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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 
EMENDAS APRESENTADAS 

EMENDA N.0 363/6 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 

Ao § 1.0 do art. 66 
Redija-se assim: 

"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 modifi-
cação no montante, natureza ou 
objetivo dos demais projetos de 
iniciativa do Poder Executivo." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável em parte 
(Obs. O parecer do Sub-Relator refere-
se à emenda n.0 363, sem indicação de 
itens). 

O Parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

El\IENDA N.0 363/7 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 

Ao § 2.0 do art. 66 
Onde se lê: 

"a maioria", 
diga-se: 

"um têrço". 
Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: favorável em parte 
(Obs. O parecer do Sub-Relator refere-

se à emenda n.0 363, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da· Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 

vol. pág. 572/4). 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas <ARENA) 
apresentado e aprovado na 50.a Ses-
são. (Câmara: 207 sim x 2 não e 6 abs-
tenções) (Anais, 4.0 vol. pág. 7431748). 

Requerimento de votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
5o. a Sessão (Anais, 4.0 vol., pág . 748). 

Emenda aprovada na 5o.a Sessão. 
(Câmara: 219 sim e 5 abstenções- Se-
nado: 46 sim) (Anais, 4.0 vol., pág. 751). 

EMENDA N.0 363/8 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 

Ao art. 66 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"§ 3.0 - O Poder Executivo po-
derá enviar mensagem a qualquer 
das Casas do Legislativo em que 
esteja tramitando o Projeto de 
Orçamento, propondo a sua reti-
ficação, desde que não esteja con-
cluída a votação do Subanexo a 
ser alterado." 

Paulo Sarasate (seguem-se 104 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável em parte 
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(obs O parecer do Sub-Relator refere-
se à emenda n.0 363, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pa-
recer favorável, salvo os destaques) 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 364 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 
Acrescente-se ao art. 149 o seguinte 
parágrafo: 

"§ - Sem constrangimento dos 
favorecidos, será prestada por bra-
sileiro assistência religiosa às 
Fôrças Armadas e Auxiliares, nos 
têrmos da lei." 

Justificação 
Trata-se de reproduzir, com peque-
na alteração, dispositivo constitu-
cional de 1946, conquista de grande 
e benemérito esfôrço, de iniciativa 
do Episcopado, em nome dos católi-
cos brasileiros. 
O Serviço Religioso Castrense re-
monta, no Brasil, ao tempo das Ca-
pitanias (1723), entrando pelo Im-
pério, até a República, em 1889. Era, 
pois, um princípio e uma tradição 
do Brasil cristão, como da maioria 
das nações ocidentais. A assistência 
religiosa às Fôrças Armadas, sobre-
tudo em tempo de guerra, data de 
tempos !memoriais. 
Suprimido pela Constituição de 
1891, o referido Serviço voltou a ser 
introduzido, pelo Decreto-Lei n.0 •• 

6. 535, de 23-5-1944, e pelo subse-
qüente Decreto-Lei n.0 8.921, de 
de 26-1-1946, que instituiu em for-
ma permanente o "Serviço de Assis-
tência Religiosa às Fôrças Ar-
madas." 
Paulo Sarasate (seguem-se 103 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela Emen-
da n.0 111. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte: 

"para acrescer no texto da de núme-
ro 111 a expressão "nos têrmos da 
lei". 

Emenda aprovada em parte (de acôrdo 
com o parecer) na 39.a Sessão (votação 
em bloco de emendas com parecer fa-
vorável, salvo os destaques) (Anais, 4.0 
vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 365 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 

1 
Ao art. 15 

O § 2.0 do art. 15 terá a redação se-
guinte: 
"Os vereadores não perceberão re-
muneração, salvo nas capitais e nos 
Municípios de população superior a 
200 mil habitantes, não podendo a 
despesa com subsídios exceder de um 
por cento sôbre a arrecadação mu-
nicipal, nem o vereador receber mais 
de cinqüenta por cento do subsídio 
de Deputado à Assembléia Legisla-
tiva do respectivo Estado." 

2 
Inclua-se no art. 15: 
"Os servidores públicos eleitos ve-
readores, nos Municípios onde o 
mandato não fôr remunerado, con-
tinuarão a receber os vencimentos 
do cargo durante o período das ses-
sões legislativas, que será fixado nas 
Constituições Estaduais." 
Justificação 

1 
A regra constitucional que proíbe a 
remuneração do Vereador Municipal 
não deve ser igual ou absoluta. Nos 
Municípios de população e arrecada-
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ção reduzidas a providência é bené-
fica. Nos grandes Municípios, com 
renda expressiva, o exercício do 
mandato de vereador deve ser remu-
nerado. A emenda limita a despesa 
com os subsídios aos vereadores a um 
por cento da arrecadação específica 
própria, isto é, a arrecadação das 
rendas municipais. 

2 
Nos Municípios onde o mandato de 
vereador não fôr remunerado, impe-
dir que o servidor perceba os venci-
mentos de seu cargo é impedir que 
o funcionário possa ser vereador. Se 
não recebe subsídios, é humano que, 
durante o exercício efetivo do man-
dato, possa perceber os seus venci-
mentos. 
Paulo Sarasate (seguem-se 105 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável em parte: 
82.1, 52l.m e 365, relativas ao § 2.0 

do art. 15. Quanto à primeira, o meu 
entendimento é no sentido de ser 
destacado do texto e aprovado o se-
guinte: "os vereadores não perce-
berão remuneração, salvo os das Ca-
pitais e dos Municípios de renda 
igual ou superior a um trigésimo da 
receita orçamentária do Município da 
capital", entrando aqui a parte acei-
ta da Emenda 52l.m, que diz: "nas 
Capitais, não poderá ultrapassar a 
metade dos subsídios dos deputados 
estaduais, calculados à base das ses-
sões ordinárias, e, nos demais Muni-
cípios, a metade dos subsídios dos 
respectivos prefeitos". Completar-se-
á o dispositivo com o sugerido na 
Emenda 365, assim redigido: "Não 
podendo a despesa exceder de um 
por cento da arrecadação municipal". 
cipal". 

Parecer do Relator-Geral Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: ' 

a) Quanto às emendas distribuídas 
ao sub-relator Oliveira Brito, deixei 
de concordar com a aprovação das de 
n.0 s 82/1, 521/m, 365 e 588. 

As três primeiras visam a permitir 
remuneração aos vereadores. Ainda 
que o senhor sub-relator tenha, num 
cuidadoso trabalho de seleção dos 
textos das três emendas, procurado 
estabelecer uma regra prudente, ma-
nifestamo-nos pelo princípio salutar 
da gratuidade da função legislativa 
municipal. A medida, recentemente 
adotada através de Ato Institucional, 
não provocou nenhum desinterêsse 
pela disputa das cadeiras às Câma-
ras Municipais nas eleições últimas 
e, acima de tudo, nobilitou a fun-
ção. 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 favo-
rável à aprovação da letra b desta 
última emenda, que garante aos fun-
cionários públicos que exerçam a ve-
reança o direito de perceber duran-
te as sessões legislativas os seus ven-
cimentos. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada (ítens 1 e 2) na 4o.a 

Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer contrário e pelo.. prejudi-
cialidade, salvo os destaques). (Anais, 4.0 

vol., págs. 538, 544 a 548) 

EMENDA N.0 366 

Autor: Deputado Paulo Sarasate 

Dê-se a seguinte redação ao art. 7.0 : 

"Art. 7.0 - O Brasil só recorrerá à 
guerra se não couber ou se malograr 
o recurso ao arbitramento ou aos 
meios pacíficos de solução dos con-
flitos, estabelecidos pelo direito in-
ternacional; e em caso nenhum se 
empenhará em guerra de conquista, 
direta ou indiretamente, por si ou 
em aliança com outro Estado." 
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Justificação 
Esta forma parece mais correta, con-
sulta à nossa tradição e ao mesmo 
tempo se concilia com os princípios 
do direito internacional e constitu-
cional. 
Paulo Sarasate (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: pela prejudicialidade. (Em 
face do Parecer à Emenda n.0 839.13.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 367 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 
No art. 3.0 n.0 III, onde se diz: 

"plataforma continental", 
diga-se: 
"plataforma submarina". 
Justificação 
Como está redigido o dispositivo, so-
freria grave prejuízo o patrimônio 
da União. Já o Decreto n.0 28.840, de 
1.0 de novembro de 1950, emprega a 
expressão correta, que ora se quer 
restabelecer com esta emenda. 
Paulo Sarasate (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tacão em bloco de emendas com pare-
ce; favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.o vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 368 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 

Ao art 57 
Redija-se assim: 
"Art. 57 - O Presidente da Repú-
blica, em casos de urgência e de in-
terêsse público relevante, poderá ex-
pedir decretos-leis sôbre matérias 
referentes à segurança nacional ex-
pressamente definidas em lei com-
plementar." 
Justificação 
Parece dispensável atribuir ao Pre-
sidente da República a faculdade de 
baixar decretos-leis sôbre finanças 
públicas, quando ao Poder Executivo 
são concedidos pelo projeto outros 
instrumentos que o capacitam a 
atingir com muita rapidez os objeti-
vos co limados: as delegações de po-
der e os prazos fatais que beneficiam 
os projetos de sua iniciativa. 
De outra parte, no que tange a ma-
térias referentes à segurança nacio-
nal, parece aconselhável que elas se-
jam expressamente definidas em lei 
complementar. Com isso se evitará 
que, à sombra da amplitude do pre-
ceito, possam ser baixados decretos-
leis sôbre assuntos que, embora ur-
gentes e de relevante interêsse pú-
blico, não se enquadrem no conceito 
restrito com que, no caso, deve ser 
encarada a segurança nacional. 
Paulo Sarasate (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
o parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário .... 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. . .... 
820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-

ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 369/1 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 
Ao art. 35, § 1.o 
Redija-se assim: 

"§ 1.0 - No caso dos itens I e 11, 
a perda do mandato será declara-
da, respectivamente, pela maioria 
absoluta ou por dois terços da Câ-
mara dos Deputados ou do Sena-
do, por iniciativa da respectiva 
Mesa, ou de um têrço, pelo me-
nos, dos membros da respectiva 
Casa." 

