na Constituição não asseguram 
às Unidades federais, como deve-
riam assegurar, os recursos necessários a 
que, vivendo com. suas próprias rendas 
pudessem melhor proteger sua autono-
mia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Prossegue-se na votação das 
emendas. 

Com a palavra o nobre Sub-Relator, 
Deputado Adaucto Cardoso. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, <en-
tendo que V. Ex. a, atendendo à questão 
de ordem liminar que formulei, para se 
excluir do debate e da votação o segundo 
membro da Emenda n.0 833, o qual está 
pôsto no Capítulo do Título V das Dispo-
sições Gerais e Transitórias, também 
deve considerar a Emenda n.0 837/5 
objeto da mesma providência. Ela visa o 
mesmo objetivo da emenda anterior e é 
do Capítulo 5.0 das Disposições Transitó-
rias. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço ao nobre Deputado 
Adaucto Cardoso, Sub-Relator, que in-
dique as emendas que devem ser segui-
das do Capítulo Do Poder Judiciário. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO (Sub-Relator) - Vamos passar ago-
ra à segunda recomendação de V. Ex.a 

A Emenda n.0 839/1 diz o seguinte: 
Acrescente-se após o art. 110 o seguin-

te (lê): 
Art. - A lei federal e a estadual 
providenciarão seja a organização 
judiciária descentralizada e estrutu-
rada em carreira; as pequenas cau-
sas e infrações deverão ser julgadas 
por juízes distritais, em forma su-
maríssima e oral. 

O parecer do Relator é contrário. Dei 
parecer favorável, Sr. Presidente. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, a Emenda 
n.0 839/1 foi examinada pelo Relator que, 
inicialmente, teve grande simpatia por 
ela. Mas, cotejando o dispositivo da 
emenda com a letra "b" do § 1.0 do art. 
134 do projeto, pareceu-lhe que haveria 
uma contradição, ou uma norma desne-
cessária. 

A letra "b" do art. 134 diz: (lê): 
§ 1.0 - A lei poderá criar: 

"b) juízes togados com investidura 
limitada no tempo e competên-
cia para julgamento de causas 
de pequeno valor e substituição 
de juízes vitalícios." 

Diz a emenda: (lê) 
"A lei federal e a estadual providen-
ciarão seja a organização judiciária 
descentralizada e estruturada em 
carreira; as pequenas causas e infra-
ções deverão ser julgadas por juízes 
distritais, em forma sumaríssima e 
oral". 

Entendo que, de acôrdo com a norma 
da letra b, § 1.0 , do art. 134 se poderá 

atender aos objetivos, que são realmente 
objetivos os mais altos, da emenda apro-
vada pelo Sr. Sub-Relator, porque há ne-
cessidade de se simplificar o processo. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - A ar-
gumentação de V. Ex.a me convence e 
êsse convencimento, conectado com a 
estatística da previsão, no sentido de que 
o Plenário não aceitará a emenda, leva-
me, por economia processual, a retirar o 
destaque. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Essa emenda teve destaque 
automático pois mereceu pareceres di-
vergentes. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Os que concordam com o pa-
recer, no sentido da rejeição da emenda 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitada a emenda. 
Passa-se a outra matéria. 
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-

DOSO (Sub-Relator) - Emenda núme-
ro 839/2. Manda suprimir o § 2.0 do art. 
106, cujo texto é o seguinte: (lê) 

"O tribunal competente poderá, por 
motivo de interêsse público, em es-
crutínio secreto, por voto de dois 
terços de seus juízes efetivos, deter-
minar a remoção ou a disponibili-
dade do juiz de categoria inferior, 
assegurando-lhe a defesa. Os Tribu-
nais poderão proceder da mesma 
forma em relação a seus juízes." 

Há equívoco no parecer. O meu parecer 
foi dado contra a emenda e pela ma-
nutenção do dispositivo. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, desisto do destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro o requerimento de de-
sistência da apreciação da emenda, por-
que, no caso, o parecer do Sr. Relator é 
de acôrdo com a manutenção do texto. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO (Sub-Relator) - Passa-se à Emenda 
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n.0 873/9 (lê) "Ao art. 131 acrescente-se 
o seguinte parágrafo: 

"Os Tribunais Regionais do Trabalho 
serão compostos de dois terços de 
juízes togados vitalícios e um têrço 
de juízes classistas temporários, as-
segurada, entre os juízes togados, a 
participação de advogados e mem-
bros do Ministério Público trabalhis-
ta em proporções semelhantes às 
estabelecidas na alínea a do § 1.0 ." 

Sr. Presidente, essa emenda tem pare-
cer favorável. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, a emenda 
visa estabelecer no projeto uma regra 
para a composição dos Tribunais Regio-
nais do Trabalho. O projeto, no seu art. 
131, fixa o número de juízes do Tribunal 
Superior do Trabalho e determina sua 
composição. Quanto aos Tribunais Regio-
nais do Trabalho, silencia. 

Achei que a matéria seria da lei orgâ-
nica da Justiça do Trabalho, porque o 
projeto prevê - creio que não há mal 
nenhum em que assim se proceda - que 
estabelecida a composição de outros Tri-
bunais federais, não de última instân-
cia, também será fixada a composição 
dos Tribunais Regionais do Trabalho obe-
decidas as normas gerais de composição 
do Tribunal Superior do Trabalho. Ape-
nas diminui o número de juízes. O Tri-
bunal Superior do Trabalho tem êsse 
número fixado em 17 juízes. Várias 
emendas foram apresentadas no sentido 
de se aumentar êsse número, mas foram 
tôdas rejeitadas. São 11 juízes vitalícios, 
togados, e 6 juízes classistas, temporá-
rios, enquanto que os Tribunais Regio-
nais do Trabalho, pela emenda, têm a 
composição de 11 juízes, sendo 2/3 de 
juízes togados, vitalícios, e 1/3 de juízes 
classistas, temporários. Mantenho a re-
gra atual: 

"assegurada entre os juízes togados 
a participação de advogados e mem-
bros do Ministério Público Traba-
lhista." 

• 
A inovação, em relação à legislação 

ordinária, é a inclusão, nos Tribunais 
Regionais de Trabalho, dos membros do 
Ministério Público da Justiça do Traba-
lho. 

Pela aprovação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. que estão de acôrdo 
com o parecer do Relator, queiram per-
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-

DOSO - (Sub-Relator) - A Emenda 
n.0 849/8 é, no mesmo sentido, para 
supressão do art. 106, § 2.0 , que já foi 
rejeitada. Portanto, prejudicada. 

Passa-se, agora, à Emenda n.0 873/1 
qu(; manda incluir como competência do 
Supremo, no item I do Art. 112 a letra 
n: "processar e julgar, originàriamente: 

. .. as causas relativas à carreira ou 
a vencimentos e vantagens de juízes 
federais ou estaduais". 

Há muito tempo, Srs. Membros da Co-
missão, se faz necessário que não jul-
guem, os próprios juízes estaduais, as 
questões relativas a vencimentos e van-
tagens dêles próprios. A emenda, inspi-
rada pelo Tribunal paulista, é no senti-
do de que êsse encargo seja transferido 
para o Supremo. Dei-lhe parecer favo-
rável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Senhor Re-
lator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, o Relator é 
contrário à emenda. 

A emenda aumenta demasiadamente 
a competência do Supremo. A Comissão, 
realmente, inclinou-se pela manuten-
ção da competência do Supremo nos 
mesmos têrmos da Carta de 46. O Rela-
tor teve a preocupação de trazer tôdas 
as emendas que versaram sôbre o assun-
to ao conhecimento da Comissão. E re-
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velou que não tinha pontos de vista apai-
xonados nessa questão. Mas, da compe-
tência do Supremo, a Comissão já reti-
rou a atribuição de julgamento dos Cri-
mes de responsabilidade e comuns dos 
membros dos Tribunais de Alçada. E ago-
ra quer-se atribuir a competência de jul-
gar casos referentes a Juízes da catego-
ria inferior aos dos Tribunais de Alçada. 

Por isso, sou contrário à emenda. 
O SR. SENADOR EURICO REZENDE 

- Sr. Presidente, desejo chamar a aten-
ção da Comissão para a inconveniência 
da emenda que entrega ao Supremo Tri-
bunal Federal o julgamento em matéria 
dos casos relativos à carreira ou a ven-
cimentos e vantagens de juízes federais 
ou estaduais. 

Em vários países de civilização judi-
ciária adiantada, há sempre dispositivo 
constitucional proibindo que juízes jul-
guem vantagens e vencimentos, de juízes. 
É de todo desaconselhável, em matéria de 
vencimentos e vantagens, que êsse julga-
mento se dê ali, na intervivência do 
companheirismo que, no caso do Supre-
mo Tribunal Federal, é um pouco diluído, 
afastado ou remoto. Mas há sempre al-
gum vínculo, pelo sistema de vasos 
comunicantes sentimental. 

O Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral - falo aqui com franqueza respei-
tosa - dentro daquela área de flexibi-
lidade das leis, dentro daquela área de 
quase arbítrio, sempre poderá, em deter-
minadas circunstâncias, viver emoções, 
viver justos anseios. Então, devemos ins-
tituir um sistema em que a Magistratu-
ra não julgue nunca em causa própria. 

Daí, Sr. Presidente, ter eu apresentado 
a Emenda de n.0 849/19, em que digo: 

"Inclua-se onde convier o seguinte 
dispositivo: 
Fica instituído o Juízo Arbitral, com 
a função precípua de dirimir as de-
mandas dos Magistrados contra a 
Fazenda Pública do Estado, relati-
vamente aos vencimentos e vanta, 

gens da carreira, na forma que a lei 
especial regular." 

Sr. Presidente, o Presidente da Repú-
blica é proibido de julgar em causa pró-
pria; os membros do Executivo, vale di-
zer os Ministros de Estado, são proibi-
dos de julgar em causa própria; os Se-
nadores e Deputados são proibidos, por 
preceito constitucional, de julgar em 
causa própria. Por quê abrirmos uma 
exceção para a honrada Magistratura? 

Daí por que, l!om todo o respeito que 
me merece o Excelso Pretória e também 
o signatário da emenda, votarei contra, 
convocando a atenção do Plenário da 
Comissão para a minha emenda, ver-
sando sôbre juízo arbitral. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRI-
TO - Sr. Presidente, na verdade, se 
surgisse uma fórmula - e infelizmente 
as anunciadas não atingem ao objetivo 
- se surgisse uma fórmula capaz de 
acobertar o Juiz da contingência de jul-
gar as causas de seu próprio interêsse -
e nós sabemos como isso acontece, um 
Desembargador propõe, considera-s·e im-
pedido, os demais julgam, e assim suces-
sivamente - se se encontrasse uma 
fórmula, dizia, seria o ideal. 

Instituir, porém, o Supremo Tribunal 
Federal em juízo de primeira e única 
instância, é, sob todos os aspectos por 
que examinemos a questão, um absurdo 
que esta Comissão não pode aceitar. 

Por isso voto com o nobre Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Os Srs. Membros da Comissão 
que estão de acôrdo com o Parecer do 
nobre Relator, queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado o parecer, rejeitada a emen-
da. 
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O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Vem agora a 
Emenda n.0 873/4. 

Também é ,emenda inspirada pelo Tri-
bunal de São Paulo. 

"Cada Estado, ou Território, assim 
como o Distrito Federal, constitui-
rão uma seção judiciária, que terá 
por sede a Capital respectiva. A lei 
complementar poderá criar novas 
seções." 

Argumentam os que inspiraram a 
emenda que, realmente, as grandes cida-
des do Estado de São Paulo, como de Mi-
nas Gerais, de Pernambuco e de outras 
Unidades, poderão, dentro em pouco, es-
tar a exigir a instalação de um juízo fe-
deral. A cidade de Santos - por exem-
plo - já comporta a instalação de um 
federal. Então, a emenda preveria a ne-
cessidade com o adminículo: 

"A lei complementar poderá criar 
novas seções". 
Dou parecer favorável à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) -Com a palavra o nobre Rela-
tor, Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, o Relator 
não encontra no projeto nada que im-
peça a localização de um juízo federal 
em outra cidade que não a Capital do 
Estado. De modo que a divisão, para 
efeito da Justiça federal, nos Estados ou 
Territórios, em mais de uma seção ju-
diciária, não me pareceu matéria que 
devesse constar da Constituição uma vez 
que Lei que crie a Justiça F'ederal poderá 
tratar do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. Membros que apro-
vam o parecer queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Está aprovado, em conseqüência re-
jeitada a Emenda. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente a 

Emenda n.0 873/5 seria uma decorrên-
cia da aprovação da emenda anterior. 
Rejeitada que foi, está prejudicada a 
Emenda n.0 873/5. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, a emenda precedente, a de 
n.0 873/4, diz o seguinte: 

"Cada Estado, ou Território, assim 
como o Distrito Federal, constituirão 
uma seção judiciária, que terá por 
sede a capital respectiva. A lei com-
plementar poderá criar novas se-
ções." 

A Emenda n.0 873/5 é do seguinte teor: 

"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 fa-
to originador da ação, ou, ainda, no 
Distrito Federal." 

A emenda rejeitada anteriormente fa-
la em seção judiciária. A emenda titu-
lada n.0 873/5 não fala. Não vejo como 
esteja prejudicada. São matérias dife-
rentes. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, o Relator 
deu parecer contrário, porque não é ma-
téria de Constituição. Poderá ser dispos-
ta em lei ordinária. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Se 
não está prejudicada, temos que votá-la. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Relator manifesta seu 
parecer contrário. 

Em votação o parecer. 
Os Srs. Membros da Comissão que o 

aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado o parecer e rejeitada a 
emenda. 

Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 
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O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Está em causa a 
Emenda n.0 236/8, a última dos desta-
ques automáticos, por divergência entre 
Relator e Sub-Relator. Ela está prejudi-
cada pela Emenda n.0 873/10. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Sub-Relator considera 
prejudicada a emenda última com des-
taque automático. 

Assim sendo, está terminada a vota-
ção de tôdas as emendas que tiveram 
destaques. 

Podemos, agora, passar a conside-
rar as emendas que foram objeto de re-
querimento de destaque por parte dos 
Srs. Congressistas. 

O primeiro destaque é para a emenda 
de redação n.0 837/3, do Sr. Senador Eu-
rico Rezende. Manda redigir o art. 105, 
item II: 

"11 - O Tribunal Federal de Recur-
sos e juízes federais." 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
peço considerar retirados, independente-
mente de consulta, todos os destaques 
que eu porventura tenha requerido sôbre 
êsse capítulo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Defiro o pedido de retirada de 
todos os destaques requeridos pelo Depu-
tado Adolpho O li v eira. 

Se êste exemplo pudesse ser imitado 
pelos demais membros da Comissão, os 
nossos trabalhos seriam grandemente fa-
cilitados. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, retiro quase todos os meus 
destaques, com exceção do requerido 
para as emendas n.0 s 541 e 873/12. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retirada 
de destaques formulado pelo Sr. Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O Sr. Senador Vasconcellos Tôrres -
Sr. Presidente, retiro todos os meus des-
taques. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retirada 
de destaques formulado pelo Senador 
Vasconcelos Tôrres. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Sr. 
Presidente, retiro todos os meus desta-
ques. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retira-
da de destaques formulado pelo Sr. 
Deputado Paulo Sarasate. 

Passa-se ao pedido de destaque do 
Deputado Chagas Rodrigues, para a 
Emenda n.0 541. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- (Pela ordem) - Sr. Presidente, V. 
Ex.a. havia anunciado a votação do des-
taque para a Emenda n. 837/3, de mi-
nha autoria. E penso que compreendeu 
que eu o havia retirado, mas o destaque 
é necessário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não, V. Ex.a. não retirou o des-
taque. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CARDO-
SO (Sub-Relator) - Sr. Presidente tra-
ta-se de emenda de redação, em que o 
autor manda por no Título -"Tribunal 
Federal de Recursos e juízes federais." 
Desde que aprovamos emenda admitin-
do a criação de novos Tribunais Federais 
de Recursos, no Recife e em São Paulo, 
evidentemente devera continuar a tratar 
dos Tribunais Federais de Recursos. É 
por isso apenas que me manifestei pela 
rejeição da Emenda de Redação núme-
ro 837/3. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação o parecer. 

Os Srs. Congressistas que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o parecer, está rejeitada a 
emenda. 
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O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Destaque para 
a Emenda 541. Destacada, está prejudi-
cada pela aprovação das Emendas 849/11 
e 849/12. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Relator-Geral concorda 
com o Sr. Sub-Relator? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Concordo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Deputado Chagas Ro-
drigues tem alguma objeção a fazer a 
respeito da prejudicialidade da emenda? 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, pediria apenas 
que essa prejudicialidade fôsse esclare-
cida, informando o nobre Relator qual 
a emenda que foi aprovada e em que têr-
mos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Diz a Emenda n.0 541: 

"No caso de antiguidade, o Tribunal 
poderá recusar o juiz mais antigo 
sàmente pelo voto da maioria abso-
luta de seus membros efetivos, repe-
tindo-se a votação até se fixar a in-
dicação." 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
O que quero, Sr. Presidente, é rejeitar a 
emenda. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - A Emenda de n.0 849/12, aprova-
da, diz o seguinte: 

"No caso de antiguidade o Tribunal 
poderá recusar o juiz mais antigo sà-
mente pelo voto de maioria absoluta 
de seus membros efetivos, repetindo-
se a votação até se fixar a indica-
ção." 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Exatamente. Pois houve apro-
vação de requerimento de destaque e 
quero, precisamente, rejeitar a emenda 
para adotar o texto do projeto que me 
parece mais liberal, mais seguro e que 

garante melhor. De modo que pediria a 
palavra para encaminhar a votação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Deputado. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - (Para encaminhar a votação) 
Srs. Congressistas, se entendemos, como 
o nobre Deputado Paulo Sarasate e ou-
tros Srs. Deputados, que só por voto de 
2/3 deve perder-se a condição de Depu-
tado ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - De-
ve não, perde. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) -Permite o nobre orador um apar-
te. (Assentimento do orador.) A Emenda 
n.0 541 fala em maioria. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Exato, mas o projeto fala em 
3/4. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) -Mas V. Ex.a pediu destaque para 
a Emenda n.0 849/12, já aprovada. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Mas é e\t!dente. Se requeri des-
taque para essa emenda no sentido de 
ser rejeitada e mantido o texto do pro-
jeto, é evidente que, qualquer outra 
emenda idêntica aprovada, no mesmo 
sentido, faz com que prevaleça, então, o 
destaque. O que quero é manter o texto 
do projeto. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - A regra do Art. 134, letra b, in-
ciso II, não se refere à suspensão de 
funções dos juízes. Isso está no Art. 106, 
onde se exige voto secreto e quorum de 
2/3. Aqui, é apenas para não aceitar in-
dicação. É outra hipótese, não de cassa-
ção de função, que seria assemelhada 
àquela outra que determina que o Tribu-
nal, por 2/3, suspenderá os juízes, das 
funções, ou decretará disponibilidade. 
Com 2/3 e voto secreto. Mas, aqui, se 
trata apenas de indicação. 
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O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Compreendo. Aqui, o que se 
quer, pela emenda, é impedir que, por 
simples maioria absoluta, o mais antigo 
tenha promoção. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
Sr. Deputado Adaucto Cardoso. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
em virtude de destaque, em emenda an-
terior foi aprovada a letra da Emenda 
n.0 849/12. No caso de antiguidade, o 
Tribunal poderá recusar o juiz mais an-
tigo somente pelo voto da maioria abso-
luta de seus membros, repetindo-se a vo-
tação até se fixar a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Para melhor orientação: a 
emenda aprovada se refere à "maioria 
de seus membros". Não se refere a efe-
tivos. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Não, não fala. A 
emenda do Senador Eurico Rezende só 
tem esta diferença: fala em membros 
efetivos, alteração esta que me parece 
irrelevante. De forma que a prejudiciali-
dade era indiscutível, em virtude do des-
taque que se aprovou para a Emenda 
n.0 849/12. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (Pela ordem) -Se me permitem, 
o fundamental não é tratar-se de mem-
bros efetivos, é o quorum. O projeto quer 
que apenas por três quartos dos desem-
bargadores se impeça a promoção do 
mais antigo. Isso é fundamental, porque, 
impedido nessa promoção, o desembar-
gador está, automàticamente, moral-
mente, impedido até de continuar na 
Magistratura! 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Está 
cassado! 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - O projeto deu maior garantia. 
Muitas vêzes o fato, pode ocorrer, por 
motivos momentâneos, por situações po-
líticas, num corpo de magistrados. E 
nós não devemos permitir que, por sim-
ples maioria absoluta, o mais antigo, que 
tem seu direito assegurado à promoção, 
seja prejudicado. 

Dêste modo, fico com o projeto, mais 
liberal e que melhor garante o direito 
à promoção por antiguidade. 

Defendo a idéia de que o destaque re-
querido para emendas está automàtica-
mente requerido para tôdas as emendas 
idênticas, pois, de outra maneira, tería-
mos que pedir destaque para dez, vinte 
emendas. O destaque, no caso, é para o 
tipo de emenda, tendo em vista a neces-
sidade de manter o dispositivo do pro-
jeto governamental. É, portanto, o }ilro-
jeto original do Govêrno melhor garan-
tidor e significa mais segurança. Nós não 
podemos, por simples maioria absoluta, 
ocasional, impedir a promoção do juiz 
mais antigo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Ale.ixo) -Devo resolver uma questão de 
ordem. Sou informado pelo Sr. Sub-Re-
lator e pelo Sr. Relator de que houve, 
quanto à Emenda n.0 541, uma delibera-
ção do Plenário da Comissão, em atenção 
a uma outra emenda. Consideramos sem-
pre, quando votadas emendas semelhan-
tes, que não há prejuízo para essa ou 
aquela emenda. Elas se consideram aten-
didas. 

Sendo assim, o destaque requerido, an-
tes da aprovação daquela emenda igual 
a esta, implica na ressalva da aprecia-
ção da matéria proposta pelo Sr. Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

Temos, portanto, que considerar o se-
guinte: o assunto está propriamente 
apreciado pela Comissão. Vamos saber 
somente se a Comissão, reformando o 
seu parecer, votará favoràvelmente à 
substituição de 3/4 pelo quantum da 
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mawna absoluta, se a Comissão resolve 
rever o seu voto e, neste caso, contrariar 
o parecer do Relator. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Sr. Presidente, a emenda é con-
trária à substância do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O parecer do Sr. Relator é 
contrário, porque o requerimento de des-
taque é para a rejeição. 

Assim, a aprovação da emenda, con-
trária ao texto, significa, exatamente, 
que é contra o requerimento de destaque 
que propõe a rejeição. Aprovado o pa-
recer está, por via de conseqüência, re-
jeitada a emenda. 

Em votação o parecer do Relator, que 
implica na manutenção do quorum. 

Os Senhores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -

Sr. Presidente, peço verificação da vo-
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vai-se proceder à verifica-
ção da votação. 

Os Senhores que aprovam o parecer do 
Relator, votarão "sim" e os que o rejei-
tam votarão "não". 

Procede-se à chamada. 

Foi aprovado o parecer e assim, con-
siderado mantido o quorum e, conse-
qüentemente, rejeitada a emenda. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães re-
quer destaque da Emenda n.0 427/9, ao 
art. 106, inciso III, a que se oferece a se-
guinte redação: 

"irredutibilidade de vencimentos, su-
jeitos apenas aos impostos gerais, 
que, entretanto, não poderão absor-
ver mais de dois duodécimos da re-
muneração percebida." 

Trata-se de matéria que foi aceita. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Retiro o destaque, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o requerimento de 
retirada do destaque. 

O Sr. Senador Eurico Rezenda apre-
sentou requerimento de destaque da 
Emenda n.O 840/1, que manda incluir no 
art. 108, inciso II, depois da expressão 
"Poder Legislativo", os vocábulos: "Por 
intermédio do Poder Executivo". 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, esta emenda é importante. 
Mantenho o requerimento de destaque. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
o projeto assim dispõe: 

"Compete aos Tribunais: 

11 - elaborar seus regimentos in-
ternos e organizar os serviços 
auxiliares; propor ao Poder 
Legislativo " 

Diz a emenda: 
"por intermédio do Poder Executivo 
a criação ou. extinção de cargos e a 
fixação dos ... " 

Quer dizer, pretende o Senador Eu-
rico Rezende que os Tribunais se enten-
dam com o Legislativo por intermédio do 
Executivo. 

O parecer é contrário. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, para encami-
nhar a votação, o nobre Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, o Art. 104 do Projeto 
estabeleceu a paridade, que é uma das 
necessidades prementes em obséquio até 
mesmo da justiça social neste País. 
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:1!: desagradável, Sr. Presidente, verifi-
car-se o tremendo desnível salarial entre 
servidores do Judiciário e do Legislativo 
frente aos do Poder Executivo. 

A comunidade funcional do Poder 
Executivo vem sendo marginalizada dia 
a dia, mês após mês, ano após ano. 

O Congresso Nacional votou o institu-
to da paridade. O Sr. Presidente da Re-
pública remeteu para o Congresso Na-
cional Mensagem visando ao instituto da 
paridade e o Projeto no Art. 104 consa-
gra a paridade. No entanto, o Poder Le-
gislativo e o Judiciário, com liberdade 
plena de votar o aumento salarial de 
seus servidores, vêm perturbando a con-
quista da paridade. 

Apresentei emenda mandando incluir 
no Art. 108, n.0 ·li, o seguinte: 

Compete aos Tribunais: 
ll - elaborar seu regimento interno 

· e organizar os serviços auxiliares, 
propor ao Poder Legislativo por in-
termédio do Poder Executivo a cria-
ção ou extinção dos respectivos ven-
cimentos, proventos ... 

Ora, Sr. Presidente, fiz várias opera-
ções mentais para verificar de que ma-
neira se poderia pôr uín freio na inicia-
tiva do Judiciário e na iniciativa do Le-
gislativo para se conseguir o nivelamen-
to salarial neste País. 

Só vi um caminho. Lamentàvelmente, 
não encontrei outra opção. Foi o de que 
as mensagens a êste respeito, quer do 
Poder Legislativo, quer do Poder Judi-
ciário, sejam encaminhadas ao Congres-
so por intermédio do Poder Executivo. 

Sei perfeitamente que a minha inicia-
tiva pode representar diminuição do po-
der de Iniciativa do Judiciário e do meu 
próprio Poder. Sei que a minha franque-
za pode ter implicações antipáticas, no 
seio da comunidade funcional do Legis-
lativo e do Judiciário. Mas isso não me 
importa, porque sou francamente, entu-
siàsticamente a favor do instituto da 

paridade. Ou se aprova a minha emenda 
ou vamos derrogar o instituto da pa-
ridade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, pela ordem, 
o Sr. Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- (Pela ordem) - Sr. Presidente, a 
emenda do Senador Eurico Rezende pa-
rece-me que contém um êrro grave co-
metido sob o pretexto de defender o ins-
tituto da paridade. O êrro grave é o de 
diminuir o Poder Judiciário, dando uma 
situação de dependência do mesmo ao 
Poder Executivo, quando os órgãos dos 
Podêres Judiciário, Executivo e Legisla-
tivo devem ser independentes e harmô-
nicos entre si. 

O instituto da paridade não deixa de 
ser defendido se nós recusamos apoio a 
esta emenda, porque se os Tribunais fi-
zerem propostas ao Legislativo com vio-
lação do preceito da Lei Maior que es-
tabelece a paridade, compete ao Poder 
Legislativo ajustar êsses vencimentos em 
têrmos constitucionais, acrescendo que 
ainda há uma outra medida que pode 
corrigir qualquer êrro nas propostas do 
Judiciário, que é o recurso ao veto. O 
Poder Executivo, através do veto, exer-
cerá uma fiscalização para que as nor-
mas constitucionais sejam respeitadas. E 
ainda ao próprio Poder Judiciário, que 
é quem vela, em última instância, pelo 
fiel cumprimento das normas constitu-
cionais. 

De forma que não há necessidade de 
que, a pretexto de se defender o insti-
tuto da paridade se cometa um êrro 
maior. (1\luito bem!) 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) -Desejava dar um esclarecimento. 
O Sr. Sub-Relator emitiu parecer sôbre 
o assunto mas não estou encontrando 
uma outra proposição que mereceu pa-
recer favorável. 

Diante do acúmulo de serviço, propo-
nho que passemos ao estudo da matéria 
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seguinte até que eu encontre aquela ou-
tra proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Pàssa-se ao pedido de desta-
que do Deputado Ulysses Guimarães, 
para a emenda n.0 245/1. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
foi rejeitada a Emenda n.0 245/1. A lei 
ordinária não pode elevar o número de 
Ministros nem se deve retornar ao regi-
me de 1946, quando se fazia o aumento 
por emenda constitucional, dependendo 
de proposta do Supremo Tribunal Fe-
deral. É aquilo a que visa a Emenda do 
nobre Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães, para encami-
nhar a votação. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, sabemos que 
constituiu uma garantia, objeto de acir-
rada defesa, não direi do Judiciário, mas 
das instituições, que o número de mem-
bros do Supremo Tribunal Federal só 
pudesse ser aumentado por proposta do 
próprio Supremo Tribunal Federal. 

A razão disso, Sr. Presidente, é fácil de 
ser compreendida. É que, como o Supre-
mo Tribunal Federal é, acima de tudo, 
um órgão político, na boa, na alta com-
preensão de Justiça, não se pode permi-
tir que, a qualquer momento, se esteja a 
determinar o aumento do número dos 
juízes do Tribunal, não no interêsse do 
Judiciário e da Nação, mas no de con-
seguir-se maioria no mesmo Tribunal. 

Portanto, Sr. Presidente, esta emenda 
é da maior importância porque se co-
necta com a atribuição que sempre se 
deu ao Judiciário, através do Supremo 
Tribunal Federal, sendo o órgão supre-
mo - mesmo com respeito ao Executi-
vo, com respeito ao Legislativo - a 
grande instância nacional, a última pa-
lavra principalmente sôbre os grandes 

problemas, notadamente aquêles de con-
seqüência política para o País. 

Assim, tira-se êste poder de só atra-
vés de proposta motivada do Supremo 
haver aumento do número de seus mem-
bros. 

Poderemos- e já há precedentes que 
mostram isso, Sr. Presidente - aumen-
tar o número de juízes do Supremo Tri-
bunal Federal, não no intuito do melhor 
funcionamento dessa alta instituição, 
mas para que se possa eventualmente, 
conseguir maioria na mesma Côrte. E 
eu entendo que se deve entregar ao Su~ 
premo, como era antigamente, o juízo, o 
critério para propor a alteração dos seus 
quadros, com o aumento do número de 
juízes. 

1l:ste, o objetivo da emenda. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O parecer é contrário. 

Os Srs. representantes que aprovam o 
parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Rejeitada a emenda. 

Comunico aos· Senhores Congressistas 
que acabo de verificar que, apesar da 
generosidade de alguns colegas, retiran-
do pedidos de destaque para emendas, 
ainda assim temos 58 (cinqüenta e oito) 
requerimentos de destaque a êste capí-
tulo! De modo que não seria possível, co-
mo tanto desejava esta Presidência, ven-
cer, nesta primeira fase da sessão, nossa 
tarefa. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- (Pela ordem.) Sr. Presidente, retiro os 
destaques que solicitei a êste capítulo. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A colaboração de V. Ex.a é de 
grande valia. Se seu exemplo fôsse imi-
tado pelos demais Srs. Congressistas, te-
ríamos tempo de, ainda nesta reunião, 
liquidar êste capítulo. 
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Assim sendo, marco uma segunda reu-
nião para hoje, às 15.30 horas. 

Está encerrada a reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Existente o quorum, decla-
ro aberta a sessão. Dispensa-se a leitu-
ra da ata. Vamos prosseguir nos nossos 
trabalhos. 

Dou aos Senhores Membros da Comis-
são a notícia de que, em face de nume-
rosas desistências de reexame da maté-
ria, temos, quanto ao Capítulo do Poder 
Judiciário, a tarefa de apreciar somente 
cinco destaques. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT 1\IARI-
NHO - Sr. Presidente, acredito ter 3 
destaques a êsse Capítulo. De dois dêles 
vou desistir. Ficará um para apreciar 
com o nobre Sub-Relator. 

Logo que V. Ex.a anunciar, para não 
perder tempo, direi a V. Ex.a qual é. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
há um pedido de destaque para a Emen-
da n.0 849/4: "Ao art. 119: Transforme-
se o parágrafo único em § 1.0 e acres-
cente-se um § 2.0 com a seguinte reda-
ção: 

"§ 2.0 - Os juízes militares e toga-
dos do Superior Tribunal Militar te-
rão vencimentos iguais aos dos juí-
zes do Tribunal Federal de Recur-
sos." 

Essa emenda foi aceita. Parecer favo-
rável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alei:xo) - A emenda foi atendida. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - Segue-se pedido de destaque 
para a Emenda n.0 849/5: 

"§ 2.'' - Os dissídios relativos a aci-
dentes de trabalho.são da competên-
cia da Justiça Ordinária." 

Essa matéria foi rejeitada. O parecer 
é pela rejeição. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Quem 
é o requerente do destaque? 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - Senadores Eurico Rezende e 
Heribaldo Vieira. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - De-
sisto. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - De-
sisto. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO- Emenda n.0 837/2: 

"O agente do Ministério Público que 
ultrapassar os prazos processuais de-
cairá da competência funcional, nos 
casos e condições que a lei estabele-
cer." 

Rejeitada. É matéria de legislação or-
dinária. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
-Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Senador 
Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- (Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, gostaria de saber qual o pa-
recer do Relator-Geral. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Pela 
rejeição, porque se trata de matéria de 
legislação ordinária. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, há longos anos que 
juízes e promotores ultrapassam prazos 
processuais. E há longos anos que ouço 
que a matéria é de legislação ordinária. 

Sr. Presidente, uma das inconformida-
des da minha vida de advogado, sempre 
foi com o desrespeito à lei, com as pro-
telações processuais praticadas por juí-
zes e agentes do Ministério Público. 

Esta Comissão conta, em caráter orna-
mental, com vários advogados, e nenhum 
dêles, entre os quais o nobre Sub-Rela-
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tor, Sr. Deputado Adaucto Cardoso, po-
derá afirmar contra esta verdade: a re-
gra geral no País vem sendo o desrespei-
to aos prazos processuais. Criou-se até 
uma denominação irônica, em têrmo de 
gíria, para caracterizar aquilo que se 
chama de "geladeira". Promotor, juiz, de-
sembargador, Ministro do Tribunal Fe-
deral de Recursos, Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, todos engavetam pro-
cessos, e o único recurso é o advogado 
reclamar. Mas, via de regra, o advogado 
não reclama, porque, em alguns casos, 
em algumas ocasiões, em algumas cir-
cunstâncias, tem receio do mau funcio-
namento do "fígado" judiciário. Esta é 
que é a verdade, Sr. Presidente. 

Quero chamar a atenção para que não 
se trata de atribuição, via de regra, de 
lei ordinária. Trata-se de competência. 
Perguntar-se-á então: como fazer uma 
lei ordinária, estabelecendo multa, esta-
belecendo suspensão para o Promotor e 
para o Juiz? Mas essa lei nunca se faz, 
ou, se feita, nunca se aplica, nunca se 
executa. Assim deve-se criar uma con-
tingência de ordem moral para os agen-
tes do Ministério Público e para a magis-
tratura. No instante em que um Promo-
tor ou um Juiz extrapola, isto é, ultra-
passa um prazo processual, êle perde a 
competência. Se êle passou 2, 3, 10, 20 
dias ou 1 mês sem se manifestar sôbre 
um processo, se perdeu o prazo proces-
sual, êle não pode tocar mais neste pro-
cesso. ~le decai da competência funcio-
nal. E nisso está, Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Comunico ao nobre Sr. Sena-
dor Eurico Rezende que, de acôrdo com 
o Regimento, do qual S. Ex.a está sendo 
cada vez mais atento cumpridor, se es-
gotou o seu prazo. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Agradeço a V. Ex.a, Sr. Presidente. Fa-
ço um apêlo à Comissão, principalmente 
àqueles que se amarguram e se revoltam 
diante da protelação processual, que é 
regra geral no País, a fim de que aten-

tem para o sentido, para as consequen-
cias benéficas, para as implicações, em 
obséquio da ordem pública, que ins-
piram a minha emenda. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O parecer é pela rejeição. Os 
Srs. Congressistas que aprovam o pare-
cer do Sr. Relator, que secunda o pare-
cer do Sr. Sub-Relator, queiram conser-
var-se como se encontram. (Pausa.) 

Rejeitada a emenda. 
O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 

Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vai ser feita a chamada. 

Aprovaram o parecer do Relator 15 Srs. 
Congressistas. Rejeitaram-no, 14. Está 
rejeitada a emenda. 

Continua com a palavra o Sr. Sub-Re-
lator.· 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) - O próximo é o 
remanescente pedido de destaque do no-
bre Senador Josaphat Marinho. Emenda 
n.0 448 ao Art. 134: "Só por proposta do 
Tribunal de Justiça poderá ser alterado 
o número dos s~us membros, e dos de 
qualquer outro Tribunal". 

Tenho a impressão de que o dispositivo 
do projeto determina que a organização 
judiciária só poderá ser alterada por 
proposta ou com a concordância do Tri-
bunal. Com isso teríamos prejudicado es-
sa emenda do Senador Josaphat Mari-
nho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Relator deseja ouvir o 
Sr. Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Antes 
de usar a palavra o nobre Senador Jo-
saphat Marinho, quero consultar a Mesa 
sôbre se já não se votou uma emenda em 
relação ao Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Creio que foi adiada. Iniciamos sua apre-
ciação. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Realmente, quanto ao Supre-
mo Tribunal Federal houve um pedido 
de destaque do Deputado Ulysses Gui-
marães e a matéria foi adiada. Foi vo-
tada emenda que recai sôbre o § 5.0 do 
art. 134 que trata de Organização Judi-
ciária. Foi substituído o texto do projeto, 
que reza que a lei de organização não 
deve ser alterada por cinco anos por uma 
redação melhor. "A organização judiciá-
ria não será alterada ... " De modo que é 
cabível, nos têrmos da minha resposta e 
do meu entendimento, que se aprecie o 
requerimento de destaque e conseqüente-
mente a emenda do Senador Josaphat 
Marinho. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Sr. Presidente, reconsiderando meu pa-
recer, opino a favor do requerimento de 
destaque do Senador Jasaphat Marinho. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Obrigado a V. Ex.a Ganhamos tempo e 
segurança. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A emenda incide sôbre o art. 
134, encartado na seção oitava, sob o tí-
tulo da Justiça dos Estados. A emenda 
está assim redigida - e eu me permito 
fazer uma ponderação para melhor es-
clarecimento: 

"Só por proposta do Tribunal de 
Justiça poderá ser alterado o núme-
ro de seus membros e dos de qual-
quer outro tribunal." 

Como é meu desejo colaborar, embo-
ra não me esteja manifestando, peço a 
atenção do nobre Senador Josaphat Ma-
rinho para a questão que está aqui im-
plícita na sua declaração. O Tribunal de 
Justiça ficaria com atribuição de pro-
por a alteração do número de seus mem-
bros e dos de qualquer outro tribunal. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
V. Ex.a tem razão. O nobre Relator e o 
Sub-Relator poderão fazer a retificação 
de natureza geral. Exatamente a adver-
tência do nobre Presidente é para que 

o Tribunal de Justiça não fique com a 
faculdade de sugerir a modificação da 
composição de outros Tribunais, mas pa-
ra que cada qual dêles tenha essa prer-
rogativa com referência à sua própria 
organização. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Estou apenas pedindo aten-
ção. Não vou opinar. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - (Questão de ordem.) Sr. Pre-
sidente, a minha questão de ordem diz 
respeito ao seguinte: Na feitura da reda-
ção que vamos elaborar, evidentemente 
teremos de zelar no sentido de que não 
haja incongruência. Se achamos que é 
importante para o Tribunal Estadual, em 
nome de sua autonomia, de sua indepen-
dência, que tenha essa prerrogativa, não 
vejo como negá-la ao Supremo Tribunal 
Federal. É a tese no sentido de uniformi-
zarmos. Não posso compreender que pos-
samos, chocantemente, inferiorizar, nes-
sa prerrogativa de independência, justa-
mente o Supremo Tribunal Federal. É 
uma incoerência, Sr. Presidente, que evi-
dentemente não podemos situar. 

Faço apêlo ao eminente Relator-Geral 
da matéria, no sentido de que preserve-
mos, no momento oportuno, desde que 
prevalece a tese de que compete aos tri-
bunais essa iniciativa, que ela seja tam-
bém respeitada quanto ao Supremo Tri-
bunal Federal. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) -A emenda objeto do destaque 
do nobre Senador Josaphat Marinho foi 
votada e o Sr. Presidente fêz uma obser-
vação que será objeto de exame do Sr. 
Relator. Creio que, para a emenda da 
composição do Supremo Tribunal Fe-
deral, há destaque ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Foi adiada a votação do re-
querimento de destaque da emenda pa-
trocinada pelo Sr. Deputado Ulysses Gui-
marães. Teremos, ainda, de apreciar es-
sa matéria. 
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O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- A emenda que acaba de ser aprova-
da ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não chegou a ser aprovada. 
Teve parecer favorável mas, antes de 
submetê-la, pedi licença para fazer uma 
ponderação quanto ao texto, que me pa-
receu criava para o Tribunal de Justiça 
a situação de ficar como árbitro da com-
posição de qualquer outro tribunal, seja 
de um Estado ou de outro. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Convém excluir a parte final. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Sub-Relator está propon-
do se exclua a parte final. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - De 
acôrdo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os que aprovam 
conservem-se como estão. (Pausa.) 

Aprovada a exclusão. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO (Sub-Relator) -Emenda n.O 429. 
Pedido de destaque do Senador Aurélio 
Vianna. "Os órgãos da Justiça do Traba-
lho são os seguintes: I. .. , II ... , e III. .. 
§ 1.0 - O Tribunal Superior do Trabalho 
compor-se-á de 21 Juízes, com a denomi-
nação de Ministros, sendo: 11 togados e 
vitalícios e 10 classistas e temporários". 

O parecer é contrário. A experiência 
dos chamados "juízes classistas" nos tri-
bunais de trabalho não é animadora. São 
os chamados "votos sistemáticos" dos 
tribunais de trabalho. 

Na sustentação da emenda, o nobre Se-
nador Aurélio Vianna fala em juízes do 
Govêrno. Os juízes togados não são juí-
zes do Govêrno, são magistrados, nomea-
dos pelo Govêrno, como os classistas. É 
verdad{' que não são tirados, nem dentre 
os empregadores nem dentre os empre-
gados. As vêzes, êsses chamados juizes 
classistas, que são realmente em menor 

número, em face dos juízes togados, es-
clarecem sôbre peculiaridades de traba-
lho, quando acontece serem do mesmo 
ofício do reclamante. Não há porém por 
que aumentar de maneira tão desme-
dida o Tribunal Superior do Trabalho, 
fazendo preponderar votos muitas vêzes 
parciais sôbre os togados. Os votos dos 
chamados classistas vão crescer e podem 
preponderar sôbre os dos chamados juí-
zes togados e vitalícios, que não são re-
presentantes nem classistas. É por Isso 
mesmo que, com a sumaridade indispen-
sável, opino contra a emenda. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - De 
acôrdo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -O Sr. Relator concorda com o 
parecer do Sr. Sub-Relator. Passamos à 
votação. Para encaminhá-la, tem a pa-
lavra o autor do requerimento do desta-
que, Senador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA -
(Encaminhamento de votação.) Sr. Pre-
sidente, a formulação da emenda, como 
tôda a sua justificação, vem de um grupo 
sindical dos mais importantes do País. 
Creio que hoje temos 11 togados e vitalí-
cios e cinco juízes classistas. Éles gosta-
riam que houvesse a paridade. Assim, fi-
cariam dez classistas, cinco representan-
tes dos empregados e cinco dos emprega-
dores. Afinal de contas, somos porta-
vozes e instrumentos da vontade popular. 
Se alguns sindicatos de classe nos fize-
ram êsse pedido, o nosso dever era o de 
apresentá-lo ao Congresso Nacional, que 
está votando uma nova Constituição. Éles 
têm as suas razões de pleitear o que 
pleitearam, e nós, de atendermos ou não 
às suas aspirações. Infelizmente não vai 
ser aceita a emenda. Já não o foi pelo 
Sub-Relator e pelo Relator da matéria. 

Mantenho o destaque, Sr. Presidente -
não tenho como retirá-lo. E espero a 
compreensão do Plenário. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -O parecer do Sr. Relator, bem 
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como do Sr. Sub-Relator, é no sentido 
da rejeição da emenda, assim redigida: 

"O Tribunal Superior do Trabalho 
compor-se-á de 21 juízes, com a de-
nominação de Ministros, sendo onze 
togados e vitalícios, dez classistas e 
temporários." 

Os Srs. que aprovam o parecer quei-
ram manifestar-se permanecendo como 
estão. (Pausa.) 

Contra os votos declarados do Sena-
dor Aurélio Vianna e do Deputado Adol-
pho Oliveira foi rejeitada a emenda. 

O Sr. Deputado Adaucto Cardoso -
Destaque à Emenda n.O 653. O Sr. Sena-
dor Eurico Rezende e o Sr. Deputado 
Nicolau Tuma são os primeiros reque-
rentes. A emenda pretende o seguinte: 

"A lei organizará o serviço jurídico 
da União e o das autarquias federais 
não abrangidas pelo § 2.0 do art. 162, 
atribuindo aos seus membros os 
mesmos direitos e vantagens assegu-
rados aos do Ministério Público da 
União, observado, porém, o dispos-
to no art. 94." 

O parecer é pela rejeição, Sr. Presi-
dente. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Pela 
rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Te-
nho a impressão de que o nobre Senador 
Eurico Rezende vai esclarecer melhor 
essa matéria, porque foi procurado e, no 
cumprimento do seu dever, achou por 
bem patrocinar essa causa. Tanto que, 
quando fomos procurados também por 
êsse grupo profissional, fizemos-lhe de 
imediato uma pergunta: Quem o autor 
da emenda e quem está patrocinando, 
como subscritor, o pedido de destaque? 
Então a resposta: Deputado Nicolau Tu-
ma e Senador Eurico Rezende. 

Com o mesmo entusiasmo com que 
S. Ex.a defendeu a causa justa da Ma-

gistratura dos Estados e tantas outras 
causas, algumas delas de somenos im-
portância em comparação com esta, da-
rá agora S. Ex.a, todos nós o esperamos, 
os seus esclarecimentos, porque com o 
seu verbo e o seu fervor poderá modifi-
car mesmo o pensamento do próprio 
Sub-Relator e do Relator da matéria. 

~sse grupo foi o único que ficou ex-
cluído da proteção constitucional. ~ co-
mo que um órgão, abandonado à pró-
pria sorte, êsse grupo previdenciário im-
portantíssimo, que vem prestando gran-
des serviços, no seu setor, ao País e que 
clama por justiça e por eqüidade. Todos 
os outros grupos da mesma espécie fo-
ram atendidos. Apenas êsse ficou aban-
donado, relegado a segundo plano, co-
mo se fôsse o rebutalho, como se não 
merecesse a menor consideração. 

Portanto, Sr. Presidente, espero do no-
bre Deputado por São Paulo, autor da 
emenda, e do Senador Eurico Rezende 
que convençam, com seus argumentos, 
pois estudaram a matéria em mais pro-
fundidade, receberam e aceitaram a in-
cumbência de serem os advogados dêsse 
grupo. Então, esperamos suas luzes, em 
obséquio da verdade. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Continua em votação. 

O SR. DEPUTADO NICOLAU TUMA -
Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Para encaminhar a votação, 
como autor da emenda, tem a palavra o 
Sr. Deputado Nicolau Tuma. 

O SR. DEPUTADO NICOLAU TUMA -
(Encaminhamento de votação) Sr. Pre-
sidente, ilustres Congressistas, diante 
das palavras do nobre Senador Aurélio 
Vianna, tenho a impressão de que já 
seria dispensável a defesa da emenda 
por parte de seu autor. Entretanto, S. 
Ex.a pediu que prestasse alguns esclare-
cimentos a respeito. 

Na realidade, há um grupo de Pro-
curadores e de funcionários dos serviços 
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jurídicos da União não contemplados no 
Projeto de Constituição. 

O Art. 135 trata do Ministério Público: 
"A lei organizará o Ministério Públi-
co da União junto aos Juízes e Tri-
bunais Federais". 

E no Art. 162, § 2.0 , diz o Projeto: 
"Na exploração, pelo Estado, da ati-
vidade econômica, as emprêsas pú-
blicas, as autarquias e sociedades de 
economia mista reger-se-ão pelas 
normas aplicáveis às emprêsas pri-
vadas, inclusive quanto ao direito do 
trabalho e das obrigações." 

Como se vê, os Procuradores dos Ins-
titutos e do Serviço Jurídico da União 
não estão abrangidos nem pelo capítulo 
do Ministério Público e nem sequer pelo 
§ 2.0 do art. 162, do Projeto de Constitui-
ção. Até então, estiveram êles vincula-
dos ao Ministério Público da União. 

O Art. 94 veda a vinculação. A emen-
da respeita o art. 94, entretanto, asse-
gura aos Procuradores e aos membros 
do Serviço Jurídico da União direitos e 
vantagens que êles recebem e a que fa-
zem jus desde 1953 ou 1955, se não me 
falha a memória. 

Nestas condições, Sr. Presidente, é ne-
cessário dar-se a êste grupo funcional 
uma situação legal; e nada melhor do 
que agora, através da emenda proposta. 
A Constituição, então, aprovada a emen-
da, obrigaria a apresentação de um pro-
jeto de lei organizando o serviço jurídi-
co da União e o das autarquias federais 
não abrangidos pelo § 2.0 ·do art. 162 e 
atribuindo aos seus membros os mes-
mos direitos e vantagens assegurados 
aos do Ministério Público da União, ob-
servado porém o disposto no art. 94, isto 
é, a não-vinculação. 

Ora, Sr. Presidente, os Procuradores 
dos Institutos têm sôbre seus ombros 
responsabilidades iguais à dos Procura-
dores do Ministério Público da União. Se 
uns agem no setor fazendário, os outros 

agem no setor parafazendário, defendem 
os interêsses dos Institutos e agora, são 
obrigados também ao serviço de con-
sultoria. Assim, poderia aqui especial-
mente ser mencionado o caso dos Pro-
curadores do IAPI, Instituto cujo orça-
mento vai a perto de 1 trilhão de cruzei-
ros. Com a unificação da Previdência So-
cial, os vários Institutos terão um orça-
mento superior a 2 trilhões de cruzeiros, 
isto é, mais de 1/3 do Orçamento Geral 
da República. Ora, êstes Procuradores e 
êstes servidores do serviço jurídico da 
União, que têm também responsabilida-
des definidas, nem estão abrangidos pe-
lo capítulo do Ministério Público, nem se-
quer se acham enquadrados naquele em 
que se devem subordinar às leis traba-
lhistas, isto é, § 2.0 do art. 162 da Cons-
tituição. 

Sr. Presidente, se a lei vai dispor futu-
ramente sôbre os seus estatutos, nada 
melhor que a Constituição desde já o di-
ga. A Constituição tantas vêzes tem fei-
to remissão à lei complementar, que mais 
uma remissão em nada prejudicará a 
clareza desta Constituição. 

Tenho a impressão de haver, assim, 
prestado as informações solicitadas pelo 
nobre Senador Aurélio Vianna, esperan-
do que as luzes do nobre Senador Euri-
co Rezende posam cobrir as falhas por-
ventura apresentadas por quem lhes fa-
la. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, a matéria vem sendo 
ventilada há muito tempo e por isso é 
uma reivindicação já existente na aten-
ção dos nossos círculos parlamentares. É 
de salientar, inicialmente, que a emen-
da não acarreta aumento de despesa. 

Qualquer hostilidade à unificação dos 
serviços jurídicos da União e das autar-
quias só pode residir numa espécie de 
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vaidade do Ministério Público da União, 
em não querer nivelar-se em matéria 
de denominação, com o serviço jurídico 
das autarquias. Não vejo, Sr. Presidente, 
diferença alguma entre o Ministério Pú-
blico da União e o que podemos chamar 
de Ministério Público - e público é -
das autarquias. E, se alguém me objetar 
de que há diferença, demonstrarei, de lo-
go, que a diferença, em matéria de quan-
titativo, em tarefas e atribuições, é con-
tra o serviço jurídico das autarquias. En-
quanto o Ministério Público da União só 
atua àbviamente na defesa dos interês-
ses da União, conectados com o Poder 
Judiciário, os procuradores das autar-
quias, além de desempenharem êsse 
munus em muito maior quantidade de 
processos - basta consultar as estatísti-
cas, e é óbvio pela diversificação das au-
tarquias - exercem também a função 
interna de consultoria. 

Eu mesmo, Sr. Presidente, conheço, em 
Brasília, muitos procuradores de autar-
quias que, de envolta com seu trabalho 
nos cancelos judiciários, prestam tam-
bém sua colaboração em processos admi-
nistrativos, dando pareceres e oferecen-
do desate a questões importantíssimas. 

Ora, quando o Govêrno cria autar-
quias, quer econômicas, quer previden-
ciárias, é porque reconhece que não pode 
suportar no círculo da administração di-
reta os pesados encargos. Então, é des-
centralizada a administração. 

Sr. Presidente, lamento não dispor de 
mais tempo para prosseguir nas minhas 
considerações, mas não há razão algu-
ma, a não ser por vaidade, da parte do 
Ministério Público da União, para não 
querer manter a mesma intervivência 
constitucional - e logo com os seus ir-
mãos prejudicados - daquilo que po-
demos chamar, efetivamente, de fato, de 
Ministério Público das autarquias. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - Sr. Presidente, peço a pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Antônio Feliciano. 

O SR. DEPUTADO ANTôNIO FELI-
CIANO - Sr. Presidente, meu pronun-
ciamento é favorável à aprovação da 
emenda que acaba de ser defendida pelo 
Deputado Nlcolau Tuma e pelo Senador 
Eurico Rezende: 

"A lei organizará os serviços jurídi-
cos da União e das autarquias não 
abrangidas pelo § 2.0 do art. 162, 
atribuindo aos seus membros os 
mesmos direitos e vantagens assegu-
rados ao Ministério Público da 
União, observado, porém, disposto 
no art. 94." 

Pela síntese, que se encontra como 
justificativa da proposição ora aprecia-
da por esta Comissão, constata-se - e 
foi esta a afirmativa dos defensores da 
emenda - que não acarreta a proposi-
ção aumento de despesa, nem abre ex-
ceção, pois visa a estruturar em bases 
orgânicas duas carreiras que em áreas 
diversas têm as mesmas finalidades do 
Ministério Público da União. Não impli-
ca reivindicação personalista alguma, 
porquanto respeita rigorosamente o 
princípio de não equiparação de venci-
mentos. Opõe-se à vinculação Inscrita 
no art. 94 do Projeto de Carta Constitu-
cional. 

Sr. Presidente, conheço a função dos 
procuradores autárquicos, porquanto du-
rante vários anos na minha vida desem-
penhei o cargo de procurador do Institu-
to de Aposentadoria e Pensões dos Em-
pregados em Transportes e Cargas, na 
Cidade de Santos. Sei do volume de tra-
balho entregue aos que desempenham 
essa função, da qual me afastei há mui-
tos anos, por ter pedido exoneração. 
Além dos trabalhos de assistência jurídi-
ca é intenso o movimento de consultas 
e enorme a participação dos procurado-
res com a responsabilidade dos pronun-
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ciamentos em todos os processos que 
transitam pelas autarquias. 

Com estas expressões, Sr. Presidente, 
justifico o meu voto favorável à emen-
da ora discutida. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo mais quem quei-
ra pronunciar-se sôbre a matéria, dou a 
palavra ao Sr. Sub-Relator, que a solici-
ta, para pronunciar-se sôbre os argu-
mentos expendidos. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - (Sub-Relator) Sr. Presidente, 
também eu posso falar ex cathedra 
sôbre esta matéria, procurador de au-
tarquia que tenho sido durante lar-
gos anos da minha vida. Aposentado, 
sem receber aposentadoria enquanto 
exerço mandato legislativo, conheço bem 
a atividade de procurador das autar-
quias. E todos os argumentos aqui ex-
pendidos teriam para mim extraordiná-
rio valimento, se se tratasse de reivindi-
car a manutenção dos honorários do car-
go. Realmente, exercem funções valiosas, 
atividades das mais louváveis, têm gran-
de capacidade na sua maioria, enfim 
são uma classe extremamente poderosa. 
E êsses argumentos para mim valem a 
fim de que não se lhes tire um celtil se-
quer dos seus vencimentos. Mas, quan-
to a dar àqueles procuradores de autar-
quias, que de par com o seu exercício 
de procurador podem advogar, como eu 
advoguei, como todos advogam, as mes-
mas garantias do Ministério Público da 
União, isto parece exagêro. 

O Sr. Senador Eurico R.ezende - O 
Procurador da União também pode ad-
vogar. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - l!:les podem advogar - e é in-
dispensável mesmo, para o bom exer-
cício da profissão de Procurador de au-
tarquia, que continuem advogando. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - No 
Ministério Público da União ninguém 
prestou concurso. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Os 
procuradores da União também advo-
gam. 

O SR. DEPUTADO ADAUCTO CAR-
DOSO - O membro do Ministério Pú-
blico da União não pode advogar, de mo-
do que a Constituição, por outro lado, 
estabelece a obrigatoriedade do concur-
so para o Ministério Público da União. 
Em verdade, o Ministério Público da 
União não advoga. Trata-se daquilo que 
o nobre Deputado Oliveira Brito chamou, 
com muita razão, de a magistratura-de-
pé. Não há paridade entre a função do 
Ministério Público e a função do Pro-
curador de autarquia. É preciso reconhe-
çamos essa realidade e, portanto, nos 
curvemos àquilo que é tranqüilo: não se 
pode dar a êles as mesmas garantias da 
chamada magistratura-de-pé. 1l:les po-
dem advogar, podem prosperar na pro-
fissão, têm outras condições que o Mi-
nistério Pública da União não tem, e se-
rá demasiado, será mesmo inexplicável 
que se estendam a essa nobre classe dos 
procuradores, seguida dos consultores, 
dos assistentes jurídicos, dos auxiliares 
jurídicos, os privilégios e as garantias do 
Ministério Público da União. 

Por isso que mantenho meu parecer, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, requeiro votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Concederei, porém, antes, a 
palavra ao nobre Relator-Geral, Sena-
dor Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
_ (Relator.) Sr. Presidente, quero jus-
tificar o meu voto contrário à emenda. 
Quando emiti o parecer sôbre as emen-
das, fiz questão de frisar que havia re-
fugido de emitir parecer favorável a 
emendas que cuidassem de exceções, fôs-
sem elas as mais legítimas. 
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Não estamos votando, Sr. Presidente, 
um projeto de lei ordinária. Estamos vo-
tando uma Constituição. Centenas de 
emendas cuidam de casos em cujo mé-
rito não quero neste momento entrar, 
cujo objetivo de justiça o tempo não me 
permite examinar. Mas acredito que, se 
cuidarmos da situação de determinada 
classe de servidores, de funcionários pú-
blicos, e se nos perdermos no exame de 
exceções quando da discussão e votação 
do Projeto de Constituição, estaremos 
abrindo um precedente que trará as con-
seqüências mais graves para o trabalho 
que nos cabe realizar. 

Sr. Presidente, o Capítulo do Poder 
Judiciário trata de disposições gerais 
sôbre êsse Poder, dos Tribunais Superio-
res da União, da Justiça especializada, 
da Justiça dos Estados e do Ministério 
Público Federal. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - E ês-
se grupo ficou fora. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - A 
exceção está nisso. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Os Procuradores das autarquias, os 
Assistentes-Jurídicos, os Auxiliares-Jurí-
dicos, os Consultores não podem, sem que 
se examine as conseqüências dessa ver-
dadeira equiparação, constar, através de 
dispositivo amplo, das disposições da 
Constituição Federal. Em tempo oportu-
no, através de instrumento hábil, o Con-
gresso Nacional há de cuidar dessa si-
tuação, para que, em face e em função 
do texto da Constituição Federal, não se 
cometam injustiças. Agora, Sr. Presiden-
te, devo dizer com tôda a sinceridade, 
não é momento para tal. Meu voto é 
contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passa-se à votação nominal. 
Os Srs. Membros que votarem a favor do 
parecer votarão sim; os que votarem 
contra o parecer votarão não e, neste 
caso, estarão aprovando a emenda. 
(Pausa.) 

Houve abstenção do Sr. Deputado 
Chagas Rodrigues e do Sr. Senador José 
Guiomard. Votaram com o parecer do 
Relator, pela rejeição da emenda, 8 Srs. 
Congressistas. Votaram não, pela apro-
vação da emenda, 11 Srs. Congressistas. 
A emenda foi aprovada. 

Temos agora a votação da emenda pa-
ra a qual pediu destaque o Sr. Deputado 
Ulysses Guimarães, emenda que atribui 
ao Supremo Tribunal Federal a privativa 
competência de propor o aumento do 
número de membros do mesmo tribunal. 
A matéria já foi discutida, de modo que 
considero melhor, desde logo, proceder-
se à votação. Os Srs. Congressistas que 
aprovam a emenda queiram conservar-se 
como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 
O Sr. Deputado Martins Rodrigues -

Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Com a palavra, pela ordem, o 
nobre Deputado Martins Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES- O Sr. Deputado Ulysses Guima-
rães, a meu pedido, deve ter feito o pe-
dido de destaque dessa emenda. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Deputado Martins Ro-
drigues teve as informações solicitadas e 
considera convenientemente explicado o 
assunto. 

Passamos, agora, à matéria concer-
nente ao estado de sítio. Tem a palavra 
o Sr. Deputado Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO -
Sr. Presidente, como Sub-Relator do Po-
der Executivo, e esta parte abrange gran-
de número de emendas, acredito que se-
ria melhor a Comissão tratar dessa ma-
téria ainda durante o dia. Assim, quero 
pedir a Vossa Excelência que submeta 
aos autores do requerimento de prefe-
rência uma proposição minha no senti-
do de que, logo após a discussão e vo-
tação da matéria pertinente ao estado 
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de sítio, possa ser discutido o Capítulo 
do Poder Executivo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não havendo objeção, defiro 
o pedido do Sr. Deputado Accioly Filho. 

Vamos, portanto, cuidar da matéria 
relativa ao estado de sítio. Convido o 
Sr. Sub-Relator, Sr. Senador Wilson 
Gonçalves, a tomar assento à Mesa e ini-
ciar a orientação dos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
Srs. Membros da Comissão, do exame 
das proposições subsidiárias apresenta-
das ao Capítulo V, do Título II do Pro-
jeto, tomei como ponto de partida do 
meu pronunciamento, na qualidade de 
Sub-Relator, a Emenda n.0 359, de auto-
ria do ilustre Deputado Humberto Lu-
cena, que transplanta para o texto do 
Projeto o capítulo respectivo da Consti-
tuição de 1946. 

Esta orientação, Sr. Presidente e Se-
nhores Representantes, não é mais do 
que o prolongamento da orientação que 
adotei no exame do Capítulo dos Direitos 
e Garantias Individuais. Devo confessar 
que, embora tenha procurado, não en-
contrei dentre as emendas apresentadas 
outra que dispusesse mais atualizada-
mente sôbre objetivo principal, ou seja, 
a iniciativa para a decretação do estado 
de sítio. 

Na verdade, reconheço que o texto da 
Constituição de 1946 merece, em alguns 
pontos, atualização. Dada à impossibili-
dade da apresentação de subemendas, 
teria eu de aceitar uma das emendas que 
me foram submetidas à apreciação. So-
mente esta aprecia o capítulo de ma-
neira geral; tôdas as demais se referem 
apenas a artigos, a incisos, a parágrafos 
etc. Assim, a minha orientação foi a se-
guinte: aceitar esta emenda como base 
e julgar as demais em função do seu 
atendimento. 

Agora o que comporta é exatamente o 
exame dos destaques. Foi essa a minha 
orientação. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
A emenda é do nobre Deputado Hum-
berto Lucena. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Aliás, há uma dúvida. Alguém já 
me disse que é de V. Ex.a a emenda. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Não. É do Deputado Humberto Lucena. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - A cópia que chegou às minhas 
mãos está assinada pelo Deputado Hum-
berto Lucena. 

O Deputado Martins Rodrigues - É 
dêle mesmo. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
V. Ex.a, então, aceita a emenda como 
base para apreciação das demais? 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- Aceitei a emenda e julguei tôdas 
as demais prejudicadas, porque atendi-
das. Digo o seguinte: 

"Pela aprovação. Está mais confor-
me com a tradição do nosso direito 
constitucional. A experiência repu-
blicana demonstra que, nos casos de 
real necessidade, o Congresso Nacio-
nal sempre colaborou com o Presi-
dente da República na decretação do 
estado de sítio." 

:tl:sse o fundamento do meu pronuncia-
mento. As emendas, em seguida, aten-
didas com a aceitação da emenda tal. 
Tôdas, de modo que esta emenda serviu 
de base às nossas deliberações. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Está com a palavra o Sr. Re-
lator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, no título 
da Declaração de Direitos, a divergência 
entre o Sub-Relator e o Relator foi em 
tôrno das Emendas n.0 ' 747, 130/51, 
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457-A, 82/21, 359, 821 e 681/14. No Capí-
tulo do estado de sítio essa divergência 
se situou exatamente na Emenda n.0 359, 
porque o Relator, mantendo o projeto, 
considerou as outras emendas prejudi-
cadas. 

Quando da apresentação do meu pa-
recer sôbre as emendas fiz questão de 
frisar essa divergência. Minha preocupa-
ção foi manter o projeto em tudo que, 
no meu entender, não fôsse demasia. 
Fiz questão de acentuar que, no capítulo 
da Declaração de Direitos, através da 
aprovação de inúmeras emendas reco-
mendadas pelo Sub-Relator, haviam sido 
operadas profundas alterações. Citei 
como exemplo a aprovação da Emenda 
n.0 326, no Capítulo dos Direitos e Ga-
rantias Individuais, que mereceu o apoio 
do Relator e do Sub-Relator. 

Maiores alterações, eu julgava e julgo, 
nesse capítulo do estado de sítio, não 
válidas, em face da realidade brasileira. 

Há uma reformulação nesse capítulo 
do projeto, em relação à Constituição de 
1946, não só em substância como tam-
bém quanto à apresentação da matéria. 

No art. 152, inciso I, a primeira alte-
ração é que, a exemplo do que dispôs o 
projeto no art. 10, inciso III, um dos 
motivos apontados para a decretação do 
estado de sítio é a grave perturbação da 
ordem ou ameaça de sua irrupção. A re-
dação é a mesma do art. 10 do projeto 
que trata da intervenção federal: 

". . . pôr têrmo a grave perturba-
ção da ordem ou ameaça de sua 
irrupção." 

O art. lO já foi objeto de exame e vo-
tação por parte desta Comissão. Peço 
que o nobre Deputado Oliveira Brito me 
corrija, se por acaso estiver cometendo 
algum lapso de memória. 

Parece-me que o inciso III do art. 10, 
que diz: "é vedada a intervenção nos Es-
tados, salvo para pôr têrmo a grave per-

turbação da ordem, ou ameaça de· sua 
irrupção", não sofreu qualquer altera-
ção. Assim, a Comissão já se manifes-
tou sôbre essa primeira alteração do pro-
jeto. A redação, a meu ver, é mais con-
forme com os objetivos da medida ex-
trema do estado de sítio. 

Quanto ao § 2.0 , que relaciona as au-
torizações, as faculdades que o Presiden-
te tem para suspender as garantias 
constitucionais no caso do estado de sí-
tio, há pouca modificação entre o que 
figura na Constituição de 46 e o que 
consta do projeto. 

Diz o art. 209 da Constituição de 46: 
"Durante o estado de sítio decreta-
do com fundamento em o n.0 I do 
artigo 206, só se poderão tomar con-
tra as pessoas as seguintes medidas: 
I - obrigação de permanência em 
localidade determinada;" 

É o que diz exatamente a letra a, do 
§ 2.0 , do art. 152 do projeto. E reza a le-
tra b do mesmo parágrafo: 

"b) a detenção em edifícios não des-
tinados aos réus de crimes comuns;" 

As letras c, d e e, do § 2.0 do projeto, 
são repetições dos incisos I, II e III, do 
parágrafo único, do citado art. 209 da 
Carta de 46. 

No que se refere à intervenção nas em-
prêsas concessionárias de serviço públi-
co, o projeto dá nova redação à norma. 
A Constituição de 46 estabelece apenas 
a intervenção nas emprêsas concessioná-
rias, e o projeto diz: 

"o uso ou a ocupação temporária de 
bens das autarquias, emprêsas pú-
blicas, sociedades de economia mista 
ou concessionárias de serviços pú-
blicos, assim como a suspensão do 
exercício do cargo, função ou em-
prêgo nas mesmas entidades;" 

Esta hipótese me parece assemelhada 
à intervenção. 
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No § 3.0 há uma inovação. Reza o § 3.0 : 

"A fim de preservar a integridade e 
a independência do País, o livre fun-
cionamento dos podêres e a prática 
das instituições, quando gravemente 
ameaçadas por fatôres de subversão 
ou corrupção, o Presidente da Repú-
blica, ouvido o Conselho de Seguran-
ça Nacional, poderá tomar outras 
medidas estabelecidas em lei." 

Inicialmente, segundo publicação da 
imprensa, êste parágrafo terminaria na 
palavra "medidas". Entretanto, o pro-
jeto encaminhado ao Congresso Nacio-
nal estabelece a ressalva: "medidas es-
tabelecidas em lei". 

O projeto, como a Comissão sabe, foi 
inspirado em dispositivo análogo da 
Constituição francesa, que tive a preo-
cupação de transcrever no meu parecer 
inicial antes do encaminhamento ao ple-
nário para votação global. Devo, entre-
tanto, esclarecer à Comissão que, pelo 
cotejo dos textos, verifica-se que as me-
didas atribuídas ao Presidente da Re-
pública francesa, no artigo assemelhado 
ao § 3.0 do art. 152, são muito mais am-
plas, pois aqui tôdas as medidas que 
o Presidente da República poderá adotar 
durante a vigência do estado de sítio, de 
acôrdo com a hipótese do § 3.0 , serão 
"medidas estabelecidas em lei". 

Finalmente, Sr. Presidente, a Consti-
tuição de 1946 reza que o Presidente da 
Repúblicadeverá fazer relatório ao Con-
gresso Nacional sôbre as providências 
adotadas durante o estado de sítio. No 
caso, o projeto, no art. 153, estabelece 
um prazo de cinco dias para que o Pre-
sidente da República submeta o seu ato 
ao Congresso Nacional. Esta determina-
ção é decorrência da faculdade que tem, 
pelo projeto, o Presidente da República 
de decretar a medida extrema. 

Sr. Presidente, Srs. Representantes, 
não examinei o capítulo da suspensão 
de direitos nem a matéria do estado de 
sítio isoladamente. Procurei examiná-
las, tendo em vista tôdas as outras me-

didas que têm como objetivo a seguran-
ça nacional e que estão consignadas no 
projeto. Assim, o fato de obrigar o pro-
jeto que o Presidente da República sub-
meta o seu ato, dentro de cinco dias, 
acompanhado de justificativa, ao Con-
gresso Nacional e, bem assim, os comen-
tários que fiz àqueles dispositivos que 
discrepam da Constituição de 46 - e os 
uso como têrmo de comparação, pois a 
emenda eleita pelo Sub-Relator reproduz 
o dispositivo da Constituição de 46 -
levou-me a oferecê-los como justifica-
ção do meu parecer favorável à ma-
nutenção do projeto. Quero, contudo, fri-
sar o último comentário que fiz. Enten-
do que ao Relator-Geral de um projeto 
de Constituição não cabe examinar os 
dispositivos de determinado capítulo da 
Constituição, sem ter em vista tôdas as 
outras medidas com o mesmo objetivo. 
E o objetivo do Relator foi sempre o 
de, sem quebra da ênfase que o projeto 
dá aos problemas de segurança nacio-
nal, formular pareceres a emendas que 
não permitissem que essa ênfase viesse 
a diminuir os direitos e as garantias in-
dividuais. Assim agimos no capítulo dos 
direitos e garantias. Assim também nos 
dispositivos quanto à intervenção, sub-
metendo uma série de hipóteses à dis-
ciplina da lei complementar. Assim foi 
feito, igualmente, quando examinamos os 
dispositivos que autorizam o Presidente 
da República ou o Congresso Nacional a 
permitir o trânsito ou a permanência 
temporária de tropas em território na-
cional, submetendo a medida às hipóte-
ses previstas em lei complementar. As-
sim também agiu o Relator no que toca 
ao fôro militar para civis. Aceitou e 
defendeu a medida de proteger os direi-
tos individuais, levando todos os casos, 
através de recurso ordinário, ao Supre-
mo Tribunal Federal. 

O contrôle do Congresso, quanto ao 
estado de sítio, está consagrado no pro-
jeto, que determina deva o Presidente da 
República submetê-lo à nossa considera-
ção, no prazo de 5 dias. 
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O Relator não teria a pretensão, que 
seria nesse caso uma pretensão vã, de 
ignorar que o projeto dá ao instituto 
maior rigidez. Reconhece essa circuns-
tância, com a sinceridade que tem colo-
cado em todos os seus pronunciamentos 
perante esta Comissão, mas entende que, 
a par dessa rigidez, o projeto permite o 
contrôle do Congresso Nacional, permite 
o estabelecimento de um sistema de 
freios e contrapesos, de modo a que o 
instituto possa ser utilizado sem que se 
transforme em instrumento iníquo de 
supressão da liberdade ou de perseguição 
política. 

O parecer, pois, é favorável ao texto 
do projeto. (lUuito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem, assim, a Comissão o pa-
recer do Sr. Relator, que não está ajus-
tado ao parecer do Sr. Sub-Relator. Te-
mos que submeter à votação o parecer 
do Sr. Relator. Antes de anunciada a 
votação, e agora explicando que é para 
encaminhar a votação, o Sr. Deputado 
Adolpho Oliveira pediu a palavra. Dou 
a palavra a S. Exa. 

O SR. DEPUTADO ADOLPIIO OLI-
VEIRA - (Encaminhamento da vota-
ção) - Sr. Presidente, Srs. Congressis-
tas, quero louvar o eminente Sr. Sub-
Relator, quando aceita a Emenda n.0 

359, do eminente Deputado Humberto 
Lucena, dando-lhe parecer favorável. 
Creio que a emenda do Deputado Hum-
berto Lucena atende com perfeição aos 
objetivos democráticos de quantos se 
batem por um dispositivo realmente con-
sentâneo com a tradição brasileira, a fi-
gurar no texto da nossa Constituição. 

Não precisaria lembrar aqui, Sr. Pre-
sidente, as vantagens, em qualquer hipó-
tese da remessa dos pedidos relativos ao 
estado de sítio ao Congresso Nacional. 
Nem mesmo será possível dizer que, em 
todos os casos, o Congresso dá o estado 
de sítio solicitado pelo Executivo. Tive-
mos, aqui, muito recentemente, um 
exemplo, tivemos aqui uma experiência. 

E tanto o Congresso andava bem, resis-
tindo ao pedido de estado de sítio, que o 
próprio Presidente da República de en-
tão desistiu e retirou sua mensagem. 

Trata-se daquele estado de sítio solici-
tado pelas fôrças armadas, por intermé-
dio do então Ministro da Guerra, Gene-
ral Jair Dantas Ribeiro, quando Presi-
dente da República o Sr. João Goulart. 

O pedido de estado de sítio veio ao 
Congresso Nacional e êste resistiu. En-
tendeu que não estava configurada a in-
teireza tôda daquelas razões que podiam 
ditar a necessidade de ser concedido 
aquêle recurso excepcional. E o Brasil 
saiu da crise, em face do funcionamento 
nonnal e correto, tanto do Poder Le-
gislativo como, naquela hipótese, do Po-
der Executivo. A Constituição era ade-
quada. O dispositivo era bom, e é justa-
mente aquêle dispositivo que nós, atra-
vés do parecer do Sub-Relator, eminen-
te Senador Wilson Gonçalves, vamos 
agora ter oportunidade de votar. 

Finalmente, Sr. Presidente, a referên-
cia feita pelo eminente Relator, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis, para justi-
ficar o estranho § 3.0 do art. 152 do pro-
jeto governamental, por certo diz res-
peito a um dispositivo da Constituição 
francesa. Nossa nova Constiuição tem, 
asim, uma inspiração internacional. Ora 
a Constituição de Bonn, ora a francesa, 
por vêzes até a italiana, e outras como 
a búlgara, a polonesa, a iugoslava, ou 
talvez tôdas estejam sendo objeto de 
transcrição. Mas o art. 16 da Carta fran-
cesa diz o seguinte: 

"Desde que as instituições da Repú-
blica, a independência da nação, a 
integridade de seu território, ou exe-
cução de seus compromissos interna-
cionais estejam ameaçados de ma-
neira grave e imediata, e que o fun-
cionamento regular dos podêres pú-
blicos constitucionais esteja inter-
rompido, o Presidente da República 
toma as medidas indicadas pelas cir-
cunstâncias, depois de consulta ofi-
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cial ao Primeiro-Ministro, aos Pre-
sidentes das Assembléias e ainda ao 
Conselho Constitucional. 
l!:le disso informa a nação, através 
de mensagem. 
Essas medidas devem ser inspiradas 
pela vontade de assegurar aos podê-
res públicos constitucionais, nos me-
nores detalhes, os meios de cumprir 
sua missão. O Conselho Constitucio-
nal é consultado a êsse respeito. O 
parlamento se reúne de pleno di-
reito." 

E como lá é parlamentarismo, ainda 
há referência à Assembléia Nacional que 
não pode ser dissolvida durante o exer-
cício dêsses chamados podêres excep-
cionais. 

Não quero mais o precioso tempo des-
ta Comissão: senão, eu poderia lembrar 
a experiência dos comentários à Cons-
tituição francesa, com a justificativa 
dêste art. 16, que surgiu como resultado 
remoto de uma conversa do ex-Presiden-
te francês Albert Lebrun com o próprio 
General De Gaulle. Lebrun, durante o 
conflito mundial de 39, ficou inteira-
mente impossibilitado de tomar as pro-
vidências adequadas à situação de guer-
ra, e a França mergulhou na melanco-
lia, da qual veio a renascer, com a re-
sistência no ultramar, e, no exterior, 
através do Govêrno francês no exílio. 
Se êsse dispositivo estivesse na Consti-
tuição Francesa, naquela época, o Pre-
sidente Lebrun poderia ter interpretado 
a vontade do País e assumido a posição 
que, mais tarde, De Gaulle veio a assu-
mir na Grã-Bretanha. 

Ainda outra referência que me caberia 
trazer, seria de que a França, quando da 
elaboração dêsse dispositivo, esta v a a 
braços com terrível crise: a guerra da 
Argélia e a ameaça de insubordinação 
das Fôrças Armadas. Paris viveu dias de 
grande receio, com o temor do próprio 
desembarque de pára-quedistas na Ca-
pital francesa, porque havia aquêle ris-
co imediato da completa subversão da 
ordem, na grande nação européia. 

Sr. Presidente, não há, portanto, qual-
quer têrmo de comparação entre o dis-
positivo da Carta francesa e êste pa-
rágrafo 3.0 : 

"A fim de preservar a integridade e 
a independência do País, o livre fun-
cionamento dos podêres e a prática 
das instituições, quando gravemente 
ameaçados por fatôres de subversão 
ou corrupção ... " 

Ora, veja V. Ex.a, êsses fatôres terrí-
veis de corrupção que ameaçam a inde-
pendência do País e a sua integridade. 
E o Presidente, nesse caso, depois de ou-
vido o Conselho de Segurança Nacional, 
isto é, os Srs. Ministros, poderia tomar 
outras medidas estabelecidas por lei. 

Tenho, portanto, como perfeita a ar-
gumentação do eminente Sub-Relator, 
ilustre Senador Wilson Gonçalves, e não 
posso acolher a opinião,- sempre ouvida 
com o maior encantamento por todos 
nós, do eminentíssimo Senador Antônio 
Carlos Konder Reis, porque temos de dar 
a solução brasileira, a solução que, está 
provado, funcionou bem no passado. Se 
neste capítulo funcionou bem, por que 
vamos alterá-la agora? (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra, para encami-
nhar a votação, o nobre Senador Josa-
phat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - (Encaminhamento de votação) 
Sr. Presidente, o estado de sítio é sabi-
damente uma rutura no mecanismo nor-
mal do regime de direitos e garantias. 
Onde quer que êsse estado de exceção 
se admita, são necessárias cautelas in-
dispensáveis a que não perturbe em de-
masia o funcionamento normal das ins-
tituições criadas. 

A experiência brasileira não aconselha 
a que se estabeleçam preceitos demasia-
do fortes na concessão de prerrogativas 
ao Poder Executivo para a adoção e dis-
ciplina do estado de sítio. 

Não há tempo de reviver aqui os gra-
ves inconvenientes verificados sob a Pri-
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meira República e a que tantas vêzes se 
referiu Rui Barbosa, para assinalar, .so-
bretudo, que o estado de sítio não reco-
menda nenhum povo que o admita, e 
que todo Govêrno que dêle se serve tan-
gencia sempre para a prática do poder 
abusivo. 

Ora, no caso, justifica-se tanto mais a 
aceitação da emenda Humberto Lucena, 
judiciosamente recebida pelo nobre Sub-
Relator, quanto se atente em que êste 
Projeto de Constituição, em tôda a sua 
estrutura, tem como um dos objetivos 
essenciais, se não o primacial, fortalecer 
o Poder Executivo na engrenagem insti-
tucional criada. Todo o sistema do pro-
jeto se arrima nessa base. Não há capí-
tulo, não há título, em que não se in-
clua, direta ou indiretamente, uma nor-
ma que preserve ao Poder Executivo o 
exercício de uma parcela de autoridade, 
ainda quando se trate de preceitos espe-
cíficos da competência do Poder Legis-
lativo ou do Poder Judiciário. 

Além disso, e dentro dessa linha de 
fortalecimento do Poder Executivo, o 
projeto prevê múltiplas restrições aos di-
reitos e garantias individuais que podem 
ser aplicadas a qualquer tempo. Note-se 
bem, por exemplo, que o art. 150, man-
tido pela Emenda Eurico R·ezende, per-
mite suspender direitos políticos por ato 
de subversão ou corrupção com objetivo 
político. A medida é admissivel em 
qualquer época, e não apenas durante a 
fase do regime ou estado de exceção. 

A par disso, há um capítulo da Segu-
rança Nacional destinado a fortalecer a 
ação do Poder Executivo, permanente-
mente. 

Não há, portanto, razão para ampliar-
se ainda mais o poder do Presidente da 
República na prática do estado de sítio. 
E o projeto agrava sensivelmente o re-
gime até aqui dominante. Basta que se 
assinale que, de um lado, pelo art. 152, 
é o Presidente da República que decreta 
estado de sítio e, de outro lado, pelo ar-

tigo 154, parágrafo único, até as imu-
nidades dos membros do Congresso Na-
cional poderão ser suspensas durante o 
estado de sítio. 

Ora, a Emenda Humberto Lucena res-
tabelece, no particular, o sistema da 
Constituição de 46. E assim foi aceita 
pelo nobre Sub-Relator, que teve o cui-
dado de assinalar que o seu entrosa-
mento no sistema do projeto não per-
turba o conjunto criado. Apenas, no 
particular, atenua a rigidez estabelecida. 