Justificação 
A cassação de mandato por proce-
dimento incompatível com o decôro 
parlamentar somente deverá ser 
declarada por dois terços e não pela 
maioria absoluta de qualquer das 
Casas do Congresso, a fim de que 
jamais, como certa feita se tentou 
entre nós, possa converter-se o cor-
retivo constitucional em arma polí-
tica. De outra parte, não parece jus-
to deixar ao alvedrio de qualquer 
congressista usar da iniciativa pre-
vista no parágrafo, a fim de evitar 
possíveis tentativas de vingança ou 
de escândalo. Também não é razoá-
vel que um partido político possa 
interferir diretamente em assunto 
da economia interna do Congresso, 
embora de irrecusável repercussão 
na opinião pública. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Vascon-
celos Tôrres. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte: 

"dois terços" (art. 36 § 1.0 ) 

Emenda aprovada em parte (de acôr-
do com o Parecer da Comissão Mista) 
na 39.a Sessão (votação em bloco de 
emendas com parecer favorável, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 
530 a 534.) 

EMENDA N.0 369/2 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 
Ao art. 83 
Onde se lê: 

"maioria absoluta", 
leia-se: 

"dois terços". 
Justificação 
O impeachment, por sua repercus-
são e importância, deve merecer tô-
das as cautelas, inclusive a preco-
nizada na emenda. Tratando-se, 
ainda, de matéria que as Constitui-
ções Estaduais irão regular no âm-
bito de suas atribuições, mais im-
perativo se torna, a nosso ver, que 
somente dois terços de qualquer Ca-
sa legislativa possam ter a iniciati-
va de declarar precedente a acusa-
ção nos crimes de responsabilidade 
(ou nos crimes comuns) do Presi-
dente da República, nem tampouco 
dos Governadores, nos casos esta-
duais. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
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Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 369/3 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 
Redija-se assim o art. 179: 

"Art. 179 - As Constituições Es-
taduais serão adaptadas a esta 
Constituição no prazo de sessenta 
dias, a contar da apresentação do 
projeto pelo Governador do Esta-
do, sob pena de intervenção fede-
ral para êsse fim decretada. 
Parágrafo único - O projeto se-
rá apresentado à Assembléia Le-
gislativa até 15 de abril de 1967 
e votado por maioria absoluta." 

Justificação 
Pretende-se, na espécie, eliminar 
qualquer dúvida que possa decorrer 
do texto do projeto, o qual não fixa 
a data inicial do prazo estabelecido 
no artigo. E não diz, no parágrafo, 
que a votação será por maioria ab-
soluta, como vai ocorrer no âmbito 
federal. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável (Vide pare-
cer à emenda n.O 620). 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
(Vide parecer à emenda n.0 620). 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 572/4.) 

Requerimento de preferência para 
votação de emendas destacadas (ARE-
NA) apresentado e aprovado na 52.a 
Sessão. Câmara: 215 sim x 3 não e 6 

abstenções). (Anais, 4.0 vol., págs. 762 
a 773.) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
52.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 774.) 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão. Câ-
mara: 11 sim x 206 não e 8 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 777.) 

EMENDA N.0 369/4 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 
Inclua-se no capítulo "Das Disposi-
ções Gerais e Transitórias": 

"Art. - Respeitado o direito 
dos candidatos aprovados em con-
curso público aos cargos vagos a 
que concorreram, os atuais servi-
dores que contarem ou venham a 
contar cinco anos de exercício, e 
tenham sido nomeados ou admi-
tidos até 30 de novembro de 1966, 
serão automàticamente efetivados 
na data desta Constituição e pas-
sarão a ocupar, em conseqüência, 
cargos extintos, quando vagarem, 
em quadros suplementares espe-
cialmente criados para êsse fim." 

Justificação 
O dispositivo pretende reproduzir, 
em têrmos que, agora, não prejudi-
cariam por nenhuma forma os can-
didatos aprovados em concurso, o 
disposto no artigo 23 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitó-
rias de 1946. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável (Ret. de 
3-1-67). 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
(Esclarecimentos prestados pelo Sr. Re-
lator-Geral em 14-1-67). 
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369/4 - Requerimento de destaque 
(ARENA e MDB) - coincidente. 

Deferido pela Presidência na 42.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento de preferência para 
votação de emendas destacadas (ARE-
NA) apresentado e aprovado na 49.a 
Sessão. Câmara: 204 sim x 4 não e 2 
abstenções). (Anais, 4.0 vol., págs. 714 a 
733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

E:\IENDA N.0 369/5 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 
Ao art. 12 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"§ - Cessados os motivos que 
houverem determinado a interven-
ção, voltarão ao exercício de seus 
cargos, salvo impedimento legal, 
as autoridades estaduais dêles 
afastadas." 

Justificação 
Reproduz-se na emenda, com pe-
quena alteração de forma e a inter-
calação da cláusula "salvo impedi-
mento legal", o que dispõe a Consti-
tuição de 46 em seu art. 14. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). (Anais 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 369/6 
Autor: Deputad~ Paulo Sarasate 
Ao § 3.0 do art. 15 
Redija-se assim: 

"§ 3.o - A intervenção do Estado 
nos Municípios será regulada na 
Constituição Estadual, observados, 
no que fôr aplicável, os princípios 
e garantias desta. Constituição 
atinentes à intervenção federal." 

Justificação 
É necessário acautelar os Municípios 
contra possíveis intervenções esta-
duais decretadas por motivos não 
recomendáveis ou por mera perse-
guição facciosa. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anai.s, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

E.i.'IIENDA N.0 36917 
Autor: Deputado Paulo Sarasate 
Ao art. 97 
Acrescente-se: 

"e, após cinco anos, os que se efe-
tivaram por fôrça de lei." 

Justificação 
Há que existir estabilidade - seja 

quando fôr - para os que se efe-
tivarem por fôrça de lei. Não po-
derão ficar a vida tôda no espaço. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeit~dn, na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 543). 

ENtENDA N.0 369/8 
Aut:>r: Deputada Paulo Sarasate 
Onde convier: 
Reproduzam-se os arts. 198 e 199 da 
Constituição de 1946. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 543). 

El\lEKDA N.0 369/9 
Autor: Dc1mtail:> Paulo Sarasate 

Inclua-se nas "Disposições Gerais e 
Transitórias". 

"Art. - Além do disposto no 
item IX do art. 149, serão respei-
tadas as situações legalmente cons-
tituídas, inclusive em favor dos 
servidores públicos nomeados ou 
admitidos até a data da promulga-
ção desta Constituição." 

Paulo Sarasate (seguem-se 2() as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Nl:arinho: favorável (Ret. de 
3-1-67). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão (destaques de 
emendas com parecer pela prejudiciali-
dade). (Anais 4.0 vol., págs. 578/9). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 52.a Sessão. 
(Câmara: 215 sim x 3 não e 6 absten-
ções) (Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
52.a Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 774). 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão. <Câ-
mara - 11 sim x 206 não e 8 absten-
ções) (Anais, 4.0 vol., pág. 777) 

EMENDA N.0 370 
Autor: Deputado Manoel de Almeida 

Ao art. 158, item IX 
Acrescente-se, após as palavras: "a 
menores de dezoito anos", a ex-
pressão: 

"salvo os casos especiais previstos 
em lei." 

Justificação 
Como está redigido no projeto, o 
item torna taxativamente proibido 
a qualquer menor de quatorze anos 
exercer atividade remunerada, e ao 
menor de dezoito anos o trabalho 
noturno. É por demais conhecido, 
através de inúmeros estudos socio-
lógicos e econômicos, que em diver-
sas áreas e em vários setores da 
economia do País, o menor, desde 
a mais tenra idade, é chamado a 
participar do processo produtivo, 
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através do exercw10 de uma gama 
de atividades. E êste é um ônus do 
subdesenvolvimento que obriga a 
milhares de crianças, muitos antes 
de completar a idade-limite fixada 
no projeto, a contribuir, com sua 
fôrça de trabalho, para a formação 
da renda mínima indispensável pa-
ra a sobrevivência de sua família. 
Num país de população jovem, com 
cêrca de metade de sua população 
compreendida na faixa etária até 
15 anos, não é de estranhar que tal 
aconteça. 
A emenda ora proposta visa a tor-
nar o preceito constitucional sufi-
cientemente flexível para enqua-
drar os imperativos da realidade 
social e econômica do País, que so-
licita a presença do menor no pro-
cesso produtivo, em limites de idade 
inferiores aos que se procura esti-
pular na Carta Magna. Mas, por 
outro lado, admitindo-se que o tra-
balho do menor em idade inferior 
a quatorze anos não deva constituir 
princípio consagrado, mas apenas 
uma contingência de desenvolvi-
mento econômico e social do País, 
é que se propõe a emenda, preven-
do-se que somente em casos espe-
ciais a serem regulados em lei or-
dinária o menor de quatorze e de 
dezoito anos possa exercer ativida-
de remunerada e trabalhar à noite, 
devidamente protegido e resguar-
dadas sua saúde, formação moral e 
educacional. 
Manoel de Almeida (retificação de 
10-1-67), (seguem-se 112 assinatu-
ras de Deputados). 

Tramitação 
. Parecer do Sub-Relator, Deputado 

DJalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 704. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
:to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 
· Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
:cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., pá-
ginas 543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 371 
Autor: Deputado Manoel de Almeida 

Inclua-se onde couber: 
"Art. - O Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária, o Instituto Na-
cional de Defesa Agrária e a 
Fundação Brasil Central serão 
agrupados em entidade umca 
destinada a realizar programas de 
desenvolvimentos rurais e de po-
voamento das áreas de escassa 
densidade demográfica." 

Justificação 
A finalidade e os objetivos das três 
entidades são da mesma natureza. 
Nada justifica, pois, a vida em se-
parado. O IBRA tem efetivamente 
ambicioso programa, disciplinando 
a posse racional da terra e codifi-
cando a respeito dos fatôres estru-
turais da produção, de forma a 
atender às necessidades do homem. 
Mas essa circunstância não impede 
a sua coexistência com o INDA e a 
FBC, ambos podendo atuar na área 
instrumental, como agente de rea-
lização dos seus objetivos imediatos. 
A emenda tem em vista, pois, dar 
unidade de direção e planejamento 
a serviços de essência e finalidade 
idênticas. 
Manoel de Almeida (retificação de 10 
de janeiro de 1967), (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 
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Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 372 
Autor: Deputado Manoel de Almeida 

Inclua-se onde couber: 
"Art ... - O Govêrno Federal fica 
obrigado, dentro do prazo de vin-
te anos, a contar da data da pro-
mulgação desta Constituição, a 
traçar e executar um plano de 
aproveitamento total das possibi-
lidades econômicas do Rio Gran-
de e seus afluentes, no qual apli-
cará, anualmente, quantia não in-
ferior a meio por cento de suas 
rendas tributárias." 

Justificação 
O Vale do Rio Grande representa 
grande potencial de riqueza no ter-
ritório nacional. Seu declive já pos-
sibilitou captação de energia da or-
dem de dois milhões de kw, e o que 
existe ainda a ser aproveitado é pe-
lo menos três vêzes maior. Em vir-
tude mesmo dêsse magnífico acervo 
de riqueza, as áreas territoriais de 
Minas Gerais e de São Paulo, onde 
se formam as bacias de acumulação 
das diferentes usinas, vão perdendo 
o que de melhor possuem em terras 
agricultá v eis. 
É o que já ocorreu em Furnas e 
Peixoto, Para citar apenas a primei-
ra usina, ponha-se em relêvo a cir-
cunstância de cêrca de oitenta mil 
alqueires das meThores terras terem 
sido ali inundados. 
A energia gerada em Furnas e Pei-
xoto e a que será produzida em vir-
tude de obras posteriores vão de-
senvolver outras regiões do País, 
favorecendo o surto industrial em 
marcha, enquanto os locais e adja-

cências dos referioos empreendi-
mentos jazem em estado de pobre-
za, impossibilitados, por falta de 
meios financeiros, de erradicar o 
subdesenvolvimento característico. 
A emenda objetiva a prática de uma 
política econômica de compensação, 
permitindo que as áreas que contri-
buem para o enriquecimento nacio-
nal também possam transformar 
seus velhos processos de produção e, 
como é de justiça, participar do 
carrossel de progresso que ajudou, 
com o sacrifício de suas terras, a 
construir. 
Nada mais justo do que a aplicação 
de meio por cento da renda tribu-
tária anual da União no Vale do 
Rio Grande, para sua recuperação. 
Manoel de Almeida (retificação de 
10-1-67). (Seguem-se 110 assinaturas 
de Deputados.) 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.o vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário ... 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 a 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão, Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 373 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 
Art. 40, caput 

Depois da palavra "voto", inclua-se 
o seguinte: "direto e". 
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Justificação 
Trata-se de adotar redação coeren-
te com a do art. 42, a fim de que 
se não colham interpretações duvi-
dosas em relação ao texto do art. 40. 
Vasconcelos Tôrres (seguem-se 19 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 374 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 
Art. 92 

Dê-se ao § 6.0 do art. 92 a seguinte 
redação: 

"§ 6.0 - Aplica-se aos militares o 
disposto nos §§ 1.0 , 2.o e 3.0 do ar-
tigo 99." 

Justificação 
Estabelece o art. 99 em seus três 
parágrafos: 

"§ 1.0 
- O tempo de serviço pú-

blico federal, estadual ou muni-
cipal será computado integral-
mente para os efeitos de aposen-
tadoria e disponibilidade. 
§ 2.0 

- Os proventos da inativi-
dade serão revistos sempre que, 
por motivo de alteração do poder 
aquisitivo da moeda, se modifica-
rem os vencimentos dos funcio-
nários em atividade. 
§ 3.o - Em caso algum, os pro-
ventos da inatividade poderão ex-

ceder a remuneração percebida na 
atividade." 

Por sua vez, dispõe o art. 92, no § 6.o: 
"§ 6.0 - Aplica-se aos militares, 
no que couber, o disposto nos §§ 
1.o e 2.0 do art. 99." 

Como se vê, o § 6.0 do art. 92 do pro-
jeto concede ao militar certas van-
tagens proporcionadas ao civil pelo 
artigo 99, mas exclui o militar da-
quela vedação do § 3.0 , que atinge os 
civis, e segundo a qual êstes não po-
derão perceber, na inatividade, pro-
ventos que excedem a remuneração 
percebida na atividade. 
Já se tornou praxe, na vida do ser-
vidor público brasileiro, civil ou mi-
litar, ser beneficiado, ao aposentar-
se, com uma promoção ou outra 
vantagem equivalente. 
ll:sse benefício, por sinal aparente-
mente injustificável, tem uma razão 
de ser, pois o servidor, ao passar 
para a inatividade, perde uma sé-
rie de vantagens (comissões, grati-
ficações, horas extras de serviço 
etc.), que a atividade lhe proporcio-
nava. 
Seja como fôr, das duas uma: ou 
se elimina do texto do projeto o § 
3.o do item II do art. 99, ou se es-
tende ao servidor militar a proibi-
ção que o dispositivo faz cair sôbre 
o servidor civil. 
O que não se pode tolerar é um tra-
tamento discriminatório, pois isto é 
injusto, fere o princípio da isonomia 
e cria animosidade contra a briosa 
classe dos militares. 
Vasconcelos Tôrres (seguem-se 19 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: 
"1. A Constituição vigente, no art. 
182, § 6.0 , manda aplicar aos milita-
res o disposto nos arts. 192 e 193, 
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que dispõem sôbre contagem de tem-
po de serviço público federal, esta-
dual ou municipal ,e a respeito da 
revisão de proventos da inatividade. 
2. O projeto reproduziu o preceito, 
no art. 92, § 6.0 , que manda aplicar 
aos militares o disposto no art. 99, 
§§ 1.0 e 2.0 • 

3. Não se atentou, porém, que, no 
referido art. 99, § 3.0 , há uma nor-
ma também aplicável aos militares 
- a que veda excederem os pro-
ventos da inatividade a remunera-
ção da atividade. Essa extensão, 
aliás, está inscrita na Carta de 1934 
(art. 165, § 4.o). 

4. Trata-se de evidente omissão, 
que a emenda visa a corrigir. 
5. Opino pela aprovação da emen-
da. - Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 375 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

Art. 31 
Dê-se ao caput do art. 31 a seguinte 
redação: 

"Art. 31 - É da competência ex-
clusiva de cada uma das Câma-
ras dispor, em regimento interno 
ou regulamento, sôbre sua orga-
nização, polícia, criação e provi-
mento de cargos e regime jurídi-
co de seu pessoal." 

Justificação 
Do modo como estão redigidos os 
artigos 31 e 59, item li, parece que 
os atos de organização dos traba-

lhos legislativos, bem como os re-
ferentes à criação e provimento de 
cargos e a fixação do regime jurídi-
co do pessoal das Casas do Con-
gresso, estão excluídos apenas dos 
compreendidos na órbita de com-
petência exclusiva do Presidente da 
República, mas não nos de compe-
tência recíproca com o Congresso 
Nacional. 
Ora, tal confusão deve ser elimina-
da, mediante nova redação ao art. 
31, uma vez que tais atos perten-
cem tradicionalmente ao âmbito de 
competência exclusiva de cada uma 
das Casas Legislativas. 
Vasconcelos Tôrres (seguem-se 19 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá~ 
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 376 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 
Art. 33, caput 

Suprimam-se as seguintes expres-
sões: 

"salvo disposição constitucional 
ou". 