Os demais podêres excepcionais sub-
sistem para o Poder Executivo, quer 
através do capítulo da segurança na-
cional, quer através das restrições per-
manentemente impostas ao exercício dos 
direitos e garantias individuais, para não 
se falar no aumento das prerrogativas 
estabelecidas para a decretação da inter-
venção federal nos Estados. 

Nada justifica, portanto, que se adote 
êste regime. A prudência aconselha que, 
resguardado o -prestígio da autoridade, 
como está, quer pelo regime de 1946, 
quanto ao estado de sítio, quer pelos 
mais que o projeto fortal·ece, não se 
agrave também, em demasia, o regime 
já de si excepcional e tendente a exer-
cício abusivo da autoridade. 

Para não estender-me em outros ar-
gumentos, dadas as nossas limitações de 
prazo, cumpre-me assinalar que a repre-
sentação do MDB votará a favor da 
emenda Humberto Lucena por êsses mo-
tivos e na forma da fundamentação ex-
posta pelo nobre Sub-Relator Senador 
Wilson Gonçalves. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Para encaminhamento de vo-
tação, tem a palavra o nobre Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Encaminhamento de votação) 
- Sr. Presidente, o estado de sítio é uma 
medida de exceção, medida singular. 
Sendo assim, precisamos caracterizá-la 
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bem, dentro dêste pressuposto de singu-
laridade, porque também uma medida 
violenta - violência necessária, não há 
dúvida. 

Nossos esforços são, e sei que os de 
tôda a Comissão, no sentido de concertar 
um entendimento em que a medida seja 
colocada dentro da sua perspectiva exa-
ta, correta. 

Eu pediria a ponderação, sempre tão 
criteriosa, do eminente Sr. Relator sôbre 
a parte relacionada com outras medidas 
referidas em lei. 

Acontece, porém, Sr. Presidente, que a 
excepcionalidade das medidas está na 
Constituição com o resguardo, as caute-
las da Constituição. Permitir que a ma-
téria fôsse regulada por lei ordinária ou 
lei complementar, seria autorizarmos, 
a priori, sem limitações, a violência das 
providências, que seriam votadas por 
maioria mais flexível. Não saberíamos 
as condições em que se justificariam es-
sas providências tôdas, inclusive, no que 
diz respeito ao Congresso, as relativas à 
suspensão das garantias da imunidade. 

Parece-me, Sr. Presidente, e êste tem 
sido sempre o entendimento, conveniente 
caracterizar a matéria logo na Consti-
tuição e só na Constituição, para que se 
saiba bem o que se estará autorizando, 
e não deferir à lei a especificação da 
violência de medidas, que não sabemos 
quais são. Acredito que não está na in-
tenção do nobre Relator que se chegue a 
um elastério dessa medida, porque seria 
quase que um cheque em branco em ma-
téria de providências de grande reper-
cussão na vida nacional, como restrições 
de direitos etc. 

Eram, Sr. Presidente, as ponderações 
que desejava formular no sentido de con-
certarmos uma solução que, realmente, 
enquadre uma providência tão drástica 
nos limites exatos, apertados, angustio-
sos. É um dos assuntos em que até é 
preferível pecarmos por êrro de concei-
tuação estreita, a o fazermos por êrro 

de interpretação difusa, lata, ou através 
da lei. Não sabemos o que se poderá 
decidir amanhã. 

Eram estas as ponderações que dese-
java formular. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra para encami-
nhar a votação o nobre Deputado Djal-
ma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
(Ecaminhamento de votação) - Sr. Pre-
sidente, conceituo diferentemente o caso. 
A meu ver, o que constitui a violência é o 
atentado à integridade, às leis do País, 
ao livre funcionamento dos podêres. A 
fim de prescrevê-los é que medidas de-
vem ser tomadas, para exigir a decre-
tação do estado de sítio. 

Ao longo dêste debate, a respeito de 
outras emendas, a Comissão tem ouvido 
o recurso que muitas vêzes sustenta os 
pronunciamentos do nobre Deputado 
Chagas Rodrigues, ou seja, a invocação 
do Direito Americano. 

Desejo recordar à Comissão o pronun-
ciamento da Suprema Côrte americana, 
quando daquela medida que evacuou os 
descendentes dos.japonêses das costas do 
Pacífico. Levado o caso à consideração 
da Suprema Côrte americana, embora 
se alegasse decreto do Presidente, e tam-
bém se apresentasse lei . do Congresso, 
prevaleceu como fundamental para a de-
cisão daquele Tribunal a necessidade da 
preservação das instituições do País, da 
sua integridade, através do entendi-
mento do General Witt. E todo o lastro, 
todo o alicerce da decisão do Tribunal 
americano foi que um militar, nesse ins-
tante e nesse lance, teria melhor com-
preensão dos perigos que poderia sofrer 
o país, sua integridade, a prática das 
instituições e livre funcionamento dos 
podêres. 

Então, quando os japonêses levaram à 
consideração do Tribunal a violência a 
seu direito, a sua fidelidade a seu país, 
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embora descendentes daquela nação ori-
ental, o Tribunal reconheceu que a pro-
vidência, tomada pelo General Witt de-
terminava sua aceitação ao longo da in-
terpretação constitucional. Não chegou 
sequer a apresentar o dispositivo em que 
se alicerçava a decisão, mas achou que 
a lei seria favorável àquela medida de 
evacução da população de descendentes 
japonêses, a fim de se preservar o livre 
funcionamento dos podêres, a integri-
dade do país e as instituições democrá-
ticas. 

Então, Sr. Presidente, diante do caso, 
o pronunciamento justificador do meu 
voto é o seguinte: aceito a medida nesta 
parte, entretanto, admito o parecer do 
Senador Wilson Gonçalves, quando exige 
o quorum de 2/3 para que, no estado de 
sítio, se suspendam as imunidades par-
lamentares . 

De sorte que desejo que fique retra-
tada minha posição quanto à suspensão 
das imunidades parlamentares: em vez 
de exigir a maioria absoluta, exijo 2/3. 

ll:sse, o meu pronunciamento. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o Sr. Senador 
Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA-
(Encaminhamento de votação) Sr. Presi-
dente, por mais que estudemos, por mais 
que interpretemos o disposto no § 3.0 do 
artigo 152, não chegamos a aceitar a 
tese que se defende, de que êsse pará-
grafo faz parte integrante do Capítulo 
Estado de Sítio, e só pode o que êle dis-
põe ser pôsto em prática quando do 
estado de sítio. 

ll:sse parágrafo, digamos assim, é um 
verdadeiro cheque em branco entregue 
ao Govêrno: "a fim de preservar a inte-
gridade e a independência do País, o 
livre funcionamento dos podêres e a prá-
tica das instituições, quando gravemente 
ameaçadas por fatôres de subversão ou 
corrupção, o Presidente da República, 

ouvido o Conselho de Segurança Nacio-
nal, poderá tomar outras medidas esta-
belecidas em lei." Logo em lei ordinária. 

Ora, já falou o Senador Josaphat Ma-
rinho da excepcionalidade do estado de 
sítio. Só numa época de conturbação -
aqui diz: "de grave perturbação da or-
dem ou de ameaça de sua irrupção"; a 
de 46 fala em "comoção intestina grave 
ou ameaça de sua irrupção" - só em 
estado de guerra, para preservação - aí, 
sim -, inclusive da integridade nacio-
nal, da independência do País é que se 
admite a decretação do estado de sítio. 

Agora, vagamente, pretende o Govêrno 
que "outras medidas, estabelecidas em 
lei, possam ser tomadas para preserva-
ção da integridade, da independência do 
País, do livre funcionamento dos podê-
res etc. etc." 

É claro que preferimos aceitar o pa-
recer do Senador Wilson Gonçalves. Sua 
Excelência estudou a matéria, é homem 
fiel às suas convicções, aos princípios que 
vem adotando. Se adotou a emenda a 
que já nos referimos, fê-lo na certeza de 
que estava, como está, prestando um 
grande serviço ao País. Não o fêz para 
atender a solicitação, a pedido da Opo-
sição ao Govêrno que êle apóia, mesmo 
porque o texto que S. Ex.a preferiu é re-
produção fiel do que se encontra na 
Constituição de 46. E àquela época de-
fendiam-no alguns que hoje militam nas 
fileiras governamentais. 

Sr. Presidente, em se tratando de ma-
téria correlata, de matéria que diz res-
peito ao estado de sítio num dos seus 
pontos fundamentais, no que tange às 
imunidades de membros do Congresso 
Nacional, perguntaríamos a V. Ex.a se 
poderíamos pedir preferência a fim de 
que o Relator sôbre êle se pronunciasse, 
para o assunto da Emenda n.0 1/113, que 
substitui a expressão "pelo voto da maio-
ria absoluta da Casa a que pertencer" 
por "pelo voto de 2/3 da Casa a que per-
tencer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Enquanto V. Ex.a falava, es-
tava exatamente ouvindo o Sr. Relator 
para que me habilitasse melhor na ori-
entação a seguir, em face das conside-
rações do nobre Senador. Devo informar 
a V. Ex.a que o que me parece é que, 
se prevalecer o parecer do Sr. Relator, 
nada impede que esta emenda venha a 
ser considerada, tanto mais quanto, no 
debate da matéria, já tivemos a declara-
ção específica de um dos Srs. Congres-
sistas - do Sr. Deputado Djalma Mari-
nho - referente ao assunto. O que 
estamos realmente procurando fazer é 
alcançar, no voto de cada Congressista, a 
expressão da vontade dominante entre 
todos, se o Sr. Relator entender que deve 
assim considerar, a Mesa aceita essa 
solução, já agora com a declaração pré-
via manifestada por V. Ex.a 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA -
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex.a e já 
termino. Se compararmos o § 3.0 do ar-
tigo 152 com o que dispõe o art. 150 da 
Emenda Eurico Rezende, ontem apro-
vado, perguntaremos se o que o Executivo 
pretende no § 3.0 do referido art. 152 já 
não lhe foi concedido com a aprovação 
do artigo 150 da emenda 326? Em subs-
tância, sim. 

Apenas vou fazer a leitura das duas 
emendas. 

"Aquêle que abusar dos direitos indi-
viduais previstos nos parágrafos 7, 
21, 25 e 26, do art. 149, bem como dos 
direitos políticos, para atentar con-
tra a ordem democrática ou praticar 
a corrupção, incorrerá na suspensão 
dos mesmos direitos ... 

- algo que talvez tenha de ser modifi-
cado na emenda de redação -, 

". . . pelo prazo de 2 a 10 anos de-
clarada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral mediante representação do 
Procurador-Geral da República, sem 
prejuízo da ação civil ou penal ca-
bível." 

Em essência, em substância qual a di-
ferença para êsse outro texto? 

"A fim de preservar a integridade e 
a independência do Brasil, o livre 
funcionamento dos podêres e a prá-
tica das instituições, quando grave-
mente ameaçadas pelos fatôres de 
subversão ou corrupção, o Presi-
dente da República, ouvido o Con-
selho de Segurança Nacional, poderá 
tomar outras medidas estabelecidas 
em lei." 

Verificamos inclusive a incongruência, 
o absurdo de estar êste texto incluído 
no capítulo do estado de sítio. Ora, du-
rante o estado de sítio, as imunidades 
parlamentares poderão ser suspensas, 
não havendo portanto aquêle livre fun-
cionamento do Poder, como, então para 
preservar a integridade e a indepedên-
cia do País, o livre funcionamento dos 
podêres e a prática das instituições, se 
incluir o estado de sítio, como acabei 
de ler? 

Não sou versado em hermenêutica, não 
sei bem o que é isto, mas a lógica, fruto 
do bom-senso, determina que aceitemos 
que há um corpo estranho ali, que há 
uma verdadeira contradição para a pre-
servação daquilo que provàvelmente será 
suspenso. Dá-se, no Capítulo do estado 
de sítio, podêres plenos para o Govêrno, 
através de dispositivos de leis ordinárias. 

Assim, Sr. Presidente, temos concluído 
parte da nossa missão, no desejo de que 
continuemos neste ambiente de compre-
ensão para o aperfeiçoamento do texto 
constitucional. Não são desdoirosas para 
o Executivo, que nô-lo enviou, as modi-
ficações que o aperfeiçoem, porque assim 
teriam sido desdoirosas para os outros 
governantes que tratam de reformas e 
de organização de novos diplomas cons-
titucionais as alterações feitas pela 
Constituinte ou pelo Congresso Nacional 
reunido, no caso das emendas. 

Sou dos que acreditam que muito já 
se tem feito para o aperfeiçoamento do 
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diploma. Mas anotemos êste capítulo e 
continuemos os entendimentos para a 
segurança da coletividade e do indivíduo, 
e do bom funcionamento das institui-
ções. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Deputado 
Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, o meu voto será favorável ao 
parecer do Relator, exceto com referên-
cia ao artigo 152, § 3.0 , cujo dispositivo 
pleiteio seja rejeitado, e a propósito do 
art. 154, parágrafo único, cujo quorum 
para a cessação da imunidade pleiteio 
seja elevado para 2/3. 

Com esta restrição, eu adiro ao voto 
do Relator. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, a instituição do estado de sí-
tio deve presumir a ocorrência, não de 
implicações ou conseqüêncfas suaves, 
mas, obviamente, de implicações e con-
seqüências restritivas. 

Não podemos, quando discutimos o Ca-
pítulo dos Direitos e Garantias Indivi-
duais, estabelecer a presunção de nor-
mas severas, porque aí teríamos uma evi-
dente e inquestionável contradição. Mas, 
no instante em que nos encontramos no 
estado de sítio, a contradição decorrerá 
da existência de normas e ocorrências 
impeditivas da restrição e da poda de 
certas liberdades e direitos. 

Estou, naturalmente, argumentando 
com o óbvio. Mas com êste argumento 
procuro apenas caracterizar a minha es-
tranheza pela maneira por que vem sen-
do encaminhado o debate. 

Sr. Presidente, os dois pressupostos do 
estado de sítio existentes no art. 152 do 
projeto e na redação que lhe dá a emen-
da me parecem assemelhados, porque, 
enquanto o Govêrno entende justificado 
e reclamado o estado de sítio, em vir-

tude da ocorrência de grave perturbação 
da ordem ou ameaça de sua irrupção, a 
Emenda Lucena enxerga pressuposto au-
torizativo na expressão "nos casos de 
comoção intestina grave ou de fatos que 
evidenciem estar a mesma a irromper", 
com uma vantagem para o Projeto do 
Govêrno. 

O projeto do Govêrno fala em guerrr. 
generalizada. Temos, pelo menos, três 
tipos de guerra: a guerra de guerrilha, 
que não era reconhecida há algum tem-
po, mas de cuja existência e pericnlosi-
dade hoje já há documentários, a guer-
ra civil e a guerra externa. Nos dois 
primeiros casos, está caracterizada a co-
moção interna e, na terceira hipótese, de 
guerra externa está caracterizada uma 
hipótese remota. Os Estados Unidos, por 
exemplo, há muitos anos se encontram 
em guerra externa, e lá não se tem no-
tícia de estado de sítio. Mas a Emenda 
Lucena fala apenas em guerra externa. 
Não é possível, Sr. Presidente, que um 
govêrno que tenha diante de si uma 
guerra de guerrilha, que tenha diante de 
si uma guerra civil, seja obrigado a es-
perar que êsses dois tipos de guerra se 
promovam e passem e se cubram das 
características de uma guerra interna. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Que 
é a comoção intestina grave senão guer-
ra civil ou guerra de guerrilha? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Se houver tempo, chegarei lá. Existe 
aqui uma anotação do que seja comoção 
intestina grave. É a primeira fase. Ve-
rifica-se quando se está a caminho de 
uma guerra civil. Mas, Sr. Presidente, o 
tempo é curto ... 

O Sr. Deputado Djalma 1\Iarinh!l -
E V. Ex.a está em guerra com o tempo. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Então, temos aqui que as opiniões da 
honrada Oposição, perfilhadas também 
pelo eminente Deputado Accioly Filho 
são no sentido da supressão do § 3.0 

Entretanto, aqui está o seguinte: "A fim 
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de preservar a integridade, a indepen-
dência do País." Quer dizer que para to-
mar medida no interêsse do País, como 
exigir quomm superavitário? Quando o 
Govêrno quiser adotar providências para 
resguardar a integridade, a independên-
cia, o livre funcionamento e tudo isso 
êle ainda vai encontrar, para alcança~ 
seus bons desígnios, dificuldades de par-
te do Congresso, isto é, a necessidade do 
quorum de 2/3? 

O Sr. Deputado Accioly Filh-3- V. Ex.a 
está enganado. O quorum refere-se à 
suspensão de imunidades. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Suspensão de imunidades é outra coi-
sa. Estou abordando o § 3.0 do art. 152, 
que não tem nada com imunidades. As 
imunidades de membros do Congresso 
Nacional poderão ser suspensas no esta-
do de sítio, pelo voto da maioria absoluta 
da Casa a que pertencer o parlamentar. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Para que se exige o quorum parlamen-
tar? 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Aqui se estabelece um privilégio bem 
discutível quanto à suspensão das imu-
nidades dos membros do Congresso, por-
que os direitos do povo ficam suspensos 
e sem proteção nenhuma no Congresso. 
E o projeto ainda acarreta, nos têrmos e 
na dimensão do estado de sítio, alguma 
dificuldade para a suspensão dessas imu-
nidades. Não estou aqui para criar di-
ficuldades. Entendo que a sugestão deve 
ser acolhida de modo ·que o voto seja 
traduzido no regime de 2/3. Aí o dispo-
sitivo fica com a função de eleger o en-
tendimento, pelo menos com relação a 
esta parte. 

Com essas considerações, Sr. Presiden-
te, apóio o parecer do eminente Senador 
Antônio Carlos Konder Reis. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Sr. Presidente, apenas para saber de 
V. Ex.a se, porventura, recusada a emen-
da, estão prejudicados os destaques pa-
ra os demais dispositivos do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Devo informar a V. Ex.a que 
considerarei prejudicados os destaques 
da mesma emenda ou de emendas cor-
respondentes àquela que vai ser objeto 
de apreciação, e não os destaques que 
permitem, como disse em resposta a uma 
interpelação do Sr. Senador Aurélio 
Vianna, a melhor apuração dos votos que 
já foram manifestados aqui no curso dos 
debates. Por exemplo, verifico que o 
destaque do Senador Aurélio Vianna, re-
portando-se à questão do quorum espe-
cial de dois terços para suspensão de 
imunidades de membros do Congresso 
Nacional, cita a Emenda n.O 1, no dispo-
sitivo correspondente à matéria, emenda 
esta que é do Sr. Deputado Oscar Cor-
reia. Sucede que muito cautelosamente, 
naturalmente impressionado com essa 
possibilidade, o Sr. Senador Aurélio 
Vianna já nos havia trazido aqui um 
destaque para a Emenda n.0 874, que 
trata da maté1ia e diz: 

"As imunidades de membro do Con-
gresso Nacional cuja liberdade se 
torne manifestamente incompatível 
com a defesa da Nação ou com a se-
gurança das instituições políticas ou 
sociais, poderão ser suspensas, me-
diante o voto de dois terços dos 
membros da Câmara ou do Senado." 

Assim já fica integrado no próprio 
pronunciamento dos Srs. Congressistas o 
pensamento de que se poderá fazer essa 
modificação sempre que a matéria não 
tiver sido frontalmente ou ajustadamen-
te decidida contra qualquer outro re-
querimento de destaque. Não sei se me 
fiz compreender. 

Vamos, pois, passar à votação, que se-
rá nominal, pela importância da maté-
ria. Os senhores que votarem de acôrdo 
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com o parecer do Sr. Relator votarão 
sim. Os senhores que votarem de acôrdo 
com o Sr. Sub-Relator votarão não. Ou, 
então, votando o congressista com o Re-
lator, apurar-se-á o voto sim, feitas as 
ressalvas já constantes dos debates. 

Passa-se à votação. 

(Foram feitas as seguintes ressalvas; 
Senador Manoel Villaça - "Sim, fazen-
do minha a declaração de voto do Sr. 
Djalma Marinho"; Senador Heribaldo 
Vieira - "Sim, com ressalva referente 
ao § 1.0 do art. 154, do projeto"; Sena-
dor Rui Carneiro - "Não, pois voto com 
a emenda do Deputado Humberto Lu-
cena, acolhida pelo Senador Wilson 
Gonçalves"; O Sr. Deputado Tabosa de 
Almeida - "Com o Relator, desde que 
seja modificado o quorum para 2/3, con-
forme ficou estabelecido no parágrafo 
único do art. 154; o Sr. Accioly Filho vo-
ta com o Relator, com a restrição já 
anunciada.) 

Votaram 12 Congressistas com o Se-
nhor Relator. Com o Sr. Sub-Relator, 
isto é, não, votaram 7 Srs. Congressistas. 
Dos 12 Srs. Congressistas que votaram 
com o Relator, fizeram expressa decla-
ração de restrição de voto 4 Srs. Con-
gressistas. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Se-
nhor Presidente, gostaria que V. Ex-
celência mandasse verificar o número 
exato dos que votaram não. Eu ouvi 7: 
foram 8. 

A Sra. Secretária- Tem razão, V. Ex-
celência. Desculpe-me, o êrro foi meu. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - São, portanto, 12 votos com o 
Relator, 8 com o parecer do Sr. Sub-
Relator, havendo 4 ressalvas. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Questão de ordem) -Sr. Presiden-
te, o eminente Sub-Relator considerou 
prejudicadas algumas emendas, em face 
da aceitação po.r êle da Emenda n.0 359, 
do nobre Deputado Humberto Lucena. Se 
o seu parecer foi rejeitado pela Comis-
são, voltou a orientar a decisão do Ple-
nário o texto do projeto, deixando de 
estar prejudicadas aquelas emendas que 
só o seriam se aceita a Emenda n.0 359. 
Nesta conformidade, Sr. Presidente, a 
exemplo do que já fêz ontem com o Sub-
Relator, Deputado Accioly Filho, pode e 
deve o Sub-Relator reexaminar o pare-
cer emitido a estas emendas considera-
das prejudicadas, para opinar a favor 
ou contra, para atender às ressalvas, às 
restrições feitas por eminentes Congres-
sistas, ao ensejo da chamada para vo-
tação. Quero, desde logo, suscitando esta 
questão de ordem, propor a V. Ex.a ouça 
o Sr. Sub-Relator sôbre a Emenda núme-
ro 1/112, de autoria do nobre Deputado 
Oscar Corrêa, que manda suprimir o § 3.o 
do art. 152. Esta é a emenda preconiza-
da no voto do eminente Deputado Accio-
ly Filho, com aceitação de outros Srs. 
Congressistas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - É uma questão de ordem que 
o Sr. Deputado Adolpho Oliveira está 
levantando. Permito-me resolvê-la nos 
seguintes têrmos: Havendo em desta-
ques requeridos surgido conflito entre o 
ponto de vista do Sr. Sub-Relator e o 
ponto de vista do Sr. Relator, e tendo o 
parecer do Sr. Relator sido aprovado, te-
nho como certo que a votação se com-
pletará com os destaques que foram re-
queridos, porque, neste caso, a meu ver, 
não estamos fazendo o que chamaríamos 
de destaques necessários, inelutáveis, 
visto como nesse conflito a manifestação 
dos Srs. Congressistas foi a favor do pa-
recer do Sr. Relator. Então, o que pre-
ciso é submeter os diversos destaques e 
verificar se, com êstes destaques, se está 
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apurando efetivamente a vontade da-
queles que fizeram restrições. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo.) - Tem a palavra o nobre Depu-
tado. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Questão de ordem.) - Sr. Presiden-
te, V. Ex.11 há de me perdoar se não fui 
suficientemente claro. A Emenda núme-
ro 1/112 teve parecer do Sr. Sub-Relator, 
que a declarou prejudicada em face da 
aprovação da Emenda n.O 359. Esta e o 
parecer sôbre ela emitido pelo eminente 
Sr. Sub-Relator não lograram aprovação 
por parte do plenário da Comissão. Não 
é caso de destaque; é caso de o Sr. Sub-
Relator dizer, já agora, se é favorável à 
Emenda n.0 1/112 ou é contrário a ela. Se 
ocorrer uma divergência de opiniões en-
tre o Sr. Sub-Relator e o Sr. Relator, 
nesse caso aplica-se aquêle princípio 
consagrado na Comissão e nas próprias 
normas de apreciação do destaque auto-
mático. Se o parecer do Sr. Sub-Relator 
fôr contrário à emenda, e fôr endossado 
pelo Sr. Relator, para essa emenda não 
deve ser invocada a necessidade de apre-
sentação de requerimento anterior de 
destaque. Até porque na conformidade 
dêsse entendimento votou o Deputado 
Accioly Filho. Porque, se não fôsse as-
segurado a S. Ex.11 o direito de exami-
nar agora e agora votar a supressão do 
§ 3.0 , muito provàvelmente S. Ex.a e 
outros Srs. Congressistas teriam votado 
com o Senador Wilson Gonçalves a 
Emenda n.0 359, e não teriam aceito o 
ponto de vista do Sr. Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Veja V. Ex.11 como a questão 
se apresenta bem resolvida nos têrmos 
da solução que dei à sua questão de 
ordem: V. Ex.11 declara que teríamos de 
invocar aquela prejudicialidade do pa-
recer do Sr. Sub-Relator, para que pu-
déssemos então apreciar uma emenda 
que objetiva a supressão do § 3.0 

Mas anunciei a V. Ex.11 que, por in-
termédio dos destaques, acredito poder 
apurar realmente os votos, e o fiz por-
que já havia examinado os destaques 
e entre êles está, sem precisar recorrer 
a êsse processo indireto, o requeri-
mento do Senador Aurélio Vianna para 
a Emenda n.0 706 do seguinte teor: 

"Suprima-se o § 3.0 do art. 152." 
Desta maneira, V. Ex.11 há de permi-

tir que eu mantenha a solução que dei 
à questão de ordem. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Não coloquei em dúvida a de-
cisão de V. Ex.11 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Sei que não colocou, mas in-
sistiu em sentido contrário. 

Vamos agora pôr em votação em pri-
meiro lugar o requerimento de desta-
que do Sr. Senador Aurélio Vianna, 
quanto à questão que figurou nas de-
clarações de votos sôbre o fato de se 
exigir o quorum de 2/3 e não ficar ape-
nas com o quorum de maioria absoluta, 
para que sejam consideradas suspensas 
as imunidades de membros do Congresso 
Nacional. 

A matéria já está suficientemente es-
clarecida. Se me permitem, vou colocá-
Ia em votação. Os Srs. que aprovam êsse 
destaque e, conseqüentemente, essa mo-
dificação, queiram conservar-se como se 
acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica, assim, substituído o quorum de 

maioria absoluta pelo quorum de 2/3. 
Em votação a supressão do parágrafo 

3.0 , objeto de requerimento de destaque 
do Senador Aurélio Vianna. Os Srs. que 
votam com o parecer do Sr. Relator, que 
manteve o parágrafo 3.0 , deverão votar 
sim. Os Srs. que votam a favor da su-
pressão, contra o parecer, votarão não. 
Faz-se a votação nominal. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA-
Sr. Presidente, V. Ex.11 me permita. São 
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pouquíssimas as palavras e não poderiam 
deixar de ser pronunciadas. Nós insisti-
mos em estranhar a existência do pará-
grafo 3.0 , no art. 152, que trata do estado 
de sítio. Há uma incongruência visível: 

"A fim de preservar a integridade e 
independência do País, o livre fun-
cionamento dos podêres e a prática 
das instituições, quando gravemente 
ameaçadas pelo fator subversão e 
corrupção, o Presidente da Repúbli-
ca, ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional, poderá tomar outras me-
didas estabelecidas em lei." 

Para decretar o estado de sítio, uma 
medida de exceção? 

Sr. Presidente, repito o argumento 
apresentado anteriormente. O art. 150 
da Emenda n.0 326 atende perfeitamente 
ao que o Govêrno deseja, não ao que nós 
desejamos, porque, se a sua redação con-
tinuar, se não fôr modificada para que 
se lhe dê a clareza necessária, então ire-
mos verificar absurdos que se amontoam 
sôbre absurdos, injustiças sôbre injusti-
ças, inquietações sôbre inquietações, pôs-
to que o indivíduo que cometer a falta, 
que cometer a lesão, não terá nem mes-
mo o direito sagrado ao trabalho pela 
subsistência. Iríamos mergulhar o País 
na mais profunda incerteza e na mais 
profunda inquietação, se porventura não 
fôsse aceita a emenda de redação, para 
dar clareza ao texto, como ontem foi 
proposto, mas ainda não formulado, creio 
eu, pelo nobre Deputado Ulysses Guima-
rães. Logo, apelamos para as lideranças 
do Govêrno, porquanto a nossa posição 
já é definida, a fim de que pelo menos 
liberem os seus liderados, no sentido de 
que votem sem as exigências que multas 
vêzes são feitas. 

O parágrafo 3.0 , para o qual se pediu 
destaque, deve ser rejeitado, que, de ou-
tra maneira, Sr. Presidente, vem um ca-
pítulo de garantias de Direitos Indivi-
duais, que se torna maculado. Torna-se 
uma farsa brutal em virtude da enxertia, 

nêle, de um corpo que o transtorna e o 
transforma completamente. E o capí-
tulo de Garantias e Direitos Individuais 
torna-se, na verdade, um capítulo que 
falseia a verdade e propicia o garrotea-
mento das liberdades individuais que nós 
juramos defender e manter, principal-
mente como signatários do Pacto das 
Nações Unidas. 

Sr. Presidente, talvez haja quem se 
admire de estarmos nós com êste entu-
siasmo, defendendo esta tese que para 
muitos é uma enormidade. Garantias e 
direitos individuais, para quê? Por quê? 
Então, fazemos um apêlo aos nobres co-
legas, para que atentem, não às nossas 
palavras, mas ao texto que foi lido, e vo-
tem para extraí-lo do corpo do disposi-
tivo que trata da decretação do estado de 
sítio, desta medida de exceção para o 
País. (Muito bem! Mui. to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, já na fundamentação 
do parecer que submeti à consideração 
desta Comissão, quando da discussão do 
projeto em globo, tive oportunida:le de 
manifestar-me sôbre a matéria objeto 
das considerações do nobre Senador Au-
rélio Vianna. E, cotejando o parágrafo 
que se pretende seja rejeitado e excluído 
do texto do projeto com o art. da Cons-
tituição Francesa, a que fêz referência 
o nobre Deputado Adolpho Oliveira, pro-
curei demonstrar que o parágrafo diz 
que, na vigência do estado de sítio, para 
preservar a integridade e a independên-
cia do País, o livre funcionamento dos 
podêres e a prática das institu!ções, 
quando gravemente ameaçadas por fator 
de subversão ou corrupção, o Presidente 
da República, ouvido o Conselho de Se-
gurança Nacional, poderá tomar outras 
medidas estabelecidas em lei. Está, pois, 
a aplicação do § 3.0 submetida à ordem 
legal, condicionada à existência de lei. 
Dêsse modo, tôdas essas medidas devem 
ser do conhecimento do Congresso, vão 
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ser votadas pelo Congresso. O estado de 
sítio é medida excepcional. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permita V. Ex.a apenas uma observação. 
É da tradição do Direito Universal e 
onde quer que haja adoção do estado de 
sítio, que as restrições aos direitos indi-
viduais e garantias sejam apenas as 
enunciadas na Constituição, jamais limi-
tações adotadas em lei. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Quando examinei o artigo da Consti-
tuição Francesa, não encontrei nenhuma 
referência a lei. Diz o mesmo: 

"O Presidente da República, quando 
o funcionamento regular dos podê-
res públicos constitucionais fôr in-
terrompido, pode tomar tôda c qual-
quer medida." 

E, ainda mais, faz referência ~ que 
essas medidas devem ser inspiradas pela 
vontade de assegurar aos podêres públi-
cos constitucionais, dentro do menor 
prazo, os meios de cumprir sua missão. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Além disso, ainda se positivam os fatos 
capazes de dar os podêres excepcionais 
ao Presidente da República. Aqui, não; 
é vago. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Diz "quando o poder estiver impedido 
de funcionar". 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Quando ameaçado pela corrupção ou 
subversão. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- V. Ex.a vai perdoar-me, mas a Cons-
tituição francesa diz: "quando forem 
ameaçados de maneira grave e imediata 
e quando o funcionamento regular dos 
podêres constituídos fôr interrompido". 
O funcionamento regular. É prec1so se 
leve em conta o adjetivo. 

Dêsse modo, Sr. Presidente, o § 3.0 do 
art. 152 está inserido no Capítulo do 
Estado de Sítio, com as cautelas decor-

rentes do seu final. O Presidente só po-
derá tomar outras medidas que estive-
rem estabelecidas em lei. 

Por êste motivo, mantenho meu pare-
cer favorável à manutenção do pará-
grafo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Faça-se a chamada. Os Se-
nhores Membros que votarem com o Se-
nhor Relator votarão sim e, assim, esta-
rão mantendo o dispositivo que já foi 
aprovado. 

(Procede-se à chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Resultado: 11 Srs. Congressis-
tas votaram com o Relator e 8 vota-
ram contra. Está, portanto, rejeitada a 
emenda supressiva objeto do destaque 
requerido pelo Sr. Senador Aurélio 
Vianna. 

Peço ao Sr. Sub-Relator que se pro-
nuncie sôbre os outros destaques, para 
se saber se os considera ou não preju-
dicados, em face das votações havidas. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES (Sub-Relator) - O destaque da 
Emenda n.0 4~4 está prejuàicado, porque 
ela visava à supressão do § 3.0 do arti-
go 152. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) Trata-se do mesmo assunto do 
destaque relativo à emenda que acaba de 
ser votada. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES (Sub-Relator) - Sr. Presidente, o 
destaque à Emenda n.0 663, que manda 
alterar a redação da letra d do § 2.0 do 
art. 152. A letra d do projeto diz: "Sus-
pensão da liberdade de reunião e de as-
sociação." A emenda diz: 

"A suspensão da liberdade de reu-
nião, inclusive a exercida no seio 
das associações." 

Entendo que a emenda tem melhor 
redação do que o texto; daí meu parecer 
favorável. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Como opina o Sr. Relator? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, meu parecer é favo-
rável à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os Srs. Membros 
que aprovam o parecer do Relator, 
apoiando o do Sub-Relator, queiram 
conservar-se como se encontram. (Pau-
sa.) Aprovado. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- O Destaque n.0 152 é pedido para 
a mesma Emenda n.0 663, que já foi 
aprovada. Está, portanto, atendido. O 
destaque seguinte é para a mesma emen-
da, no sentido de se atender à redação 
do item d, § 2.0 , do art. 152, o que já foi 
aceito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não há mais destaque. Está, 
portanto, encerrada a votação sôbre a 
matéria do item 4.0 do requerimento que 
me foi apresentado, quanto ao estado de 
sítio - arts. 152 e 154. 

De acôrdo com o que havia sido deli-
berado, convido o Sr. Deputado Accioly 
Filho, Sub-Relator do capítulo sôbre Po-
der Executivo, a comparecer à Mesa, a 
fim de orientar a votação e o pa!'ecer 
das emendas destacadas. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o Sr. Sub-
Relator, para relatar o projeto e emen-
das concernentes ao Poder Executivo em 
têrmos gerais. 

Vou submeter à votação as emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Senador 
Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 

Presidente, para esclarecimento da Co-
missão, desejo ler as emendas que mere-
ceram, no Capítulo do Poder Executivo, 
parecer divergente. 

A Emenda n.0 116 já foi votada; re-
feria-se à eleição de Presidente da Re-
pública. As Emendas n.0 s 561, 161, 130 
e 132, já votadas, referiam-se à mesma 
matéria. 

São ainda de parecer divergente as 
Emendas n.os 2, 114, 130/42, 130/30, 463 
e 460. As demais emendas, com parecer 
contrário, com parecer favorável ou 
consideradas prejudicadas, têm parecer 
do Sub-Relator e do Relator no mesmo 
sentido. 

As emendas que acabei de enunciar 
têm destaque automático. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em votação as emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques. 

Aprovadas. 
Em votação as emendas com parecer 

contrário, salvo os destaques. 
Aprovado o parecer. 
Em votação as emendas consideradas 

prejudicadas, salvo os destaques. 
Aprovado o parecer. 
Tem a palavra o nobre Senador José 

Guiomard. 
O Sr. Senador José Guiomard - Sr. 

Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Pela ordem, tem a palavra 
o Sr. Senador José Guiomard. 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
anunciando a rejeição das emendas que, 
salvo destaque, foram consideradas pre-
judicadas, gostaria que V. Ex.a ou o Sr. 
Sub-Relator me dessem um esclareci-
mento. Tenho um destaque para a 
Emenda n.0 515, que, na primeira edição 
do relatório do Sr. Deputado Accioly 



-583-

Filho, foi considerada prejudicada por 
três emendas exatamente iguais. 

Acontece, Sr. Presidente, que o Sr. 
Sub-Relator achou de incluí-la, creio, 
em emenda, também aprovada. Pediria, 
portanto, ao Sr, Sub-Relator um escla-
recimento, porque, nesse caso, retiraria 
o destaque, uma vez que minha emen-
da estaria considerada, nesta hipótese, 
como as outras três, também aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Sr. Senador José Guio-
mard alega que apresentou pedido de 
destaque da Emenda n.0 515. Segundo 
ainda palavras de S. Ex.a, essa emenda 
e mais três idênticas foram aprecia-
das, a primeira aprovada e as demais 
consideradas prejudicadas. 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD 
- Não, Sr. Presidente, creio que foi con-
siderada prejudicada sàmente a minha 
emenda, mas acredito também que o Sr. 
Sub-Relator tenha modificado o seu 
ponto de vista para considerá-la em si· 
tuação igual à das outras três. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Neste caso, a Secretaria terá 
de fazer uma verificação. Poderia V. Ex.a 
dar os números das emendas ou pelo 
menos o número do artigo em que in-
cidem? 

O Sr. Deputado Accioly Filho - Sr. 
Presidente, estou em condições de es-
clarecer a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Nestas condições, dou a pa-
lavra a V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO-
A emenda do nobre Senador José Guio-
mard se encontra junto com a Emenda 
n.0 1176 e teve parecer favorável do Sub-
Relator, que concluiu pela sua aprova-
ção. A emenda está, realmente, apro-
vada. 

O Sr. Senador José Guiomard- Sendo 
assim, Sr. Presidente, creio não haver 
necessidade do destaque. Nestas condi-

ções, minha emenda já estaria aprova-
da quando V. Ex.a anunciou as que re-
ceberam pareceres favoráveis. De forma 
que eu retiro o destaque. Não há mais 
necessidade dêle. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Vamos agora apreciar e vo-
tar as emendas com pareceres divergen-
tes, por isso mesmo destacadas automà-
ticamente. Com a palavra o Sub-Relator 
para iniciar o encaminhamento da vo-
tação. Foi retirado o pedido de destaque 
da Emenda n.0 515 pelas razões que o 
interessado expôs. 

O Sr. Senador José Guiomard - V. 
Ex.a considera aprovada esta emenda, 
em face da informação do Sr. Sub-
Relator? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Vou dar a palavra ao Sr. 
Sub-Relator para informar se realmen-
te a emenda está aprovada. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- A emenda do nobre Senador José 
Guiomard está aprovada, juntamente 
com a Emenda n.0 1/76. 

A respeito de aposentadoria com ven-
cimentos integrais e facultativa aos 30 
anos de serviço, foram oferecidas diver-
sas emendas, tôdas elas com o mesmo 
teor, embora de redação um pouco di-
ferente. Meu parecer foi favorável a es-
sas emendas, de n.os 2, do Deputado 
Benjamin Farah; 479, item 5, do Sena-
dor Oscar Passos; 184, do Senador Vas-
concelos Tôrres; 440, do Senador Aurélio 
Vianna; 192, do Senador Vasconcelos 
Tôrres; 480, do Senador Oscar Passos; 
1/82, do Deputado Oscar Corrêa; 349, do 
Senador Gilberto Marinho; 255, do Se-
nador Heribaldo Vieira; e 681/8, do 
Deputado José Barbosa. 

O tema de aposentadoria, Sr. Presi-
dente, tem sido muito debatido neste 
Congresso. Já não há mais argumentos 
novos a aduzir em favor da tese que 
tem sido objeto de constantes reivindi-
cações. Meu parecer, como disse, foi fa-
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vorável. Atendi, com êsse parecer, ao 
interêsse geral: à administração pública, 
que tem interêsse na mobilidade dos 
servidores e ao servidor público que deve 
obter aposentadoria ainda em condições 
de exercer outra atividade. Não é só o 
inválido que deve ser aposentado, mas 
também o homem ainda válido que pos-
sa exercer outra atividade depois de 
aposentado. 

Meu parecer foi, assim, favorável. 
Conto com as luzes desta douta Comis-
são para a final, se ainda fôr o caso, 
pronunciar-me. (Muito bem.) 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Para uma questão de or-
dem, tem a palavra o nobre Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, a propósito do assunto existem 
dois tipos de emendas. Umas desejam 
corrigir o que parece foi uma omissão 
do texto. ll:le possibilitou à mulher apo-
sentar-se aos 30 anos de serviço. Con-
tudo, na sua redação, quando trata da 
atribuição dos vencimentos integrais, só 
os vincula aos 35 anos. Ora, se se possi-
bilita às mulheres a aposentadoria vo-
luntária aos 30 anos de serviço, é óbvio 
que os vencimentos são integrais. Agora 
existem outras emendas, no sentido de 
fazer com que tôdas as aposentadorias 
sejam aos 30 anos de serviço, para 
homens e mulheres, com vencimentos 
integrais. Desejava que V. Ex.a me escla-
recesse que tipo de emendas vamos 
votar. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sôbre questão de ordem) - Há dois 
tipos de emendas. Umas se referem à 
apos·entadoria com vencimentos integrais 
aos 30 anos. Outras visam a aclarar o 
texto, com referência à aposentadoria 
com tempo de serviço inferior a 35 anos, 

para fixar que a aposentadoria nesse 
caso será sempre feita com vencimentos 
integrais. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Pergunto: que vamos votar agora? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Vamos votar a aposentadoria aos 30 
anos, indiscriminadamente. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Certo, porque isto já abrange o caso das 
mulheres. 

O Sr. Deputado Benjamin Farah -
Sr. Presidente, solicito a palavra, pela 
ordem, para contraditar as palavras do 
Sr. Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães não levantou questão de or-
dem. Pediu um esclarecimento, que foi 
ministrado pelo Sub-Relator. 

O Sr. Deputado Benjamin Farah -
Peço a palavra, então, para discutir a 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - V. Ex.a terá a palavra no 
momento oportuno. Com a palavra o Sr. 
Relator. Em seguida, darei a palavra ao 
Sr. Deputado Benjamin Farah. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, para emitir 
parecer sôbre as emendas que estabele-
cem o critério de aposentadoria volun-
tária aos 30 anos, parecer que é diver-
gente da opinião do Sr. Sub-Relator, 
fixei-me na Emenda n.0 2, aquela que 
primeiro deu entrada na Secretaria da 
Comissão, e procurei formar o meu juízo 
tendo em vista duas realidades do nosso 
País. 

Sei, Sr. Presidente, Srs. Representan-
tes, o quanto é difícil e espinhosa a mi-
nha tarefa neste momento. Mas não 
quero faltar ao compromisso que assumi 
quando aceitei as funções de Relator. 
Aqui procuro defender, com minha pa-
lavra modesta (não apoiado), aquilo que 
no meu entender é de interêsse público. 
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A primeira realidade que me impres-
sionou, é que o Brasil é um País cuja 
população em percentagem média de 
52% tem menos de 20 anos de idade. 
E se examinarmos a escala de idade, 
dentro dessa mais de metade da popu-
lação brasileira, iremos encontrar maior 
número de patrícios nossos naquela fai-
xa de idade em que o jovem precisa de 
alimentos, de escola, de agasalho, de 
instrução, e em que, se pode, pelo menos 
não deve dedicar-se a um trabalho com 
as condições e as exigências daqueles 
realizados pelos que já atingiram a 
maioridade. 

Não há, pois, como fugir à conclusão 
que se impõe. Não se pode, por mais 
justa, por mais procedente, por mais ge-
nerosa que seja a aspiração de dimi-
nuição do tempo de serviço, deixar de 
examinar o assunto sob êste primeiro 
prisma. Permito-me recordar um episó-
dio da minha vida pública, um dos mais 
altos. Quando estive na Assembléia-Ge-
ral da ONU, em 1963, fui convidado a 
participar de um seminário, na Univer-
sidade de Colúmbia, no Instituto de Es-
tudos Latino-Americanos, dirigido pelo 
Professor Frank Tannenbaum. Ao reve-
lar a composição da população brasilei-
ra, por idade, dando as diversas faixas, 
consegui chamar de modo completo a 
atenção daqueles que me ouviam. 

A população brasileira é uma popu-
lação jovem e é preciso que se estabe-
leçam as regras quanto ao tempo de 
serviço para aposentadoria e quanto a 
outros assuntos ligados à atividade da 
população plenamente produtiva, tendo 
em vista essa realidade, ainda que che-
guemos à conclusão de que a nós cabe 
algum sacrifício. 

A segunda realidade, Sr. Presidente, 
que me preocupou quando me coube dar 
parecer sôbre esta emenda, foi a con-
dição em que se aposentam os outros 
brasileiros que trabalham na iniciativa 
particular, que são associados dos Insti-

tutos, que têm jornada de trabalho de 
oito horas. 

O nobre Deputado Adolpho Oliveira 
com alguma ironia, procura saber quai 
a idade da reforma ou aposentadoria ou 
passagem para a reserva dos militares. 
Respondo a S. Ex.a se S. Ex.a tivesse 
tido, ou se S. Ex.a teve, a iniciativa de 
apresentar uma emenda que atendesse 
a êsse objetivo ... 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Ela existe. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- . . . eu não teria dúvida nenhuma em 
emitir parecer favorável. Porque, Sr. 
Deputado, nesta matéria, eu tive de 
vencer muitas resistências e estou emi-
tindo um parecer com a maior since-
ridade. 

O Sr. Deputado Monsenhor Arruda 
Câmara - Os militares, se V. Ex.a me 
permite, segundo a nova legislação, se 
aposentam aos trinta anos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Aos que trabalham na iniciativa pri-
vada, segundo dados que me foram for-
necidos pelas repartições competentes, é 
concedida com . base no art. 32 da Lei 
Orgânica da Previdência Social, Lei 
n.0 3. 807, de 26 de agôsto de 1960, apo-
sentadoria de 80% da média do salário 
dos últimos 12 meses aos 30 anos. 

O Sr. Deputado Benjamin Farah 
Então, é aos 30 anos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Mas é com 80%. A emenda que se 
discute é sôbre aposentadoria com ven-
cimentos integrais. No projeto, 100% só 
aos 35 anos de serviço. Para jornalistas, 
a Lei n.0 3.529, de 13 de janeiro de 1959, 
é de 100% aos 30 anos; e para os aero-
nautas- evidentemente eu não iria de-
fender meu ponto de vista omitindo 
qualquer dispositivo legal sôbre a ma-
téria; se houve omissão, foi de quem 
forneceu os elementos, e estou disposto 
a retificar e complementar o relatório 
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- para os aeronautas, repito, a Lei 
n.0 3. 501, de 21 de dezembro de 1958, 
assegura 100% aos 30 anos. Os ex-com-
batentes se aposentam aos 25 anos de 
serviço. Há, também, para os trabalha-
dores aposentadoria especial aos 50 anos 
de idade e aos 25, 20 ou 15 anos de ati-
vidade para os que trabalham em servi-
ços penosos. O valor dessa aposentadoria 
é 70% da média do salário nos últimos 
12 meses e mais 1% por ano de contri-
buição, segundo o art. 31 da Lei n.0 3. 807, 
de 21 de agôsto de 1960. Há, ainda, para 
os funcionários públicos, o direito à con-
tagem em dôbro do tempo de serviço, 
relativamente ao período de licença-
prêmio não gozada. 

Ora, Sr. Presidente, o que se discute, 
neste momento, é a regra geral sôbre 
aposentadoria, que, segundo a emenda, 
se quer estabelecer em 30 anos de ser-
viço. E eu não encontro na legislação 
que cuida do assunto, para aquêles que 
não são funcionários, mas assalariados, 
da iniciativa privada, a regra dos 30 
anos de serviço para uma aposentadoria 
de 100%. Não posso, pois, diante dessas 
duas realidades, acolher a emenda, ain-
de 100%. Não poso, pois, diante dessas 
duas realidades, acolher a emenda, ain-
da que me fôsse muito mais fácil e 
cômodo fazê-lo e ainda que reconheça o 
sentido altamente humano da intenção 
do seu ilustre autor, meu caro amigo. 
Existem outras emendas que cuidam de 
tempo de serviço para determinadas ca-
tegorias funcionais, emendas que certa-
mente serão examinadas pela Comissão 
na oportunidade própria, pois que elas 
também estão destacadas automàtica-
mente, já que divergi do parecer do Sr. 
Sub-Relator, rejeitando a emenda-base 
sôbre êste assunto. Se não fôssem êsses 
os dados da realidade brasileira e pu-
déssemos contar com uma população 
plenamente útil, plenamente em ativi-
dade, em percentagem maior do que 
48%; se nós já tivéssemos condições de 
dar aposentadoria voluntária e integral 

ao trabalhador brasileiro aos 30 anos de 
serviço, certamente o meu parecer seria 
totalmente diverso. Mas diante dêsses 
dados, manifesto-me contràriamente à 
Emenda n.0 2 e a tôdas que colimam 
o mesmo objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Faço uma pergunta ao 
Sr. Sub-Relator para efeito de melhor 
orientação de nossos trabalhos. Aprova-
da ou rejeitada a Emenda n.0 2, estão 
prejudicadas as demais? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
- Aprovada a Emenda n.O 2, estão pre-
judicadas as demais que visam à con-
cessão de aposentadoria aos 30 anos; se 
rejeitadas, no entanto, a Emenda n.0 2, 
as outras que tratam de assunto afim 
não podem ser consideradas prejudica-
das, porque são restritivas - concedem 
a aposentadoÍia aos 30 anos a determi-
nadas categorias. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Nestas condições vamos 
colocar em processo de votação a Emen-
da n.0 2, que será tomada como elemen-
to básico do comportamento decisório 
da Comissão com relação a essas emen-
das e fará com que, posteriormente, se 
examinem as suas implicações. Então, 
está em votação a Emenda n.0 2. Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado 
Benjamin Farah, pelo prazo de 5 minu-
tos, para encaminhar a votação. 

O SR. DEPUTADO BENJAMIN FA-
RAH (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, apresentei a emenda que 
tomou o n.0 2. Esta emenda responde à 
pergunta do nobre Deputado Ulysses 
Guimarães, que viu aqui no art. 99 apo-
sentadoria da funcionária, mas não in-
tegral e, sim, proporcional. Nesta emen-
da, além de conceder aposentadoria após 
trinta anos de serviço, conforme o item 
III do art. 98, também repara aquela fa-
lha da proposta governamental no Pro-
jeto da Constituição, que dá aposentado-
ria à funcionária aos trinta anos, mas 
aposentadoria proporcional. 



- 587 

Li as outras emendas, Sr. Presidente, 
e quero congratular-me com os nobres 
Senadores e Deputados pelas suas ini-
ciativas. Realmente é uma batalha que 
vem de longe, porque constitui uma das 
mais sentidas aspirações dos servidores 
esta aposentadoria aos trinta anos. E é 
tão grande a preocupação dos legislado-
res que estou percebendo o drama que 
vive o nobre Relator-Geral, eminente 
Senador Antônio Carlos. S. Ex.a acha 
muito justa a medida. S. Ex.a gostaria 
de votar a favor e fêz até uma pergunta 
a respeito da situação dos outros. S. Ex.a 
mesmo respondeu: os outros - cuja si-
tuação S. Ex.as naturalmente querem sa-
ber - são por certo os trabalhadores, 
os outros são os aeronautas, são os pro-
fessôres, são os magistrados, de acôrdo 
aqui com o art. 106, os outros são as 
funcionárias; os outros são os militares; 
todos são contemplados com essa apo-
sentadoria, menos os servidores civis, 
numa grande maioria. 

Mas, Sr. Presidente, o IBGE, através 
de uma pesquisa, nos informa que, se a 
aposentadoria fôr concedida aos 30 anos 
de serviço, 25% dos servidores serão be-
neficiados com saúde - 5% enfermos e 
70% mortos. Isso se fôr concedida aos 
30 anos. Mas, Sr. Presidente, o ingresso 
no serviço público é, de um modo geral, 
aos 25, 26, 27 anos de idade. Nós lemos, 
na "Demografia Econômica", que a mé-
dia de vida do povo brasileiro é de 42,3 
anos. Ora, se somarmos 27 anos, que é a 
época provável de ingresso no serviço 
público, com 35 anos, teremos 62. Isto 
quer dizer que a imensa maioria do fun-
cionalismo não chegaria a ser contem-
plada com a aposentadoria, ainda que 
ela fôsse aos 30 anos, porque a média 
de vida do funcionário, segundo pesqui-
sas feitas na previdência e no serviço 
público, é de 45 a 48 anos. 

Que pretende o eminente Relator, dig-
no, naturalmente, de meu respeito? Pre-
tende dar aposentadoria a uma legião 
de mortos. Não precisa mais fazê-lo, a 
própria natureza já a deu. 

Sr. Presidente, falei ainda há pouco 
"dos outros". Falei dos magistrados, da 
aposentadoria para a mulher, no art. 99. 
Quero louvar agora o nobre Líder da 
Maioria, Deputado Raymundo Padilha, 
que se interessou junto ao Govêrno para 
que a aposentadoria da funcionária fôs-
se reduzida de 35 para 30 anos. Foi o 
próprio Deputado Padilha, através de 
uma emenda, que procurou corrigir a 
falha da proposta. A proposta dava apo-
sentadoria aos 30 anos, mas não era 
uma aposentadoria integral, e, sim, re-
duzida. S. Ex.a, então, acrescentou à 
Emenda n.0 816: "altere-se a redação da 
alínea a, item I, do art. 99: 

"a) contar mais de 35 anos de ser-
viço, ou 30, no caso do parágrafo 
primeiro do artigo anterior." 

:t!:ste reparo já está feito também na 
minha emenda que foi elaborada com 
todo cuidado. Ela repara todos êsses de-
feitos que as outras emendas procuram 
corrigir. 

Sr. Presidente, infelizmente não me 
posso alongar, porque estou sendo muito 
limitado no meu tempo. Mas nobres 
Deputados e eminentes Senadores vão 
se fazer ouvir e darão mais luzes ao 
problema. 

Para concluir, Sr. Presidente, estou 
apoiado na própria Constituição. É a 
Constituição e o Projeto de Constituição 
que vêm em abono desta minha tese, que 
é também a de inúmeros Deputados e 
Senadores. Vejamos o art. 149, que diz: 

"A Constituição assegura aos brasi-
leiros e estrangeiros residentes no 
País o direito à vida, à liberdade, 
ao trabalho e à propriedade, nos se-
guintes têrmos: 
I) todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de sexo, raça, cre-
do religioso e convicção política 
e filosófica." 

Sr. Presidente, é a própria Constitui-
ção que nos traz o melhor argumento: 
todos são iguais; não há distinção de 
raça nem de sexo. 
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Espero que esta douta Comissão, aten-
da às aspirações sentidas do funciona-
lismo e atenda à realidade brasileira. 
Nós, que somos porta-vozes do povo, 
conforme ainda há pouco acentuou o 
Senador Aurélio Vianna, precisamos sen-
tir essa realidade e ir de encontro a essa 
aspiração, fazendo justiça, apoiando 
essa tese, isto é, a aposentadoria aos 
trinta anos de serviço. (Muito bem.) 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA (Encaminhamento de votação)-
Sr. Presidente, voto favoràvelmente à 
aposentadoria aos trinta anos de serviço, 
sem necessidade de tecer outras consi-
derações, senão até a da eqüidade. A Na-
ção tem servidores civis e servidores mi-
litares. Para mim, desde o momento em 
que os servidores militares, pela vontade 
do todo-poderoso Govêrno brasileiro, pela 
letra da Constituição e da lei, são refor-
mados aos trinta anos, os seus colegas 
servidores sem farda, servidores civis, 
devem merecer idêntico tratamento. 

Isso, Sr. Presidente, para mim, é sufi-
ciente e bastante na motivação do voto. 
O todo-poderoso Govêrno é aquêle que 
fecha questão contra a aposentadoria 
aos 30 anos. Se não surgisse essa pressão 
e e essa coação até ostensiva sôbre os 
eminentes integrantes desta Comissão, 
correligionários do Govêrno, tenho abso-
luta certeza, a aposentadoria aos 30 anos 
passaria quase por unanimidade nesta 
Comissão. 

Há outras coincidências também que 
nos impressionam desfavoràvelmente. É 
uma pena - porque sofremos um des-
falque muito sério, hoje, na defesa da 
aposentadoria aos 30 anos - não estar 
presente, uma vez que teve necessidade 
imperiosa de se afastar dos trabalhos da 
Comissão, o eminente Senador Vascon-
celos Tôrres, autor de emenda que con-
cede aposentadoria também aos 30 anos. 

S. Ex.a foi, aliás, com muita felicidade e 
acêrto, substituído pelo meu querido 
amigo, o eminente Senador Guido Mon-
din que, com certeza, vai adotar a mes-
ma orientação de S. Ex.a 

Não teria, Sr. Presidente, outras con-
siderações mais a aduzir. Apenas a de 
que eu não cortejo de maneira alguma 
simpatia do funcionalismo, porque estou 
concedendo aquilo que considero um di-
reito. Não é privilégio, não é favoritismo 
para o funcionalismo público civil, é um 
direito. Sou tão isento para opinar, que 
elogio emenda também do Senador Vas-
concelos Tôrres que acaba de ser apro-
vada pela Comissão, aprovada que foi 
pelos eminentes Sub-Relator e Relator, 
e que estende aos militares não apenas o 
disposto nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 99, mas 
também o disposto no § 3.0 , o que vale 
dizer que não poderão ser reformados 
com proventos superiores ao sôldo da 
atividade com vantagens etc. Foi apro-
vada essa emenda que eu acho correta, 
justa. Por isso afirmei que estava aqui 
para louvar o parecer do Relator e do 
Sub-Relator. 

Sr. Presidente, concluo porque não há 
mais argumentos a expender a esta al-
tura dos acontecimentos todos nós esta-
mos esclarecidos. Voto a favor por uma 
questão de eqüidade. A Nação tem ser-
vidores civis e militares. Os militares se 
reformam aos 30 anos. Os civis têm tam-
bém êsse direito. É o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Deputado 
José Barbosa, para, por 5 minutos, enca-
minhar a votação. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, a matéria ora em discussão, 
além de aspectos sociais e humanos, en-
volve, também, aspectos técnicos e atua-
riais. Os proventos de aposentadoria e 
pensão fundamentam-se em reservas 
técnicas, o que equivale a dizer em re-
servas matemáticas, oriundas, em geral, 
dos descontos que incidem na fôlha de 
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pagamento dos servidores, quer do Es-
tado, quer das autarquias ou entidades 
privadas. 

Inúmeras emendas foram apresenta-
das, reduzindo a aposentadoria de 35 
para 30 anos, entre as quais a do nobre 
Deputado Benjamin Farah, a do Sena-
dor Vasconcelos Tôrres, a do ilustre 
Deputado Raymundo Padilha e outra, 
de minha autoria, sôbre a aposentadoria 
da mulher, aos 30 anos de serviço, com 
proventos integrais. 

Devemos estender também o princípio 
de paridade defendido pelo Govêno atual, 
em relação aos vencimentos dos servi-
dores em atividade, aos proventos da-
queles que, após longo e penoso traba-
lho, entraram na inatividade. 

O art. 106 do projeto, no que diz res-
peito ao Poder Judiciário, inciso III, § 1.0 , 

estabelece que "a aposentadoria será 
compulsória aos 70 anos de idade ou por 
invalidez comprovada e facultativa após 
30 anos de serviço, em todos os casos 
com vencimentos integrais". 

O ilustre Relator, sempre fiel à ver-
dade e aos fatos, aqui citou as cate-
gorias que já têm aposentadoria aos 30 
anos de serviço, entre as quais a dos 
jornalistas, através da Lei n.0 3. 529. 

As companhias de seguro, no Brasil, 
bem como os departamentos atuariais 
do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social e das autarquias - e aqui eu di-
virjo de um dado técnico fornecido pelo 
ilustre Deputado Benjamin Farah -, 
calculam a média da vida do homem 
brasileiro, o que equivale a dizer, sob o 
ponto de vista filosófico, da mulher tam-
bém, entre 55 a 60 anos de idade. 

Ora, Sr. Presidente, esta tese pode ser 
fundamentada, também, em dados téc-
nicos e atuariais, em dados de natureza 
matemática. É questão de conceito e o 
conceito é universal. 

Sr. Presidente, assim sendo, não obs-
tante a pretensão do meu ilustre colega, 

eu concluo favoràvelmente à emenda do 
ilustre Deputado Benjamin Farah e de 
outros ilustres parlamentares, entre os 
quais o Senador Vasconcelos Tôrres que, 
segundo me parece, não deixou procura-
ção neste sentido ao ilustre represen-
tante do Rio Grande do Sul. Muito grato 
a V. Ex. a. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o nobre Se-
nador Heribaldo Vieira para encaminhar 
a votação, por cinco minutos. 

O SR. SENADOR IIERIBALDO VIEI-
RA (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, examinando o caso da 
aposentadoria aos 30 anos de serviço, de 
um modo geral, superficial mesmo, não 
posso deixar de ser sensível aos argu-
mentos dos que advogam a aposentado-
ria aos 30 anos para todos os funcioná-
rios. Mas a minha idade não me permite 
mais lutar contra rochedos. 

Verifico, Sr. Presidente, que essa di-
versidade de aposentadoria, em que uns 
se aposentam aos 25 anos, outros aos 30 
e outros aos 35, tem assentado em razões 
concernentes ao tipo de serviço exerci-
tado por êsses funcionários, civis ou mi-
litares. Não deixa de haver uma razão 
para essa diversidade, mas, como disse, 
não estou mais na idade daqueles que 
têm a coragem de lutar contra rochedos. 
Então preferi colocar-me numa situação 
de contemporização, de meio têrmo, e 
adotei, como o nobre Deputado Raymun-
do Padilha, uma emenda que possibilite 
corrigir aquilo que me parece contradi-
tório no projeto, de forma que, dando-
se à mulher possibilidade de se aposen-
tar com 30 anos de serviço, seja-lhe 
permitido fazê-lo com vencimentos in-
tegrais. A Emenda n.0 255, diz o seguinte: 

"Substitua-se o item 1.0 e alíneas do 
art. 99, pelo seguinte: integrais nos 
casos do art. 98." 

Então, em todos os casos do art. 98, a 
aposentadoria será com vencimentos in-
tegrais, e nesse dispositivo estão incluí-
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das a aposentadoria da mulher aos 30 
anos, a aposentadoria voluntária aos 
35 anos e a aposentadoria compulsória 
aos 70 anos. Nesses casos tôda aposen-
tadoria será com vencimentos integrais. 
Suprimiam-se as alíneas do art. 99 e 
acrescentava-se, no inciso I, adiante 
da palavra integrais, "nos casos do art. 
98". 

Achei que era uma medida de pru-
dência, mesmo porque não ignorava que 
a aposentadoria de todos os funcionários 
aos 30 anos de serviço viria sobrecarre-
gar o Tesouro Nacional com pêso muito 
grande para economia nacional. 

Esta a minha emenda, Sr. Presidente, 
para a qual invoco a particular atenção 
do Sr. Relator, porque me parece uma 
emenda conciliatória e que atende aos 
pontos de vista esposados pelo nobre 
Relator. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Continua o processo de vo-
tação. Se ninguém pedir a palavra, ... 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o nobra 
Deputado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, não vou propriamente en-
caminhar a votação. Quero fazer refe-
rência à Emenda n.0 2, do nobre 
Deputado Benjamin Farah. Aplaudi a 
iniciativa que teve S. Ex.a Ao mesmo 
tempo, desejo chamar a atenção dos no-
bres Membros da Comissão para a Emen-
da n.0 192, do nobre Senador Vasconce-
los Tôrres. A simples leitura da justifi-
cação dispensa todo e qualquer comen-
tário. S. Ex.a foi buscar dados oficiais 
impressionantes sôbre a vida dos servi-
dores. Diz êle, a certa altura: 

"Segundo dados recentes, a vida 
média do brasileiro funcionário se 
situa entre 45/48 anos." 

E mais adiante: 
"Pesquisas efetuadas no Serviço Pú-
blico e nas autarquias revelam que 
a idade do ingresso de novos ser-
vidores se situa na faixa dos 26/27 
anos. Dêsse modo, em média, o fun-
cionário morre antes de se aposen-
tar, pois 27 + 35 = 62 anos." 

Adiante, diz ainda S. Ex.a: 
"Segundo elementos do IBGE (Con-
tribuições para o Estudo da Demo-
grafia no Brasil, 1961) a esperança 
da vida (sobrevivência) na classe 
25/55 anos (idades de ingresso no 
serviço público e da aposentadoria 
aos 30 anos), é de 27,5%, isto é, 
72,5% não atingem os 55 anos (os 
dados são para a população brasi-
leira)." 

Mais adiante: 
"Por outro lado, a aposentadoria aos 
30 anos, como aos 35, é facultativa, 
não compulsória. Aos que se achem 
devidamente ajustados (e isso é o 
racionalmente desejável), não se 
aponta o caminho compulsório do 
pijama. Aposentam-se os que assim 
o desejam. Isso, evidentemente, re-
duz o número de interessados na 
inatividade. 
Finalmente, aposentadoria c o mo 
prêmio. Que prêmio é êsse, a que só 
fazem jus os longevos, dado que a 
vida média é de 45/48 anos e os 
achaques não perdoam ao sedentá-
rio?" 

Aí está uma justificação impressio-
nante, Sr. Presidente. Temos de levar 
em conta isso: o Brasil é um País com 
áreas desenvolvidas e com áreas em de-
senvolvimento e é, de modo geral, apre-
sentado, pelos economistas europeus, 
país - ainda que isso nos deixe entris-
tecidos - subdesenvolvido, por todos 
aquêles elementos que caracterizam o 
estado de subdesenvolvimento das popu-
lações. Diante disso, não vejo porque 
negar. Por outro lado, os que acampa-



-591-

nham êsse assunto, sabem que nos últi-
mos vinte anos, a percentagem gasta 
com o funcionalismo vem caindo cada 
vez mais. Outro argumento, Sr. Presi-
dente, é o de que, com a política de 
compressão salarial, nos últimos quatro 
anos, vem caindo o salário real. Por tô-
das estas razões eu espero se faça jus-
tiça. E, para concluir estas considera-
ções, observo que nova Constituição é 
essa, que não traz direitos? Pois vamos, 
ao menos, conservar as conquistas já al-
cançadas pelos nossos servidores. Numa 
época em que em muitos países já não 
se trabalha dois dias na semana, se não 
vamos conceder novas vantagens aos 
servidores, devemos, pelo menos, man-
ter as já conquistadas, sobretudo, tendo 
em vista êsses dados estatísticos impres-
sionantes. O homem brasileiro, na atual 
fase de nossa civilização, no momento 
presente, não suporta esta aposentadoria 
aos 35 anos de serviço. Ela é, antes de 
tudo, por fôrça dêsses dados de sentido 
científico uma aposentadoria desumana, 
inadmissível. 

Por estas considerações, eu espero que 
os nobres membros da Comissão venham 
ao encontro da emenda oferecida por 
Deputados dos dois Partidos e por Se-
nadores das duas agremiações. Não es-
tamos diante de uma reivindicação par-
tidária, mas de reivindicação que parte 
de todo o funcionalismo do País. (]Uuito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Continua franqueada a pa-
lavra. Ninguém mais a pede, vamos pas-
sar à votação. Para encaminhá-la tem 
a palavra o nobre Senador Aurélio 
Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, eu não espero a apro-
vação das emendas apresentadas e até 
agora discutidas sôbre a aposentadoria 
dos funcionários. Já existe uma ordem 
que vem de cima. Mesmo aquêles que 
têm as mais profundas convicções, que se 
curvam diante dos fatos que as estatís-

ticas apresentam, votarão contra as suas 
convicções, aceitando as imposições que 
vêm de cima. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - É 
o início da aplicação do art. 150 do 
projeto. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, estamos num país de 
discriminações, num país fracionado pelo 
divisionismo que impera. Até mesmo o 
que se deu à mulher não teve o intuito 
humanitário, nem patriótico, nem social. 
Teve o intuito divisionista, porque, se as 
estatísticas apresentam o quadro de que 
a vida média da mulher no Brasil é mais 
alta que a do homem, se as responsabi-
lidades são as mesmas, os deveres são 
os mesmos, os proventos são os mesmos, 
se, quando entram pela porta do con-
curso, os concursos são os mesmos, por 
que a discriminação? Apóio o texto que 
concede à mulher brasileira funcionária 
o direito à aposentadoria aos 30 anos de 
serviço com vencimentos integrais, mas 
protesto contra a discriminação. Em to-
dos os sentidos, o tratamento para o 
militar é um e para o civil é outro; 
o tratamento para o civil magistrado é 
um e para o civil funcionário comum 
é outro. Aposenta-se um indivíduo que 
serviu à Nação durante 25 anos; outro 
que percebe também dos cofres públicos 
aposenta-se aos 30, e outros se aposen-
tam aos 35 anos. E ainda há o irrisório, 
o ridículo, de um liliputianismo impres-
sionante: a aposentadoria compulsória 
quando o funcionário completa 70 anos 
de idade. Quantos completam 70 anos de 
idade neste País? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Depu-
tados, estou farto de tanta farsa, de 
tanto ludíbrio. Ninguém pense que nós, 
do lado de cá, estamos enganados. Es-
tamos fazendo tudo para melhorar um 
texto constitucional que nos foi propos-
to já hoje certos, pelo que estamos ou-
vindo de diversas fontes que nos vêm 
até do lado de lá, de que inclusive muito 
do que aqui fôr aprovado, apenas por 
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tática será destacado e rejeitado no 
Plenário, e ainda sob a ameaça àqueles 
que defendem direitos à liberdade e à 
vida de que ou aceitam os destaques 
e permitem a sua votação sem obstru-
ção, ou virá um mal maior, que será o 
texto constitucional como chegou às 
nossas mãos. Já está chegando o mo-
mento em que deveremos jogar jogadas 
claras. Por isso mesmo fiz uma pergunta 
num dado momento: êsse texto que vai 
ser votado, se aprovado aqui, será man-
tido pela ARENA lá? E a resposta foi 
muito clara: ninguém, em nome do Go-
vêrno, poderia fazer qualquer afirmati-
va. E tratava-se de um dos textos mais 
importantes dos discutidos, votados e 
aceitos por esta Comissão. 

Sr. Presidente, aposentadoria para ca-
dáveres! Aposentadoria para mortos! E 
ainda alguns, como que ridicularizando 
a situação de seu próprio povo, vêm 
citar estatísticas hauridas em países es-
trangeiros, cuja vida média é de 68 
e de 66 anos de idade. Porque em tal 
país se aposenta o funcionário ao com-
pletar 35 anos de serviço, no Brasil de-
vemos aceitar os mesmos métodos. Por-
que os economistas que aí se encontram, 
que desgraçaram outros governos e estão 
desgraçando êste, adotam tais princí-
pios, é que vemos o País mergulhado 
na miséria e na inquietação, na insa-
tisfação que impera nas almas, nos co-
rações, ninguém sabendo mesmo como 
poderá pagar amanhã, pelas correções 
monetárias constantes, um simples alu-
guel de casa, um quilo de carne verde, 
um quilo de pão. Esta é a verdade. Que-
rem aplicar neste País em desenvolvi-
mento teorias que aprenderam e pode-
riam, talvez, ser bem aplicadas em países 
já profundamente modificados na sua 
infra, na sua estrutura e, conseqüente-
mente, na sua superestrutura. 

Sr. Presidente, defendo por convicção, 
pelos estudos que venho fazendo, sem 
cabrestos, porque ainda não admiti que 
qualquer fôsse pôsto. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - No 
que V. Ex.a é igual a todos os membros 
da Comissão. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- V. Ex.a está ofendido? Botou na ca-
beça o capacete? 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Não, 
Excelência. Não estou ofendido. V. Ex.a 
falou e recebe a resposta. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Então, há por que se ofender. Não 
estou acusando. V. Ex.a sabe que não é 
por covardia, mas por conveniência, que 
muitas vêzes se apóiam projetos e im-
posições governamentais hoje, como on-
tem e como amanhã. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - V. 
Ex.a devia conhecer em nós o sentimento 
do cumprimento do dever e de lealdade, 
como nós não vemos na sua atitude 
nenhuma demagogia. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores e 
Deputados, estou argumentando em têr-
mos, dizendo da minha posição, cada 
qual que diga da sua ... 

O Sr. Senador Eurico Rezende __: Pois 
eu disse da minha. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- ... sem colocar carapuça na cabeça 
de ninguém. 

É uma realidade nacional, e não posso 
deixar de, nesta conjuntura, defender 
um grupo funcional, que trabalha seis 
horas para o Estado e, muitas vêzes, 
oito horas para particulares, a fim de 
que possa sobreviver como grupo, como 
indivíduo, como ser humano. Nós mes-
mos, quando aumentamos os nossos sub-
sídios, quando isentamos do impôsto de 
renda o que percebemos, o fazemos sob 
o pretexto de que ninguém mais suporta 
a alta do custo de vida, e o que ganha-
mos não dá para as necessidades ime-
diatas, quanto mais para aquelas neces-
sidades de políticos. 

Sr. Presidente, releve-me o entusias.,. 
mo. Repito: defendi princípios e tenho 
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declarado diversas vêzes, como ontem o 
fiz, que respeito a personalidade daque-
les que votam por convicção até aumen-
tando a idade de aposentadoria para 50 
anos de serviços, se têm convicção. Mas 
não aceito- pode ofender-se quem qui-
ser - que um homem se proclame, aber-
tamente, como representante do povo 
que é, a favor da aposentadoria para o 
funcionário aos 30 anos de serviço e na 
hora de votar, na hora do concreto, como 
se diz nas Alagoas, vote contra sua cons-
ciência. É a confissão tácita de quem, 
votando contra sua consciência e seus 
princípios, se subordina a imposições es-
tranhas à sua personalidade. (Muito 
bem.) 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, peço a palavra para enca-
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra para encami-
nhar a votação o nobre Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Encaminhamento de votação - Sr. 
Presidente, votarei contra a aposentado-
ria ao funcionalismo em têrmos de 30 
anos e lamento que o Govêrno houvesse 
inserido, no texto do projeto, a aposen-
tadoria pelo decurso de igual prazo para 
a funcionária mulher. 

O Govêrno, nesse ponto, ofereceu um 
exuberante argumento àqueles que de-
fendem o favor excepcional da aposen-
tadoria aos 30 anos. Melhor teria sido 
que não se desse, nem ao funcionário 
masculino, nem ao funcionário feminino. 

Mas queria, Sr. Presidente, salientar 
aquilo que ninguém, nesta Comissão, 
nem a honrada Oposição, hoje, na mas-
tigação da demagogia, nem nós outros 
que defendemos o Govêmo operamos em 
têrmos de subserviência. 

Quero, com absoluta educação parla-
mentar, honrando, aliás, a intervivência 
cordial que deve inspirar e ornamentar 
os nossos debates, quero dizer que é pe-

noso para nós deixar de corresponder, 
nesta etapa, às esperanças, às aspirações 
e às reivindicações da imensa comuni-
dade funcional dêste País. Mas muito 
maior do que o nosso pesar pela impos-
sibilidade do exercício de afetos parti-
culares é a tranqüilidade da nossa cons-
ciência de homens públicos. 

Tenho, Sr. Presidente, nesta Comissão, 
procedido na linha de absoluta correção 
porque não sei se independência é ape-
nas votar contra pareceres que repre-
sentam o pensamento governamental. 
Acho que independência, sobretudo, não 
reside na linguagem estentórica, adje-
tivada, agressiva e, algumas vêzes, até, 
embora escoteiramente, insultuosa. In-
dependência, é encarar o interêsse fun-
damental dêste País com absoluta im-
parcialidade, em regime de isenção, pro-
curando partilhar, inclusive, com essa 
jornada de plantação de carvalhos que 
está empreendendo o Govêrno revolucio-
nário, que não se importa com a impo-
pularidade injusta e transitória, porque 
estamos construindo, nesta fase transi-
tória da vida nacional, o primado da-
quilo que deve ser perene, que é o futuro 
dêste País. 

E o Govêrno necessita ainda da cola-
boração do funcionalismo público nas 
frentes da sua dedicação, da sua com-
petência e nas oficinas do seu trabalho. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira - O 
Govêma precisa só do funcionalismo pú-
blico c i vil. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Estou de consciência tranqüila e não 
vejo aqui ninguém com a capacidade de 
assimilar aquelas lições que porventura 
procuram dar-nos, de correção na nossa 
conduta. 

Sr. Presidente, de qualquer maneira 
nós outros estaremos bem pagos votando 
contra a emenda dos 30 anos, porque 
estamos conscientes da prática de um 
ato de justiça ou pelo menos evitando 
um favor excepcional que não se jus-
tifica. 
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O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Aos civis. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE-
Está alegre também a corrente daqueles 
que defendem a reivindicação do funcio-
nário porque dêsse funcionário aquela 
corrente terá, sem dúvida alguma, de en-
volta com as vozes gratulatórias, o estí-
mulo para que prossiga nessa luta e nes-
sa tarefa. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos proceder à votação. 
Está em votação o parecer do Sr. Rela-
tor, contrário à Emenda n.O 2. A votação 
será nominal. Os que votarem sim esta-
rão rejeitando, os que votarem não es-
tarão aprovando a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Onze votos com o Relator, 
nove contrários. Está, portanto, rejeita-
da a emenda. 

Vamos suspender os nossos trabalhos 
por 40 minutos. 

(Os trabalhos são suspensos às 20 
horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com o quorum regimental, 
declaro reabertos os nossos trabalhos. 

Continua com a palavra o Sr. Sub-
Relator, Deputado Accioly Filho. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) -Sr. Presidente, em face 
da decisão do Plenário rejeitando o meu 
parecer à Emenda n.0 2, é preciso que a 
Comissão se pronuncie sôbre duas ou-
tras emendas que se relacionam com a 
Emenda n.0 2 porque, rejeitada esta, as 
outras não estarão prejudicadas. São 
elas a Emenda n.0 255, do Senador He-
ribaldo Vieira, e a Emenda n.0 479, do 
Senador Oscar Passos. 

A primeira emenda, a de n.0 255, do 
Sr. Senador Heribaldo Vieira, manda 
substituir o item I do art. 99 pelo se-
guinte: 

"I - integrais nos casos do art. 98." 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (Pela ordem) -Sr. Presidente, a 
Emenda n.0 255 é a que, pela errata, tem 
o n.0 258. A errata, na terceira linha, 
diz o seguinte: 

"onde se lê 255, leia-se 258." 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 

(Sub-Relator) - O meu parecer é pela 
aprovação da emenda. Ela visa a as-
segurar proventos integrais d.l aposen-
tadoria, prevista no art. 98, isto é, com-
pulsoriamente, aos setenta anos de ida-
de, ou por invalidez e àqueles que tive-
rem limite de idade fixado em lei ordi-
nária, inclusive na aposentadoria das 
mulheres. 

O meu parecer é favorável à emenda, 
para dar nova redação ao inciso I, le-
tra a. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) -Meu parecer é favorável, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra para encami-
nhar a votação, pois em votação eu po-
nho a emenda, o nobre Senador Heri-
baldo Vieira. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEI-
RA - Sr. Presidente, a minha emenda 
diz o seguinte: 

"Substitua-se o item 1.0 e alíneas do 
art. 99 pelo seguinte: 
I - integrais, nos casos do art. 98." 

Desaparecem o inciso I e as alíneas 
para ter essa única redação. 

Os casos do art. 98 são os seguintes: 
"I - por invalidez; 
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11 - compulsoriamente aos 70 anos 
de idade; 

Ill - voluntàriamente, após trinta 
e cinco anos de serviço." 

No § 1.0 do inciso III o prazo é redu-
zido a 30 anos para as mulheres. 

"§ 2.0 - A lei estabelecerá os limites 
de idade para a aposentadoria com-
pulsória dos funcionários da carreira 
diplomática." 

Em todos êsses casos a aposentadoria 
será com vencimentos integrais. 

Esta, precisamente, a emenda. Desa-
parecem as alíneas a e b do inciso I, 
ficando só o inciso I dizendo: 

"integrais, quando nos casos do art. 
98, proporcionais ao tempo de ser-
viço quando o funcionário contar 
menos de 35 anos de serviço." 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Meu parecer é favorá-
vel, em parte, à emenda. As alíneas de-
vem ser mantidas, porque- veja V. Ex.a 
- os proventos do acidentado são inte-
grais. Diz o art. 99: "o funcionário aci-
dentado se aposenta, com qualquer tem-
po de serviço, com proventos integrais." 

Não pode ser supressa esta alínea. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEI-
RA - Pode pelo seguinte: porque está 
compreendido, no inciso III, do art. 98: 

"a aposentadoria aos 35 anos de ser-
viço ... " 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Mas em caso de aci-
dente em serviço é com qualquer tempo. 
Os proventos são integrais. No inciso do 
art. 98 não está prevista a aposentadoria 
por acidente. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEI-
RA - Não está na minha emenda. 

Estou de acôrdo com o parecer do 
Relator. O fim a que colimo é que as 
mulheres, ao se aposentarem aos 30 anos 
tenham vencimentos integrais. Se V. 

Ex.a, Sr. Sub-Relator, concorda com esta 
parte da emenda, estou, então, de pleno 
acôrdo com o parecer do Relator. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Sôbre esta parte da 
emenda há uma outra proposição do 
líder Raymundo Padilha, que mais tarde 
será objeto do exame da Comissão. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, pela ordem, 
o nobre Deputado Arruda Câmara. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
(Pela ordem) -Sr. Presidente, creio que 
o nobre Senador Heribaldo Vieira tem 
tôda a razão. 