Justificação 
Trata-se de evitar constem do texto 
expressões redundantes. A ressalva 
é desnecessária, pois o que a Cons-
tituição estabelece não pode ser con-
trariado por nenhuma lei. 
Vasconcelos Tôrres (seguem-se 21 
assinaturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 377 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

Art. 32 

Suprimam-s~ as seguintes expres-
sões: 

"salvo disposição constitucional 
em contrário." 

Justificação 
O que a Constituição proíbe, está 
proibido, sendo desnecessária a res-
salva em aprêço. 
Vasconcelos Tôrres (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O Parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 378 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

Ao art. 46, I, e parágrafo único 
1 - Transfira-se do art. 46 para o 

art. 44 o n.0 I; e 

2 - transforme-se em parágrafo 
único do art. 44 o parágrafo 
único do art. 46, corrigindo-se 
a expressão "Congresso Nacio-
nal" para "Senado da Repúbli-
ca". 

Justificação 
Nos Estados modernos, a política 
externa é controlada pelo Poder Le-
gislativo, através do Senado ou de 
órgão assemelhado. É mesmo da 
tradição do direito público dar aos 
conselhos dos mais idosos ou daque-
les representativos das federações a 
atribuição de realizar a política ex-
terna. 
Vasconcelos Tôrres (seguem-se 19 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a .548.) 

EMENDA N.0 379 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

Art. 59, § 2.0 

Suprimam-se as seguintes expres-
sões, in fine: 

"mas aos respectivos projetos se 
aplica a restrição do parágrafo 
anterior." 

Justificação 
As expressões que a presente emen-
da pretende eliminar encerram ma-
nifesto equívoco, pois subtrai aos 
Deputados e Senadores o direito de 
participarem da elaboração legisla-
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tiva em projetos de resolução de 
competência exclusiva de cada uma 
das Casas do Congresso, quais se-
jam: os relativos à disciplina de sua 
Secretaria Administrativa. 
Nos têrmos em que está vazado o 
dispositivo do projeto, o Plenário das 
Casas Legislativas, na hipótese em 
foco, só terá a faculdade de aceitar 
ou rejeitar a proposição oriunda da 
Mesa, uma vez que, na quase tota-
lidade dos casos de reestruturações 
ou reparações administrativas, o au-
mento de despesas, mediato ou ime-
diato, aparece como uma constante. 
Vasconcelos Tôrres (seguem-se 18 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 380 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

Art. 33 
Inclua-se o seguinte: 

"§ - Nos casos de recesso do 
Congresso Nacional, a competên-
cia para decidir sôbre as hipóteses 
previstas nos §§ 1.0 e 2.0 será das 
respectivas Mesas." 

Justificação 
O projeto não previu a hipótese do 
recesso do Congresso. 
A emenda, delegando às Mesas das 
Casas do · Parlamento competência 
para decidir nos casos citados, evita 
fiquem os parlamentares desprotegi-

dos em tão difícil emergência, tor-
nando exeqüível o preceituado nos 
§§ 1,0 e 2.o do art. 33. 
Vasconcelos Tôrres (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável. 

O parecer do Sub-Relator !oi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (Vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., pág. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 381 
Autor: Senador Gilberto Marinho 
Ao art. 157 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"§ 9.o - Para atender à interven-
ção no domínio econômico de que 
trata o parágrafo anterior, pode-
rá a União instituir contribuições 
destinadas ao custeio dos respec-
tivos serviços e encargos, na for-
ma que a lei estabelecer." 

Justificação 
o art. 157 do projeto regula os ca-
sos em que a União Federal deve 
intervir na ordem econômica, restri-
ta aos casos de segurança nacional, 
ou para organizar setor que não tem 
condições para se desenvolver com 
eficiência, no regime de livre com-
petição de iniciativa. 

Deliberando intervir na ordem eco-
nômica, assume a União responsa-
bilidade e encargos que exigem a 
criação de serviços e a mobilização 
de recursos para o custeio dos ser-
viços específicos resultantes do sis-
tema de intervenção adotado. Dai a 
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iniciativa consubstanciada na emen-
da aditiva ora apresentada. 
Gilberto Marinho (seguem-se 16 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 382 
Autor: Senador Mello Braga 

Art. 112, alínea "b", inciso I 
Incluir as palavras "e regionais" 
após a expressão "superiores". 
Justificação 
Flagrante omissão na redação do 
texto, eis que a competência do Su-
premo Tribunal Federal se estende 
a apreciação e julgamento, originà-
riamente, também, para os proces-
sos nos crimes comuns e de respon-
sabilidade dos Juízes aos Tribunais 
de Justiça e de Alçada dos Estados. 
Nesse sentido já prescrevia a atual 
Constituição, depois de adotadas as 
emendas e complementações de ini-
ciativa do Govêrno Revolucionário. 
Mello Braga (seguem-se 17 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 383 
Autor: Senador Mello Braga 

Art. 117 
No inciso I, substituir as expressões 
finais "exceto as de falência e aci-
dentes do trabalho" por "exceto as 
de falência e as sujeitas às Justiças 
Eleitoral, Militar ou do Trabalho, 
que a lei regulará". 

Justificação 
Evidente que, sendo federais as Jus-
tiças Eleitoral, Militar e do Traba-
lho, e especializadas, deve ser fixa-
da a sua competência para as cau-
sas a elas inerentes, exigida, sem-
pre, a atuação do Ministério Público 
da União. 

Com a emenda será evitado volume 
considerável de trabalho para a Jus-
tiça Federal não-especializada, má-
xime nas causas trabalhistas em 
que forem interessadas a União, au-
tarquias ou emprêsa pública federal. 

Releva ponderar, outrossim, que a 
jurisdição especial (Militar, Eleito-
ral e do Trabalho) prefere ao fôro 
privilegiado, devendo êste ser obser-
vado entre os órgãos da Justiça es-
pecial. E nem se compreenderia que, 
existindo a Justiça Federal especia-
lizada, as causas de sua competên-
cia ratione materiae fôssem atribuí-
das a outros juízes. 

Por fim, é de se esclarecer que a ex-
clusão da referência aos acidentes 
do trabalho decorre do fato de pas-
sarem essas questões para a compe-
tência da Justiça do Trabalho. 

Mello Braga (seguem-se 16 assina-
turas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 384 
Autor: Senador Mello Braga 

Art. 131 
Na letra a do § 1.0 , substituir as 
expressões: "magistrados", por 
"magistrados da Justiça do Tra-
balho"; e "Ministério Público", por 
"Ministério Público da Justiça do 
Trabalho." 

Justificação 
As substituições ora propostas visam 
a tornar explícito o que está implí-
cito no projeto. Ao determinar que a 
nomeação dos Ministros togados do 
Tribunal Superior do Trabalho re-
caia sete entre magistrados e quatro 
entre membros do Ministério Públi-
co e advogados, o projeto teve em 
vista, obviamente, aos magistrados 
da Justiça do Trabalho e aos mem-
bros do Ministério Público que fun-
cionam junto a essa Justiça. É que, 
em se tratando de jurisdição espe-
cializada, os juízes do seu mais alto 
Tribunal devem ser especialistas nos 
assuntos de sua competência. 
Mello Braga (seguem-se 17 assinatu-
ras de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/4.) 

Requerimento de preferência para a 
votação de emendas destacadas ...... . 
(ARENA). Apresentado e aprovado na 
50.a Sessão. - (Câmara: 207 sim x 2 
não e cinco abstenções). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 743/748.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação em bloco (ARENA). Apresentado 
e aprovado na 5o.a Sessão. (Idem, idem, 
pág. 748.) 

Emenda aprovada na 5o.a Sessão -
Câmara: 219 sim e 5 abstenções - Se-
nado: 46 sim). (Anais, 4.0 vol., pág. 751.) 

EMENDA N.0 385 
Autor: Senador Mello Bra:a 

Incluir um § 3.0 ao art. 183: 
"§ 3.0 - O juiz representante clas-
sista que servir por mais de dez 
anos na Justiça do Trabalho 
quando não mais reconduzido, o~ 
não capacitado fisicamente, ou em 
razão da idade, terá direito a uma 
pensão proporcional ao tempo de 
serviço prestado, com base no seu 
último vencimento no cargo 
ocupado." 

Justificação 
A função do classista, pública, cria-
da por lei, com remuneração certa, 
em número determinado, dá ao seu 
titular a qualificação de funcioná-
rio público na forma das leis vigen-
tes. 
Quando exercida por vários manda-
tos, o titular, já ajustado à função 
de magistrado e por vêzes depaupe-
rado pelo longo tempo de exercício, 
não pode reiniciar convenientemen-
te a sua atividade econômica ou 
profissional, depois de longo tempo 
de ausência. 
A medida é justa e com precedente 
legislativo, como no caso ocorrido 
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com Ministro do próprio Tribunal 
Superior do Trabalho que obteve 
uma pensão em razão dos muitos 
anos que nêle servira. 
1\lello Braga (seguem-se 17 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

~ntônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 386 
Autor: Senador José Guiomard 
Acrescente-se ao art. 16: 

"reconhecido aos juízes dêstes 
idênticos direitos." 

Justificação 
A emenda visa a dar igualdade de 
direitos a todos os juízes aposen~a
dos da 1.a instância do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, que ad-
ministra as Comarcas da Capital da 
República e dos Territórios, obser-
vando-se, de passagem, que há 26 
anos, desde 1940, vem. sendo negado 
a juízes que são concursados pelo 
mesmo Tribunal e que servem nas 
fronteiras o direito de remoção e de 
acesso rotineiro nos Estados, embo-
ra as normas dêstes sejam obrigató-
rias para a Justiça Comum da União 
no Distrito Federal e Territórios. 
José Guiomard (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator Deputado Oli-

veira Brito: contrário. ' 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: contrário. 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco das emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol, pá-
ginas 538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 387 
Autor: Senador José Guiomard 

"Art. 99-

I-···························· 
a) contar mais de trinta e cinco 

11 

anos de serviço, com provento 
correspondente ao vencimento 
ou remuneração da classe ime-
diatamente superior. 

o •••••• o ••••••••••• o •• o ••• o. 

§ 3.o - Os proventos da inativi-
dade não poderão exceder a remu-
neração percebida na atividade, 
salvo na hipótese prevista na alí-
nea a dêste artigo." 

Justificação 
os arts. 90 a 92 dispõem concernen-
temente às Fôrças Armadas, insti-
tuindo, no § 6.0 do art. 92, que aos 
militares se aplica, no que couber, o 
disposto nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 99. 
Então, os militares poderão perce-
ber, na inatividade, proventos supe-
riores ao da atividade. 
Pretende a emenda que apenas o 
servidor com 35 anos de serviço pos-
sa receber, na inatividade, provento 
correspondente ao da classe imedia-
tamente superior. 
Dado o estabelecimento de trata-
mento equânime para ambas as 
classes, e tôda a justiça que essa 
atitude encerra, espero contar com 
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o decisivo apoio de quantos venham 
a defender a aprovação da presente 
emenda. 
José Guiomard (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho, contrário: 

Emenda n.0 438 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

Emenda n.0 130 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

Emenda n.0 387 
Autor: Senador José Guiomard 

Emenda n.0 725 
Autor: Deputado Ewaldo Pinto 

PARECER 
1. A Constituição de 1934 (art. 170, 
n.o 7) tinha dispositivo equivalente 
ao do art. 99, § 3.0 , do projeto. Já 
dispunha aquela Carta que os pro-
ventos da aposentadoria não pode-
riam exceder os vencimentos da ati-
vidade. 
2. A Constituição de 1946 supri-
miu êsse preceito. 
3. Da supressão, resultaram leis 
concessivas de vantagens aos servi-
dores que se aposentam ou se refor-
mam, de tal modo que o poder pú-
blico passou a estimular o funcioná-
rio a transferir-se para a inativida-
de ou reserva. 
4. Ao contrário de premiar o ser-
vidor que se mantém na atividade, a 
lei entendeu de dar melhor remu-
neração àquele que se aposenta. 
5. Sôbre isso, Seabra Fagundes es-
creveu que: "Esta prática, onerosa 
para o tesouro público e desestimu-
lante da dedicação ao serviço, en-
contraria corretivo na simples res-
tauração, alcançando civis e mlllta-

res, da sábia regra do art. 170, § 7.0 , 

da Constituição de 1934, em que se 
proibia excedessem os proventos da 
inatividade aos do serviço ativo." 
(Revista de Direito Administrativo 
43/18) 
6. Parece salutar a restauração do 
dispositivo da Constituição de 1934. 
7. Opino pela rejeição das emen-
das. - Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco das emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol, pá-
ginas 538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 388 
Autor: Deputado Paulo Freire 
O artigo 173, in fine, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 173 - ... realizar-se-ão a 15 
de setembro de 1970." 

Justificação 
Tivemos a experiência êste ano. 
Muitos parlamentares não sabiam 
se atendiam ao orçamento ou à sua 
campanha eleitoral. Com a data das 
eleições retroagindo para 15 de se-
tembro, ambos os problemas terão 
solução satisfatória. 
Paulo Freire (seguem-se 105 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques.) (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 389 
Autor: Deputado Paulo Freire 

O artigo 34 passa ter a seguinte re-
dação: 

"Art. 34 - Os deputados e sena-
dores vencerão anualmente subsí-
dio igual e terão ajuda de custo. 
§ 1.0 

- O subsídio será dividido 
em duas partes: uma fixa, a ser 
paga no decurso do ano, e outra 
variável, correspondente ao com-
parecimento. 
§ 2.0 -A ajuda de custo dos 
membros do Congresso Nacional, 
bem como o subsídio dêstes e os 
do Presidente e do Vice-Presidente 
da República, serão fixados no fim 
de cada legislatura, sem prejuízo 
do disposto n.o § 3.o. 
§ 3.0 

- Os subsídios e as ajudas 
de custo dos membros do Congres-
so Nacional, do Presidente e do 
Vice-Presidente da República se-
rão reajustáveis, uma única vez 
na legislatura, desde que o poder 
aquisitivo da moeda se desvalorize 
em percentagem igual ou superior 
a 40% a partir da data da fixação 
anterior, não podendo o aumento 
ser superior à parte fixa do subsí-
dio." 

Justificação 

A emenda por si já se justifica. Se é 
justo que se tomem medidas acaute-
ladoras para não serem aumentados 
os subsídios, igualmente, se faz ne-
cessário que estas mesmas cautelas 
sejam tomadas para não serem êles 
diminuidos. Com o reajustamento 
possivel, apenas, uma vez em 4 anos, 

fica o problema resolvido, sem que 
possa ser inquinado de qualquer pro-
pósito menos digno de parte do Con-
gresso Nacional. É reprodução quase 
idêntica da Lei Constitucional n.0 5, 
da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, alterando o artigo 18 da 
Constituição daquele Estado. 
Paulo Freire (seguem-se 101 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 390 
Autor: Deputado Antunes de Oliveira 

Inclua-se onde convier: 
"O brasileiro naturalizado, depois 
de cinco anos da aquisição da ci-
dadania, goza de todos os direitos 
de brasileiro nato, salvo o de ser 
eleito Presidente ou Vice-Presi-
dente da República, Governador 
ou Vice-Governador de Estado." 

Justificação 
O abandono da tradição liberal do 
Brasil republicano no trato legal dos 
estrangeiros, forçado pelo reaciona-
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rismo do espírito nazi-fascista que 
multo influenciou a nossa legislação 
ditatorial, criou tais restrições, im-
pedimentos e proibições aos estran-
geiros, mesmo que naturalizados 
brasileiros, que autoriza o dito de 
Fernando Carneiro, segundo o qual, 
nessa matéria, o Brasil pôde ser con-
siderado o país menos liberal da 
América. (Imigração e Colonização 
no Brasil, publ. n.0 2, da cad. de 
Geografia da Fac. de Filosofia, p. 37). 

A naturalização, que se informa pelo 
interêsse da integração na comuni-
dade nacional dos estrangeiros que 
com o ânimo de fixação definitiva 
em nosso País acorrem de todos os 
recantos do mundo, não alcança, po-
rém, no Brasil, graças às disposições 
restritivas, o objetivo último de tor-
ná-los cidadãos, pois os transforma 
apenas em meios cidadãos. A nossa 
legislação mais parece a de um país 
de emigração do que a de um país 
de imigração, embora a Lei n.0 818, 
de 18 de setembro de 1949, principal-
mente no que tange às condições 
para a naturalização, tenha amaina-
do o espírito jacobino do Decreto-
Lei n.0 389, de 25 de abril de 1938. 
As restrições de direitos civis e polí-
ticos, não dos estrangeiros, mas dos 
próprios naturalizados, inscritas na 
Carta de 1937 e nos decretos-lei!\\ à 
sombra desta expedidos, persistem 
ainda na vigência da Constituição 
democrática de 1946. 
A presente emenda constitucional é 
o primeiro passo largo na retomada 
do caminho liberal traçado pela pri-
meira Constituição republicana em 
relação aos brasileiros naturalizados 
e aos estrangeiros. 
Somos nacionalistas, defendemos 
com serenidade, mas com tôda a 
energia, a soberania e as riquezas 
nacionais contra qualquer tentativa 

de tutela política ou de domínio eco-
nômico de fôrças estrangeiras -
mas não confundimos nacionalismo 
com jacobinismo ou xenofobia, pois 
o situamos no campo mesmo do pa-
triotismo. 

E é por espírito patriótico que en-
tendemos dever a naturalização in-
tegrar realmente o estrangeiro na 
comunidade nacional, e não apenas 
dar-lhe a ilusão de que é brasileiro, 
como acontece no regime atual. 

A reação contra os estrangeiros, cujo 
início se remonta, segundo alguns, à 
"lei dos indesejáveis" do govêrno 
Epitácio Pessoas, avultou já na Cons-
tituição de 1934, que inscreveu como 
condição de elegibilidade, não só 
para Presidente da República (arti-
go 52, § 5.0 ), como para deputados, e 
senadores, a qualidade de brasileiro 
nato (arts. 25 e 89). Foi além, ex-
cluindo da possibilidade de se assen-
tarem nas Câmaras legislativas os 
que desde 1891 haviam adquirido a 
nacionalidade brasileira pela cha-
mada "grande naturalização", a 
Constituição de 1946, vigente, nos ar-
tigos 38 e 80. 