Aqui diz (lê): 

"Art. 98 - O funcionário será apo-
sentado: 

I - por invalidez;" 
Mais em baixo (lê): 

"b) invalidar-se por acidente ocor-
rido em serviço; por moléstia 
profission'll ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especi-
ficada em lei;" 

Uma vez que o art. 99 diz que a apo-
sentadoria é com vencimentos integrais, 
acho que a emenda está perfeita, não 
há o que alterar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço licença para esclarecer 
o seguinte: o parecer do Sub-Relator diz 
que continua prevalecendo a letra b, 
porque não se trata apenas de invalidez 
por acidente de serviço, mas também 
se trata de moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei. Há outras hipóteses. 
Daí a necessidade de se manter o dispo-
sitivo da letra b nos têrmos do parecer 
do Sub-Relator, com o qual concorda o 
Relator. 
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O Sr. Deputado José Barbosa - Sr. 
Presidente, peço a palavra para um es-
clarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Sr. Presidente, solicitaria ao ilustre Sub-
Relator que informasse se aprovada, em 
parte, a .emenda do ilustre Senador He-
ribaldo Vieira estariam as Emendas n.os 
681/8, de minha autoria, e· 816, do ilus-
tre Deputado Raymundo Padilha, tam-
bém aprovadas. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Eu preferia dar infor-
mações sôbre as emendas na proporção 
em que fôssem sendo objeto de aprecia-
ção. Do contrário, vamos tumultuar os 
trabalhos para procurar outras emendas. 
Acho que a Comissão deve pronunciar-
se sôbre a que está em debate. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Mas essa reduz a nossa, em última aná-
lise, segundo o argumento de V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A matéria será apreciada por 
ocasião da votação da emenda de V. Ex.a 
Se reduz é porque não são iguais. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Mas acabam sendo iguais, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - De qualquer maneira, tenho 
de seguir a orientação do Sr. Sub-Rela-
tor. Realmente, se não agirmos assim, 
não teremos elementos para prosseguir 
na apuração dos votos da Comissão. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Pela ordem) - Parece-me, Sr. 
Presidente, que o Sr. Sub-Relator po-
deria, pelo menos, antecipar, atendendo 
à solicitação do nobre Deputado, se a 
apreciação dessa emenda prejudica, no 
todo ou em parte, as demais. 
· O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Prejudica tôdas aque-
las que visam a fixar em proventos 

integrais a aposentadoria da mulher aos 
30 anos. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
a questão de ordem pràticamente levan-
tada pelo nobre Senador Heribaldo Viei-
ra e também sustentada pelo ilustre 
Deputado Arruda Câmara parece-me 
ainda merecedora de um reexame do 
nobre Sub-Relator, para evitar expres-
sões inadequadas ou excrescências na 
lei, porque, na verdade, aprovada a 
emenda do nobre Senador Heribaldo 
Vieira, parece-me também que não há 
necessidade das alíneas, inclusive da alí-
nea b. Esta alínea se refere à invalidez, 
apenas especifica diversos casos de in-
validez - invalidez por acidente ocor-
rido em serviço, por moléstia profissio-
nal ou doença grave contagiosa incurável, 
declarada em lei etc. - mas, de qual-
quer maneira, se trata de invalidez, 
quando a especificação de invalidez po-
derá ser feita através de lei especial. 

Diante desta questão de ordem, gos-
taria que o nobre Sub-Relator reexami-
nasse a matéria. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Para ordenar os tra-
balhos, prefiro considerar prejudicada a 
Emenda n.0 255, para votarmos cada 
caso de per si com as emendas que há 
para a votação. Votaremos, então, a 
Emenda n.0 130/36, de iniciativa do 
Deputado Nelson Carneiro, que teria 
precedência até pelo número. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) - Tem a palavra o nobre Sena-
dor Aurélio Vianna, para encaminhar a 
votação. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, estamos plenamente 
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de acôrdo com a emenda que reproduz 
o texto do Projeto de Constituição quan-
do diz que o prazo é reduzido para 30 
anos, no caso da aposentadoria para as 
mulheres. 

Sr. Presidente, para aquêles que se 
inclinassem pela aceitação da Emenda 
Heribaldo Vieira, o grande argumento é 
que essa emenda do ilustre Senador não 
traduz exatamente o texto do Projeto 
de Constituição; amplia de muito as 
vantagens. 

"Invalidar-se por acidente ocorrido 
em ·serviço, proventos integrais para 
o operário, para o segurado que se 
acidenta em serviço." 

Fora do serviço êle não é aposentado 
por invalidez. 

O que a Emenda Heribaldo Vieira quer 
é ampliar de tal modo que o funcionário 
acidentado em serviço ou fora do ser-
viço receba proventos integrais. 

É êste o caso e S. Ex.a não soube bem 
explicar ou não lhe deu, talvez, a razão 
específica. No outro caso, na segunda 
P!lrte, tem razão o nosso Presidente. 

No caso da emenda, não sei bem: pela 
leitura que ouvi, creio ser uma questão 
apenas de colocação de palavras. Não 
ouvi bem. Seria possível V. Ex.a repro-
duzir a lei tu r a? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) -Emenda n.O 130/30: Re-
dija-se assim o art. 98, § 1.0 : "no caso do 
n.0 III, o prazo para aposentadoria das 
mulheres, com proventos integrais, fica 
reduzido a 30 anos". 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
-Plenamente de acôrdo, Sr. Presidente. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, o Relator 
acolhe o parecer pela Emenda n.0 130/36, 
do Sr. Deputado Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Nos têrmos do parecer do Sr. 
Sub-Relator, apoiado pelo Sr. Relator, 

vai ser posta em votação a Emenda 
n.0 130/36, do Sr. Deputado Nelson Car-
neiro, que, especificamente, cogita do 
prazo da aposentadoria da mulher aos 
30 anos, para assegurar à aposentada 
proventos integrais. 

Os Senhores que aprovam o parecer 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 

(Sub-Relator) -Sr. Presidente, Emenda 
n.0 1, do Deputado Oscar Corrêa, inci-
so 82. 

Pela Constituição atual, o funcionário 
se aposenta voluntàriamente aos 35 anos 
de idade, ou por invalidez, com qualquer 
tempo. Mas os proventos são integrais a 
partir dos 30 anos, embora só possa apo-
sentar-se com 35. Com 30 os proventos 
serão integrais desde que esteja incapa-
citado para o serviço. · 

A Emenda Oscar Corrêa faz retornar 
o projeto ao princípio da Carta de 1946: 
os proventos serão integrais com 30 anos 
de serviço, embora para aposentadoria 
facultativa se exijam 35. 

Meu parecer é pela aprovação. 
O SR. DEPUTA:DO PAULO SARASATE 

(Pela ordem) - Sr. Presidente, requeri 
destaque para a Emenda n.0 285, de mi-
nha autoria, que regula matéria absolu-
tamente semelhante, sôbre aposentado-
ria de funcion_ários com mais de 35 anos 
de serviço, aos quais fica assegurado o 
direito à aposentadoria na forma da le-
gislação ordinária em vigor, "na data 
desta Constituição". 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Isso é matéria das dis-
posições transitórias. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Queria .saber se, no momento de vo-
tarmos esta emenda, caberia a aprecia-
ção do meu destaque, ou se a votação 
de qualquer outra emenda sôbre aposen-
tadorias de funcionários, com 30 ou 35 
anos, prejudicaria minha emenda, que 
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visa a resguardar os interêsses de fun-
cionários que já têm direito à aposen-
tadoria de acôrdo com os dispositivos 
legais em vigor. 

Minha questão de ordem prende-se ao 
fato de termos visto aprovada outra 
emenda, parece-me que do Deputado 
Chagas Rodrigues, que estava aguardan-
do destaque, mas na hora de votar de-
clarou-se que ela estava prejudicada, 
porque a outra havia sido rejeitada. E 
êle não pôde defender sua emenda. 

Pergunto se o momento é êste ou se 
a aprovação da matéria excluiria a vo-
tação dessa emenda para a qual pedi 
destaque. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, a inda-
gação do Sr. Deputado Paulo Sarasate 
não tem nenhuma pertinência, pois a 
emenda de S. Ex.a deverá ser levada em 
consideração nas Disposições Transitó-
rias. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- A minha emenda está incluída nas 
Disposições Transitórias. Por isso, per-
gunto: aprovada a matéria como está 
nessa emenda, vai prejudicar a minha 
emenda futura? Entendo que não vai, 
mas quero, no momento, que julgo, 
oportuno, fazer a advertência para que 
não ocorra o que aconteceu com o 
Deputado Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A êsse respeito, peço a infor-
mação do Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Não prejudica. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está com a palavra o Sr. 
Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, a emenda 
que está em votação, l/82, regula os 
proventos da aposentadoria daqueles 
funcionários com mais de 30 anos, con-
siderados incapazes para o serviço. 

Existe a aposentadoria voluntária, aos 
35 anos e há o caso daqueles com mais de 
30 que estejam incapacitados para o ser-
viço. Em vez dos vencimentos propor-
cionais, terão integrais, na forma da 
Constituição de 1946. 

O parecer é favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Em votação. 
Não havendo quem peça a palavra 

para encaminhá-la, ponho em votação o 
Parecer do Sr. Relator. 

Os Srs. Membros da Comissão que 
concordam com o parecer, queiram per-
manecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 

(SubRelator) - Emenda n.0 479, inciso 
V. Esta emenda também visa a restau-
rar princípio da Carta de 1946. Diz ela: 

"Ao art. 99, item II: 
"proporcionais ao tempo de serviço, 
quando o funcionário contar menos 
de trinta anos de serviço." 

É a repetição do princípio já firmado 
no artigo anterior, de acôrdo com a 
emenda já votada. 

Meu parecer é pela aprovação da 
emenda. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Re-
lator) - Acompanho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O parecer do Sub-Relator, 
apoiado pelo Relator, é favorável à 
emenda. 

Em votação. 
Os Srs. componentes da Comissão que 

aprovam o parecer, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Com a ··palavra o nobre Sub-Relator, 

Deputado Accioly Filho. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 

(Sub-Relator) - Emenda n.0 114. Sr. 
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Presidente, a Constituição de 46, quan-
do trata da extinção de cargos, declara 
que o funcionário estável ficará em dis-
ponibilidade remunerada. Veio depois o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Ci-
vis e declarou que essa remuneração era 
integral. O projeto, no art. 97, § 2.0 , 

dispõe que: "Extinto o cargo, o funcio-
nário estável ficará em disponibilidade 
remunerada, com proventos proporcio-
nais ao tempo de serviço até o seu obri-
gatório aproveitamento em cargo equi-
valente." 

A Emenda n.0 114, do Deputado Arru-
da Câmara bem como a Emenda núme-
ro 441, do nobre Senador Aurélio Vianna, 
visam a restabelecer o preceito da Car-
ta de 1946. 

O meu parecer foi favorável à emen-
da, porque realmente o servidor não tem 
nenhuma responsabilldade pela extin-
ção do cargo. Geralmente, os cargos são 
extintos por motivos de ordem política e 
os funcionários ficam em disponibilida-
de de acôrdo com a Constituição, até seu 
obrigatório aproveitamento. Se o Poder 
Executivo resolve extinguir o cargo, deve 
providenciar o aproveitamento do fun-
cionário o mais breve possível, para que 
êle não fique percebendo sem trabalhar. 
O que não é justo é que o funcionário 
seja posto em disponibilidade com ven-
cimentos proporcionais, às vêzes, venci-
mentos ínfimos porque o servidor tem 
pouco tempo de serviço. 

Creio que devemos restaurar o prin-
cípio da Carta de 1946. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Re-
lator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, o assunto 
foi objeto de exame no parecer que ofe-
reci às emendas apresentadas ao capí-
tulo do Poder Executivo e digo: 

"A Emenda 114 propõe vencimen-
tos integrais, seja qual fôr o tempo 

de serviço, para os funcionários 
postos em disponibilidade por ex-
tinção do cargo. A resposta estimula 
o funcionário a procurar ou mesmo 
a aceitar o seu aproveitamento em 
cargo equivalente, como determina 
o projeto." 

O Estatuto estabeleceu a norma se-
gundo a qual, com qualquer tempo de 
serviço, o funcionário pôsto em disponi-
bilidade, por extinção de cargo, ficará 
com os vencimentos integrais. E na prá-
tica, se verifica que o funcionário não 
tem preocupação em voltar ao serviço 
público. Por isso, meu parecer é contrá-
rio. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
-Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Arruda Câmara. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Sr. Presidente, a minha emenda é a 
mais simples possível. Substitui "pro-
ventos proporcionais ao tempo de ser-
viço público" por "proventos integrais", 
mantendo o resto, inclusive a expressão 
final "cargos equivalentes". A emenda 
do nobre colega, Senador Aurélio Vianna, 
parece que emprega outra palavra, talvez 
com sentido mais vago, relativa ao car-
go em que deve ser aproveitado o ser-
vidor. 

O Estatuto dos Servidores, regula-
mentando a Constituição, estabeleceu 
que, quando se extingue o cargo, o "fun-
cionário fica em disponibilldade com 
vencimentos integrais". Aliás, já era, 
nesse sentido, a jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal. Não é, portan-
to, novidade alguma. 

O que o projeto inova tem certa gra-
vidade pelo seguinte: quando - sobre-
tudo nas autarquias, onde a extinção dos 
cargos é mais fácil - se quer perseguir 
um funcionário e não se pode demiti-lo 
porque tem estabilidade, ou um grupo, 
extinguem-se os cargos. 
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O funcionário, se tiver pouco tempo 
de serviço, vai ficar na miséria com sua 
família, com vencimentos proporcionais, 
exposto a tôda sorte de inclemências, 
sem ter culpa nenhuma da extinção do 
cargo. Quem tem a culpa na extinção do 
cargo é o Poder Público e é êle, por isso, 
quem deve responder pelas conseqüên-
cias, pelas de:spesas resultantes dêsse 
ato. Ora, ou há uma razão grave para 
extinção de cargo, e o poder público 
deve arcar com as conseqüências dessa 
extinção, ou não há. Se há, êle deve 
assumir, porque a extincão decorre de 
fôrça maior ou de uma necessidade; e 
se não há, deve ainda muito mais, por-
que é um ato de perseguição, um ato 
injusto, usa-se a extinção do cargo para 
ferir indiretamente o funcionário. De 
qualquer forma o poder público é o úni-
co responsável pela extinção dêsses 
cargos. 

Pressupõe-se, porém, que o poder 
público tenha. motivos para extinguir os 
cargos. Se os tem, deve amparar .o fun-
cionário. 

Em segundo lugar, se os vencimentos 
forem integrais, o poder. público terá 
estímulo para aproveitar o funcionário 
o mais breve possível, se os vencimen-
tos forem insignificantes, o poder públi,. 
co não tem êsse estímulo, e. o funcio-
nário ficará à margem dos aconteci-
mentos, passando fome com sua famí~ 
lia, até ser realizado o seu aproveita-
mento, ou até que o Presidente da au-
tarquia, ou outra autoridade, se esqueça 
das suas iras anteriores 'ou de suas vin-
ganças e o aproveite. E mais: se os 
vencimentos forem insignifiéantes, pode 
êle não ser aproveitado nunca. 

Na emenda não peço inovação. Já 
existe neste sentido jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Peço o que 
é justo, porque o poder público deve 
responder pela conseqüência da extinção 
do cargo. Peço o que é· legal porque o 
estatuto dos servidores já estabeleceu 
isto, há uma década. Peço o que é hu-
mano, porque não é possível que um fun-

cionário com poucos anos de serviço, 
mas estável, seja, por culpa do Poder 
Público, exposto a passar necessidades 
com sua família. 

Dêsse modo, através da emenda, to-
dos os interêsses são consultados e es-
pero da Comissão êste ato de justiça, 
de humanidade, de sentimento cristão, 
mantendo um direito já adquirido na 
atual legislação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se· 
nador A·-.rélio Viann;,.. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Esta emenda me foi trazida pelos di;. 
rigentes de uma federação de ferroviá· 
rios, se não me falha a memória, da 
Rêde Ferroviária Federal. A emenda foi 
muito bem pensada: 

"Extinto o cargo, o funcionário es-
tável ficará em disponibilidade re-
munerada, com provento igual ao 
vencimento ou remuneração, até seu 
obrigatório aproveitamento em ou-
tro cargo de natureza e vencimen-
tos· (não equivalentes) mas compatí-
veis com o que ocupava." 

Há inúmeros funcionários públicos 
servindo na Rêde Ferroviária. São pos-
tos em disponibilidade à falta, diz o po-
der público, de se encontrar um cargo 
equivalente. Pois o texto da lei é taxa-
tivo. Então êles, os que me trouxeram 
esta fórmula, dizem ter descoberto, de 
comum acôrdo, a maneira do aproveita-
mento obrigatório do funcionário pôsto 
em disponibilidade, com essa facilidade 
de se encontrar o cargo de natureza 
compatível com o que ocupava. 

Para mim qualquer das emendas sa-
tisfaz aos funcionários, porque o prin-
cípio é geral, é para todos os funcioná-
rios. Apenas estou expo.ndo as razões 
que me apresentaram. Até 1946, era êsse 
o princípio, isto é, o princípio do arti-
go 97, parágrafo 2.0 • Os resultados fo-
ram os mais terríveis. 
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Agora, tenta-se a restauração, talvez 
noutros têrmos, de princípio que, para 
nós, daria resultados os mais positivos. 
É só. 

O Sr. Deputado Tabosa de Almeida -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado Tabosa de Almeida. 

. O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
1\'IEIDA - Sr. Presidente, a matéria é 
muito simples. Parece que já está su-
ficientemente esclarecida. Entretanto, 
o nobre Senador Aurélio Vianna lembra 
outra fórmula como solução do proble-
ma, qual a da sua emenda. 

Entendo que a emenda melhor é a do 
nobre Deputado Armda Câmara, inclu-
sive porque mantém a mesma lingua-
gem. Torna-se assim de fácil interpre-
tação por parte do Poder Judiciário, in-
dependentemente de qualquer comple-
xidade de hermenêutica, porque já exis-
te jurisprudência mansa e pacífica a 
respeito. 

Gostaria de lembrar, porém, um pon-
to em que, data venia, o eminente Re-
lator, Senador Antônio Carlos, não tem 
razão. É quando S. Ex.a diz, no seu pa-
recer, que a . fórmula lembrada pela 
Emenda n.0 114 estimularia o funcioná-
rio a não procurar encargo equivalente. 
Ora, não compete, de modo algum, ao 
funcionário procurar cargo equivalente 
e sim ao Poder Público. O funcionário é 
obrigado a aceitar o cargo equivalente 
que lhe fôr oferecido, porque isso está no 
texto da Constituição atual e do próprio 
projeto, que se mantém, através da 
emenda do Deputado Arruda Câmara. 

Com estas palavras, quero dizer que 
meu voto será a favor da Emenda núme-
ro 114. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Sub-Relator opinou no 
sentido de ser posta em votação, com 
parecer favorável, a Emenda n.0 114, do 

Deputado Armda Câmara. O assunto 
vem tratado também em emenda de au-
toria do Sr. Senador Aurélio Vianna. 
Indago do Sr. Sub-Relator se a votação 
da Emenda do Deputado Armda Câmara 
implicará em prejuízo da emenda do Sr. 
Senador Aurélio Vianna. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, a rigor, 
não haverá prejudicialidade. Mas V. Ex.a 
pode, ao pôr em votação essa emenda 
do Deputado Arruda Câmara, indagar 
da Comissão se o voto favorável a essa 
emenda importa prejuízo da Emenda do 
Sr. Aurélio Vianna, para, então, numa 
decisão só, a Comissão se pronunciar sô-
bre a matéria. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Peço a atenção de V. Ex.8 para uma di-
ferença entre o texto do projeto, que fala 
em cargo equivalente, e a Emenda n.0 441 
que fala em cargo "compatível". 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Prefiro o têrmo equi-
valente, porque é mais assegurador do 
interêsse do funcionário. Um funcioná-
rio, no cargo de diretor de hospital, po-
derá ser aproveitado no cargo de médico, 
que é compatível ao de diretor, mas não 
equivalente. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Não acha V. Ex. a que a emenda Auré-
lio Vianna atende ao interêsse do Es-
tado? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Atende, mas a emenda 
Arruda Câmara atende ao interêsse do 
funcionário também. O Govêrno poderia 
estar interessado em afastar um diretor 
de hospital e aproveitá-lo como médico. 

O meu voto é pela aprovação da 
Emenda Arruda Câmara, considerando 
prejudicada a Emenda Aurélio Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Relator opinou favo-
ràvelmente à Emenda Arruda Câmara e, 
devo entender, contràriamente à emen-
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da oferecida pelo Sr. Senador Aurélio 
Vianna. Confesso que a sugestão do Sr. 
Sub-Relator, de se colocar a votos a 
Emenda Arruda Câmara, trará como 
conseqüência o prejuízo da emenda do 
Senador Aurélio Vianna e me causa 
embaraço na tomada dos votos, porque 
a deliberação poderá ser exatamente, no 
sentido de não haver prejuízo. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara -
Neste caso, Sr. Presidente, poderia pôr 
as duas emendas, em conjunto, a subs-
tância é a mesma. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não posso, porque, no caso, 
haveria o seguinte: poderia o Sr. Con-
gressista rejeitar a emenda do Deputado 
Arruda Câmara e rejeitar a emenda do 
Senador Aurélio Vianna. Entretanto, um 
outro queria votar a favor da emenda 
Aurélio Vianna e um terceiro, a favor 
da Emenda Arruda Câmara. 

Como eu poderia somar êsses votos, 
assim tomados? 

Estou, exatamente, procurando expor 
a questão para oferecer na questão de 
ordem suscitada, determinada solução. 
Parece-me o seguinte: irei pôr em vo-
tação a emenda do Deputado Arruda 
Câmara. Como a diferença que há en-
tre as duas emendas é a diferença da 
expressão "compatível" para a expres-
são "equivalente", em seguida, porei em 
votação a emenda do Senador Aurélio 
Vianna para saber se preferem a ex-
pressão "compatível" ou a expressão 
"equivalente". 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, pela ordem, 
o nobre Deputado Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA (Pela ordem.) - Sr. Presidente, 
com a devida vênia, entendo que o as-
sunto não é dos mais difíceis. Se, posta 
a votos, a emenda do Deputado Arruda 
Câmara fôr aprovada, estará prejudica-

da - a meu ver - a emenda do Senador 
Aurélio Vianna, porque versa a mesma 
matéria. Entretanto, se rejeitada a 
emenda do Deputado Arruda Câmara, 
caberá a votação da emenda do Senador 
Aurélio Vianna, porque, talvez, muitos 
daqueles que teriam votado contra a 
Emenda Arruda Câmara estivessem pen-
sando na do Senador Aurélio Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Lamento, sinceramente, não 
poder seguir a orientação proposta pelo 
Deputado Tabosa de Almeida, e expli-
co: entendo que, se rejeitada a emenda 
do Deputado Arruda Câmara, está, vir-
tualmente, rejeitada a emenda do Sena-
dor Aurélio Vianna, desde que eu coloco 
o problema nesses têrmos. A votação da 
emenda do Deputado Arruda Câmara 
não impede que se vote a favor da ex-
pressão constante "compatível" da 
emenda do Senador Aurélio Vianna. Se 
fizer o que propõe o Deputado Tabosa de 
Almeida, sucede o seguinte: teria de fa-
zer duas votações, sem saber o que se 
apura na verdade. 

De modo que vou proceder à votação, 
considerando o seguinte: pela manifes-
tação havida, os Senhores que votarem 
"sim" estarão aprovando o parecer do 
Relator, que é o parecer que posso pôr 
a voto, o que implica rejeição da Emen-
da Arruda Câmara. Os Srs. que votarem 
"não" estão aprovando a Emenda Ar-
ruda Câmara. Se a emenda fôr rejeitada, 
estará virtualmente rejeitada a Emen-
da Aurélio Vianna. 

Será feita a chamada para evitar 
qualquer dúvida em matéria de apu-
ração. 

Procede-se à chamada. 

O Sr. Deputado José Barbosa (Decla-
ração de voto.) - Voto "não", Sr. Pre-
sidente, substituindo "equivalente" por 
"compatível". 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está rejeitado o parecer. 
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Passa-se, desde logo, à votação relati-
vamente à preferência para a expressão. 

Os Srs. Membros da Comissão que 
aprovam a expressão "equivalente" cons-
tante da emenda, votarão "sim"; aquê-
les que aprovam a expressão constante 
na emenda do Senador Aurélio Vianna 
votarão "não". Quer dizer que a rejei-
ção da expressão "equivalente" corres-
ponde à aprovação da expressão "com-
patível". 

Faça-se a chamada. 

(Procede-se à chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está aprovada a expressão 
"compatível", que será aproveitada na 
redação e incluída na emenda aprova-
da, do Deputado Arruda Câmara. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Emenda 130/42, Nelson 
Carneiro. 

A emenda visa à supressão do art. 104 
do projeto. 

O art. 104 é o que estabelece a vin-
culação do serviço público dos Estados e 
Municípios à União, bem como o siste-
ma de classificação e níveis de paga-
mento dos cargos do serviço civil ao res-
pectivo Poder Executivo. O parecer é 
pela aprovação da emenda supressiva. 

Entendo que os princípios do capítulo 
de Funcionários Públicos da Constitui-
ção Federal se aplicam aos Estados, in-
dependente de declaração expressa. Os 
Estados ficam com a reserva de amplia-
rem os direitos e garantias aqui previs-
tos. O problema da equiparação ou da 
paridade dos servidores dos Tribunais e 
das Câmaras do Poder Legislativo é de 
difícil solução pelo enquadramento que 
o preceito deseja seja feito. Até hoje, 
não se conseguiu ainda realizar a pari-
dade entre os servidores do próprio Po-
der Executivo. Sabe-se que os quadros 
de servidores da administração centra-
lizada, das autarquias e das sociedades 

de economia mista têm cargos e fun-
ções equivalentes, com remuneração di-
ferente. Não é justo que se pretenda 
agora estabelecer a paridade de cargos 
do Poder Executivo com o Legislativo e 
Judiciário, cargos êsses que têm até fun-
ções diversas e obrigações diferentes. 
Meu parecer foi pela aprovação da 
emenda, que é supressiva do dispositivo 
que obriga a paridade. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Esta é outra das emendas 
em que o Sub-Relator e o Relator diver-
gem. A argumentação do nobre Deputado 
Accioly Filho teria todo cabimento e 
procedência se no art. 104 não figurasse 
a ressalva "no que couber". Evidente-
mente que os quadros dos Podêres Le-
gislativo, Judiciário e Executivo da 
União não podem ter uma paridade rí-
gida, pois que existem diferenças de 
funções e nuanças entre os encargos e 
tarefas que são cometidos a êsses fun-
cionários. Mas o art. 104 estabelece a 
regra, com tôda a prudência. Diz: 

"Aplica-se aos funcionários dos 
Podêres Legislativo e Judiciário as-
sim como dos Estados, Municípios, 
Distrito Feder::tl e Territórios o dis-
posto nesta seção, inclusive no que 
couber, os sistemas de classificação e 
níveis de pagamento dos cargos do 
serviço civil do respectivo Poder 
Executivo, e a proibição de vincula-
ção ou equiparação de qualquer na-
tureza para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público." 

Com essa ressalva, Sr. Presidente, 
meu parecer é favorável à manutenção 
do artigo no projeto e contrário à 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo quem peça a pa-
lavra para encaminhá-la, vamos passar 
à votação. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
parecer do Sr. Relator, votarão "sim", 
os que rejeitam, votarão "não". 
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Passa-se à votação que se fará nomi-
nalmente, para evitar pedido de veri-
ficação de votação. 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Foi aprovada por 15 votos 
contra 6. 

Passa-se à outra emenda. 
Com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 

(Sub-Relator) - Emenda n.0 460, do Sr. 
Senador Josaphat Marinho. Visa a su-
pressão do art. 87 do projeto. Diz o arti-
go 87: (lê) "tôda pessoa natural ou ju-
rídica é responsável pela segurança na-
cional, nos limites definidos em lei." 

O parecer foi favorável à emenda. 
Entendo que o dispositivo, ao declarar 

que tôda pessoa é responsável pela se-
gurança nacional, proclama um princí-
pio que é natural no agrupamento hu-
mano, que não necessita de afirmação e 
definição - o princípio da solidariedade 
do cidadão ao Estado. A lei cumpre es-
pacificar os deveres dos cidadãos para 
com o Estado, definir as infrações e fi-
x~r-lhes pena, assim como faz a lei de 
segurança do Estado. 

O próprio texto do projeto já atribui 
deveres aos cidadãos para com o Estado, 
no art. 91. 

Opino pela aprovação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, concordo 
com o Sr. Sub-Relator, em que o con-
teúdo do art. 87 é uma declaração, mas 
como o projeto dá ênfase à segurança 
nacional e não havendo, como bem fri-
sou o Sr. Sub-Relator, nenhuma conse-
qüência e principalmente porque essa 
declaração é acompanhada da ressalva 
"nos limites definidos em lei", entendo 
que o dispositivo deve continuar figu-

rando na proposição. Sou, pois, de pa-
recer contrário à emenda. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Sr. Presidente, salvo melhor entendi-
mento, parece-me evidente que esta dis-
posição é um excesso na Constituição. 
E um excesso de conseqüências, ao con-
trário do que parece ao nobre Relator, 
até porque não se pode presumir que o 
contexto de uma Constituição encerre 
disposição sem conseqüência. De duas, 
uma: ou o preceito tem conseqüência, e 
essa conseqüência precisa ser analisa-
da, fixada, ou não tem. Se não tem, a 
supressão se impõe por um problema 
até de pura técnica jurídica. A Consti-
tuição não é texto para frases literá-
rias. Se tem conseqüências, cumpre ve-
rificar quais sejam elas. No caso, as 
conseqüências são gravíssimas. 

O preceito diz: (lê:) 
"Tôda pessoa natural ou jurídica é 
responsável pela segurança nacio-
nal, nos limites definidos em lei." 

Ora, não é exato que tôda pessoa na-
tural ou jurídica possa ser responsável 
pela segurança nacional. A pessoa na-
tural ou jurídica pode ficar sujeita a 
sanções por ato ou omissão que se refira 
à segurança nacional, mas não se pode 
daí partir para proclamar, desde logo, 
na Constituição, que tôda pessoa natu-
ral ou jurídica é responsável pela se-
gurança nacional, nos têrmos definidos 
em lei. Quer dizer, o princípio já vai 
ficar declarado: tôda pessoa, natural ou 
jurídica, é responsável pela segurança 
nacional. A lei, no caso, é, digamos as-
sim, adjetiva, ela vai desdobrar, vai 
complementar, fixar os pormenores. 

Mas, como é que uma pessoa jurídica 
é responsável pela segurança nacional? 
Uma sociedade comercial, uma emprêsa 
industrial responsável pela segurança 
nacional? A pessoa física ou jurídica po-
derá ter obrigações, e deve ter. E se não 
cumprir as suas obrigações, ficará su-
jeita a sanções. Mas, o que está aqui é 
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diferente. Vamos fixar um exemplo 
muito simples, que pode decorrer dêsse 
dispositivo: Qualquer de nós sai do edi-
fício do Congresso em direção ao cen-
tro da cidade e ao passar, de automóvel, 
por um dos edifícios dos Ministérios, 
pouco depois, alguém joga uma bomba 
num dêsses edifícios. 

Nós prosseguimos nossa viagem, mas 
na estação rodoviária seremos intercep-
tados por um policial que nos dá voz de 
prisão por omissão, com relação a ato 
relativo à segurança nacional, porque 
não cuidamos disto, não paramos o au-
tomóvel para verificar, imediatamente o 
fato. 

Dir-se-á, é nos têrmos da lei! Quais 
serão os têrmos da lei, se a Constituição 
já está declarando que "tôda pessoa 
natural ou jurídica é responsável pela 
segurança nacional"? Note-se bem a ex-
pressão "responsável pela segurança". 
Não se diz que a pessoa seja titular de 
autoridade, não se lhe dá fôrça para que 
possa promover a defesa da segurança 
nacional, dá-se-lhe apenas a responsa-
bilidade. 

Ora, isto é um absurdo. Além disso, 
como assinalou o Sub-Relator, a norma 
é enunciativa, perfeitamente dispensá-
vel, sobretudo se dela podem resultar 
equívocos e prejuízos, constrangimento a 
pessoa física ou a pessoa jurídica. O 
que a lei tiver que estabelecer, a lei es-
tabelecerá, independentemente desta 
norma que é sumamente grave para o 
cidadão ou para a pessoa jurídica, na 
forma em que está prevista. 

Por estas razões, Sr. Presidente, é que 
pedi a supressão do texto e mantenho 
a solicitação neste instante. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
-Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, para encami-
nhar a votação, o nobre Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, estou de pleno acôrdo 
com a argumentação do Sr. Senador 
Josaphat Marinho. 

Há quase um mês que venho lendo e 
procurando interpretar e pesquisar os 
desígnios ou, até mesmo, a inspiração 
dêsse dispositivo. Começo por não saber 
o que se procura alcançar, o que se pro-
cura conceituar, o que se procura impli-
car em que êsse dispositivo pode ser vul-
nerado. Um dispositivo constitucional 
ou êle tem, ou êle afirma uma ação, ou 
previne uma omissão. A regra-geral é 
que a Constituição não pode ter super-
fluidade de palavras. Tôda palavra há 
de ter uma significação, o texto tem de 
ser conciso - como diria o nobre Sub-
Relator- enxuto. 

De modo que há quase um mês estou 
com minha atenção pespegada no arti-
go 87 e não encontro o direito de êsse 
texto. morar aqui na Constituição. Não 
há. Não está pagando aluguel. Estou 
com a atenção despertada para a ex-
pressão: 

"Tôda pessoa natural ou jurídica é 
responsável pela Segurança Nacio-
nal, nos limit~s definidos em lei." 

Então pode haver uma emenda na lei 
ordinária pior que o soneto. Serão li-
mites mínimos, serão limites máximos? 
Se a intenção do projeto é maledicente, 
é antidemocrática, é intenção de prati-
car violência - falando em tese - en-
tão a "bruxaria" vai aparecer na lei or-
dinária. 

Fiquei aguardando explicação e aguar-
dava, por fim, a explicação técnica do 
eminente Relator, mas S. Ex.1\ no seu 
parecer, caracterizou que o disposi-
tivo ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço ao Sr. Senador Eurico 
Rezende que nos ajude no cumprimento 
do dispositivo regimental. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Vou concluir, Sr. Presidente. 
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Baseado no parecer do Relator, que 
acha que é apenas declaração, e como 
esta declaração é dispensável, a não ser 
que esconda algum designio, acolho a 
supressão do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Raymundo Padilha. 

O SR. DEPUTADO RAYMUNDO PADI-
LIIA - Sr. Presidente, à medida que 
ia falando, pespegando os seus argu-
mentos, o nosso eminente colega do Es-
tado do Espírito Santo, brilhante, como 
sempre, depois de ouvir também a mani-
festação tão lúcida do Sr. Senador Jo-
saphat Marinho, verifico que tanto em 
um como em outro há aquela posição in-
dividualista consagrada nos textos rous-
seaunianos, egressos que são ambos do 
puro enciclopedismo liberal. 

É uma posição, culturalmente, teorica-
mente, respeitável, mas historicamente 
discutível. 

Quando se trata de declarações de di-
reitos, tôdas essas declarações seriam 
despiciendas. No estado a que chegamos 
de nossa cultura jurídica e política, evi-
dentemente, determinadas declarações 
de direitos eram tão óbvias, que não ha-
via por que mencioná-las numa Cons-
tituição. Quando, porém, o liberal puro, 
o liberal quimicamente puro se encontra 
em face de um dispositivo desta espécie, 
num momento histórico como o atual-
não num futuro remoto ou próximo, em 
que um dispositivo desta espécie pode se 
tornar obsoleto; mas pode impor-se em 
determinadas circunstâncias históricas 
- o liberal puro começa a lembrar-se 
daquela permanente antinomia que exis-
te no seu espírito, que é o do indivíduo 
conflitar-se com o Estado. 

Acompanhei, com a maior atenção e 
com o maior respeito, as discussões que, 
em tôrno de vários itens do projeto, se 
travaram, e todos os conceitos de ordem 
cultural eu ouvi se manifestarem, como 
agora acaba de fazê-lo o nobre e emi-

nente companheiro, com aquêle brilho 
habitual. 

O Sr. Senador Josaphat l\-larinho -
Se V. Ex.a me permitisse, eu lhe diria 
que em tôdas as minhas manifestações, 
tanto quanto possível, me situei dentro 
daquele binômio: socialismo e liberdade. 

O SR. DEPUTADO RAYMUNDO PA-
DILHA - É uma discussão doutrinária 
em que poderia apresentar a V. Ex.a a 
antinomia, os conflitos de natureza ide-
ológica acabavam se encontrando, por-
que essa coisa não se casa. 

Sr. Presidente, disse-o muito bem o 
Sr. Relator, um texto desta espécie vem 
consagrar uma responsabilidade, vem 
consagrar não direitos que foram tão 
eloqüentemente programados aqui, tão 
repetidos e tão perdulàriamente aceitos 
por todos nós. 

Mas no momento em que se fala no 
dever, ainda como uma demasia do tex-
to, no momento em que se fala diante 
da nação de sua segurança ameaçada 
potencialmente, já talvez não tão po-
tencialmente ameaçada, então levanta-
se o liberal e diz: "Nada pelo Estado; 
tudo, se possível, contra o Estado." Tu-
do, se possível, na afirmação hipcrtró-
fica do indivíduo. É a afirmação da hi-
pertrofia do indivíduo em face da na-
ção, afirmando isto como um texto iso-
lado, um conceito árido e vago. 

Muito bem. Mas desde que ficam o le-
gislador Eurico Rezende como o legis-
lador Josaphat Marinho convidados a 
disciplinar, a definir, a limitar, a traçar 
fronteiras ao princípio genérico que aqui 
se encontra, quero crer que aqui está a 
nossa liberdade de criação, de harmoni-
zação e, ao mesmo tempo, de atualiza-
ção histórica. Penso que esta é também 
uma das tarefas primaciais do legisla-
dor contemporâneo. 

Fico, rigorosamente, com o Sr. Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor Aurélio Vianna. 
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O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, estamos assistindo a 
um debate dos mais interessantes e dos 
mais significativos. 

Conheço há muitos anos o Senador 
Josaphat Marinho, que não segue a es-
cola de Rousseau nem é um liberal de-
mocrata ultrapassado ou atualizado. 
Defende o estado democrático, o estado 
de direito, como acaba de fazê-lo o Se-
nador Eurico Rezende. 

A escola liberal está ultrapassada. 
Não há dúvida qualquer. Mas eu estou 
neste debate não somente com o pensa-
mento do Senador Josaphat Marinho e 
do Senador Eurico Rezende, como tam-
bém com o pensamento prático e obje-
tivo, particularmente neste caso, do no-
bre Deputado-Senador Paulo Sarasate. 

Todos nós temos deveres para com a 
segurança nacional. É um pensamento 
liberal êste? Liberal ou não, ninguém no 
mundo moderno, principalmente neste 
mundo convulsionado, pode deixar de ter 
êsses deveres para com a segurança na-
cional, para com a segurança de seu 
País. 

O que é diferente de ser responsável, 
como pessoa natural ou jurídica, pela 
segurança nacional. 

Como diz Paulo Sarasate: nestes têr-
mos, o Estado pode convocar o cidadão, 
qualquer que êle seja, para guarda-civil, 
delegado de polícia e assim por diante, 
e o cidadão pode estar responsável e ser 
condenado por omisso. Criar-se-á uma 
cadeia de insegurança em tôrno de cada 
cidadão. 

Isto é ser-se individualista?! E os di-
reitos e garantias individuais? O que não 
podemos, sob pretexto de defender o Es-
tado democrático, é estabelecer premis-
sas totalitárias (Muito bem!). Aí é a 
questão! Eu ouvi muito, antigamente, 
essa linguagem contra os liberais-demo-
cratas; e as acusações aos liberais-de-
mocratas eram para a defesa de um Es-
tado ... 

O Sr. Deputado Raymundo Padilha -
Peço licença para pedir que V. Ex.a não 
prossiga nessa indicação. É um apêlo 
cordial que lhe faço. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço que V. Ex. a conclua as 
suas considerações porque o tempo está 
a esgotar-se. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA-
Deputado Raimundo Padilha, pessoal-
mente, nós nos damos muito bem, há 
muitos anos. Estou dentro dos princí-
pios estritamente doutrinários. Na ver-
dade, respeito o pensamento dos homens 
de ontem, dos de hoje e admito que os 
homens se modificam, se transformam 
no tempo e no espaço. Hoje, penso mui-
tas coisas que não pensava ontem, e, 
anteontem, adotava muitas idéias que 
não adotei ontem. E acredito que nin-
guém aqui nega suas convicções passa-
das. Isto não é mácula nenhuma, quan-
do aquelas convicções porventura ultra-
passadas pelo tempo são relegadas para 
segundo plano. 

Creio que isto é universal. Não há des-
doiro nenhum. Na verdade, estou mos-
trando que isso se processou. E quando 
falo em sistema tàtalitário, não me re-
firo apenas a um sistema totalitário, 
nem a Estado totalitário de cunho direi-
tista, porque não há apenas êsse tipo 
de Estado totalitário. Absolutamente. 
Eu apenas desejei dizer, e confesso que 
sem nenhuma direção pessoal, mas de 
cunho absolutamente doutrinário, que 
doutra maneira estaríamos ofendidíssi-
mos com certas referências de ultrapas-
sados, liberalóides, russófilos, e tudo 
isso. Mas não nos ofendemos, porque 
não o somos. De maneira nenhuma. Não 
há ofensa. 

Então, terminando definitivamente: 
apenas êsses dois senadores e aquêle 
deputado-senador chamam a atenção 
para nós, e nos despertam para o peri-
go da adoção dêsses princ1p10s, que se 
fôssem deveres para com a segurança 
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nacional seriam aceitos, sem discussão, 
pacificamente, por todos. Creio que ago-
ra nós nos entendemos, nobre Deputado 
Raymundo Padilha. 

O Sr. Deputado Raymundo Padilha -
Creio que sempre estive em perfeito en-
tendimento com V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço licença para lembrar 
que estamos encaminhando a votação, 
fase em que não são permitidos apartes. 

O SR. SENADOR AURtLIO VIANNA 
- Já terminei, Sr. Presidente. Era só. 
Obrigado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, para encami-
nhar a votação, o nobre Deputado Adol-
pho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, pensamos da 
mesma forma que o eminente Senador 
Eurico Rezende. Não há possibilidade de 
se recuperar o exposto no art. 87, o tex-
to é irrecuperável. 

Todos nós brasileiros podemos ser con-
vocados para prestar serviços às Fôrças 
Armadas e, assim, resgatar a nossa dí-
vida de honra para com a pátria que 
nos abriga e que nos viu nascer. No en-
tanto, a responsabilidade pela segurança 
nacional é do Govêrno. Dispõe até de 
um órgão que deve ser prestigiado e for-
talecido e não substituído por organiza-
ções sigilosas ou não, mas que traduzem 
figurinos de outros países. Sou a favor 
do fortalecimento do Conselho de Segu-
rança Nacional. Responsável pela segu-
rança nacional - o Govêrno. órgão 
adequado para planejar a defesa e a se-
gurança nacionais - Conselho de Se-
gurança Nacional. Responsáveis pela 
execução da defesa e segurança nacio-
nais- as Fôrças Armadas. Assim, den-
tro dêsse mecanismo, qualquer brasilei-
ro pode ser chamado a prestar serviços 
para a defesa do País. Mas, ser êle apon-
tado como responsável, a pessoa natural 

ou a pessoa jurídica, a conclusão nos 
leva à perplexidade. 

Por essas razões, Sr. Presidente, con-
cordo com o que foi aqui sobejamente 
demonstrado: não é possível que êsse 
dispositivo perdure no texto constitucio-
nal a ser votado. Não se compreende 
que um cidadão seja responsabilizado 
por uma coisa que é da alçada do Go-
vêrno central. Também não é possível, 
nem é interêsse do Govêrno, eximir-se 
de seu dever de ser o responsável pela 
segurança nacional para transferir essa 
responsabilidade ao cidadão, individual-
mente, à pessoa. 

Daí, porque, Sr. Presidente, acompa-
nho o Sub-Relator e voto a favor da 
emenda supressiva. 

O SR. DEPUTADO GERALDO FREIRE 
-Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Deputado 
Geraldo Freire. 

O SR. DEPUTADO GERALDO FREIRE 
-Sr. Presidente, pedi a palavra apenas 
para afirmar a minha posição pessoal; 
depois do que o nobre Líder Raymundo 
Padilha falou, nada mais seria preciso 
acrescentar. 

Quero apenas dizer que não compre-
endo o motivo pelo qual tanta celeuma 
se arma em tôrno de coisa tão simples. 
O nobre Relator disse que a matéria é 
de direito natural, regulável por lei or-
dinária, e por conseguinte, não precisa 
ser incluída na Constituição. 

Desta forma, também a Declaração 
dos Direitos e Garantias Individuais de-
via ser eliminada porque nada mais faz 
do que reafirmar posições e doutrinas e 
matérias inteiramente de direito natural. 

Ora, todos nós somos responsáveis pe-
rante a segurança nacional porque todo 
homem é responsável diante de sua Na-
ção, não pode haver qualquer dúvida. 
Nossa vida é tôda dedicada a ela e o 
próprio espírito de solidariedade que nos 
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congrega impõe êsse dever elementar. 
Agora, que a Constituição o proclame e 
que lhe dê ênfase, é coisa muito natural, 
muito necessária. Aliás a Constituição, 
como tôdas as leis, também tem o sen-
tido pedagógico. O apóstolo São Paulo 
disse que a salvação não vem da lei mas, 
sim, da promessa, e que a lei se torna 
necessária por c a usa das transgressões. 
Se não houvesse a transgressão, não ha-
veria necessidade de lei escrita e basta-
ria aquela lei natural, que Deus já impri-
miu na consciência de cada um de nós. 

Ora, a segurança nacional anda ulti-
mamente ameaçada. Então, é muito in-
teressante que a matéria figure na 
Constituição. No capítulo II do Projeto 
de Constituição, se diz (VII, letra b, 
art. 8.0 ) que compete à União: 

"a apuração de infrações penais 
contra a segurança nacional, a or-
dem política e social, ou em detri-
mento de bens, serviços e interêsses 
da União, assim como de outras in-
frações definidas em lei cuja prática 
tenha repercussão interestadual e 
exija repressão uniforme;". 

O art. 87 completa então êste dis-
positivo, dizendo: 

"Tôda pessoa natural ou jurídica é 
responsável pela Segurança Nacio-
nal, nos limites definidos em lei." 

Sr. Presidente, isso poderia ser ins-
crito no Capítulo dos Direitos e Garan-
tias Individuais, que "tôda pessoa pode 
ser responsável perante a segurança na-
cional nos limites definidos em lei", o 
que vale dizer: a Constituição exige que 
a lei defina êsse princípio, êsse limite; 
e, se êle não estiver definido ou limita-
do em lei, o cidadão não tem absoluta-
mente responsabilidade alguma perante 
a segurança nacional. 

Só poderemos assim interpretar isto 
no capítulo de Direitos e Garantias In-
dividuais. 

Sr. Presidente, estou aqui apenas para 
dizer que voto com o Relator. Não te-

ria necessidade de manifestar a minha 
opinião visto que a manutenção do dis-
positivo já foi defendida com muito mais 
brilhantismo. Mas entendo do meu de-
ver dizer que êste dispositivo é necessá-
rio no texto constitucional. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Tabosa de Almeida. 

O SR. TABOSA DE ALMEIDA- Sr. 
Presidente, quero manifestar minha opi-
nião favorável à aceitação do texto, por 
entender que, na verdade, se bem que 
dispensável o dispositivo, até certo pon-
to êle em nada prejudica o País nem 
tampouco as pessoas naturais e jurídi-
cas que o integram. 

Na verdade, poder-se-ia traduzir o dis-
positivo como uma responsabilidade de 
todos nós, tanto das pessoas naturais 
como das pessoas jurídicas pela defesa 
nacional, isto é, pela defesa do País. 

Todos são, afinal, responsáveis pela 
defesa do País; todos têm interêsse na 
defesa nacional. Ora, se há êste interêsse, 
e esta responsabilidade de todos os bra-
sileiros pela defesa nacional, por que 
suprimir o dispoqitivo que explícita es-
sa responsabilidade? A matéria será am-
plamente regulada pela legislação cor-
respondente. 

É claro que a responsabilidade está na 
razão direta dos direitos. Se a pessoa 
natural ou jurídica não dispõe de condi-
ções bélicas para proceder à defesa na-
cional, nos têrmos em que o fazem as 
Fôrças Armadas, é evidente que essa 
responsabilidade fica adstrita à condi-
ção de informações às autoridades res-
ponsáveis principais pela segurança na-
cional. 

Se as Fôrças Armadas são as respon-
sáveis principais, as pessoas naturais e 
jurídicas serão, apenas, interessadas na 
manutenção da segurança nacional. 
Por isso, deverão dar as informações ne-
cessárias, conforme deverá ser esclare-
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cido na legislação correspondente. En-
tendo dessa forma o dispositivo e somen-
te nestes têrmos votarei a favor de sua 
manutenção. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, Srs. Congres-
sistas, o art. 91 do projeto já dispõe: 

"Todos os brasileiros são obrigados ao 
serviço militar ou a outros encargos 
necessários à segurança nacional, 
nos têrmos e sob as penas da lei." 

Diante dêste artigo, considero desne-
cessário inteiramente o art. 87, cujo al-
cance não compreendo. 

Sr. Presidente, nós ouvimos as pala-
vras do nobre Líder da matéria na Câ-
mara e respeitamos o ponto de vista de 
S. Ex.a e sem querer levar a discussão 
para o terreno idealista, ficando mesmo 
no campo da ciência política, nós que-
remos dizer que, em nenhuma Constitui-
ção moderna, democrática, de qualquer 
País do ocidente, existe dispositivo como 
êste contido no art. 87. Também gosta-
ria de dizer que não sou contra o ins-
pirador do liberalismo puro, Rousseau, 
hoje mais o mestre que leva a chamada 
democracia de massas ao despotismo das 
maiorias do que propriamente àquele 
pensamento liberal contido nas declara-
ções de direito de tôdas as democracias. 

Sr. Presidente, o liberalismo puro só 
se opõe a alguma coisa: ao autoritaris-
mo puro ou menos puro. Ora, em nosso 
século, e mais precisamente nesta época 
em que o autoritarismo está sempre a 
serviço das profundas reformas sociais, 
não posso entender como se seja antili-
beral, com tendência para o autoritaris-
mo mais ou menos puro e, ao mesmo 
tempo, se possa negar as profundas 
transformações sociais no rumo de um 
socialismo mais ou menos radical. 

De modo que, Sr. Presidente, nos opo-
mos ao autoritarismo da nossa época, em 
tôda parte quase a serviço de um socia-
lismo avançado de esquerda. Preferimos 
ficar com o liberalismo político respon-
sável pela garantia das liberdades do ci-
dadão e do Estado de direito. 

Sr. Presidente, no terreno da filosofia 
política eu aceitaria o oposto do que es-
tá no art. 87. No lugar de se admitir 
"tôda pessoa natural ou jurídica é res-
ponsável pela segurança nacional", eu 
aceitaria: "o Estado ou a Nação é res-
ponsável pela segurança, pela liberdade 
de tôda pessoa." 

Com estas considerações, julgando 
desnecessário o art. 87, face ao dispos-
to no art. 91, votarei pela erradicação 
do artigo. (Muito bem!) 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD -
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador. 

O SR. SENADOR JOSÉ GUIO.MARD 
(Pela ordem.) - Sr. Presidente, pelo 
que ouvi dos doutos colegas, entendo que 
o assunto é mais de redação do que 
propriamente do sentido que se queira 
dar ao art. 87. Perguntaria, então, 
ao nobre Relator, se seria possível, para 
melhor compreensão dêsse artigo, uma 
emenda de redação de sua autoria, de 
maneira a satisfazer às ponderações dos 
colegas que se opuseram tão formalmen-
te a êsse texto . 

O Sr. Senador Eurico Rezende - É 
também uma tentativa de caráter re-
dacional. 

Sr. Presidente, ouvi com atenc;ão 
fascinada, como sempre merece o pro-
nunciamento do Deputado Geraldo Frei-
re, a sua explicação. Estou achando a 
frase bonita. Se se enc...,ntrasse uma 
forma de deixá-la na Constituição, seria 
ideal. Eu perguntaria, então, ao emi-
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nente Relator, por intermédio de Vossa 
Excelência, se podia substituir o vocá-
bulo "pela" pela palavra "perante". O 
texto ficaria da seguinte maneira: "tôda 
pessoa natural ou jurídica é responsável 
perante a segurança nacional". 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vê V. Ex. a que a pergunta 
feita somente merece uma resposta 
afirmativa. 

A iniciativa de emendas é de todos os 
membros da comissão, e dos próprios 
congressistas, de uma maneira geral. 
V. Ex. a sugere emenda que exprimiria 
seu pensamento na aceitação. Parece-
me que um;J. emenda dessa natureza não 
poderia nunca deixar de ser considera-
da por esta comissão, porque nos têrmos 
das normas aprovadas, uma vez verifi-
cada a aprovação, em Ple!lário, do pro-
jeto, êle volta à comissão para efeito de 
redação. De modo que, naquela opJrtu-
nidade, o assunto poderá ser perfeita-
mente considerado. 

O Sr. Senador Euri.co Rezende - É, 
aliás, a sugestão que faço ao prelúcido 
Relator, agora já na excelente com-
panhia - aliás a idéia foi pioneira de 
S. Ex.a - do eminente Senador José 
Guiomard, que tem muita sensibilidade 
com a segurança nacional, quer pela sua 
participação parlamentar, quer pela sua 
qualidade de militar. 

O SR. PRES!DENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
parecer queiram responder "sim"; os 
que o rejeitam, responderão "não". 

É feita a chamada: 
O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-

VES (Pela ordem.) - Sr. Presidente, per-
mita-me esclarecer meu voto. Sou favo-
rável à inclusão do preceito desde que se 
dê à nova redação que V. Ex.a admitiu no 
sentido de que tôda pessoa, natural ou 
jurídica, tenha deveres perante a segu-
rança nacional, na forma que a lei in-

dicar. Se a União, através dos seus po-
dêres, pode elaborar uma lei de seguran-
ça nacional, na lei deve !igurar êsses 
deveres e também suas infrações. Desde 
que o texto corresponda a isso, estou de 
acôrdo. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alcixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - Sr. Presidente, cada repre-
sentante na Comissão pode votar a 
emenda de redação quando ela surgir. 
Qualquer parcela do projeto pode ser 
objeto de emenda de redaç:.i.o. Mas é 
preciso que seja emenda de redação e 
não venha transformar o que está no 
projeto. O que está escrito é que o ci-
dadão é responsável "pela" não perante 
a segurança nacional. Se o cidadão tem 
deveres para com a segurança nacional, 
é outro caso. Seria fazer a fusão dês te 
artigo com o art. 91. V. Ex. a responde-
ria que isso poderia ser objeto de emen-
da de redação, mas o que estamos votan-
do é o art. 87. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A questão de ordem susci-
tada pelo nobre Deputado Adolpho Oli-
veira, e suscitada justamente quando já 
estávamos em ordem de votação, dá bem 
a idéia do que S. Ex.a deseja, com a mi-
nha resposta, talvez influenciar no pros-
seguimento dos votos que vão ser alcan-
çados. 

Cumpre-me, entretanto, salientar, q1Je 
os Srs. membros da Comissão, quando 
enunciam os seus votos, o fazem sem-
pre dando a idéia de como exprimem ês-
se voto. 

Se os Senhores Senadores que já se 
manifestaram declaram que votam no 
pressuposto de que possam melhor ex-
primir seu pensamento, mediante modi-
ficações de redação, evidentemente o 
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Sr. Deputado Adolpho Oliveira, cuja 
permanência nesta Comissão nós sabe-
mos será garantia do aperfeiçoamento 
do projeto e melhor andamento dos tra-
balhos, apreciará as emendas que vierem 
a ser apresentadas, para saber se elas 
alteram apenas a redação ou o conteú-
do. 

A mim não compete dizer que não se 
façam declarações de voto, expressão do 
pensamento dos votantes. 

Prossiga-se na tomada dos votos. 
O SR. SENADOR JOSÉ GUIOMARD 

(Para declaração de voto} - Voto a fa-
vor na esperança de emenda de redação 
para melhor clareza do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo} -Aprovado o parecer- e assim 
mantido o dispositivo - por 12 votos 
contra 9. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO -
Emenda n.0 116 de autoria do nobre 
Deputado Arruda Câmara. 

A Constituição atual permite que a 
lei fixe limites de idade e de tempo de 
serviço inferiores àqueles por ela esta-
lJelecidos para as aposentadorias. 

O projeto suprime êsse dispositivo da 
Carta de 1946, só permitindo a redução 
da idade e do tempo de serviço para os 
representantes da carreira de diploma-
tas. A emenda do nobre Deputado Arru-
da Câmara restaura o preceito da Carta 
de 1946. 

Meu parecer foi favorável à emenda 
do nobre Deputado Arruda Câmara. 
Para chegar a um acôrdo com o Sr. Re-
lator, foi feita uma composição. A apro-
vação da emenda do nobre Deputado 
Arruda Câmara com adminículo da 
Emenda 561, do Sr. Deputado Guilherme 
Machado, na parte em que essa Emen-
da 561 fixa limites nunca inferiores a 
65 anos de idade e 25 anos de serviço, 
isto é, a lei poderá fixar limites para a 
aposentadoria inferiores àqueles estabe-
lecidos pela Constituição, desde que ês · 

ses limites não sejam inferiores a 65 
anos de idade, para a compulsória, e 25 
anos de serviço. 

De maneira que o meu parecer é fa-
vorável à aprovação da emenda do Sr. 
Deputado Arruda Câmara, com a reda-
ção seguinte: 

"Ao art. 98, § 2.0 , substitua-se: 
"Atendendo à natureza especial do 
serviço, poderá a lei reduzir os limi-
tes de idade e os de tempo de ser-
viço para aposentadoria voluntária, 
com as vantagens do Item I do arti-
go 99, desde que não sejam inferio-
res a 65 e 25 anos, respectiva-
mente." 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo} -Tem a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator} - Sr. Presidente, o Relator 
defendeu um critério rígido quanto à 
aposentadoria voluntária dos funcioná-
rios públicos, regra essa que se estende, 
por dispositivo da Constituição, aos fun-
cionários estaduais, aberta a exceção, já 
conhecida, da Comissão, para as funcio-
nárias cujo tempo de serviço, para a 
aposentadoria voluntária, é de 30 anos. 

Mas, estabelecido êsse critério rígido, 
o Relator, depois de aprovado êsse cri-
tério, entendeu de seu dever dar pare-
cer às emendas Arruda Câmara e Gui-
lherme Machado, que estabelecem que a 
lei poderá, verificada a natureza espe-
cial do serviço, estabelecer prazo infe-
rior para aposentadoria dentro dos li-
mites de 65 anos de idade e 25 anos de 
serviço, já que existem categorias espe-
ciais - e eu citarei aquêles que têm 
um trabalho em local insalubre ou aquê-
les que o Govêmo e as autarquias têm 
em seus quadros - aviadores e aero-
nautas - e seria preciso compatibilizar 
a regra rígida com êsses casos que se-
rão definidos e regulados em lei. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, já que está 
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posta em votação a matéria nos têrmos 
do parecer do Sr. Relator que apóia o 
parecer do Sr. Sub-Relator, o Deputado 
Arruda Câmara, que a pediu. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Sr. Presidente, a atual Constituição, 
em face de certos serviços de natureza 
especial, permite a redução do prazo do 
tempo para aposentadoria voluntária em 
lei ordinária, a limites inferiores a trin-
ta e cinco anos de serviço e para a com-
pulsória, à idade inferior a setenta anos. 
O texto, porém, suprimiu essa concessão, 
embora já haja leis que autorizem até 
a aposentadoria aos vinte e cinco anos 
de serviço. 

:l!:sses labores de natureza especial são 
serviços geralmente de periculosidade, 
ou em lugares insalubres ou serviços com 
tóxicos, quais sejam, os das endemias 
rurais e Raios-X, os de aviação e ou-
tros em que, constantemente, os servido-
res contraem moléstias graves ou esgo-
tam a sua capacidade física. Muitas vê-
zes os citados servidores trabalham nos 
encargos de endemias rurais, dentro de 
canais, de locais insalubres, onde há uma 
vasta quantidade de mosquitos, de bac-
térias, de esquistossomose e outras mo-
léstias. Assim, não é possível submeter 
tais criaturas às mesmas condições dos 
que trabalham em lugares sadios e em 
serviços normais, ao mesmo regime de 
esperar trinta e cinco anos para a apo-
sentadoria. Se passarem trinta e cinco 
anos trabalhando, talvez não sobrevivam 
para desfrutar a sua aposentadoria. E 
morrem, muitas vêzes, deixando uma fa-
mília, quiçá numerosa, em verdadeira 
miséria. O critério rígido dos trinta e 
cinco anos foi mantido, de acôrdo com o 
parecer do nobre Relator. Esta é uma 
razão a mais para que se restaure no 
projeto, o texto da Constituição atual. 
:l!:le permite, como faz a emenda, que se 
reduza o prazo para aposentadoria es-
pontânea a limite inferior a 35 anos. 
E em relação à compulsória, para um 
limite inferior a 70 anos. 

Estou de inteiro acôrdo com o admi-
nículo tirado da Emenda Guilherme Ma-
chado, para se evitar abusos, reduções 
exageradas. Assim, aquêle adminículo 
determina que aquela redução não pode 
ser aquém de 65 anos, em relação à com-
pulsória, e, de 25 anos, para a aposen-
tadoria voluntária, com as vantagens do 
item I do art. 99. 

O texto da minha emenda é tão claro 
que não pode deixar dúvidas na sua exe-
gese e nas interpretações futuras. Tra-
ta-se de um ato de justiça e de huma-
nidade. Não há violação do preceito 
constitucional: "todos são iguais perante 
a lei", porque a situação dêsses servido-
res e trabalhadores é muito diferente 
daqueles outros que labutam nos servi-
ços burocráticos, muitas vêzes em repar-
tições bem instaladas e até com ar con-
dicionado, em certos setores. É uma si-
tuação muito diferente. E muito mais 
arriscada, e cheia de perigos e percalços. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Lembro ao nobre orador, 
Deputado Arruda Câmara, que o tempo 
de Sua Excelência está esgotado. 

O SR. DEPUTADO .ARRUDA CAMARA 
- Muito obrigado ao eminente causídi-
co-Presidente. Terminarei dentro de 
poucos segundos. 

Dessarte, solicito à douta Comissão a 
aprovação da minha emenda, acrescida 
daquela cláusula da Emenda Guilherme 
Machado, nos têrmos do parecer do Sub-
Relator, acolhido pelo nobre Relator-
Geral desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Continua o processo de vo-
tação. 

Os Srs. Representantes que aprovam 
a emenda, queiram conservar-se senta-
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
Continua com a palavra o Sr. Sub-

Relator. 
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O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Emenda n.0 130/30. 
No art. 77, § 2.0 , o projeto prevê que o 
Vice-Presidente da República exercerá 
as funções de Presidente do Congresso 
Nacional e outras que lhe forem confe-
ridas em lei complementar. A emenda 
visa a suprimir esta oração "e outras 
que lhe forem conferidas em lei com-
plementar". 

O parecer é favorável à emenda. En-
tendo que a matéria da competência do 
Vice-Presidente da República deve ser 
exaurida na Carta Constitucional. Se 
fôr deixada alguma competência para 
ser prevista em lei complementar, pode, 
dessa circunstância, surgir atrito entre 
as duas autoridades, porque tudo quan-
to fôr atribuição dada ao Vice-Presiden-
te terá que ser retirada ou deixada de 
ser dada ao Presidente da República. 

Meu voto é pela aprovação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Re-
lator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, a Emenda 
n.0 130/30 visa a suprimir do texto do 
art. 77, § 2.0 , as expressões: "e outras 
que lhe forem conferidas em lei com-
plementar" entre as atribuições do Vi-
ce-Presidente da República. 

O projeto consigna "outras que lhe 
forem conferidas em lei complementar", 
afora a função de presidir o Congresso. 

O Sr. Sub-Relator acolheu a Emenda 
Nelson Carneiro. O Relator não encon-
tra motivo, entretanto, para que o Vi-
ce-Presidente não possa ter atribuições 
conferidas em lei complementar. Ainda 
agora, na viagem que fiz à República 
do Peru, lá encontrei dispositivo seme-
lhante: ao Vice-Presidente são cometi-
das atribuições, evidentemente através 
de lei votada pelo Congresso, que vai ser 
o juiz dessas atribuições e da maneira 
como êle as vai exercer. 

Esta, a razão porque não aceitei a 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O parecer do Relator-Geral 
é contrário à emenda . 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
parecer, queiram permanecer sentados. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, declaro que voto 
contra, porque não se conferem atribui-
ções a governantes em leis ordinárias. As 
atribuições devem ser estabelecidas na 
própria Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Está aprovado o parecer, 
contra o voto do Sr. Senador Josaphat 
Marinho. 

Vamos passar, agora, à votação de ou-
tros destaques. 

Destaque n.0 681/8, assinado pelo Sr. 
Deputado José Barbosa. 

Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY I<'ILHO 

(Sub-Relator) - Sr. Presidente, esta 
emenda está prejudicada pela aprovação 
de outra por esta Comissão. 

O SR. DEPUTADO JOSf: BARBOSA-
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o nobre 
Deputado. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Pela ordem.) - Sr. Presidente, pedi 
destaque para a emenda, primeiro para 
defendê-la, naturalmente, segundo por-
que o ilustre Sub-Relator, na oportuni-
dade, não a considerou, isto é, nem 
aprovou a emenda, nem a rejeitou e nem 
a considerou prejudicada. 

Quando, com fundamento no artigo 8.0 

das Normas disciplinares da Comissão, 
eu levantei uma questão de ordem e so-
licitei esclarecimento do Sr. Sub-Rela-
tor, através da Mesa, sôbre se porven-
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tura a votação de uma emenda atribuí-
da ao ilustre Deputado Nelson Carneiro 
prejudicaria ou não a emenda de minha 
autoria, que visa a dar proventos inte-
grais à mulher aposentada com 30 anos 
de serviço, bem como a emenda de au-
toria do ilustre Deputado Raimundo Pa-
dilha, S. Ex.a informou que no momen-
to não estava em discussão a emenda 
de minha autoria e, por conseqüência, 
também a do ilustre Deputado Raimun-
do Padilha. 

Foi, então, discutida a emenda de au-
toria do nobre Deputado Nelson Carnei-
ro que versa sôbre o mesmo assunto, na 
forma do art. 8.0 das nossas instruções, 
emenda essa que, de imediato, mereceu 
a simpatia e o apoio do nobre Senador 
Aurélio Vianna. 

A questão de ordem, depois desta ex-
plicação que acabo de fazer, é para sa-
ber se foi pedido destaque para a Emen-
da Nelson Carneiro, de n.o 130. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - A Emenda n.0 130 teve seu 
destaque deferido, e, verifico agora, não 
é caso de ser considerada prejudicada a 
emenda de V. Ex. a Ela está aprovada, 
juntamente com a do Deputado Nelson 
Carneiro. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
Agradeço, então, o esclarecimento que 
V. Ex. a acaba de me dar. E, por con-
seqüência, também a do nobre Deputado 
Raimundo Padilha está aprovada, por-
que versa sôbre o mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Destaque reque:::ido pelo 
Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, inci-
dente sôbre a Emenda n.0 203. 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator para 
opinar. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, preten-
de a emenda reduzir para 30 anos a 
idade mínima para Presidente da Re-
pública, fixada em 35 anos no projeto. 

Meu parecer foi contrário à emenda. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 

(Relator) - Mantenho o parecer do Sub-
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Sub-Relator e o Relator 
mantêm os pareceres contrários à 
emenda. 

Se ninguém pedir a palavra, vou 
submetê-los à votação. 

Os Srs. Congressistas que aprovam os 
pareceres contrários, queiram permane-
cer sentados. (Pausa) 

Aprovados. 
Destaque requerido pelo Sr. Senador 

Antônio Carlos para a Emenda núme-
ro 787/1.02. 

Desejo fazer um esclarecimento. Há 
um pedido de destaque assinado pelo 
nobre Senador Aurélio Vianna, para 
a Emenda n.0 272, versando sôbre a mes-
ma matéria e com o mesmo objetivo. 

Tem a palavra o nobre Senador An-
tônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, solicitei des-
taque para a Emenda n.0 787/1.02 por-
que a Comissão decidiu que o trânsito 
ou a permanência temporária de tropas 
estrangeiras em território nacional, con-
forme dispositivo inscrito no capítulo da 
Competência da União, seria de acôrdo 
com a lei complementar. Da competên-
cia do Congresso consta a autorização de 
permanência transitória ou temporária 
de tropas estrangeiras, verificada a hi-
pótese de lei complementar. 

Mas êste mesmo dispositivo figura na 
competência do Sr. Presidente da Re-
pública. É preciso, então, acrescentar, 
no art. 81, a mesma regra do art. 8.o e do 
art. 46, que se referem à competência da 
União e do Congresso, sem o que ficaria 
no texto do projeto como da compe-
tência privativa do Sr. Presidente da Re-
pública autorizar a permanência tem-
porária de tropas ou trânsito de tropas 
estrangeiras, sem qualquer regra ou dis-
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positivo de lei que disciplinasse a maté-
ria. Daí ter apresentado o destaque de 
modo a não figurarem na Constituição 
duas normas contraditórias. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - V. Ex.a apresenta o desta-
que na qualidade de Relator. 

A Comissão tomou conhecimento das 
explicações. 

Em votação o parecer. Os Srs. Repre-
sentantes que apóiam o parecer queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à votação do destaque cujo 

signatário é o Sr. Deputado Chagas Ro-
drigues, relacionado com a Emenda n.0 

461, para aprovação integral. 
Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 

(Sub-Relator) - Trata-se da Emenda 
n.0 461, de iniciativa do Sr. Senador Jo-
saphat Marinho. 

A emenda visa a dar nova redação ao 
Art. 82 do projeto, que é o elenco dos cri-
mes de responsabilidade. 

Meu parecer é pela aprovação da 
emenda, em parte. Só no final do Inciso 
VIII é que deve ser aprovada, isto é: 
"São crimes de responsabilidade os atos 
do Presidente da República que atenta-
ram contra a Constituição Federal, es-
pecialmente contra o cumprimento das 
leis." É só o que falta no texto do pro-
jeto. 

Meu parecer é pela aprovação, em 
parte. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende). 

O parecer do Relator-Geral é também 
favorável. 

Tem a palavra o nobre Deputado Cha-
gas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Queria pedir a atenção de V. 

Ex.a para a expressão "legal emprêgo dos 
dinheiros públicos". Esta expressão vem 
na Constituição de 46, art. 89, item VII. 
Vem na de 37, art. 85, d e no projeto não 
se faz referência à expressão "guarda le-
gal dos dinheiros públicos". 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Veja V. Ex.a que a 
Constituição se refere aos atos que aten-
tarem contra a Lei Orçamentária e a 
probidade na administração. Isto abran-
ge os atos contra o legal emprêgo dos 
dinheiros públicos. Vou mostrar a V. Ex.a 
como era tão imprópria a expressão usa-
da na Carta de 46 que o legislador, nas 
leis de crime de responsabilidade não 
soube o que colocar no capítulo dêsses 
crimes, capítulo VII, da lei que define os 
crimes contra a guarda e legal emprêgo 
dos dinheiros públicos. 

"Art. 11 - São crimes de responsa-
bilidade contra a guarda e o legal 
emprêgo dos dinheiros públicos: 
1) ordenar despesas não autoriza-

das por lei ou sem observância 
das prescrições legais relativas às 
mesmas; 

2) abrir crédito sem fundamento 
em lei ou sem as formalidades le-
gais; 

3) contrair empréstimo, emitir moe-
da corrente ou apólices, ou efe-
tuar operação de crédito · sem 
autorização legal; 

4) alienar imóveis nacionais ou em-
penhar rendas públicas sem auto-
rização em lei; 

5) negligenciar a arrecadação das 
rendas, impostos e taxas, bem 
como a conservação do patrimô-
nio nacional". 

Note V. Ex.a: 
4 - alienar imóveis nacionais ou em-

penhar rendas públicas". . . como se isto 
fôra crime contra a guarda legal de di-
nheiros públicos. De maneira que a dis-
ciplinação do projeto é melhor do que a 
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da Carta de 46, com a exclusão dessa ca-
tegoria do capítulo dos crimes contra a 
guarda e legal emprêgo dos dinheiros 
públicos. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Fica então o entendimento de 
que nos afastemos, nessa parte, das ou-
tras Constituições, mas entendido tam-
bém que, no conceito, está implícita a re-
ferência. Esta é a observação de V. Ex.a 

Parece-me que a emenda apresenta 
uma melhor técnica. Em todo caso, ape-
nas requeri destaque. O autor da emen-
da está presente. De modo que encerrarei 
estas considerações. O requerimento de 
destaque ensejará também ao Sr. Se-
nador Josaphat Marinho o pronuncia-
mento sôbre a matéria. Quanto à parte 
que se refere à guarda ilegal e emprêgo 
de dinheiros públicos, confesso ao nobre 
Relator que estou satisfeito. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, ouvi a brilhante 
explicação do nobre Sub-Relator e não 
vou criar problema em tôrno do assunto. 
Quero, entretanto, pedir a atenção de S. 
Ex.a para a circunstância de que, salvo 
melhor entendimento, a forma dada à 
emenda é mais perfeita do que a do pro-
jeto. Veja V. Ex.a o estilo adotado no item 
li. O Projeto diz: 

"O livre exercício dos Podêres Legis-
lativo e Judiciário e o fiel cumpri-
mento de decisões assim como dos 
Podêres Constitucionais dos Esta-
dos." 

Nós dissemos: 
"O livre exercício do Poder Legisla-
tivo, do Poder Judiciário e dos Po-
dêres Constitucionais dos Estados." 

E assim, em outros pontos, procurei 
dar logo a forma completa para fixar 
melhor a sistematização da matéria, e a 
forma mais apropriada, no estilo de 
Constituição. Por isso fiz integralmente 
o dispositivo. 

Como não queria fazer emenda de re-
dação depois, dei a forma definitiva que 

me pareceu mais adequada e perfeita, 
porque, do contrário V. Ex.a• terão de 
provocar uma emenda de redação, ou ter 
o trabalho por ocasião da redação final, 
quando liquidaríamos o assunto já ago-
ra, em têrmos definitivos. 

É a ponderação que faço. (Muito bem!) 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) -Concordo em modificar 
meu parecer para, em vez de receber, em 
parte, a emenda de V. Ex.8 , recebê-la in-
tegralmente. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Srs. Representantes, enten-
do, nobre Sr. Senador Josaphat Marinho, 
que o único item que é de fato - con-
forme ficou esclarecido no debate -
uma repetição, é o item VII. Os outros 
itens, como V. Ex.8 salientou, estão me-
lhor redigidos na emenda do que no 
projeto. Entendo que ficou melhor escla-
recido que os crimes contra a probidade 
da Administração envolvem os casos fi-
xados por V. Exa. no item VII da emen-
da. 

Assim sendo, concordaria em dar pa-
recer favorável à emenda, com exclusão 
do Item VII e a permanência do Item 
IV do projeto, como lembra o nobre Se-
nador Wilson Gonçalves. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Aí, já altera a nova sistematiza-
ção. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Mas não podia substituir o Item 
VII pelo IV do Projeto? 

O SR. SENADOR OSCAR PASSOS -
Mas aí repete a lei orçamentária. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO- No item VI da Emenda já cons-
ta. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) -Estou fazendo a observação 
porque, no debate, ficou claro que o item 
VII já está compreendido no item que 
se refere à probidade da administração. 
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O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Não, Sr. Presidente, aí é que en-
tro numa divergência: não me parece 
que uma coisa absorva a outra. A pro-
bidade na administração, a guarda e o 
legal emprêgo dos dinheiros públicos en-
volvem aspectos diferentes. Pode haver a 
falta de probidade na administração sem 
atingir a guarda e o legal emprêgo dos 
dinheiros públicos. Por isso, desdobrei. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - A recíproca não é ver-
dadeira! Não pode haver. Então, seria 
apenas supressão pura e simples. Seria 
portanto aprovar a emenda, com supres-
são do inciso VII. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) -Exatamente. Grato a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em votação a emenda, nos 
têrmos do parecer, isto é, aprovação do 
texto excetuado o inciso VII. 

Os Srs. Congressistas que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 

(Pela ordem) - Sr. Presidente, é acêr-
ca de emenda minha. 

Requeri destaque, na primeira reunião 
desta Comissão, para a Emenda n.0 ••• 

369/2, que, em sua integridade, se refere 
ao art. 83. Mas não vejo no avulso, por 
mais que procure, qualquer referência a 
essa emenda, versando precisamente sô-
bre quorum em julgamento de crimes 
de responsabilidade do Presidente daRe-
pública. Gostaria de saber do Sr. Sub-
Relator que destino foi dado à Emenda 
n.0 369, item 2, ou se houve parecer ape-
nas verbal, porque não consta do avulso. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, não re-
cebi esta emenda para dar parecer e vou 
fazê-lo neste instante. 

O nobre Deputado pretende aumentar 
de maioria absoluta para 2/3 o quorum 
para o recebimento de acusações contra 

o Presidente da República em crimes de 
responsabilidade. A Constituição atual 
prevê o quorum de maioria absoluta e eu 
prefiro manter o texto da atual Consti-
tuição. 

Opino pela rejeição da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) -Tem a palavra o Sr. Relator. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 

(Relator) - Sr. Presidente, o quorum 
qualificado que o projeto de Constituição 
estabelece é o de maioria absoluta, alte-
rado no art. 144, § 2.0 , quanto à supressão 
das garantias constitucionais aos Srs. 
Parlamentares, em período de estado de 
sítio. Há emendas para alterar êsse quo-
rum também no que se refere ao art. 83, 
supressão de imunidades parlamentares 
por falta ao decôro parlamentar ou de 
freqüência. De modo que o quorum qua-
lificado para aplicação das penalidades 
em que podem incorrer os Srs. Parla-
mentares já foi levado numa hipótese 
e existem emendas para elevá-lo noutra 
hipótese. Assim, voto a favor da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Os pareceres estão divergen-
tes, a emenda está regimentalmente des-
tacada. Tem a palavra o seu autor, Depu-
tado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Sr. Presidente, teria razão o nobre 
Deputado Sub-Relator se a matéria se fi-
xasse, apenas, ao âmbito federal. Mas, 
no projeto constitucional que estamos 
votando, os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal devem ser respeita-
dos nas Constituições estaduais. 

Veja V. Ex.a o perigo que decorreria do 
quorum de maioria absoluta para impe-
dimento do Presidente da República, pois 
quorum igual seria estabelecido para im-
pedimento dos Governadores e igual pos-
sibilidade ocorreria, na lei orgânica mu-
nicipal, em relação aos Prefeitos. Não 
haveria mais Prefeito que se sustentasse, 
à mercê de um quorum de maioria abso-
luta nas Câmaras Municipais. 
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Entendo, como disse o Relator, que, se 
elevado o quorum para 2/3 no caso das 
imunidades parlamentares, impõe-se a 
cautela da minha emenda, elevando 
também para dois terços o quorum para 
a cassação de mandato por falta de de-
côro, isto é, no âmbito do próprio Con-
gresso. Devemos elevar realmente o quo-
rum para dois terços. É procedimento de 
alta importância e que requer a cautela. 
Se, para nós, exigimos dois terços, para o 
Executivo devemos conceder igualmente 
dois terços. É caso de eqüidade. Não iria 
defender a providência acauteladora 
para mim somente, como membro do 
Poder Legislativo, deixando de de-
fender igual medida para os membros 
do Executivo. Hoje posso ser govêrno; 
amanhã, oposição; e vice-versa. Quan-
do voto uma Constituição faço-o sempre 
pensando mais no futuro do que no pre-
sente. 

Portanto, peço à Comissão que vote nos 
têrmos do parecer do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O parecer do Relator é fa-
vorável. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
parecer, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se, agora, à votação do pedido 

de destaque formulado pela Sra. Depu-
tada Necy Novaes. 

Trata-se da emenda n.0 517, conectada 
com o art. 98 do projeto. 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 

(Sub-Relator) -Sr. Presidente, a Emen-
da n.0 517, da autoria da Sra. Deputada 
Necy Novaes, dispõe sôbre a concessão 
de aposentadoria aos 20 anos de serviço 
à mãe funcionária pública ou empre-
gada em emprêsa privada. O projeto já 
dispõe sôbre a aposentadoria da mu-
lher, reduzindo o limite de tempo de 35 
para 30 anos. Há Estados que adotam a 
aposentadoria da mulher aos 25 anos. 

Evidentemente, é justa a preocupação 
do legislador em amparar a mulher que 
trabalha, sobretudo aquela que, sendo 
mãe, tem seus encargos aumentados e 
sua resistência física mais enfraquecida. 
Acho, no entanto, que a matéria deve ser 
objeto de legislação ordinária porque ne-
cessita ser regulamentada. 

Opino, em razão disto, pela rejeição 
da emenda. (1\'luito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O parecer do Sub-Relator é 
contrário. 

Tem a palavra o Sr. Relator-Geral. 
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 

(Relator) - Sr. Presidente, com meus 
respeitos à Senhora Deputada Necy No-
vaes, a cuja iniciativa generosa rendo 
aqui o preito da minha homenagem, 
entendo que o projeto já estabeleceu re-
gra que vem, em parte, atender aos obje-
tivos da emenda de S. Ex.a 

Em primeiro lugar o projeto estabelece 
que a aposentadoria da funcionária pú-
blica, aposentadoria voluntária, será aos 
30 anos de serviço, enquanto que ao fun-
cionário se concederá êste benefício, êste 
direito aos 35 anos. Por outro lado, o 
projeto também estabelece a possibili-
dade da lei ordinária diminuir, dentro de 
limites razoáveis, o tempo de serviço e 
a idade para aposentadoria quando o ser-
viço fôr de natureza especial. Nestas 
condições, eu me permito acompanhar o 
parecer do nobre Sub-Relator, lamentan-
do que não possa, nesta oportunidade, 
prestar a homenagem devida à ilustre 
representante pela Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Os pareceres são contrários. 

Tem a palavra a nobre autora da 
emenda, para encaminhar a votação, 
pelo prazo de cinco minutos. 

A SRA. DEPUTADA NECY NOVAES -
Sr. Presidente, agradeço as referências 
feitas à minha modesta pessoa pelo Sr. 
Relator. 
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Srs. Congressistas, apresentei esta ma-
téria, pela primeira vez, sob a forma de 
projeto de lei que tomou o n.0 805/63, no 
qual propus a aposentadoria às soltei-
ras aos 25 anos e às mães aos 20 anos 
de serviço. A Comissão de Constituição 
e Justiça julgou o projeto inconstitucio-
nal. Daí a apresentação da Emenda 
Constitucional n.0 36, de 1966, na qual 
pleiteio a aposentadoria às mães aos 20 
anos de serviço. 

1llnha emenda foi motivada no fato de 
já se conceder a aposentadoria aos pro-
fessôres aos 25 anos de serviço. Agora 
a mulher tem assegurada sua apo-
sentadoria aos 30 anos de serviço, por 
uma feliz e louvável iniciativa do nobre 
Líder Raimundo Padilha, mediante pro-
posta apresentada pelo Deputado Arru-
da Câmara. Ao justificar o meu projeto, 
eu me referia às condições precárias de 
salubridade que a mulher tem que en-
frentar, muitas vêzes sobretudo, a mu-
lher-mãe que trabalha sobrecarregada, 
com encargos de família, e que se vê 
obrigada a deixar seus filhos à mercê de 
terceiros, de estranhos, para sair em 
busca do seu sustento. 

Há que se atentar para o problema so-
cial da criança abandonada, de transvia-
dos, de vendedores de vícios, causa da 
morte moral dos homens de amanhã. A 
ausência da mãe no lar impede uma vi-
gilância constante da criança, não raro 
vítima de maus elementos que se locali-
zam nas portas dos edifícios, dos colé-
gios, induzindo menores a vícios. 

O problema constitui um drama ter-
rível e nós, legisladores, constituintes que 
trabalhamos, que lutamos para fazer 
uma lei para o bem-estar do povo se não 
pusermos um freio a êsse estado de coi-
sas, amanhã estaremos legislando para 
um país de transviados. Não podemos fi-
car alheios, não é possível que só eu sin-
ta o problema. É um drama que se vai 
avolumando, num crescendo. 

A presença da mulher no lar é indis-
pensável na criação de seus filhos para 

serem, amanhã, homens honrados, pa-
triotas. Passamos, no momento, por um 
processo de dissolução, de perversão. 

Senhor Presidente, Srs. Congressistas, 
procuremos dar condições à mulher-mãe 
porque só ela resolve o problema. Insti-
tuímos serviços de proteção à criança, 
damos-lhe amparo, e no entanto, o resul-
tado é mínimo diante de tão grande pro-
blema. Porque ninguém cuida melhor do 
seu filho do que a mãe. Vemo-nos numa 
rodaviva, pedalando uma bicicleta sem 
correia, procurando amparar a nossa ju-
ventude abandonada, descuidada. Ve-
mos revistas, Srs. Congressistas, ao al-
cance de todos, em mãos da nossa mo-
cidade, com publicações para os homens, 
para as mulheres, adultos, tratando do 
problema sexual como se isso resolvesse 
o problema sexual do Brasil. V. Ex.a•, ho-
mens honrados, dignos, de famílias cons-
tituídas dentro do princípio moral, com-
preendem que êsses processos de dissolu-
ção, de perversão do menor ocorre pela 
ausência de mulher no lar. 

Sr. Presidente, a minha angústia de 
ver que o problema cresce e que nós te-
mos em parte a solução, que consiste jus-
tamente em se dar uma lei que traga a 
mãe, o mais cêdo possível, para o lar, 
para impedir que seus filhos fiquem à 
mercê de pessoas que absolutamente não 
têm condições de formar um homem 
para uma vida honrada e digna. 

Elaboramos projeto de lei prevendo tô-
das essas coisas. Obteve 331 assinaturas. 
Ao ser elaborada uma Constituição, 
apressei-me em apresentar uma emenda 
no mesmo sentido. 

Agora, então, vai ser prejudicada, por 
causa de tempo? E na pressuposição de 
que isso acarreta maiores despesas? - É 
um êrro! Muito maior despesa vamos ter 
amanhã, com os homens, os transvia-
dos, os hospícios, as cadeias, os tribu-
nais. É preciso pensar muito bem nisso. 
Não é possível que seja só eu, como mu-
lher, que veja e sinta o problema. 
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Tudo o que se tem ou que se pague 
às mães, Srs. Congressistas, é por elas 
devolvido em bens e, dentre êstes, o 
maior, que é o filho, com que construí-
mos nossa Pátria, nossa grandeza, nosso 
futuro. Mas, para que tenha filhos sa-
dios, bem aleitados, é preciso dar mães 
sadias e não fazê-las ficar em casa 
quando já estão à mercê de enfermeiras, 
de médicos, quando já não podem fazer 
mais nada. 

Espero compreensão e espírito de jus-
tiça dos Srs Congressistas, que são ho-
mens, são filhos, são pais, são irmãos, 
são avós. Que pensem nesta geração! Que 
amanhã não tenham de ouvir: "Meu pai, 
meu avô, meu tio foi um legislador. Mas 
se esqueceu de nós". (Palmas. Muito 
bem!) 

O SR. SENADOR HERmALDO Vmi-
RA (Para encaminhar a votação.) - Sr. 
Presidente, a ilustre Deputada pela Ba-
hia acaba de defender sua emenda com 
tanta precisão, realçando de tal maneira 
a necessidade que tem o legislador de 
olhar para êsse problema, que é angus-
tiante, sobretudo em nações subdesen-
volvidas como a nossa, onde a educação 
cobre apenas metade da população bra-
sileira, que veio despertar em todos nós 
mais agudamente a necessidade de 
olharmos de frente para o problema e 
procurarmos, na medida das possibili-
dades que surjam diante dos nossos 
olhos, colaborar, de qualquer forma, para 
encontrar um meio de devolver, quanto 
antes, a mãe ao seu lar, a mãe que tra-
balha nos serviços públicos à companhia 
de seus filhos, porque nenhuma proteção 
o Estado poderá dar tão significativa, tão 
real, tão positiva, como a proteção que 
a mãe pode oferecer aos seus filhos. 

Todos os meios liberais de amparo à 
juventude que a imaginação dos homens 
públicos possa criar para proteger o fi-
lho, sobretudo nos primeiros passos da 
sua vida, não se comparam, não têm a 
significação nem o valor daquêle am-

paro que a mãe pode dar a seu filho, na 
sua tenra idade. 

Confesso, Sr. Presidente, que abro mão 
sem com isso me constranger, de certos 
preconceitos jurídicos que tenho no caso 
vertente para apoiar, com fervor, a 
emenda da Deputada baiana, porque sei 
que desta maneira estamos contribuin-
do, de um modo insignificante, para o 
fim tão alto que ela colima. 

Bem disse a ilustre Deputada que o que 
o Estado vai despender, para atender aos 
reclamos dessa emenda, representa uma 
cifra mínima, comparado com os deve-
res que o Estado tem de proteger a cri-
ança nos seus primeiros passos, nesse pe-
ríodo da vida em que êsse ente mimoso 
é uma cêra que se amolda nas mãos do 
educador. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Pediria a V. Ex.a que con-
cluísse suas brilhantes considerações. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEI-
RA - Vou concluir, Sr. Presidente. Sei 
que o problema enfrentado por essa 
emenda é da maior magnitude porque 
ela como que revoluciona de qualquer 
forma as nossas convicções jurídicas em 
tômo do problema. 

Acho que temos necessidade de nos de-
morar no exame da emenda, para que te-
nhamos a coragem de desprezar velhos 
preconceitos em benefício de uma causa 
bem maior. E é por isso que dou meu 
apoio à emenda apresentada pela nobre 
Deputada baiana. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em que qualidade pede V. 
Ex.a a palavra? 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Sr. Presidente, qualidade regimental 
não tenho para isso, mas de outra feita 
já fiz uso da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Faria apêlo a V. Exa. Temos 
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ainda uma tarefa muito longa, V. Ex.a 
tem tido várias oportunidades de nos en-
cantar com seus argumentos, com sua 
exposição ... 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CA.l\IARA 
-É bondade de V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Entretanto, eu não encon-
tro no Regimento nenhum recurso para 
dar-lhe a palavra nesta oportunidade. V. 
Ex.a nã.J é autor da emenda, não reque-
reu destaque, de modo que receio esta-
belecer um precedente que se diversifi-
que pela Comissão. 

Seja-me lícito, com todo respeito e ho-
menagem, negar a palavra a V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Sr. Presideite, curvo-me diante da au-
toridade do eminente sinédrio de V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Submeto a votos os pare-
ceres contrários. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEI-
ltA - Requeiro votação nominal, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Deferido o pedido, val-se 
fazer a chamada dos Srs. Congressistas, 
para efeito de votação. O voto sim acolhe 
os pareceres contrários; o voto não rejei-
ta os pareceres contrários. 

(Procede-se à chamada.) 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, não tenho ainda, 
definitivamente, idéia formada sôbre a 
emenda. Voto, entretanto, nesta Comis-
são, pela sua aprovação, para facilitar, 
desde logo, ao Plenário do Congresso o 
amplo exame do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Votaram sim, 9; votaram 
não, 7. O parecer está aprovado e, por 
via de conseqüência, a emenda rejeitada. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
requer destaque para a Emenda n.0 

797/M, que se relaciona com o Art. 91, 
caput, do projeto. 

Tem a palavra o Sub-Relator. 
O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 

(Sub-Relator) - Sr. Presidente, a emen-
da visa a substituir a expressão "segu-
rança nacional" no Art. 91, por "defesa 
da Pátria." 

Como o dispositivo se acha na seção 
das Fôrças Armadas, não acho necessá-
ria a cautela que o autor da emenda en-
tendeu de colocar na mudança de reda-
ção. Segurança Nacional há de ser aque-
la propiciada pelas Fôrças Armadas. Por 
isso tanto faz, defesa da Pátria como se-
gurança nacional; os encargos impostos 
aos cidadãos serão os mesmos. 

Opino pela rejeição. 

(Reassume a Presidência o Sr. Depu-
tado Pedro Aleixo.) 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, o Art. 91 diz: 

"Todos os brasileiros são obrigados 
ao serviço militar ou a outros encar-
gos necessários à segurança nacio-
nal, nos têrmos e sob as penas da 
Lei." 

Donde se conclui que todos os brasilei-
ros são obrigados a atender à convoca-
ção para servir nas Fôrças Armadas ou 
a prestar outros encargos necessários a 
segurança nacional. 

A emenda, justamente por se tratar 
de uma seção destinada à definição da 
competência e atribuições das Fôrças 
Armadas, esclarece o sentido desta ex-
pressão - "encargos necessários à segu-
rança nacional." Aqui só pode se tratar 
de outros encargos necessários à defesa 
da Pátria. 

Sr. Presidente, é tônica do Projeto de 
Constituição a referência à segurança 
nacional em tôdas as páginas. Quando 
se cogita de reforçar, de dar condições 
de funcionamento, de operação ao Con-
selho de Segurança Nacional, o projeto, 
em vez de proporcionar condições, dimi-
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nuiu o prestígio e a própria estrutura 
do Conselho. Diminuiu e abalou a es-
trutura do Conselho, quando expulsou 
da condição de integrantes efetivos da-
quele órgão os Chefes de Estado-Maior 
das Fôrças Armadas. E de certa forma, 
amesquinhou o Conselho de Segurança 
Nacional, quando o transformou em mero 
órgão assessor do Presidente da Repú-
blica. Ora, o Conselho não é destinado a 
assessorar o Presidente da República. O 
Conselho é destinado a prover, a orga-
nizar tôda a trama da segurança do País 
e a sua defesa, a defesa da sua sobe-
rania. 

Deploro profundamente que não haja 
possibilidades materiais nem condições 
de tempo, a esta altura, para se fazer 
uma revisão correta do texto. Tomei a 
iniciativa de apresentar o destaque para 
realçar a monotonia com que se repete 
aquilo que, há pouco, a Comissão enten-
deu manter: 

"Tôda pessoa natural ou jurídica é 
responsável pela segurança nacional, 
nos limites definidos em lei". 

E agora vem outra: 

". . . e todos os brasileiros são obri-
gados a outros encargos necessários 
à segurança nacional". 

No entanto, até agora, neste Govêrno 
ou nesta Comissão, ninguém se lembrou 
de precisar o que é esta segurança nacio-
nal. Deus queira que esta definição não 
venha através de decreto-lei, tornando 
então obrigatório o serviço no decreto. 

Podem ser bonitas frases, como classi-
ficou o Senador Eurico Rezende. As fra-
ses podem ser bonitas, mas talvez as 
conseqüências sejam desastrosas para to-
dos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o pa-
recer, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado, contra o voto do Deputado 
Adolpho Oliveira. 

Requerimento de destaque do Sr. Se-
nador Heribaldo Vieira para a Emenda 
n.0 261. 

Ao Projeto de Constituição, acrescen-
te-se: 

"As polícias militares dos Estados, 
Distrito Federal e Territórios, quan-
do mobilizadas para o serviço da 
União em tempo de guerra externa ou 
civil, seu pessoal gozará das mesmas 
vantagens atribuídas ao pessoal do 
Exército." 

O Sr. Sub-Relator vai emitir seu pa-
recer. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, a Emen-
da pretende manter na Carta que se está 
votando o preceito que existe na Consti-
tuição de 46. Havia dado parecer con-
trário à Emenda. No entanto, não há 
muita demasia em que se insira o dispo-
sitivo pretendido pelo Senador Heribaldo 
Vieira. Revejo assim o parecer, e dou 
meu voto favorável à emenda . 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Concordo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação o parecer favorá-
vel do Relator. 

Os Srs. Representantes que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Sôbre a mesa, requerimento de desta-

que do nobre Senador Vasconcelos Tôr-
res, à Emenda n.0 201, que manda acres-
centar no Art. 93, § 1.0 : 

" ... salvo para os ex-combatentes 
da Fôrça Expedicionária Brasileira, 
Fôrça Aérea Brasileira, Marinha de 
Guerra ou Mercante que participa-
ram de operações bélicas durante a 
2.a Guerra Mundial." 

Com a palavra o Sr. Deputado Accioly 
Filho, Sub-Relator. 
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O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Visa a emenda: 

"Amparar os ex-combatentes, dando-
lhe nomeação sem concurso para 
cargo público, dando-lhes estabilida-
de e conceder-lhes aposentadoria 
com 25 anos, com vencimentos inte-
grais." 

Trata-se de justos benefícios que a Na-
ção deve aos ex-combatentes. A matéria 
deve ser incluída no Capítulo das Dispo-
sições Transitórias. 

Pela aprovação da emenda, Sr. Presi-
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixu) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Concordo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. Congressistas que 
aprovam o parecer do Sr. Relator, no 
sentido de se deslocar a emenda para o 
capítulo das Disposições Transitórias, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, minha 
emenda foi encontrada? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - A Emenda n.0 287, do 
Sr. Deputado Paulo Sarasate, versa ma-
téria que deve ser disciplinada ou em 
legislação ordinária ou nas Disposições 
Transitórias. 

Meu voto é no sentido de que a emen-
da seja remetida ao ilustre Sub-Relator 
das Disposições Transitórias. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - De 
acôrdo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -A emenda será então aprecia-
da posteriormente. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem, porque não era essa 

precisamente a emenda que não se en-
contra. Trata-se da Emenda n.0 369, 
item VII, que não figura em parte algu-
ma, e se refere precisamente à matéria 
do funcionalismo público, ora em exame. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Através de questão de ordem, 
Sr. Deputado Paulo Sarasate deseja saber 
qual o destino da sua Emenda n.0 369, 
que recai sôbre o Art. 97. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, a emen-
da visa a acrescentar ao art. 97 as ex-
pressões: "e após cinco anos os que se 
efetivaram por fôrça de lei". 

Assim ficaria o art. 97 com a seguin-
te redação: 

"São estáveis, após dois anos, os fun-
cionários quando nomeados por con-
curso e após cinco anos os que se efe-
tivaram por fôrça de lei". 

Não recebi a emenda para relatar an-
tes, mas dela tomei conhecimento neste 
instante. No entanto, estou em condições 
de dar meu parecer. 

Sr. Presidente, no art. 97 é impraticá-
vel a adição que S. Ex.a pretende, porque 
ficaria assim: "São estáveis, após dois 
anos, os funcionários quando nomeados 
por concurso - é o que consta do pro-
jeto - e após cinco anos os que se efeti-
varam por fôrça da lei", segundo pre-
tende a emenda. 

Mas o § 1.0 do artigo dispõe que "nin-
guém pode ser efetivado ou adquirir es-
tabilidade como funcionário se não pres-
tou concurso público". 

De maneira que, dentro do próprio ar-
tigo haveria uma antinonímia comple-
ta. Por isso, nas Disposições Transitórias, 
para atender a servidores que à data da 
Constituição tenham cinco anos, ou ve-
nham a ter, depois da vigência, é possí-
vel que tenha cabimento a emenda. 

Opino, assim, que a matéria seja tra-
tada no capítulo das Disposições Transi-
tórias. 
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O SR. PRESIDENTE {Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado 
Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Sr. Presidente, em que pese o douto 
parecer do nobre Sr. Sub-Relator, eu não 
vislumbro a divergência que, porventura 
possa existir entre o § 1.0 do art. 97 e o 
acréscimo que se pretende fazer. Se hou-
vesse êsse choque entre os dois dispositi-
vos, a Constituição de 1946, por exem-
plo, estaria errada porquanto ali se de-
clara que são estáveis após dois anos os 
nomeados por concurso e são estáveis 
após 5 anos os demais servidores. 

Na minha emenda se vai mais longe: 
são estáveis os nomeados por concurso 
após dois anos e são estáveis após cinco 
os que se efetivaram por fôrça de lei. 

Não vejo oposição entre uma coisa e 
outra. Quem se efetiva por fôrça de lei 
é estável após cinco anos porque efetivo 
já é. Não se pode passar 35 anos como 
mãe de São Pedro, sem saber se é estável 
ou não ... 

Assim, entendo que o dispositivo cabe 
bem aqui. O acréscimo se faz como está 
no art. 188 da Constituição de 46, que é o 
seguinte: 

"Art. 188 - São estáveis: 
I - Depois de dois anos de exer-

cício, os funcionários efetivos 
nomeados por concurso; 

11 - Depois de cinco anos de exer-
cício, os funcionários efetivos 
nomeados sem concurso." 

Que pretendo dizer? Mantenho com 
a minha emenda o texto do projeto, que 
não admite estabilidade, de agora por 
diante, sem concurso. Mas afirma que 
são estáveis, após dois anos, os funcio-
nários, quando nomeados por concurso. 

Não precisava dizer que são estáveis; 
todos os funcionários após dois anos, se 
nomeados por concurso, serão estáveis. 

O que o Projeto de Constituição quis 
dizer foi alguma coisa transitória, do 

contrário diria: os funcionários são es-
táveis após dois anos. No § 1.0 diz que só 
pode ser estável ou adquirir estabilida-
de ... 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Interino não adquire 
estabilidade, só quando presta concurso 
é que pode vir a ser estável. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Com 
todo respeito que V. Ex.a me merece, a 
Constituição está legislando daqui para 
frente; há aquêles que ganharam estabi-
lidade por fôrça de lei, porque a Consti-
tuição assegura o direito adquirido. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - A Constituição assegu-
ra o direito adquirido. Não pode haver lei 
contra a Constituição. A lei só admite es-
tabilidade com concurso. Não pode nin-
guém, daí para diante, ser estável sem 
concurso. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Então, por que a Constituição vai di-
zer que ninguém pode ser efetivado ou 
adquirir estabilidade se não prestou con-
curso? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) -Se não prestar. Há aqui 
um êrro de grafia. 

Diz-se: "que prestou" quando deveria 
dizer: "se não prestar". 

Já houve emenda neste sentido. 
O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 

- Se não prestar. Está-se falando em 
têrmos de futuro. 

O parecer de V. Ex.a é, então, favo-
rável? Neste caso, teremos de dar reda-
ção à emenda. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) -O assunto é da compe-
tência do nobre Deputado Djalma Ma-
rinho. Não vou invadir a área de compe-
tência de S. Ex.a 
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O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
Diz o art. 97, § 1.o: 

"Ninguém pode ser efetivado ou ad-
quirir estabilidade, como funcioná-
rio, se não prestou concurso público." 

Está no passado. A redação vai ser cor-
rigida para "se não prestar". Então são 
estáveis após dois anos os funcionários, 
"quando" nomeados por concurso. Quan-
do "forem" ou quando "foram"? 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Quando nomeados por 
concurso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Quer-me parecer que, encami-
nhando a votação, o nobre autor da pro-
posição, deverá terminar a expressão de 
seu pensamento. Posteriormente, opinará 
o Sub-Relator, e assim evitaremos se 
trave agora o diálogo. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Recebo, com todo aprêço, a advertên-
cia de V. Ex. a. ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não é uma advertência. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- É advertência no bom sentido. 

V. Ex.a. há de verificar que não posso 
manifestar-me sôbre o assunto uma vez 
que não me é dado adivinhar a modifica-
ção introduzida no texto do projeto. Es-
tou discutindo a emenda em face do pro-
jeto. Os apartes, inclusive, servem ao en-
caminhamento da votação, uma vez que 
são esclarecedores. Poderia ter pedido 
antes o esclarecimento, mas então, den-
tro do meu tempo, não poderia encami-
nhar a votação porque à Emenda não 
fôra dado parecer. A minha pergunta é 
esta, à guiza de encaminhar a votação. 

Não posso encaminhar por não ter pa-
recer a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -V. Ex.a. está levantando ques-
tão de ordem? 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
-Um pedido de esclarecimento. Se o Re-

!ator vai opinar sôbre o mérito, encami-
nharei a votação, se não vai opinar, vou 
pedir um esclarecimento. 

Tenho que partir de uma premissa. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Diante da pergunta cabe ao 
Sr. Relator dar a resposta. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO -
Só posso opinar pela remessa da emenda 
ao Sr. Sub-Relator. Não posso dar um 
passo além disso. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Sr. Presidente, pergunto a V. Ex.a. se 
aceita a transferência de uma emenda, 
sem verbo, para as Disposições Transitó-
rias, aproveitando-se o verbo ou parte 
principal da oração, como consta do 
texto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Sôbre esta matéria é indis-
pensável que eu obtenha o parecer de 
quem foi designado Sub-Relator do Ca-
pítulo do Poder Executivo, para que o as-
sunto seja considerado pelo Sub-Relator 
do Título das Disposições Transitórias. 
Poderá ocorrer um conflito de compe-
tência ainda que negativo. Mas é assunto 
sôbre o qual deveremos deliberar depois 
do parecer. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Faço a pergunta pelo seguinte, Sr. 
Presidente: se a emenda visasse a uma 
disposição transitória, seria isolada. Não 
seria crível que eu fôsse fazer uma 
emenda para sair assim: "após 5 anos se 
se efetivaram por fôrça de lei". Não teria 
cabimento. Estou sendo cauteloso para 
perguntar se a transferência dessa ma-
téria para as Disposições Transitórias 
envolve a concepção de que a emenda 
vai com o que está subentendido nela. 
São indispensáveis, além daqueles refe-
ridos no art. 97, os que após 5 anos, sejam 
efetivados, por fôrça de lei. Indago, pois, 
de V. Ex.a. se a transferência envolve o 
que está subentendido na emenda. Não 
tenho dúvida em que qualquer relator 
pode relatar emenda minha. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedt·o 
Aleixo) -Vou responder ao nobre Depu-
tado Paulo Sarasate. Em face da opinião 
manifestada que não vou nem chamar 
de parecer, o Sub-Relator pois, declinou 
a sua competência para opinar sôbre a 
matéria, considero que o assunto deverá 
ser submetido ao Sub-Relator Deputado 
Djalma Marinho. S. Ex.a, quando tiver de 
relatar a matéria sôbre Disposições 
Transitórias, opinará a respeito. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Mas V. Ex.a não podia dizer agora? 
Chamo a atenção de V. Ex.a para o méri-
to da questão; acho que não me estou 
fazendo entender a esta altura do tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A matéria poderá ser objeto 
de debate diante da manifestação do Sr. 
Sub-Relator, quando abrirmos a fase do 
debate sôbre as Disposições Transitórias. 
Não posso pedir ao Sr. Sub-Relator Djal-
ma Marinho que opine agora. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Perdoe-me V. Ex.a: poderia, porque é 
matéria de natureza regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Admito mesmo que o pudesse 
fazer, admito, mas sucede que enten-
do que não devo fazê-lo, de modo que 
fico diante dêsse impedimento. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Mas se amanhã o Relator entender 
que não deve opinar sôbre minha emenda 
porque não tem a parte principal ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O assunto ficará para a oca-
sião própria. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Se êle disser que não pode dar parecer 
porque não tem sujeito nem verbo, V. Ex.a 
fará com que outro relator opine. No en-
tanto, poderá o mesmo ocorrer também 
com outro relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não decido sôbre hipótese e 
sim· sôbre fatos. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Faço uma emenda sôbre o art. 97 e o 
Sr. Relator, com tôda autoridade, diz que 
não pode opinar sôbre a emenda. 1!:le a 
transfere para outro. Se, amanhã, outro 
disser a mesma cousa fico tolhido no di-
reito de apresentar emenda no local pró-
prio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A minha resposta foi dada. 
Lamento não satisfazer V. Ex.a 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Sr. 
Presidente, com a devida vênia do Sr. 
Relator, tenho a impressão de que há 
um equívoco no exame da matéria. Penso 
que tem razão o nobre Deputado Paulo 
Sarasate. Considero que a sua emenda 
não deve ser objeto de exame nas Dis-
posições Transitórias e sim neste capí-
tulo. O que S. Ex.a pretende é adicionar 
ao artigo que já consta do Projeto mais 
uma parte que êle transpõe da Consti-
tuição de 46. Tem, entretanto, razão o no-
bre Relator, ao afirmar que a transposi-
ção que o Deputado Paulo Sarasate quer 
fazer não se compadece com o que está 
disposto em outro dispositivo do mesmo 
art. 97, § 1.0 

O art. 97 estabelece regra, segundo a 
qual ninguém pode ser efetivado sem 
prestar concurso público, diferente da 
Constituição de 1946 que diz: "após 2 
anos de serviço são considerados efetivos 
os funcionários nomeados por concurso, 
e os admitidos sem concurso, após 5 anos 
de serviço". A disposição citada do Pro-
jeto não admite, em circunstância algu-
ma, a efetivação sem concurso. 

De modo que penso que a emenda de-
veria ser examinada agora e não nas 
Disposições Transitórias, e com o parecer 
do Relator, que é lógico, pois, se incluir-
mos essa emenda naquele artigo, então, 
haverá uma contradição com o § 1.0 Só 
poderíamos fazer isso se suprimíssemos 
êsse parágrafo. 

Esta a verdade e a razão de achar que 
o nobre Sr. Relator está certo em dar pa-
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recer contrário à emenda, porque, repito, 
se choca com o § 1.0 do artigo, que não 
admite, em circunstância alguma, efeti-
vação sem concurso. 

Era o esclarecimento que desejava 
prestar ao Sr. Relator. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palava o nobre Depu-
tado. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Pela ordem) -- Sr. Presidente, devido 
ao adiantado da hora e em atenção aos 
nobres colegas conformo-me com a 
transferência para o capítulo das Dispo-
sições Transitórias. Não compreendo -
a não ser como uma cilada - que a Co-
missão tenha de colocar o verbo e o su-
jeito na oração. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Sub-Relator, Deputado Accioly Filho, 
para prosseguir no exame das emendas. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) -Sr. Presidente, a Emen-
da n.0 131, item 7 c, do Deputado Nelson 
Carneiro, pretende incluir a expressão 
"nas mesmas bases" nos dispositivos que 
tratam da revisão dos proventos da ina-
tividade, sempre que, por motivo de alte-
ração, do poder aquisitivo da moeda fo-
rem elevados os vencimentos dos funcio-
nários em atividade. 

O projeto, neste passo, reproduziu in-
tegralmente o dispositivo da Constituição 
vigente, que deixou para a legislação or-
dinária a fixação das bases da revisão 
dos proventos. 

Opino pela rejeição da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 

(Relator) - Acompanho o parecer do 
Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. que concordam com o 

parecer queiram se conservar sentados. 
(Pausa.) 
Está aprovado. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - Emenda n.0 438, do Sr. 
Senador Aurélio Vianna, Emenda núme-
ro 130/37, do Sr. Deputado Nelson Car-
neiro, e Emenda n.0 387, do Sr. Depu-
tado José Guiomard. 

Na Constituição de 34, havia disposi-
tivo equivalente ao do art. 99, § 3.0 , do 
Projeto. Já dispunha, aquela Carta, que 
os proventos da aposentadoria não pode-
riam exceder dos vencimentos da ativi-
dade. A Constituição de 46 suprimiu êsse 
dispositivo. Da supressão, resultaram leis 
concessivas de vantagens para servidores 
que se aposentam ou reformam, de tal 
modo que o poder público passou a es-
timular o funcionário a transferir-se 
para a inatividade ou reserva. Chegou-se 
ao absurdo de o funcionário que ficasse 
na atividade perceber menos do que per-
ceberia se se reformasse ou aposentasse! 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, retiro o 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Deferido. 

O SR. DEPUTADO ACCIOLY FILHO 
(Sub-Relator) - A Emenda Vasconcelos 
Tôrres está prejudicada. 

As Emendas n.0 ' 439, do Senador Au-
rélio Vianna; 314, do Deputado Tufy Nas-
sif; 442, do Senador Aurélio Vianna; e 
n.0 254, do Sr. Senador Heribaldo Vieira, 
estão prejudicadas pela aprovação da 
Emenda n.0 41, do Sr. Deputado Tufy 
Nassif que exclui os §§ 1.0 e 2.0 do art. 
100. 

A Emenda n.0 836 é do Sr. Senador Eu-
rico Rezende, que visa a ampliar para 4 
anos o prazo de 2 anos previsto no pro-
jeto para o afastamento, sem transferên-
cia para a reserva, do militar que acei-
tar cargo público civil temporário. Justi-
fica S. Ex.a a proposição, dizendo que, 
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freqüentemente, o militar é convocado 
para uma função civil, por um govêrno 
que tem um mandato de 4 anos, e êste 
deveria ser o prazo de afastamento. 

Na Constituição vigente, o prazo é de 
8 anos contínuos e na Constituição de 
34 era de 4 anos, quando descontínuos, e 
8 anos, quando contínuos. A inspiração 
do dispositivo é evitar que os militares 
se desviem da sua função ou dela se 
mantenham afastados por prazo que pre-
judique a sua formação profissional. A 
redução feita no projeto parece atender 
melhor a essa finalidade do dispositivo. 

Opino pela rejeição da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Com a palavra o Sr. Relator. 
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 

(Relator) - De acôrdo com o Sub-Re-
lator. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o 
projeto estabelece o seguinte, para o que 
pediria atenção da Comissão: 

"Art. 92, § 4.0 : 

O militar da ativa que aceitar qual-
quer cargo público civil temporário, 
não eletivo, assim como em autar-
quia, emprêsa pública ou sociedade 
de economia mista, ficará agregado 
ao respectivo quadro e somente po-
derá ser promovido por antigüidade, 
enquanto permanecer nesta situação, 
contando-se-lhe o tempo de serviço 
apenas para aquela promoção, trans-
ferência para a reserva ou reforma. 
Depois de dois anos de afastamento, 
contínuos ou não, será transferido, 
na forma da lei, para a reserva ou 
reformado." 

Vale dizer, o militar da ativa que exer-
cer qualquer outro cargo da administra-

ção civil ao completar dois anos de afas-
tamento, contínuos ou não, será transfe-
rido, na forma da lei, para a reserva, ou 
reformado. 

Apresentei emenda, elevando de dois 
para quatro. Isso obedeceu a um princí-
pio, obedeceu a um critério. A presun-
ção é de que, quando um Govêrno coloca 
o militar da ativa em determinado cargo, 
estranho à sua carreira, a presunção é 
de que o período da prestação do servi-
ço corresponderá ao período governa-
mental. 

Mas não foi só êsse critério, Sr. Presi-
dente. Examinei os textos constitucio-
nais, e a evolução da nossa sistemáti-
ca constitucional é ir diminuindo êsses 
prazos, para reduzi-los ao mínimo e, 
possivelmente, até desaparecer essa con-
cessão constitucional. 

Na Constituição de 34- que não tenho 
aqui na minha bancada mas que tenho 
bem viva na memória - o prazo de afas-
tamento era permitido até doze anos ... 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Porque na República velha não havia li-
mite. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Na Constituição de 1934 - e aqui es-
tão dois generais, um do MDB e outro da 
ARENA, por sinal meu vizinho da esquer-
da, que poderão atestar. Em 1934 a tole-
rância era de 12 anos. Então veio a Cons-
tituição de 1946 - chamo a atenção dos 
Srs. Membros da Comissão - e estabe-
leceu: 

"Depois de oito anos de afastamento, 
contínuo ou não, irá, na forma da 
lei, para a reserva". 

Em 1934 êle podia servir contínua e 
descontinuamente doze anos, vale dizer, 
três períodos governamentais, dois man-
datos presidenciais e agora o projeto de 
oito anos reduz para dois. Então a mi-
nha emenda passa para quatro, redu-
zindo a um período governamental. 

De modo, Sr. Presidente, espero que a 
Comissão, não se impressionando com 



-630-

os pareceres dos Relatores, atenda à rei-
vindicação constante da emenda que es-
tabelece, que coloca a concessão em tem-
po razoável. 

Com estas considerações, Sr. Presiden-
te, começo por pedir votação nominal. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A votação será nominal, con-
forme requerido. 

(Procede-se à chamada). 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Responderam Sim 12 Srs. Re-
presentantes; responderam Não 8. A 
emenda foi rejeitada. 

Comunico aos Srs. Membros da Comis-
são que acabamos de apreciar tôdas as 
emendas relativamente ao Capítulo do 
Poder Executivo. 

De acôrdo com requerimento apresen-
tado pelo Sr. Senador Josaphat Marinho, 
devemos agora passar à apreciação da 
Ordem Econômica e Social, arts. 157, 158, 
161 e 162. 

Convoco o Sr. Sub-Relator Djalma Ma-
rinho. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, peço a pala-
vra. 

De acôrdo com o requerimento do no-
bre Senador Josaphat Marinho, cabe-
nos, agora, examinar o título da Ordem 
Econômica e Social, arts. 157, 158, 161 
e 162. Estou-me permitindo fazer estas 
considerações preliminares porque não se 
trata do exame de todo um título e sim 
de alguns artigos: 157, 158, 161 e 162. 

O primeiro dos artigos é o que abre o 
título da Ordem Econômica e Social -
Das Finalidades - com uma série de 
parágrafos disciplinando a matéria. O 
art. 158 é o que inscreve na Constituição 
os direitos dos trabalhadores, o art. 161 
é o que dispõe sôbre a exploração de ja-
zidas minerais e demais recursos mine-
rais e o art. 162 é o que estabelece regras 

quanto às atividades econômicas que se-
rão preferencialmente organizadas e ex-
ploradas por emprêsas com o estímulo do 
Estado. 

Proporia, Sr. Presidente, preliminar-
mente, que V. Ex.a submetesse à vota-
ção da Comissão as emendas a êsses qua-
tro artigos que mereceram parecer favo-
rável, salvo os destaques. Em seguida, as 
emendas que mereceram parecer contrá-
rio, salvo os destaques e, finalmente, as 
emendas que forem prejudicadas, salvo 
os destaques. Por fim, Sr. Presidente, 
examinaríamos os destaques. 

l!:sses destaques versam sôbre emendas 
com pareceres favoráveis, com pareceres 
contrários e sôbre aquelas considera-
das prejudicadas. Finalmente a Comissão 
permitiria ao Relator fazer um ligeiro 
exame para, então, saber quais as emen-
das com pareceres divergentes que não 
foram objeto de pedidos de destaques, 
porque em se tratando de emendas a 
quatro artigos não há possibilidade de se 
fazer essa verificação depois de votados 
os destaques. O critério adotado na Co-
missão, até aqui, é o de que as emendas 
com pareceres divergentes estão automà-
ticamente destacadas, mas como vamos 
examinar emendas só a quatro artigos 
há necessidade de se votar em pri-
meiro as emendas destacadas, tenham 
elas pareceres favoráveis, pareceres con-
trários ou tenham sido consideradas pre-
judicadas ou, ainda, que tenham pare-
ceres divergentes para, no final, então, 
numa ligeira verificação, procuraremos 
saber quais as emendas com pareceres 
divergentes que não foram objeto de des-
taques para então serem submetidas à 
apreciação da Comissão. l!:ste o critério 
que ora submeto à consideração de V. 
Ex.a, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Nos têrmos do proposto pelo 
Relator, aliás, de acôrdo com o critério 
que tem sido invariàvelmente seguido, 
submeto à deliberação da Comissão as 
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emendas que tiveram pareceres favorá-
veis, salvo destaques. 

Os Srs. que aprovam as emendas com 
parecer favorável, salvo os destaques, 
conservem-se sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
Submeto, agora, as emendas que ti-

veram parecer contrário, salvo os desta-
ques. 

Os Srs. que rejeitam as emendas com 
parecer contrário, salvo os destaques, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas as emendas. 
Submeto, em terceiro lugar, as emen-

das que foram consideradas prejudicadas 
pelos pareceres, salvo os destaques. (Pau-
sa.) 

Aprovado o parecer, são consideradas 
prejudicadas as emendas, salvo os desta-
ques, uma vez que ninguém se manifes-
tou contra. 

Passamos, agora, à apreciação das 
emendas consideradas destacadas. Em 
primeiro lugar, temos que realmente con-
siderar as emendas em relação a cada 
um dos artigos, visto como, não tendo 
havido pareceres uniformes, relativa-
mente a muitas das emendas, somente 
pela apreciação das emendas em relação 
a cada um dos artigos - a saber, 157, 
158, 161 e 162 - é que a Comissão ficará 
habilitada a dar sua decisão. 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator, 
Deputado Djalma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, trata-se 
da Emenda n.0 46/5, destaque requerido 
pelo Sr. Deputado Ulysses Guimarães. 

É de redação. Já foi atendida. Consi-
dero-a prejudicada. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Peço licença ao senhor Sub-
Relator. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães pe-
diu destaque para a Emenda n.0 46/5, que 

cuida de matéria estranha ao artigo que 
estamos examinando. 

O requerimento de destaque do nobre 
Deputado Ulysses Guimarães é justa-
mente para o item VI do art. 150. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES (Pela ordem) -Sr. Presidente, re-
tiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Acolho o requerimento de re-
tirada do destaque. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Há outro destaque do nobre 
Deputado Ulysses Guimarães, para a 
Emenda n.0 46, porém não indica o item. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-: 
RÃES (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Defiro o pedido de retirada de 
destaque. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
(Sub-Relator) -A Emenda n.0 447 plei-
teia que, ao art. 157, § 5.0 , onde se diz: 

"por decreto do Poder Executivo". 
diga-se: 

"por lei". 
São dois os autores do destaque: Se-

nador Josaphat Marinho e Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O art. 157, § 5.0 , diz: 
"Os planos que envolvem desapro-
priação para fins de reforma agrá-
ria serão aprovados por decreto do 
Poder Executivo, e sua execução será 
da competência de órgãos colegiados, 
constituídos por brasileiros de notá-
vel saber e idoneidade, nomeados 
pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a indicação pelo Se-
nado." 

A emenda pretende a substituição do § 
5.0 do art. 157 pelo seguinte: 

Onde se diz: "por decreto do Poder 
Executivo" diga-se: "por lei". 
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Sr. Presidente, dentro da realidade bra-
sileira, os propósitos para se efetivar 
uma reforma agrária foi assunto de 
grande debate no País. Até que, enfim, se 
:!êz uma lei. Esta Lei passou pelo crivo 
do Congresso; para execução desta Lei se 
deseja ainda que nova lei seja feita, ao 
invés de se operar aquilo que natural-
mente ocorre no âmbito da administra-
ção: a existência de uma lei, e para os 
expedientes de sua execução baixar-se 
decreto. 

Não entendo porque operar-se êste des-
dobramento, êstes degraus, esta escalada, 
no sentido de fazer uma lei principal, 
dar-se a ela o conteúdo da sua trami-
tação correta e quando se pretende a sua 
execução, que está no âmbito do Poder 
Executivo ainda se pede, para os expe-
dientes dessa execução, que novamente 
volte ao Poder Legislativo, para ser ob-
jeto de nova lei. 

Daí a razão por que emiti parecer con-
trário. Acho que é um transbordamento, 
uma supervetação, uma procura de obs-
tinada ilegalidade quando esta se pode 
encontrar com a emissão do próprio de-
creto do Executivo. 

São, sucintamente, os motivos que me 
colocaram na posição de rejeitar a emen-
da. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, na sustentação 
dêste destaque à emenda eu fiz a se-
guinte observação: 

"A importância econômica e social 
dos planos que envolvem desapro-
priação para :!ins de reforma agrá-
ria reclamam que sejam aprovados 
por lei, e não por simples decreto." 

Atente-se para o seguinte: há uma lei 
que disciplina a solução da reforma 

agrária no País. O nobre Sr. Sub-Relator 
argüi que, votada esta lei, o Poder Exe-
cutivo deve ser considerado investido na 
faculdade de, na sua execução, adotar 
tôdas as medidas indispensáveis a que se 
promova, efetivamente, a reforma agrá-
ria no País. 

Ora, se se tratasse simplesmente de 
medidas destinadas à execução da lei, o 
Poder Executivo não sugeriria a sua in-
clusão no texto da Constituição. 

Peço para essa particularidade a aten-
ção do nobre Sub-Relator. Se o que se 
cogita se resumisse em medidas de apli-
cação da lei já em vigor, o Poder Exe-
cutivo não precisaria de outorga cons-
titucional para tanto. 

Atente V. Ex.3 para isto: votamos 
uma lei ordinária disciplinando a so-
lução do problema agrário no país. De-
mos as faculdades consideradas neces-
sárias. Em cada caso em que se precisar 
fazer a desapropriação, o govêrno tem a 
providência legal. Mas não é isso que o 
govêrno agora pleiteia. O que o govêrno 
pretende é ficar investido do poder de, 
por decreto executivo, estabelecer os 
planos que envolvem a desapropriação 
para fins de reforma agrária. Quer dizer, 
as medidas de caráter geral, todo o pla-
nejamento, as opções que o Govêrno 
pretenda fazer quanto a regiões, quan-
to a determinadas áreas em conjunto, 
tudo será estabelecido por decreto exe-
cutivo. 

O Poder Legislativo ficará, assim, in-
teiramente estranho a todo o planeja-
mento que se fizer para fins de desapro-
priação destinada à reforma agrária. 
Não é da aplicação da lei que o Govêrno 
cogita - o que o Govêrno quer é plane-
jar um sistema de desapropriação, não 
para casos isolados, mas para o conjun-
to do país ou para suas diferentes re-
giões. Há de ser êste o objetivo. Ora, se 
êste é o objetivo, o natural, o certo, é 
que o Poder Legislativo, que lhe deu a 
lei geral, lhe dê a autorização para o 
plano, ou seja, participe da elaboração 
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dêste plano. Com isto, o Poder Legisla-
tivo não perturbará a ação do Executivo 
nem retardará as medidas concretas 
necessárias. Assim como se aprova o pla-
no de viação, como se vai aprovar o 
plano de educação e saúde, como se vão 
aprovar os planos para a SUDENE, apro-
var-se-ão também os planos para a re-
forma agrária. De posse dêsses planos, o 
Govêrno então é livre para executá-los, 
na conformidade da lei votada. 

E tanto o Govêrno deu a maior impor-
tância ao problema - atentem V. Ex.as 
para isto - que não se julgou habilita-
do a cuidar dêste Plano com a simples 
outorga da lei ordinária, já votada pelo 
Parlamento. 

Estas as razões pelas quais concluí que 
o caso era de Plano "aprovado por lei". 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não havendo mais quem peça 
a palavra darei a palavra ao nobre Sr. 
Sub-Relator, Deputado Djalma Mari-
nho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, 
aparentemente a moldura em que está 
colocada a defesa da emenda pode im-
pressionar. Mas o que observo é que o 
art. 157, que se propõe a realizar justiça 
social, estabelece para êsse escôpo para 
o que se destina determinados princípios. 
Então os enumera, os encarta dentro do 
projeto e dispõe que, para os fins pre-
vistos neste artigo, que é desapropriação 
de propriedade territorial, estabelece as 
regras concernentes ao ato. E vai enume-
rando. E quando chega no § 5.0 declara 
que os planos dessas desapropriações se-
rão aprovados por decreto do Poder Ex~
cutivo. 

Não se pode tomar isoladamente, o 
parágrafo, como está enunciado, porque 
êle está amarrado àqueles princípios que 
são fundamentais para a Constituição 
na ordem econômica. E, então, por conta 
dêles, o Congresso deu a prestação da 

sua colaboração legislativa e fêz a lei -
dessa reforma agrária - que dá partida 
para a desapropriação. Está autorizado, 
- a lei estabelece -, como não deixará 
de ser , os componentes pelos quais o 
Poder Executivo se permite a sua exe-
cução. 

Então, neste particular, a meu ver, 
estaria uma grave colisão com aquilo 
que aprendi em Direito Administrativo 
- devolver, nessas condições, ao Poder 
Executivo, a autoridade de baixar o de-
creto e executar a lei que o Congresso 
lhe deu. 

Figura o dispositivo numa Constitui-
ção porque ela regulou princípios da or-
dem econômica para buscar a justiça 
social, e, então, os ordenou. Mas, trans-
posto o caso para a realidade legislativa, 
que era a feitura da chamada lei muni-
cipal, o Executivo vai cumprir essa lei. 

Foi com isso que me sensibilizei para 
dar meu parecer contra a emenda, e as 
razões invocadas pelo nobre Senador, 
data venia, não me convenceram da sua 
justeza da emenda. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Permita-me o nobre Sub-Relator que eu 
venha perturbá-lo na sua exposição. t 
que, pelo texto, se estabelecem novas 
condiçc?es, estranhas àquelas constantes 
da lei ordinária, já votada pelo Congres-
so! 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) - O § 3.0 reduz a 
dúvida. Olhe bem! Estamos discutindo a 
Emenda ao § 5.0 • Mas como declaro, não 
se pode tomar, isoladamente, um pre-
ceito. Tem que ser considerado no seu 
todo. Na sua exposição ordenativa geral, 
abrangedora. Por êsse motivo, para não 
me alongar no debate, desejo situar mi-
nha opinião, que continua idêntica à 
prolatada na recusa da emenda. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, entendo que 
o nobre Senador Josaphat Marinho não 
tem razão para se preocupar com a refe-
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rência a decretos do Executivo. O ar-
tigo 157, a partir do § 1.0 , até o 5.0 , esta-
belece princípios para a execução da 
reforma agrária. Em dois pontos faz 
referência à lei: no § 2.0 , quando deter-
mina que a lei disporá sôbre o volume 
anual ou periódico das emissões, bem 
como sôbre as características dos títulos, 
taxas, juros, prazos e condições de res-
gate, o que dá ao Congresso a compe-
tência para controlar efetivamente a 
execução da política agrária, pois ao 
Congresso, através de lei, vai caber a 
fixação do volume anual periódico das 
emissões. 

No § 3.0 volta o texto a referir-se à ne-
cessidade de lei ao declarar que a desa-
propriação a que se alude no art. 1.0 é da 
competência da União e se limitará às 
zonas prioritárias fixadas em decreto do 
Poder Executivo. É bem verdade que só 
recai em propriedade rural, cuja forma 
de exploração contraria o disposto no 
artigo. É a lei definindo quais as pro-
priedades que podem ser objeto da reto-
mada. 

o § 4.0 volta a se referir à lei e, final-
mente, o § 5.0 faz referência ao decreto 
porque deseja cercar a execução do pro-
grama de reforma agrária de tôda caute-
la, estabelecendo que a execução caberá 
a um órgão colegiado constituído por 
brasileiros de notável saber e idoneidade 
nomeados pelo Presidente da República 
depois de aprovada a indicação pelo Se-
nado. O decreto do Executivo a que se 
refere o § 5.0 é condicionado aos diplo-
mas legais referidos nos parágrafos an-
teriores. 

Sabe o nobre Senador Josaphat Ma-
rinho que o Relator-Geral não foi con-
trário a determinar que planos diversos 
do Govêrno viessem ao Congresso Nacio-
nal com a aprovação mesmo de emenda 
de V. Exa., encaminhada pelo nobre De-
putado Oliveira Brito, no que diz respeito 
a planos de educação nacional e desen-
volvimento regional que deverão ser ob-
jeto de lei. 

Neste caso, a mim me parece que are-
ferência ao decreto é apenas para dar 
ênfase às cautelas com que o Govêrno 
vai cercar a execução da reforma agrá-
ria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
parecer, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. DEPUTADO DJALl\IA lVIARINHO 

(Sub-Relator) - Destaque requerido 
para a Emenda n.0 697, de autoria do no-
bre Deputado Ortiz Monteiro. 

A emenda manda acrescentar ao art. 
157, o seguinte parágrafo: 

"A produção de bens supérfluos, de 
luxo ou para satisfação de hábitos 
apenas toleráveis, será limitada ao 
máximo de vinte por cento do seu 
total, por emprêsa, proporcionalmen-
te ao número de anos de funciona-
mento ininterrupto das que existi-
rem, proibida a participação de pes-
soa física em mais de uma emprêsa 
ou de uma emprêsa em outra, esta-
belecido regime fiscal adequado ou 
monopólio pela União, nos têrmos 
da lei." 

Esta emenda teve parecer contrário do 
Sub-Relator e ao que me parece, do Re-
lator também. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Estava aguardando a mani-
festação do Sr. Relator para declarar 
que a emenda vai ser posta em votação. 
Abro oportunidade ao seu autor, Depu-
tado Ortiz Monteiro, para encaminhá-la. 

Com a palavra o Deputado Ortiz Mon-
teiro. 

O SR. DEPUTADO ORTIZ lVIONTEIRO 
(Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, a emenda objetiva produtos 
supérfluos como a lei vier a estabelecer; 
os que possam ser considerados inúteis à 
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vida do povo e por vêzes maléficos aos 
seus hábitos e saúde: 

- aquêles que podem, mesmo, ser con-
siderados parasitários; 

- aquêles que em todos os países, ou 
são fortemente taxados, ou são objeto 
de monopólio estatal: mas nunca de mo-
nopólio privado, sob qualquer natureza, 
forma ou pretexto. 

- não forma, portanto, essa produção, 
no elenco das atividades essenciais ou 
básicas, que possam interessar ao desen-
volvimento econômico nacional, não ca-
recendo, e isto também é importante, 
nem de capitais nem de técnicos aliení-
genas; e são, na proporção inversa de 
salutares hábitos do povo, especialmente 
no que tange à saúde e às pequenas pou-
panças, uma verdadeira calamidade. 

Com estas, e outras considerações 
desnecessárias de enumerar por não es-
caparem à percepção dos nobres rela-
tores e representantes, o objetivo mo-
desto da emenda, que nem atinge, como 
seria razoável, a presença nessas ativi-
dades de capitais alienígenas, é evitar 
que por via dêsses capitais e mesmo dos 
nacionais, efetive-se um verdadeiro mo-
nopólio privado em tal produção. 

Entendemos que a Emenda fôra re-
cusada por excesso de redação, pelo que 
desde já concordamos com qualquer su-
pressão aconselhada pela alta sabedoria 
dos dignos senhores Relatores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden-
te. 

O SR. DEPUTADO DJALMA l\IARINHO 
- Sr. Presidente, desejo explicar porque 
recusei a emenda. O projeto conceitua de 
bem supérfluo que a emenda visa limi-
tar. Não está bem conceituado na legis-
lação brasileira e nem sequer há circuns-
tâncias aludidas dos atos tolerados. 

Há muita importância nesta emenda. 
Enxerguei a seriedade de que ela se re-
veste. A respeito de assunto afim com 
a emenda, houve até um caso muito im-

portante nos Estados Unidos, quando o 
Govêrno Federal se propunha a evitar 
que determinadas emprêsas, num dos 
Estados americanos, utilizasse, por exem-
plo, o trabalho de menores. Foi um céle-
bre caso de decisão da Côrte Suprema. 
É que, hav,endo ::>. igualdade federativa, 
o Estado, cônscio de sua autonomia, não 
permitia a intervenção do Govêrno Fe~ 
deral nos negócios de seus cidadãos, mas 
o Govêrno Federal, desejando generali-
zar o conceito de proteção ao menor, de-
tinha as mercadorias que saíam do lugar 
de produção para o mercado consumidor. 

Era a condição individualista do Es-
tado. Mas esta traz um reverso poderoso. 
Se eu encontro e observo que esta Cons-
tituição tão marcadamente prestigia o 
Poder Executivo e se apresenta mais 
branda no Capítulo da Ordem Econômi-
ca, não posso, todavia, num documento 
político como êste, encartar, de pronto, 
uma experiência dêsse molde, para one-
rar o Estado de 4%, como a emenda pro-
põe. 

Tem o Estado esta responsabilidade 
quanto ao petróleo e minerais atômicos. 
Mas não me encorajei, reconhecendo o 
mérito da emenda, a propiciar maior ex-
tensão dêsses podêres. Por isso, recusei 
a emenda, com as razões de entendimen-
to que agora apresentei. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Mantido o parecer do Sr. Sub-
Relator, vamos à votação. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, fiz um exa-
me, tanto quanto possível amplo, desta 
emenda, e encontrei muita dificuldade 
em dar a ela uma redação que se con-
formasse com a sistemática do texto 
constitucional. A matéria está no projeto 
tratada no § s.o do art. 157, que diz: 

"É facultada a intervenção no do-
mínio econômico e o monopólio de 
determinada indústria ou atividade, 
mediante lei da União, quando in-
dispensável por motivos de segu-
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rança nacional, ou para organizar 
setor que não possa ser desenvolvido 
com eficiência no regime de com-
petição e de liberdade de iniciativa, 
assegurados os direitos e garantias 
individuais." 

Acredito que a Lei Ordinária pode-
rá, por via de aplicação dêsse princípio 
da Constituição, atender aos objetivos 
da emenda. Tentei mesmo dar uma re-
dação, sem que isto importasse em uma 
subemenda, para atender aos objetivos 
da emenda, mas não cheguei a conclu-
são satisfatória. Por isso acompanho o 
Parecer do Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Vamos passar à votação. 

O Sr. Deputado Ortiz Monteiro - Pode 
ser nominal? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Pode. Os que votarem com o 
parecer responderão "sim" o que impli-
ca na rejeição da emenda e os que vota-
rem contra o parecer responderão "não" 
e importa na aprovação da emenda. 

Procede-se à chamada. 

Doze votaram com o Parecer e nove 
com a Emenda. 

Foi aprovado o Parecer. Rejeitada a 
Emenda. 

Continua com a palavra o Sr. Depu-
tado Djalma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) - A Emenda n.0 404 
foi considerada prejudicada porque 
aceitei a Emenda n.0 838. O texto do 
Projeto, no art. 158, n.0 I, declara: 

"Salário-mínimo capaz de satisfa-
zer às necessidades do trabalhador." 

A emenda substitui essa expressão pela 
seguinte: 

"Salário capaz de satisfazer às ne-
cessidades normais do trabalhador e 
de sua família." 

Aceitei com a seguinte Emenda núme-
ro 838/16: 

" ... bem como salário-família." 
O que visam é o salário-família e dei 

meu apoio. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Concordo com o parecer do 
nobre Sr. Sub-Relator. Realmente, a 
Emenda n.0 833 estabelece o princípio do 
direito ao salário-família. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O parecer, portanto, do Sr. 
Relator é favorável à emenda. 

Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, peço a palavra pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sr. 
Deputado. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUII\'IA-
RAES (Pela ordem) - Sr. Presidente. 
são duas coisas distintas. Salário-famí-
lia é uma coisa, e salário para sustentar 
os encargos da vida do trabalhador e de 
sua família, é coisa distinta. 

A redação do texto em vigor é 
precisamente esta, o salário não deve 
ser suficiente somente para as exigên-
cias de vida do trabalhador. Mas do tra-
balhador e da família. Pressupõe-se ser 
isto indispensável. O salário-mínimo não 
alcançaria a sua finalidade social se não 
acudisse à necessidade da família. E, Sr. 
Presidente, se não fôr assim, iremos fa-
zer grave restrição em direito já consa-
grado, porque, atualmente, há o salário-
mínimo para atender às necessidades 
da vida do trabalhador e da sua família, 
e há o salário-família que, como sabe-
mos, é na proporção dos filhos de cada 
família. 

De maneira que se o Relator me es-
clarecer ... 



-637-

O Sr. Deputado Djalma Marinho (Sub-
Relator) - É o que desejo fazer: ambas 
as reivindicações estão atendidas- tan-
to o salário-mínimo como o salário-fa-
mília. A redação ficou assim, em face 
da emenda Eurico Rezende: "salário-
mínimo capaz de satisfazer às necessida-
des do trabalhador, bem como salário-
família". 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Não! Perdoe-me V. Ex.a Não 
podem ser confundidas as duas noções, 
primeiro porque elas são diferentes e, 
segundo, porque já é uma conquista do 
trabalhador. A conceituação do salário-
mínimo é em função do trabalhador e 
de sua família. 

E para atender às necessidades míni-
mas da vida do trabalhador e da sua 
família. Isto é uma coisa em função do 
salário. Salário-família nada tem que 
ver com salário-mínimo, que é outra coi-
sa. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho (Sub-
Relator) - Nunca sustentei o contrário. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES- O trabalhador hoje tem um sa-
lário para que possa suportar os encar-
gos da existência dêle e de sua família, 
e tem mais o salário-família, porque ês-
te salário-família é ganho em propor-
ção ao número de filhos. Tendo já um 
salário, como todos têm, para atender 
aos seus encargos e aos da sua família, 
cabe-lhe ainda o salário-família. É como 
diz aqui o nobre Deputado Paulo Sara-
sate, o funcionário público também tem 
o salário-família. De maneira que se nós 
quisermos que o salário-mínimo seja só 
para atender às necessidades do traba-
lhador, não incluindo a família, iremos 
sem dúvida descentralizar essa concei-
tuação social da maior importância. 

Chamo a atenção do eminente Relator 
para que nós, dêste passo não retroce-
damos em assunto de ampla repercussão 
e de ampla justiça social, para ficarmos 
pelo menos naquilo que já existe, repe-

tindo aquilo que já se consagra na le-
gislação atual. Salário-mínimo, no sen-
tido de atender aos encargos do traba-
lhador e à sua família, e também faz jus 
ao salário-família, que é outra coisa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Dou a palavra em seguida ao 
nobre Senador Heribaldo Vieira, que a 
havia pedido quase que concomitante-
mente com o nobre Deputado Ulysses 
Guimarães. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 
(Sub-Relator) (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, desejo evitar o debate por 
uma circunstância: é que sempre me 
preocupei aqui com os direitos dos tra-
balhadores, no sentido de que fôssem 
admitidos como princípios d:;sta carta 
política. 

Nesse sentido aprovei a emenda com 
êsse destino e não seria est&., a prelimi-
nar dêsse direito, que teria a recusa da 
minha parte. Quando admiti a emenda 
Eurico Rezende, julgava que ela aten-
desse, no seu contexto, tôda a série de 
salários a que o trabalhador tem direi-
to para si, para sua família e salário-
família. 

Nestas circunstâncias, faço a decla-
ração de que aceito a emenda do Sr. 
Deputado Ulysses Guimarães. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - Concordo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Heribaldo Vieira. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- Sr. Presidente, quero invocar a aten-
ção do nobre Relator e, especialmente, 
do nobre representante por São Paulo, 
Sr. Deputado Ulysses Guimarães, para a 
minha emenda que versa sôbre o mesmo 
tema e que é a Emenda de n.0 256. 

Nessa minha emenda reproduzo, ipsis 
Iiteris, o dispositivo da Constituição de 
46 que me parece completo e atende a 
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tôdas as regiões, num país grande como 
o Brasil. É a seguinte: 

" ... salário-mínimo capaz de satis-
fazer, conforme as condições de cada 
região, as necessidades normais do 
trabalhador e de sua família." 

É justamente essa diversidade nas con-
dições de cada região, num país grande 
como o nosso, a motivação impostergável 
da diversidade dos salários. De forma que 
me parece ser a minha emenda mais 
completa. Ela reproduz, palavra por pa-
lavra, o dispositivo da Carta de 1946. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho (Sub-
Relator) -Tanto o relator como eu, em 
virtude da aquiescência do autor da 
emenda, Deputado Ulysses Guimarães, 
preferimos, parece com o consenso geral, 
a emenda do Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em votação a Emenda 256, 
que teve parecer favorável. 

Os Srs. Congressistas que estiverem de 
acôrdo, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovada 
Continua com a palavra o nobre Sub-

Relator. 
O SR. DEPUTADO DJALMA MARINHO 

(Sub-Relator) - Passemos à Emenda 
n.0 424, destaque requerido pelo Sena-
dor Aurélio Vianna. 

Dá a seguinte redação ao art. 158, IV: 
"Participação obrigatória e direta 
nos lucros e na gestão das emprêsas, 
nos casos e nas condições que a lei 
determinar." 
Figura, nas conclusões de meu pare-

cer, a emenda em aprêço como rejeitada. 
Na verdade a considerei prejudicada, 
porque preferi outra - se não estou en-
ganado - de autoria do Deputado Da-
niel Faraco. Apenas faço a retificação 
quanto a declarar prejudicada, mas ve-
rifico, pelo teor da emenda Daniel Fa-
raco que há certa diferença entre as 

duas emendas. Enquanto a do Senador 
Aurélio Vianna assegura a "participa-
ção obrigatória e direta dos lucros e na 
gestão das emprêsas, nos casos e nas 
condições que a lei determinar", a do 
Deputado Daniel Faraco declara: "inte-
gração do trabalhador na vida e no de-
senvolvimento da emprêsa, em condi-
ções que possibilitem, inclusive, a parti-
cipação daquele nos lucros desta". 

Há diferença sensível. 
Não sei se devo dar as razões agora. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) - Pediria uma interrupção, 
Sr. Sub-Relator. Vou dar a palavra ao 
Sr. Deputado José Barbosa, que acaba 
de solicitar-me, para argüir questão-de-
ordem. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Para questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, na forma do art. 8.0 das normas 
que disciplinam os nossos trabalhos, pe-
diria, por intermédio de V. Ex.a, que 
o ilustre Relator considerasse a minha 
emenda, que também versa sôbre a mes-
ma matéria, art. 158, inciso 4.0 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, nos têr-
mos das normas regimentais, pediria a 
V. Ex.a preferência para a votação da 
Emenda n.0 424. 

O Sr. Deputado José Barbosa (Pela or-
dem) - Sr. Presidente, desejo retirar 
meu pedido de destaque, em benefício 
da emenda do nobre Senador Aurélio 
Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Retirado o pedido de desta-
que formulado pelo Sr. Deputado José 
Barbosa. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, eu não queria 
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discutir o problema, mas ouvi já a lei-
tura das duas emendas e o enunciado 
de algumas razões pelo Sr. Sub-Relator. 

Tenho a impressão de que se S. Ex.a, 
neste instante, proceder a uma rápida 
revisão da matéria, dará preferência à 
emenda Aurélio Vianna, pela clareza e 
flexibilidade de seus têrmos. Enquanto 
a Emenda Daniel Faraco é uma emenda 
de certa complexidade, especificativa, a 
Emenda Aurélio Vianna é apenas decla-
ratória de direito. O mais, a lei oportu-
namente dirá. 

É um apêlo que faço ao nobre Re-
lator, porque, inclusive, assim ganha-
ríamos tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -O Sr. Relator também pede 
que o Sr. Senador Aurélio Vianna preste 
esclarecimentos em favor do seu pedido 
de preferência. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- O sentido das duas emendas é claro. 
Ambos, o Deputado Daniel Faraco como 
aquêle que vos fala, ambos professamos a 
1outrina cristã. Somos cristãos por con-
vicção. 

Essa emenda, a nosso ver, é mais ob-
jetiva nos seus têrmos que a emenda do 
nosso amigo Deputado Daniel Faraco. 

Seria uma experiência nova para o 
nosso país esta, mas que nova não é para 
diversos outros países que vêm fazendo 
uma experiência muito interessante à 
base do aproveitamento da inteligência 
operária na gestão de determinadas em-
prêsas. Nós já poderíamos ter, em algu-
mas emprêsas brasileiras, de economia 
mista por exemplo, o operário, o técnico 
que vende a sua fôrça, emprega a fôrça 
de trabalho no desenvolvimento pátrio. 

Cercamos a emenda dos seus devidos 
cuidados, primeiro porque a experiência 
seria nova para nosso país, "nos casos e 
nas condições que a lei determina". 

Tenho a impressão de que essa emen-
da abriria perspectivas novas para o de-

senvolvimento da personalidade do nos-
so trabalhador, aproveitando-se a sua 
inteligência e o seu esfôrço na gestão de 
algumas emprêsas onde êle, hoje, já não 
pode atuar. 

Sr. Presidente, não me vou demorar. 
É tão clara a formulação da emenda, 
calcada como ela é na doutrina social 
do Cristianismo, para não dizer da Igre-
ja, nos princípios mais sérios do huma-
nismo integral, que não tenho dúvida 
de que, em votação, receberão e serviria 
de apoio há quantos se preocupam com 
êsse importantíssimo problema, que é o 
desenvolvimento da personalidade do 
trabalhador e o aproveitamento da sua 
inteligência, motivando o seu esfôrço em 
busca de maiores conhecimentos para 
empregá-los no desenvolvimento pátrio 
e da classe a que porventura pertença. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Rela.tor) - Sr. Presidente, o Relator-
Geral confessa à Comissão que está ten-
do certa dificuldade para emitir seu pa-
recer sôbre essas emendas, porque, ao 
invés de adotarmos o critério de votar 
emendas com parecer favorável ou con-
trário, dentro de um título, estamos exa-
minando quatro artigos. E êle tem de 
verificar, em seu parecer e no do Sub-
Relator, se alguma emenda, com o mes-
mo objetivo, foi aprovada. 

O parecer já foi votado, salvo os des-
taques. Deve também saber se há possi-
bilidade de aprovação das duas ou mais 
emendas. 

No caso presente, a emenda do nobre 
Senador Aurélio Vianna opera duas al-
terações no projeto. A primeira, quando 
estabelece a obrigatoriedade da partici-
pação direta nos lucros. 

O Relator-Geral entende que o dispo-
sitivo da Constituição de 1946 não cum-
priu sua finalidade. Até hoje não foi re-
gulamentado, e há quem afirme que jus-
tamente a obrigatoriedade da participa-
ção direta impediu que a determinação 
entrasse em vigor. 



-640-

A segunda dificuldade é que o Sub-
Relator aceitou uma emenda do Depu-
tado Guilherme Machado sôbre a parti-
cipação na gestão da emprêsa. Prefiro 
a fórmula do nobre Senador Aurélio Vi-
anna, quanto à participação do traba-
lhador na gestão da emprêsa, porque a 
subordina, com muito realismo, aos ca-
sos e condições que a lei determinar. 

Não sou contrário à participação dire-
ta, mas não quero que nesta Constitui-
ção se inclua outra vez um dispositivo 
frustrado. No momento em que votamos 
a lei que estabelece os casos e condições, 
decidiremos se devemos estipular a par-
ticipação direta nos lucros ou outra, que, 
mesmo que não seja direta, estará res-
guardada pela obrigatoriedade da par-
ticipação na gestão da emprêsa. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Acei-
to a sugestão de V. Ex.a com a elimina-
ção da palavra "direta". 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Concorda V. Ex.a, então, que 
se faça uma retificação no parecer, 
quanto à emenda Guilherme Machado? 

O Sr. Senador Aurélio Vianna -
Sim, fazendo a conjugação das duas. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- No tocante à participação na gestão 
da emprêsa, a emenda de V. Ex.a está 
muito mais bem redigida. A outra emen-
da é dispersiva, perde-se em conceitos. 
Esta apenas define a obrigatoriedade nos 
casos e nas condições que a lei deter-
minar. 

Assim, eu submeto à Comissão o pare-
cer favorável à emenda n.0 424, em par-
te, apenas com a supressão da palavra 
"direta", pois que ao Congresso caberá 
decidir, na oportunidade própria, se a 
participação nos lucros deva ser direta, 
garantida sempre a participação na ges-
tão da emprêsa. 

O Sr. Deputado Geraldo Freire - Sr. 
Relator, apenas para um esclarecimento. 
Não entende V. Ex.a que o emprêgo da 
palavra "obrigatório" no texto de uma 

Constituição, é demasia? A Constituição 
é obrigatória em si mesma. A forma ado-
tada pelo projeto já traz em si a obriga-
toriedade. O emprêgo da palavra "obri-
gatório", na Constituição de 46, não per-
mitiu ao trabalhador a participação nos 
lucros da emprêsa. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o Sr. Re-
lator para abordar a intervenção do no-
bre Deputado Geraldo Freire. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Sr. Presidente, peço ao nobre Sena-
dor Aurélio Vianna que me transmita os 
têrmos do raciocínio que desenvolveu 
com o Sr. Deputado Geraldo Freire. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Nós 
nos entendemos bem. Não há dificulda-
de. V. Ex.a pode pôr em votação a idéia 
anunciada. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Neste caso, submeto à Comissão o meu 
parecer favorável à emenda 424, com a 
retirada da palavra "direta", mantida a 
participação na gestão e a participação 
nos lucros, nos casos e condições que a 
lei determinar. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Com a palavra, pela ordem, 
o Sr. Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
(Questão de ordem.) - Sr. Presidente, 
nos têrmos sugeridos pelo nobre Relator, 
fica compreendido que a participação é 
obrigatória nos lucros e na gestão das 
emprêsas. Tanto em um como em outro 
caso. (Muito bem!) 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Na forma que a lei estabelecer. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) -Lerei para o Sr. Sub-Relator 
e para a Comissão a redação que o no-
bre Senador Aurélio Vianna acaba de 
sugerir e que conta com o apoio do Re-
lator: "participação obrigatória nos lu-
cros das emprêsas e, conforme a lei de-
terminar, na respectiva gestão." 
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O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA 
- E a lei não vai regular a participação 
nos lucros? 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - A 
lei vai regular as duas formas. Qual o 
inconveniente que seja obrigatório em 
ambos os casos, na forma da lei? 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Pediria ao nobre Senador 
Heribaldo Vieira que aguardasse a for-
mulação. 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Sr. 
Presidente, queria colaborar para uma 
formulação que, parece-me, atenderia 
ao objetivo visado pelo Senador Josa-
phat Marinho. A redação seria a seguin-
te: "Participação obrigatória nos lucros 
e na gestão, em ambos os casos, na for-
ma que a lei determinar". (Muito bem.) 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Concordamos com a oportuna interven-
ção do nobre Senador Heribaldo Vieira, 
porém achamos não ser preciso dizer "em 
ambos os casos", basta dizer "na forma 
que a lei determinar". 

O Sr. Senador Heribaldo Vieira - Sim, 
"na forma que a lei determinar." 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Pediria ao Senador Heribal-
do Vieira que encaminhasse à Mesa o 
texto para ser submetido à consideração 
do Sr. Relator. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, peço a palavra para pon-
derar que, no caput, está escrito: "A 
Constituição assegura aos trabalhadores, 
nos têrmos da lei, os seguintes direitos". 
Portanto, se se puser "participação obri-
gatória nos lucros e na gestão", fica im-
plícita a necessidade da lei. 

Seria antológica e imperativa. A repe-
tição não é preciso. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - A orientação que acabo de 

receber do nobre Senador Aurélio Vian-
na, autor da emenda, é a seguinte: 

"Participação nos lucros e na ges-
tão das emprêsas nos casos e condi-
ções em que a lei determinar." 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Já está no caput "na forma da lei." 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Mas aqui é necessária a re-
missão à lei, porque a participação na 
gestão das emprêsas será nos casos e 
condições em que a lei determinar. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
"Nos têrmos da lei". É a mesma coisa. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Vou submeter a votos o pa-
recer favorável ao texto, que vai ser no-
vamente lido pelo Relator. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - A 
forma definitiva será ajustada ao con-
junto do texto pelo Sr. Relator e Sub-
Relator. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho (Sub-
Relator) - A emenda do nobre Senador 
Aurélio Vianna está assim redigida: 
"Participação nos lucros e na gestão das 
emprêsas, nos casos e condições em que 
a lei determinar". 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues - O 
nobre Senador não se apercebeu de que 
o caput já diz "nos têrmos da lei". Não 
há necessidade de repetir. Seria um êrro 
de técnica. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Insisto em que há necessi-
dade porque o que se acertou foi que a 
participação na gestão das emprêsas se-
ria nos casos e nas condições estabeleci-
das, enquanto a participação nos lucros, 
esta é obrigatória, conforme a lei deter-
minar. 

A lei só vai estabelecer a forma de 
participação nos lucros, enquanto no 
caso da gestão a lei vai precisar em que 
hipóteses e condições se dará a partici-
pação. ll:ste o entendimento que o Re-
lator teve da emenda. 
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O Sr. Deputado José Barbosa (Questão 
de ordem) - Sr. Presidente, apenas para 
esclarecer. A respeito do caput do arti-
go 158, emenda de minha autoria, que 
mereceu aprovação não apenas do Sr. 
Sub-Relator, mas também do Relator-
Geral, redigi o art. 158 nos seguintes 
têrmos: 

"A Constituição assegura aos tra-
balhadores os seguintes direitos, 
além de outros que, nos têrmos da 
lei, visem a melhoria das suas con-
dições sociais." 

Foi aprovada por V. Ex.a (Muito bem.) 

O Sr. Senador Aurélio Vianna -
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
peço a retirada dessa emenda e passo -
digamos - a patrocinar a emenda Fa-
raco. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Deferido o requerimento de 
retirada do destaque. A emenda Faraco 
servirá de base para o debate. Com a 
palavra o Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) - Sr. Presidente, a 
emenda preferida pelo Senador Aurélio 
Vianna, em substituição à sua, é de au-
toria do Deputado Daniel Faraco, tem 
o n.O 519 e está assim redigida: 

"Integração do trabalhador na vida 
e no desenvolvimento da emprêsa, 
em condições que possibilitem, in-
clusive, a participação daquele nos 
lucros desta". 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate- Dis-
cordo das fórmulas sugeridas, inclusive 
a Heribaldo Vieira; basta que se diga 
"inclusive a participação nos lucros". 
Apenas se suprime "daquê1e nos lucros 
desta", que está muito feio. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - É 
outra forma. Em vez de usarmos a lin-
guagem técnica do Direito do Trabalho, 
vamos substituí-la por uma linguagem 
literária: "integração do operário" -
isso não é nada. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho, 
(Sub-Relator) - V. Ex.a há de convir 
que estou diante de um fato consumado. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
N~io estou fazendo censura a V. Ex.a 

Estou alertando a todos nós, inclusive 
a mim mesmo, para o debate. Por isso 
havíamos sugerido que mantivéssemos a 
fórmula da emenda Aurélio Vianna, dei-
xando a V. Ex.a e ao Relator o seu en-
trosamento no contexto do projeto. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Se 
V. Ex. a aceita ... 

O Sr. Deputado Djalma Marinho 
(Sub-Relator) - Se a segurança está 
admitida, o pormenor da forma fica aos 
responsáveis pela elaboração definitiva. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, existem ou-
tros destaques sôbre a matéria Eu re-
quereria a V. Ex.a o adiamento da vo-
tação dêste destaque para que chegásse-
mos a um ente de razão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) - A Emenda n.0 242 
modifica o inciso VII do art. 158. O inciso 
VII do art. 158 reza: 

"férias anuais remuneradas" 
A emenda pleiteia que se diga: 

"férias anuais remuneradas de 30 
dias corridos". 

Prefiro o texto, Sr. Presidente, segun-
do a tradição brasileira. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Concordo com o parecer do 
Sub-Relator. 

O Sr. Deputado Benjamin Farah -
Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o nobre 
Deputado Benjamim Farah. 
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O SR. DEPUTADO BENJAMIN FARAH 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, sei que é uma temeridade 
trazer ao Plenário desta Comissão uma 
emenda desta natureza, porque ela am-
plia as férias dos trabalhadores. Os tra-
balhadores têm 20 dias de férias, sem 
contar os feriados. A grosso modo, quer 
dizer, 24 dias. Mas os servidores, o 
funcionário civil, o militar, todos têm 
trinta dias. Não seria fora de propósito 
que, por eqüidade, nós estendêssemos 
essas férias de 30 dias também aos tra-
balhadores. Quando discutimos aqui a 
Emenda n.0 2, que concede aposentadoria 
aos servidores civis aos trinta anos de 
serviço, eu senti, eu percebi que o nobre 
Relator estava preocupado com a sorte 
dos trabalhadores. Não vejo como S. 
Ex.a negue, neste instante, apoio a esta 
emenda. Sei que é urna temeridade da 
minha parte, repito, propor alguma van-
tagem para alguém nesta Comissão, por-
que ela tem criado dificuldades no que 
tange à concessão de direitos. Os servi-
dores civis, por exemplo, não consegui-
ram ver satisfeita aquela aspiração má-
xima da classe, que é a da aposentado-
ria aos 30 anos de serviços. Os trabalha-
dores também não encontram nesta 
Constituição nenhuma mensagem de so-
lidariedade, que propugne a justiça so-
cial. Ao contrário, êste Projeto de Cons-
tituição é restritivo. Traz, inclusive, no 
art. 158, item 12, o chamado fundo de 
garantia, que é um modo de tripudiar 
sôbre a maior conquista dos trabalhado-
res, a estabilidade. 

Como disse, ainda hoje, o nobre Depu-
tado Chagas Rodrigues, é preciso que 
esta Constituição traga alguma coisa de 
nôvo, traga alguma vantagem, sobretu-
do para aquêles que trabalham, aquêles 
que produzem. 

O trabalhador, que é a peça mais im-
portante para o desenvolvimento dêste 
País, não pode ser relegado a um plano 
secundário na hora em que estamos fa-
zendo uma verdadeira revolução na Car-
ta Magna. 

Acho que podemos levar a êle esta 
mensagem - de solidariedade, dar mais 
seis dias de férias ao trabalhador, à se-
melhança do que se concede aos funcio-
nários. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em votação o parecer, que 
é contrário. Os Srs. membros da Comis-
são que aprovam o parecer contrário 
queiram permanecer como se encon-
tram. (Pausa.) Aprovado. 

O SR. DEPUTADO BENJAMIM FARAH 
-Sr. Presidente, peço verificação de vo-
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Deferido o pedido de V. Ex.a 
Srs. Congressistas, vai ser feita a cha-
mada para efeito de votação. Os parece-
res são contrários. Os Srs. Congressistas 
que aprovarem os pareceres responderão 
sim, os que votarem a favor da emenda 
responderão não. 

Dez Srs. Congressistas votaram "sim"; 
sete, votaram "não". A emenda foi re-
jeitada. 

Continua com a palavra o Sr. Sub-Re-
lator. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) (Encaminhamento 
de votação.) - Sr. Presidente, a Emenda 
n.0 32 é da autoria do nobre Senador 
Guido Mondin e acrescenta o seguinte 
inciso ao art. 58: 

"Garantia de pensão vitalícia e de 
assistência médico-hospitalar gra-
tuita aos inválidos e aos maiores de 
60 anos, não amparados por organis-
mos da Previdência Social, compro-
vadamente necessitados." 

Os pareceres do Relator e do Sub-Re-
lator foram pela rejeição da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Chagas 
Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, no Estado moderno não 
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se compreende sejam recusados pensão 
e assistência médico-hospitalar aos in-
válidos e maiores de 60 anos. 

Quero, nesta hora, lembrar o extraor-
dinário trabalho do Presidente Kennedy, 
nos últimos meses, lutando no Congres-
so precisamente por essa assistência 
médico-hospitalar, para os velhos e in-
válidos. 

A emenda é humana, é justa e espero 
tenha o apoio não apenas dos represen-
tantes do M.D.B mas também da hon-
rada representação governista. (Muito 
bem.) 

O Sr. Senador Guido Mondin - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Sena-
dor Guido Mondin. 

O SR. SENADOR GUIDO MONDIN 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, esta é uma luta que venho 
sustentando e alimentando, cheio de ilu-
sões e, por vêzes, de desesperos, desde que 
estou no Senado. 

Entusiasmei-me quando os Estados 
Unidos, pelo seu Parlamento, depois de 
muita luta, também conseguiu fazer 
efetiva essa aspiração. 

A índia, a pobre índia, a tem. E o Uru-
guai, há muitos anos, dá êsse amparo 
à velhice, sendo de notar-se que nosso 
Relator, recentemente, de volta de uma 
visita ao Uruguai, aconselhou-me, inclu-
sive, refazer meu projeto, por isso que 
se entusiasmara vendo como ali funcio-
na a lei. 

V. Ex.a deve estar lembrado de que me 
fêz essa referência ao voltar, não faz 
muitu, do Uruguai. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - V. Ex.a está equivocado. A 
referência que fiz perante V. Ex.6 foi 
à redução do trabalho de menores. Até 
citei a V. Ex.a que a emenda constitucio-
nal apresentada por V. Ex.6 , teria quan-
do voltasse a ser apresentada, meu 

apoio. E, nesse sentido, devo comunicar 
a V. Ex.a que foi aprovada uma emenda 
pelo Sub-Relator, que permite a redu-
ção da idade de trabalho do menor, des-
de que com as garantias da autorização 
do Juiz de Menores e em casos que a lei 
determinar. Sôbre êsse assunto de Pre-
vidência Social, acredito que V. Ex.a la-
bora em equívoco. 

O SR. SENADOR GUIDO MONDIN 
Meu equivoco é realmente grande. Esta-
va c0nvencido disto desde que tivemos 
e.~sa conversa naquela ocasião. 

Mas, não importa. Gostaria de cha-
mar a atenção dos nobres e inesperados 
companheiros de Comissão - pois aqui 
estou transitoriamente - para o que se 
contém nessa emenda. Ela é de suma im-
portância. Amanhã o pessoal técnico do 
Govêrno poderá cuidar da sua regula-
mentação para que isso se torne reali-
dade em nosso País. Não podemos mais 
continuar a ver êsses destroços humanos 
em nossas ruas sem nada fazer. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Permita V. Ex.a. Quando governei o Pi-
auí, de 1959 a fevereiro de 1963, cons-
truí os primeiros abrigos para a velhice, 
que lá estão. 

O SR. SENADOR GUIDO MONDIN -
Se não formos felizes nessa investida, 
tenho certeza, Sr. Presidente, de que, 
mais dia menos dia seremos levados a 
tomar esta providência em nossa Cons-
tituição, porque êsse atendimento se faz 
imperioso, no caso brasileiro. Estou ven-
do como funciona a votação; não tenho 
maiores ilusões. Em todo caso, como au-
tor da emenda, tocava-me dizer alguma 
cousa para que não passasse em bran-
cas nuvens. Não consegui demover o Sr. 
Relator nem o Sr. Sub-Relator. Não há 
de ser por falta de sentimento. De certo, 
razões imperiosas os levaram a indefe-
rir o meu apêlo desesperado. Mas êle 
fica; e há de ficar como semente. Algum 
dia, tenho certeza, há de germinar. 
(Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. Congressistas que 
aprovam o parecer, queiram conservar-
se como se encontram. (Pausa.) Aprova-
do. Passamos agora a submeter ... 

O SR. SENADOR GUIDO MONDIN-
Sr. Presidente, há tempo de solicitar ve-
rificação para votação pessoal? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Perdoe-me V. Ex.a mas já 
anunciei aprovado o parecer. 

O SR. SENADOR GUIDO MONDIN -
Confesso a V. Ex.a que não ouvi. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Passemos agora a apreciar a 
fórmula encontrada para a Emenda n.o 
424, de autoria do Senador Aurélio Vi-
anna, cujo destaque foi requerido por S. 
Ex.a A fórmula é esta: 

"IV - Participação do tratalhador 
nos lucros da emprêsa e, em caráter 
excepcional, na sua gestão, nos ca-
sos e condições que forem estabele-
cidas." 

Os Srs. - e neste caso o parecer está 
consubstanciado na emenda - que apro-
vam a emenda cuja leitura acabo de fa-
zer, com parecer favorável do Sr. Sub-
Relator e do Sr. Relator, queiram con-
servar-se como estão. (Pausa.) Está 
aprovada. 

Tem a palavra o Sr. Sub-Relator, para 
prosseguir no exame das emendas. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) - Requerimento de 
destaque para a Emenda n.0 130/63, de 
autoria do Sr. Deputado Ulysses Guima-
rães - art. 153, I e II - Redija-se: "I 
- salário-mínimo capaz de satisfazer as 
necessidades do trabalhador e de sua 
família; II - ... 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Retiro o destaque, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) - "I! - Proibição 
de diferenças de salário por motivo de 
sexo, côr ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não é necessário que V. Ex.a 
prossiga porque foi requerida a retirada 
do destaque. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) - O destaque se-
guinte é para a Emenda n. 0 318, que de-
seja eliminar do art. 158, item XVIII, a 
expressão: "nem entre os profissionais 
respectivos." 

Julguei prejudicada a emenda por ter 
aprovado a Emenda n.0 1/117, atribuindo 
ao texto a seguinte redação. 

"Proibição de distinção entre o tra-
balho manual, técnico ou intelectu-
al, ou entre os profissionais respec-
tivos." 