A persistir o status atual do natura-
lizado no Brasil, seria melhor, mais 
leal e vero que se excluísse de nosso 
Direito Público o instituto da natu-
ralização, através do qual se fazem 
apenas "meios cidadãos". 

Esta emenda não é outra senão 
aquela de 1957, do eminente Depu-
tado Castilho Cabral. Que os legis-
ladores de hoje, em aprovando êste 
dispositivo, inscrevam em nossa 
Carta Magna o direito do naturali-
zado, integrando de verdade o nôvo 
brasileiro em nossa vida civil. 
Antunes de Oliveira (seguem-se 111 
assinaturas de Deputados). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Dajlma Marinho: contrário. 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade: 
Emendas números 348 e 390, são idên-
ticas. Atendidas, em parte, com a apro-
vação da emenda n.0 822. Prejudicadas. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 391 
Autor:Deputado Pinheiro Brisolla 

Ao Título V - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias - acrescentem-
se, onde couber, os seguintes artigo 
e parágrafo: 
"Art. - Ficam prorrogados, até 31 
de março de 1967, os mandatos dos 
atuais deputados e senadores. 
Parágrafo único - Os deputados e 
senadores eleitos em 15 de novem-
bro de 1966 tomarão posse em 1.0 .de 
abril de 1967." 

Justificação 
A data de 31 de março, que assinala 
o advento da Revolução vitoriosa de 
1964, deve constituir-se num marco 
referente ao final de uma legislatura 
e ao comêço de outra. 
É de ponderar ainda que o atual 
Congresso, que elegeu o futuro Poder 
Executivo e elaborou a nova Consti-
tuição, deve empossar os novos Pre-
sidente e Vice-Presidente da Re-
pública. 
Ao demais, a futura legislatura, ins-
talando-se em 1.0 de abril, terá o seu 
término em 31 de março de 1971, 
cumprindo, dessa forma, o disposi-
tivo constitucional que estabelece, no 

§ 1.o, do art. 40, do projeto, que cada 
legislatura durará 4 anos. 
Pinheiro Brisolla (seguem-se 104 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário (Ret. de ... 
3-1-67). 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Oswaldo 

Zanello) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.o vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário ... 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. . ... 
820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-

ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 392 
Autor: Deputado Paulo Macarini 

"Art. - O Govêrno Federal fica 
obrigado, durante o prazo de vinte 
anos, a contar da data da promul-
gação desta Constituição, a aplicar, 
anualmente, quantia não inferior a 
um por cento de suas rendas tribu-
tárias, para execução dos planos da 
Superintendência do Plano de Valo-
rização Econômica da R e g i ã o da 
Fronteira Sudoeste do Pais." 
Paulo Macarini (seguem-se 106 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 
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Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
MDB) - coincidente - Deferido pela 
Presidência na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 

vol., pág. 579.) 

Requerimento de p r e f e r ê n cia para 
emendas destacadas (ARENA). Apresen-
tado e aprovado na 49.a Sessão. 

(Câmara, 204 sim X 4 não e 2 absten.., 
ções.) (Anais, 4.0 vol. págs. 714 a 733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA). Apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. 
(Câmara, 7 sim X 205 não e 3 absten-

ções.) (Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 393 
Autor: Deputado Antônio Bresolin 

Suprima-se o § 2.0 do item II do 
art. 15. 
Antônio Bresolin (seguem-se 106 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário .... 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 
820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-

ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 394 
Autor: Deputado Antônio Bresolin 

Inclua-se onde couber: 
"Os estrangeiros residentes no País, 
desde que proprietários ou casados 

com mulher brasileira, ou, ainda, 
com filhos brasileiros, adquirirão na-
cionalidade, se optarem, no prazo de 
seis meses, contados da data da pro-
mulgação desta Constituição me-
diante justificação judicial no fôro 

- de sua residência, pela cidadania 
brasileira." 
Antônio Bresolin (seguem-se 106 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário .... 
(ARENA). apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. . .... 
820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-

ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 395 
Autor: Deputado Paulo Macarini 

Dê-se à letra c do item II do art. 134 
a seguinte redação: 
"c) desde que não haja vaga, so-

mente após dois anos de exer-
cício na respectiva entrância po-
derá o juiz ser promovido." 

Paulo Macarini (seguem-se 106 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.o vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário .... 
<ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.o vol., págs. 
820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-

ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.o 396 
Autor: Senador Edmundo Lcvi 

No art. 20, item I, logo após a pala-
vra "Município", acrescente-se: 

"salvo peculiaridades regionais 
sócio-econômicas." 

Justificação 

O Brasil é um país de extensão con-
tinental. Na sua vastidão distinguem-
se regiões de economia perfeitamen-
te desenvolvida e áreas em estágio 
social e econômico de verdadeiro 
contraste, de quase primitivismo, de 
economia retardada e até predató-
ria. Os estudiosos têm proclamado 
tal situação, tanto assim que o Es-
tado tem instituído organismos re-
gionais com o fim de impulsionar es-
sas áreas. Não se pode dar trata-
mento igual a economias desiguais. E 
desde que se pretenda, seni dema-
gogia e objetivos escusos elevar o 
nível das populações subdesenvolvi-
das, imperioso se toma oferecer-lhes 
condições especiais, de trabalho me-
nos gravado e de estímulos reais e 
positivos. 
A emenda tem êsse objetivo. 
Edmundo Lcvi (seguem-se 16 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comisão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 397 
Autor: Senador Edmundo Levi 

Dê-se ao § 2.0 do art. 36 a seguinte 
redação: 

"§ 2.0 - Na ocorrência das hipó-
teses previstas nos itens III e IV, a 
perda será declarada pela respec-
tiva Mesa, sob a forma que o Re-
gimento estabelecer, assegurado 
sempre, no caso do item III, o di-
reito de defesa." 

Justificação 
O representante do povo precisa ser 
resguardado de possíveis medidas 
que, aparentemente praticadas con-
tra êle, na verdade refletem no Po-
der que integra. O parlamentar aga-
salha-se na soberania de que é titu-
lar, não êle, não o cidadão, mas o 
Poder, de modo genérico, ou o órgão 
dêsse Poder, de modo específico. E 
deixá-lo à mercê de decisões toma-
das de plano, mesmo pelos órgãos 
dirigentes de qualquer das Casas do 
Congresso, será permitir o golpea-
mento, o solapamento da soberania 
popular incamada na totalidade dos 
membros do Senado ou da Càmara 
dos Deputados. 
A perda declarada com fundamento 
no item IV resulta de processo e por 
isso dispensa as formalidades exigi-
das para a hipótese do item III. 
Edmundo Levi (seguem-se 16 assina-
turas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 398 
Autor: Senador Edmundo Levi 

Dê-se ao art. 54, parágrafo único, 
item II, a seguinte redação: 

"11 - os direitos e garantias in-
dividuais, a nacionalidade, a cida-
dania e o direito eleitoral." 

Justificação 
A emenda inspira-se nas nossas tra-
dições e na nossa índole. O respeito 
à pessoa humana e aos direitos que 
a cercam tem sido uma constante na 
vida nacional. E, fiéis a essa índole e 
coerentes com essas tradições, não 
podemos conceber que os direitos e 
garantias individuais do cidadão bra-
sileiro fiquem à mercê da deliberaçüo 
de um pequeno grupo ou da vontade 
de um único homem, por mais ilus-
tres que sejam. 
Os direitos e garantias individuais 
não devem, pois, ser objeto de dele-
gação de competência. 
Edmundo Levi (seguem-se 16 assi .. 
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 399 
Autor: Senador Edmundo Levi 

Dê-se ao art. 57 a seguinte redação: 
"Art. 57 - O Presidente da Repú-
blica, durante o recesso do Con-
greso, poderá, em caso de urgente 
e relevante interêsse público, ex-
pedir decretos-leis sôbre matéria 
financeira, desde que não acarre-
tem aumento de despesa ou criação 
ou aumento de tributos. 
Parágrafo único - O decreto, que 
terá vigência imediata, caducará, 
dentro de quinze dias do reinício 
dos trabalhos parlamentares, se o 
Executivo não submeter ao Con-
gresso projeto de lei de ratificação. 
O Congresso deverá apreciar 0 
projeto, aprovando-o ou rejeitan-
do-o, dentro do prazo previsto no 
art. 53, parágrafo segundo. Rejei-
tada a ratificação, estará revogado 
o decreto-lei." 

Justificação 
A concomitância de competência le-
gislativa, como quer o projeto, pode-
rá acarretar o caos. O Legislativo 
normalmente e o Executivo parale-
lamente legislando para o mesmo es-
paço dentro do mesmo tempo. A con-
fusão e o choque serão inevitáveis 
com sérias e talvez funestas canse~ 
qüências para a harmonia e inde-
pendência dos podêres. 
Além disso, a projetos de lei de ini-
ciativa do Presidente da República 
será concedido prazo especial de tra-
mitação, 90 ou 40 dias, conforme a 
urgência (art. 53 e § §). Nada justifi-
ca, portanto, a concessão de compe-
tência legislativa paralela. Durante 
o recesso, sim. 
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Convém evitar as causas de possíveis 
conflitos. 
Edmundo Levi (seguem-se 15 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

Pelo Relator-Geral Senador Antônio 
Carlos Konder Reis.' 
. Parecer da Comissão Mista: pela pre-
JUdicialidade. 