Extrai a expressão nem inclui ou. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Está prejudicado, portanto. 
O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-

NHO (Sub-Relator) - Destaque do Se-
nador Eurico Rezende. Emenda núme-
ro 839/20, que manda dar a seguinte re-
dação ao caput do art. 158: "A Consti-
tuição assegura aos trabalhadores, in-
clusive aos avulsos, nos têrmos da lei, os 
seguintes direitos". Meu parecer é favo-
rável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está em votação o parecer. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, desejo fazer 
uma ponderação. Entre aquêles direitos 
que estão consignados no art. 158, há 
uns que não podem ser estendidos aos 
trabalhadores avulsos. Eu pediria ao no-
bre Senador Eurico Rezende que fizes-
se a verificação. Há a considerar deter-
minadas obrigações, cometidas aos pa-
trões, na satisfação dêsses direitos, o que 
não permite estendê-los aos trabalha-
dores avulsos. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Desde que êles paguem, nobre Senador. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Per-
mita V. Ex.a então uma fórmula. 
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O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Mas existem direitos con-
signados que não dependem de paga-
mento de qualquer contribuição, nobre 
Deputado. Depois, devo dizer que ao 
caput do art. 158 foi aprovada emenda 
do nobre Deputado José Barbosa. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Diz o que essa emenda aprovada? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - A emenda aprovada é a de 
n.0 681/17: "A Constituição assegura aos 
trabalhadores os seguintes direitos além 
de outros, nos têrmos da lei, que visam 
a melhoria de sua condição social. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- A emenda José Barbosa fala em tra-
balhadores avulsos? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Fala em trabalhadores em 
geral. Aquêles direitos consignados no 
art. 158 e que puderem ser aplicados aos 
trabalhadores avulsos, o serão fatalmen-
te, além de outros. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Volto a perguntar a V. Ex.a se na 
emenda José Barbosa consta a palavra 
"avulsos". 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Não consta. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Faria então uma proposta. Isto por-
que o Congresso Nacional, rejeitando 
veto do Sr. Presidente da República, re-
tirou do regime de marginalização o tra-
balhador avulso. 

Concordo com V. Ex.a em que certos 
direitos, pela sua natureza peculiar, não 
podem ser deferidos aos trabalhadores 
avulsos. Mas a lei ordinária poderá pes-
quisar os direitos que possam ser outor-
gados aos mesmos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Isso já está caracterizado 
no caput. O caput não exclui os avulsos, 
apenas não os especifica. 

De todos os direitos consignados no 
art. 158, que possam ser estendidos, que 
possam ter como objeto- para ser bem 
preciso - os trabalhadores avulsos, dês-
ses direitos, além de outros, já está per-
feitamente esclarecido que os trabalha-
dores avulsos irão gozar. 

O que V. Ex.a não pode é, em se tra-
tando de uma categoria especial como a 
dos trabalhadores avulsos, estender a 
êles todos êsses direitos consignados no 
artigo 158. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Se V. Ex.a permitir-me falar, escla-
recerei meu ponto de vista. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Ouvirei V. Ex.a com tôda atenção. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
-Dou razão a V. Ex.a e a qualquer pes-
soa que afirme que nem todos os direi-
tos podem ser fruídos pelos trabalhado-
res avulsos. Mas vários dêsses direitos 
podem ser a êles atribuídos. 

Então, colocaríamos no caput do arti-
go os trabalhadores avulsos, e acrescen-
taríamos a expressão corriqueira "na 
forma e nas condições que a lei estabe-
lecer". E o legislador ordinário iria fa-
zer a pesquisa, iria estabelecer as espe-
cificações, iria fazer a coleta daqueles 
direitos, porque tenho receio de que, se 
não constar a palavra "avulso", na apli-
cação, os nossos desígnios, a nossa in-
tenção, o nosso pensamento em favor 
dos trabalhadores avulsos não sejam to-
mados em linha de conta. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Talvez devêssemos colocar um parágra-
fo com esta redação. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
-Exatamente. O Deputado Chagas Ro-
drigues sugere a abertura de um pará-
grafo. 

O Sr. Presidente anunciou a apro-
vação da minha emenda. Foi quando 
recebi a advertência de V. Ex.a e estou 
procurando uma fórmula. 
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O Sr. Senador Ruy Carneiro - Mas 
V. Ex.a talvez não tenha observado que 
a emenda do Deputado José Barbosa 
foi aprovada. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Mas não fala em trabalhadores avul-
sos. 

O Sr. Senador Ruy Carneiro - Porém 
fala em trabalhadores em geral. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- A Constituição de 1946 fala em tra-
balhador em geral mas não foi êle re-
conhecido como avulso. 

O Sr. Senador Ruy Carneiro- V. Ex.a 
já teve, tantas vitórias aqui; agora deve 
ter um gesto de cordialidade. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Concordo, mas quero que se consigne 
a denominação "avulso". 

O Sr. Senador Ruy Carneiro - Seria 
o caso de se colocar um parágrafo. Mas 
V. Ex.a conceda também ao Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Cabe-me dar a seguinte in-
formação: efetivamente, em face do pa-
recer do Sr. Sub-Relator, iniciei a decla-
ração de que estava aprovada a emen-
da, mas, antes de concluir e anunciar o 
resultado, o Sr. Relator pediu a palavra 
e passou a fazer observações. Imedia-
tamente o Sr. Senador Eurico Rezende 
entrou em entendimentos, por assim di-
zer, públicos, com S. Ex.a o Sr. Relator, 
e daí não ter eu a certeza de que seria 
urna matéria já aprovada. Faltou, por 
assim dizer, aquela condição da aceita-
ção do resultado por parte do Sr. Re-
lator. Houve, de minha parte, um equí-
voco, supondo que o parecer que o Sr. 
Sub-Relator estava formulando emitia 
urna opinião do próprio Sr. Relator. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Permita-me, Sr. Presidente, mas o 
Sr. Relator acaba de afirmar que na ge-
neralidade constante da emenda José 
Barbosa, estão os trabalhadores avul-
sos, de modo que S. Ex.a reconhece que 

a tese, segundo a qual o trabalhador 
avulso está integrado também nas con-
cessões da ordem econômica e social é 
um fato. O que estamos procurando fa-
zer é a fórmula de não permitir nenhu-
ma controvérsia em tôrno do reconheci-
mento dos direitos dos trabalhadores 
avulsos. O Sr. Relator-Geral não é a fa-
vor de que se dê ao trabalhador avulso, 
também certos direitos ou aquêles direi-
tos que possam, pela sua natureza, ser 
concedidos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Declarei a V. Ex.a e à Co-
missão que, entendo, não se pode fazer 
o enunciado de trabalhador avulso no 
caput do art. 158, por dois motivos: pri-
meiro, porque alguns dos direitos con-
signados não podem ser estendidos aos 
trabalhadores avulsos; segundo, por que 
os outros direitos que podem ser esten-
didos aos trabalhadores avulsos, o serão, 
pois os trabalhadores avulsos, antes de 
serem avulsos, são trabalhadores. Então, 
naquilo que couber, o artigo se aplica, 
sem dúvida nenhuma, aos trabalhado-
res avulsos. Agora, a Constituição é que 
não pode especificar. Eu faço um apêlo 
ao nobre Senador Eurico Rezende. A lei 
ordinária é que irá disciplinar a aplica-
ção dos dispositivos contidos no art. 158, 
é que irá, então, dirimir dúvidas, esta-
belecer normas, criar condições para 
que maior número daqueles direitos con-
signados no art. 158 possam ter corno 
objeto, trabalhadores avulsos. Mas o que 
não se deve é no trato da Constituição, 
onde se enunciam princípios, juntar ao 
nome trabalhador a expressão avulso. 

Não tenho dúvida da boa intenção, do 
alto espírito que inspirou a formulação 
da emenda. Mas, como Relator-Geral, 
tenho de fazer essa ponderação, pois, do 
contrário, iríamos elaborar urna Consti-
tuição que não estaria conforme aquelas 
normas básicas que ternos de cumprir. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- O que reclamo, Excelência, é a inclu-
são do dispositivo a respeito dos traba-
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lhadores avulsos, e a proposta feita pelo 
Sr. Deputado Chagas Rodrigues resolve, 
abrindo um parágrafo. Acredito e con-
fio na inteligência de V. Ex.a, a que não 
nego louvores. V. Ex.a encontrará uma 
fórmula e V. Ex.a está nesse esfôrço 
enorme, com o qual logrará êxito. Quan-
to à participação do trabalhador nas 
emprêsas, quero que V. Ex.a coloque nes-
sa mesma ordem de esfôrço a busca de 
uma fórmula para incluir no texto da 
Constituição a palavra avulso, porque, 
do contrário, o Judiciário não vai reco-
nhecer determinados direitos. O Exe-
cutivo só reconheceu alguns direitos de-
pois que o Congresso rejeitou o veto, 
porque o pensamento do Executivo era 
no sentido de que nenhum dos direitos 
definidos na Constituição de 1946 deves-
se ser outorgado aos trabalhadores avul-
sos. O Congresso reagiu e nós, incluindo 
aqui, nesta Constituição, a denominação 
avulso, estamos estabelecendo nova con-
quista, ampliando as conquistas sociais. 
Ao passo que, não incluindo aqui a deno-
minação trabalhador avulso, vamos dei-
xar essa grande classe inteiramente 
marginalizada. 

De maneira que a V. Ex.a, que me faz 
um apêlo, eu também faço outro apêlo, 
para que consigne a expressão traba-
lhador avulso no texto constitucional. 
(Muito bem.) 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) -Sr. Presidente, eu já esgotei 
os argumentos que tenho para demons-
trar à Comissão que, quanto aos direitos 
que possam ser estendidos aos trabalha-
dores avulsos, o texto garante essa ex-
tensão, e que, quanto aos outros que 
não podem ser estendidos a essa cate-
goria, nem mesmo a inserção da expres-
são trabalhadores avulsos fará com que 
tais direitos lhe sejam extensivos. Não 
me furtarei a, na redação final do pro-
jeto, sem alteração substancial, exami-
nar uma fórmula para ir ao encontro 
do desejo do nobre Senador Eurico Re-
zende ... 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Isto me satisfaz, nobre colega. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Neste momento tenho, po-
rém, de cumprir êste meu dever. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Na oportunidade da redação final V. 
Ex.a encontrará a fórmula de explicitar 
a presença do trabalhador avulso no 
elenco de concessões do capítulo relativo 
à ordem econômica e social. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Mas à emenda eu dou parecer con-
trário. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Peço verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A verificação se faz por meio 
da votação nominal. O parecer é con-
trário, e sendo assim os Srs. Congressis-
tas que aprovam o parecer votarão sim. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Sr. 
Presidente, vou retirar o destaque, e ex-
plico por quê: em virtude da figura que 
se chama mens legis. O Sr. Relator de-
clarou que no texto da Emenda José 
Barbosa está implícita a presença de 
trabalhador avulso. A minha emenda 
explicita. Se ela fôr submetida a voto e 
fôr rejeitada, então estará manifestada 
a intenção do Congresso de não reco-
nhecer o direito do trabalhador avulso. 

Dêste modo, prefiro que o assunto fi-
que esgotado na afirmativa do Sr. Rela-
tor e, por via de conseqüência, da Co-
missão, de que a Constituição consagra 
também a presença do trabalhador avul-
so no Título da Ordem Econômica e 
Social. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro o requerimento de re-
tirada de destaque. Continua com a pa-
lavra o Sr. Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Emenda n.0 419 - Ao art. 162 
acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"Somente poderão receber favores, 
privilégios ou assistência financeira 
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do Govêrno as emprêsas constituí-
das com maioria de capital brasi-
leiro." 

Os pareceres do Sub-Relator e do Re-
lator-Geral foram contrários à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O destaque está prejudicado, 
segundo declara o Sr. Sub-Relator, com 
o que concorda o Sr. Relator. 

Há um destaque do Sr. Vasconcelos 
Tôrres. Não está presente. Fica prejudi-
cado. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Requerimento de destaque, ofe-
recido pelo Deputado Chagas Rodrigues. 

Emenda n.0 185: 
"Inclua-se no art. 162, entre os §§ 1.0 

e 2.0 , o seguinte parágrafo: 
"A Companhia Nacional de Álca-
lis, a ELETROBRÁS, a Companhia 
Siderúrgica Nacional, a Petróleo 
Brasileiro S. A. (PETROBRÁS) e 
a Fábrica Nacional de Motores 
constituem patrimônio inalienável 
da Nação brasileira e, consagra-
das aos mesmos objetivos a que 
sempre estiveram destinadas, com 
as estruturas jurídicas que pos-
suem, serão mantidas por prazo 
de duração indeterminada." 

O parecer foi contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra, pela ordem, 
o Sr. Deputado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Questão de ordem) - Sr. Presiden-
te, eis uma figura nova. Eu quase levan-
taria uma questão de ordem para ser 
resolvida pelo Relator e não pelo Presi-
dente. A emenda procura estabilizar no 
tempo uma estrutura jurídica que em 
certas circunstâncias pode ser revista no 
interêsse da própria organização esta-
tal ou paraestatal. 

Se a Fábrica Nacional de Motores e 
a Companhia Nacional de Álcalis, por 

exemplo, pretenderem ampliar as suas 
atividades, desdobrando a sua organiza-
ção, a sua estrutura, elas ficarão impe-
didas de fazê-las em face da aprovação 
desta emenda. 

Chamo a atenção do eminente Sr. 
Relator para que me esclareça se estou 
certo, a esta altura dos nossos trabalhos, 
nesta dúvida que levanto. 

O Sr. Deputado Djalma Marinho -
Foi por isso que a recusamos. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Se há uma obrigatoriedade da 
manutenção estática da estrutura juri-
dica de tôdas essas companhias diversas, 
Fábrica Nacional de Motores, Alcalis, 
PETROBRÁS etc., elas nunca poderão 
ampliar suas atividades ou alterar in-
ternamente a sua organização adminis-
trativa. 

É a dúvida que levanto, Sr. Presidente, 
porque me parece invencível a prelimi-
nar. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Sr. Presidente, a dúvida levan-
tada pelo nobre Deputado pelo Estado 
do Rio de Janeiro, a meu ver, pode ser 
esclarecida. 

Se não estou equivocado, o que se 
mantém aqui é tão-somente a estrutura 
jurídica e não a estrutura administrati-
va. Isto significa que essas entidades te-
rão essa finalidade, e o contrôle estatal 
apenas nisso. No mais, do ponto de vista 
administrativo, comercial e industrial, 
poderão desenvolver-se e até mesmo ter 
atividades afins. Não poderão é deixar 
de ter essas. ll:ste o meu entendimento. 

Entretanto, a emenda poderá ser apro-
vada ou não, tendo em vista outros cri-
térios ou outros conceitos. (Muito bem.) 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Minha dúvida é porque se uma emenda 
dessa ordem, que envolve a PETROBRAS, 



-650-

a Companhia de Alcalis, a Fábrica Na-
cional de Motores e a Siderúrgica de 
Volta Redonda, vier, por um vício de re-
dação, a ser rejeitada, com repercussão 
contrária, a PETROBRAS e outras orga-
nizações poderão ter prejuízos incontro-
láveis. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Não conversei com o Senador 
Vasconcelos Tôrres. Lamentamos que S. 
Ex.a não esteja presente. Mas houve ra-
zões superiores para que S. Ex.a se afas-
tasse. Quero crer que S. Ex.a estivesse 
preocupado com algumas notícias, por-
que, hoje - não digo que todos, ou que 
êsse pensamento já tenha predominado 
-há, nas áreas governamentais, setores 
que se inclinam pela alienação da Fá-
brica Nacional de Motores e outros que 
defendem procedimento idêntico com re-
lação à Companhia Nacional de Alcalis. 

É possível que êsse pensamento tenha 
influído e levado o nobre Senador pelo 
Estado do Rio de Janeiro a oferecer a 
emenda. Mas V. Ex.a, por outro lado, 
oferece considerações que não podem 
deixar de ser levadas em conta. 

Sr. Presidente, retiro, então, o desta-
que. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retirada 
de destaque. 

Continua com a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO (Sub-Relator) - Segue-se desta-
que requerido pelo Sr. Chagas Rodrigues, 
relativo à Emenda n.0 556, para: 

"Ao art. 161, § 1.0 , acrescentar, de-
pois do vocábulo "federal", a expres-
são "na forma da lei". 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Deferido o pedido de retirada 
de destaque. 

O SR. DEPUTADO DJALl\IA MARI-
NHO (Sub-Relator) - Destaque reque-
rido pelo nobre Deputado Adolpho Oli-
veira, relativo à Emenda n.0 799: 

"Ao art. 158 acrescentar o seguin-
te ... " 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
A!eixo) -Tem a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Questão de ordem) - Sr. Presiden-
te, o destaque diz respeito à Emenda 
n.0 799/1 e não "barra-3". A "barra-3" 
deve ser relativa ao art. 160 ou 158. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO- A emenda é do teor seguinte: 

"Acrescente-se ao art. 158 os seguin-
tes 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-mínimo, nunca infe-
rior a dez por cento do va-
lor do salário-mínimo, para 
cada dependente." 

A impressão que tenho é de que os 
dispositivos desta emenda já foram 
atendidos. Menos o último, o XXII: 

"Colônia de Férias e Clínicas de Re-
pouso, Recuperação e Convalescen-
ças, mantidas pela União, conforme 
dispuser a lei." 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, a emenda do nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira, cujo destaque 
está em votação, estabelece, no inciso 
primeiro, regras quanto à organização 
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de sindicatos e associações profissionais, 
regras que já foram contempladas. Em 
emenda anterior, determinou-se o voto 
obrigatório dos sindicalizados em suas 
associações de classe. O inciso segundo 
refere-se ao salário-família, também já 
objeto de decisão desta Comissão. O ter-
ceiro inciso desperta-me muita simpatia, 
mas entendo que seria a inclusão de um 
direito que não pode, de modo nenhum, 
ser atendido nas condições atuais: "co-
lônias de férias e clínicas de repouso, 
recuperação e convalescença, mantidas 
pela União, conforme dispuser a lei". O 
esfôrço que estamos fazendo no setor da 
previdência é para dar ao trabalhador 
condições de assistência médica, e, quan-
do possível, de assistência hospitalar. 
Assim, consignar na Constituição o 
direito de ter o trabalhador colônias de 
férias e clínicas de repouso é realmente 
uma lembrança generosa, mas não se 
conforma com a realidade brasileira. E 
sabe o nobre Deputado com que pesar 
deixo de acolher a emenda, dando pa-
recer contrário. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, lamento profundamente, 
muito mais, por certo, do que o eminen-
te Relator, que S. Ex.a não tenha dado 
parecer favorável ao último inciso desta 
emenda. Isto porque gostaria que S. Ex.a 
atentasse para a circunstância, por 
exemplo, de que os próprios Institutos 
de Previdência têm imensas áreas de 
terras em Municípios considerados es-
tâncias climáticas, dando eu aqui, de 
momento, o exemplo de Teresópolis. Em 
Teresópolis o Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Industriários, agora parte 
do Instituto Nacional de Previdência So-
cial, dispõe de uma imensa gleba de 
terra no centro da cidade. 

Essa área de terra do IAPI poderá ser 
lançada na especulação imobiliária, ou 

no loteamento para revenda com fins 
lucrativos, se não existir uma disposição 
assegurando, na forma que a lei estabe-
lecer, o aproveitamento de uma parcela 
dessa área para colônia de férias. Tais 
colônias de férias não seriam gratuitas; 
haveria uma indenização por parte do 
segurado que dela se utilizasse com sua 
família. 

A regulamentação dêsse dispositivo 
aqui previsto seria feito de tal sorte que 
não importasse em ônus, em prejuízo 
para a União. Reveste-se, portanto, de 
tôda cautela. O que não é possível é que 
nós, numa época desta, em que temos 
de olhar para frente e preocupar-nos 
com os problemas sociais, imaginemos 
que estas estações climáticas, balneárias, 
e tudo mais, sejam privilégios apenas dos 
ricos e dos milionários. Um país como o 
Brasil deve reservar uma pequena par-
cela dêsse panorama tão deslumbrante 
e encantador que nós temos, de praias, 
de montanhas, para o aproveitamento 
também dos trabalhadores. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Na 
Lei n.0 3. 807 - Lei Orgânica da Previ-
dência Social - ilustre colega e amigo, 
já está prevista a criação. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Veja então V. Ex.a, por que não 
darmos mais alguma coisa a essa imensa 
massa dos trabalhadores do Brasil? É 
um apêlo que faço, que deixo aqui feito, 
com o propósito construtivo, sem qual-
quer preocupação demagógica, esperan-
do com isto poder sensibilizar a opinião 
do Sr. Sub-Relator e do Sr. Relator, que 
serão chamados certamente a um nôvo 
pronunciamento à luz dêsses argumen-
tos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Mantido o parecer, submeto-o 
a votos. 

O SR. DEPUTADO ADOLPIIO OLIVEI-
RA - Peço votação nominal, Sr. Pre-
sidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Vai-se proceder à votação no-
minal. Os Srs. Congressistas que apro-
varem o parecer responderão "sim", de 
acôrdo com o Relator, e os que rejeita-
rem o parecer responderão "não". Nesse 
caso estaria incluída a emenda. 

(Procede-se à chamada nominal.) 
Foi aprovada a emenda por 10 votos 

contra 2. 
O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-

NHO - Temos agora o destaque para a 
emenda n.0 112, do Sr. Deputado Arru-
da Câmara, que manda acrescentar ao 
art. 161, § 1.0 , após a palavra "organi-
zados" a expressão "e dirigidos por bra-
sileiros". 

A emenda está prejudicada pela apro-
vação da de n.0 280, de autoria do Sr. 
Deputado Edilson Melo Távora, e teve, 
neste particular, o Sub-Relator, a con-
trariedade do Sr. Relator-Geral. 

A emenda do Sr. Edilson Távora diz 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, dirigidas 
por brasileiros e com predomínio de 
capital nacional." 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
tenho emenda idêntica a esta, inspirada 
no voto do saudoso Ministro Ary Franco, 
a de n.0 682. li: apenas para colaborar 
com o ilustre Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO- Agradeço a colaboração, mas já 
me referi à Emenda n.0 280, que foi 
aprovada. Julguei a Emenda n.0 112 pre-
judicada porque o mesmo assunto foi 
alvo de parecer favorável. 

O nobre Deputado Arruda Câmara re-
tira o destaque? 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Pe-
diria que V. Ex.a lesse em voz alta o 
texto da emenda que foi aprovada. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - A emenda foi considerada pre-
judicada pelo Sr. Sub-Relator porque S. 
Ex.a aprovou uma emenda de autoria do 
nobre Deputado Edilson Távora, mais 
explícita, sôbre o mesmo assunto. Essa 
emenda, entretanto, teve parecer con-
trário do Relator-Geral, porque a diver-
gência entre mim e o Relator, na apre-
ciação das emendas, tem sido muito 
freqüente, infelizmente. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara -
Nesse caso a emenda a que V. Ex.a se 
refere não será destacada? 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Será, forçosamente, dado a di-
vergência. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara -V. 
Ex.a, por obséquio, leia a emenda. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Vou ler novamente: 

"A exploração e o aproveitamento 
das jazidas, minas e demais riquezas 
minerais e do potencial de energia 
hidráulica dependem de autorização 
e concessão federal, dada exclusiva-
mente a brasileiros ou a sociedades 
organizadas no País, dirigidas por 
brasileiros e com predomínio de ca-
pital nacional.'' 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Sr. 
Presidente, nesse caso, retiro o meu pe-
dido de destaque, reservando-me o direi-
to de dizer alguma coisa quando fôr 
votada a emenda de igual teor. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Deferido o pedido de retirada 
de destaque. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Destaque do nobre Senador He-
ribaldo Vieira, à Emenda n.0 264, ofere-
cida ao § 3.0 do art. 161. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator. 
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O Sr. Deputado Djalma Marinho -
Esta emenda recebeu meu parecer favo-
rável e o parecer contrário do Relator-
Geral. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, quero, desde já, jus-
tificar perante o nobre Senador as ra-
zões que me levaram a dar parecer con-
trário à emenda. O Projeto de Consti-
tuição determina, quanto à exploração 
de jazidas minerais e no que toca aos 
direitos do proprietário do solo, trata-
mento diverso daquele dado na Consti-
tuição de 1946. A Constituição de 1946 
consagrou o direito de preferência do 
proprietário do solo para explorar qual-
quer jazida mineral no subsolo. E o pro-
jeto extingue êsse direito de preferência. 
Estabelece, então, dois critérios: o pri-
meiro é o da participação na lavra. Se-
gundo o projeto, é assegurada ao pro-
prietário do solo a participação nos re-
sultados da lavra. Quanto a jazidas e 
minas, cuja exploração constituir mo-
nopólio da União, a lei regulará a forma 
de indenização. Diz o § 2.0 : 

"É assegurada ao proprietário do 
solo a participação nos resultados da 
lavra." 

E acrescenta o § 3.0: 
"A participação referida no pará-
grafo anterior será igual ao dízimo 
do impôsto único sôbre minerais." 

A emenda pretende dar ao § 3.0 a se-
guinte redação: 

"A participação ou indenização re-
feridas no parágrafo anterior não 
serão inferiores ao dízimo do impôs-
to único." 

Então esta modificação primeiro esta-
belece que a participação, no caso da 
exploração de minerais não objeto de 
monopólio, ao invés de ser igual, nunca 
será inferior ao dízimo, podendo ser su-
perior. Segundo, determina que a inde-
nização devida aos proprietários do solo, 
quanto a minas ou jazidas cuja explo-
ração é monopólio da União, seja tam-

bém fixada em base nunca inferior ao 
dízimo do resultado da operação. 

Ora, êsse critério iria fatalmente tra-
zer profundos reflexos no trabalho da 
PETROBRAS, porque a exploração pe-
trolífera não se pode equiparar àquelas 
outras que não são monopólio, da União. 

O Relator-Geral não tem elementos 
para dizer à Comissão quais seriam as 
alterações provocadas pela mudança de 
critério. O projeto estipula que, quanto 
aos minerais cuja exploração não é mo-
nopólio da Vnião, o proprietário terá 
direito a uma participação igual ao dí-
zimo do impôsto único. A emenda, repi-
to, pretende que essa participação, bem 
como a indenização, seja nunca inferior 
ao dízimo. Essa participação, portanto, 
vai ficar ao sabor de outros critérios que 
não o constitucional. É a Emenda n.0 264. 

Lamento não poder acolher a emenda. 
Considero prudente o critério do projeto, 
tratando-se da exploração de minerais 
objeto de monopólio da União, a parti-
cipação não deve ser determinada. 

De outra sorte, igualmente, também 
não se deve fixar desde logo que a inde-
nização será igual ao dízimo do impôsto 
único. Pergunto: o dízimo da produção, 
de tôda a produção? Nesse caso, não será 
uma indenização; será, de fato, uma 
participação, porque essa indenização 
nunca terminaria de ser paga. 

Dêste modo, lamento não poder dar 
parecer favorável à emenda destacada 
pelo eminente Senador Heribaldo Vieira. 
Rejeito-a por não conhecer das reper-
cussões que teria a medida sôbre a eco-
nomia da PETROBRAS e sôbre a pró-
pria economia daqueles mineradores que, 
segundo o projeto, irão pagar o dízimo 
ao proprietário do solo apenas como 
participação, nada mais, nada menos. 

Não tenho elementos, reafirmo, para 
julgar das repercussões que o nôvo cri-
tério iria provocar na exploração de mi-
nas por particulares ou na de minas 
monopólio da União. 
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Nesse sentido, manifesto-me contrà-
riamente à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Senador 
Heribaldo Vieira. 

O SR. SENADOR HERffiALDO VIEI-
RA (Encaminhamento de votação) -Sr. 
Presidente, o projeto, como bem acentuou 
o nobre Relator, ao contrário da Carta 
de 1946, extinguiu o direito preferencial 
de todos os superficiários, à exploração 
das jazidas minerais em geral. Considero 
acertado o critério do pro~eto. Precisa-
mos compreender porém - e para isso 
invoco a atenção do nobre Relator -
que o sentido foi atribuir às emprêsas 
detentoras do monopólio a exploração 
das jazidas em geral. Entretanto, não 
é justo que se pague de um modo aos 
proprietários das jazidas que não são 
monopólio, e de outra maneira aos pro-
prietários das jazidas que constituem 
monopólio. Com isso, criar-se-ia uma 
injusta discriminação entre os superfi-
ciários, usando-se dois pesos e duas me-
didas na indenização. 

Pleiteio na minha emenda que tanto a 
participação como a indenização sejam 
pagas sob o mesmo critério. Não é de es-
tranhar o que propomos. A atual lei que 
regula as indenizações da PETROBRAS, 
n.0 3. 257, prevê um percentual para os 
Estados e Municípios. Por que, então, 
não se pagar um dízimo, muitíssimo me-
nor que o percentual concedido aos Es-
tados e Municípios, aos proprietários de 
solo das outras jazidas? É apenas me-
dida de eqüidade e princípio consagrado 
no próprio capítulo das Garantias e Di-
reitos Individuais. 

Resumindo, é isto que minha emenda 
reclama: tratamento igual para os su-
per!iciários das jazidas de todos os tipos, 
exploradas ou não em regime de mo-
nopólio. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Alell:n) -Terminado o encaminhamen-
to da votação, passamos à votação da 
matéria. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
parecer do Sr. Relator, contrário à emen-
da, queiram conservar-se como estão. 
(Pausa.) Aprovado. 

O SR. SENADOR HERIBALDO VIEI-
RA - Sr. Presidente, requeiro verifica-
ção nominal. 

(Chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo)- Dezenove votos com o Relator, 
dois votos não. Foi rejeitada a emenda. 

Há um destaque de emenda sôbre o 
qual se pronunciará o Sub-Relator. É o 
último destaque relativamente a essa 
matéria. 

Com a palavra o Sr. Deputado Djalma 
Marinho, Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Trata-se da Emenda n. 0 436, 
com destaque requerido pelo Senador 
Aurélio Vianna, ao Projeto de Consti-
tuição: 

"Inclua-se onde couber: 

Art. - É assegurada aos silvícolas a 
posse permanente das terras que 
habitam e reconhecido o seu direito 
ao usufruto exclusivo dos recursos 
naturais e de tôdas as utilidades 
nelas existentes, sendo considerados 
nulos de pleno direito os atos que 
impliquem em alienação, ônus ou 
gravames de qualquer natureza, in-
cidindo sôbre essas mesmas terras 
destinadas à subsistência de seus le-
gítimos possuidores." 

Dei parecer favorável a esta emenda, 
porque a Constituição de 1934 regulou o 
mesmo assunto, no art. 129, e a Cons-
tituição vigente, no art. 126. 

Trata-se de evitar a cobiça das terras 
dos índios, o que se chamou o grande 
drama constitucional dos Estados Uni-
dos. Entretanto, esta emenda obteve pa-
recer contrário do Relator-Geral. Man-
tenho meu parecer. 
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O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Divergi do parecer do Sr. Sub-Relator 
porque no Título Anexo da Organização 
Nacional, havia sido aprovada uma 
emenda com o mesmo objetivo, no que 
toca às terras dos silvícolas. 

Queria pedir ao nobre Sub-Relator, Sr. 
Deputado Oliveira Brito, que esclareces-
se. Foi realmente aprovada a emenda, 
no subanexo da Organização Nacional-
Da Competência da União. Desejava sa-
ber se há um choque. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Foi aprovada emenda mandando in-
cluir entre os bens pertencentes à União 
as terras ocupadas pelos silvícolas. O 
que resta saber é se a aprovação de dis-
positivo neste sentido, isto é, de que se 
as terras ocupadas pelos silvícolas per-
tencem ao patrimônio da União, traz in-
conveniente. As terras, afinal de contas, 
a quem pertencem? Aos silvícolas ou à 
União? Ou é a mesma coisa? 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues 
Esta emenda trata apenas da posse, não 
trata da propriedade. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Pe-
diria ao Sr. Deputado Oliveira Brito que 
prestasse mais um auxílio, dos muitos 
que já prestou ao Relator-Geral, e exa-
minasse a emenda para ver se ela não 
estabelecerá um texto contraditório. Eu 
acredito que, logo depois dêste exame, 
poderemos voltar à emenda. Está con-
cluído o exame dos destaques requeridos 
pelos Srs. Representantes aos arts. 157, 
158, 161 e 162, do Título "Da Ordem Eco-
nômica e Social", matéria que constava 
do requerimento do nobre Senador Jo-
saphat Marinho. 

Desejava pedir a V. Ex.a, com a gene-
rosidade da Comissão, que a sessão fôsse 
suspensa por 15 minutos, para que o 
Relator pudesse pôr em ordem a ma-
téria que ainda deve ser examinada pela 
Comissão. 

Antecipo que a Comissão deve conhe-
cer ainda as emendas oferecidas ao Ca-

pítulo do Poder Legislativo, as emendas 
oferecidas ao Título "Da Declaração de 
Direitos", no que toca ao Capítulo "Da 
Nacionalidade" e "Dos Partidos Políti-
cos" e "Direitos Políticos", ao Título "Da 
Família, da Educação e da Cultura"; aos 
restantes artigos, com exceção dos de 
n.0 s 157, 158, 161 e 162, do Título "Da 
Ordem Econômica e Social" e, afinal, ao 
Título "Disposições Gerais e Transitó-
rias." Assim, o Relator-Geral necessita de 
alguns minutos para saber o que foi 
aprovado e fazer as correções nos pare-
ceres e voltar à presença dos Srs. Re-
presentantes, para que se prossiga o tra-
balho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Estamos aguardando as in-
formações do nobre Deputado Oliveira 
Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, a Emenda n.0 826, foi 
aprovada na Comissão, tem a seguinte 
redação: 

"Inclua-se no art. 4.0" - o art. 4.0 
enumera os bens que constituem o 
patrimônio da União - "mais um 
item do seguinte teor: 

- As terras que integram o pa-
trimônio indígena, como tais 
consideradas as que estejam 
sendo ocupadas pelos silvíco-
las." 

Dei parecer favorável a que se acei-
tasse, em parte, a emenda, porque não 
há na lei, nem na doutrina, definição do 
que seja o têrmo "patrimônio indígena". 
Não podemos incluir êsse têrmo na 
Constituição. Então, a emenda foi apro-
vada com a seguinte redação: 

"As terras ocupadas pelos silvícolas." 
~ste é o texto incluído no projeto. As 

terras ocupadas pelos silvícolas perten-
cem ao patrimônio da União. O que vem 
agora é redundância, porque diz a mes-
ma coisa. Se elas pertencem ao Patri-
mônio da União não podem ser aliena-
das. 
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A Constituição diz que a lei regulará 
a integração dos silvícolas, dos índios, 
na comunidade brasileira. A proporção 
que êles adquiram a maioridade, natu-
ralmente perderão a posse dessas terras 
ou a União doará a êles. Mas o certo é 
que a emenda está contida, em têrmos 
mais singelos, na Emenda n.0 826, já 
aprovada pela Comissão, a que diz asse-
guradas aos silvícolas, porque o silvícola 
não pode ter posse de nada, porque já 
não tem personalidade jurídica. Então, 
êles são como que tutelados da União. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - São absolutamente incapazes. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- São incapazes. ~les não podem ter 
posse de nada, êles mesmos. Quem as 
tem, os mantêm e os assiste é a União. 
De modo que não vejo prejuízo para 
êles ou para o patrimônio indígena com 
a manutenção do texto já aprovado. 
Havia uma redundância. Esta é a minha 
opinião. Devo esclarecer ainda, segundo 
informações que obtive do próprio Re-
lator - aliás, assisti ao fato - que um 
funcionário do Serviço de Proteção aos 
índios, aqui em Brasília, em nome do 
Ministério da Agricultura, velo trazer 
esta emenda assinada a pedido do Se-
nador Antônio Carlos, pelo Senador Wil-
son Gonçalves. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - É 
verdade. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Portanto, ela foi redigida pelo próprio 
Ministério da Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Senador Au-
rélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Sr. Presidente, estou admirado. Aqui 
se encontram muitos funcionários do 
Serviço de Proteção aos índios, que trou-
xeram esta emenda, e me disseram que 
ela é a única que satisfaz ao S.P.I. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - O 
Senador Antônio Carlos há de confirmar 
o que eu disse. 

O SR. SENADOR AURÉLIO ViANNA 
- Não o estou contestando. 

O Sr. Deputado Oliveira Brito - Es-
távamos trabalhando no Senado quando, 
do Gabinete do Ministério da Agricultu-
ra, em Brasília, telefonaram para o Se-
nador Antônio Carlos. S. Ex.a então se 
dispôs a receber o representante do Mi-
nistro. ~ste trouxe a emenda, e o Sena-
dor Wilson Gonçalves a assinou. Tem, 
portanto, a mesma origem. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, admiro-me de o silvícola não 
poder ter posse da terra, quando na 
Constituição de 1946 está escrito, no urt. 
216: 

"Será respeitada aos silvícolas a 
posse das terras onde se acham per-
manentemente localizados" etc. 

Na Constituição de 1937, a mesma coi-
sa. É propriedade da União, acrescenta 
essa emenda. Não é igual, nem mesmo 
semelhante. Além de tudo, os indígenas 
têm direito aos recursos naturais e às 
utilidades nelas existentes. A emenda é 
claríssima: sendo considerados nulos de 
pleno direito os atos que impliquem alie-
nação ou gravame de qualquer natureza, 
incidindo sôbre essas mesmas terras des-
tinadas à subsistência e à sobrevivência 
de seus ocupantes. 

~les citam que a experiência nesses 
parques está dando resultados formidá-
veis. Núcleos já foram criados e há di-
versos parques. E a maneira de preser-
vá-los é através dessa emenda, que foi 
estudada por técnicos do Serviço de Pro-
teção aos índios. Estou diante dêles, que 
aqui se encontram. Estou-me pronun-
ciando desta maneira, porque inclusive 
ouvi dizer que uma emenda que aqui 
chegara fôra tão mal feita - tratava 
mesmo de patrimônio - que não foi 
sequer aproveitada. Procurou-se uma 
fórmula para salvar a idéia. Foi o que 
ouvi dizer. 
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Sr. Presidente, afinal de contas, cum-
pri meu dever. Se não fôr aprovada a 
emenda, digam lá que fiz o possível. Eu, 
da Oposição, procurei defender uma rei-
vindicação de uma organização do Go-
vêrno. (Muito bem.) 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, o nobre Deputado Oli-
veira Brito, de acôrdo com a emenda que 
nos sugeriu o Ministério da Agricultura, 
incluiu entre os bens da União as terras 
ocupadas pelos silvícolas. A Constitui-
ção de 1946, no art. 34, diz o seguinte: 

"Incluem-se entre os bens da União: 
I - os lagos e quaisquer correntes 

de água em terrenos do seu 
domínio ou que banhem mais 
de um Estado, sirvam de limi-
te com outros países ou se 
estendam a território estran-
geiro, e bem assim as ilhas 
fluviais e lacustres nas zonas 
limítrofes com outros países; 

11 - a porção de terras devolutas 
indispensável à defesa das 
fronteiras, às fortificações, 
construções militares e estra-
das de ferro." 

Não estavam incluídas as terras ocupa-
das pelos índios. Então era necessária a 
regra dêste art. 216. Agora estando in-
cluídas entre os bens da União as terras 
ocupadas pelos silvícolas, êles estão mais 
protegidos do que se lhes garantisse a 
posse, porque êles são inalienáveis. 

A lei ordinária regulará o aproveita-
mento das terras, dos seus recursos na-
turais em benefício dos indígenas. A 
exploração dêles, através de contrato 
com o Serviço de Proteção aos índios é 
que tem sido objeto de crítica. 

Agora, as terras estão garantidas, por-
que foram incluídas entre os bens da 
União. Os altos objetivos do nobre Se-
nador Aurélio Vianna estão perfeita-
mente atingidos. A Constituição de 1946 
não relacionava, entre os bens da União, 
as terras ocupadas pelos silvícolas. O 

Projeto de Constituição as inclui, o que 
as torna inalienáveis. E, naturalmente, 
os recursos naturais ali existentes terão 
de ser explorados de acôrdo com a 
União, que é a proprietária da terra. 

Sr. Presidente, meu parecer, pois, não 
é contra a emenda. É que realmente os 
objetivos dela já foram atingidos, pela 
inclusão de um número no artigo que 
define os bens da União, situando entre 
êstes as terras ocupadas pelos silvícolas, 
conforme esclarecimentos prestados ge-
nerosamente pelo nobre Deputado Oli-
veira Brito. 

O Sr. Aurélio Vianna - Sr. Presiden-
te, requeiro votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos proceder à votação 
nominal do parecer. Os que concordarem 
votarão sim, ou de acôrdo com o Rela-
tor, e nesse caso a emenda não será 
incluída. É a Emenda n.0 436. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
(Para encaminhar a votação) -Sr. Pre-
sidente, não se trata, apenas, de uma 
reivindicação sentimental, embora te-
nhamos compromissos de ordem tradi-
cional e, por isso mesmo, irreversíveis, 
com os índios brasileiros. Tenho lido nas 
revistas e jornais notícias de implica-
ções e conseqüências, não apenas peno-
sas, mas trágicas, pela falta de um re-
gistro constitucional do direito dos índios. 
A Constituição de 1946 cometeu um êrro 
imperdoável e, por isso mesmo, ensejou 
a cobiça de muita gente que até hoje 
procura espoliar, procura usurpar, pro-
cura arrebatar a posse deferida, há lon-
gos e longos anos, ao nosso índio. 

Sr. Presidente, lamento não ter muito 
tempo, mas entendo que esta é a ques-
tão: que a emenda aprovada na área da 
competência do Deputado Oliveira Brito 
não é incompatível com a emenda do 
Senador Aurélio Vianna. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Perfeitamente. 
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O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- A primeira emenda aprovada afirma 
apenas que são propriedades da União 
as terras ocupadas pelos índios. Já a 
Emenda Aurélio Vianna diz: 

"É assegurada aos silvícolas a posse 
permanente das terras que habitam, 
e reconhecido o seu direito ao usu-
fruto exclusivo dos recursos natu-
rais e de tôdas as utilidades nelas 
existentes, sendo considerados nulos 
de pleno direito os atos que impli-
quem em alienação, ônus ou grava-
mes de qualquer natureza, incidindo 
sôbre essas mesmas terras, destina-
das à subsistência de seus legítimos 
possuidores." 

Então, aprovada esta emenda, a pro-
priedade continua sendo perenemente 
da União. Está na emenda do setor do 
Sr. Deputado Oliveira Brito. E, aprovada 
a Emenda Aurélio Vianna, estará assegu-
rada a perenidade da posse em favor 
dos índios. Então, temos duas figuras 
que se conciliam: a perenidade da pro-
priedade em favor da União e a efetivi-
dade da posse em favor dos índios. E 
não se alegue que há palavras demais 
aqui. Esta é uma questão fundamental 
que merece ser resolvida. Dizer-se que 
há contradição entre uma e outra etapa 
das alterações propostas, não correspon-
de à realidade que procurei caracterizar. 
De um lado, a propriedade; de outro 
lado, a posse: a propriedade com a 
União, a posse com os índios. 

Mas se o Sr. Relator - eu conheço a 
sensibilidade de S. Ex.a diante dêste pro-
blema - entender que há palavras de-
mais na emenda, que façamos aqui uma 
correção no texto de modo a encurtá-lo 
e colocá-lo mais dentro da técnica. E não 
se vá dizer que é por lei ordinária. 

Mas a nossa gratidão para com o índio 
é tão grande que comporta até a home-
nagem do registro constitucional do seu 
direito de posseiro. Eu faria mesmo um 
apêlo - e acredito que a Comissão se 
sensibiliza diante dêste problema - ao 

Sr. Relator, no sentido de encontrarmos 
uma fórmula para fecharmos com chave 
de ouro a etapa relativa à elaboração 
constitucional no que diz respeito à or-
dem econômica e social. (Muito bem.) 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem V. Ex.a a palavra. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, tenho que voltar a dar 
esclarecimentos à Comissão. A argu-
mentação do nobre Senador Eurico Re-
zende pode dar a impressão aos Senhores 
membros da Comissão de que, primeiro, 
o Relator não foi sensível ao problema e, 
segundo, de que o Relator não o conhece. 

Em primeiro lugar, devo dizer à Co-
missão que tão logo o nobre Senador 
Aurélio Vianna me trouxe, com a sua 
prestimosidade e eficiência, a emenda, 
procurei examiná-la com todo o cuidado 
e declarei a S. Ex.a que, através de 
emenda sugerida pelo Ministério da 
Agricultura, o Sr. Deputado Oliveira Bri-
to havia incluído entre os bens da União 
as terras ocupadas pelos índios e que, 
por isso, daria meu parecer divergente, 
de modo que o assunto pudesse ser aqui 
discutido. 

Em segundo lugar, nobre Senador Eu-
rico Rezende, V. Ex.a talvez não saiba, 
mas fui Chefe de Gabinete do Ministério 
da Agricultura e conheço tanto quanto 
possível o problema. Se nós adotarmos 
êste critério de acolher no texto consti-
tucional dispositivos que explicitam os 
princípios já constantes da Carta, o Re-
lator, para não cometer omissões ou in-
justiças, terá de admitir a elaboração de 
um texto com o dôbro ou o triplo dos 
artigos do projeto. O problema não é um 
problema assim tão fácil. Veja V. Ex.a: 
a emenda fala em usufruto. Como irá o 
silvícola gozar dêsse usufruto? Sabe V. 
Ex.a que o grande problema do Serviço 
de Proteção aos índios é, primeiro, a 
tentativa de localizar tôdas as origens 
de ocupação e usurpação das terras que 
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lhe são garantidas; segundo, a falta de 
aparelhamento do Ministério da Agri-
cultura, até mesmo para delimitar tais 
áreas; terceiro, os problemas surgidos 
em todos os núcleos ocupados pelos ín-
dios. 

Conheço o problema de perto, não só 
porque fui Chefe do Gabinete do Minis-
tro da Agricultura, como porque, em 
Santa Catarina, Estado que represento 
no Senado, existe a colônia indígena de 
Xanxerê. Têm-se sucedido os contratos 
para exploração dos pinhais dessa colô-
nia. As terras não são trabalhadas e ex-
ploradas convenientemente pela coleti-
vidade indígena. 

Eu cansaria a Comissão se relatasse 
os problemas de ordem administrativa 
que enfrentei com colônias de silvícolas, 
em todos os Estados do Brasil. Como te-
nho uma memória razoável, vendo o 
nobre Deputado Manoel Novais, lembro 
que S. Ex.a, várias vêzes, ia ao Gabinete 
do Ministro da Agricultura, para tratar 
de problemas quanto à administração, 
ao bom aproveitamento, à exploração 
das terras, em colônias existentes no Es-
tado da Bahia. Deve estar S. Ex.a lem-
brado. 

Não será com um texto explícito, por 
mais explícito que seja, incluído na 
Constituição, que se vai resolver o pro-
blema. O importante, o indispensável é 
que se fixe no texto constitucional o que 
não havia em 1946: incluir entre os bens 
da União as terras atualmente ocupadas 
pelos indígenas. 

A Constituição de 1946 deu guarida a 
um dispositivo, art. 216, que, como 
incluídas não estavam entre os bens da 
União as terras ocupadas pelos silvíco-
las, procurava acautelar a posse. Mas as 
terras atualmente ocupadas pelos silví-
colas, se incluídas entre os bens da 
União, não poderão ser alienadas senão 
obedecidos aquêles critérios estabeleci-
dos em lei. 

Além disso, o aproveitamento dos re-
cursos naturais dessas terras, que são da 

mais variada espécie, terá que se com-
padecer com critérios também estabele-
cidos em lei. Serão os pinheirais de San-
ta Catarina, as quedas-d'água em outras 
regiões, essências florestais em Mato 
Grosso e em Goiás. 

Não sou contra a emenda, mas estou 
plenamente consciente de que os seus 
objetivos foram atingidos com a inclu-
são, entre os bens da União, das terras 
atualmente ocupadas pelos silvícolas. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Ple-
namente, não. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- E pode V. Ex.a ter certeza de que, 
para que o aproveitamento dessas terras 
traga benefícios aos índios brasileiros, 
há necessidade de uma profunda refor-
ma nos órgãos que comandam a assis-
tência, o amparo e a integração na civi-
lização dessas populações. 

Por isso - e só por isso - com a pe-
sada responsabilidade de fazer um texto 
que se conforme com os objetivos de 
uma Constituição, é que, muito a con-
tragôsto, divirjo do parecer do Sr. Sub-
Relator, pois que a tese defendida pelo 
nobre Senador Aurélio Vianna tem tôda 
a minha simpatia. 

Conheço um pouco o problema e sei 
que sua solução depende de um diploma 
legal que possa atender a todos os seus 
múltiplos e variados aspectos. 

Com estas palavras, mantenho meu 
parecer, sem qualquer manifestação hos-
til à emenda apresentada pelo nobre Se-
nador Aurélio Vianna. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Dou a palavra ao Sr. Sub-
Relator Djalma Marinho. 

O SR. DEPUTADO DJALMA MARI-
NHO - Sr. Presidente, distingo, no epi-
sódio, duas fases: a fase afirmativa do 
princípio contido no texto relatado pelo 
nobre Deputado Oliveira Brito e a fase 
daquilo que caracteriza precipuamente o 
que seja disposição geral na Constituição. 
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O princípio é respeitado como norma 
permanente, e no outro capítulo o 
que se procura fazer é o ajuste das pro-
vidências políticas e administrativas. É 
isso que caracteriza uma disposição geral 
de qualquer Constituição. 

Assim, se o princípio fica respeitado, 
a providência de ordem político-admi-
nistrativa, que tentar resolver a situação 
penosa, e reconhecida por todos, é ad-
missível, sem nenhuma condição, contra-
dição sem nenhuma hostilidade àquilo 
que já temos aprovado. Assim, temos a 
impressão de que a Emenda Oliveira 
Brito deve ser também encartada nas 
Disposições Gerais com o nosso beneplá-
cito. Resolvemos, dêsse modo, política e 
administrativamente, uma situação. Não 
há conflito, não há contrariedade. 

Por isso, sendo o capítulo das Dispo-
sições Gerais um meio por onde se re-
solvem desajustamentos de ordem polí-
tica e administrativa, a emenda do 
Senador Aurélio Vianna está bem colo-
cada. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Oliveira Brito. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, entro no debate sem 
nenhuma pretensão de considerar melhor 
a emenda já aprovada do que essa agora 
em votação. Apenas duas preocupações 
tenho eu: primeira, que façamos uma 
Constituição, dentro do possível, sem vio-
lência àquelas normas mínimas da téc-
nica legislativa; e em segundo lugar, que 
fique expresso que, pela primeira vez na 
História do Brasil, tornamos realmente 
inalienáveis, salvo autorização legislati-
va, as terras ocupadas pelos indígenas. 
Porque o que ocorria até agora era que 
havia uma declaração -"as terras per-
tencem aos índios", de quem era a pro-
priedade das terras? Sendo elas consi-
deradas devolutas, nos têrmos genéricos 
da L'ei Civil, sempre se encontrava um 
expediente para se esbulhar o patrimô-
nio indígena através da venda das ter-

ras pelos Estados. O patrimônio indígena 
da Bahia desapareceu. Havia, realmente, 
entre as terras de melhor qualidade no 
sul do meu Estado, a Colônia catarina-
Paraguaçu, encartada, para usar de uma 
expressão do nobre Deputado Djalma 
Marinho, e com a sua permissão, no 
centro da hoje região cacaueira. Pois 
bem; ali moravam os índios; êsses índios 
foram desaparecendo um a um. E, hoje, 
as terras, apesar da declaração contida 
na Constituição, foram vendidas pelo 
Estado e pertencem a ricos proprietários. 
E por que isso ocorreu? Por duas razões. 
A primeira, porque realmente não havia, 
entre os bens da União, a inclusão das 
terras ocupadas pelos indígenas. Assim, 
afastados os indígenas, por qualquer 
motivo, até pela violência, passaram a 
pertencer ao patrimônio do Estado. Pela 
Constituição, desde 1891, as terras devo-
lutas constituem patrimônio dos Esta-
dos. A partir de agora, não. Elas perten-
cerão ao patrimônio da União e, por isso, 
são inalienáveis, a não ser por autori-
zação legislativa. É preciso que haja uma 
lei autorizando a venda das terras. Cabe 
ao Serviço de Proteção aos índios cum-
prir a sua missão de defender êsse pa-
trimônio; se não pode, então que se pro-
cure outro meio. 

A declaração feita na Emenda Aurélio 
Vianna, a meu ver, encerra uma dema-
sia. Incluir dois dispositivos, um dizendo 
que as terras são do patrimônio da 
União, e outro que são inalienáveis, 
constitui repetição desnecessária. Que se 
diga que continua a pertencer-lhe, per-
manentemente, a posse, mas que se pare 
aí. Apenas fica caracterizado que elas 
existem para tal fim. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - V. 
Ex.a está impllcitamente propondo uma 
solução: suprimir a redundância. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- É uma declaração que se faz de que 
essas terras existem e pertencem aos 
índios. Mas, como os índios são tutela-
dos da União, e esta não pode dar às 
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terras outra destinação. É uma comple-
mentação. 

Acho que não há assim contradição 
entre os dois dispositivos, embora reco-
nheça que o primeiro satisfaria mais do 
que o segundo. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - Acha 
V. Ex.a que êsse ajustamento poderia ser 
feito? 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
-Acho. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - En-
tão o assunto será submetido a uma re-
dação final. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Acho que não deve constar a segunda 
declaração porque se as terras perten-
cem ao patrimônio da União são natu-
ralmente inalienáveis. 

Não há necessidade de se dizer que 
são inalienáveis. Assim, se o Relator per-
mite, fica excluído o trecho a partir de 
"que são inalienáveis". É uma declara-
ção desnecessária, apenas para caracte-
rizar que as terras existem. É uma coisa 
assim sentimental. É igual, por exemplo, 
a um outro dispositivo que incluímos, 
dizendo que é mantido o Correio Aéreo 
Nacional. 

O Sr. Senador Eurico Rezende - V. 
Ex.a cita muito bem um precedente de 
ordem sentimental. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Assim, pediria que o no-
bre Deputado Oliveira Brito, fazendo 
mais um favor, entrasse em enten-
dimento com o nobre Deputado Djalma 
Marinho, relator da matéria, e com o 
Senador Aurélio Vianna, autor da pro-
posição, para que se chegasse a um texto 
que não representasse aquilo que me pa-
rece uma demasia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Aceitando a fórmula sugerida, 
que me parece realmente a única possí-
vel, permito-me recordar que, depois de 
votado o projeto, nós passamos à apre-

ciação das emendas. Mas, feita a vota-
ção das emendas em Plenário, todo o 
material será remetido de nôvo a esta 
mesma Comissão, que ficará incumbida 
da redação. É, aliás, o que está expresso 
nas normas por nós aprovadas, sem ne-
nhuma contrariedade ao disposto no Ato 
Institucional, onde se diz: 

"A Comissão incumbirá a elaboração 
da redação final do projeto, no pra-
zo de 24 horas a contar da delibe-
ração do Plenário sôbre as emendas." 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Será aprovada com a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -E que será dada nessa ocasião. 

Os Senhores que concordam com o 
parecer nesses têrmos queiram conser-
var-se como estão. (Pausa.) Aprovado. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
- Sr. Presidente, pediria a interrupção 
dos trabalhos para uma apreciação. 
Acompanhando a votação, em Plenário, 
de várias em e n d a s constitucionais, 
aprendi, pelas lições do Dr. Cláudio, 
apoiadas pelo eminente Presidente do 
Congresso Nacional, que para poder o 
Plenário deliberar sôbre emendas de re-
dação, é necessário que elas constem do 
parecer da Comissão. Agora ainda é a 
oportunidade de nós apresentarmos as 
emendas de redação, sem o que o Plená-
rio não tomará conhecimento da pro-
posição. De modo que se nós mandarmos 
o nosso parecer sem as emendas de cor-
reção de linguagem, corremos o risco de 
não ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço licença ao nobre Depu-
tado Oliveira Brito para lembrar que 
desta vez o calendário se apresenta em 
têrmos diferentes. Assim nós teremos 
que apresentar o nosso parecer até às 
18 horas de hoje. Nos dias 1.0 , 10 e 11 
em horas 14 e 21 far-se-á a discussão 
das emendas do Projeto Constitucional. 
Nos dias 12, 13 e 14, nos horários para 
sessões de 9, 14 e 21 horas proceder-se-á 
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à mesma discussão. No dia 15, às 21 ho-
ras, far-se-á o encerramento automático 
da discussão. Nos dias 16, 17, 18, 19 e 
20, em horas 9, 14 e 21 proceder-se-á 
à votação das emendas. No dia 20 então, 
de acôrdo com as normas e pela primei-
ra vez nesse particular, será feita a en-
trega pela Comissão da redação final do 
Projeto de Constituição. Quer dizer, nes-
ta oportunidade então se reconhece que, 
depois de feita a votação pelo Plenário, 
o material volta para a Comissão. No 
dia 21, às 21 horas, será feita a discussão 
e votação da redação final do Projeto de 
Constituição, o que é realmente uma no-
vidade. 

Enquanto se preparam as emendas 
referentes ao Capítulo do Poder Legisla-
tivo, vamos passar ao exame das emen-
das correspondentes ao Título II -De-
claração de Direitos. 

Convido o Sr. Sub-Relator, Senador 
Wilson Gonçalves, a dar início aos tra-
balhos, indicando os seus pareceres às 
emendas apresentadas. 

O SR. DEPUTADO RAYMUNDO PA-
DILHA (Questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, sugiro a V. Ex.a que, a partir dêste 
momento, apenas um orador de cada 
Bancada use da palavra no encaminha-
mento dos destaques, desde que para isso 
haja aquiescência dos ilustres membros 
da Oposição. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Estão todos de acôrdo? (Pau-
sa. Assentimento.) 

:l!:sse, então, será o critério que nos 
orientará no decurso dos trabalhos. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Pre-
ferencialmente, deverão falar os autores 
dos destaques. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
E acrescento: que somente se discuta a 
matéria em caso excepcional, quando 
alguém necessite de esclarecimentos ou 
possa dá-los. Quando o assunto fôr tran-
qüilo, quer de um lado, quer de outro, 
ninguém falará. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com os adendos que acaba-
ram de ser formulados, ficam aprovados 
os critérios propostos. 

Com a palavra o Sr. Senador Wilson 
Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, Srs. Membros da 
Comissão, prosseguindo no relatório 
da parte que me foi confiada, deveremos 
examinar, neste instante, como primeiro, 
os destaques relativos ao Capítulo I do 
Título II - "Da Nacionalidade". 

Nesse capítulo, a orientação do Sub-
Relator, com a aprovação do nobre Sr. 
Relator, foi a seguinte: aceitar, com li-
geiras modificações e com supressão de 
um trecho, a Emenda n.0 822. 

Esta é a disposição básica que regula, 
em meu parecer, a parte referente à na-
cionalidade. 

A Emenda n.0 822, aprovada com mo-
dificações, ficou assim: 

"Art. 138- São brasileiros: 
a) os nascidos em território brasi-

leiro, ainda que de pais estran-
geiros, não estando êstes a servi-
ço de seu país; 

b) os nascidos fora do território na-
cional, de pai ou de mãe brasi-
leiro, estando ambos ou qualquer 
dêles a serviço do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai 
ou de mãe brasileiros, não estan-
do êstes a serviço do Brasil, des-
de, porém, que sejam registrados 
em repartição brasileira compe-
tente no exterior ou desde que, se 
não registradas, venham a resi-
dir no Brasil antes de atingir a 
maioridade. 
Neste caso, alcançada esta, deve-
rão, dentro de quatro anos, optar 
pela nacionalidade brasileira; 

11 - naturalizados: 
a) os que adquiriram a nacionalida-

de brasileira nos têrmos do art. 



-663-

69, n.os IV e V, da Constituição 
de 24 de fevereiro de 1891; 

b) pela forma que a lei estabelecer: 

1.0 ) os nascidos no estrangeiro, 
que hajam sido admitidos no 
Brasil durante os primeiros 
cinco anos de vida, e radica-
dos definitivamente no Ter-
ritório Nacional; para pre-
servar a nacionalidade bra-
sileira, deverão manifestar-
se por ela, inequivocamente, 
até dois anos após atingirem 
a maioridade; 

2.0 ) os nascidos no estrangeiro 
que, vindo residir no País 
antes de atingida a maiori-
dade, façam curso superior 
em estabelecimento nacional 
e requeiram a nacionalidade 
até um ano depois da for-
matura; 

3.0 ) os que por outro modo adqui-
rirem a nacionalidade brasi-
leira, exigida aos portuguê-
ses apenas residência por 
um ano ininterrupto, idonei-
dade moral e sanidade física. 

§ 1.0 - São privativos de brasileiro 
nato os cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República, Ministro 
de Estado, Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal e do Tribunal Federal 
de Recursos, Senador, Deputado Fe-
deral, Governador e Vice-Governa-
dor de Estado e Território, e seus 
substitutos. 

§ 2.0 - Além das previstas nesta 
Constituição, nenhuma outra restri-
ção se fará a brasileiro em virtude 
da condição de nascimento." 

1!:ste o texto que regula a matéria e 
que, segundo meu parecer, é mais am-
plamente, em favor da naturalização, do 
que a emenda do nobre Senador Ed-
mundo Levi. 

Dou conhecimento do texto porque na 
base dêle é que devem ser apreciados os 
destaques a que vamos passar. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Peço a palavra sôbre a matéria, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RÃES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, a Constituição de 46 con-
tém, na parte relativa ao tratamento aos 
cidadãos naturalizados, grave êrro. 

Sem exagêro, poderíamos mesmo, no 
particular, rotulá-la como um documen-
to xenófobo. 

Nessa matéria, o Brasil tem compro-
missos inclusive com os signatários da 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, da ONU, que, dada a mobilidade 
muito grande que a situação do mundo 
hoje enseja, considera como um direito o 
asseguramento de condições adequadas 
àqueles que deixam o seu país para se 
incorporarem à civilização e à vida de 
outros países. 

No Brasil, Sr. Presidente, havia duas 
castas de brasileiros: os brasileiros de 
primeira classe e os brasileiros de segun-
da classe. Existiam cêrca de 80 ou 90 
discriminações. Assim é que havia os 
brasileiros que não podiam ter banca 
para distribuição de jornais, ser funcio-
nário de Institutos e coisas que tais. 

Ora, evidentemente, isso levava nosso 
País à prática de grave injustiça com 
relação àqueles que decidiam aceitar a 
nossa nacionalidade, abandonando a ori-
ginária. Deixavam êles de ser cidadãos, 
na plenitude dos direitos em sua pátria 
de origem e sofriam aqui tôdas as dis-
criminações. 

A naturalização é subordinada a um 
processo. Não é um direito, é uma dádi-
va, é uma outorga. Há um processo para 
que se confira a alguém os direitos de 
cidadão brasileiro. A própria Constitui-
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ção estabelece podem ser cassados êsses 
direitos e inclusive a expulsão do natu-
ralizado. 

Nos Estados Unidos, um grande juiz 
da Suprema Côrte daquele país era aus-
tríaco de nascimento, embora americano 
naturalizado. Há também um caso clás-
sico, citado aqui, de Fiorello La Guardia, 
que foi Prefeito de uma das maiores ci-
dades do mundo: New York. A Consti-
tuição francesa, Sr. Presidente, até es-
timula. Não só não cerceia, como cria 
condições, quase cria novos direitos para 
incorporar plenamente aquêles que se 
integrarem verdadeiramente na vida do 
país. 

Sr. Presidente, dito isto quero afirmar, 
como autor de vários destaques, que en-
tendo que a redação composta pelo emi-
nente Sub-Relator satisfaz. Já de pronto 
elimina discriminações que não tinham 
razão de ser, que significavam uma gra-
ve injustiça. Assim sendo, quero trazer 
a minha adesão a esta redação, que, se 
não já perfeita, faz uma poda naquele 
rol imenso de discriminações. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Per-
mite V. Ex.a um aparte? 

A de V. Ex.a apenas, não. V. Ex.a fala 
por todos nós. 

O Sr. Senador Ruy Carneiro - V. Ex.a 
fala em nome de todo o MDB. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Sr. Presidente, nós trazemos a 
nossa adesão à solução proposta pelo 
nobre Sub-Relator e, falando em nome 
de todos, retiramos os destaques suge-
ridos, uma vez que - repito - o texto, 
se não é ideal, significa um grande 
avanço no sentido de serem evitadas as 
discriminações. 

O Sr. Deputado José Barbosa.- Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado 
José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
- Sr. Presidente, quando, sem que eu 

fôsse consultado, o nobre Líder da nos-
sa Bancada resolveu o que já é do co-
nhecimento da Casa, fiz um aditivo: sal-
vo aquêles que já haviam apresentado 
destaques. Apresentei um destaque sô-
bre a matéria. 

Falou inicialmente o meu nobre colega 
Deputado Ulysses Guimarães. Sr. Presi-
dente, discordando dêsse entendimento, 
não considero retirado meu destaque e 
quero debater a matéria. Debatemos du-
rante uma hora questão de índio, de 
silvícola. E êsse assunto é tão importan-
te quanto o relativo a índios. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Será atendido o nobre Depu-
tado José Barbosa. Seu destaque será 
objeto de parecer e de deliberação. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Obri-
gado a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Dou agora aos Srs. membros 
da Comissão a notícia dos critérios que 
vamos adotar, critérios aliás habitual-
mente seguidos para a votação das 
emendas, que já foram consignadas nos 
trabalhos realizados. 

Vamos submeter em primeiro lugar as 
emendas com parecer favorável apre-
sentadas ao título da Declaração de Di-
reitos, exceto as já votadas e referentes 
ao capítulo dos Direitos e Garantias In-
dividuais e estado de sítio, salvo os des-
taques. 

Em votação. (Aprovadas.) 
Emendas com parecer contrário, apre-

sentadas ao título da Declaração de Di-
reitos, exceto as já votadas, e referentes 
ao capítulo dos Direitos e Garantias 
Individuais, salvo os destaques. 

Em votação. (Rejeitadas.) 
Submetemos, agora, as prejudicadas, 

apresentadas ao título da Declaração de 
Direitos, exceto as já votadas e referen-
tes ao capítulo dos Direitos e Garantias 
Individuais e estado de sítio, salvo os 
destaques. 
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Em votação. (Rejeitadas.) 
Passaremos, agora, à votação dos des-

taques apresentados e, finalmente, vota-
remos os chamados destaques automá-
ticos, isto é, aquêles que decorrem de 
divergência entre o Sub-Relator e o Re-
lator. Votaremos a emenda destacada. 

Tem a palavra o Sr. Senador Wilson 
Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, o primeiro desta-
que é para a Emenda n.0 681/13, de au-
toria do nobre Deputado José Barbosa. 
Encontra-se à páginas 269 do livro das 
emendas. É o n.0 13. A essa emenda dei o 
seguinte parecer: 

"Somos pela rejeição. Amplia dema-
siadamente a regra da naturaliza-
ção, nas suas letras a e b e tem, ao 
nosso entender, o inconveniente de 
conceder a nacionalidade pelo silên-
cio, isto é, tàcitamente. Achamos 
que a nacionalidade brasileira só 
deve ser concedida em face da ma-
nifestação expressa, inequívoca, do 
nacionalizando." 

Sr. Presidente, eu, que sou favorável 
à ampliação dos direitos dos naturaliza-
dos brasileiros, entendo que dessa natu-
ralização cujo processo deve ser rigoroso, 
o fundamento primordial é o aspecto 
subjetivo, isto é, o desejo e a vontade 
do naturalizando de ingressar na comu-
nidade brasileira. Acho que, com a pro-
jeção de que o Brasil já desfruta, não 
devemos conceder a naturalização táci-
ta, e sim assegurar a amplitude dos di-
reitos - o que o meu parecer já conce-
deu aos naturalizandos, com a condição 
única de que êles expressamente mani-
festem o desejo de adquirir essa nacio-
nalidade. 

Em complemento à exposição do nobre 
Deputado Ulysses Guimarães, devo dizer 
que o meu parecer assegura a plenitude 
dos direitos civis, e que as restrições fo-
ram feitas apenas no campo político, o 
que já constitui grande avanço em rela-

ção à situação atual. Estas, portanto, as 
considerações que desejava fazer em re-
lação à emenda do nobre Deputado José 
Barbosa. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Relator comunicou-me 
que os pareceres que vão ser dados pelo 
Sr. Sub-Relator, todos êles já têm seu 
apoio, com exceção de alguns casos que 
serão oportunamente anunciados. De 
modo que, neste caso, o seu parecer é 
favorável. Não há divergência. Para pou-
par tempo, o enunciado do Sr. Sub-Re-
lator considera-se enunciado do próprio 
Relator. 

Está em votação. Para encaminhá-Ia, 
tem a palavra o autor da proposição, Sr. 
Deputado José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, não vou fazer uma análise da 
matéria. Mas procurarei ser sucinto. De-
vo dizer que a emenda aprovada pelo no-
bre Senador, representante do Ceará, já 
constitui um avanço da legislação brasi-
leira sôbre os naturalizados. Longe está 
ela, entretanto, da coragem revelada pe-
los Constituintes de 18Dl, que tiveram a 
visão projética do Brasil, da sua evolu-
ção, do seu desenvolvimento no tempo e 
no espaço. 

O Brasil, realmente, é um dos países 
do mundo, que mais apresenta restrições 
sôbre direitos de naturalizados. Há aqui 
uma obra específica a êsse respeito, que 
enumera cêrca de cento e tantas restri-
ções que a atual Constituição e a legis-
lação ordinária fazem. 

Sr. Presidente, quero chamar a aten-
ção para dois pontos apenas. Há uma 
emenda aprovada pelo nobre Senador 
Vasconcelos Tôrres, a respeito da elegi-
bilidade prevista no art. 29, segundo a 
qual são elegíveis para o Senado Federal 
e Câmara Federal, além dos brasileiros 
natos, os naturalizados há mais de 10 
anos - emenda de minha autoria, par-
cialmente, e do Deputado Elias Nacle. 
Essa emenda, já aprovada, conflita par-
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cialmente com um dos pontos da apro-
vada pelo ilustre representante do Ceará. 

Chamando a atenção para êsse aspec-
to, Sr. Presidente, antes de focalizar ou-
tro ponto, quero ler um pequeno tre-
cho ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Peço licença para lembrar ao 
nobre Deputado que, sendo o prazo para 
encaminhamento de votação de cinco 
minutos, S. Ex.a não disporá de tempo 
para fazer maiores comentários sôbre a 
matéria. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
- Perfeitamente, Sr. Presidente. Muito 
grato a V. Ex.a Quem é escravo da lei 
é livre. 

Sr. Presidente, o outro ponto que de-
sejo focalizar é que o item que a emenda 
esposada pelo nobre representante do 
Ceará adota, e que repete um trecho da 
Constituição de 1891, é inteiramente 
inócuo, porque se refere àqueles que 
adquiriram a nacionalidade brasileira 
em 1891. Se alguém tivesse um ano àque-
la época, hoje estaria com 79 anos. 

De modo que, com restrição a essa 
emenda já aprovada no capítulo do Po-
der Legislativo e com essa referência a 
outro ponto da Constituição de 1891, 
estou de pleno acôrdo com a emenda 
aprovada pelo ilustre representante do 
Ceará, que constitui, indubitàvelmente, 
uma vitória nesta caminhada em defe-
sa daqueles que vêm, ao nosso lado, co-
laborar pela grandeza e pelo desenvol-
vimento do País. 

Muito grato a V. Ex.a (Muito bem.) 
O Sr. Senador Antônio Carlos - Peço 

a palavra, pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Tem a palavra, pela ordem, 
o nobre Senador Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, o 
nobre Deputado José Barbosa referiu-se 
à emenda que permite ao brasileiro natu-

lizado exercer os mandatos de Senador e 
Deputado Federal, já aprovada no títu-
lo de que é Sub-Relator o nobre Sena-
dor Vasconcelos Tôrres, se bem ouvi. 

Devo esclarecer à Comissão que as 
emendas apresentadas àquele título ain-
da não foram votadas, e eu pediria a 
S. Ex.a, como colaboração inestimável, 
que me apontasse o número daquela 
proposição. Realmente, no tocante à 
matéria de nacionalidade o Relator-
Geral subscreveu, em todos os têrmos, o 
parecer do Sr. Senador Wilson Gonçal-
ves, Sub-Relator. 

Se não foi considerada pelo Relator-
Geral foi por inadvertência ou equívoco, 
mas o Relator-Geral concorda com a re-
gra estabelecida pela Emenda n.o 822, já 
votada e aprovada pela Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação a emenda cujo 
destaque foi requerido pelo seu autor, 
Deputado José Barbosa. Os Senhores que 
aprovam o parecer queiram conservar-
se como se encontram. (Pausa.) Apro-
vado o parecer. 

Passa-se ao requerimento de destaque 
da Emenda n.0 735, do Sr. Dias Menezes. 
Ouçamos o parecer do Sr. Sub-Relator. 
(Pausa.) Estando ausente o nobre Depu-
tado Dias Menezes, está prejudicado o 
destaque. 

O Sr. Deputado José Barbosa - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
respondendo a pergunta que me fêz o 
ilustre Relator-Geral, informo a S. Ex.a 
que se trata da Emenda n.0 22, página 13, 
de autoria do Deputado Elias Nacle e 
parcialmente também de minha auto-
ria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Requerimento de destaque, do 
Sr. Deputado Chagas Rodrigues, para a 
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Emenda n.0 821. Com êsse requerimento, 
S. Ex.a objetiva a aprovação. Trata-se 
de emenda que manda acrescentar ao 
art. 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." 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues 

Sr. Presidente, desisto dêste destaque. 
O Sr. Senador Wilson Gonçalves -

Sôbre essa emenda foi aquêle equívoco 
de V. Ex.a Fui informado de que havia 
sido rejeitada, quando foi aprovada. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Gostaria de identificar essa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - É a Emenda n.0 821, que man-
da acrescentar ao art. 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." 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Trata-se de uma emenda do nobre Sub-
Relator. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Ela está conjugada a uma emenda de 
V. Ex.a, que solicita a supressão da le-
tra a do § 3.0 do art. 140. Pedia V. Ex.a 
a supressão pura e simples, alegando 
que a matéria devia ficar para legisla-
ção ordinária. 

Considerei que a supressão pura e 
simples daria a entender que a Consti-
tuição permitiria o voto ao analfabeto. 
Como julguei que não se devia examinar 
e decidir com tanta pressa o assunto, 
apresentei outra emenda, dizendo que a 
lei complementar resolverá se deve ou 
não votar e, no caso afirmativo, em que 
hipóteses e em que condições. 

Portanto, está ligada à emenda de 
V. Ex.a, que teve parecer favorável. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Então, peço que seja votado êsse desta-
que com referência à Emenda n.0 747, de 
minha autoria. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves 
Está aprovada. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues 
Essa emenda está aprovada por V. Ex.a 
Mas tenho a impressão de que o Sr. Pre-
sidente pôs em votação, e ... 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Sr. 
Presidente, eu divergi. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a tem razão. O parecer 
do Relator é contrário, e êsse parecer é 
que prevalece para a votação. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Sr. 
Presidente, perguntaria à Comissão se 
esta Emenda n.0 821 poderia ser apre-
ciada quando fôr votada a de n.0 747 ... 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Solicitei precisamente que se apreciasse 
essa matéria agora. 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
... porque estão intimamente ligadas. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Foi o que requeri, nobre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Requerimento de destaque do 
nobre Deputado Ulysses Guimarães para 
a Emenda n.0 50, que declara: 

"A lei, tanto quanto possível, deter-
minará a coincidência das eleições 
federais, estaduais e municipais." 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, retiro o destaque. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Es-
clareço ao nobre Deputado Ulysses Gui-
marães que já aprovamos emenda esta-
belecendo a coihcidência dos mandatos 
federais e estaduais, e que as eleições 
nos Municípios seriam dois anos antes. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Por esta razão é que pedi o destaque. 

O Sr. Senador Antônio Carlos- Neste 
caso, quero prestar um esclarecimento, 
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pois tenho a impressão de que o nobre 
Deputado Ulysses Guimarães pediu des-
taque para rejeitar, e dei parecer favo-
rável à Emenda n.0 50. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
O parecer de V. Ex.a é no sentido da 
coincidência? 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves 
Sim, da coincidência das três eleições: 
federais, estaduais e municipais. 

V. Ex.a deve ter pedido destaque para 
rejeição. É o que penso, porque meu 
parecer tem voto favorável para essa 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não consta do requerimento 
de destaque qual o objetivo pretendido, 
pelo pedido de destaque para a Emenda 
n.0 50, que diz: 

"A lei, tanto quanto possível, deter-
minará a coincidência das eleições 
federais, estaduais e municipais." 

Se essa emenda tiver sido incorpora-
da, com o parecer do Sr. Sub-Relator e 
apoio do Sr. Relator, ao texto redigido 
sôbre a matéria, evidentemente o pedi-
do de destaque só poderia ser para re-
jeição. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, retiro o destaque, mesmo 
porque minha idéia é contrária àquilo 
que, vejo, já foi decisão da Comissão. 
Sou pela incoincidência, pois acho que 
as eleições no plano federal não devem 
coincidir com as estaduais e municipais. 
Essa é a minha idéia. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Neste caso, V. Ex.a não deve retirar o 
destaque, porque meu parecer é favorá-
vel a esta emenda que diz: 

"A lei, tanto quanto possível, deter-
minará a coincidência das eleições 
federais, estaduais e municipais." 

Dei parecer favorável. No entanto, se 
já há uma emenda aprovada, permitin-
do a coincidência das eleições federais 
e estaduais, mas marcando as munici-

pais para outra época, tenho a impres-
são de que esta emenda fica prejudicada 
em face da aprovação da outra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Sub-Relator aceita a 
incoincidência? 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Aceito a coincidência, tanto quanto pos-
sível. Mas, se já foi aprovada uma emen-
da que cria um critério de coincidência 
das eleições federais e estaduais numa 
época e estabelece que as municipais se-
jam realizadas noutra, entendo que esta 
emenda deva ser considerada prejudi-
cada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Porque já está atendido o de-
sejo da incoincidência. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Perfeito. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
A Emenda n.0 50, no meu parecer, está 
considerada prejudicada porque foi apro-
vada outra emenda que atende o que 
nela se pretende. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Foi considerada atendida, não 
prejudicada. 

Requerimento de destaque do nobre 
Deputado Oliveira Brito para a Emenda 
n.0 842, que manda substituir o art. 142, 
§ 1.0 , pelo seguinte: 

"A suspensão dos direitos políticos 
nos casos previstos neste artigo de-
termina a suspensão do exercício de 
mandato eletivo, cargo ou função 
pública; e a perda dos mesmos di-
reitos acarreta simultâneamente a 
perda de mandato eletivo, cargo ou 
função pública. 
§ 2.0 - A lei complementar poderá 
impor outras restrições ou interdi-
ções àqueles que perderam ou tive-
ram suspensos os seus direitos polí-
ticos. 
§ 3.0 - Na hipótese de suspensão 
dos direitos políticos em virtude de 



-669-

condenação por crime infamante, a 
Câmara a que pertence o Senador, 
Deputado ou Vereador, ou o Presi-
dente da República, nos demais ca-
sos, poderá impor a perda do man-
dato eletivo, cargo ou função públi-
ca." 

Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-

VES - Sr. Presidente, o meu parecer foi 
o seguinte. Atendida, em parte, pela 
aceitação da Emenda n.0 681/14. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está prejudicada a emenda. 
Assim, também não há que se deliberar 
sôbre o destaque. 

Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-

VES - Sr. Presidente, o meu parecer é 
pela rejeição da Emenda n.0 42 que se 
refere ao art. 143 e diz: 

"Art. 143 - São inelegíveis os ina-
listáveis. 
§ 1.0 - Os militares alistáveis são 
elegíveis. 
§ 2.0 - O militar que vier a ser 
eleito será, no ato da diplomação, 
transferido para a reserva ou refor-
mado, nos têrmos da lei." 

O meu parecer foi pela rejeição, por-
que entendo preferível a regra do pro-
jeto, que, na minha interpretação, quer 
evitar que o militar jovem saia da car-
reira das armas para se entregar à po-
lítica. Só o admite depois de cinco anos 
de permanência nas Fôrças Armadas. 

Entendo que o texto é realmente sa-
lutar, porque o militar que não tenha 
cinco anos de convivência no seio da 
tropa ainda não formou a sua mentali-
dade na carreira que abraçou. Preferi, 
assim, o texto do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Mantém o Sr. Deputado Ulys-
ses Guimarães o pedido de destaque? 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retira-
da. 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
Emenda n.0 479/2. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Quem é o autor do destaque? 

O Sr. Senador Antônio Carlos - O no-
bre Deputado Oliveira Brito. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Trata-se da mesma matéria. o 
parecer é pela rejeição. 

O projeto, deliberadamente, pretende 
evitar que o militar jovem ingresse na 
carreira política antes de plasmar sua 
mentalidade na vida dos quartéis, sujei-
ta a disciplina especial. 

Quanto ao item 3, em parte foi aten-
dido com a aprovação da Emenda núme-
ro 130/51. A emenda está prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Prejudicada a emenda. 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
Emenda n.0 479/1, a requerimento do no-
bre Deputado Oswaldo Zannelo. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - A emenda refere-se à alínea a 
do art. 143, matéria que já foi julgada 
pela Comissão. Conseqüentemente, a 
emenda está prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Prejudicada a emenda. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Des-
taque à Emenda n.0 13, letra c, inciso 
III, do artigo 144. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- Emenda n.0 13: pela rejeição. En-
fraquece exageradamente a existência 
do domicílio eleitoral para eleição de 
prefeito. No que nos pareceu razoável, foi 
atendida com a aprovação da Emenda 
n.0 355/3. 

A emenda permite que para eleição 
municipal se candidatem todos os Depu-
tados Estaduais, Federais e Senadores da 
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última legislatura. Além do mais, achei 
que a emenda fixa tempo, o que não po-
de ficar no texto do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O parecer é contrário. Os Srs. 
que aprovam o parecer, que é contrá-
rio, queiram conservar-se como estão. 
(Pausa.) 

Aprovado o parecer. 
O Sr. Senador Antônio Carlos - Des-

taque à Emenda n.0 402. 
O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-

VES- A Emenda 402 tem parecer favo-
rável. Refere-se também a domicílio 
eleitoral, mas, a meu ver, delimita me-
lhor êsse requisito, estabelecendo a épo-
ca dentro da qual os dois anos devam 
ser computados. Diz a emenda o seguin-
te, para as diversas eleições: 

"Quem, à data da eleição, não con-
tar, nos 4 anos anteriores, pelo me-
nos 2 anos de domicílio eleitoral no 
Estado." 

A emenda tem a finalidade de exigir 
uma maior convivência do candidato no 
meio em que êle vai disputar o sufrágio. 
Eu sou favorável à emenda porque en-
tendo que essa exigência dá mais auten-
ticidade ao representante. Ela é de au-
toria do nobre Senador Edmundo Levi. 
Tem parecer favorável. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - O 
destaque é para a rejeição da Emenda. 
Foi aprovado no parecer do Sr. Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os Srs. Congressistas que 
aprovam a emenda, apesar do requeri-
mento de destaque, queiram ficar como 
estão. (Pausa.) 

Está aprovada. 
O Sr. Senador Antônio Carlos -

Emenda n.0 138, ao art. 144. 
O Sr. Senador Wilson Gonçalves - A 

Emenda n.O 138 diz: 
"Não se fará a exigência do domi-
cílio eleitoral a quem haja desempe-

nhado mandato eletivo do Estado ou 
do Município." 

Eu entendi que a Emenda, além de 
abrandar demais o requisito do domicí-
lio eleitoral, já está prejudicada em fa-
ce do parecer favorável à outra Emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está prejudicada. 

O Sr. Deputado 1\lartins Rodrigues -
Permita V. Ex.a Há uma emenda cons-
titucional anteriormente aprovada, onde 
já se fazia essa exceção para quem já 
houvesse desempenhado o mandato ele-
tivo. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Aceitei outra emenda. Mas aqui 
referia-se à eleição municipal. Assim a 
emenda restabelece aquela regra de que 
não consta das inelegibilidades a impos-
sibilidade de se candidatar porque já ti-
nha mandato, ou de candidatar-se con-
comitantemente com candidato a Gover-
nador de quem seja parente, porque o 
projeto não permitia isso. Apreciei-a 
nessa parte. 

O Sr. Senador Antônio Carlos- Emen-
da 355/3, do Sr. Deputado Chagas Ro-
drigues: destaque para rejeição da 
emenda. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, desisto do destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro o pedido de desistên-
cia do destaque. 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
Emenda n.0 626, para rejeição do art. 
144, letra a, requerente Deputado Cha-
gas Rodrigues. 

O SR .. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Senador 
Wilson Gonçalves. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, trata-se daquela 
emenda a que o nobre Deputado Chagas 
Rodrigues supôs tivesse eu dado parecer 
favorável; é a respeito de uma reeleição 
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para Presidente e Vice-Presidente da Re-
pública. 

O meu parecer é o seguinte: 
"Permite uma reeleição do Presiden-
te e do Vice-Presidente da Repúbli-
ca. A proibição de reeleição para o 
período imediato vem da Constitui-
ção de 1891. O argumento político, a 
maior soma de atribuições reserva-
das ao Presidente e a realidade bra-
sileira não recomendam a medida. 
Temos a impressão de que, uma vez 
admitida, a reeleição passaria a ser 
regra, como está acontecendo nos 
Estados Unidos da América. Não nos 
parece prudente a experiência, por 
mais respeitáveis que sejam os argu-
mentos a seu favor. Pela rejeição." 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
De pleno acôrdo. Está prejudicado o meu 
pedido. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Rejeita a emenda de reeleição para Pre-
sidente e Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está prejudicado. Emenda 
n.0 1/101. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES- Emenda n.0 1/101: pedido de des-
taque do nobre Deputado Chagas Ro-
drigues, para rejeição. É a seguinte a 
emenda: 

"Salvo se já tiverem exercido o man-
dato, ou forem eleitos simultânea-
mente com o Governador". 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, peço a retirada do des-
taque. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Nobre Deputado Chagas Rodri-
gues, aqui está a emenda. Havia eu de-
clarado a V. Ex. a que emitira parecer 
favorável ao art. 145, n.0 II, letra b. Diz 
o seguinte: 

"São ainda inelegíveis, nas mesmas 
condições do artigo anterior, o côn-

juge e os parentes consagumeos ou 
afins, até o terceiro grau ou por ado-
ção. 
2) Do Governador e do Vice-Go-
vernador, em cada Estado, para: 
b) Deputado ou Senador; 

A emenda acresce: 
"Salvo se já tiver exercido mandato 
ou fôr eleito simultâneamente com 
o Governador." 

Quer dizer que a aprovação da emen-
da abranda a inelegibilidade de paren-
tesco. De forma que o destaque seria 
para restabelecer o texto, que, a meu ver, 
faz restringir direitos. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido. 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
Emenda n.0 841, para rejeição total, re-
querente Sr. Deputado Chagas Rodri-
gues. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Retiro, também, o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro o requerimento. Reti-
rado o destaque. 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
Emenda n.0 521/8. Ao artigo 145 (Reque-
rimento do Sr. Deputado Oliveira Brito) 
suprima-se do item 3.0 do artigo 145, a 
expressão: "para o mesmo cargo. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, a emenda é de 
autoria do nobre Deputado Ruy Santos. 
Refere-se ao art. 145, n.0 III. 

Nas inelegibilidades para prefeito, por 
grau de parentesco, declara o dispositi-
vo do projeto: "para o mesmo cargo". A 
emenda visa a suprimir esta expressão. 
A aceitação da emenda causará grande 
injustiça, porque os parentes de prefei-
tos, nos graus mencionados no projeto, 
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não se poderão candidatar a qualquer 
cargo. Dei o seguinte parecer: 

"pela rejeição. A supressão desejada 
ensejaria injustiças por elastecer de-
mais proibição que só parece legíti-
ma no território do município onde 
o prefeito é parente do candidato em 
grau proibido." 

O destaque deve ser no sentido da 
aprovação, pois que dei parecer contrá-
rio à emenda. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação o parecer. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Sr. Senador Antônio Carlos -

Emenda n.0 798/3. E requerente o nobre 
Deputado Adolpho Oliveira. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro o requerimento. 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
Emenda n.0 457, referente à alínea b, in-
ciso VII do art. 148 - para aprovação. 
Requerente o nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - O nobre Senador Josaphat Ma-
rinho apresentou emendas quanto a dois 
itens do art. 148. Aceitei a primeira, mas 
não pude acolher a outra, o que lamento. 

O SR. SENADOR JOSAPIIAT MARI-
NHO (Encaminhamento de votação.) -
Sr. Presidente, o nobre Relator aceitou 
uma parte da emenda e recusou a outra, 
referente ao inciso VII. Queria pedir a 
atenção do Plenário da Comissão para 
o assunto de que se trata. 

O projeto veda, em caráter genérico, as 
coligações partidárias. Concordo com o 
projeto quanto à proibição relativa à co-
ligação para eleição proporcional, mas 
não vejo por que proibir coligação parti-
dária em eleição majoritária. Então, on-
de o projeto apenas veda as coligações 
partidárias, a emenda acrescenta: "para 
eleição por voto proporcional". 

Não vejo fundamento algum na proi-
bição. Tôda a condenação que se faz, e 
que no Brasil se fêz - João Mangabei-
ra particularmente condenou muito as 
alianças partidárias - visava à eleição 
por voto proporcional ... 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Desnaturavam o sistema. 

O SR. SENADOR JOSAPIIAT MARI-
NHO - ... porque, na medida em que se 
fazia a coligação, desfazia-se o princí-
pio da proporcionalidade. 

Mas por que proibir a coligação para 
eleição majoritária? Hoje estamos no re-
gime de dois partidos, mas a própria 
Constituição abre caminho a que mais de 
dois se possam constituir. 

Esta a razão por que insisti e renovo o 
assunto para o exame do nobre Sub-Re-
lator e Relator. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Sub-Re-
lator. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, e nobres Srs. 
membros da Comissão, examinei aten-
tamente a emenda do nobre Senador Jo-
saphat Marinho, que se compõe de dois 
itens. O primeiro é relativo aos requisi-
tos para a formação dos partidos políti-
cos. Diz o inciso I do art. 148: 

"regime representativo e democrá-
tico, baseado na pluralidade de 
partidos e na garantia dos direitos 
fundamentais do homem." 

Acrescenta a emenda: 
"Assim como na representação pro-
porcional, na forma que fôr estabe-
lecida em lei." 

Entendi que deveria ficar inscrito cla-
ramente na Constituição o sistema de 
representação proporcional. Preconiza 
ainda a emenda, no item b, a permissão 
de coligação partidária em eleições ma-
joritárias ou, em outras palavras, a proi-
bição de coligação partidária em elei-
ções por voto proporcional. 
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A orientação do projeto é no sentido 
de dar um determinado relêvo aos par-
tidos políticos e assegurar maior esta-
bilidade a seu funcionamento tanto que 
as normas que estruturam sua constitui-
ção foram erigidas em preceito constitu-
cional. A intenção em face, talvez, do 
passado político do Brasil, foi a de proi-
bir coligação para eleições majoritárias, 
a fim de evitar entendimentos que não 
correspondessem aos superiores interês-
ses da Nação. 

Mantenho meu ponto de vista, por en-
tender que a proibição desta coligação 
dá mais autonomia aos partidos, sem im-
pedir que êles possam ter o mesmo can-
didato, desde que cada um o registre. 
(1\iuito bem.) 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Era êsse o aspecto para o qual pediria 
a atenção de V. Ex.a Ao invés de legiti-
marmos a aliança ou a coligação, vamos 
permitir que ela se faça indevidamente. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES -Ela se fará através de movimen-
tos autênticos e autônomos. Cada parti-
do registra seu candidato, que poderá 
ser comum a ambos. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Releva notar também que no texto refe-
rente ao Poder Legislativo não se fixou a 
exigência de proporcionalidade nas elei-
ções. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Há emenda nesse sentido. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Se houvesse referência à eleição pelo 
sistema proporcional, teria a matéria de 
estar vinculada ao dispositivo que trata 
das eleições para a Câmara dos Depu-
tados. A boa técnica é a adotada no pro-
jeto, que não fixa nem um nem outro 
sistema, e deixa à flexibilidade da legis-
lação ordinária a solução do assunto. 
Esta a razão principal para que não se 
faça qualquer referência à eleição pelo 
sistema proporcional. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Sr. Presidente, meu parecer é 
pela rejeição. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Os senhores que aprovam o 
parecer do Sr. Relator queiram conser-
var-se como estão. (Pausa.) 

Está aprovado o parecer. Portanto, es-
tá rejeitada a inclusão da segunda par-
te da Emenda n.0 457. 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
Emenda n.0 791/13, ao art. 148, destaque 
do nobre Deputado Martins Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O signatário não está presen-
te. Prejudicado o destaque. 

Emenda 479. Destaque requerido pelo 
nobre Deputado Ulysses Guimarães. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Es-
sa matéria se refere ao sufrágio univer-
sal e direto. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Peço ao Relator, me permita um escla-
recimento para facilitar. Minha intenção 
foi fixar uma regra. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Eu 
sei. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
No projeto, algumas vêzes se fala em 
eleição secreta, outras em eleição direta, 
outras em sufrágio universal. Eu quis 
que se estabelecesse uma regra a respei-
to do voto secreto, universal e direto, 
quando fôr o caso, evidentemente. 

O SR. SENADOR WILSON GONÇAL-
VES - Aceitei o princípio do voto dire-
to e, salvo engano, há uma emenda do 
Deputado Nelson Carneiro mais ou me-
nos com a seguinte redação: 

"O sufrágio é universal e o voto di-
reto e secreto, salvo nos casos pre-
vistos nesta Constituição." 

Foi incluída a palavra direto, mas res-
salvados os casos da Constituição. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Retiro o destaque. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retira-
da do destaque. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Res-
tam agora os destaques automáticos, al-
guns dêles coincidem com requerimentos 
apresentados pelos nobres Srs. Repre-
sentantes. O primeiro é quanto à emen-
da n.0 130/51, de autoria do nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - É 
o mesmo assunto: 

"Art. 141 - redija-se assim: 
"O sufrágio é universal e o voto é di-
reto e secreto, salvo nos casos pre-
vistos nesta Constituição". 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retirada 
de destaque. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Agora é o caso do analfabeto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Emenda do Sr. Deputado Cha-
gas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, apresentei a 
emenda que tomou o n.0 747, que manda 
suprimir a alínea a § 3.0 do art. 140. Es-
ta alínea se refere ao analfabeto: 

"Não podem alistar-se eleitores: 
a) Os analfabetos." 

Peço a atenção dos nobres colegas pa-
ra o seguinte. O art. 140, caput, já es-
tabelece: 

"São eleitores os brasileiros maiores 
de 18 anos, alistados na forma da 
lei." 

O § 1.0 dispõe: 
"O alistamento e o voto são obriga-
tórios para os brasileiros de ambos 
os sexos, salvo as exceções previstas 
em lei." 

Se eu tivesse tido oportunidade de fa-
zer qualquer sugestão, ficaria, aí, de 
acôrdo com a boa técnica das várias 
Constituições. Mas há uma referência 
expressa aos analfabetos, que não podem 
alistar-se eleitores. Desejaria suprimir 
essa referência, de tal modo, que a Lei 
Ordinária, de acôrdo com a cabeça e o 
§ 1.0 do art. 140, estipulasse se o analfa-
beto poderia ou não votar, se poderia ou 
não participar de votação municipal para 
prefeito, vereador, e outros casos. Mas, 
vem o nobre Senador Wilson Gonçalves 
e apresenta a Emenda n.0 821. 

A emenda procura acautelar mais ain-
da a matéria, e o que seria regulado por 
lei ordinária passará, agora, a ser regu-
lado por lei complementar. 

A lei complementar - sugere S. Ex.a 
o nobre Senador Wilson Gonçalves- po-
derá autorizar o alistamento do analfa-
beto, regulando os casos e condições em 
que será admitido a votar. 

Finalmente, queremos que haja na 
nossa Constituição o que já estabelece a 
Constituição Francesa no art. 3.0 , e a 
Constituição Portuguêsa no art. 7.0 Essas 
cartas mandam para a lei ordinária a 
disciplina da matéria do alistamento. Nós 
aqui, iremos disciplinar a matéria por 
lei complementar dentro dessa técnica 
que objetiva, segundo se depreende dos 
debates e da matéria, evitar o mais pos-
sível se altere a Constituição, deixando 
uma certa elasticidade para que a lei 
ordinária discipline essa matéria. 

Aqui vai, Sr. Presidente, o nosso apê-
lo. Mas, não vamos fazer como a Cons-
tituição Mexicana, no art. 34, nem como 
a Italiana, no art. 48, que já estabelecem 
o alistamento e o voto para todos. Vamos 
fazer como a velha Constituição Ameri-
cana, como a Francesa e como a Portu-
guêsa, que mandam para a lei ordinária 
a disciplina da matéria. 

Pediria aos nobres colegas que apro-
vassem essa emenda com lei comple-
mentar. Não haveria nenhum prejuízo. 
O Sr. Sub-Relator já aprovou a matéria, 



-675-

e, assim, se o nobre Relator também a 
aprovar, teremos unanimidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, nesta questão, o Re-
lator discordou do Sub-Relator. A pri-
meira observação que fiz - e pode não 
ser procedente, mas para ela me per-
mito chamar a atenção da Comissão -
foi a seguinte: a primeira emenda ob-
jetiva excluir do projeto a letra a do § 
3.0 do art. 140. O § 3.0 do art. 140 diz o 
seguinte: 

"§ 3.0 - Não podem alistar-se elei-
tores: 
a) os analfabetos." 

A segunda emenda propõe se adite um 
§ 4.0 ao citado artigo 140, dizendo: 

"Lei complementar poderá autorizar 
o alistamento do analfabeto, regu-
lando os casos e condições em que 
será êle admitido a votar." 

A redação do § 4.0 , de certo modo, re-
produz a da emenda constitucional, re-
jeitada pelo Congresso Nacional, que já 
se manifestou inequivocamente contra o 
voto do analfabeto, se não me falha a 
memória, nas condições reproduzidas na 
emenda. Acredito que a maneira, ou pe-
lo menos uma delas de estimular a alfa-
betização no Brasil, é estabelecer esta 
restrição. É uma aspiração de todo cida-
dão ser eleitor, é preciso que êle faça um 
esfôrço, ainda que na idade adulta, pa-
ra alistar-se. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Não depende dêles, depende de escolas, 
que os Governos não dão. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS -
A segunda observação é que o sistema 
eleitoral preconizado em nosso País é to-
talmente incompatível com o voto do 
analfabeto. A tendência, a orientação em 
nosso País não é o voto de legenda, não 
é o voto de cédula colorida. Muito pelo 
contrário. Adotada a cédula única, os 

defensores dessa forma aperfeiçoada 
sempre fizeram questão de que figurasse, 
no nôvo sistema, a possibilidade de o 
eleitor identificar o candidato. E o voto 
por legenda é repudiado no próprio tex-
to do projeto, que, no capítulo do Poder 
Legislativo, diz que os Deputados Fe-
derais serão eleitos pelo voto secreto e 
direto. E o nobre Deputado Chagas Ro-
drigues foi quem levantou a questão, 
suspeitando até que a omissão daquela 
palavra direto oferecia a perspectiva de 
adotar o Govêrno o voto indireto para 
Deputado Federal, quando a intenção do 
projeto era permitir o voto de legenda, 
que não é direto, mas através do parti-
do. O projeto restabeleceu o critério do 
voto direto. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Perdão, é a lei ordinária que vai discipli-
nar. Ela pode estabelecer inclusive que 
o analfabeto vote apenas para prefeito. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS -
Mas o voto será direto. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Perfeito; mas com o símbolo atrás, ou ao 
lado do nome, como se faz em quase to-
dos os países da América Latina, no Egi-
to e na índia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O parecer está sendo dado. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS -
A tendência da legislação eleitoral bra-
sileira, e nisso reflete a opinião geral, é 
a de dar ao eleitor condições de fixar o 
seu candidato, não o seu partido. Isto 
porque o voto é, de certo modo - a me-
nos que se escolha um processo muito 
original e muito completo - difícil para 
o analfabeto. 

Por isso, Sr. Presidente, valendo-me da 
manifestação inequívoca do Congresso -
porque foi inclusive uma emenda cons-
titucional encaminhada pelo Poder Exe-
cutivo e, que não mereceu o apoio do 
Congresso Nacional - e tendo em vista 
a tendência que a mim me parece ser da 
legislação eleitoral brasileira - tanto 



-676-

que já houve até proposta de escrever 
o eleitor o nome do candidato ao lado 
da legenda - não me parece recomen-
dável alterar o sistema do projeto no que 
toca ao voto do analfabeto. 

É o parecer. (Muito bem. Muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Em votação o parecer. Os Srs. 
Membros da Comissão que o aprovam, 
queiram conservar-se como se acham. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-

GUES - (Questão de ordem.) Sr. Presi-
dente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Os Srs. Membros da Comissão 
que forem a favor do parecer, responde-
rão sim; os que forem contrários, res-
ponderão não. 

(É feita a chamada.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Foi rejeitada a emenda, por 
11 votos contra 8. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) -- Emenda n.0 651/14. Destaque so-
licitado pelo nobre Deputado Ulysses 
Guimarães, para o art. 142. A emenda 
teve pareceres divergentes. O Relator 
concorda com o parecer do Sub-Relator, 
pela aprovação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Os Srs. que apro-
vam queiram conservar-se como estão. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O Sr. Senador Antônio Carlos --

Emenda n.0 457-A. Destaque automático. 
Concordei com o parecer do Sub-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. (Pausa.) 

Aprovado o parecer do Relator. 
Temos encerrada, assim, a votação do 

capítulo dos Direitos Individuais, da Na-
cionalidade e da Cidadania. Passamos 

agora à votação das emendas do Poder 
Legislativo. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra V. Ex.a 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Sr. Presidente, gostaria que o Sr. Re-
lator, ou alguém por êle, porque há um 
vice-relator nôvo, informasse o que há a 
respeito da Emenda n.0 363 de minha au-
toria, sôbre o orçamento da União. O pa-
recer diz apenas isto: "Aprovado par-
cialmente". Ela tem seis ou oito itens e 
por mais que tentasse saber o que signi-
ficava "parcialmente" aí, até agora não 
consegui. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, a Emenda 363 contém 
oito itens, o oitavo, relativo ao art. 66, 
reza o seguinte: 

"Acrescente-se o seguinte parágrafo: 
"§ 3.0 - O Poder Executivo poderá 
enviar mensagem a qualquer das 
Casas do Legislativo em que esteja 
tramitando o projeto de Orçamento, 
propondo a sua retificação, desde 
que não esteja concluída a votação 
do Subanexo a ser alterado." 

Foi êste item VIII que mereceu parecer 
favorável dos Srs. Sub-Relator e Relator. 
Daí figurar a matéria no espêlho do pa-
recer como aprovada em parte. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Quer 
dizer que só está aprovado o item VIII. 
A informação que me foi dada pelo Sr. 
Sub-Relator anterior não coincide com 
a de V. Ex.a 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Estou aqui com os dados que o Sr. 
Sub-Relator me deixou a respeito. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate- En-
tão, Sr. Presidente, peço preferência pa-
ra esta emenda, se é que cabe tal re-
curso, na conformidade regimental. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Qual a emenda, nobre colega? 



-677-

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - É a 
de n.0 363. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vai ser votada a emenda. 

(Assume a presidência o Senador 
Eurico Rezende.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em primeiro lugar serão vo-
tadas as emendas com pareceres favorá-
veis, salvo os destaques. Os Srs. repre-
sentantes que apóiam êsses pareceres, 
salvo os destaques, queiram conservar-
se como se acham. (Pausa.) 

Aprovadas. 
Votam-se agora as emendas com pa-

receres contrários, salvo os destaques. Os 
Srs. membros que as aprovam queiram 
conservar-se como se acham. (Pausa.) 

Rejeitadas. 
Agora vamos votar as emendas preju-

dicadas, salvo os destaques. Os Srs. re-
presentantes que apóiam a prejudiciali-
dade dessas emendas, salvo os desta-
ques, queiram conservar-se como es-
tão. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Vai-se iniciar agora a votação dos des-
taques requeridos. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - O 
Deputado Paulo Sarasate pediu prefe-
rência para a Emenda n.0 363. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Está em processo de vota-
ção a Emenda n.0 363. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende - Tem a palavra, pela ordem, 
o Sr. Deputado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Questão de ordem.) - Pergunto a V. 
Ex.a: constando a emenda de oito itens, 
tal como tem ocorrido em casos seme-
lhantes, cada item corresponde a uma 

emenda? Versam matérias diferentes. 
Então, será 363/1, 363/2, até 8. 

Desejaria a palavra, logo depois que o 
Relator manifestar seu parecer, para en-
caminhar a votação sôbre a 363/1. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, enquanto o 
nobre Deputado Adolpho Oliveira está 
tendo a bondade de auxiliar o trabalho 
do Relator, uma vez que o nobre Senador 
Vasconcelos Tôrres viajou, vou [!assar a 
relatar a Emenda n.0 363/1. 

A Emenda n.O 363/1, objetiva a supres-
são do art. 62. 

O art. 62 estabelece: 
"A despesa pública obedecerá à lei 
orçamentária anual, que não conte-
rá dispositivo estranho à fixação da 
despesa e a previsão da receita. Não 
se incluem nessa proibição: 
I - a autorização para abertura de 

créditos suplementares e ope-
rações de crédito por antecipa-
ção da receita; 

11 - a aplicação do saldo e o modo 
de cobrir o deficit, se houver. 

Parágrafo único - As despesas de 
capital obedecerão ainda a orçamen-
tos plurianuais de investimentos, na 
forma prevista em lei complemen-
tar." 

1!:sse é o primeiro artigo do Capítulo 
"Do Orçamento", em que realmente o 
projeto opera profundas modificações. 
Encontrei, no estudo que fiz com o Sr. 
Sub-Relator, aspectos positivos no nôvo 
sistema que se deseja estabelecer. Em 
primeiro lugar, tôda a despesa pública 
obedecerá à lei orçamentária anual. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Per-
mita-me V. Ex.a, para não perder o seu 
tempo. Gostaria que mandasse verificar 
no original se não é êsse o artigo cuja 
supressão solicito. 
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O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, pediria que a Secretá-
ria me fizesse chegar às mãos, a emenda 
do Deputado Paulo Sarasate porque a 
publicação dá como referente ao arti-
go 62. 

Estou com o original da emenda do 
nobre Deputado Paulo Sarasate em mãos, 
e a emenda, no inciso 1.0 , diz: 

"Ao artigo 62 - Suprima-se." 
O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Sr. 

Presidente no momento não posso elu-
cidar. Portanto, retiro o destaque, por-
que não poderia querer suprimir o que 
está no art. 62. 

Tentei suprimir o parágrafo único do 
art. 62. Omitiram isso. O que pretendo, 
repito, é a supressão do parágrafo único. 

"As despesas de capital obedecerão 
ainda a orçamentos plurianuais de 
investimento, na forma prevista em 
lei complementar." 

Não compreendo que tôdas as despesas 
de capital devam obedecer a orçamentos 
plurianuais. 

Concordo evidentemente com a manu-
tenção do art. 62. Pleiteio a supressão do 
parágrafo único. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, no entendimento do 
Relator, a regra do parágrafo único, do 
art. 62 não exclui que despesas de ca-
pital sejam inscritas nos orçamentos 
anuais. Diz o referido parágrafo: "As 
despesas de capital obedecerão ainda -
podendo, pois, obedecer - a orçamentos 
plurianuais de investimento, na forma 
prevista em lei complementar." 

~sse foi o entendimento que o Relator 
e o Sub-Relator deram ao dispositivo. 
~e não fôsse assim, parece-nos que se-

ria dispensável o advérbio ainda: 
"As despesas de capital obedecerão 
a orçamentos plurianuais de investi-
mentos, na forma prevista em lei 
complementar." 

Pelo entendimento ao Relator, as des-
pesas de capital podem obedecer aos or-
çamentos anuais e ainda aos orçamen-
tos plurianuais. Consideramos uma ino-
vação de alta valia do projeto essa dos 
orçamentos plurianuais, principalmente 
porque êles vão ser organizados na for-
ma de lei complementar. 

O Congresso é que vai disciplinar êsse 
nôvo instituto dos orçamentos pluria-
nuais, que, certamente, irão inscrever 
aquelas dotações a serem aplicadas, não 
num só exercício, mas, em vários exercí-
cios, para que tais obras não corram o 
risco de paralisação, por falta de verba 
nos orçamentos anuais. 

A existência dos orçamentos pluria-
nuais não impede, de modo algum, a dos 
orçamentos anuais, que serão divididos 
em despesas corrente e de capital, cer-
tamente aquelas que possam atender a 
obras cuja construção ou conclusão se 
possa fazer num só exercício. 

Daí o parecer já neste momento, dada 
a retificação feita pelo nobre Deputado 
Paulo Sarasate quanto ao enunciado da 
emenda, contrário à proposição de S. 
Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o nobre 
Deputado Paulo Sarasate, para encami-
nhar a votação, por cinco minutos. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Sr. Presidente, aparentemente, o Sr. 
Relator tem razão; na realidade, porém, 
ela lhe falece. 

Se a palavra ainda está aí incluída, é 
porque, além daquilo a que têm de obe-
decer as despesas de capitais, deverão 
elas atender mais a isso que aí se diz. 
Ainda, em vez de significar uma possi-
bilidade, significa um acréscimo. O or-
çamento se divide evidentemente em des-
pesas correntes e despesas de capital. 

Aqui se diz: 
"A despesa pública obedecerá à lei 
orçamentária anual, que não conte-
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rá dispositivo estranho à fixação da 
despesa e à previsão da receita. Não 
se incluem nessa proibição: 
I - a autorização para abertura de 

créditos suplementares e ope-
rações de crédito por anteci-
pação da receita; 

11 - a aplicação do saldo e o modo 
de cobrir o deficit, se houver. 

Parágrafo único - As despesas de 
capital obedecerão ainda a orçamen-
tos plurianuais de investimento, na 
forma prevista na forma da lei." 

Logo, pretende-se aqui, que tôdas as 
despesas de capital obedeçam a orça-
mentos plurianuais, porque não há na-
da contràriamente a isto, no que se 
refere a despesas de capital. Se me dis-
sessem que na cabeça dêsse artigo ha-
via algum dispositivo atinente a despe-
sas de capital e, depois mais essa exigên-
cia eu estaria com o Sr. Relator. Mas 
se diz aí é que tôdas as despesas de ca-
pital, de agora em diante, passarão a 
obedecer a orçamentos plurianuais. Aliás, 
é um absurdo. E é o que se depreende da 
interpretação dada pelo Relator. Aqui há 
alguma cousa por consertar. Poder-se-ia 
eliminar o parágrafo, para que a maté-
ria fôsse regulada por uma lei comple-
mentar como já existe lei ordinária a 
regulamentar a matéria orçamentária. 
Existe lei muito bem feita e muito rigo-
rosa a êste respeito, e em vigor. Ama-
nhã, poder-se-á disciplinar esta maté-
ria numa lei complementar. Não há ne-
cessidade de dizer aqui que tôdas as des-
pesas de capital têm de obedecer, neces-
sàriamente, a orçamentos dessa nature-
za. É a mania da planificação, é a mania 
dos planos, é uma mania que não deve 
ficar na Constituição. 

Insisto na supressão dêsse dispositivo; 
sobretudo o artigo as, que aí se encontra, 
significa generalização, e não restri-
ção. Não se diz que as despesas de capital 
"poderão obedecer"; se se colocasse a 
matéria como facultativa, muito bem. 
Mas, aí, há um determinativo: tôdas as 

despesas de capital, além daquelas exi-
gências já feitas obedecerão a isto: a 
planos estabelecidos na conformidade de 
diretrizes traçadas em lei complementar, 
que ainda vai ser elaborada. 

Não há necessidade dêsse parágrafo; 
de maneira alguma vejo por que impe-
dir que se faça uma lei ordinária ou lei 
complementar que disponha sôbre o as-
sunto. Para que isso? Para que essa ex-
crescência enraizada na Constituição? 

Sr. Presidente, não compreendo como 
isso figura na Constituição. O aperfeiçoa-
mento do texto, em matéria orçamentá-
ria, exige a supressão dêsse parágrafo. 

A explicação do Sr. Relator não me 
convenceu. E bem que eu queria conven-
cer-me. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O tempo de V. Ex.a já se 
está esgotando. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Ainda faltam dois minutos para con-
cluir, Sr. Presidente. Se V. Ex.a não tem 
a ampulheta; o relógio está ali. Ainda 
faltam dois minutos. Comecei precisa-
mente às 6,05 da manhã. 

Portanto, de duas, uma: ou o Sr. Re-
lator aceita, em parte, a emenda, para 
mandar suprimir o artigo as, no plural, 
e ficar "despesas de capital" significando 
que algumas despesas de capital pode-
rão obedecer a planos dessa natureza, a 
serem regidos por lei complementar ou, 
então, há de aceitar a supressão do pa-
rágrafo sob pena de terem tôdas as des-
pesas de capital, de agora por diante. 
de obedecer a planos de mais de um ano 
e, assim, perder o orçamento seu caráter 
de lei ânua, para transformar-se em 
lei plurianual. 

Era o que tinha a dizer. {1\luito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) -Com a palavra o Sr. Relator. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 

- Sr. Presidente, o Relator mantém o 
entendimento que já expôs quanto ao 
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dispositivo. Para socorrê-lo, pede licen-
ça para ler o caput do art. 64, que diz: 

"O orçamento anual dividir-se-á em 
corrente e de capital. .. " 

Portanto, os orçamentos anuais tam-
bém consignarão despesas de capital. 
Pede o Relator ainda atenção para o 
§ 4.0 do mesmo 64, que diz - aí, então, 
vem a norma restritiva: 

"Nenhum projeto, programa, obra ou 
despesa, cuja execução se prolongue 
além de um exercício financeiro, po-
derá ter verba consignada no orça-
mento anual, nem ser iniciado ou 
contratado, sem prévia inclusão no 
orçamento plurianual ... " 

Assim, aquelas dotações, aquelas ver-
bas de capital destinadas a obras que 
não possam ser iniciadas e concluídas 
num exercício, não podem, no entendi-
mento do Relator, figurar no orçamento 
anual. Realmente, aquelas obras que de-
mandam uma despesa que se prolonga 
por mais de um exercício, para essas a 
regra do projeto, aceita pelo Relator, 
manda que figurem nos orçamentos plu-
rianuais, obrigatOriamente, na forma da 
lei complementar a ser votada pelo Con-
gresso. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Está em votação o parecer 
do Sr. Relator, contrário à emenda. Os 
Srs. Representantes que aprovam êsse 
parecer queiram conservar-se como se 
encontram. Aprovado o parecer. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Pe-
ço votação nominal, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - V. Ex.a peça verificação de 
votação, que será deferida. A Sra. Secre-
tária procederá à chamada. Os Srs. mem-
bros da Comissão que responderem sim 
votarão aprovando o parecer. Os que 
responderem não estarão aprovando a 
emenda. 

<Procede-se a chamada. No meio 
da votação o Senador Josaphat Ma-

rinho faz a seguinte declaração de 
votos:) 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, voto não, por en-
tender que já outros dispositivos men-
cionam a necessidade de orçamentos 
plurianuais, e, conseqüentemente, no pa-
rágrafo único do art. 62, não haveria ne-
cessidade de especificação tão grande. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Ocorreu empate: 9 a 9. De-
sempato a favor do Relator. 

Tem a palavra o Sr. Relator, para 
prosseguir no exame das emendas. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Emenda n.0 363/2. 1!: a se-
guinte a alteração proposta na emenda: 

"O orçamento anual dividir-se-á em 
corrente e de capital, e compreende-
rá." 

A emenda propõe - diga-se: 
"O orçamento anual compreenderá". 

Ao Relator parece mais conveniente a 
forma do projeto. Estabelece a regra de 
que o orçamento anual se divide em des-
pesas correntes, de custeio e de capital. 

Depois, então, vem a segunda obriga-
ção, que compreenderá obrigatOriamente 
as despesas e receitas relativas a todos os 
podêres, órgãos e fundos, tanto da admi-
nistração direta quanto da administra-
ção indireta, e, daí por diante, não há 
divergência entre a emenda e o texto do 
projeto. 

Por isso que o Relator e o Sub-Relator 
não acolheram a Emenda n.0 363/2. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, é evidentemente má a reda-
ção segundo a qual o orçamento se divi-
de em corrente e de capital. Um orça-
mento se divide em receita e em despesa. 

O Orçamento pode abranger despesas 
correntes e de capital, o que é diferente. 
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Hoje pela manhã, o nobre Relator me 
havia dito que estava de pleno acôrdo 
com esta emenda, porque a redação do 
projeto estava má. Fiquei neste pressu-
posto. Mas agora se insiste em dizer que 
o orçamento se divide em corrente e de 
capital. 

O orçamento da despesa, êste sim, se 
divide em despesas correntes e em des-
pesas de capital. O nobre Relator, que 
tanto já traballiou em Orçamento, não 
há-de concordar com essa redação. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Sr. 
Presidente, o Relator não tinha elemen-
tos para excluir a primeira parte do art. 
64. Se porventura tiver sido um êrro de 
redação, a emenda não o corrige, pois ela 
suprime a primeira parte. Evidentemen-
te, o Relator estará atento a qualquer 
sugestão ou retificação que lhe chegue 
às mãos. Se realmente fôr um engano, 
será bem o caso de uma emenda de re-
dação. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Sr. 
Presidente, somente para um esclareci-
mento. Nem há necessidade de entrar 
nessa questão de despesas correntes e 
de capital. Trata-se de matéria adjetiva 
que não deve figurar na Constituição. 
Isso está mudando a todo o tempo. Anti-
gamente não era assim; mudou recente-
mente. Então, não há necessidade de es-
clarecer o que já vem no orçamento -
despesas correntes e de capital. Basta 
dizer que o orçamento compreenderá 
despesa e receita. Aliás, devia-se come-
çar com a receita e depois, então, falar 
na despesa. É a emenda de redação que 
farei no momento oportuno, mandando 
inverter: começar pela receita para de-
pois falar na despesa. Tenha paciência, 

Sr. Relator; não leve o seu realismo ao 
ponto de não aceitar uma emenda que 
só tem o intuito de colaborar. É o apêlo 
que faço ao bom senso de V. Ex.a 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, pode ser o 
caso de supressão. O Relator não terá 
qualquer prejuízo, nem se sentirá ma-
goado em fazer a correção de seu êrro. 
Peço adiamento, para poder verificar a 
emenda. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Deferido o adiamento. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Emenda n.0 363, n.o III. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Sr. 
Presidente, peço a S. Ex.a, o nobre Rela-
tor, que, na conformidade do nosso en-
tendimento, que creio ainda de pé, seja 
esta emenda transferida para momento 
oportuno quando tratarmos das diferen-
tes vinculações, porque, segundo estou 
informado, já ficaram adiadas vincula-
ções referentes às despesas com educa-
ção. O momento propício de apreciação 
da matéria seria quando se discutissem 
outras vinculações, constantes das Dis-
posições Gerais e Transitórias. Como se 
trata precisamente de vinculações, para 
que nenhuma fique tolhida no futuro, 
:pergunto se êsse 'entendimento ainda 
prevalece. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS-
(Relator) - Sr. Presidente, era exata-
mente o requerimento que ia dirigir a V. 
Exa.: o nobre Deputado Paulo Sarasate 
se antecipou. 

A Emenda n.0 363, n.0 III, diz respeito 
a uma fórmula que poderá, porventura, 
ser adotada, no que se refere a vincula-
ções. Como êsse assunto ainda não foi 
objeto de deliberação, requeiro a V. Ex.a 
o adiamento da proposição, para ser jul-
gada em momento oportuno. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o requerimento do 
Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Emenda n.0 363/4. Sr. Pre-
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sidente, pretende a emenda a supres-
são do § 4.0 do art. 64. Quando procurei 
justificar o parecer contrário à supres-
são do parágrafo único do art. 62, dei as 
razões por que julgo da mais alta impor-
tância para o sistema que se pretende 
implantar pelo projeto o § 4.0 do art. 64. 
:t!:le prevê e disciplina o instituto do or-
çamento plurianual de investimentos. 

Assim, o caput do art. 64 estabelece a 
regra salutaríssima de que o orçamento 
anual "compreenderá obrigatoriamente 
as despesas e receitas relativas a todos 
os podêres, órgãos e fundos, tanto da 
administração direta quanto da indireta, 
excluídas apenas as entidades que não 
recebam subvenções ou transferências à 
conta do orçamento." E o § 4.0 determina 
que "nenhum projeto, programa, obra 
ou despesa cuja execução se prolongue 
além de um exercício financeiro, poderá 
ter verba consignada no orçamento 
anual, nem ser iniciado ou contratado 
sem prévia inclusão no orçamento plu-
rianual de investimento, ou sem prévia 
lei que o autorize e fixe o montante das 
verbas que anualmente constarão do or-
çamento, durante todo o prazo da sua 
execução." É uma das vigas mestras do 
sistema. 

Com a minha limitada experiência de 
administração pública, entendo que gra-
víssimos prejuízos o Tesouro Nacional 
tem sofrido pela interrupção de obras 
públicas, sejam aquelas de maior expres-
são para a economia dos nossos Estados, 
sejam aquelas de menor monta, inicia-
das, às vêzes, com a inclusão de uma ver-
ba quase insignificante no orçamento da 
União, por fôrça de emenda nossa, até 
mesmo aquelas objeto da própria pro-
posta orçamentária, de uma hora para 
outra são excluídas. O Parlamento não 
tem como reincluí-las. O orçamento plu-
rianual, obedecendo à regra do § 4.0 , vai 
permitir que o Govêrno não sofra tais 
prejuízos. 

Ainda hoje perguntava eu ao nobre 
Deputado Janary Nunes como estavam 

correndo as obras da usina hidrelétrica 
do Paredão, que visitei em 1963. S. Ex.a 
me revelou que nem sempre os recursos 
têm sido suficientes para manter os tra-
balhos no ritmo desejado. Com o orça-
mento plurianual e as regras determina-
das no § 4.0 , tais ocorrências não se re-
petirão. 

Daí o parecer contrário à emenda ao 
art. 64, § 4.0 (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Para encaminhar a votação, 
tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sa-
rasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Encaminhamento de votação.) - Sr. 
Presidente, quando propus a supressão 
dêsse artigo, não o fiz com intenção di-
versa daquela que se revela nas pala-
vras, mas que antes já se revelava cons-
tantemente no espírito público do nobre 
Relator. 

Foi mantido o parágrafo único do art. 
62, o qual declara que lei complementar 
regulará a elaboração dos orçamentos 
plurianuais. 

O que desejo, agora, com a supressão 
dêsse dispositivo, é evitar que a Consti-
tuição, nessa parte, desça a minúcias 
absolutamente desnecessárias. De duas, 
uma: ou se vai fazer uma lei comple-
mentar para regular a espécie, e o artigo 
é desnecessário - daí a supressão que 
proponho -ou então não há necessida-
de de lei complementar, porque a pró-
pria Constituição já dispõe a respeito. 

Além disso - e aqui está a incongruên-
cia do dispositivo - é preciso ser profeta 
ou pitonisa para poder conciliar a pri-
meira parte do parágrafo com a segunda 
parte. Veja bem V. Ex.a, nobre Relator. 
Nenhum projeto, programa, obra ou des-
pesa, cuja execução se prolongue além 
de um exercício financeiro, poderá ter 
verbas que não constem do plano pluria-
nual. Como poderemos, por antecipação, 
saber que aquela verba vai se prolongar 
além de um ano, se não foi feito antes 
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o plano plurianual? Sem o plano pluria-
nual que vai ser estabelecido em lei -
sem prévia lei que o autorize, diz o pro-
jeto - como se saberá se aquela verba 
irá prolongar-se através de muitos anos? 
Verbas como as da SUDE~m. que é um 
plano por muis de um ano, do Plano do 
Carvão etc., podem ser previstas. Deve-
ria dizer a lei complementar que os pro-
jetos, os programas ou as despesas que 
figuram em planos plurianuais têm de 
constar dos orçamentos de todo o perío-
do para o qual foi feito o plano, e não 
declarar, por antecipação, que uma verba 
vai figurar num suposto plano que nin-
guém sabe qual seja, e que não poderá 
ser incluída no orçamento porque se pro-
longará por mais de um ano. 

Há uma incongruência, um excesso de 
minúcias, impróprio de uma Constitui-
ção. A supressão se impõe, sobretudo 
porque está dito que a lei complementar 
regulará a matéria. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Vamos proceder à votação. Os 
Senhores que aprovam o parecer, quei-
ram conservar-se como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate- Pe-
ço verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Faça-se a chamada nominal. 
Os Senhores que aprovarem o parecer 
votarão sim, vale dizer, com o Sr. Rela-
tor; os que rejeitarem dirão não. (Pau-
sa.) 

Prevaleceu a emenda. Foi rejeitado o 
parecer do Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, emenda n.0 

363/5 ao art. 65: 
"Suprimam-se o artigo e seus três 
primeiros parágrafos, ou transfiram-
se o artigo e os mesmos parágrafos 
para o Título V - Das Disposições 

Gerais e Transitórias, com a seguin-
te cláusula inicial: 

"Durante dois anos." 

O art. 65 está assim redigido: 
"O montante da despesa autorizada 
em cada exercício financeiro não po-
derá ser superior ao total das recei-
tas estimadas para o mesmo período. 

§ 1.0 - O disposto neste artigo não 
se aplica: 

a) nos limites e pelo prazo fixados 
em resolução do Senado, por pro-
posta do Presidente da Repúbli-
ca, em execução de política cor-
retiva de recessão econômica; 

b) às despesas que, nos têrmos des-
ta Constituição, podem correr à 
conta de créditos extraordiná-
rios. 

§ 2.0 - Juntamente com a proposta 
de orçamento anual ou de lei que 
crie ou aumente despesa, o Poder 
Executivo submeterá ao órgão legis-
lativo as modificações na legislação 
da receita, necessárias para que o 
total da despesa autorizada não ex-
ceda a prevista. 
§ 3.0 - Se no curso do exercício fi-
nanceiro a execução orçamentária 
demonstrar a probabilidade de defi-
cit superior a 10 (dez) por cento do 
total da receita estimada, o Poder 
Executivo deverá propor ao órgão le-
gislativo as medidas necessárias pa-
ra restabelecer o equilíbrio orçamen-
tário." 

São os três primeiros parágrafos su-
pressos pela Emenda n.0 363/5. Ao arti-
go; suprima-se o caput e suprimam-se os 
seus três primeiros parágrafos, ou trans-
firam-se o artigo e os mesmos parágra-
fos para o Título V. 

Restaria, pois, como artigo, o § 4.o: 

"A despesa de pessoal da União, Es-
tados ou Municípios não poderá ex-
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ceder de cinqüenta por cento da res-
pectiva receita tributária." 

Sr. Presidente, o Sub-Relator e o Re-
lator não acolheram a emenda, porque 
julgam que êste é outro dispositivo da 
mais alta importância no sistema que se 
está tentando implantar. Quando o Pro-
jeto de Constituição chegou ao conheci-
mento do Congresso, não foram poucas 
as vozes que se levantaram para apon-
tar restrições, limitações, regras de con-
duta rígida ao Poder Legislativo, princi-
palmente no capítulo da elaboração das 
leis. Tive ocasião de dizer, em meu pa-
recer global, que a Constituição não fa-
zia apenas limitar, ou, melhor dizendo, 
disciplinar a ação do Poder Legislativo; 
disciplinava também a ação do Poder 
Executivo. O dispositivo do art. 65 e seus 
§§ 1.0 , 2.0 e 3.0 são prova evidente de que 
o Congresso terá o contrôle da gestão 
financeira do Poder Executivo. O Poder 
Executivo proporá no orçamento, segun-
do o caput, o seu programa financeiro 
durante aquêle ano, e o montante da 
despesa autorizada em cada exercício 
não poderá ser superior ao total das re-
ceitas estimadas no mesmo período. t a 
regra, para o Poder Executivo manter-
se nos limites da receita estimada, e 
para que todos possamos ter a certeza 
de que o Poder Executivo terá de cum-
prir aquêle orçamento, e não poderá, 
através do recurso do deficit, distrair 
sua atenção para outros setores não co-
nhecidos do Poder Legislativo através do 
exame da proposta. Mas, para que a re-
gra não fôsse por demais rígida - e en-
tão seria utópica ou inexeqüível - diz o 
§ 1.0 do art. 65: "O disposto nesse artigo 
não se aplica: a) nos limites e pelo pra-
zo fixados em Resolução do Senado" ... 

Eis a participação do Poder Legislati-
vo no contrôle das despesas do Poder 
Executivo. 

" ... por proposta do Presidente da Re-
pública, em execução de política correti-
va de recessão econômica". 

Ocorrendo o fenômeno de recessão 
econômica, o Poder Executivo pode-
rá ir além daquela autorização que re-
cebeu no Orçamento, mas, para isso, terá 
de pedir autorização ao Senado Federal. 

Por outro lado, continua o artigo: 
"b) às despesas que, nos têrmos des-

ta Constituição, podem correr à 
conta de créditos extraordiná-
rios." 

Como sabe a Comissão, pelo sistema, o 
Govêrno não poderá mais abrir créditos 
especiais por mais de um exercício e 
também não poderá propô-los sem apon-
tar a receita de que se valerá para cum-
pri-los. Só poderá abrir crédito extraor-
dinário em casos excepcionais. Para tan-
to, não precisará de autorização do Se-
nado e não precisará também fixar-se 
nas regras do art. 65. 

O § 2.0 do art. 65 determina que o Po-
der Executivo submeterá ao órgão legis-
lativo as modificações na legislação da 
receita necessária para que o total da 
despesa autorizada não exceda a receita 
prevista. 

Não haverá, portanto, uma estimativa 
de receita fictícia, exagerada, nem mes-
mo uma receita superestimada. 

Finalmente, se houver necessidade de 
deficit, se o deficit fôr inelutável, por 
circunstâncias adversas à situação eco-
nômica do País, terá o Poder Executivo 
de pedir a autorização do Senado Fe-
deral, se a previsão dêsse deficit fôr su-
perior a 10%. Acredito que essas regras 
dão ao Poder Legislativo, principalmente 
ao Senado Federal, devo frisar, instru-
mentos para poder participar da gestão 
financeira e acompanhar a ação do Po-
der Executivo nesse importante setor de 
sua atuação. 

Por estas razões, neguei acolhida, jun-
tamente com o Sr. Sub-Relator, à Emen-
da n.0 363/5. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra para encami-
nhar a votação o Sr. Paulo Sarasate. 
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O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Sr. Presidente, antes de encaminhar a 
votação, perguntaria, se me fôsse permi-
tido, ao Sr. Relator se o seu entendimen-
to no tocante ao art. 65 é o de que êle 
se refere apenas ao orçamento - por-
que o título da Seção VI é do "Orçamen-
to" - ou a tôdas as despesas a serem 
realizadas pelo Govêrno, quer as orça-
mentárias, quer as extra-orçamentárias 
Da resposta e do entendimento de S. 
Exa. dependerá a insistência minha na 
emenda ou a desistência do pedido de 
destaque. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Pela 
regra do projeto, o Poder Executivo só 
poderá abrir crédito especial ou suple-
mentar com a indicação da receita cor-
respondente. Então, nesse caso, não se 
pode verificar a hipótese de deficit. Por 
outro lado, o Poder Executivo não pode-
rá fazer despesa à conta dos famosos ar-
tigos 46 e 48 do Código de Contabilidade 
Pública. Restará apenas a hipótese já 
prevista no artigo, que é a do crédito 
extraordinário. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- A pergunta não é esta. Não me fiz 
entender. Perguntei a V. Ex.a se o mon-
tante da despesa referida no art. 65, au-
torizada em cada exercício, é o montante 
da despesa orçamentária autorizado em 
cada exercício, ou se é o montante da 
despesa orçamentária e mais aquelas que 
se fizerem necessárias e que tenham sido 
objeto de créditos especiais. E me expli-
co. Porque, se se referir apenas às des-
pesas anualmente autorizadas no orça-
mento, êsse artigo não resistirá a qual-
quer análise, não terá cabimento de ma-
neira nenhuma. Se entretanto - e foi o 
o que eu pude deduzir da explicação do 
nobre Relator - o montante da despe-
sa autorizada a que se refere êsse arti-
go 65 inclui os créditos especiais, ai o 
próprio procedimento meu em tôrno do 
problema será diferente. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - O 
art. 65, caput, declara enfàticamente: "O 

montante da despesa autorizada em ca-
da exercício". 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Se-
nador Antônio Carlos, leia o art. 65, e 
esclareça se é o montante da despesa 
autorizada em cada exercício é apenas o 
da despesa autorizada no orçamento. :m 
isso? Ou o montante da despesa autori-
zada ou a ser autorizada em cada exer-
cício abrangeria as despesas do orça-
mento e mais os créditos especiais. Acre-
dito se queira dizer isso nesse artigo. Ai, 
êle teria tôda a procedência. Mas, como 
está redigido, e Roque está numa seção 
que se refere apenas ao orçamento, en-
tão não tem cabimento. Diz o seguinte: 

"O montante da despesa autorizada 
em cada exercício financeiro não 
pode ser superior ao total da receita 
estimada para o mesmo período." 

Exclui o disposto nesse artigo. N5.o se 
aplica aquilo que fôra ordenado pelo Se-
nado. E os créditos extraordinários? Os 
créditos extraordinários nunca constam 
do Orçamento. J!:les decorrem de uma 
emergência. Portanto, quer me parecer 
que êsse artigo se refere às despesas au-
torizadas, e que poderão ser autorizadas 
no correr do exercício. Explico melhor: 
se há um orçamento, com um certo su-
peravit - para empregar o têrmo real-
mente técnico - se há um orçamento 
com superavit de um trilhão de cruzei-
ros, podem ser abertos créditos especiais 
até um trilhão, independentemente da-
quela autorização do Senado, e poderão 
ser abertos créditos extraordinários de 
qualquer natureza. Se o orçamento já 
vem rigorosamente sem superavit e sem 
deíicit, nesse caso só os créditos extraor-
dinários poderão ser abertos, e só pode-
rão ser abertos créditos especiais me-
diante prévia autorização do Senado. O 
artigo está muito mal redigido; referia-
se somente ao orçamento, e isso por-
que está subordinado à seção do orça-
mento. 

E se se referia só ao orçamento, mesmo 
porque está subordinado à seção do or-
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çamento, não tinha razão de ser o ar-
tigo, porque íamos inverter tôda a ma-
téria, tôda a lição dos doutos em maté-
ria de ciência das finanças e cometer 
êste absurdo numa Constituição, dizer 
que não há deficit. Só no período infla-
cionário o deficit é realmente condená-
vel. Alguns até, como o Professor Alio-
mar Baleeiro, que hoje honra o Supremo 
Tribunal Federal, entendem, e S. Ex.a 
repetiu isto várias vêzes, que os deficits 
são necessários ao desenvolvimento do 
País. Portanto, não compreendo como 
inflingir tôda a ciência das finanças. 

A nossa Constituição não pode dizer 
que fica proibido o deficit. Se isso fôsse 
possível era só baixar um ato institu-
cional, dizendo que não ia mais haver 
deficit. Terminava a inflação. 

Entendo que minha emenda, pelo me-
nos, deveria ser aceita. Se a compreen-
são fôsse esta, poder-se-ia admitir uma 
emenda de redação também ao título da 
seção. ~ste passaria a ser do orçamento 
e dos Créditos especiais ou Suplementa-
res, ou como queiram dizer, para não 
fixar só Orçamento. No próprio artigo 
se diria que o montante das despesas 
autorizadas ou a serem autorizadas em 
cada exercício financeiro não poderá ser 
superior ao total da receita. 

O que se quer votar é a abertura de 
créditos especiais que vão inflacionar o 
País e permitir deficit não orçamentário. 

Só assim se compreenderia a letra b, 
que faz a exclusão do crédito extraor-
dinário. Nada tem a ver com o orçamen-
to propriamente dito. Se fôr êsse, real-
mente, o entendimento e se o Relator 
encontrar uma redação que a êle corres-
panda, retirarei o meu destaque. Mas, se 
se refere ao deficit orçamentário, então 
isso é uma excrescência, e não poderei 
retirar o meu destaque, porque não que-
ro que a Constituição se apresente ao 
mundo com êsse defeito, de dizer-se que 
numa lei se proíbe o deficit. Acabada a 
inflação pode haver o deficit, sem maio-
res inconvenientes. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - O 
Relator, evidentemente, na forma de de-
cisão já proferida, receberá, no momen-
to oportuno qualquer emenda de reda-
ção que vise melhorar o texto. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
-O entendimento de V. Ex.a é êsse? Re-
fere-se a tôdas as despesas? 

O Sr. Senador Antônio Carlos - O 
capítulo não tem dispositivos soltos. É 
um sistema. No princípio V. Ex.a encon-
tra a conceituação de crédito extraordi-
nário, de crédito especial. O que o art. 
65 visa é o montante da despesa ocorri-
da em cada exercício financeiro. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Quer a orçamentária, quer a de cré-
dito? 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
Quanto aos créditos especiais, a Cons-
tituição de 1946 diz apenas "abertu-
ra de crédito especial", autoriza o crédi-
to suplementar e a antecipação da re-
ceita e também disciplina a matéria no 
capítulo do Orçamento, além do crédito 
especial e do crédito extraordinário. Na 
de 46 também era no capítulo do Orça-
mento. Assim também, no capítulo do 
Orçamento do Projeto é disciplinada tô-
da a matéria referente à abertura de 
créditos especiais exigida do Govêrno a 
indicação da receita correspondente. Evi-
dentemente não haverá possibilidade de 
deficit. Mas o art. 65 se refere, sem dú-
vida, ao montante da despesa autori-
zada no exercício, com exceção dos cré-
ditos extraordinários. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Quer dizer que os créditos especiais 
estão aí incluídos. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - De 
acôrdo com a regra do artigo 63, que já 
disciplina a abertura dos créditos espe-
ciais. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
-Com o montante da despesa autoriza-
da em cada exercício e da despesa auto-
rizada no orçamento, além daquela que, 
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se houver superavit, será autorizada 
através de créditos especiais? Se é êsse 
o entendimento, retiro o destaque; se 
não, insisto. "O montante da despesa 
autorizada de cada exercício"? Está mal 
redigido, evidentemente. Se dissesse "das 
despesas" ... Mas dizendo "da despesa", 
parece despesa orçamentária, sobretudo 
quando fala em "cada exercício". Seria 
o montante das despesas autorizadas em 
cada exercício financeiro, isto é, nos 
créditos especiais. O que se quis, porém, 
no artigo, foi só permitir a abertura de 
créditos especiais, havendo saldo do te-
souro, havendo superavit, havendo re-
cursos prévios, para que aquêle crédito 
especial seja aberto? Se é isso, é uma 
medida salutar; e, então, retiro meu des-
taque, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Deferido o pedido de retirada 
do destaque. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho - Sr. 
Presidente, já que foi retirado o desta-
que, quero aproveitar a oportunidade da 
apreciação desta matéria para declarar 
que, se o assunto fôsse submetido a esta 
Comissão, eu votaria pela supressão do 
dispositivo, por entender, na conformi-
dade, aliás, da sustentação que fiz no 
Plenário do Congresso, que a Constitui-
ção, segundo ensinam os melhores au-
tôres, é o instrumento menos adequado 
para conter normas doutrinárias ou po-
lêmicas. A norma que estabelece que o 
orçamento não pode conter deficit não 
é pràpriamente uma regra de política 
financeira; é um princípio doutrinário, 
uma regra teórica, sujeita, por isso mes-
mo, a tôdas as vacilações da polêmica. 

O Sr. Senador Antônio Carlos 
Emenda n.O 363/6. Altera a redação do 
art. 66, da seguinte maneira: 

"Não serão objeto de deliberação 
emendas que visem a aumentar o 
total da despesa de cada anexo ou 
subanexo do orçamento, nos têrmos 
de legislação vigente, e bem assim 
as de que decorra modificação no 

montante, natureza ou objetivo dos 
demais projetos de iniciativa do Po-
der Executivo." 

Sr. Presidente, entendo que não posso 
alterar o sistema estabelecido no proje-
to no que toca à elaboração do orçamen-
to. No art. 66, § 1.0 , diz o projeto: 

"Não serão objeto de deliberação 
emendas de que decorrer aumento 
da despesa global ou de cada órgão, 
projeto ou programa, ou as que vi-
sem a modificar o seu montante, na-
tureza e objetivo." 

Justamente êsse setor do orçamento 
anual estará subordinado ao dos orca-
mentos plurianuais. · 

Por outro lado, entendo que a legisla-
ção que vai regular a elaboração do or-
çamento n5.o será certamente a vigen-
te, já que o projeto propõe um sistema 
cem diferente do atual. Por estas ra-
zões, não acolhi a Emenda n.0 363/6. 
(lfíuito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aieixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Paulo Sarasate. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Encaminhamento de votação) - Sr. 
Presidente, a argumentação do nobre 
Relator é tôda favorável à emenda. E 
S. Ex.a diz que rejeitou a emenda preci-
samente para haver lei e planos pluria-
nuais. É o contrário. Se vai haver disci-
plinação de determinada matéria, é ób-
vio que essa lei tem de ser respeitada no 
Orçamento. 

Como agora dizer-se, num dispositivo 
da Constituição, que qualquer relator, 
ao examinar matéria orçamentária den-
tro do seu subanexo, fica proibido de 
retirar verba de um órgão para atribuí-
la a outra, quando a todo passo o vemos 
os próprios Ministérios, inclusive o do 
Planejamento, mandar pedir aos relato-
res cortes de verbas em determinados 
órgãos, para atribuir essas dotações a 
outros? Eu, como relator do Ministério 
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da Educação, fui solicitado pelo Sr. Mi-
nistro da Educação, no sentido de reti-
rar verbas que estavam no ensino secun-
dário, a fim de atribuí-las ao ensino su-
perior, porque teria havido um corte nas 
despesas da CAPES. Tolher, neste par-
ticular, acho isso um rigorismo excessi-
vo, uma intocabilidade que toca os ex-
tremos, uma falta de confiança no Po-
der Legislativo em matéria orçamentá-
ria, quando sempre se disse - sempre 
ouvi dizer, desde menino - que a função 
precípua do Congresso é votar o Orça-
mento. 

Quer dizer, então, que o Relator não 
pode diminuir de determinado órgão 
para atribuir a outro? Amanhã, como se 
vão fazer as subvenções? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Atenção. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
-Estou dentro do prazo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Parece-me que não. Marquei 
no relógio. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Então, desisto. Fico com o relógio de 
V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação a emenda, com 
parecer contrário. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
- Estamos com o orçamento. Espero po-
der falar quando vier a subvenção. A 
subvenção vem no Conselho Nacional de 
Serviço Social com verba global e, dessa 
verba global, o Govêrno permite se re-
tirem os quantitativos necessários a au-
mentar determinados anexos ou subane-
xos que receberam emendas do Congres-
so Nacional. Se não se permite mais. a 
retirada de verbas, a supressão de ver-
bas de um órgão, para colocá-las em ou-
tro, do próprio subanexo, então, o que se 
quer é um orçamento rígido. Seria me-
lhor haver feito o orçamento por decre-
to-lei. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Com a palavra o Sr. Deputado 
Tabosa de Almeida. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA (Encaminhamento de votação.) 
- Sr. Presidente, os votos que proferi 
até agora sôbre essa matéria foram, 
como os demais, absolutamente consci-
entes. 

Sei que o Govêrno pretende modificar 
inteiramente a sistemática da elabora-
ção orçamentária e reconheço que, em 
muitos casos, a orientação do nôvo siste-
ma é a melhor possível. 

Se, por acaso, o nobre Deputado Paulo 
Sarasate não houvesse retirado o seu 
destaque, e houvesse submetido a sua 
emenda à apreciação do Plenário da Co-
missão, eu teria votado contra ela, por-
que acho que S. Ex.a não tinha razão al-
guma, quando queria suprimir, dentre 
outros dispositivos, o art. 65, caput, que 
diz, precisamente: 

"O montante da despesa autorizada 
em cada exercício financeiro não po-
derá ser superior ao total das recei-
tas estimadas para o mesmo perío-
do." 

Pretende-se com êsse dispositivo e com 
os demais que lhe são correlatos, preci-
samente estabelecer o equilíbrio orça-
mentário. Tem o melhor objetivo todo 
êsse artigo. Por isso, não concordaria ja-
mais com a supressão do art. 65 e vota-
ria contra a emenda do nobre Deputado 
Paulo Sarasate, acompanhando plena-
mente o Relator. 

Não posso, porém, votar contra a 
emenda modificativa do § 1.0 do art. 66, 
porque, se prevalecer êsse dispositivo co-
mo está na Constituição, o Congresso 
Nacional não vai ter o direito de fazer 
mais coisa alguma no Orçamento, nem 
sequer apresentar emendas destinadas 
a conceder subvenções, ou modificar os 
demais anexos do Orçamento. 

Tive a oportunidade de manifestar o 
meu ponto de vista sôbre êste assunto 



-689-

ao próprio Líder da minha bancada. De-
monstrei-lhe a minha opinião contrária 
à permanência dêsse dispositivo, nos têr-
mos em que se encontra no Projeto de 
Constituição, êle chegou a pedir que eu 
apresentasse uma fórmula destinada a 
modificá-lo. Não cheguei a fazê-lo, ape-
sar de tê-la elaborado. O nobre Deputado 
Paulo Sarasate apresentou uma emen-
da modificativa em certos pontos ape-
nas, mas somente na parte final, e 
não na da sistemática da elaboração or-
çamentária. Com sua emenda modifica-
tiva, S. Ex.a não mais proíbe emendas 
que visem a modificar o montante, a na-
tureza e o objetivo da despesa 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Eu 
permito isso. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
1\IEIDA - Mas V. Ex.11 permite, não no 
tocante à elaboração orçamentária ... 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate - Não, 
eu permito. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - ... mas só na parte referente 
à modificação no montante, natureza e 
objetivo dos demais projetos de iniciati-
va do Poder Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Lamento dizer que o prazo de 
V. Ex.11 está esgotado. 

O SR. DEPUTADO TABOSA DE AL-
MEIDA - Recebo a advertência de V. 
Ex.11 e encerro as minhas palavras, ape-
nas eclarecendo os motivos pelos quais 
votei anteriormente daquela forma. Não 
votaria as emendas anteriores do nobre 
Deputado Paulo Sarasate e votarei fa-
voràvelmente à modificação do § 1.0 , do 
art. 66. (Muito bem! Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. Passa-se à cha-
mada. Com o Relator, sim, e, neste ca-
so, rejeitando a emenda. Não, com a 
emenda, contra o Relator. 

Votaram com o parecer oito Srs. Con-
gressistas, contra o parecer, cinco. Está 

mantido o dispositivo que se pretendia 
modificar. 

O Sr. Senador Antônio Carlos _ 
Emenda n.0 36317. É o § 2.0 do art. 66. 
Onde se lê "a maioria", diga-se "um 
têrço". 

Realmente, o Relator- e o Sub-Rela-
tor também- acha que a emenda aten-
de ao objetivo do aperfeiçoamento do 
projeto. 

Parecer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação o parecer. 

Aprovado. 

O Sr. Senador Antônio Carlos 
Emenda n.0 363/8 ao art. 66. Ácrescente-
se o seguinte parágrafo: "Parágrafo ter-
ceiro". Está concluída a votacão da 
Emenda n.0 363/8. · 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Considerando que não pode-
mos realmente prosseguir, porque o can-
saço é manifesto, vamos reiniciar. os nos-
sos trabalhos às 11 horas, naturalmente 
com algum retardamento. 

Está encerrada a reunião. 
(Encerra-se a reunião às 8 horas e 

4 minutos do dia 8-01-67). 

13.11 REUNIAO, REALIZADA NO DIA 
8 DE JANEIRO DE 1967 

As 11 horas do dia 8 de janeiro de 1967 
na Sala das Comissões, sob a Presidên~ 
cia do Deputado Pedro Aleixo, presentes 
os Senhores Senadores Wilson Gonçalves, 
Manoel Villaça, José Guiomard, Heri-
baldo Vieira, Eurico Rezende, Vasconce-
los Tôrres, Antônio Carlos, Aurélio Vian-
na, Josaphat Marinho, Adalberto Senna 
Ruy Carneiro e Deputados Oliveira Brito' 
Geraldo Freire, Djalma Marinho, Tabos~ 
de Almeida, Oswaldo Zanello, Ivan Luz, 
Ulysses Guimarães, Adolpho Oliveira 
Chagas Rodrigues e José Barbosa, reúne~ 
se a Comissão Mista incumbida do estudo 
do Projeto de Constituição. 
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Os Deputados Accioly Filho e Ivan Luz 
são substituídos, conforme comunicação 
do Líder, pelos Deputados Oswaldo Za-
nello e Ivan Luz. 

O Senhor Presidente informa que, de-
vido ao acúmulo de serviço e as horas 
tardias em que vêm terminando as reu-
niões da Comissão, não foi possível a Se-
cretária apresentar as atas, o que será 
feito oportunamente. 

Continua a apreciação dos requerimen-
tos de destaque apresentados ao Capí-
tulo do Poder Legislativo. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a emenda n.0 465, formulado 
pelo Senador Josaphat Marinho, visando 
à sua aprovação. É aprovada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Antônio Feliciano para 
a Emenda n.0 639/2. É a emenda aprovada 
em parte, "artigo - as normas de fisca-
lização financeira e orçamentária esta-
belecidas nesta seção aplicam-se às Au-
tarquias" (incluir como artigo depois do 
art. 69) ... 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado José Barbosa para a 
Emenda n.0 681-11, com pareceres con-
trários. É rejeitada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Josaphat Marinho para 
a Emencia n.0 471, visando à sua aprova-
ção, com pareceres contrários. É rejei-
tada a emenda, contra o voto do M.D.B. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna para a 
Emenda n.0 246-7, que é aprovada em 
parte: "ou outra causa relevante pre-
vista no Regimento Interno" (art. 36, 
§ 3.0 , in fine). 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 467, formulado 
pelo Senador Antônio Carlos. Aprovada 
a emenda. 

Em votação a Emenda n.0 221, com 
pareceres contrários dos Relatores. Re-
jeitada a emenda, após apurada a vota-

ção nominal, por 14 votos contra 5 e 1 
abstenção. Votam com ressalva os Depu-
tados Ulysses Guimarães e José Barbosa. 

Em votação o pedido de destaque do 
Senador Aurélio Vianna para a Emenda 
n.O 473. É aprovada a emenda. 

Em votação o requerimento de dest'l-
que para a Emenda n.0 246-9, formulado 
pelo Senador Aurélio Vianna. É apro-
vada a emenda quanto ao parágrafo (ar-
tigo 38, parágrafo único). 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Chagas Rodrigues para 
a Emenda n.0 380, a fim de ser rejeitada. 
E rejeitada a emenda. 

Requerimento de destaque do Senador 
Josaphat Marinho para a Emenda núrue. 
ro 470, visando à sua aprovação. É apro-
vada a emenda. 

Em votaçâo o requerimnto de destaq~'e 
do Deputado Chagas Rod1igues para a 
Emenda n.0 513-8, com pareceres contrá-
rios dos relatores. Submetida à votação, 
é rejeitada a emenda por 11 votos con-
tra 9. Aprovados os pareceres. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Paulo Sarasate para a 
Emenda n.0 369-1. É aprovada a emenda, 
em parte, "dois terços" (art. 36, § 1.0 ), 

complementada pela de n.0 246-8, a sa-
ber, "no caso do item III, a perda será 
declarada pela Mesa da Câmara a que 
pertencer o representante, assegurada a 
êste plena defesa. Se ocorrer o caso do 
item IV, a perda será automática" (ar-
tigo 36, § 1.0 ). 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Adolpho Oliveira pa-
ra a Emenda n.0 803-E e F. Rejeitada 
a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Chagas Rodrigues para 
a Emenda n.0 513-6. Rejeitada a emenda 
após chamada nominal por 10 votos con-
tra 7. O requerimento de destaque para 
a Emenda n.0 513-4 foi votado em con-
junto com o anterior. 
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Em votação o requerimento de des-
taque do Deputado Ulysses Guimarães 
para a Emenda n.0 249-4. Apurada a 
votação nominal, é a emenda rejeitada 
por 11 votos contra 8. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 513-7, formulado 
pelo Deputado Chagas Rodrigues. Rejei-
tada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna para a 
Emenda n.0 476. Rejeitada a emenda e 
considerado prejudicado o pedido de des-
taque do Deputado Ulysses Guimarães 
para a mesma emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna para <t 
Emenda n.0 426-1. Rejeitada a emenda. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Deputado Ulysses Guimarães para 
a Emenda n.0 625. Rejeitado o pedido 
de destaque. 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Aurélio Vianna para a 
Emenda n.0 478. Rejeitado o destaque. 

Em votação o requerimento de desta-
que para a Emenda n.0 238-1, de autoria 
do Deputado Arruda Câmara. Aprovada 
a emenda, em parte, "códigos", antes de 
"civil" (art. 54, item li). 

Em votação o requerimento de desta-
que do Senador Josaphat Marinho para 
a Emenda n.0 463, visando à sua apro-
vação. Aprovada a emenda com a res-
salva, constante do parecer do Relator-
Geral, quanto à necessidade de, através 
de emenda de redação, a ser apresenta-
da na oportunidade devida, harmonizar-
se o texto com o de outras emendas 
aprovadas (Emendas n.0 ' 628 e 861 ao 
art. 8.0 do projeto). 

Aprovadas, em parte, as Emendas 
n.0 ' 246-2: "vinte e um" (art. 29, § 3.0 ); 

246-3: "noventa dias" (artigo 33, § 2.0 ); 

245-5: para constituir o "caput" do ar-
tigo 33; 803-H: "decretos legislativos -
resoluções" (art. 47, mantendo decretos-
leis); 855: aprovada com a exclusão 
da expressão "geo-econômica" (art. 64, 

§ 6.0
); 839-17 - "direitos políticos" 

(acrescentar ao art. 54, inc. !I); 346-6: 
"e cento e cinqüenta e quatro, parágrafo 
único" (acrescentar ao artigo objeto da 
Emenda n.o 130-14); 246-1: "feder~r· 
(substituir pela expressão "da Repúbli-
ca", no art. 28; 130-14: acrescentar mais 
o seguinte artigo: "o voto será secreto 
n?s caso~ estabelecidos nos arts. 33, pa~ 
ragrafo unico, 35, número I e n.o II, 44, 
n.0 I, e 61, § 3.o". 

São retirados, por seus autores, os re-
querimentos de destaques para as Emen-
das números 246-a - 246/4 (aprovação 
integral) - 781-37- 781-62- 781-63 _ 
781-36- 60- 781-39-781-38- 781-40 
- 839-16. 

Considerados prejudicados os requeri-
mentos de destaques para as Emendas 
n.os 849-7 - 639/1 - 780-2 - 883-5 
- 780-1 - 836 - 781-44 - 246-8 e 125. 

Em votação os requerimentos de des-
taques dos Deputados Ulysses Guimarães 
para a Emenda n.0 784, Chagas Rodri-
gues e Paulo Sarasate, para a Emenda 
n.0 368, que tiveram pareceres divergen-
tes. Estas emendas foram deixadas para 
o final, a pedido do Relator-Geral, e de-
vem ser consideradas em conjunto com 
a de número 513-7. Após pareceres orais 
do Sub-Relator e do Relator-Geral (no-
tas taquigráficas em anexo) é rejeitada 
a Emenda n.0 513-7 por 12 votos contra 
8 e a de n.0 368, considerada prejudi-
cada pela aprovação, em parte, da de 
n.0 784, que ficará assim redigida: 
"I - grave e iminente risco da segu-
rança dos podêres do Estado" (art. 57). 
Isto é, é aprovado o item I da Emenda 
n.0 784, para substituir o índice I do ar-
tigo, rejeitado o caput e demais incisos 
da emenda. Apurada a votação nomi-
nal, são aprovados os pareceres por 14 
votos contra 2 e 6 abstenções. 

É levantada a sessão às 14 horas e 
trinta minutos, sendo convocada outra 
para as 15 horas e 15 minutos. 

Reaberta a sessão, o Senhor Presiden-
te comunica que está encerrada a vota-
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ção das emendas apresentadas ao Capí-
tulo do Poder Legislativo e que foi dei-
xado para a última parte dos trabalhos 
da Comissão e apreciação do parecer 
sôbre as emendas ao Título III da Or-
dem Econômica e Social, com exceção 
de emendas que incidirem aos arts. 157, 
158, 161 e 162, e emendas ao Título IV --
Da Família, da Educação e da Cultura, 
e ainda emendas ao Título V, sôbre Dis-
posições Gerais e Transitórias. 

No intervalo dos trabalhos, as Lide-
ranças se entenderam e ficou deliberado 
trazer ao conhecimento do Plenário da 
Comisão que se devia submeter a votos 
o parecer do Senhor Relator, recomen-
dando a aprovação de determinadas 
emendas, considerando rejeitadas outras 
e prejudicadas numerosas outras. 

Serão aprovadas por maioria, visto co-
mo é natural que haja com relação a 
cada uma dessas emendas, ressalva, res-
trições e até mesmo radicais votos con-
trários. 

De outra parte, das emendas que fo-
ram objeto de destaque foram separadas, 
por solicitação dos membros da Comis-
são, pertencentes ao Movimento Demo-
crático Brasileiro, as quais estão aqui 
enunciadas: 286-2, 44, 729, 277, 746 e ou-
tras, que, entregues ao Senhor Relator, 
receberam parecer para aprovação, por 
unanimidade. Do parecer favorável do 
Relator às emendas verifica-se que a 
maioria não concorda com a Emenda 
n.0 828, que será, então, considerada re-
jeitada, apenas, por maioria. O parecer 
assim será lavrado, levando-se em con-
sideração os elementos que estão forne-
cidos. Nesse parecer figurará esta decla-
ração, para a qual é pedida a aprovação 
do Plenário da Comissão. Tôdas as outras 
emendas, prossegue o Senhor Presidente, 
que foram objeto de destaque e que fo-
ram convenientemente examinadas pelo 
Sub-Relator, Deputado Djalma Marinho, 
e pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos, serão consideradas, em face das 
outras e até mesmo das que aqui estilo 

relacionadas como prejudicadas e não 
aceitas. Do exame feito por Membros da 
Comissão, que promoveram o estudo 
destas emendas, decorreu a certeza de 
que em relação a muitas delas deve ser 
facilitado o pronunciamento do Plenário 
do Congresso Nacional, para que sejam 
convenientemente discutidas e, afinal, 
votadas naquela instância (ver notas ta-
quigráficas anexo). 

De acôrdo com os entendimentos ha-
vidos, são aprovadas as Emendas n.0 ~.56 

- 14 - 751 - 284 - 746-1 e 2 - 247 -
681-3 - 104 - 89 - 286-2 - 44 - 729 
277- 802-5 - 37- 881-C - 80- 308 -
369-4 - 275 - 95 - 11 - 12 - 43 - 329 
e 801. 

Nas notas taquigráficas anexas, estão 
registrados os encaminhamentos de vo-
tação dos diversos requerimentos de des-
taques, os debates havidos, bem como as 
declarações de votos proferidas. 

O Senhor Relator-Geral, antes de en-
cerrar os trabalhos, pede a palavra para 
expor que julga de seu dever, depois que 
o Presidente comunicou à Comissão o 
critério a que se chegou para que os 
últimos capítulos do Projeto de Consti-
tuição pudessem, com as emendas que 
lhe foram oferecidas, ser levados ao 
Plenário, expor à Comissão seu entendi-
mento sôbre o parecer que redigiu. O pa-
recer será o da Comissão. No Título "Da 
Organização Nacional" (Cap. I a V), o 
parecer da Comissão vai traduzir exata-
mente o que aqui ficou decidido, ten-
do-se em vista o parecer do seu Sub-
Relator, Deputado Oliveira Brito, e pa-
recer do Relator e os destaques que fo-
ram aprovados, em Plenário. 

Desta maneira, o Relator vai proceder 
para os Capítulos VI, VII, VIII, Título IJ 
e seus Capítulos. 

No que toca aos Títulos "Da Organiza-
ção Econômica e Social", "Da Família, 
da Educação e da Cultura", das "Dispo-
sições Gerais e Transitórias", o Relator 
adota o seguinte critério: traduzirá as 
decisões da Comissão, no que toca às 



- 693 

emendas aos arts. 157, 158, 161 e 162, que 
foram examinadas pela Comissão, e mais 
aquelas emendas que completam o pa-
recer sôbre êsses Capítulos, e êsses ar-
tigos, também, porque algumas emendas 
a êsses artigos não foram examinadas, 
de vez que tinham parecer divergente. 
Quanto às restantes emendas a êsses três 
Títulos, o Relator, fazendo consignar que 
foi uma decisão por maioria e que mui4 

tas das emendas consideradas rejeitadas 
ou prejudicadas deverão, por conveniên-
cia, ser reexaminadas em Plenário pela 
via regimental do destaque, considerará 
aprovadas aquelas que mereceram pare-
cer favorável do Relator-Geral, rejeitadas 
sob o mesmo critério e prejudicadas 
também. Relacionará, ainda, como apro-
vadas, aquelas emendas cuja relação o 
nobre Deputado Pedro Aleixo, ilustre 
Presidente da Comissão anuncia, e cujo 
parecer é o resultado dos entendimentos 
havidos para aceleração dos trabalhos. 

O Senhor Presidente comunica que 
nada mais havendo a tratar, quer agra-
decer a todos os membros da Comissão 
a dedicação e as atenções com que foi, 
por tantas vêzes, aqui brindado, e con-
gratular-se pelos resultados dos traba-
lhos. 

Usam da palavra diversos Senhores 
Congressistas (notas taquigráficas em 
anexo) manifestando seus pensamentos 
sôbre o andamento dos trabalhos quando 
foram discutidos todos os problemas com 
tôda a liberdade. São feitas, também, 
referências elogiosas, pelos seus procedi-
mentos aos Senhores Sub-Relatores e 
Relato;-Geral, e ainda aos funcionários 
do Congresso Nacional. 

Encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Maria Helena Bueno Brandão, Secretá-
ria, a presente Ata que depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

ANEXO DA ATA DA 13.a REUNIAO, 
REALIZADA NO DIA 8 DE 
JANEIRO, AS 11:00 HORAS 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Declaro aberta a sessão. Ainda 
não está completa a Ata, pelo que pode-
mos retomar os nossos trabalhos, ini-
ciando-os pela apreciação das emendas 
ao Capítulo do Poder Legislativo. Com 
a palavra o nobre Deputado Adolpho 
Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, Srs. Representan-
tes, permitam V. Exas., inicialmente, 
uma breve palavra de justificação pe-
rante esta Comissão. 

Colaborando com o eminente Relator 
Senador Antônio Carlos, nos Capítulos 
do Poder Legislativo, solicitamos a in-
dulgência dos colegas da Comissão para 
os trabalhos que procuraremos fazer. E 
o fazemos, porque a matéria é vasta. 
Existem inúmeros requerimentos de des-
taque e todo êste Anexo foi relatado pelo 
Senador Vasconcelos Tôrres. Só mesmo 
em face da ausência de S. Ex.a, por 
motivos imperiosos, acedemos em pres-
tar colaboração modesta. Agora, justa-
mente por termos pouco tempo para exa-
minar e estudar os destaques solicitados 
a êsses capítulos, é que vimos antecipa-
damente apresentar à Comissão nossas 
escusas por qualquer deficiência, ou mes-
mo por qualquer desconhecimento do 
problema. 

Dito isto, vamos começar pelo pri-
meiro destaque. Foi êle solicitado pelo 
Sr. Senador Josaphat Marinho e incid~ 
sôbre a Emenda n.0 465, que está assim 
redigida: 

"Ao art. 28 e à designação da Se-
ção III, Capítulo VI, do Título I, 
onde se diz: "Senado da República'', 
diga-se: "Senado Federal", e use-se 
esta expressão nos arts. 42 e 43." 

Essa emenda tem parecer contrário do 
Sr. Sub-Relator, Senador Vasconcelos 
Tôrres, e do Sr. Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Se-
nhor Presidente, ainda que pessoalmente 
eu me incline pela denominação "Se-
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nado da República", senti que aquela 
Casa do Congresso é mais sensível à 
denominação proposta na emenda, por 
isso retifico o parecer, para aprovar a 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. Os Srs. Congres-
sistas que aprovam o parecer queiram 
conservar-se como estão. (Pausa.) Apro-
vado. 

Passa-se à outra emenda. 
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-

RA - Requerimento de preferência a:s-
sinado pelo Deputado Antônio Feliciano, 
para a Emenda n.0 632/2 ao art. 69. A 
Emenda pretende a inclusão, logo após o 
art. 69, do seguinte artigo, renumerados 
os demais: 

"As normas de fiscalização financei-
ra e orçamentária estabelecidas nes-
ta Seção aplicam-se às autarquias, 
fundos, sociedades de economia mis-
ta de que a União seja acionista ma-
joritária, e demais entidades para-
estatais ou de administração indi-
reta." 
Essa emenda teve parecer contrário 

do Sub-Relator, Senador Vasconcelos 
Tôrres, e do Relator-Geral. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Se-
nhor Presidente, esta emenda foi apro-
vada em parte. Diz ela: 

"As normas de fiscalização finan-
ceira e orçamentária, estabelecidas 
nesta Seção aplicam-se às autar-
quias, fundos, sociedades de eco-
nomia mista de que a União seja 
acionista majoritária e demais en-
tidades paraestatais ou de adminis-
tração indireta." 

Evidentemente, as sociedades de eco-
nomia mista, como tal, têm um regime 
de fiscalização. Elas têm o seu próprio 
Tribunal de Contas, que são os Conse-
lhos Fiscais. De modo que a emenda foi 
aceita em relação às autarquias. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Nos têrmos do parecer, sub-
meto a emenda à votação. (Pausa.) 

Aprovada. 
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-

RA - Sr. Presidente, nôvo requerimento 
de destaque do Sr. Deputado Antônio 
Feliciano. Emenda n.O 639/1. Acrescente-
se ao art. 69 o seguinte parágrafo: 

"§ 5.0 - Na forma que a lei estabe-
lecer, o Tribunal de Contas julgará 
da legalidade dos contratos, aposen-
tadorias, disponibilidades, reformas, 
pensões e quaisquer atos de que 
resulte obrigação de pagamento pe-
lo Tesouro Nacional ou por conta 
dêste." 

Parecer contrário. 
O Sr. Senador Antônio Carlos - Se-

nhor Presidente, o Deputado Antônio 
Feliciano requereu destaque para a 
Emenda n.0 639/1 e outros destaques, 
todos êles referentes aos artigos 69, 70 
e 71, que dispõem sôbre o Tribunal de 
Contas da União. 

O Sub-Relator e o Relator aceitaram 
a Emenda n.0 852, que manda acrescen-
tar ao art. 71 os parágrafos 5.0 , 6.0 , 7.0 , 

e 8.0 , e que atende perfeitamente à 
questão das atribuições do Tribunal de 
Contas. Esta emenda foi examinada 
longamente e, de fato, contém aquelas 
normas indispensáveis a que o Tribunal 
de Contas cumpra a sua função. 