Requerimento de destaque CMDB) 
a~rovado na 42.6 Sessão. (Anais, 4.o vol., 
Pags. 578/579). 

Requerimento para votação conjunta 
de e~endas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.o vol., páginas 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 826). 

EMENDA N.0 400 
Autor: Senador Edmund-a Levi 

No art. 95, § 3.0 , onde está "exercício 
de cargos em comissão", 
diga-se: 

"exercício de função ou cargo tem-
porário ou em comissão, ou a con-
tratos para prestação de serviços 
técnicos ou especializados." 

Justificação 

Os proventos da aposentadoria cor-
respondem a um direito adquirido 
sucessivamente. Recebe-os o seu be-
neficiário por um trabalho já cum-
Prido, prestado durante anos a fio. 
É a Projeção de uma incidência, de 
um direito anteriormente integrado. 
A remuneração por serviços atuais 
será contra prestação de serviço que 
se presta no presente. Não poderá, 

por um princípio de justiça e res-
peito ao direito adquirido, impedir, 
de qualquer forma, a percepção da-
queles proventos. As duas modalida-
des de retribuição são paralelas e 
não coincidentes no tempo. 
Edmundo Levi (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade . 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., páginas 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 401 
Autor: Senador Edmundo Levi 

No art. 112, I, b), logo após a expres-
são "art. 86" e antes de "os juízes fe-
derais", inclua-se: 

"os Senadores, os Deputados Fe-
derais, o Consultor-Geral da Re-
pública," 

Justificação 
Lapso tradicional, êsse de se deixar 
sujeitos à jurisdição singular os 
membros do Poder Legislativo. Não 
se justifica a desigualdade de trata-
tamento. Como o Presidente da Re-
pública e seus Ministros, bem como 
os Ministros dos diversos Tribunais 
superiores, os congressistas integram 
um poder soberano. Devem, pois, 
como tal, ser tratados. 
Edmundo Levi (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

El\lENDA N.0 402 
Autor: Senador Edmundo Levi 

No art. 144 façam-se as seguintes al-
terações: 

l.a) Redija-se assim a alínea e do 
item II: 
"e) quem, à data da eleição, 

não contar, nos quatro 
anos anteriores, pelo me-
nos dois anos de domici-
lio eleitoral no Estado;" 

2.a) Redija-se assim a alínea c do 
item III: 
"c) quem, à data da eleição, 

não contar de domicílio 
no Estado, pelo menos 
dois anos, nos últimos 
quatro anos, ou, no Muni-
cípio, pelo menos um ano, 
nos últimos dois anos." 

3.a) Dê-se a seguinte redação à 
alínea b do item IV: 
"b) quem, durante os últimos 

quatro anos anteriores à 
data da eleição, não con-
tar pelo menos dois anos 
de domicílio eleitoral no 
Estado;" 

4.a) Redija-se como segue a alínea 
b do item V: 
"b) quem, durante os últimos 

quatro anos anteriores à 
data da eleição, não con-
tar pelo menos dois anos 
de domicílio eleitoral no 
Estado." 

Justificação 

A exigência do domicílio eleitoral 
constitui medida de ordem pública, 

de moralidade do voto e de salva-
guarda dos interêsses da sociedade. 
É uma providência de autodefesa da 
comunidade nacional, de modo ge-
ral, e das comunidades regionais, de 
modo particular. Procura reduzir ao 
mínimo, aos limites menos danosos 
as coações psicológicas e até mate~ 
riais dos detentores do poder sôbre 
o eleitorado, e objetiva neutralizar 
ou minimizar, tanto quanto possível, 
em favor do povo, diversos outros 
tipos de pressão, sobretudo de natu-
reza econômica. Procura, senão anu-
lar totalmente, pelo menos dificul-
tar ao extremo o aventureirismo, 0 
carreirismo, o pára-quedismo políti-
co. 
Os prazos estabelecidos são de am-
bientação. E devem estar contidos 
dentro de uma faixa de tempo ime-
diatamente anterior à data de cada 
eleição, a fim de que o cidadão, en-
quanto não se resolver a condição 
no caso de transferência, continue 
vinculado ao antigo domicílio, em 
pleno gôzo, ali, de sua elegibilidade. 
Ademais, transferindo-se durante 0 
ano seguinte à realização de um 
pleito, o eleitor estará com a situa-
ção perfeitamente regularizada no 
nôvo domicílio, por ocasião do pri-
meiro pleito que ali se realizar em 
data normal. 
Edmundo Levi (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: favorável: 

"Pela aprovação. Delimita melhor 0 
requisito do domicílio eleitoral, esta-
belecendo a época dentro da qual os 
dois anos sejam computados." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: favorável 
<Ret. de 16-1-67). 

Emenda aprovada (os 4 itens) na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534.) 

El\IENDA N.0 403 
Autor: Senador Edmunclo Levi 

Ao item VII do art. 148, dê-se a se-
guinte redação: 

"VII - proibição de coligações 
partidárias, exceto para a 
eleição do Presidente da 
República e de Governa-
dor de Estado." 

Justificação 
As coligações para a eleição do Pre-
sidente da República e de Governa-
dores n~sultarão em maior base par-
lamentar. Propiciarão aos governan-
tes mais apoio aos seus programas, 
evitarão muitos atritos e entraves 
inevitáveis num govêrno de escassa 
margem parlamentar. Darão maior 
expressividade aos eleitos. 
Edmundo Levi (seguem-se 15 assi-
naturas de Senadores) . 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: contrário (Face aos ar-
gumentos expendidos na apreciação da 
Emenda n.0 457-B.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 404 
Autor: Senador Edmundo Levi 

Ao inciso I do art. 153, dê-se a se-
guinte redação: 

"I - salário-mínimo capaz de sa-
tisfazer às necessidades nor-
mais do trabalhador e sua 
família;" 

Justificação 
o dispositivo do projeto é insuficien-
te, incompleto. Não atende aos prin-
cípios e imperativos da justiça so-
cial. A fórmula sugerida não só me-
lhor se enquadra nesses princípios 
como melhor corresponde à evolução 
social. Além disso, guarda a linha já 
firmada, em nosso Direito, do insti-
tuto do salário-mínimo. 
Edmundo Levi (seguem-se 16 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 838/16. 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 405 
Autor: Senador Edmundo Levi 

Dê-se ao art. 158, XII, a seguinte re-
dação: 

"XII - estabilidade na emprêsa 
e indenização por tempo 
de serviço, nos casos e sob 
a forma e condições que a 
lei estabelecer." 
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Justificação 
Sem criar estôrvo a uma ampla re-
gulamentação legal, a fórmula suge-
rida parece mais precisa e mais ade-
quada à evolução nacional do Direi-
to do Trabalho. O princípio da esta-
bilidade estará assegurado, mas à lei 
ordinária caberá defini-lo e discipli-
ná-lo com a aconselhável liberdade. 
Os reclamos da justiça social esta-
rão, tanto quanto possível, mais bem 
atendidos. 
Edmundo Levi (seguem-se 16 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário (Ret. de .. 
3-1-67). 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.3 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 406 
Autor: Senador Edmundo Levi 

No art. 162, § 3.0 , depois da expres-
são "emprêsas privadas", acrescen-
te-se: 

"salvo quando se tratar de emprê-
sa de transporte coletivo ou de es-
tabelecimento de gêneros alimen-
tícios." 

Justificação 
Os transportes coletivos e a explo-
ração do comércio de gêneros ali-
mentícios são atividades que interes-
sam fundamentalmente à coletivi-
dade. E, embora sem constituir mo-
nopólio estatal; não devem ficar su-
jeitas ao livre jôgo de interêsses me-

ramente lucrativos. A atividade es-
tatal, nesse particular, terá função 
reguladora e frenadora, importará 
garantia contra a ganância e a es-
peculação. Mas precisará de condi-
ções para, mesmo sem função con-
corrente, forçar as emprêsas de fins 
apenas comerciais a limitarem os 
seus ganhos ao justo, ao razoável. A 
emprêsa pública que explorar ati-
vidade não-monopolizada de funda-
mental interêsse coletivo deverá ser 
cercada de tôdas as medidas capazes 
de lhe assegurar êxito e continuida-
de na função equilibradora das con-
gêneres particulares. Deverão, pois, 
ter tratamento especial. 
Edmundo Levi (seguem-se 16 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade 
salvo os destaques). (Anais, 4.o vol., págs: 
538, 544 a 548). 

El\IENDA N.0 407 
Autor: Senador Edmundo Levi 

Ao art. 164, parágrafo único, depois 
da palavra "natos", acrescente-se: 

"ou apenas brasileiros, quando se 
tratar de navegação interior." 