Considero prejudicadas tôdas estas 
emendas, que visam alterar o que dis-
põe a Emenda n.0 852, resultado de um 
longo trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Considero prejudicadas as 
emendas, na forma do parecer. 

Prossegue-se com a apreciação dos ou-
tros destaques. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, o requerimento se-
guinte de destaque, também do Sr. Depu-
tado Antônio Feliciano, diz respeito ao 
artigo 71, acrescentando um nôvo ar-
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tigo sôbre a competência do Tribunal de 
Contas. 

A emenda está prejudicada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Prejudicada a emenda, nos 
têrmos do Relator. 

O SR. DEPUTADO ADOLPIIO OLIVEI-
RA- Requerimento de destaque do Se-
nhor Deputado José Barbosa para a 
Emenda n.o 883/5. 

A Emenda n.0 883/5, ao inciso I do 
parágrafo único do art. 29, tem a se-
guinte redação: "Ser brasileiro nato ou 
naturalizado há mais de 10 anos e que 
tenha filhos brasileiros." 

Está prejudicada a emenda, Sr. Presi-
dente. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, na sessão de ontem a 
Comissão já deliberou sôbre o assunto, 
adotando a emenda do nobre Senador 
Edmundo Levi com pequenas correções 
de redação feitas pelo nobre Senador 
Wilson Gonçalves, Sub-Relator do Capí-
tulo da Declaração de Direitos, e com 
aquela emenda que declara que entre os 
cargos privativos de brasileiros natos 
estão os de Presidente e Vice-Presidente 
da República, Ministro de Estado, Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal e do 
Tribunal Federal de Recursos, Senador, 
Deputado Federal, Governador e Vice-
Governador de Estado e de Territórios e 
seus substitutos. 

Creio, pois, que a emenda está preju-
dicada, nos têrmos do parecer. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Depu-
tado José Barbosa, para encaminhar a 
votação. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA -
- Sr. Presidente, o objetivo desta emen-
da era dar ao brasileiro naturalizado a 
mesma situação assegurada, ao na-
turalizado na Constituição francesa de 
58, Constituição vigente. Pela Constitui-
ção americana, de acôrdo com a decisão 
da alta côrte americana, os americanos 

naturalizados somente não podem ser 
presidente da republica. A emenda apre-
sentada pelo ilustre representante do 
Amazonas abriu novas perspectivas para 
os brasileiros naturalizados, embora não 
como disse ontem, com aquela corage~ 
e visão dos constituintes de 91. Daí ter 
eu incluído a emenda no artigo 29 cuja 
matéria estava distribuída ao Senador 
Vasconcelos Tôrres e não ao Senador 
Wilson Gonçalves. Não poderia ela ter 
sido votada ontem no capítulo que não 
era, digamos, da competência do Se-
nador Wilson Gonçalves, não obstante a 
matéria estar incluída. Esta a razão da 
defesa que estou fazendo no momento. 
Grato a V. Exa., Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O parecer considera prejudi-
cada a emenda. 

O Sr. José Barbosa - Consultaria 
a V. Ex.a sôbre se ela poderia ser votada 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Não pode porque a matéria já 
está julgada. Temos de reconhecer, no 
caso, uma dupla competência na distri-
buição que se fêz. Houve uma prevenção 
pelo fato de ser sido o assunto apreciado 
pelo Senador Wilson Gonçalves. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Sr. Presidente, o requerimento seguinte 
é assinado pelo eminente Relator Se-
nador Antônio Carlos, e diz respeito à 
Emenda n.0 467. Incide ela sôbre o ar-
tigo 44, n. 0 V: "Suprima-se a cláusula 
"nos casos previstos nesta Constituição. ' 

A emenda é de autoria do nobre Se-
nador Josaphat Marinho e o pedido de 
destaque é do nobre Relator, Senador 
Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- A emenda visa a suprimir a expressão 
"nos casos previstos nesta Constituição". 
Sôbre a matéria o Relator fêz duas cor-
reções. No Capítulo das Leis incluiu mais 
dois incisos, Decretos Legislativos e Re-
soluções, e excluiu do art. 44 a parte 
final, porque, principalmente no que 
toca ao Senado Federal, êle tem compe-
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tência para baixar resoluções não pre-
vistas na Constituição. 

De modo que, Sr. Presidente, a emenda 
tem parecer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação. (Pausa.) Apro-
vada. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Requerimento de destaque assinado pelo 
nobre Senador Aurélio Vianna para a 
Emenda n.0 246/4. 

A Emenda n.0 246 é múltipla, subs-
crita pelo eminente Deputado Martins 
Rodrigues. O item 4 é o seguinte: 

"Passa o § 3.0 do art. 33 a constituir 
artigo com a seguinte redação: 
Art. - Os Deputados e Senadores, 
quer civis, quer militares, não pode-
rão ser incorporados às Fôrças Ar-
madas senão em tempo de guerra e 
mediante licença de sua Câmara, fi-
cando, então, sujeitos à legislação 
militar." 

Quero lembrar que, embora a Emenda 
n.0 246 tenha recebido parecer favorável, 
a parte a que se refere o parecer favo-
rável evidentemente não é esta cujo des-
taque é solicitado pelo eminente Senador 
Aurélio Vianna. Reformulando parecer 
anterior - assinala-o para facilitar o 
andamento dos trabalhos -, o Sub-Re-
lator emite parecer favorável a essa al-
teração proposta na Emenda n.0 246/4. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
-Senhor Presidente, do exame dos dois 
textos o Relator chegou à conclusão de 
que a norma é a mesma. 

Diz o projeto: 
"A incorporação às Fôrças Armadas 
de Deputados e Senadores, ainda que 
militares, mesmo em tempo de guer-
ra, depende de licença de sua Câ-
mâra." 

O entendimento é o seguinte: se mes-
mo em tempo de guerra depende de li-
cença da Câmara, com muito mais razão 

em tempo de paz. Por isso o Relator não 
tem nenhuma dificuldade em aprovar a 
redação da emenda. Mas esclarece à Co-
missão que a emenda vai além, pois es-
tende a legislação militar, em tempo de 
guerra, a senadores e deputados que te-
nham sido incorporados, caso de que não 
trata o projeto. 

A primeira parte eu entendo que é 
uma questão de redação. Estou absolu-
tamente convencido de que a redação do 
projeto quer significar que mesmo em 
tempo de guerra é preciso a licença da 
Câmara respectiva. 

Ora, se mesmo em tempo de guerra é 
necessária a licença da respectiva Câ-
mara, com muito mais razão o é em tem-
po de paz. Mas, se a redação proposta é 
mais explícita, o Relator não tem por 
que deixar de aceitá-la. O assunto inclu-
sive já foi discutido com o Relator no 
subanexo do Judiciário. 

A parte final é que entendo que não 
deve ficar na Constituição, porque, se o 
Deputado ou Senador é incorporado em 
tempo de guerra, evidentemente êle vai 
submeter-se à legislação militar. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - De 
acôrdo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Nos têrmos do parecer, os se-
nhores que aprovam a emenda, queiram 
conservar-se como estão. (Pausa.) Apro-
vada. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-
RA - Requerimento, ainda do eminente 
Senador Aurélio Vianna, para a Emenda 
número 246/9, que substitui o art. 38 e 
parágrafo único. Vou ler êsses disposi-
tivos propostos na Emenda. 

"Art. 38- A Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal criarão comis-
sões de inquérito sôbre fato deter-
minado, sempre que o requerer um 
têrço dos seus membros. 
Parágrafo único - Na organização 
dessas comissões se observará o cri-
tério estabelecido no parágrafo 
único do art. 31." 
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Sr. Presidente, a redação oferecida 
pelo eminente autor çla emenda,·Depu-
tado Martins Rodrigues, é semelhante, 
se não idêntica, à redação da Consti-
tuição de 46. Inicialmente, a Emenda 
n.0 246/9 recebeu parecer contrário. Evi-
dentemente, o parecer se refere mais ao 
parágrafo do que ao caput, pois o pará-
grafo, na redação do projeto governa-
mental, contém uma restrição para que 
se evite o abuso e proliferação das co-
missões parlamentares de inquérito, com 
sacrifício mesmo das finalidades dêsses 
órgãos apuradores do Congresso. Não se 
poderá, de plano, afirmar do acêrto ou 
desacêrto da limitação numérica das co-
missões de inquérito em funcionamento. 
Mas a verdade é que, quando o número 
das comissões de inquérito é exagerado, 
sacrifica-se não só a eficiência dos ser-
viços das Secretarias da Câmara e do 
Senado, como a própria majestade dês-
ses órgãos, que foram criados moderna-
mente com clara inspiração no êxito da 
experiência norte-americana e que mes-
mo entre nós têm apresentado resulta-
dos os mais expressivos. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, a emenda opera duas 
modificações no artigo. O projeto, no seu 
art. 38, caput, diz: 

"A Câmara dos Deputados e o Se-
nado, em conjunto ou separada-
mente, poderão criar comissões par-
lamentares de inquérito sôbre fatos 
determinados, e por prazo certo, 1e-
diante requerimento de um têrço de 
seus membros." 

A primeira modificação. No projeto, 
há possibilidade de se criar comissão 
parlamentar de inquérito em conjunto 
ou separadamente. A emenda declara 
logo no caput do artigo: "sempre que 
requerer um têrço dos seus membros". O 
projeto também. E no parágrafo único é 
que está a segunda modificação. Enquan-
to o Projeto diz que não poderão ser 
criadas mais de 8 comissões parlamenta-
res de inquérito, sem que em contrário 

decida a maioria, a emenda, no pará-
grafo único, repete as normas em vigor: 

"Na organização destas Comissões 
observar-se-á o critério estabelecida 
no parágrafo único do art. 31." 

Entendo que há possibilidade da cria-
ção de comissões de inquérito em con-
junto, uma vez que o Congresso tem 
agora função legislativa em conjunto 
não haveria nenhum inconveniente: 
Quanto à limitação, concordo que seja 
supresso o texto do projeto. De modo 
que o meu parecer é favorável ao pará-
grafo único. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação, nos têrmos do 
parecer. Os Srs. Congressistas que apro-
vam queiram conservar-se como estão. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLIVEI-

RA - O pedido de destaque é assinado 
pelo nobre Deputado José Barbosa, e diz 
respeito à Emenda n.o 681/11: 

Redija-se assim o art. 53 e seus pa-
rágrafos: 
Art. 53 - O Presidente da República 
poderá enviar ao Congresso Nacional 
projetos de lei sôbre qualquer maté-
ria, os quais, se assim o solicitar, de-
verão ser apreciados dentro de ses-
senta dias úteis, a contar do seu 
recebimento, na Câmara dos Depu-
tados e em igual prazo no Senado; 
caso contrário serão tidos como 
aprovados. 
§ 1.0 

- A apreciação das emendas 
do Senado pela Câmara dos Depu-
tados far-se-á no prazo de dez dias 
úteis. 
§ 2.0

- Se o Presidente da República 
julgar urgente a medida, poderá so-
licitar que a apreciação do projeto 
se faça em 60 dias úteis, em sessão 
conjunta do Congresso Nacional, na 
forma prevista neste artigo. 
§ 3.0 

- Os prazos fixados neste ar-
tigo não correm nos períodos de re-
cesso do Congresso Nacional. 
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§ 4.0 - Os projetos de que trata êste 
artigo, tidos como rejeitados, só po-
derão ser renovados pelo Presidente 
da República na sessão legislativa 
imediata à da rejeição." 

Sr. Presidente, as alterações propostas 
pelo eminente Deputado José Barbosa 
dizem respeito a prazo. Em lugar de 45 
dias, S. Ex.a altera para 60 dias - caput 
do projeto. Quanto ao § 1.0 , S. Ex. a ex-
clui a cláusula final, "findo o qual serão 
tidos como aprovados", e esclarece que 
os dez dias são dias úteis. No § 2.0 há 
ampliação do prazo de 45 dias para 60 
dias úteis na apreciação de matérias 
consideradas urgentes pelo Presidente da 
República. O § 3.0 não sofre alteração. 
O § 4.0 é uma inovação, mas reproduz 
o princípio geral, aceito no funciona-
mento das Casas do Poder Legislativo, 
de que as propostas rejeitadas só podem 
ser renovadas na Sessão legislativa se-
guinte. 

Sr. Presidente, com a devida vênia do 
eminente autor da proposição, parece-
nos que a redação do projeto pode ser 
mantida, porque a celeridade da apre-
ciação da matéria considerada urgente 
tem sido uma inovação que pode con-
tinuar a ser aplicada, sujeita a aperfei-
çoamento no futuro com o acúmulo de 
experiência que se fôr registrando. Des-
ta maneira foi contrário o parecer do 
Sub-Relator e do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Sr. Presidente, eu apóio o parecer do 
Sub-Relator. O prazo, inicialmente, era 
de 30 dias para cada Casa do Con-
gresso. O projeto estabeleC€ o prazo de 
45 dias. O sistema de prazos fatais, no 
entender do Relator, é muito útil. Os 
projetos não se eternizam no Congresso, 
e, com 45 dias em uma e outra Casa e 
mais 10 dias na Casa revisora para exa-
me das emendas, creio que não há ne-
cessidade de se estender êsse tempo, já 
que êle atende à conveniência do Con-
gresso Nacional. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Com relação à parte final do § 4.0 não 
acha V. Ex.a que é uma norma salutar? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
-Sr. Deputado, há uma disposição geral 
sôbre a matéria no Legislativo, segundo 
a qual nenhum projeto rejeitado pode 
ser renovado, a não ser que se renove a 
sessão legisla ti v a. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Não entende V. Ex.a que tem êsse al-
cance? 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
-Sim. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o Sr. Deputado 
José Barbosa. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BARBOSA 
(Para encaminhar a votação) -Sr. Pre-
sidente, estou de pleno acôrdo com o Re-
lator quando S. Ex.a diz ser norma salu-
tar a introduzida depois do chamado 
Movimento de 1.0 de Abril. Aliás, a ins-
piração dos legisladores nesse sentido, 
segundo me parece, está no projeto de 
revisão constitucional apresentado pelo 
grande brasileiro do Estado que o ilus-
tre Líder da Maioria representa, o emi-
nente sociólogo Alberto Tôrres. :tl:le 
propunha 120 dias, já com a experiên-
cia que tinha na observação das coisas 
públicas no Brasil. Houve projetos, in-
clusive do Presidente Getúlio Vargas, 
que dormiram nas gavetas do Legisla-
tivo por mais de 10 anos, como o que 
mandava criar o Instituto Brasileiro de 
Turismo. Entretanto, pela experiência 
que adquiri durante esta legislatura, 
achei que 45 dias constituíam prazo exí-
guo, dada a inflação legislativa do atual 
Govêrno, o que poderia repetir-se em 
outros. Mensagens em cima de mensa-
gens, de alta responsabilidade, as quais, 
não obstante a boa-vontade e o espírito 
de colaboração de todos os parlamenta-
res da Casa, não podiam ser aprecia-
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das e discutidas com tempo e medita-
ção. Estudamos detidamente essas ques-
tões propostas. Daí a minha emenda no 
sentido de dilatar de 45 para 60 dias 
e estabelecer uma regra pelo menos de 
eqüidade entre a Câmara e o Senado. 
As emendas do Senado, voltando para 
a Câmara, devem ser aprovadas em lO 
dias e se não as aprovarmos, são con-
sideradas aprovadas, mas não há a re-
cíproca. 

Pediria, se possível, que o nobre Re-
lator reexaminasse êsses dois aspectos 
para os quais estou chamando a aten-
ção da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador José 
Guiomard) - Continua em processo de 
votação o destaque. Com a palavra o no-
bre Deputado Martins Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, pediria a aten-
ção do nobre Relator para o item III da 
Emenda n.0 513, que se refere também ao 
art. 53. Aí se acrescenta o § 4.0 , cujo teor 
não é igual ao do nobre Deputado José 
Barbosa. :l!:sse parágrafo diz o seguinte: 

"§ 4.0 - o disposto neste artigo não 
é aplicável à tramitação dos projetos 
de codificação, ainda que de inicia-
tiva do Presidente da República." 

A experiência mostrou que os projetos 
de Códigos - Código Civil, Código Penal 
e outros - que vieram ao Congresso du-
rante essa fase de aceleração do traba-
lho legislativo por fôrça dos Atos 1 e 2 
não puderam tramitar pela forma pre-
vista nesses atos, e até se estabeleceu 
uma regimentalidade especial socor-
rendo-se o Congresso, a fim de evitar 
prejuízos na tramitação, de um arti-
fício, que era o de não fazer o Pre-
sidente, ao remeter os projetos, referên-
cia expressa à tramitação prevista nos 
Atos Institucionais números 1 e 2. A 
mim me parece que a exclusão dos pro-
jetos de código da tramitação prevista 
para a generalidade das proposições é 
de conveniência para o bom andamento 

dos trabalhos legislativos. Em todo 0 
caso, gostaria que S. Ex.a o Sr. Sub-Re-
lator examinasse a matéria, que está 
contida na Emenda n. 0 513/3. (Muito 
bem!) 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Nobre Deputado Martins Rodrigues 
há destaque para emenda de V. Ex.a? ' 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Há destaque global para tôda 
a Emenda n.0 513. 

O SR. SEN~DOR ANTôNIO CARLOS 
- Então acredito que chegaremos à 
oportunidade de examiná-Ia. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA - O requerimento de destaque é 
de autoria do ilustre Deputado Paulo 
Sarasate. Diz respeito ao art. 35, § 1.0 
Redija-se assim: 

"Parágrafo primeiro - Nos casos 
dos itens I e II, a perda do manda-
to será declarada, respectivamente, 
pela maioria absoluta ou por 2/3 da 
Câmara dos Deputados ou do Se-
nado, por iniciativa da respectiva 
Mesa ou de 1/3 pelo menos dos 
membros da respectiva Casa." 

O Projeto, no art. 35, dispõe sôbre: 
outra matéria. A emenda, evidentemen-
te, dirige-se ao art. 36. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
Exato. É sôbre cassação de mandatos. 

O SR. DEPUTADO ADOLPHO OLI-
VEIRA- O art. 36, § 1.0, diz o seguinte: 

"No caso dos itens I e II, a perda do 
mandato será declarada pela maio-
ria absoluta da Câmara dos Depu-
tados ou do Senado, por provocação 
de qualquer de seus membros, da 
respectiva Mesa, e de partido po-
lítico." 

A redação oferecida pelo Sr. Depu~ 
tado Paulo Sarasate, parece, que vem 
dar uma interpretação mais adequada 
àquilo que deve ser a finalidade do Po-
der Legislativo: preservar, na sua legi-
timidade, as prerrogativas de aprecia-
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ção quanto a matérias ligadas ao man-
dato dos seus integrantes. 

O problema é, evidentemente, delicado 
e, por isso mesmo, a redação da Emen-
da n.0 369/1 parece-nos, a mais adequa-
da, razão por que o Sub-Relator opina 
favoràvelmente à Emenda n.0 369/1. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, o Relator concorda 
com o parecer do Sub-Relator. 

O SR. DEPUTADO PAULO SARASATE 
(Para encaminhar a votação.) - Sr. 
Presidente, inicialmente meus agradeci-
mentos pelo parecer favorável das duas 
Casas Legislativas, isto é, do Sub-Rela-
tor e do Relator. 

Trata-se, precisamente, de cassação de 
mandato parlamentar por falta· de decô-
ro. Pelo dispositivo do projeto essa cas-
sação poderá ocorrer por maioria abso-
luta. Minha emenda visa a restabelecer 
o princípio da Constituição de 1946, se-
gundo o qual só mediante o quorum mí-
nimo de 2/3 poderá qualquer parlamen-
tar ter seu mandato cassado naquelas 
condições. Visa a emenda, precisamen-
te, evitar que, através de possíveis ma-
nobras políticas, se cassem mandatos 
por falta de decôro. 

Trata-se de matéria de economia in-
terna do Parlamento e êste, natural-
mente, cioso dos seus deveres, poderá 
realmente, no caso de ausência de de-
côro, cassar o mandato pelo quorum 
mínimo de 2/3 preconizado na emenda 
que mereceu parecer favorável do Re-
lator. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, pediria ao eminente Re-
lator que, na linha de considerações sô-
bre o assunto que está sendo objeto de 
exame, analisasse a matéria da Emenda 
n.0 246, itens 7 e 8, porque ela também 
trata do caso de cassação de mandato 
e ainda determina uma regra para as 
hipóteses previstas no art. 36. 

Parece-me mais conveniente que a 
matéria seja examinada em conjunto. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Deputado Martins Rodrigues, exa-
minei a emenda do nobre Deputado 
Paulo Sarasate, porque se relaciona com 
o requerimento de destaque encami-
nhado pelo nobre Sub-Relator. Mas, exa-
minando a emenda de V. Ex.a - item 8 
da Emenda n.0 246 -, parece-me que 
ela repete a regra da emenda do nobre 
Deputado Paulo Sarasate: exige dois 
terços nas hipóteses dos itens I e II. 

O Sr. Deputado Paulo Sarasate -
Quanto ao item I, deixo maioria abso-
luta. Apenas falo em dois terços para o 
item II. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues 
- A minha emenda fala em dois terços 
para os itens I e II, contém também 
uma regra sôbre o item III e, ainda, no 
item 7, resolve o problema do número 
de sessões a que o congressista poderá 
faltar em caso de perda do mandato. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Entendo, Sr. Deputado, que a maio-
ria absoluta é uma regra acauteladora 
para as hipóteses do item I, que são 
aquelas de proibições que o parlamen-
tar tem de observar, desde que di-
plomado. Firmar contrato com pessoa 
de direito público, autarquias, emprêsas 
públicas, sociedades de economia mista; 
aceitar ou exercer função ou cargo. 

Creio que o dispositivo, cuja aplicação 
deve ser acautelada, é o do item II, por-
que falta de decôro pode ser interpreta-
da em muitos sentidos, inclusive pode ser 
utilizada para uma ação de ordem po-
lítica. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues 
-Concordo com V. Ex.a E há também 
a 246!7 que fala sôbre o problema das 
faltas. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- V. Ex. a manda acrescentar: "plena 
defesa" e, se ocorrer o item IV, V. Ex.a 
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diz que é automática. Aceito a emenda 
de V. Ex. a, quanto à plena defesa no 
que toca ao item III, e aceito a emen-
da do nobre Deputado Paulo Sarasate 
quanto às hipóteses dos itens I e II, e 
também aceito a emenda de V. Ex. a 
quanto à regra para aplicação do 
item IV. Se ocorrer o caso do item IV, 
a plena defesa será automática. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
E a Emenda 246/7? 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Vou consultar o Sr. Sub-Relator, 
porque creio que o item VII da Emenda 
de V. Ex.a - Emenda n.0 246 -, está 
aceito no parecer. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Realmente, o item VII da Emenda núme-
ro 246, de autoria do nobre Deputado 
Martins Rodrigues, foi acolhido por 
mim. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues 
- Infelizmente os pareceres não foram 
divulgados ainda. Não tinha conheci-
mento do parecer de V. Ex. a 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Mas me parece que eu havia tido en-
sejo ... 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues 
- V. Ex. a disse que havia aceito algu-
ma coisa da minha emenda. Não espe-
cificou. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Julgara haver dado a agradável notícia 
ao prezado colega. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Sr. Presidente, para ordenar os tra-
balhos, pediria à Sra. Secretária que 
anotasse o parecer do Relator: a Emen-
da n.0 369/1 é aceita totalmente, com-
plementada pela Emenda Martins Ro-
drigues, de número 246, item VIII. Apro-
vada a expressão "assegurada a êste 
plena defesa". 

O item VII da Emenda Martins Ro-
drigues já foi objeto de parecer favorá-
vel do Sub-Relator e do Relator. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador José 

Guiomard) - Em votação o parecer do 
Sr. Relator. (Pausa.) Aprovado. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues 
- Sr. Presidente, está perfeita a solu-
ção, mas pediria ao nobre Relator um 
esclarecimento referente apenas à re-
dação. 

O § 2.0 , do projeto, diz: "No caso dos 
itens III e IV, a perda será automática, 
declarada pela respectiva Mesa." 

A emenda do nobre Deputado Paulo 
Sarasate apenas se refere aos itens I e 
II. A emenda por mim apresentada re-
fere-se ao item III, afirmando que "será 
declarada pela Mesa da Câmara a que 
pertencer o representante, assegurada a 
êste a plena defesa." A meu ver, deve-
se adotar não só a expressão "assegura-
da a plena defesa" mas todo o teor da 
emenda até êste ponto. É para evitar 
equívoco de redação. A Mesa da Casa a 
que o parlamentar pertencer é que o de-
clara, mas assegurada plena defesa tam-
bém, pois V. Ex. a aceitou o princípio da 
plenitude da defesa prévia. É apenas 
para garantir o direito de defesa. Pode 
haver abuso. É problema de redação. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Quanto ao item IV, V. Ex.a repete a 
norma do projeto, dizendo que por per-
da de direitos políticos, a decretação é 
automática. Realmente, trata-se ape-
nas de redação. Peço à Sra. Secretária 
que anote a observação, a fim de que, 
posteriormente, possamos fazer nas 
Emendas números 246 e 369 uma reda-
ção concorde. 

O SR. PRESIDENTE (Senador José 
Guiomard) - Destaque da Emenda 
n.0 470, de autoria do Senador Josaphat 
Marinho. 

Dou a palavra a quem quiser encami-
nhar a votação, falando por último o 
Sub-Relator e o Relator. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Sr. Presidente, peço permissão para f a-
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lar em primeiro lugar de vez que com 
relação à Emenda n.O 470 de autoria do 
Sr. Senador Josaphat Marinho, vou re-
formular meu parecer para aceitá-la. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- De acôrdo com o parecer do Sub-
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Senador José 
Guiomard) - Em votação a emenda. 
Aprovada. 

Destaque da Emenda n.0 468, também 
de autoria do Senador Josaphat Ma-
rinho. 

V. Ex. a deseja encaminhar a votação? 
O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-

NHO - Sr. Presidente, talvez eu não 
precise encaminhar, porque estivemos 
apreciando a matéria, eu e o nobre Sr. 
Relator, e dessa apreciação em comum 
vem a sugestão que talvez conduza a re-
ver o julgamento, sem aprovar a emenda 
em seus têrmos, mas levando à sua acei-
tação. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, a Comissão já apro-
vou que os planos de saúde, educação e 
viação e aquêles que se destinam ao de-
senvolvimento regional devem ser obje-
to de lei. O Relator entende que o texto, 
no Capítulo do Orçamento, deixa bem 
claro que os orçamentos plurianuais têm 
de ser objeto de lel. De modo que em 
repetição no texto constitucional, julgo 
que seria uma superfectação. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
- Apenas estaríamos fazendo no caso, 
como já fizemos em outra hipótese: o 
assunto é da competência da União, nas 
atribuições específicas do poder próprio. 
Seria questão de definir competência. 
É o que vamos fazer, porque, aqui, é pa-
ra acrescentar, na parte relativa ao Po-
der Legislativo, a atribuição de legislar 
sôbre planos e programas e orçamentos 
plurianuais. V. Ex.a me havia feito uma 
ponderação e eu aquiesci. É que Vos-
sa Excelência entende que não se deve 
fazer em têrmos tão amplos: "planos e 

programas", mas dizer "planos e pro-
gramas nacionais ou regionais". Foi a 
sugestão de Vossa Excelência. Quanto 
à última parte, a conveniência é exa-
tamente para definir a competência do 
Poder Legislativo. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, o Relator expressa 
parecer favorável, mas dará redação 
que não inclue no projeto repetição, pois 
há outra emenda de S. Ex.a que deter-
mina devam vir ao Congresso, para se-
rem aprovados como lei, os planos de 
viação, educação e saúde. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Sim. Indo ao encontro de V. Ex.a para 
~sclarecer e ganhar tempo: lá, foi na 
parte relativa à competência da União, 
onde se dizia em têrmos específicos: 
planos de saúde, educação e plano de 
viação. Vossas Excelências encontraram 
uma fórmula única para, mediante lei. .. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Legislar sôbre - Art. 8.0 • Já há re-
ferência a plano. 

Parecer favorável à emenda, mas com 
ressalva de se fazer exame quanto à 
redação. 

O SR. PRESIDENTE (Senador José 
Guiomard) -V. Ex.a concorda? 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Senador José 
Guiomard) - Está aprovada a emenda. 

Emenda n.0 462, também de autoria 
do Senador Josaphat Marinho. Está fa-
cultada a palavra a quem quiser enca-
minhar a votação. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Sr. Presidente, desejaria neste caso 
apenas me fôsse esclarecida a razão de 
considerar-se a emenda prejudicada. Fiz 
o pedido de destaque para ressalva. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Foi aprovada a Emenda n.0 852. Pe-
diria a Vossa Excelência ... 
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O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Parece que a Emenda n.0 852 contém 
pràticamente a mesma matéria, apenas 
em forma diferente. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Quando do estudo de tôdas 
as emendas sôbre os arts. 69, 70 e 71, 
o Relator e o Sub-Relator tiveram en-
tendimentos com o Presidente do Tri-
bunal de Contas, e foi nessa emenda 
que finalmente se fixaram. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Muito obrigado. Vossa Excelência pode 
considerar o destaque retirado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador José 
Guiomard) - Retirado o destaque. 

Em votação o pedido de destaque para 
a Emenda n.0 469, também de autoria 
do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- A emenda está prejudicada, pois foi 
aprovada a Emenda n.0 877, de autoria 
do Deputado José Barbosa. 

O Sr. Martins Rodrigues - Pediria 
a V. Ex. a que examinasse conjuntamen-
te a Emenda n.0 512. É a mesma ma-
téria. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Nobre Deputado Martins Rodrigues, 
o que o Sub-Relator e o Relator acor-
daram foi estabelecer uma só regra pa-
ra a tramitação e votação das emendas 
constitucionais, tivessem elas origem em 
mensagem do Poder Executivo ou em 
proposta de parlamentares ou, ainda, 
das assembléias legislativas. Essa foi a 
orientação: tramitação no prazo de 60 
dias, e votação por maioria absoluta, em 
dois turnos. 1!1sse o critério que se 
adotou. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Pediria a atenção de V. Ex. a porque a 
Emenda n.0 513, itens 1 e 2, é a mesma 
Emenda n.0 877. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- A emenda de V. Ex. a estabelece ou-
tra regra para votação de emendas de 

origem parlamentar. Não estabelece o 
prazo de 60 dias, mas duas discussões 
no prazo mínimo de 15 dias, enquanu; 
que a Emenda n.0 877 equipara os dois 
casos. Na Constituição de 1946, o Presi-
dente da República não tinha atribuição 
de propor emendas constitucionais. En-
tão, o Sub-Relator e o Relator aceitaram 
dar ao Presidente da República mais esta 
competência, m as equiparando sua 
emenda às demais, sejam elas de origem 
parlamentar, sejam propostas pela maio-
ria das assembléias legislativas. Aliás, 
nesse Capítulo também aceitamos uma 
emenda: não será um têrço das assem-
bléias, mas a maioria das assembléias, 
cada uma decidindo por maioria. E as 
emendas propostas pelo Presidente da 
República serão discutidas e votadas 
dentro de certo critério, no prazo de 60 
dias, em dois turnos, aprovadas por 
maioria absoluta. 

Quero esclarecer a V. Ex. a que a tra-
mitação é uniforme para as iniciativas 
quer dos parlamentares, quer do Presi-
dente. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Estou de acôrdo com V. Ex.a 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
-Grato a Vossa Excelência. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO (Questão de ordem) - Sr. Presi-
dente, declaradamente, na justificação 
da emenda, meu objetivo era o de evitar 
que a emenda constitucional, de inicia-
tiva do Presidente da República, tivesse 
rito especial, distinto daquela emenda 
de origem parlamentar. Esclarecido ago-
ra que a emenda foi considerada preju-
dicada, por ter sido aprovada e do no-
bre Deputado Amaral Neto, que unifor-
miza o critério de tramitação das emen-
das, não há por que manter o destaque. 
Peço a V. Ex.a que o considere retirado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador José 
Guiomard) - Retirado o destaque. 

Vamos passar ao destaque requerido 
para a Emenda n.0 471, também de au-
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to ria do Sr. Senador Josaphat Marinho. 
Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 

O SR. VASCONCELOS TôRRES - A 
linguagem do projeto é invariável quan-
do se refere à subversão interna. Propõe 
o nobre Senador Josaphat Marinho que, 
no art. 63, § 2.0 , a expressão seja subs-
tituída por "comoção intestina", seme-
lhante, aliás, à da Constituicão de 46. 
Mantive o texto do projeto, rejeitando, 
portanto, a emenda do eminente Sena-
dor. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - No caso, Sr. Presidente, mante-
nho o pedido de destaque por não me 
parecer apropriada a expressão constan-
te do projeto. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, concordo com a reda-
ção do projeto; "comoção intestina" foi a 
expressão utilizada na Constituição de 
46 e no projeto a expressão que a subs-
tituiu com ligeiras modificações é a de 
"ameaça grave de subversão". Mante-
nho o parecer contrário à Emenda nú-
mero 471. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação a emenda. Não 
há ninguém que deseje usar da palavra 
para encaminhar a votação. Os Srs. 
Congressistas que aprovam a emenda, 
q u e i r a m permanecer como estão. 
(Pausa.) Aprovada. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, peço apenas a 
V. Ex.a que fique consignado que a re-
presentação do MDB votou pela aprova-
ção da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Trata-se de requerimento de 
destaque do Senador Aurélio Vianna pa-
ra a Emenda n.0 246/8. Matéria já vo-
tada nos casos dos itens I e II. 

Requerimento também para a Emen-
da n.0 428/8, itens III e IV. 

Requerimento de destaque do Sr. 
Deputado Chagas Rodrigues para a 

Emenda n.0 376, que deseja aprovar: 
"suprimam-se as seguintes expressões: 
salvo disposição constitucional ou" do 
art. 33, caput: "Os Deputados e Senado-
res, desde a expedição dos diplomas, até 
a inauguração da legislatura seguinte, 
são invioláveis no exercício do mandato, 
por suas opiniões, palavras e votos e, 
salvo disposição constitucional, ou em 
flagrante de crime inafiançável, não po-
derão ser presos nem processados sem 
licença de sua Câmara." 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Quer 
V. Ex. a que se suprima no caput do ar-
tigo 33 a expressão: "salvo disposição 
constitucional ou ... " 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES (Questão de Ordem) - Sr. Presi-
dente, solicitaria a Vossa Excelência que 
fizesse considerar conjuntamente a 
Emenda n.0 246, item 3.0 , porque a re-
dação do projeto, nesta matéria, está 
gravemente errada. Dêste modo, formu-
lei uma redação de acôrdo com a Cons-
tituição de 1946, que repõe na ordem a 
matéria aí disciplinada. Há neste parti-
cular um êrro grave para o qual pediria 
a atenção de Vossa Excelência e do no-
bre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex. a requereu destaque? 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Há destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Então, o Sr. Sub-Relator exa-
minará a questão, para me oferecer re-
querimento, a fim de que a matéria seja 
considerada desde logo, em face das duas 
emendas. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues 
- O pensamento do projeto é o mesmo, 
mas a redação é que está defeituosa; 
altera o sentido. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Na sua emenda há referência também à 
retirada dessa expressão? 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
É a emenda 246, item 3.0 , página 123. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - A emenda é realmente repe-
tição do texto da Constituição de 46, 
in verbis: 

"Desde a expedição do diploma até 
a inauguração da legislatura seguin-
te, os membros do Congresso Nacio-
nal não poderão ser presos, salvo 
flagrante de crime inafiançável, 
nem processados criminalmente, 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 autori-
ze, ou não, a formação da culpa. 
"§ 2.0 - Em se tratando de crime 
comum, se a licença para o proces-
so criminal não estiver resolvida em 
cento e vinte dias, contados da 
apresentação do pedido, êste será 
incluído em ordem do dia, para ser 
discutido e votado, em caráter pre-
ferencial, independente de parecer." 
"§ 3.0 - A Câmara interessada de-
liberará sempre pelo voto da maio-
ria dos seus membros." 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, entendo que 
é necessária a permanência da expres-
são "salvo disposição constitucional", 
porque o projeto estabelece o quorum 
classificado de 2/3, na hipótese dos 
arts. 151 e 154, § 2.0, enquanto aqui se 
estabelece apenas o quorum da maioria 
de uma das Casas. 

De modo que sou contrário à emenda 
do nobre Deputado, cujo destaque foi 
solicitado pelo nobre Deputado Chagas 
Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Antes de iniciar a votação, 
solicito ao Relator que me informe o 
seguinte: Com a substituição proposta 
pelo Deputado Martins Rodrigues, fiquei 
com a impressão de que se tratava ape-
nas de ressalvar a imunidade do ponto 
de vista processual, mas não do ponto de 

vista material, porque não se restabele-
cia também o dispositivo quanto à imu-
nidade em relação a opiniões, palavras 
e votos. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o Deputado 
Arruda Câmara. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Sr. Presidente, o artigo 33, realmente, 
não poderá ser mantido na sua redação 
atual, porque êle fundiu dois dispositi-
vos relativamente à imunidade de Depu-
tados Federais e incidiu num absurdo: 
considera em exercício de um mandato 
apenas o Deputado diplomado. 

Mas a redação fundiu, no art. 33, os 
dois dispositivos da Constituição an-
terior. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -É o que estou observando, em 
relação à emenda do Sr. Deputado 
Martins Rodrigues. Se aprovada, esta-
ríamos correndo o risco de fazer inclu-
são, no projeto, de um dispositivo com 
imunidades formais, quer dizer, licença 
para processo; não estaríamos consig-
nando o outro dispositivo, que trata da 
imunidade material. O projeto realmen-
te fundiu os dois dispositivos. Estou pe-
dindo apenas atenção para êste ponto. 

Com a palavra, para esclarecimento, o 
nobre Deputado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Desejo do Relator o seguinte 
esclarecimento. 

Parece-me que, quando se votou a 
matéria referente ao art. 150, aprovou-
se um parágrafo, explicitando que, na-
quelas hipóteses, se faz necessária a 
aprovação da Câmara ou do Senado, 
conforme o caso. 

O Sr. Senador Antônio Carlos -
Isto ocorreu. Não só foi aprovado o pa-
rágrafo único do art. 150, de acôrdo com 
o parecer do Sub-Relator Wilson Gon-
çalves, como também foi alterado o 
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quorum para suspensão das garantias 
constitucionais no período de estado de 
sítio. 

Daí o ponto de vista do Relator, de 
que a expressão "salvo disposições cons-
titucionais" é necessário permaneça no 
art. 33. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES - Não me oponho a que fique a 
expressão. Queria ter a tranqüilidade, 
que Vossa Excelência me deu, e isto me 
leva a retirar uma emenda que apre-
sentei, porque minha idéia inicial era 
vincular ou fazer remissão do art. 33 ao 
art. 150. Isso não mais se faz mister, 
porque o art. 150 cuidou da espécie. 

Assim, Sr. Presidente, retiro o desta-
que para essa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro o requerimento de re-
tirada de destaque do Sr. Deputado 
Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, peço a pala-
vra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Para uma questão de ordem, 
tem a palavra o nobre Deputado Martins 
Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES (Questão de ordem.) - Sr. Presi-
dente, quando fiz uma objeção à redação 
do artigo 33, Vossa Excelência disse que 
minha redação excluía a parte da imu-
nidade com relação ao exercício do man-
dato. Não quis foi misturar as duas coi-
sas, porque acho que a regra tem de ser 
disciplinada diferentemente, para que 
se desdobrem as conseqüências de au-
torização para o processo em parágra-
fos diversos. Mas o item V da mesma 
Emenda n.0 246 manda que se inclua um 
artigo dizendo que Deputados e Senado-
res são invioláveis no exercício do man-
dato por suas opiniões, palavras e votos. 
O que não me parece razoável é confun-
dir as duas situações, porque os parágra-
fos desdobram as conseqüências de modo 

diferente. É uma questão de técnica le-
gislativa, mas em todo o caso, me pa-
rece muito importante. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Chagas Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Sr. Presidente, a minha im-
pressão é de que estas palavras, "salvo 
disposição constitucional", só tinham 
razão de ser entendidas em conexão com 
o art. 151, desde que se desse a êste a 
interpretação de que, nesta hipótese, não 
h a veria necessidade de licença. 

Ora, Sr. Presidente, se nós admitimos 
que em qualquer hipótese o Deputado, 
para ser processado, precisa antes de 
licença da Câmara, não vejo como jus-
tificar a permanência desta expressão 
"salvo disposição constitucional". "Os 
Deputados e Senadores, desde a expedi-
ção dos diplomas, até a inauguração da 
legislatura seguinte, são invioláveis no 
exercício do mandato, por suas opiniõe.>, 
palavras e votos e, salvo disposição con.3-
titucional, ou em flagrante de crime 
inafiançável, não poderão ser presos 
nem processados sem licença de sua Câ-
mara." 

Gostaria que o nobre Relator expli-
casse qual a hipótese de "salvo disposi-
ção constitucional." Qual o dispositivo 
constitucional que permite ou autoriza 
que o Deputado seja prêso ou processa-
do sem licença de sua Câmara. De modo 
que não há mais razão de ser para esta 
permanência aqui. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - A re-
gra geral é a do art. 32 quanto à auto-
rização e do art. 36, § 1.0, que foi modi-
ficado por emendas. De modo que há 
uma variação do quorum para a con-
cessão da licença. Daí a necessidade da 
permanência do "salvo". 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Mas, aqui não se trata de 
quorum. Trata-se da existência ou não 
da licença. Desde que haja a licença 
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não importa o quorum, o Deputado só 
pode ser processado ... 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Per-
mita Vossa Excelência. O "salvo" se re-
fere à inviolabilidade do exercício do 
mandato. No caso do estado de sítio, 
são suspensas as garantias e, por 2/3 da 
Câmara respectiva, essas imunidades 
podem ser suspensas. Daí "salvo dispo-
sição constitucional." 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES- Pediria a atenção de Vossa Ex-
celência para a impropriedade que exis-
te na redação do art. 33, quando diz 
que "os Deputados e Senadores, desde a 
expedição dos diplomas até a inaugura-
ção da legislatura seguinte são inviolá-
veis, no exercício do mandato, por suas 
opiniões, palavras e votos, e, salvo dis-
posição constitucional, não poderão ser 
presos nem processados sem licença de 
sua Câmara." 

Veja V. Ex.a que a expedição do diplo-
ma não implica no exercício do manda-
to. Eu perguntaria se essa parte já foi 
corrigida. Há uma visível improprieda-
de resultante da fusão de dois artigos. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
A mistura das duas hipóteses é que deu 
nesse disparate. Permite a imunidade 
por palavras, atos e votos, desde a expe-
dição do diploma, o que não existe. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Pediria a atenção de V. Ex. a 
para que fôsse feita uma redação com-
patível. É evidente que o Deputado des-
de a expedição do diploma não está no 
exercício do mandato. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - A 
hipótese só se aplica quando estiver no 
exercício. Se não estiver no exercício, 
aplica-se a regra relativa aos outros ca-
sos. Não vejo por que se deva fazer dis-
tinção. A regra do projeto é até mais 
ampla. Evidentemente, se êle não está 
no exercício do mandato. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
É errado. Não se advertiu de que estava 

cometendo êrro grave. Não há imuni-
dade em relação a palavras e votos senão 
depois que o Deputado está no exercício 
do mandato. Daí a necessidade de dis-
tinguir. É um êrro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Aurélio Vianna. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
- Gostaria mesmo de uma explicação 
dos doutos em análise lógica, porque, Sr. 
Presidente, nobres Congressistas, esta-
mos verificando que não faz sentido 
como está redigido no artigo, êste "salvo 
disposição constitucional." 

Os Deputados e Senadores, desde a 
expedição dos diplomas até a inaugura-
ção da legislatura seguinte, são inviolá-
veis no exercício do mandato, por suas 
opiniões, palavras e votos, e, salvo dis-
posição constitucional" ... "E - conjun-
ção aditiva - " ... ou em flagrante de 
crime inafiançável etc." Não faz sentido 
êsse "e, salvo disposição constitucional." 

Vamos agora fazer a ligação entre "e" 
e o seu complemento adiante: "e, em 
flagrante de crime inafiançável." Não há 
sentido algum. 

Antigamente estudávamos nos colégios 
análise lógica e gramatical. Depois isso 
perdeu o sentido. Os velhos professôres 
foram relegados a segundo plano. Hoje 
apenas lemos e confiamos mais ou me-
nos. Deu-se um sentido diferente. Não 
se analisa texto nem contexto. 

Então, vemos - perdoem-me - aber-
rações dessa natureza: "e salvo disposi-
ção constitucional ou em flagrante de 
crime inafiançável". Não vejo qualquer 
sentido. Se eliminarmos o "e" - no 
exercício do mandato por suas opiniões, 
palavras e votos, "salvo disposição cons-
titucional em contrário" "ou" em fla-
grante de crime inafiançável - já ago-
ra é, outra questão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Permita que faça uma pon-
deração, pois aproveito a questão de 
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ordem suscitada pelo Sr. Deputado Cha-
gas Rodrigues, para o efeito de sugerir, 
diante das várias emendas que estão 
sendo trazidas, o seguinte. O que se 
anunciou, em primeiro lugar, foi a 
emenda para a qual pediu destaque o 
Sr. Deputado Chagas Rodrigues, segun-
do a qual mandava que se suprimissem 
as seguintes expressões "salvo disposição 
constitucional". E me sinto em dificul-
dade para submeter a votos essa emen-
da que manda suprimir a expressão "sal-
vo disposição constitucional em contrá-
rio", mas estou de acôrdo em que se su-
primam as expressões "disposição cons-
titucional ou". Se suprimimos o "salvo", 
exprimiremos apenas que não pode ser 
prêso em flagrante de crime inafiançá-
vel. Suprima-se o "salvo" e, em flagran-
te de crime inafiançável, não poderão 
ser presos sem licença da Câmara. Se-
ria exatamente o contrário daquilo que 
desejamos dizer. 

De modo que peço a atenção do Sr. 
Deputado Chagas Rodrigues, a fim de 
resolver a minha dificuldade em face 
dos pareceres e contradições. Se Sua 
Excelência concordar com meu ponto de 
vista e retirar o seu destaque, porque 
a votação do seu destaque tornaria o 
texto totalmente ininteligível, nós ire-
mos apreciar a matéria através da 
emenda proposta pelo Sr. Deputado 
Martins Rodrigues, em relação à qual 
seria dado o parecer. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Então retiro o destaque referente a esta 
emenda que, como V. Ex. a sabe, não é 
de minha autoria, mas que, à primeira 
vista, me pareceu aconselhável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Defiro o pedido e vou anun-
ciar a Emenda Martins Rodrigues, pe-
dindo especificamente sôbre ela o pare-
cer do Relator, e lembrando que existe, 
do Senador Oscar Passos, uma emenda 
sôbre a mesma matéria. Quer dizer, a 
emenda abrange também a questão da 
supressão do parágrafo 2.0 • A substituição 

feita na Emenda Martins Rodrigues im-
plicará também a supressão do pará-
grafo 2.0 • Então, a emenda do Senador 
Oscar Passos será ... 

O Sr. Senador Oscar Passos - A 
Emenda Martins Rodrigues dá também 
uma redação diferente ao parágrafo 2.0 , 

como eu proponho também. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) - Exatamente. Por isso, a ma-
téria pode ser examinada em conjunto. 
Então, o Sr. Senador Aurélio Vianna 
estará atendido na sua observação, se 
fôr apreciada a matéria. Primeiro por-
que, aceita a emenda, estará resolvida 
a questão; recusada a emenda, fica en-
tendido que o assunto terá de ser resol-
vido mediante emenda de redação. Nio 
poderá prevalecer o texto. 

Tem a palavra o Sr. Relator para ma-
nifestar-se agora sôbre a Emenda Mar-
tins Rodrigues. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães. 

O SR. DEPUTADO ULYSSES GUIMA-
RAES (Encaminhamento de votação) -
Sr. Presidente, trata-se de um problema 
de técnica legislativa que reputo elemen-
tar. Não há discordância sôbre o funda-
mento. Existe o des·ejo de separar duas 
coisas que são diferentes. Inviolabilidade 
é uma coisa; imunidade é outra coisa. 

A inviolabilidade é para opinião, e 
opera somente depois de estar o Depu-
tado ou o Senador em exercício. Há até 
uma interpretação de que a imunidade 
só opera nos discursos no Congresso Na-
cional, quando já em exercício o Depu-
tado ou Senador. Quanto à imunidade, 
ela já se opera desde a expedição do 
diploma. Então, porque não há modifi-
cação, poderíamos ficar até com a Cons-
tituição de 1946. É a mesma coisa. Num 
artigo se coloca a espécie referente à 
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inviolabilidade, que é o item 5 da Emen-
da n.0 246, dizendo o seguinte: 

"Os Deputados e Senadores são in-
violáveis no exercício do mandato, 
por suas opiniões, palavras e votos." 

Depois, regula-se, pelo inciso III, a es-
pécie referente à imunidade: 

"Desde a expedição do diploma até 
a inauguração da legislatura seguin-
te, os membros do Congresso Nacio-
nal não poderão ser presos, salvo 
etc. etc." 

Desejo, Sr. Presidente, justamente 
convocar a atenção do nobre Sr. Rela-
tor sôbre êste problema que me parece 
de técnica legislativa. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Com a palavra o nobre Re-
lator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Sr. Presidente, a proposta do nobre 
Deputado Martins Rodrigues é a de se 
aprovar o item 5 da emenda de sua au-
toria, n.0 246, que seria o caput do arti-
go 33, e se incluírem como parágrafos os 
itens da Emenda n.0 246/3, "desde a ex-
pedição do diploma ... "; "no caso de 
crime inafiançável. .. "; em se tratando 
de crime comum ... " "§ 3.0 - A Câmara 
interessada deliberará sempre pelo voto 
da maioria de seus membros". 

O Relator concorda, desde que fique 
no projeto a regra do § 2.0 : 

"Se a respectiva Câmara não se ma-
nifestar sôbre o pedido dentro de 60 
dias, a licença para o processo será 
automàticamente concedida." 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Não aceito essa regra do § 2.0 do art. 33 
do projeto, mas, sim, a do § 2.0 do mes-
mo artigo, na Emenda n.0 246. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
- Face aos esclarecimentos da Presi-
dência, dou parecer favorável à Emenda 
n.0 246, item 3.0 , com exceção da parte 
final do § 2.0 , para manter o § 2.0 do 
art. 33 do projeto, dou parecer favorável 

à Emenda n.0 246, item 5.0 , para ser o 
caput do art. 33. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Senador 
Oscar Passos. 

O SR. SENADOR OSCAR PASSOS 
-Sr. Presidente, não me parece razoável 
se pretenda manter a redação do § 2.o do 
art. 33 do projeto, isto é, dar valor à 
omissão, permitir que, por omissão, seja 
a Câmara autorizada a conceder licença 
para processar um Deputado. 

A redação do projeto diz que, se a res-
pectiva Câmara não se manifestar sôbre 
o pedido dentro de 60 dias, a licença é 
automàticamente concedida. Então, a 
maioria ocasional ausenta-se do Plená-
rio, não se reúne para apreciar a maté-
ria, e a licença está, automàticamente 
concedida? Estaríamos dando valor à 
omissão. 
~ste é um dos assuntos mais impor-

tantes que a Câmara e o Senado têm 
de resolver - a licença para processar 
seus membros. É aí que cada um de nós 
tem de assumir a responsabilidade de 
seu voto, respondendo em Plenário, no-
minalmente, sim ou não. Compreendo 
não se possa ficar na situação atual, 
em que as Câmaras não se reúnem, não 
dão solução aos pedidos para processar 
Deputados, mas também não deve ser 
assim. Tanto a Câmara como o Senado 
devem ter prazo para se manifestarem 
sôbre a matéria, porque não é assunto 
para brincadeiras. Então, a emenda que 
apresentei, que é, em outros têrmos, a 
emenda do Deputado Martins Rodrigues, 
diz: 

"Se a Câmara respectiva não se ma-
nifestar dentro de 60 dias ... " 

digo eu - e o nobre Deputado Martins 
Rodrigues vai para 120 dias -

" ... o assunto é incluído automàti-
camente na Ordem do Dia para ser 
apreciado." 

Mas não se compreende que a licença 
para processar Deputados seja concedi-
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da pela ausência, pela falta de número 
da Câmara ou do Senado. É a razão da 
minha emenda. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Sr. 
Presidente, as ponderações do nobre 
Senador Oscar Passos são de todo res-
peitáveis. Mas a experiência nos apon-
ta o fato inegável de que, com a inclu-
são obrigatória na Ordem do Dia, ou 
sem ela, os processos de licença para 
processar parlamentares nunca chegam 
a ter uma solução nas respectivas Casas. 
Não acredito que, se houver êsse 
prazo, se use do recurso protelatório, 
porque a regra proposta pela emenda 
também não exclui o recurso protelató-
rio. Vossa Excelência, velho parlamen-
tar, sabe que a protelação também é 
possível com a inclusão na Ordem do 
Dia. 

O SR. SENADOR OSCAR PASSOS 
Em caráter preferencial como está na 
emenda do Deputado Martins Rodrigues, 
não seria possível. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Se não houver mais quem 
peça a palavra, vamos votar a emenda 
nos seguintes têrmos: primeiro, vota-
mos a emenda do Sr. Deputado Martins 
Rodrigues quanto ao princípio da imu-
nidade material, isto é, a inviolabilidade 
no exercício do mandato, por palavras, 
votos, debates, opiniões. Esta é a pri-
meira parte. Isto feito, passaremos a 
votar a segunda parte referente à imu-
nidade formal - licença para processar 
Deputado ou Senador - que importa na 
aceitação do texto da Constituição de 
46. Apreciadas estas, então iremos tra-
tar da questão suscitada pelo Sr. Sena-
dor Oscar Passos, porque esta é matéria 
diferente. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
parecer do Sr. Relator quanto à emen-
da do Sr. Deputado Martins Rodrigues, 
relativamente à imunidade material, 
queiram conservar-se como e s tão. 
(Pausa.) Aprovado. 

Os Srs. Congressistas que aprovam o 
parecer do Sr. Relator quanto à emen-
da do Sr. Deputado Martins Rodrigues, 
sôbre a imunidade formal, isto é, dar 
relativamente à matéria, redação igual à 
da Constituição de 46, queiram conser-
var-se como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Agora, a outra questão. 
Essa outra questão tem de ser posta 

como uma emenda, que, no caso do Se-
nador Oscar Passos, primeiramente dizia 
que se tratava de uma substituição. Sua 
Excelência pref·ere, então, a fórmula do 
Deputado Martins Rodrigues. Parece-me 
que vamos pôr, preliminarmente, esta 
questão. Os Srs. que concordam em que 
seja mantido o projeto, isto é, que se 
declare que o prazo de 60 dias é aquêle 
dentro do qual deva haver o pronuncia-
mento de uma Câmara ... 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA -
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador. 

O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
l:embrou o nobre Senador Oscar Passos 
que se poderia incluir na sua emenda 
aquela cláusula da Emenda Martins Ro-
drigues, em caráter preferencial. Sabe-
mos que, quando a proposição é incluída 
em caráter preferencial, e havendo inte-
rêsse de uma maioria, a tramitação, em 
qualquer das duas Casas do Congresso 
Nacional, é rápida, principalmente agora 
com as novas normas regimentais. 

O Deputado Ivan Luz lembrou muito 
bem a questão. Foi uma das grandes 
lutas no Congresso aquela a que se as-
sistiu em tôrno dêste assunto. Confesso 
que, em princípio, não sou contrário ao 
que estabelece o § 2.0 do art. 33. Houve 
abusos que serviram muito para uma es-
pécie de processo de desmoralização do 
Congresso. Tudo se fazia para que o 
parlamentar não fôsse entregue à Jus-
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tiça, para ser julgado no caso de cri-
mes comuns. Tornou-se isto uma regra. 
Um absurdo! Mas lembram representan-
tes do povo de ambas as correntes, co-
mo agora mesmo um dos elementos da 
corrente a que V. Ex. a pertence, que não 
se pode deixar de cercar de certos cuida-
dos também o parlamentar, quanto ao 
disposto no § 2.0 do art. 33. Acho o 
prazo de 120 dias muito extenso, con-
fesso. Se me tivesse lembrado, teria fei-
to uma emenda até para 30 dias, con-
quanto que, em caráter preferencial, a 
matéria fôsse incluída na Ordem do Dia. 
De qualquer maneira, seria necessária 
essa inclusão, na Ordem do Dia, em ca-
ráter obrigatório, em caráter de urgência, 
em caráter preferencial, de tal modo que, 
dentro de prazo curto, a Câmara fôsse 
obrigada a manifestar-se. 

Era a observação que eu desejava 
fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator 
para pronunciar-se sôbre a questão que 
acaba de ser posta, isto é, a da subs-
tituição do texto do parecer por outro 
e, também, sôbre a possibilidade da am-
pliação do prazo de 60 para 120 dias. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, volto a esclarecer à 
Comissão que a questão não se apresen-
ta de modo a que se possa opinar singe-
lamente. Inicialmente o critério era o 
de que a Câmara não tinha qualquer re-
gra limitativa do seu poder de prolon-
gar a tramitação dêsses pedidos de auto-
rização, e êles dormiam nas gavetas da 
Comissão de Constituição e Justiça. O 
segundo critério que se adotou, da inclu-
são automática na Ordem do Dia ... 

O Sr. Senador Oscar Passos - É o da 
Emenda n.0 9. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- . . . não deu resultado também. Não 
houve qualquer decisão. Desejo ouvir do 
nobre Senador esclarecimentos sôbre a 
ampliação do prazo para 90 dias, a fim 

de que também não se faça com que o 
prazo exíguo de 60 dias venha a permitir 
o uso da declaração automática como um 
instrumento de facciosismo. É o meu pa-
recer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Vou submeter à votação opa-
recer do Relator. Sua Excelência aceita 
o prazo de 90 dias, mas mantém, pelas 
razões que apresenta, a inclusão do pro-
cesso na Ordem do Dia, dentro dêsse 
prazo. 

O próprio interessado, Deputado ou 
Senador, deve pleitear que se julgue o 
seu caso. Agora, se se escoar o prazo, 
independentemente de apreciação, se 
houver essa omissão, já agora em no-
venta dias, o decurso do prazo implica-
rá na concessão automática da licença. 

O Sr. Senador Oscar Passos - Mas 
êsse prazo corre inclusive durante as fé-
rias parlamentares? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O prazo de noventa dias é 
a partir do pedido de licença. Aqui não 
se considera isso. Parece mais matéria 
de regimento. O mesmo fizemos com o 
caso de remessa de projetos do Govêrno 
- que só depois de recebidos, só depois 
de o Congresso estar em funcionamen-
to. Se está em férias, não se pode ma-
nifestar. 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - A 
manifestação exige que esteja em exer-
cício. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -E com essa ampliação do pra-
zo, não haverá recesso que seja supe-
rior a 90 dias. 

o Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, por ser matéria de decisão 
da nossa bancada, quero que conste de 
Ata. Contra o nosso voto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Constará de Ata que foi con-
tra o voto da bancada do MDB. Está, 
assim, prejudicado o requerimento do Sr. 
Senador Oscar Passos. 
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O Sr. Deputado Martins Rodrigues 
requer destaque a fim de ser rejeitada 
a Emenda n.0 380. 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. SENADOR VASCONCELOS 

TôRRES- Sr. Presidente, o nobre Depu-
tado Chagas Rodrigues pediu destaque 
para uma emenda de minha autoria, que 
visava dar competência à Mesa do Con-
gresso Nacional, para decidir sôbre hipó-
teses previstas nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 33. 

Sr. Presidente, era um princípio que 
eu queria estabelecer, o de que na au-
sência dos Srs. Parlamentares, as Mesas 
dispusessem do necessário poder de de-
cisão, nas hipóteses previstas. Entre-
tanto, já que o nobre Deputado Chagas 
Rodrigues pede destaque para a emenda, 
a fim de ser rejeitada, ainda que não 
a tenha justificado, vou reformular o 
meu parecer, rejeitando a Emenda 
n.0 380. 

O Sr. Senador Antônio Carlos - De 
acôrdo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação o parecer do Sr. 
Sub-Relator, apoiado pelo Sr. Relator. 
(Pausa.) Aprovado. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna requer 
destaque para a Emenda n.0 473. Dou 
a palavra ao Sr. Sub-Relator, para emi-
tir seu parecer. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS 
TôRRES - Sr. Presidente, o Senador 
Oscar Passos pediu destaque para a 
Emenda n.0 473, que visa a substituir a 
redação do § 4.0 do Art. 40 pelo se-
guinte: 

"Cada Território terá 2 Deputados." 
Sr. Presidente, tanto eu quanto o Re-

lator-Geral entendemos que os Territó-
rios deveriam ter apenas um represen-
tante. Posteriormente, estudando a ma-
téria, com subsídios fornecidos por Sua 
Excelência, convencemo-nos realmente 
da necessidade de terem os Territórios 
2 representantes. Reformulo, pois, o 

meu parecer para acatar a emenda da-
quele nobre colega. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - O Sr. Relator concorda com 
o parecer do Sr. Sub-Relator? 

O Sr. Senador Antônio Carlos - Sim, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Em votação a emenda. 
(Pausa.) Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Requerimento de destaque do 
Sr. Deputado Chagas Rodrigues para a 
Emenda n.0 513/8, que manda suprimir o 
art. 59, item 1.o 

O SR. SENADOR VASCONCELOS 
TõRRES - O nobre Deputado Martins 
Rodrigues quer suprimir o item 1.0 do 
art. 59, que diz: 

É da competência exclusiva do Pre-
sidente da República a iniciativa das 
leis: 
1) que disponham sôbre matéria fi-

nanceira." 
Sr. Presidente, mantenho o parecer, 

rejeitando a emenda apresentada pelo 
Sr. Deputado Martins Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo)- Tem a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- Sr. Presidente, o projeto, como tive 
ocasião de expor na sessão de ontem, es-
tabelece, em matéria financeira, regras 
disciplinadoras, não somente para ação 
do Poder Legislativo, mas também, para 
ação do Poder Executivo. Ao examinar as 
emendas cujos destaques foram apre-
sentados pelo nobre Deputado Paulo Sa-
rasate, tive ocasião de revelar meu en-
tendimento quanto ao sistema estabele-
cido no projeto. Dentro dêsse sistema, 
se encarta a competência exclusiva do 
Presidente da República, da iniciativa 
das leis que disponham sôbre matéria 
financeira. Entendo que a regra deve 
permanecer no texto do projeto. (Muito 
bem.) 



-713-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Se-
nador Josaphat Marinho. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Sr. Presidente, data venia do 
nobre Relator e do nobre Sub-Relator, a 
norma é excessiva. O projeto visa a dar 
exclusividade de competência ao Pre-
sidente da República para a iniciativa 
dos projetos de lei financeira. 

Ora, a norma que vinha dominante 
até 1965 era a de criar esta restrição 
apenas para o Senado. Ainda assim ha-
via opiniões respeitáveis no sentido de 
que a restrição imposta ao Senado era 
apenas para as leis criadoras de despe-
sas, geradores de ônus, não envolvendo 
aquelas de caráter puramente normati-
vo. Mas elaboramos em 1965 o projeto 
de emenda à Constituição que se trans-
formou na Emenda Constitucional 
n.0 17. Nessa emenda incluímos as nor-
mas provenientes do Ato Institucional 
limitativo da competência do Congresso 
quanto às leis criadoras de despesas e 
quanto às emendas destinadas a alterar 
as leis que, oriundas de iniciativa do Pre-
sidente da República, importassem na 
elevação de ônus. Então, estabeleceu-se, 
no art. 6.0 da Emenda Constitucional 
n.0 17, a seguinte redação para os pará-
grafos do art. 67 da Constituição: 

§ 1.0 - Cabe à Câmara dos Depu-
tados e ao Presidente da República 
a iniciativa dos projetos de lei sô-
bre matéria financeira; 
§ 2.0 - Ressalvada a competência 
da Câmara dos Deputados, do Se-
nado e dos Tribunais Federais, no 
que concerne aos respectivos serviços 
administrativos, compete exclusiva-
mente ao Presidente da República a 
iniciativa das leis que criem cargos, 
funções ou empregos públicos, au-
mentem vencimentos ou a despesa 
pública e disponham sôbre a fixação 
das Fôrças Armadas." 

E diz mais êste parágrafo 2.0 que aos 
projetos oriundos dessa competência ex-

clusiva do Presidente da República não 
serão admitidas emendas que aumentem 
a despesa prevista. 

Ora, essas duas normas são evidente-
mente bastantes, num regime de podê-
res equilibrados, em que deve prevalecer 
o sistema de freios e contrapesos. 

O Congresso não pode, por nenhuma de 
suas Câmaras, ter a iniciativa de lei que 
crie despesa, que aumente vencimentos. 
O Congresso não pode também emen-
dar os projetos de lei de iniciativa do 
Presidente da República, no que concer-
ne a aumentos de despesa, mas se reser-
va à Câmara dos Deputados a capaci-
dade de ter a iniciativa de leis financei-
ras - claro que daquelas leis de caráter 
normativo, daquelas leis que estabeleçam 
a disciplina da vida financeira, o que 
não perturba a vida administrativa, nem 
reduz a competência do Presidente da 
República. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães 
- Estou de acôrdo com o que V. Ex. a 
está dizendo. Pediria licença para rápi-
da intervenção, principalmente dada a 
importância excepcional da matéria. 
Queria que o nobre Sr. Relator ponde-
rasse o seguinte: a reforma bancária foi 
iniciada e efetivada no Congresso. o 
próprio Sr. Presidente da República, em 
discurso, quando sancionou essa impor-
tante lei, disse ser ela uma grande con-
tribuição do Congresso. Ora, vigindo ês-
te trecho, não se poderia mais alterar. 
Se, amanhã, algum Deputado ou Sena-
dor desejar qualquer modificação em 
alíquotas, por exemplo, na distribuição 
dos impostos sôbre lubrificantes - é 
matéria financeira - não poderá fazê-
la. Evidentemente, no início, se pensou 
em despesa, o que já está no item 11, 
como V. Ex. a disse muito bem, ou des-
pesa pública, o que já é muito. Mas im-
pedir, nesta extensão, que o Congresso 
tenha o poder de iniciativa, em matéria 
financeira, é demais. É poder concor-
rente. Vai muito além das marcas que 
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se quis exageradamente estabelecer co-
mo restrição à iniciativa congressual. 

O SR. SENADOR JOSAPHAT MARI-
NHO - Como se vê, Sr. Presidente, o 
nobre Deputado Ulysses Guimarães traz 
subsídios valiosos à apreciação da ma-
téria. Não se trata de reivindicação de 
caráter financeiro de nenhuma agre-
miação partidária. Não se cuida de ex-
trair competência do Poder Executivo 
para conferi-la ao Poder Legislativo. 
Cuida-se apenas de manter uma regra 
que já foi por sinal admitida pelo pró-
prio Govêrno revolucionário, quando se 
elaborou a Emenda Constitucional n.0 17. 
A manutenção da competência concor-
rente da Câmara dos Deputados com o 
Presidente da República para iniciativa 
de lei financeira, que não envolva cria-
ção de despesas, corresponde à tradição 
de nosso Direito e não acarreta incon-
veniente de qualquer índole, quer do 
ponto de vista político, quer do ponto 
de vista administrativo, quer quanto à 
disciplina da vida financeira do País. 

Por estas razões, Sr. Presidente, insis-
timos no apêlo aos nobres Relatores, 
para que revejam o critério, no sentido 
de admitir a emenda. (Muito bem.) 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
- O Relator entende que o projeto pre-
tende instituir um sistema no qual é es-
tabelecida, em matéria de gestão finan-
ceira, uma série de restrições e normas 
limitativas, inclusive ao Poder Executivo. 
A proposta é de supressão. Entre a su-
pressão pura e simples e a manutenção, 
o Relator dá parecer favorável à manu-
tenção. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Em votação. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho -
Sr. Presidente, pedimos votação nomi-
nal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Vamos proceder à chamada. 
Os Srs. Congressistas que aprovam o 
parecer do Sr. Relator responderão sim. 

Neste caso, ficará mantido o projeto e 
rejeitada a emenda. Os que responderem 
não estarão rejeitando o parecer e apro-
vando a emenda. A Secretária vai pro-
ceder à chamada. 

(Votação.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 

Aleixo) -Foram apurados 11 votos com 
o parecer; 9 contra. Está rejeitada a 
emenda e aprovado o parecer. 

Sôbre a mesa requerimento do Sr. 
Deputado Chagas Rodrigues, de desta-
que para a Emenda n.0 513/6, que manda 
suprimir o art. 56. 

Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 

Sr. Presidente, o art. 56 versa a delega-
ção de podêres ao Presidente da Repú-
blica. 

O Deputado Chagas Rodrigues pede 
destaque. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (Encaminhamento de votação.)-
Sr. Presidente, o art. 53 já estabelece pra-
zo fatal para a conversão dos projetos em 
lei. Vemos pelo art. 59, que acaba de ser 
aprovado, esta competência exclusiva. O 
art. 57 também atribui ao Presidente da 
República a faculdade de baixar decreto 
com fôrça de lei, o que não existe em 
qualquer Constituição moderna. Ora, Sr. 
Presidente, diante disso, entendi de re-
querer destaque, para que se procedesse 
à supressão do art. 56. Não vejo mais 
necessidade para essa delegação. Se o 
Presidente da República já dispõe de 
todos êsses meios e recursos para atuar 
diretamente na elaboração legislativa, 
por que essa delegação? Poder-se-ia jus-
tificar a delegação, se o Presidente da 
República não dispusesse da faculdade 
de mandar os seus projetos, com a pos-
sibilidade de tê-los convertido em lei em 
prazos relativamente curtos. :l!:sse enten-
dimento é também o do nobre consti-
tucionalista Seabra Fagundes. Estamos 
com uma preocupação, a meu ver avas-
saladora, de levar ao Poder Executivo 
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podêres e mais podêres, quando na rea-
lidade isto deixa mal o Poder Legisla-
tivo, se devemos acelerar o processo 
legislativo, se devemos lutar pela efi-
ciência e pela produtividade das leis, não 
devemos também chegar a êsse ponto 
extremo, Sr. Presidente. Daí o meu pe-
dido. Solicito, portanto, seja aprovado o 
destaque e que o nobre Relator com-
preenda que há demasia, há excesso, 
pelo que se faz necessário suprimir o 
art. 56. Assim a figura da delegação 
seria retirada, uma vez que o Presidente 
da República já dispõe de outros meios, 
conforme citei, decorrentes do art. 57, 
que lhe permite baixar decretos-leis, 
bem como do art. 59, que lhe dá com-
petência exclusiva, e, ainda, sobretudo, 
do art. 53, que lhe permite enviar pro-
jetos sôbre qualquer natureza, os quais 
serão convertidos, em prazos curtos, em 
dispositivos legais. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. DEPUTADO ARRUDA CÂMARA 

(Para encaminhar a votação.) - Sr. 
Presidente, quero apenas dar um escla-
recimento. Suprimir o art. 56, deixando 
o art. 54, é o maior dos absurdos, porque 
a delegação está no art. 54. O art. 56 dis-
ciplina a maneira de fazer essa delega-
ção. Suprimir-se um e deixar-se o outro, 
coloca-nos num impasse: dá-se a dele-
gação e não se regula a maneira de con-
cedê-la. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Ficaria prejudicada essa parte, nobre 
Deputado. Ficaria apenas o art. 53, que 
permite sejam os projetos sôbre qual-
quer matéria convertidos em lei eviden-
temente, atendida a emenda e feita a 
supressão do art. 56, não poderia sub-
sistir esta parte do art. 54. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
Promove v. Ex.a então um destaque para 
suprimir o art. 54. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
A Emenda n.o 513 é sistemática, não por 
êsse sistema asfixiante do projeto, em 
matéria de que acaba por extinguir tôda 

a competência do Poder Legislativo; 
ela é sistemática, porque obedece aos 
princípios normativos, em tôda a sua 
extensão. 

O art. 57, que trata da delegação ex-
terna ao Presidente da República é 
expresso; mas o art. 54, que trata ao 
mesmo tempo da delegação interna das 
Comissões e da delegação externa, êsse 
sofreu, na emenda de minha autoria, 
uma transformação para disciplinar 
apenas a delegação interna. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- ftsse deve ser outro destaque. Estou 
mostrando outro absurdo. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
V. Ex.a não está esclarecido. Há outro 
destaque em tôrno do assunto. O mal é 
que a matéria está sendo discutida em 
capítulos distantes. O Relator está pro-
cedendo dessa forma, que não me pare-
ce muito aconselhável. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Efetivamente, há um destaque para o 
art. 54, Emenda 513/4, também de au-
toria do nobre Deputado Martins Rodri-
gues. Fazendo justiça ao nobre Deputado 
Martins Rodrigues, compareço ao escla-
recimento, para que seja ordenado o 
trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Continua o processo de vo-
tação. 

Com a palavra o Sr. Sub-Relator. 

o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres- O 
Deputado Chagas Rodrigues, que segun-
do o eminente Senador Eurico Rezende, 
devassa as bibliotecas internacionais sô-
bre matéria constitucional- e pergunta, 
e ainda murmura a latere -, talvez 
neste caso não quisesse estabelecer es-
tudo comparativo entre as Constituições 
aqui citadas e o que consta no Projeto 
de Constituição enviado pelo Govêrno; 
senão, iria certificar-se de que a dele-
gação de podêres existe em quase tôdas 
as Constituições do mundo ocidental. 
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Não podemos, na época atual, situar 
o problema da delegação de podêres nos 
têrmos em que era colocado ao tempo de 
Montesquieu, quando, por necessidade 
de se obstarem os excessos do poder real, 
procurou-se um sistema de pesos e con-
trapesos, expresso numa quase absoluta 
divisão entre os podêres do Estado. 

Essa divisão de podêres, que equivale 
a uma verdadeira divisão do trabalho 
governamental, há de ser, nos dias de 
hoje, considerada em função das novas 
realidades políticas, sociais e econômi-
cas em que se debatem os diferentes po-
vos, realidades essas que exigem uma 
atuação mais rápida e coordenada dos 
podêres do Estado. 

"O problema - disse-o alguém - nos 
dias correntes, não é mais o de se res-
guardar de incursão alheia o terreno de 
cada um, mas o de se firmar, em têrmos 
de realismo político, um processo gover-
namental mediante o qual, sem desres-
peito aos princípios cardeais da demo-
cracia, os três podêres exerçam funções 
que, conjugadas, conduzam à efetiva 
realização do bem comum." 

Antes do mais, é preciso acentuar que 
a delegação, ao contrário do que dão a 
entender certas críticas, não se processa 
apenas de podêres do Legislativo para o 
Executivo, mas, também, dêste para 
aquêle, e de ambos para o Judiciário e 
vice-versa. 

Aliás, na prática, inclusive no atual 
regime, e apesar de a Constituição proi-
bir delegação, esta existe, valendo de 
cada um dos podêres em relação aos 
outros dois. 

O Judiciário, por exemplo, atua na 
esfera legislativa, ao controlar a consti-
tucionalidade das leis ou ao interpretá-
las, e na área do Executivo, com as Jus-
tiças especializadas. 

O Executivo tem iniciativa de leis, 
sanciona e veta projetos, tem o poder 
regulamentar, e tudo isso são tarefas 
legislativas; ao mesmo tempo, exerce 

funções judiciárias, com a justiça admi-
nistrativa, o contencioso, o poder de per-
doar. 

O Legislativo, a seu turno, tem fun-
ções executivas (aprova tratados, cria 
Comissões Parlamentares de Inquérito, 
aprova (Senado) a escolha de Embai-
xadores, Ministros do Supremo Tribunal, 
Prefeito do Distrito Federal) e, também, 
funções judiciárias (elabora leis inter-
pretativas, procede a impeachment, con-
cede anistia, julga o Presidente da Re-
pública nos crimes de responsabilidade 
etc.). 

Dessarte, não deve causar espanto a 
adoção, no projeto, da norma delegativa, 
que já vimos praticando, mesmo contra 
expresso preceito constitucional. 

Afora isso, há a observar que, nas 
principais democracias do mundo, a de-
legação é praxe como acontece na Fran-
ça e na Itália. 

Na Inglaterra, mesmo, importante e 
ampla legislação tem sido obra do Coun-
cil and Departmental Regulations, por 
delegação legislativa. 

Até nos Estados Unidos, onde houve, 
sempre, uma certa prevenção contra a 
delegação de podêres, a produção legis-
lativa é constituída, em grande parte, 
pela legislação delegada. 

A delegação de podêres é uma neces-
sidade, e em nada diminui o Congresso, 
pois, como observa Machado Paupério, 
"permanece sempre delegação e não ex-
clui, portanto, a competência originária 
para exercer, em sua plenitude, o poder 
delegado". 

Admitindo a Constituição, em benefí-
cio da harmonia dos podêres, uma apro-
ximação maior entre êles, inclusive atra-
vés da delegação de atribuições, nenhum 
mal existe no exercício dessa delegação, 
tampouco nenhum dos podêres será di-
minuído por isso, pois nenhum dêles re-
nuncia à sua competência. 

Defendendo, assim, o princípio da de-
legação de podêres, estabelecido no pro-
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jeto, não estou advogando, em absoluto, 
o fortalecimento do Executivo, em de-
trimento do Legislativo, mas, tão apenas, 
procurando colocar os podêres dentro 
das realidades políticas do mundo mo-
derno, que exigem, do Executivo, do Le-
gislativo e do Judiciário, ação harmôni-
ca e rápida. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Antes de prosseguir no pro-
cesso de votação, desejava, sem nominar 
situação alguma, fazer um apêlo aos 
presentes para que só quem tenha legi-
timidade regimental intervenha nos de-
bates, ou seja, os membros da Comissão, 
os Líderes, aquêles que tenham vincula-
ção com emendas, os autores de pedidos 
de destaque etc. Isto porque devemos 
encerrar nossos trabalhos dentro do pra-
zo regimental. 

:t!:ste é o apêlo que faço, enfatizando 
ser êle em benefício da tramitação re-
gular da nossa tarefa, a tempo e a hora. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Sr. Presidente, para uma questão de or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Tem a palavra, pela ordem, 
o nobre Deputado Martins Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES (Questão de ordem) - Sr. Pre-
sidente, diante da observação de V. Ex.a, 
pergunto se tenho capacidade regimen-
tal para intervir. Sou autor dessas emen-
das que têm sido destacadas. Não me 
consta que nenhum outro, além dos 
membros da Comissão, tenha até agora 
intervido nos debates. Por isso, pergun-
taria se a advertência de V. Ex.a se re-
fere a mim. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Evidentemente, não se di-
rige a V. Ex.a, pela própria menção que 
V. Ex.a fêz às proposições com as quais 
a sua posição está conectada. Para ser 
mais claro, a cordial e respeitosa indi-
reta, neste caso, refere-se ao Monsenhor 
Arruda Câmara. 

O Sr. Deputado Manoel Novais - Sr. 
Presidente, peço a palavra, para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra, para uma 
questão de ordem, o nobre Deputado 
Manoel Novais. 

O SR. DEPUTADO l\'IANOEL NOVAIS 
(Questão de ordem) - Sr. Presidente, 
estava conversando, quando ouvi de V. 
Ex.a uma solicitação àqueles que tenham 
destaques referentes a vinculações, que 
todavia V. Ex.a não definiu quais sejam. 
Como tenho um destaque referente a 
determinada emenda de minha autoria, 
sêôbre vinculação, gostaria que me es-
clarecesse, como a outros colegas, o se-
guinte: a que se prende essa vincula-
ção? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - V. Ex.a, já que faz referên-
cia à sua qualidade de parte legítima; 
poderá intervir, mas no episódio da vin-
culação, que ainda não está sub judice. 

O SR. DEPUTADO MANOEL NOVAIS 
- Sei que não está sub judice, mas estou 
dirigindo a consulta, porque V. Ex.a, pa-
rece, declarou que aquêles que tivessem 
destaques com relação à vinculação esti-
vessem atentos, porque em determinado 
momento o assunto iria ser examinado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Eu preferia até que não es-
tivessem atentos, para que pudéssemos 
andar mais depressa. V. Ex.a terá a pa-
lavra no episódio das vinculações, tantas 
vêzes quantas as emendas relacionadas 
com êsse capítulo estejam sob nosso 
exame. 

O SR. DEPUTADO MANOEL NOVAIS 
(Questão de ordem) - Isso é o que eu 
queria ouvir. Interrompi V. Ex.a para 
uma questão de ordem, em face da pro-
vocação, pois aquêles que aqui se encon-
tram com destaques ou com emendas, 
apesar do desejo de V. Ex.a de que êles 
estejam dormindo, uma vez que saíram 
daqui às 7,30 horas, estão bem atentos. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Agradeço o esclarecimento 
de V. Ex.a. A Comissão não dispensa o 
brilho e a eficiência de sua colaboração. 

Em votação o parecer contrário às 
Emendas n.os 513/4 e 513/6. Os Srs. Re-
presentantes que apóiam o parecer per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, solicito verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Por 10 a 7, está aprovado o 
parecer. Continua com a palavra o Sr. 
Sub-Relator. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
O pedido de destaque do Sr. Deputado 
Ulysses Guimarães (n.0 59, item I) está 
retirado por S. Ex.a. Era semelhante a 
assunto já ventilado, e S. Ex.6 anunciara 
que retiraria, no momento oportuno, o 
pedido de destaque. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, desejo 
ser esclarecido sôbre o meu pedido de 
destaque ao art. 57. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - Quanto ao art. 57, a matéria está 
adiada porque os pareceres são diver-
gentes. O destaque de V. Ex.6 está pre-
judicado pela emenda que manda supri-
mir o inciso I do art. 59. 

Passamos, agora, ao destaque requerido 
pelo nobre Deputado Chagas Rodrigues 
mandando incluir um § 4.0 ao art. 53. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
(Sub-Relator) -Sr. Presidente, a Emen-
da n.0 513, item III, manda acrescentar 
ao art. 53 um parágrafo. Dei parecer 
favorável a esta emenda, apreciada pelo 
Sr. Relator-Geral. Não sei se o objetivo 
do Deputado Chagas Rodrigues é a re-
jeição da emenda. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
É que o parecer de V. Ex.a nem sequer 
foi divulgado, não o tenho em mãos. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres- O 
parecer está mimeografado, em cima da 
mesa, creio que essa é a única queixa 
ao meu parecer. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
V. Ex.a deu parecer favorável - tenho 
conhecimento disso - mas não tenho 
certeza se o nobre Relator-Geral deu 
parecer favorável. Desde que êste tenha 
sido favorável, não há mais razão para 
o destaque. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres -
Foi favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Está retirado o destaque. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
(Sub-Relator) -Destaque para a Emen-
da n.0 513/5, que manda suprimir o 
art. 55. Está prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Retirado o destaque. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
(Sub-Relator) -Destaque para a Emen-
da n.0 246/4, requerido pelo nobre Depu-
tado Ulysses Guimarães: "Passe o § 3.0 

do art. 33 a constituir artigo, ... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) - Já foi votada. Foi aprovada 
no início da sessão. Retirado o destaque. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
(Sub-Relator) -Destaque para a Emen-
da n.0 246/5, pedido pelo nobre Deputado 
Ulysses Guimarães. Vai constituir o art. 
33, caput. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Retirado o destaque. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
(Sub-Relator) -Destaque para a Emen-
da n.0 246/6. 

Já foi aprovada emenda com o mesmo 
objetivo, do nobre Deputado Nelson Car-
neiro, solicitando que seja pelo voto se-
creto. A emenda foi aprovada com a in-
clusão "das eleições". 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Retiro o destaque. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Deferido o pedido. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - Destaque para a Emenda n.0 

246/9, do Deputado Ulysses Guimarães. 
A emenda já foi aprovada, aproveitan-
do-se a do Deputado Martins Rodrigues 
a esta mesma proposição. Disciplina a 
questão das Comissões Parlamentares de 
Inquérito. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Deferido. Destaque para a 
Emenda n.0 246/1. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - Já foi aprovada. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Retiro o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Deferido. Destaque para a 
Emenda n.O 513/4, do Deputado Ulysses 
Guimarães. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - Entendo que, já tendo sido vo-
tado o art. 56, está prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Retirado o destaque. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, solicitei 
destaque para a Emenda n.0 781, que diz 
respeito ao art. 35. Neste artigo, criam-
se impedimentos para os Deputados, no 
inciso I, letras a e b. Na letra b apre-
sentei destaque. É a Emenda n.0 781. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - V. Ex.a podia informar qual o 
item da Emenda n.0 781? 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
Item 34 da Emenda n.0 781. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
(Sub-Relator) - Aprovei essa emenda. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães -
A emenda teve o objetivo de restringir a 
sua extensão exagerada. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - A dúvida do nobre Deputado 
Ulysses Guimarães é procedente, porque, 
no espêlho do parecer que foi distribuí-
do, a emenda figurava entre as rejeita-
das, mas houve um engano nas ano-
tações do nobre Sub-Relator. A emenda 
está como aprovada no meu parecer. 
Não tem pareceres divergentes. 

O Sr. Deputado Ulysses Guimarães _ 
Retiro, portanto, êsse destaque. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS TôR-
RES (Sub-Relator) - A Emenda n.o 502 
também já foi apreciada. 

Destaque n.0 513/1. Matéria já votada. 
A Emenda n.0 249/2 também já está 

prejudicada. 
De acôrdo com as atribuições que to-

cam ao Poder Executivo, quanto ao art. 
8.0 , a redação aprovada foi de confor-
midade com as hipóteses previstas na 
lei complementar. 

Passa-se à Emenda n.0 249/4. O des-
taque é do Sr. Deputado Ulysses Gui-
marães. 

O SR. DEPUTADO MARTINS RODRI-
GUES- A emenda é de minha autoria. 

O art. 46, parágrafo único, diz o se-
guinte: 

"Os tratados se consideram aprova-
dos se o Congresso Nacional não re-
solver o contrário, dentro de cento 
e vinte dias a contar do seu rece-
bimento." 

Sr. Presidente, essa matéria é muito 
grave, porque, pelo simples decurso de 
prazo, a exemplo do que se faz relati-
vamente à presente lei de iniciativa do 
Sr. Presidente da República, conside-
ram-se aprovados tratados e convenções 
internacionais. Quer dizer, se o Govêrno 
ou a maioria ocasional da Câmara dos 
Deputados tiver interêsse na aprovação 
de um projeto, a respeito de cuja deci-
são o Plenário tenha dúvidas, basta pro-
telar a decisão pelo prazo superior a 120 
dias para que a matéria seja aprovada 
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automàticamente. E tanto mais se colo-
cou em relêvo essa circunstância quanto 
é certo, em questão de tratados e con-
venções internacionais a competência é 
exclusiva do Congresso Nacional. 

De modo que considero um disparate 
jurídico, ou melhor, assunto de gravida-
de indiscutível, permitir-se que o simples 
decurso de prazo dê lugar à aprovação 
automática de tratados internacionais, 
criando-se obrigações graves para a Na-
ção. 

A emenda foi no sentido de suprimir 
essa facilidade que se concedeu no pro-
jeto, sempre na linha de se dar tudo ao 
Poder Executivo e se recusar tudo ao Po-
der Legislativo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator, Senador Vasconcelos Tôrres. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS TõR-
RES (Sub-Relator) -Sr. Presidente, pa-
rece-me, data venia, que o nobre Depu-
tado Martins Rodrigues não tem razão. 
Pela experiência - que S. Ex.a tem de 
sobra - vimos que a demora na apre-
ciação de tratados pelo Congresso Na-
cional é um fato. Devo dizer aos Srs. 
Senadores e Deputados que existem ain-
da aqui tratados de 1946, dependendo de 
apreciação, apesar do dispositivo regula-
mentar ... 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
O que mostra o desinterêsse do Govêrno 
pela matéria. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS TõR-
RES (Sub-Relator) - O que quero dizer 
ao nobre Deputado Martins Rodrigues é 
que, se S. Ex.a atentar para um pará-
grafo a êsse artigo, que representa uma 
inovação, verá que prestigia o Poder Le-
gislativo, determinando que, quinze dias 
após a assinatura, êsses tratados, êsses 
convênios, obrigatoriamente, terão que 
ser enviados ao Congresso Nacional. 

O Sr. Deputado Martins Rodrigues -
Isso não compensa o outro, de modo 
algum. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS TõR-
RES (Sub-Relator) - Compensa. Já que 
V. Ex.a pensa nessa parte do Projeto 
Constitucional, pensamos apenas em 
fortalecer o Executivo. Aí inova pela 
obrigatoriedade e faz com que o Con-
gresso tome ciência, quase imediata, dês-
ses têrmos internacionais lavrados. 

Respeitando o ponto de vista do emi-
nente colega e amigo, chamo, porém, a 
sua atenção para êsse parágrafo que me 
parece prestigia o Poder Legislativo. 

Mantenho o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) -Em votação o parecer. 
O Sr. Deputado Martins Rodrigues -

Sr. Presidente, requeiro votação nominal. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) - Será feita a votação no-
minal. 

Os Srs. Representantes que votam com 
o parecer, que é contrário à emenda, 
responderão sim; os que votam contra o 
parecer responderão não. 

(É feita a chamada.) 
O parecer foi acolhido pela Comissão 

por 11 votos contra 8. 
Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. SENADOR VASCONCELOS TôR-

RES (Sub-Relator) - O Sr. Deputado 
Ulysses Guimarães requereu destaque 
para as Emendas n.0 s 781/41 e 246/8. 

As matérias já foram votadas. 
Há um outro pedido de destaque do 

Sr. Deputado Ulysses Guimarães e eu 
solicito a S. Ex.a que reconheça a auten-
ticidade de sua firma no pedido. (Pau-
sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães confessa-se autor do pedido 
e reconhece que a matéria já foi votada. 

Tem a palavra o Sr. Sub-Relator. 
O SR. SENADOR VASCONCELOS TõR-

RES (Sub-Relator) - Emendas n.0 s 137 
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e 125, com pedido de destaque de au-
toria do Sr. Deputado Accioly Filho. 

Matéria vencida. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 

Rezende) - Informo ao Plenário que 
veio à Presidência pedido de destaque 
por mim assinado. 

Desisto do destaque. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
(Sub-Relator) - Mais um destaque assi-
nado pelo Senador Eurico Rezende, tam-
bém prejudicado por se referir a matéria 
orçamentária. 

Prejudicados ainda os destaques para 
as Emendas n.os 839/16, 831/4 e 853, do 
nobre Senador Eurico Rezende. 

Sr. Presidente, a Emenda n.0 781/44, 
de autoria do nobre Deputado Ulysses 
Guimarães, foi considerada prejudicada 
no meu parecer porque aprovamos ou-
tra referente ao art. 53. 

Destaque do Deputado Arruda Câma-
ra, para a Emenda n.0 238/1: 

"No art. 54, ao item II, in fine, 
acrescente-se: "civil e penal". 

Sr. Presidente, o Deputado Arruda Câ-
mara, no início de nossos trabalhos, ha-
via-se reportado a um êrro datilográfico 
porque o que desejava é que, na redação, 
figurasse "Códigos" e não Direito Civil e 
Direito Penal. 

Acolhi a ponderação do nobre Depu-
tado e, neste instante, dou parecer fa-
vorável, com a retificação feita pelo no-
bre autor da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O nobre Relator-Geral dá 
parecer favorável também? 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, foi aprovada 
uma emenda do nobre Deputado Mar-
tins Rodrigues, determinando que maté-
ria de Código não pode obedecer àquela 
tramitação do art. 53. 

A emenda do nobre Deputado Arruda 
Câmara refere-se a lei delegada, de 

modo que é outra hipótese. Matéria dos 
Códigos Civil e Penal não poderá ser 
objeto de lei delegada. 

Parece-me que completa a emenda do 
nobre Deputado Martins Rodrigues, por 
isso dou parecer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Parecer favorável. Em vo-
tação. Se ninguém pede a palavra, dou-o 
como aprovado. (Pausa.) Aprovado. 

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA BRITO 
(Para declaração de voto) - Sr. Pre-
sidente, voto contra a emenda porque 
consagra o princípio de que jamais o 
Congresso votará um código, pois levar 
matéria para o Plenário e discuti-la sig-
nificará que as grandes leis jamais serão 
apreciadas pelo Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Com a palavra o Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
(Relator) - Resta, Sr. Presidente, exa-
minar as emendas que mereceram pare-
ceres divergentes. Tôdas as emendas ob-
jeto de destaque já foram votadas. Agora 
vou anunciar as de parecer divergente. 
A primeira delas é a de n.0 221; pediria 
ao Sr. Sub-Relator desse conhecimento 
da Emenda n.O 221. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS TOR-
RES (Sub-Relator) - Sr. Presidente, a 
Emenda n.o 221, de minha autoria, man-
dava incluir onde coubesse dispositivo 
concedendo imunidade aos Vereadores. 

O Sr. Relator-Geral entendeu ser uma 
demasia. Repliquei-lhe respeitosamente 
que no campo da esfera municipal, o 
Vereador devia ser revestido das mes-
mas garantias que tem o Deputado esta-
dual, no campo da sua ação, e o federal 
em todo o País, para evitar que sátrapa 
municipal, um Prefeito autoritário, vies-
se a usar de meios violentos para impe-
dir o livre exercício do mandato da Câ-
mara Municipal. 

Conheço vários casos, inclusive de um 
subdelegado no Município do Estado do 
Rio de Janeiro que, ao prender um Ve-
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reador em plena Câmara, e lhe tendo 
sido mostrada a Constituição do Estado 
e a Lei Ordinária Municipal disse: Isto 
para Vereador não vale nada; e rasgou-
as. Conheço casos de Prefeitos que pro-
cessam Vereadores por crimes de calúnia 
e difamação, quando êstes da tribuna fa-
zem críticas de ordem administrativa à 
atuação do Eexcutivo Municipal. É uma 
velha idéia que defendo. 

O Sr. Relator-Geral foi contra meu 
ponto de vista. Posso dizer que, nesse 
passo, infelizmente, tive de discordar de 
S. Ex.a. e manter aquilo que julgo ser 
necessário à democracia: conceder - e 
aqui é bem claro - estritamente na 
área municipal a imunidade ao Verea-
dor. Minha justificação é quase um livro, 
e me dispenso de maiores considerações. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - O Relator-Geral, no parecer que 
emitiu sôbre as emendas, deixou claro 
seu ponto de vista contrário à aprovação 
da Emenda n.0 221, pois ela nos parece 
uma demasia - a extensão das imuni-
dades aos Vereadores. Todos os argu-
mentos alinhados pelo nobre Senador 
Vasconcelos Tôrres provam, a meu ver, 
a favor, e também provam contra a 
emenda, porque o instituto da imunida-
de e da inviolabilidade, levado até os 
Vereadores poderia também acobertar 
abusos. 

O parecer do Relator-Geral é con-
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Vai-se fazer a chamada para 
efeito de votação do parecer do Relator 
que é contrário. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Sr. Presidente, peço a palavra para um 
esclarecimento. É que essas garantias 
não vão prevalecer perante os Tribu-
nais Federais nem perante a legislação 
federal, porque essa tem sido a juris-
prudência. De modo que irá prevalecer 
apenas nos Municípios e nos Estados. 
Muitos Deputados estaduais vêm sendo 
processados inclusive pela legislação mi-

litar, que entende não haver imunida-
des. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - Mas devo esclarecer a V. Ex.a. 
que o projeto não trata das imunidades 
dos Deputados estaduais e a matéria não 
foi objeto de qualquer emenda. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
É apenas um esclarecimento! Quero di-
zer que se impõe a aprovação dessa 
emenda, como fêz ver o nobre Sr. Sub-
Relator. A não ser assim os Vereadores 
continuarão impossibilitados de exercer 
os seus mandatos, principalmente nas 
grandes cidades. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Em votação. 

Passa-se à chamada. (Pausa.) 

(Procede-se à chamada.) 
O parecer foi aceito pela Comissão. 

Com a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) -Passamos agora à Emenda n.0 224, 
que fixa o mandato de Senador em 6 
anos. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
<Sub-Relator) -Sr. Presidente, esta ma-
téria já foi retificada por V. Ex.6 , se não 
me engano, no relatório apresentado. O 
pedido de destaque, me parece, deve ser 
considerado impertinente. Retiro, porque 
o nobre Relator-Geral esclareceu abun-
dantemente esta matéria, em seu pare-
cer. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - A Comissão concorda em 
que a matéria está prejudicada. 

Continua com a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Senador Antônio Carlos (Rela-
tor) - Passamos agora aos destaques 
solicitados para emendas sôbre o art. 57. 
São as Emendas de n.os 368, 784 e 513. 

A Emenda n.0 513 visa a suprimir o 
art. 57. 
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A Emenda n.0 368 dá nova redação 
a êsse mesmo artigo: 

"O Presidente da República, em casos 
de urgência e de interêsse público 
relevante, poderá expedir decretos-
leis referentes à segurança nacional 
expressamente definidos em lei com-
plementar." 

A Emenda n.0 784 dá ao art. 57 a 
seguinte redação: 

"O Presidente da República, em ca-
sos de urgência e de interêsse públi-
co relevante, poderá expedir decre-
tos com fôrça de lei, nos seguintes 
casos: 1) grave e iminente risco da 
segurança dos Podêres do Estado; 
2) ameaça atual à segurança e dis-
ciplina militares; 3) matéria cam-
biária." 

Outro destaque refere-se também à 
Emenda n.0 368, que já é do conheci-
mento dos Srs. Representantes. 

Sr. Presidente, em várias emendas, os 
destaques foram pedidos por vários Srs. 
Representantes. O Relator comunica à 
Comissão que houve parecer divergente: 
o Sub-Relator aceitou a Emenda n.0 784, 
e o Relator manifestou-se contrário. 

Gostaria de ouvir os autores dos des-
taques, para poder, ao final, justificar 
meu parecer. 

O Sr. Deputado Adolpho Oliveira -
Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Tem a palavra o nobre Se-
nador Adolpho Oliveira. 

O SR. DEPUTADO ADOLPIIO OLIVEI-
RA - Sr. Presidente, sou também autor 
de emenda suprimindo o art. 57. Tenho 
o maior receio da aplicação e da con-
sagração, no texto constitucional, da po-
lítica dos decretos-leis, do decreto-lei. 
:t!:ste, coexistindo com o funcionamento 
normal do Poder Legislativo, em época 
normal de atividades e de vida do País. 

A êsse propósito, eu me permito, de 
maneira muito sucinta, procede, aqui, 
à leitura de um trecho da obra O Estado 
Democrático, mandada imprimir do li-
vro Alemanha de lloje, pelo Departa-
mento Federal de Imprensa e Informa-
ção da República Federal Alemã. A 
Constituição de Bonn tem sido, aqui, 
a tôda hora, invocada para reproduzir o 
pensamento do autor do projeto gover-
namental. Diz êsse trabalho: 

"Uma vez chamado a chefiar o go-
vêrno, Hitler utilizou o poder do Es-
tado a favor do seu partido e para 
suprimir todos os demais partidos e 
tôdas as correntes intelectuais e po-
líticas. Já nos primeiros meses de-
pois de "conquistar o poder", a dita-
dura nacional-socialista encontrou 
seu esteio aparentemente legal na 
"Lei de Podêres", de 24 de março 
de 1933, pela qual o Reichstag, sob 
pressão do Partido Nacional-Socia-
lista e não reconhecendo o perigo 
para a existência do Estado, baseado 
no direito, concedeu ao govêrno de 
Hitler amplos podêres de promulgar 
leis sem a participação do Parla-
mento." 

A atual Constituição alemã, a lei fun-
damental, excluiu tôda essa possibilidade. 

"A posição do Presidente da Repú-
blica é, no seu total, mais fraca que 
a do antigo Presidente do Reich. 
Dentro do quadro da Constituição, 
só se admitem atos de legislação do 
Executivo em decretos de execução 
dependentes de leis. Também para o 
caso de perigo interno ou externo, 
a Lei Fundamental desconhece po-
dêres legislativos do Govêrno Fe-
deral, em caso de o Parlamento estar 
impedido." 

Vejam V. Ex.as o cuidado extremo com 
que os alemães procuraram proteger-se 
dessa verdadeira praga que é o decreto-
lei, concedido sem limitações, porque a 
referência do texto do projeto governa-
mental é vaga. E, dentro dela, compreen-
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de-se tôda e qualquer matéria de natu-
reza legislativa. Basta dizer que até 
aluguel de apartamento e casa tem sido 
apresentado como matéria de segurança 
nacional! 

A Emenda Paulo Sarasate ainda dei-
xava uma redação consentânea com 
uma preocupação elevada com a segu-
rança do País para o decreto-lei. Agora, 
dizer vagamente "decreto-lei sôbre ma-
téria financeira ou sôbre finança públi-
ca", é o fim do mundo, porque será 
transferir ao Poder Executivo uma com-
petência e uma atribuição que são dos 
representantes do povo no Poder Legis-
lativo. 

Acho, Sr. Presidente, que quando a 
Alemanha, na sua Constituição atual, 
impediu essas medidas, os tais amplos 
podêres de promulgar leis sem a parti-
cipação do Parlamento, conferidos a Hi-
tler em 24 de março de 1933, é porque 
tem experiência do resultado. Não é pos-
sível que se aplique no Brasil aquilo que 
é repelido na República Federal Alemã, 
que passou do nazismo para a democra-
cia. Não se admite que venha o Brasil 
passar da democracia para o nazismo. 
(Muito bem!) 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, solicitei também destaque 
porque, confesso a V. Ex.a, apesar de 
alguns eminentes Senadores, Deputados, 
Relatores e Sub-Relatores terem feito 
críticas, estamos inovando e de uma for-
ma que só poderá deixar mal o nosso 
Congresso, o nosso País. 

Assim, Sr. Presidente, a meu ver, o que 
se impõe, é a supressão pura e simples 
do art. 57, que possibilita o Presidente da 
República expedir decretos-leis, ou de-
cretos com fôrça de lei. 

Na Constituição italiana não existe 
isso. Houve os exemplos aqui citados, 
tristes exemplos, mas não há nenhuma 
Constituição que permita isso. Ninguém 
pode invocar o art. 16 da Constituição 
da França que trata do assunto, nem 

mesmo o art. 77 da Constituição ita-
liana que diz: 

"0 Govêrno não pode, sem delega-
ção das Câmaras, ditar decretos que 
tenham valor de lei ordinária. 
Quando em casos extraordinários de 
necessidade e de urgência, o Govêr-
no adota, sob sua responsabilidade, 
medidas com fôrça de lei, deve apre-
sentá-las no mesmo dia para o apoio 
das Câmaras, que também se esti-
verem dissolvidas, são convocadas e 
deverão reunir-se dentro de 5 dias. 
Os decretos perdem eficácia desde o 
seu início se não forem convertidos 
em lei dentro de 60 dias de sua pu-
blicação. As Câmaras podem, sem 
embargo, regular, mediante lei, as 
relações jurídicas surgidas sôbre a 
base de decretos não ratificados." 

De modo que ali se exige a ratificação 
expressa, ao passo que aqui, não. Aqui 
é o oposto. Se não houver dentro do 
prazo o apoio, e não poderão ser emen-
dados êsses decretos com fôrça de lei, se 
não houver deliberação no prazo, o de-
creto será tido como aprovado. 

Sr. Presidente, eu já disse aqui: em 
nosso País, só a Constituição de 1937, nos 
arts. 13 e 14 permitia fôssem expedidos 
êsses decretos-leis. 

De modo que se nós já demos ao Poder 
Executivo essa competência exclusiva, .:e 
nós já demos esta delegação, se nós já 
permitimos que o Presidente mande pro-
jetos sôbre qualquer natureza, os quais 
serão convertidos automàticamente em 
lei, não vejo por que ainda permitir ao 
Poder Executivo a faculdade de expedir 
decretos com fôrça de lei. 

Chamo a atenção desta Comissão, Co-
missão Mista de Deputados e Senadores: 
nunca nenhuma Assembléia Constituin-
te permitiu isto, em nenhum país do 
Mundo, pelo menos no mundo ocidental, 
de que tanto se fala aqui. Então é um 
absurdo, é uma demasia, é um excesso 
que só deixa mal o próprio Congresso 
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e a cultura jurídico-constitucional do 
País. 

O Sr. Senador Josaphat Marinho 
Note V. Ex.a que, pelo sistema atual, 
como pelo que consta do projeto, o Po-
der Legislativo já trabalha vinculado a 
prazos fatais, o Presidente da República 
podendo mandar projetos que determi-
nem a redução dêsses prazos em casos 
específicos. Porém há mais: como no 
regime vigente, o projeto prevê a dele-
gação interna com o fim de favorecer 
ainda mais a rápida tramitação dos 
projetos. Não há porque cogitar-se da 
concessão de delegação ao próprio Pre-
sidente da República, sobretudo para 
proceder, através de decretos-leis, com 
a amplitude do texto que V. Ex. a tão 
brilhantemente condena. 

O SR. DEPUTADO CHAGAS RODRI-
GUES - Portanto, Sr. Presidente, sob 
todos os aspectos é condenável o art. 57. 
Impõe-se a sua supressão pura e simples. 

Quero chamar a atenção dos Srs. 
Membros da Comissão, quando se invo-
cam aqui as Constituições da França e 
da Itália - e nesta hipótese de decreto-
lei não há como estabelecer similitude-
quero deixar bem claro que, nesses paí-
ses, predomina o sistema parlamentar. 
O Primeiro-Ministro, só é Primeiro-Mi-
nistro enquanto tiver a competência do 
Govêrno, enquanto tiver a confiança 
do Parlamento. O Govêrno é uma co-
missão do Parlamento. 

Portanto, por tôdas estas razões, acho 
que o art. 57 deve sofrer supressão a fim 
de que não se deixe ao Poder Executivo 
podêres que êle não tem hoje em ne-
nhum país do mundo, nem mesmo onde 
prevalece o regime parlamentar. 

Devemos facilitar a elaboração das 
leis. Devemos acelerar o processo. Já de-
mos esta delegação ao Poder Executivo. 
:t!:le tem competência exclusiva. Final-
mente, dispõe de prazos fatais. Estamos, 
portanto, dando uma legislação que ex-
cede tudo quanto em doutrina se tem 
admitido. Só do ponto de vista político, 

colocando a matéria sob determinados 
aspectos da política, é que se podem 
aceitar artigos desta natureza. Não há 
na doutrinação, na jurisprudência, não 
há nas Constituições, não há nada. 

Mas aquêles que quiserem o artigo por 
saudade, ou outra qualquer razão, quan-
to ao dispositivo da Carta de 1937, os 
que quiserem repetir o artigo da Carta 
de 1937, os que quiserem repetir atos de 
sentido social daquela Carta poderão fa-
zê-lo, mas não estarão prestando um 
serviço nem ao Parlamento nem à de-
mocracia brasileira. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Tem a palavra o Sr. Sub-
Relator. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS TOR-
RES (Sub-Relator) - Sr. Presidente, os 
pareceres foram divergentes. Eu acolhi 
a Emenda Eurico Rezende que amplia-
va o art. 57 paradoxalmente, porque S. 
Ex.a visava a restringir a amplitude do 
art. 57, principalmente no que dizia res-
peito à segurança nacional. O acolhi-
mento da iniciativa do Senador Eurico 
Rezende, de minha parte, não teve, en-
tretanto, a mesma receptividade por 
parte do Relator-Geral. Houve, portan-
to, divergência de votos, por isso que esta 
emenda e outras correlatas, encontran-
do a divergência, tiveram nesse instante 
que ter a sua apreciação, tanto por par-
te do Relator-Geral quanto do Sub-
Relator. 

Acontece, Sr. Presidente, que quem 
tem que falar em primeiro lugar é o 
nobre Senador Antônio Carlos, Relator-
Geral, que se apresta para comparecer 
ao Plenário desta Comissão, a fim de 
emitir o seu pronunciamento final. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) -Tem a palavra o nobre Se-
nador Antônio Carlos, Relator-Geral. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) -Sr. Presidente, pedindo des-
culpas pelo fato de não ter podido acom-
panhar os debates que acabam de se 
verificar nesta Comissão, sôbre o art. 57, 
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devo, resumidamente, emitir o meu pa-
recer sôbre a matéria. 

O primeiro ponto é o seguinte: con-
forme justifiquei no meu parecer sôbre 
o projeto global, admito o instituto e re-
conheço nêle, principalmente num país 
da extensão territorial e no estágio de 
desenvolvimento econômico e social em 
que se encontra o nosso, vantagens e 
benefícios. Portanto, circunscrevo o meu 
parecer àquelas modificações que foram 
propostas à redação do art. 57. 

Assim, dou parecer contrário a qual-
quer proposição que vise a suprimir o 
instituto do decreto-lei. Dêsse modo, 
creio que me manifestei inequivocamen-
te sôbre a Emenda n.0 513. 

. No que toca às outras emendas, à de 
n.0 368 e à de n.0 784, devo dizer à Co-
missão que a redação de nenhuma delas, 
sinceramente, me satisfaz, porque o que 
se deseja é limitar o campo das atribui-
ções do Poder Executivo, no que se refe-
re à expedição de decretos com fôrça de 
lei. 

A primeira emenda defere à lei com-
plementar. Parece que sendo, apenas, 
uma limitação não comporta aí a expe-
dição de uma lei complementar. Quanto 
à segunda entendo que os incisos I e II, 
ou querem dizer a mesma coisa ou então 
o segundo está redigido de modo im-
próprio. 

Quanto ao inciso III, que se refere 
a matéria cambiária, ocorre que êle 
mutila completamente os objetivos do 
projeto. A definição não me parece acei-
tável. 

Dêsse modo, Sr. Presidente, como tenho 
reconhecido em sucessivas manifesta-
ções, neste Plenário, o projeto dá real-
mente ênfase aos problemas de seguran-
ça nacional, e tôda vez que, no projeto, 
aparece a expressão "segurança nacio-
nal", por parte dos Srs. Representantes 
do Movimento Democrático Brasileiro, 
surgem impugnações, sempre respeitá-
veis e dignas de tôda a consideração. 

Entendo que os Srs. Representantes do 
M. D. B. julgam que a expressão tem 
sentido lato e, portanto, para S. Ex.as, 
perigoso. 

O parecer do Relator é pela aprovação 
da Emenda n.0 784, em parte: 1) manter 
o caput do artigo do projeto, já que o 
caput da emenda não se refere à proi-
bição quanto ao aumento de despesa. 
O caput do projeto é mais amplo do 
que o caput do artigo da emenda; 2) 
aceitar o item I, isto é, que restringe o 
campo da segurança nacional. 

Os decretos com fôrça de lei poderão 
ser baixados em caso de grave e emi-
nente risco de segurança dos podêres do 
Estado. A redação não sei se é a mais 
apropriada, mas não há dúvida de que 
é restritiva. E mantenho o inciso II do 
projeto, porque não aceito o III, que fala 
em matéria cambiária e em títulos. 

De modo que prefiro ficar com a re-
dação do projeto, que estabelece matéria 
financeira. 

O Sr. Chagas Rodrigues (Pela ordem) 
- Sr. Presidente, perguntaria então 
quais as modificações que o nobre Rela-
tor aceitou sôbre o art. 57 do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Senador Relator mantém 
o caput do art. 57, substituindo o inci-
so I, e mantém o II. De modo, que se 
vitorioso o parecer, redundará no se-
guinte texto: 

"Art. 57- O Presidente da Repúbli-
ca, em casos de urgência e interêsse 
público relevante, e desde que não 
resulte aumento de despesa, poderá 
expedir decretos com fôrça de lei 
sôbre as seguintes matérias: 
I - grave e iminente risco da se-

gurança dos podêres do Esta-
do; e 

11 - finanças públicas." 
É só. 
O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -

Sr. Presidente, o que é apresentado como 
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item I não é matéria, é situação que jus-
tificaria ou não a expedição do decreto. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator-Geral) - Lamento que V. Ex.a 
não tenha ouvido o que eu disse. Reco-
nheci que a redação não é aquela que 
mais convenha, mas tendo de escolher 
entre uma redação muito ampla, objeto 
de crítica dos Srs. Representantes e es-
ta. Adotei esta. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues (Pe-
la ordem.) - Sr. Presidente, na forma 
regimental, peço preferência para a 
emenda supressiva. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Parece-me que o parecer do 
Relator-Geral tem preferência regimen-
tal. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues -
Perdão, Sr. Presidente, quando se trata 
de emenda supressiva, esta tem prefe-
rência sôbre tôda e qualquer matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Vou submeter a votos a 
emenda supressiva do Sr. Deputado Cha-
gas Rodrigues. 

O Sr. Deputado Chagas Rodrigues (Pe-
la ordem.) - Sr. Presidente, peço vota-
ção nominal. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres 
(Sub-Relator) - Sr. Presidente, antes 
da votação quero dizer que não há mais 
divergência entre o Sub-Relator e o Re-
lator-Geral. Diante da argumentação de 
S. Ex.a, acolhi a emenda tal qual fôra 
redigida, com seus três itens. No entan-
to, o inciso III, realmente, é forte demais 
para figurar no dispositivo. Assim sen-
do, quero dizer que neste instante, re-
formulo o meu parecer e adoto o do Sr. 
Relator-Geral, modificando o meu. Por-
tanto, a matéria deixa de ser divergente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - O Plenário vai deliberar sô-
bre a emenda supressiva do art. 57, da 
responsabilidade do Sr. Deputado Cha-
gas Rodrigues . 

Passamos à chamada. Os Senhores 
Representantes que apóiam os pareceres 
contrários responderão "sim" e aquêles 
que apóiam a emenda Chagas Rodrigues, 
responderão "não". 

(Procede-se à chamada.) 
A emenda foi rejeitada. 
Vai-se votar agora o parecere do Rela-

tor, cuja aprovação redundará no texto 
que a Presidência leu para o Plenário. 

Vai-se proceder à chamada. 
(Procede-se à chamada.) 

Aprovados os pareceres. 
Parece-me que esta parte está con-

cluída. 
O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 

(Relator) - Sr. Presidente, pediria a 
V. Ex. a suspendesse a sessão por alguns 
minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Eurico 
Rezende) - Está suspensa a sessão por 
40 minutos. 

(Suspensa a sessão às 15 horas e 10 
minutos é reaberta às 16 horas e 
40 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Está reaberta a sessão. 

Encerrada, como foi, a votação de 
emendas apresentadas ao capjtulo do 
Poder Legislativo, deixamos para esta 
última parte das nossas sessões, a apre-
ciação do parecer sôbre emendas ao Tí-
tulo III - Da Ordem Econômica e So--
cial - com exceção de emendas que in-
cidirem nos arts. 157, 158, 161 e 162 e 
emendas ao Título IV - Da Família, da 
Educação e Cultura, emendas ao Título 
V do restante da Ordem Econômica e So-
cial, emendas sôbre Disposições Gerais 
e Disposições Transitórias. 

No intervalo dos nossos trabalhos, as 
Lideranças se entenderam e ficou deli-
berado que se trouxesse ao conhecimen-
to do Plenário da Comissão, o seguinte: 
devemos submeter a votos o parecer do 
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Sr. Relator, recomendando a aprovação 
de determinadas emendas, consideran-
do rejeitadas outras, e prejudicadas 
numerosas outras. 

Serão aprovadas por maioria, visto co-
mo é natural que haja com relação a 
cada uma dessas emendas, ressalva, res-
trições e até mesmo radicais votos con-
trários. 

De outra parte, das emendas objeto de 
destaque foram separadas por solicita-
ção dos membros da Comissão perten-
centes ao Movimento Democrático Bra-
sileiro, as quais estão aqui enunciadas: 
286/2, 44, 729, 277, 746 e outras, que, en-
tregues ao Sr. Relator, receberam pare-
cer de aprovação por unanimidade. Do 
:parecer favorável do Relator às emen-
das verificamos já que a maioria não 
concorda com a Emenda n.0 828, que se-
rá, então, considerada rejeitada apenas 
por maioria. O parecer, assim, será la-
vrado. Levando-se em consideração os 
elementos que estão fornecidos, nesse 
parecer figurará esta declaração, para 
a qual peço a aprovação do Plenário da 
Comissão. 

Tôdas as outras emendas objeto de 
destaque e que foram convenientemente 
examinadas pelo Sr. Sub-Relator, Depu-
tado Djalma Marinho, e pelo Sr. Relator, 
Senador Antônio Carlos, tôdas elas são 
consideradas em face das outras e até 
mesmo das que aqui estão relacionadas 
como prejudicadas e não aceitas. Mas, 
do exame feito por Membros da Comis-
são que promoveram o estudo dessas 
emendas decorreu a certeza de que, em 
relação a muitas delas, deve ser facili-
tado o pronunciamento do Plenário do 
Congresso Nacional, para que sejam con-
venientemente discutidas e, afinal, vo-
tadas naquela instância. 

Assim sendo a recomendação que se 
faz é no sentido de que haja facilidades, 
relativamente a tais emendas, isto é, 
aquelas emendas destacadas que mere-
cem esta consideração; o processo de 
destaque será prestigiado pelas lideran-

ças a fim de que o Plenário tenha co-
nhecimento delas e possa sôbre elas di-
zer a sua última e definitiva palavra. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves - Sr. 
Presidente, um esclarecimento: no Ple-
nário o debate e votação das emendas, 
nessas condições, será em globo ou iso-
ladamente cada uma? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não. O que ocorre é que não 
há compromisso da parte de qualquer 
das entidades partidárias aqui represen-
tadas de votar favoràvelmente a qual-
quer das emendas. 

O Sr. Senador Wilson Gonçalves -
Pergunto quanto ao processo de dis-
cussão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - No caso poderá ocorrer exa-
tamente o seguinte: do exame de deter-
minadas emendas pode surgir uma coin-
cidência de ir.terêsses, da parte da 
ARENA e da parte do MDB. Numa hi-
pótese destas c requerimento de desta-
que pode implicar numa deliberação de 
que tais e tais emendas que forem obje-
to desta preferência favorável, possam 
ser incluídas num requerimento, para 
que sejam votadas simultâneamente 
para sua aprovação. Tudo isso será ma-
téria de entendimento das lideranças, 
depois de devidamente examinados os 
assuntos. 

É preciso fique bem salientado que es-
tabelecemos um roteiro que nos facilita-
rá a conclusão de nossos trabalhos e o 
oferecimento de nosso parecer ainda 
hoje, às 18 horas, à Secretaria, parecer 
êsse que exprimirá os pontos de vista já 
manifestados na apreciação das emen-
das que foram objeto de nossos traba-
lhos, nestas longas noites e não menos 
longos dias. 

De outra parte, chegaremos à conclu-
são de que quanto às emendas que não 
puderam ser objeto de uma apreciação 
específica, como fizemos das demais, não 
criamos nenhum embaraço a que elas 
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possam de fato ser levadas ao Plenário 
do Congresso Nacional. De modo que 
mesmo aquelas que não vieram indica-
das, expressamente, no parecer poderão 
ter trânsito e atingir o objetivo dos seus 
signatários. 

Quanto aos pareceres emitidos, apre-
ciados e votados, sôbre as demais emen-
das, não existe compromisso de desta-
que para esta ou aquela emenda, porque 
sôbre elas a ARENA, por seus represen-
tantes, e o MDB, também por seus re-
presentantes, já tiveram oportunidade 
de se manifestar e de tomar as provi-
dências necessárias. 

Tenho, assim, concluído o que me ca-
bia comunicar aos meus eminentes co-
legas e ficarei muito honrado se mere-
cer aquiescência para os entendimentos 
havidos. Em caso afirmativo, então, o 
nosso Relator, Senador Antônio Carlos, 
com aquela cautela e com aquêle cuida-
do que sempre teve em exprimir o seu 
pensamento e o pensamento dos que o 
constituíram representante para o es-
tudo dessa importante matéria, elabora-
rá o parecer definitivo para o qual pe-
diremos ,então, a assinatura dos mem-
bros da Comissão e que será, ainda ho-
je, enviado à Secretaria do Senado Fe-
deral. 

O SR. SENADOR l\IANOEL VILLAÇA 
- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o nobre Sena-
dor. 

O SR. SENADOR MANOEL VILLAÇA 
-V. Ex.a leu a relação das emendas do 
MDB, sôbre as quais houve êsse enten-
dimento. Há grupo de emenda da 
ARENA dentro dêsse entendimento? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Devo informar a V. Ex." que 
no estudo feito sôbre o assunto, depois 
de têrmos considerado que talvez pudés-
semos fazer êsse trabalho em relação às 
emendas, verificamos que a nossa parte 

estaria representada por aquelas emen-
das que mereceram pareceres favoráveis 
do Sr. Relator e que as emendas, pelas 
quais os Membros da Comiss:io têm na-
tural interêsse, ou porque hajam sido 
signatários, em primeiro lugar, ou por-
que tenham sido seus inspiradores, estas 
ficarão naquela série das emendas quan-
to às quais serão, pelas lideranças do 
Movimento Democrático Brasileiro e da 
Aliança Renovadora Nacional, facilita-
dos os destaques para apreciação pelo 
Congresso Nacional. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Peço a palavra, Sr. Presi-
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Tem a palavra o Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente, depois que 
V. Ex. a comunicou à Comissão o critério 
a que se chegou para que os últimos ca-
pítulos do Projeto de Constituição pudes-
sem, com as emendas que lhe foram ofe-
recidas, ser levados ao Plenário, julgo do 
meu dever expor à Comissão meu en-
tendimento sôbre o parecer que devo re-
digir. O parecer será o parecer da Co-
missão. 

No Título da Organização Nacional, 
Capítulos Disposições Gerais, Competên-
cia da União, Competência dos Estados 
e Municípios, Distrito Federal e Territó-
rios e Sistema Tributário, o parecer da 
Comissão vai traduzir exatamente o que 
ela decidiu, tendo em vista o parecer do 
Sr. Sub-Relator Deputado Oliveira Brito, 
o parecer do Relator e os destaques que 
foram aprovados em Plenário. 

Da mesma maneira, o Relator vai se 
conduzir em relação ao Capítulo do Poder 
Executivo, cujo Sub-Relator foi o Depu-
tado Accioly Filho; do Capítulo do Po-
der Judiciário, cujo Sub-Relator foi o 
Deputado Adaucto Cardoso; do Título 
"Da Declaração de Direitos", cujo Relator 
foi o Senador Wilson Gonçalves. Todos 
êsses Títulos ou Capítulos estão com a 
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votação das emendas que lhes foram ofe-
recidas, completamente concluída. 

No que toca aos Títulos "Da Organiza-
ção Econômica e Social", "Da Família, 
Educação e Cultura", "Das Disposições 
Gerais e Transitórias", o Relator adota-
rá o seguinte critério: traduzirá as de-
cisões da Comissão, no que toca às emen-
das aos arts. 157, 158, 161 e 162, que fo-
ram examinadas pela Comissão. E mais 
aquelas emendas que completam o pare-
cer sôbre êsses Capítulos e êsses artigos 
também, porque algumas emendas a ês-
ses artigos não foram examinadas, de 
vez que tinham parecer divergente. 
Quanto às restantes emendas a êsses 
três Títulos, o Relator, fazendo consig-
nar que foi uma decisão por maioria e 
que muitas das emendas consideradas 
rejeitadas ou prejudicadas deverão, por 
conveniência, ser reexaminadas em Ple-
nário, pela via regimental do destaque, 
considerará aprovadas aquelas que me-
receram parecer favorável do Relator-
Geral, rejeitadas sob o mesmo critério e 
prejudicadas também. E relacionará co-
mo aprovadas aquelas cuja relação o 
nobre Deputado Pedro Aleixo, ilustre 
Presidente da Comissão, acaba de anun-
ciar-nos, e cujo parecer é o resultado dos 
entendimentos havidos para aceleração 
dos nossos trabalhos. Creio que, desta 
maneira, traduzi com fidelidade o que 
acaba de ser decidido pela Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Não havendo mais nada a 
tratar, agradeço a todos os membros da 
Comissão a dedicação e as atenções com 
que fui por tantas vêzes aqui brindado, 
e me congratulando pelos resultados dos 
trabalhos ... 

O Sr. Senador Aurélio Vianna - Sr. 
Presidente, antes do encerramento des-
ta reunião, desejamos manifestar nosso 
pensamento a respeito do que foi reali-
zado aqui. 

V. Ex.a, como Presidente desta Comis-
são, agiu sempre com imparcialidade, re-
levando mesmo alguns naturais exces-

sos, fruto da preocupação, da exaustão, 
do entusiasmo e mesmo da incompreen-
são. 

Com tôda a liberdade discutimos todos 
os problemas que diziam respeito ao Pro-
jeto de Constituição. Vêzes passávamos 
do tempo que as normas estabeleceram, 
na defesa das nossas idéias, dos nossos 
pensamentos, dos pensamentos e das 
idéias de cada qual. Fizemos o possível 
para aperfeiçoar o instrumento que vai 
ser levado ao grande Plenário do Con-
gresso Nacional. 

Temos certeza de que aquêles que de-
bateram durante êsses dias, essas noites 
e essas madrugadas, entenderam que al-
guns excessos eram naturais e inevitá-
veis, e uns se desculparam aos outros. 

Sr. Presidente, sejam quais forem os 
resultados, nós desejamos que êste am-
biente continue no decorrer dos debates 
que se vão suceder a êste e que saia do 
Congresso Nacional uma Constituição 
que honre as tradições democráticas, a 
cultura e os sentimentos humanistas do 
nosso povo, do povo brasileiro. (Muito 
bem! Muito bem.) 

O SR. DEPUTADO RAYl\IUNDO PADI-
LHA - Sr. Presidente, no justo momen-
to em que V. Ex. a proclama do alto da 
sua investidura o encerramento dos tra-
balhos desta Comissão, quero, como seu 
correligionário político e porque não di-
zer seu discípulo, seu admirador de tô-
das as horas, respeitador de suas esplên-
didas qualidades de homem público, meu 
antecessor insubstituído na liderança da 
Maioria na Câmara dos Deputados, que-
ro significar a V. Ex. a o reconhecimento 
dos companheiros da Aliança Renovado-
ra Nacional com assento na Câmara 
dos Deputados. 

Foi admiràvelmente preciso e sobretu-
do justo, o eminente Líder Aurélio Vian-
na quando enalteceu, em palavras mais 
eloqüentes, a admirável atuação de V. 
Ex.a na Presidência desta Comissão. 
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De minha parte, reiterando êsses lou-
vores, quero significar também o meu 
mais profundo reconhecimento, Sr. Pre-
sidente, a um jovem homem público que 
aparece no cenário político nacional de 
maneira tão admiràvelmente saliente, 
como é o Sr. Senador Antônio Carlos 
Konder Reis. (Palmas.) 

A êle os louvores desta Comissão, aos 
companheiros que por igual o auxilia-
ram como Sub-Relatores, na faina gi-
gantesca que pesou e continua a pesar 
sôbre seus ombros; todos os companhei-
ros desta Comissão e a quantos colabo-
raram, Sr. Presidente, quero também di-
rigir as minhas palavras de simpatia e 
de respeito aos dignos integrantes da 
Bancada da Oposição, onde pontificam 
alguns dos excelentes talentos do Par-
lamento nacional, excelentes homens pú-
blicos que aqui trazem, hoje, o teste-
munho da liberdade com que nos houve-
mos no exame e na solução dos vários 
problemas ligados à elaboração de uma 
Carta Constitucional. Cada qual, homem 
responsável pelas suas imensas obriga-
ções perante a opinião pública; cada qual 
trouxe, dentro das limitações de cada 
um de nós, o máximo que lhes era lícito 
oferecer à Nação e ao povo brasileiro. A 
êles todos, pois, o meu mais profundo 
reconhecimento, esperando que se possa 
dizer - como já foi dito pelo nobre Se-
nador Aurélio Vianna - que a Carta 
constitucional que daqui sair, com tôdas 
as suas imperfeições, decorreu não ape-
nas de um trabalho laborioso, tenaz, mas, 
acima de tudo, de um trabalho livre das 
inteligências livres (Muito bem!), sem 
coação, com respeito às opiniões contrá-
rias, aquela maneira socrática de dialo-
gar, pela qual o homem tem na liberda-
de o instrumento para chegar à verdade. 

Era, Sr. Presidente, o que me cabia di-
zer na qualidade de Líder do Govêrno 
na Câmara dos Deputados. 

A todos, pois, o registro do meu mais 
profundo reconhecimento. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
-Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presi-
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. SENADOR EURICO REZENDE 
- Sr. Presidente, algumas palavras, di-
tadas pelo dever, em nome dos Senado-
res da ARENA que participam desta Co-
missão. Queremos gravar nos históricos 
Anais da presente elaboração constitu-
cional, o trabalho relevante, dedicado, 
colhido e implantado na alternação dos 
dias e das noites, na vigília de tôdas as 
energias, de tôda as fadigas e de todos os 
cansaços dentro dos quais colocamos, 
sobretudo, o nosso pensamento voltado 
para a recuperação integral do regime 
democrático desta fase de transição ne-
cessária em favor do robustecimento de 
nossa ordem jurídica e em obséquio do 
futuro dêste jovem País. 

Nossas vozes gratulatórias se dirigem 
a todos que, direta ou indiretamente, 
participaram no cumprimento desta ta-
refa. Entre, êstes últimos, seja-nos lícito 
colocar o exercício do nosso reconheci-
mento para com os funcionários da Ca-
sa que, em pequeno número, estão em-
preendendo uma longa jornada, longa e 
esmag·adora no acutilamento do tempo e 
sob o pêso de tantas responsabilidades. 

A Taquigrafia que tem sido incansável 
no cumprimento de seus deveres, e a 
Imprensa, inobstante as condições ex-
cepcionais e muitas vêzes impeditivas do 
planalto infinito têm sabido correspon-
der aos seus objetivos, projetando na 
atenção do povo brasileiro, o esfôrço que 
aqui temos feito para servi-lo e engran-
decê-lo. 

Quero, Sr. Presidente, ressaltar a atua-
ção de V. Ex. a, pela sua cultura jurídi-
ca, pela sua impressionante vigilância 
mental, pelas suas qualidades de isenção 
e de impassibilidade e, principalmente, 
pela sua rara sensibilidade política sem-
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pre vocacionada e dirigida para o apa-
ziguamento e para o entendimento. 

Sem a posição de V. Ex.a talvez não 
tivéssemos abreviado e obviado, nesta 
etapa, o atendimento de nossas obriga-
ções. E nessa posição, V. Ex.a que, obvia-
mente, contou com o nosso apoio num 
plano alto, teve a compreensão cívica, 
patriótica e diligente da honrada Oposi-
ção, nesta Casa. 

Quero incorporar o meu pensamen-
to e a minha emoção à.s homenagens 
aqui tributadas a êste jovem homem pú-
blico, cuja personalidade sempre mere-
ceu o nosso aplauso e a nossa estima, 
que é o Senador Antonio Carlos, que 
soube com a sua pertinácia, com o seu 
esfôrço sôbre-humano e graças ao seu 
espírito público, ter sempre a grande 
sensação, a fascinante sensação do de-
ver exemplarmente cumprido. Mas essa 
tarefa - há que oo assinalar - foi fa-
cilitada, dignificada e ornamentada 
pela sua equipe integrada pelos Srs. 
Sub-Relatores, Wilson Gonçalves, Vas-
concelos Tôrres, Oliveira Brito, Djahna 
Marinho, Adaucto Cardoso e Accioly Fi-
lho. 

tsses homens, de esfôrço em esfôrço, 
de tenacidade em tenacidade, de dedi-
cação em dedicação, facilitaram grande-
mente a obra portentosa que se pode 
qualificar, do eminente Senador Antô-
nio Carlos. 

Com essas palavras, Sr. Presidente, de-
posito nos Anais desta Comissão, em no-
me dos Senadores da ARENA, a since-
ridade do nosso agradecimento pelo que 
nos foi dado presenciar, mercê da lide-
rança desta Comissão e da leal e eficien-
te compreensão da honrada bancada 
oposicionista. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. SENADOR VASCONCELOS TôR-
RES -Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) -Tem a palavra o nobre Sena-
dor. 

O SR. SENADOR VASCONCELOS TôR-
RES -Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
quando terminara de relatar, à tarde, a 
parte relativa ao Poder Legislativo, re-
cebi um abraço do Deputado Pedro Alei-
xo, que me disse o seguinte: "sou do 
tempo em que, quando se terminava uma 
tarefa importante no Legislativo, todos 
se confraternizavam. Ao Relator-Geral, 
um por um, se enfileirava para um abra-
ço e um cumprimento". 

Agora posso dizer que êste tempo não 
passou e que a velha tradição parlamen-
tar se renova através dêste ambiente de 
confraternização que ora registramos. 

Daquele tempo, do Deputado Pedro 
Aleixo, para êste outro tempo, que eu me 
permitirei por afeto, por homenagem e 
por um dever de classificar de "tempo de 
Antônio Carlos", duas gerações. O Sena-
dor Antônio Carlos é a mocidade que 
desponta no Congresso Nacional sob o 
signo da cultura, da competência e da 
dedicação. Se o tempo de Pedro Aleixo 
era um, o de Konder Reis é o mesmo, 
porque a tradição parlamentar terá que 
ser sempre a mesma. As leis, as disposi-
ções variam, mas a homenagem ao ta-
lento, à competência- esta será eterna! 
E, no dia de hoje, temos que registrar, 
nesta manifestação de afeto, as nossas 
congratulações - permita-me, Depu-
tado, assim dizer- ao velho parlamen-
tar Pedro Aleixo e ao jovem parlamen-
tar Antônio Carlos Konder Reis. 

Acompanhei, de perto, Srs. Senadores 
e Srs. Deputados, o que foi a atuação do 
eminente Relator-Geral: não se deixou 
influenciar por pressões de quaisquer 
espécies; cercou-se de uma verdadeira e 
quase intransponível muralha de res-
ponsabilidade. Se, às vêzes, dialogou; se 
pôde recuar em alguns instantes, foi 
única e exclusivamente na salvaguarda 
do Poder Legislativo. Há episódios que 
mais tarde terão que ser relatados. E eu 
os relatarei no futuro. Mas, de pronto, 
quero dizer que o Congresso Na<'ional 
deve orgulhar-se de ter um homem do 
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porte do nosso Relator-Geral, em boa 
hora indicado pelo Presidente dos nos-
sos trabalhos, Deputado Pedro Aleixo. 
(Muito bem! Palmas.) 

Associo-me às manifestações aqui 
apresentadas, mas queria pedir permis-
são aos meus nobres coleg·as para desta-
car o trabalho da Diretorh das Comis-
sões do Senado. Nós vimos duas funcio-
nárias pela noite afora, pelas madrugr.-
das a dentro, dona Edite Balassiui e do-
na Maria Helena Bueno Brandáo. sl~ nós 
temos resistência, se nós temos o de:ver 
de aqui estar presentes, como esti•remos, 
não podemos esquecer essas duas senho-
ras que trabalharam fora do prazo das 
sessões normais e extraordinárias desta 
Comissão, permanecendo aqui, ao lado 
dos funcionários da Câmara e Senado. 
:í!':ste registro porque é uma homenagem 
que se impunha. 

Senhor Deputado Pedro Aleixo, esta 
não será sua última tarefa como Depu-
tado. Mas cumpre ressaltar que nela 
V. Ex.a se houve com aquela independên-
cia com aquela galhardia e com aquela 
capacidade de sofrer as críticas e ser 
superior a elas, porque nunca desceu pa-
ra responder, no terreno da injustiça, às 
aleivosias que procuraram atingi-lo. Es-
ta, também, é uma homenagem especial 
que lhe quero fazer, neste instante. 

Quanto ao Senador Antônio Carlos 
sinto orgulho de neste instante, dizer que 
o Senado da República, realmente, hoje 
se ufana de ter entre os representantes 
do povo brasileiro, particularmente do 
Estado de Santa Catarina, uma figura 
que, pela sua atuação parlamentar, hoje 
extrapolou o seu Estado para ser, de fa-
to, uma figura de tôda a nacionalidade. 
(Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Deputado Arruda Câmara - Sr. 
Presidente, indago de V. Ex.a se é dado 
a estranhos à Comissão proferir algu-
mas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - V. Ex.a não é estranho à Co-

missão. É companheiro devotado dos nos-
sos trabalhos. 

O SR. DEPUTADO ARRUDA CAMARA 
- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, de-
sejo dizer, nesta hora solene, algumas 
palavras em meu nome e no de campa~ 
nheiros como Paulo Sarasate, Martins 
Rodrigues, Manoel Novais, D. Neci No-
vais, Benjamin Farah e outros, que esti-
veram, também, ao lado de V. Ex.a no 
que chamavam outrora uma "vigília cí-
vica a serviço da Pátria." 

Posso dizer, Sr. Presidente, com todo 
o otimismo, não da minha mocidade, 
mas da minha velhice, que a democracia 
está viva. Enganam-se os que pensam 
estar ela em eclipse ou em tramonto: a 
democracia está viva mais do que nun-
ca no Brasil. Está e estará. 

Sr. Dr. Pedro Aleixo, eu me acostumei 
a ser o seu discípulo, desde aquêles idos 
da Constituinte de 33 e 34. Fui seu com-
panheiro de Mesa na Presidência daque-
la Casa, o Palácio Tiradentes, onde me 
habituei a admirar, não só os fulgores 
da sua inteligência privilegiada e da sua 
cultura sólida e robusta, mas, também 
o seu caráter puro e adamantino. Posso 
dizer que V. Ex.a é um estadista. Não lhe 
fariam sombras se vivessem hoje os Ri-
chelieu, Francisco Bacon e até José Boni-
nifácio, tão perto geogràficamente de 
V. Ex.a, que está mais próximo do Céu, 
através das montanhas gigantescas da 
sua terra. (Muito bem!) 

V. Ex.a plantou um marco de glória 
nestes dias. Fizemos uma Constituição, 
nesta primeira etapa, e eu no Plenário 
havia chamado o projeto, anteriormen-
te, de "democrático nas suas estruturas 
e nas suas linhas gerais". Já agora aper-
feiçoado e aprimorado nos têrmos em 
que o Govêrno nos pediu fôsse êle revis-
to. 

Ao lado de V. Ex.a estiveram figuras 
como o gigante do talento e do traba-
lho, jovem Antônio Carlos e tôda essa 
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equipe magnífica de Sub-Relatores, dos 
quais o benjamim foi, por algum tempo, 
o Sr. Adolpho Oliveira. 

Teve V. Ex.a ao seu lado, ainda, a fi-
gura de um Vice-Presidente, Senador 
Eurico Rezende, que os gregos chama-
riam Sinégoro Magalis, isto é, ilustre ad-
vogado, advogado de grandes causas e 
defensor de nobres princípios, embora 
uma vez por outra em divergência co-
nosco, como na causa da proteção a êsse 
velho, decadente e quase decrépito que 
se chama júri soberano, neste País, e vez 
por outra rigoroso, em excesso, na obser-
vância do Regimento contra êste mo-
desto orador, nas horas em que êle avan-
çava no desejo de manifestar seu pensa-
mento e de trazer sua colaboração. 

Estivemos aqui empolgados, vivendo 
momentos de emoção, dias e noites se-
guidos, ajudados, uma vez por outra, pe-
los vultos dos anjos-da-guarda da 
ARENA e do MDB, os líderes, destacados 
valôres, as grandes figuras das nossas 
duas agremiações; assistidos por um cor-
po modelar de funcionários e de direto-
res de serviço notadamente os da Dire-
toria de Comissões do Senado; pela va-
liosa colaboração da imprensa e do rá-
dio, que, nos prestigiaram, que aqui co-
laboraram conosco. 

Também não posso deixar de render 
homenagem a tôda a Comissão coletiva-
mente. Ouvir as preciosas lições, que o 
Senador Eurico Rezende chamava de 
aulas de Direito Constitucional. Escuta-
mos tais preleções, aprendemos muito-
os discípulos, os simples estudiosos do 
Direito, das Letras jurídicas -nesta ca-
minhada pelo futuro e pela defesa da 
Democracia, e do Brasil. 

Desta Comissão, presidida por V. Ex.a, 
posso talvez dizer - e, se me fôsse dado, 
gravaria numa placa de bronze - aque-
la frase que no Congo Belga se inscreveu 
numa ponte gigantesca construída por 
operários italianos: "Operari italiani 

feccero". Ao lado da nova Constituição 
que desejo seja duradoura e útil aos des-
tinos sagrados da nossa Pátria, desta 
Comissão, poderia também dizer-se e 
gravar-se numa placa de bronze, "ad 
perpetua rei memoriam: "Operari della 
Comissione Constituzionale feccero" -
os operários, os trabalhadores da Comis-
são Constitucional fizeram, construíram. 

Quando chegarmos ao ocaso e desapa-
recermos na noite dos tempos, esta pla-
ca bem poderia servir de lembrança, de 
advertência, de clarinada para os jovens 
que nos hão de suceder no futuro, aqui 
poderão gloriar-se, se não dos nossos, 
pelo menos do nosso trabalho, patriotis-
mo, espírito público e do Vosso alevanta-
do e imenso amor ao Brasil. (Muito bem.) 

Devo dizer que saio daqui edificado. Os 
ardores dos debates nas discussões não 
desidificam, antes são comuns na Demo-
cracia, são sinais de vitalidade. Nós não 
amamos o silêncio dos presídios ou dos 
cemitérios. Gostamos, antes, dos ruídos 
dos pretórios, do fôro, das tribunas po-
pulares e, sobretudo, dos fortes embates 
das tribunas parlamentares, onde pode-
mos apresentar e defender o nosso pen-
samento, muitas vêzes divergente, mas 
sempre a serviço da causa comum, pro-
curando acertar, buscando servir a pá-
tria. 

Devo encerrar estas palavras exter-
nando a minha admiração, o meu aprê-
ço a V. Ex.a, ao Relator-Geral, aos emi-
nentes e preclaros Relatores parciais e 
a cada um dos membros desta egrégia 
Comissão, composta, se não me engano 
de 21 parlamentares, seus discípulos, os 
seus companheiros de jornada na prega-
ção do evangelho da democracia, da ver-
dade, da justiça e do direito. Deixo aqui, 
portando, Dr. Pedro Aleixo, estas senti-
das palavras, as emocionadas palavras, 
expressão da nossa velha e duradoura 
amizade, e de perene admiração e aprê-
ço. Seguirei sempre as suas luminosas li-
ções jurídicas, os seus acertados e escla-
recidos conselhos. Procurarei espelhar-
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me nas suas virtudes cívicas, no seu es-
pírito público e de amor a esta grande 
nação, edificada pelo heroísmo dos nos-
sos antepassados. E os outros espectado-
res e companheiros desta grande jorna-
da e nesta hora crepuscular de saudade 
e de despedida, não digo adeus, formu-
lando um até logo, ou até amanhã, ou 
até ao Plenário, todos de pé pela gran-
deza, pelo progresso dêste imenso e en-
cantador Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. SENADOR ANTôNIO CARLOS 
(Relator) - Sr. Presidente e Srs. Con-
gressistas, neste passo dos nossos traba-
lhos, é preciso assinalar que êle 
há de prosseguir até que possamos 
concluir a elaboração constitucional. Po-
dem V. Ex.a• estar seguros de que as ge-
nerosas palavras que me foram dirigidas, 
não só generosas, mais do que isso, de 
uma grande bondade, servirão de estí-
mulo aos deveres que ainda terei de 
cumprir até que se conclua a votação da 
Carta Constitucional. 

Esta para mim, Sr. Presidente, foi real-
mente a grande oportunidade de minha 
vida pública. Sou grato à maneira como 
souberam compreender o meu esfôrço, 
não só os líderes da organização política 
a que pertenço, como os líderes da outra 
organização, o Movimento Democrático 
Brasileiro, e aquêles que me auxiliaram 
e que me permitiram concluir o trabalho 
com relativo êxito, os Srs. Sub-Relatores 
Wilson Gonçalves, Oliveira Brito, Adauc-
to Cardoso, Accioly Filho, Vasconcelos 
Tôrres e Djalma Marinho. 

Sou grato, principalmente, à V. Ex.a, 
Sr. Presidente, que em todos os momen-
tos me amparou e me estimulou com seu 
alto espírito e seu grande coração. 

Desejo estender êstes sentimentos de 
gratidão aos funcionários da Diretoria 
das Comissões, do Senado Federal, que, 
conjugados numa homogênia equipe, 
trabalharam sem cessar quase que diu-
turnamente, e aos demais servidores do 
Congresso que, numa demonstração de 

zêlo inexcedível, tanto colaboraram co-
nosco. 

Creio, contudo, que mais que essa opor-
tunidade de prestar um serviço a minha 
Pátria, de poder dar um pouco da mi-
nha dedicação, da minha inteligência 
do meu conhecimento a tarefa tão alta' 
tão importante, ainda foi a reiterad; 
oportunidade de conhecer, mais intima-
mente, tantos homens, tantos corações, 
tantas pessoas humanas com que venho 
convivendo no Congresso Nacional, na-
queles têrmos tradicionais do convívio 
do Plenário do Senado, no edifício da 
nossa Casa ou, aqui, na Câmara dos 
Deputados; convívio que, por fôrça das 
circunstâncias, dos deveres e das obri-
gações de cada um de nós, é limitado e 
restrito. Aqui, não! Foi mais fácil obter 
esta grande ventura para uma pessoa 
humana: o de poder conhecer melhor 
os seus companheiros, os seus semelhan-
tes, aquêles que têm, como nós, os mes-
mos deveres para com a nossa Pátria, as 
mesmas aspirações, os mesmos anseios 
de atingir os altos objetivos a que nos 
propusemos. E, neste convívio tão ínti-
mo, em que sempre eu precisei ser per-
doado pelas insuficiências (Não apoia-
do!), por algumas demonstrações de pou-
ca cortesia no tratamento, por omissões 
e por falhas; neste convívio tão intenso, 
pude avaliar bem para, nesta hora, enal-
tecer a contribuição daqueles senhores 
representante que se congregam na 
hora presente na organização oposicio-
nista. A tarefa foi bem mais difícil do 
que para nós outros, que participamos do 
grupo que apóia o Govêrno. Tiveram que 
se despojar de determinados condicio-
namentos, muito naturais e respeitáveis, 
e se lançarem conosco na tarefa de ela-
boração constitucional. 

Pude verificar o grau de dedicação, de 
entusiasmo e de compreensão daqueles 
outros que formam comigo na ARENA, 
e que puderam suportar tôda a gama de 
falhas daquele seu companheiro que foi 
elevado a esta função de Relator-Geral 
do projeto constitucional. 
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Conhecer tantas inteligências, tantas 
capacidades, tantas almas e corações é 
certamente um alto privilégio, tão gran-
de como o de ter sido o Relator-Geral. 
Devo, pois, reiterar o meu agradecimen-
to muito sincero, muito profundo e mes-
mo comovido e pedir que todos conti-
nuem me auxiliando para que eu possa, 
ao fim, dizer que cumpri a tarefa. E se 
não a cumpri, pelo menos tudo que fiz 
foi com absoluta retidão de consciência. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro 
Aleixo) - Cabe-me, agora, reiterar agra-
decimentos que já havia manifestado. Ao 
fazê-lo, é preciso que os enderece des-
tacadamente a quantos usaram a pala-
vra para louvar-me e enaltecer-me. 

O Sr. Senador Aurélio Vianna, figura 
das mais eminentes da Oposição, nesta 
Casa, e, por isso mesmo, das mais discu-
tidas, quis exprimir o que todos nós, que 
participamos dessas vigílias cívicas de-
veríamos dizer uns aos outros. E tomou-
me por alvo das suas referências honro-
sas. A S. Ex.a, de quem politicamente 
tantas e tantas vêzes tenho divergido, 
quero dizer apenas, como expressão do 
meu juízo e dos meus agradecimentos, 
que me proporcionou, com o que disse, 
uma alegria e um júbilo tão grandes que 
eu me considerei confundido no seu am-
biente e no seu meio e enaltecido de tal 
maneira, que não por falta de modéstia, 
mas por sincera convicção enquanto ou-
via as suas palavras a mim mesmo eu 
me advertia, numa prece sincera a Deus, 
pedindo a ftle que me concedesse a gra-
ça imensa de merecer tudo quanto es-
tava ouvindo. 

Ao Sr. Deputado Raymundo Padilha, 
meu companheiro de numerosas lutas e 
em cujos lábios sempre encontrei a cons-
tância do louvor que, por ser um juízo e 
um estímulo, constitui para. mim, uma 
das permanentes razões de meu reconhe-
cimento, agradeço, declarando que peço 
a Deus que jamais eu possa desapontá-
lo. 

Ao generoso, sempre cordial Senador 
Eurico Rezende que aqui tantas vêzes 
me substituiu para, vigorosamente, ten-
tar pôr em execução normas regimentais 
que a sua eloqüência freqüentemente ex-
trapassava (Risos), eu tenho que ser 
especialmente agradecido, pela maneira 
como me interpretou no comportamento 
da direção desta Comissão. 

Ao Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que 
relembrou, com muita propriedade, há-
bito antigo do velho Parlamento e me 
rejuveneceu, pondo-me na mesma tare-
fa em que se encontra engajado o Se-
nador Antônio Carlos Konder Reis, mos-
trando que apesar da distância do tempo 
podem as almas continuar sempre jo-
vens, uma afetuosa palavra de gratidão. 

E a êsse permanente assistente espi-
ritual de todos nós, Monsenhor Arruda 
Câmara, que se envelheceu para dizer-se 
meu contemporâneo com o lidador de 
grandes causas, desde a Constituinte de 
1933 e que, com as suas peregrinas vir-
tudes de Sacerdote nos dá, a todos, 
aquela admirável certeza de que também 
se pode servir a Deus, pelejando as cau-
sas da Humanidade, meu comovido e sin-
cero agradecimento. 

Ao ilustre Senador Antônio Carlos, meu 
devotado Relator desta empenhada pro-
gramação de um projeto constitucional, 
cumpre-me dizer uma palavra afetuosa, 
recordando para êle - que para mim me 
recorda - antiga afeição que o tempo 
torna cada vez mais saudosa, antiga ami-
zade que fiz, ainda jovem nas lides par-
lamentares, com seu tio, o admirável, in-
teligente e fulgurante Senador Adolpho 
Konder. 

A todos, enfim, inclusive, funcionários, 
digo uma palavra sincera de agradeci-
mento e destaco, especialmente, a afir-
mação do Senador Aurélio Vianna -
estamos participando igualmente de uma 
imensa tarefa - a de registrar em pági-
nas, que desejamos sejam duradouras, 
nossas convições e afirmações democrá-
ticas. 
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Entendemos que no trabalho aqui feito 
o que houve de mais comovedor é que 
muitas vêzes, quando nos empenháva-
mos nas nossas divergências, ou quando 
acertávamos em direção convergente, me 
considerava confundido com os próprios 
adversários, de tal sorte que, ao termi-
nar esta reunião, nenhuma outra pala-
vra posso dizer aos meus adversários do 
que aquela que dirijo aos meus próprios 
correligionários, enquanto memória ti-
ver, guardarei com orgulho indisfarçá-
vel, como horas gratas e como das me-
lhores de tôdas as reminiscências haver 
convivido convosco e guardarei a honra 
de ter sido o Presidente desta Comissão. 

Meus agradecimentos. C'\luito bem! 
l\luito bem! Palmas.) 

Está encerrada a sessão. 
(Levantam-se os trabalhos às 18 

horas e 50 minutos.) 

14.a REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 21 
DE JANEIRO DE 1967 

As 17 horas do dia 21 de janeiro de 
1967, na Sala das Comissões, sob a presi-
dência do Deputado Pedro Aleixo, pre-
sentes os Senhores Senadores Wilson 
Gonçalves, Manoel Villaça, José Guio-
mard, Eurico Rezende, Vasconcelos Tôr-
res, Antônio Carlos, Aurélio Vianna, 
Adalberto Senna, Ruy Carneiro e Depu-
tados Oliveira Brito, Aguinaldo Costa, 
Tabosa de Almeida, Djalma Marinho, 
Accioly Filho, Adolpho Oliveira e José 
Barbosa reúne-se a Comissão Mista pa-
ra estudo do Projeto de Constituição. 

Deixam de comparecer, por motivo jus-
tificado os Senhores Senadores Heri-
baldo Vleira e Josaphat Marinho e Depu-
tados Ulysses Guimarães e Chagas Ro-
drigues. 

O Senhor Presidente comunica que o 
Denutado Aguinaldo Costa está substi-
tui~do o Deputado Adaucto Cardoso, que 
se encontra em viagem. 

Continuando, informa que convocara 
a Comissão a fim de, nos têrmos do Ato 

Institucional número 4, ser elaborada 
a redação final do Projeto de Constitui-
ção, com as emendas aprovadas pelo Ple-
nário e que deverá ser submetida ao 
Congresso Nacional até às 24 horas de 
hoje, quando expira o prazo estabele-
cido. 

O Senhor Adolpho Oliveira. levanta 
duas questões de ordem. Uma quanto à 
falta de taquigrafia para registro dos 
debates e decisões que ·forem tomadas 
e outra referente à redação final que, de 
acôrdo com o artigo 8.0 do referido Ato 
Institucional, deve ser aprovada pela 
Comissão Mista e não pelo Plenário. O 
Senhor Presidente responde que é intei-
rnmente procedente a questão de ordem 
quanto à redação final. Quanto à ta-
quigrafia, devido ao acúmulo de serviço, 
conforme notificação do Diretor da Ta-
quigrafia, não há possibilidade de colo-
car funcionários à disposição da Comis-
são. Ficou então decidido que a Comis-
são se reuniria às 20 horas para o início 
dos trabalhos de redação final, devendo 
êstes serem gravados para qualquer con-
sulta posterior. 

As 21 horas são reiniciados os traba-
lhos da Comissão, concedendo, o Senhor 
Presidente, a palavra ao Deputado Oli-
veira Brito, Sub-Relator do Capítulo I, 
Seções I a V. É rejeitada por 13 votos 
contra 3, a proposta do Deputado Djalma 
Marinho para ser dada nova redação ao 
artigo oi ta v o . 

Terminada a redação final do Capítulo 
do Sub-Relator, Deputado Oliveira Brito, 
o Senhor Presidente, devido ao adianta-
do da hora, encerra a sessão convocando 
outra para o dia 22, às 9 horas, para o 
prosseguimento dos trabalhos. 

Antes de se encerrar a reunião, o MDB 
encaminha à Mesa uma declaração de 
voto nos seguintes têrmos: "A represen-
tação do MDB comparece aos trabalhos 
de elaboração da redação final do Pro-
jeto de Constituição pela Comissão Es-
pecial no exercício de seus deveres par-
lamentares. Encerra-se, assim, êste ciclo 
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de trabalhos, fixando-se nossa posição 
permanente em defesa de teses demo-
cráticas e dos pontos fundamentais de 
programa partidário, postos a serviço do 
interêsse nacional. Sala das Sessões, em 
21 de janeiro de 1967. a) Ruy Carneiro, 
Adalberto Senna, Adolpho Oliveira e 
José Barbosa. O Senhor Presidente con-
gratula-se pelo espírito de cooperação 
demonstrado. 

A presente Ata é lavrada por mim, 
Maria Helena Bueno Brandão, Secretá-
ria, e depois de lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

15.a REUNIAO, REALIZADA NO DIA 22 
DE JANEIRO DE 1967 

As 9 horas do dia 22 de janeiro de 
1967, na Sala das Comissões, sob a pre-
sidência do Deputado Pedro Aleixo, pre-
sentes os Senhores Senadores Wilson 
Gonçalves, Manoel Villaça, José Guio-
mard, Eurico Rezende, Vasconcelos Tôr-
res, Antônio Carlos, Adalberto Senna, 
Deputados Oliveira Brito, Aguinaldo Cos-
ta, Djalma Marinho, Tabosa de Almeida, 
Accioly Filho, Adolpho Oliveira e José 
Barbosa, reúne-se a Comissão para es-
tudo do Projeto de Constituição. 

Deixam de comparecer os Senadores 
Heribaldo Vieira, Aurélio Vianna, Josa-
phat Marinho e Ruy Carneiro e Depu-
tados Ulysses Guimarães e Chagas Ro-
drigues. 

É lido o seguinte expediente: telegra-
mas do Sr. Paulo Nogueira Neto, Presi-
dente da Associação Defesa Flora 
Fauna; da Editôra Abril; do Doutor 
Humberto Fanchini, Presidente da Câ-
mara Municipal de Itu; do Sr. Orlan-
do Ratini, da Associação Escreventes 
da Região do ABC, Santo André; do 
Sr. Paulo Chaves, Presidente Associa-
ção Brasileira de Odontologia, Seção 
R. G. Sul; do Sr. Ernani Silveira, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Natal, 
R.G. Norte; do Ministro José Romeu 
Ferraz, Presidente do Tribunal de Con-

tas de São Paulo; do Deputado Cícero 
Dumont; do Dr. Souza, Diretor do DDP 
de Minas Gerais; do Desembargador 
Cristalino de Abreu Castro, do Espíri-
to Santo; do Vereador Mabilino Quar-
tieiro, Presidente da Câmara Municipal 
de Tôrres, R.G. Sul; Ministro Edson 
Tenório, Presidente do Tribunal de Con-
tas da Bahia; Desembargador Wilton de 
Oliveira Souza, Presidente da Associação 
dos Magistrados da Bahia; do Dr. Ger-
son Pompeu Pinheiro, Diretor do Conse-
lho Universitário; da Editôra La Selva, 
Gráfica Nôvo Mundo; do Sr. Cícero Dru-
mond e outros; do Dr. Nestor C. Couti-
nho, Presidente da Câmara Municipal de 
Barra Mansa; do Dr. João Renato Fran-
co, Vice-Governador, Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado do Pará; 
do Deputado Sólon Borges dos Reis; do 
Conselho Executivo do DER de Minas 
Gerais; do Sr. Ray Homem de Melo La-
cerda, Presidente da Associação dos Ad-
vogados de São Paulo; do Sr. João Wag-
ner, Presidente da CNTI; do Dr. Arnaldo 
Felmanas, Presidente da Liga de Defesa 
dos Direitos Brasileiros Naturalizados; do 
Sr. Raymundo Gonçalves da Silva, Presi-
dente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais; do Sr. Paulo Nogueira, Secretário 
de Associação; do Sr. Vicente Silvestre, 
Chefe de Divisão do Conselho Nacional 
das Guardas-Civis; do Sr. Paulo Guerra, 
Governador do Estado de Pernambuco; 
do General Dario Coelho, da Polícia Mi-
litar do Estado da Guanabara; do Se-
nhor Domingos Viotti, Presidente da 
União Nacional dos Servidores Públicos; 
do Sr. Heitor Antônio de Souza Pinheiro, 
1.0 -Secretário da Câmara Municipal de 
Apucarana; do Ministro José Romeu 
Ferraz, Secretário Executivo do Centro 
de Coordenação dos Tribunais de Contas 
do Brasil; do Sr. Nereu Gonçalves, Vice-
Presidente da Associação Nacional dos 
Concursados; do Sr. Valdez Silva, Presi-
dente da Associação do Ministério Pú-
blico da Paraíba; do Sr. Eduardo Valente 
Simões, Presidente do Conselho Nacional 
de Farmácia; do Sr. Kyiossi Kanayama; 
do engenheiro Armindo Beux, Presidente 
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da Federação Nacional de Engenheiros; 
do Sr. Alberto Bustani, da Associação 
Brasileira de Odontologia; do Sr. Orly 
Borges Ortiz, Presidente do Sindicato dos 
Odontologistas de Pôrto Alegre; do Se-
nhor Mirabeu Cotias, Presidente do Tri-
bunal de Justiça da Bahia; do Sr. Beli-
sário Ramos da Costa, Presidente do Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina; do 
Sr. Paulo Chaves, Presidente da Associa-
ção Brasileira de Odontologia, Rio Gran-
de do Sul; do Sr. Nereu Gonçalves, Pre-
sidente da Associação Nacional dos Con-
cursados; Carta do Sr. José Lopes; do 
Sr. Mansueto Leão Corrêa, Presidente da 
Aliança dos Servidores da Justiça. 

Em seguida, é dada a palavra ao Se-
nador Vasconcelos Tôrres, Sub-Relator 
do Capítulo VI - do Poder Legislativo, 
que passa a apresentar as emendas apro-
vadas relativas ao seu capítulo. 

O Sr. Presidente concede a palavra ao 
Sr. Deputado Accioly Filho, ao Senador 
Wilson Gonçalves e ao Deputado Djalma 
Marinho e, o Capítulo VIII- Do Poder 
Judiciário, devido à ausência do seu Sub-
Relator, Deputado Adaucto Cardoso, é re-
latado pelo Senhor Relator-Geral, Se-
nhor Antônio Carlos (conforme grava-
ção oficial arquivada). 

O Deputado Tabosa de Almeida apre-
senta declaração de voto anexa à pre-
sente e, a pedido do Senador Antônio 
Carlos, determina a transcrição, em ata, 
do Ofício do Deputado Cunha Bueno: 
"Brasília, 19 de janeiro de 1967. Sr. Re-
lator-Geral da Comissão de Reforma da 
Constituição. Eminente amigo Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: Reduzindo 
a escrito os entendimentos verbais que 
tive o privilégio de manter com o emi-
nente Relator-Geral, a respeito do Titulo 
II, Capítulo I, art. 138, item II (Naturali-
zados), do projeto de Constituição, cum-
pre-me afirmar: na letra b determinará 
a futura Constituição: "São Brasileiros: 
1 - os nascidos no estrangeiro que ha-
jam sido admitidos no Brasil durante os 
primeiros cinco anos de vida, radicados 

definitivamente no território nacional. 
Para preservar a nacionalidade brasilei-
ra deverão por ela manifestar-se inequi-
vocamente, ATÉ DOIS ANOS APóS 
ATINGIR A MAIORIDADE; 2- os nas-
cidos no estrangeiro que, vindo residir no 
País antes de atingida a maioridade, fa-
çam curso superior, em estabelecimento 
nacional e requeiram a nacionalidade até 
um ano depois da formatura." Como 
conseqüência, a partir de 15 de março, 
estarão TODOS os estrangeiros, QUE 
NAO TIVEREM ALCANÇADO A MAIO-
RIDADE, habilitados a usufruir os bene-
fícios de opção da Nova Constituição. 

Pondero, Sr. Relator, que o princípio 
fixado com gerais aplausos - e parti-
cularmente com os meus, já que venho 
lutando pela tese de um melhor e mais 
equitativo tratamento aos naturalizados 
-poderá gerar flagrante injustiça. Re-
firo-me aos estrangeiros que, em idên-
ticas condições aos que serão beneficia-
dos pelo artigo 138, isto é, não nascidos 
no território nacional, mas admitidos no 
País durante os cinco primeiros anos de 
vida e que tiverem para cá vindo, há 
muitos anos, NAO TERAO OPORTUNI-
DADE DA OPÇAO. É óbvio que êstes 
TENDO ULTRAPASSADO, HA MUITO, A 
MAIORIDADE, não poderão beneficiar-
se do privilégio da opção. 

Isto pôsto, peço vênia para ponderar 
à Comissão Mista, por intermédio do seu 
Relator-Geral, a necessidade de uma de-
claração expressa no relatório final dos 
trabalhos, a fim de que futuramente, 
através de duvidosa interpretação, não 
se origine discriminação que ninguém 
pretendeu criar aos alienígenas que já 
vivam no território nacional, maiores de 
idade, ANTES DA VIGÉNCIA DA NOVA 
CONSTITUIÇAO. 

caso o eminente Senador entenda ne-
cessária a minha presença no plenário 
da Comissão para uma explicação mais 
clara e objetiva, desde logo coloco-me à 
sua in te ira disposição. 
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Na certeza antecipada de que V. Ex.a., 
que tem sabido conduzir com tanto bri-
lho e bom-senso os trabalhos da reforma 
constitucional, oferecerá a êste assunto 
a melhor atenção, aqui se despede o pa-
trício, amigo e admirador, as) Cunha 
Bueno." 

O Senhor Presidente e~cerra os traba-
lhos da Comissão, congratulando-se com 
os demais membros pela magnitude da 
obra realizada, lavrando eu, Maria He-
lena Bueno Brandão, Secretária, a pre-
sente Ata que depois de lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
Queremos deixar bem claro o nosso 

voto contrário à redação dada ao atual 
art. 100 do Projeto da Constituição. 

Entendemos que não é possível manter 
nenhum dos seus dispositivos, pois a 
emenda aprovada de n.0 41 substitui 
todo o artigo, com os seus parágrafos 
e alíneas, pela redação dada pelo ar-
tigo 1.0 da Emenda Constitucional n.0 19, 
de 7 de dezembro de 1965, publicada no 
Diário Oficial da União de 13 do mesmo 
mês e ano, originária da Mensagem 
n.0 992/65, do Exmo. Sr. Presidente da 
República. 

Aliás, a justificação oferecida pelo au-
tor da Emenda n.0 41, como ressaltamos 
nos debates, não suscita dúvida nenhu-
ma a respeito. 

Data venia, a aprovação da Emenda 
n.0 55 não dá margem à manutenção 
do § 2.0 do art. 100 do Projeto, muito 
menos sob o fundamento de que é pre-
ciso instituir outros impedimentos para 
o funcionário candidato, diplomado ou 
eleito vereador. Quando muito, essa hi-
pótese poderia ser prevista nos limites e 

critérios a sine qua non para a remune-
ração dos vereadores das Capitais e dos 
Municípios de população superior a cem 
mil habitantes. 

O § 2.0 é, a nosso ver, uma excrescên-
cia ou demasia legislativa cuja perma-
nência no texto poderá ser acoimada de 
exorbitância, porque aceita nesta fase 
dos nossos trabalhos. 

Acresce que, além da Emenda n.0 41, 
a de n.0 55 desaconselha a medida reda-
cional porque se nos afigura ainda mais 
restritiva pelo fato de só permitir a apli-
~ação dos impedimentos constantes do 
artigo "quando os mandatos eletivos fo-
rem federais ou estaduais". Pretender-
se, depois disto, que a lei institua outros 
impedimentos para funcionário candi-
dato, diplomado ou eleito vereador, não 
nos parece razoável, salvo em função do 
recebimento dos subsídios, o que poderia 
ser regulado pela lei complementar a 
que nos reportamos. 

Convém assinalar que as nossas mo-
destas observações têm o único objetivo 
de colaborar com a Comissão em face 
da sua grande responsabilidade, agora 
ainda maior do que antes, pelo fato de, 
nesta altura, não caber emenda de reda-
ção do Plenário do Congresso. 

Sala das Comissões, 21 de janeiro de 
1967. 

as) Tabosa de Almeida. 
Tendo em vista o parecer do Relator-

Geral e do Relator para a redação, Depu-
tado Aguinaldo Costa, foi rejeitado o § 1.0 

do artigo 100 do Projeto, alterado pelo 
capat do artigo, de acôrdo com a Emen-
da n.0 41, e aceita a Emenda n.0 55, para 
constituir o § 1.0 , mantido o § 2.0 do 
art. 100 do Projeto. as) Antônio Carlos 
Konder Reis. 
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