Justificação 

A navegação interior é difícil, quase 
sempre deficitária, pouco atraente 
comercialmente. Entretanto, tem a 
maior significação para o progresso 
das mais longínquas regiões. Veja-se, 
por exemplo, o que ocorre na Bacia 
Amazônica, onde está quase desapa-
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recida a indústria de navegação, 
outrora tão florescente, de frota tão 
numerosa. Ali as dificuldades das 
populações interioranas se agravam 
dia a dia, pela carência de navega-
ção, pelo paulatino desaparecimen-
to de meios regulares de transpor-
te. Entretanto, inúmeros brasileiros 
que ali vivem poderão organizar em-
prêsas, sem subterfúgios, capazes de 
contornar, reduzir ou até anular o 
tremendo entrave que a falta de 
navegação acarreta para a região. 
Restringir-se a cabotagem a direito 
exclusivo de brasileiro nato já é me-
dida odiosa, quanto mais tratando-
se de navegação interior. É jacobi-
nismo injustificável. 
Edmundo Levi (seguem-se 16 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada p e 1 a 
Emenda n.0 39. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 408 
Autor: Senador Edmundo Levi 
Dê-se ao § 3.0 do art. 167 a seguinte 
redação: 

"§ 3.0 - O poder público concede-
rá bôlsas aos estudantes carentes 
de recursos, que demonstrem efe-
tivo aproveitamento." 

Justificação 
Parece desaconselhável a rigidez do 
texto do projeto. A disposição deve 

ser de sentido amplo, geral, deixan-
do à lei ordinária, ou aos regula-
mentos, a disciplinação do modo de 
conceder o auxílio previsto. A exi-
gência do reembôlso, por exemplo, 
não poderá constituir matéria cons-
titucional. Incompreensível também 
é a exclusão, que o texto faz, da 
possibilidade de concessão de bôlsa 
a estudante do curso primário. São 
por demais conhecidas as deficiên-
cias da rêde escolar pública. Quase 
sempre os pais, não encontrando 
vaga para os filhos nos estabeleci-
mentos do Govêrno, vêem-se força-
dos, enfrentando graves dificulda-
des financeiras, a recorrer ao ensi-
no particular. E não será justo ne-
gar-lhes ao menos êsse pequeno ges-
to de solidariedade do poder público. 
Edmundo Levi (seguem-se 16 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator !oi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. · 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 409 
Autor: Senador Edmundo Levi 
Inclua-se onde couber: 

"Art. - A União, com o fim de 
promover o desenvolvimento da 
Amazônia, reservará anualmente 
e a~licará na região, na forma que 
a lei regular, quantia não inferior 
a três por cento da sua renda tri-
butária." 
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Restabelece a emenda, com redação 
atualizada, o dispositivo que consta 
sob o n.0 199 na Carta ainda em 
vigor. 
No momento em que o Executivo 
lança perante o Brasil e o mundo a 
"Operaçiio Amazônia", a eliminação 
do dispositivo, que constitui a ga-
rantia da execução desta, provocará 
completo esvaziamento da iniciativa, 
constituirá desastroso procedimento, 
capaz de lançar o desestímulo, o de-
sinterêsse e a desilusão. A presença 
do dispositivo mandado incluir no 
projeto constitucional será uma afir-
mação ao mundo de que a Amazô-
nia não é apenas. um território eco-
nômico, mas uma região perfeita-
mente integrada na soberania bra-
sileira. 
O desenvolvimento da Amazônia 
constitui n5.o apenas medida inter-
na de justiça e de sã política social 
e econômica, mas, sobretudo, im-
perativo de legítimo nacionalismo, 
de defesa da integridade nacional. 
Edmundo Levi (seguem-se 16 as-
sinatur2.s de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissio Mista: favorável. 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.o. Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 572/4). 

Requerimento de Preferência para 
emendas destacadas (ARENA), apresen-
tado e aprovado na 53.a Sessão. (Anais, 
4.o vol., págs. 799/801). 

Requerimento para votação em bloco 
emendas destacadas (ARENA), apresen-
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tado e aprovado na 53.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., pág. llOl). 

Encaminhamento de votação das 
emendas - 53.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 801/B~m. 

Emenda rejeitada na 53.a Sessão {Câ-
mara: 107 sim x 94 não e 8 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 811/813). 

EMENDA N.0 410 

Autor: Senador Attílio Fontana 
Art. 98, 11 

Onde se lê: 
"70 anos" 

Leia-se: 
"60 anos". 

Justificação 
O memorial anexo dá conta das 
razões que justificam a redução do 
limite de tempo de serviço para a 
concessão da aposentadoria volun-
tária. Para a redução do limite de 
idade relativa à compulsória, são 
válidos êsses mesmos argumentos. 
Attílio Fontana (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 
MEMORIAL 
Por que se Justifica a Aposentado-
ria do Funcionário aos 30 anos 
1. Segundo dados recentes, a vida 
média do brasileiro funcionário se 
situa entre 45/48 anos. Devemos, en-
tretanto, considerar que a maioria 
dos servidores (70%) se encontra na 
faixa dos baixos salários, o que não 
lhes possibilita o ingresso na refe-
rida classe, podendo-se, assim, infe-
rir que a vida média sequer a tinge 
àqueles índices. (Em Demografia 
Econômica, 1960, J. F. Camargo re-
fere que a vida média do brasileiro 
é de 42,3 anos). 

2. Pesquisas efetuadas no Serviço 
Público e nas autarquias revelam 
que a idade de ingresso de novos 
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servidores se situa na faixa dos 26/ 
27 anos. 

3. Dêsse modo, em média, o fun-
cionário morre antes de se aposen-
tar, pois 27+35=62 anos. 
4. Mesmo que se reduza êsse tem-
po de aposentadoria para 30 anos 
e se corrija o ingresso para 25, te-
remos: 25+30=55, idade superior à 
vida média na classe dos servido-
res. De acôrdo com o censo dos ser-
vidores 0958), realizado pelo IBGE 
para o IPASE, em amostra de 7. 794 
funcionários, apenas 51 (0,65%) se 
situam na classe dos 27 aos 30 anos. 
5. ~sses elementos demonstram 
que o possível ônus com a aposen-
tadoria aos 30 anos, já concedida às 
demais classes, é pràticamente nu-
lo, principalmente se considerarmos 
as ocorrências dos itens seguintes. 
6. Segundo elementos do IBGE 
(Contribuições para o Estudo da 
Demografia no Brasil, 1961), a es-
perança da vida (sobrevivência) na 
classe 25-55 anos (idades de ingres-
so no serviço público e de aposenta-
doria aos 30 anos), é de 27,5%, isto 
é 72,5% não atingem os 55 anos 
(os dados são para a população bra-
sileira). 

7. A sobrevivência, nas classes em 
que irão concentrar-se os inativos, 
isto é, de 55 anos em diante, assim 
se especifica na amostra considera-
da naquele Estudo: 

a) atingirão 65 anos 47,7% da-
queles 27,5% que consigam 
chegar aos 55 anos; 

b) atingirão 75 anos apenas .... 
16,4%; 

c) ninguém atingirá 85 anos. 

8. Evidentemente, sobram uns vá-
lidos. E êstes não constituirão pêso 
morto para o Estado, pois são, no 
geral, pessoas de grande experiên-
cia administrativa e técnica, neces-

sanas às atividades privadas, para 
onde carrearão qualificações extre-
mamente úteis. 

9. Se considerarmos que ao Esta-
do cabe o encargo de formação do 
pessoal técnico para as atividades 
não-estatais - o que não faz -, o 
dispêndio com a manutenção de 
"inativos ativos" é, até, irrisório. 

10. Convém, ainda, evidenciar que 
a aposentadoria após os 35 anos de 
serviço, só aparentemente é econô-
mica. Na realidade, depois de longo 
período de trabalho, saturado das 
naturais frustrações, dos desajusta-
mentos e da monotonia peculiares 
ao serviço público, o servidor, salvo 
raríssimas exceções, começa a apo-
sentar-se, não por vontade própria, 
muito antes de atingir o referido 
tempo. o Serviço Público, essa é a 
realidade, está cheio dos chamados 
"pianos de cauda", que, sob nôvo 
estímulo - dos empreendimentos 
privados, -, poderiam transformar-
se em "fôrça de trabalho", produ-
zindo para a Nação muito mais do 
que esta usufrui com a manutenção 
dêsses servidores em pretensa ativi-
dade. E' de notar a valiosa contri-
buição, às atividades produtoras, 
dos reformados das Fôrças Armadas, 
em que a idade da aposentadoria 
vai de 19 a 25 anos de serviço. 

11. Por outro lado, a aposentado-
ria aos 30 anos, como aos 35, é fa-
cultativa, não compulsória. Aos que 
se achem devidamente ajustados (e 
isso é o racionalmente desejável), 
não se aponta o caminho compul-
sório do pijama. Aposentam-se os 
que assim o desejam. Isso, eviden-
temente, reduz o número de inte-
ressados na inatividade. 

12. Finalmente: aposentadoria co-
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 



-458-

achaques não perdoam ao seden-
tário? 
13. Dêsse modo, a redução do tem-
po de serviço para 30 anos se jus-
tifica pelos seguintes motivos: 

1.0 ) porque as demais categorias, 
inclusive trabalhadores do co-
mércio e da indústria, já go-
zam do benefício; 

2.0 ) porque há muitas classes de 
servidores públicos que se 
aposentam aos 19, 20 e 25 
anos( ver Memorial do Fun-
cionalismo ao Presidente da 
República) ; 

3.0 ) porque é medida apoiada em 
razões técnicas; 

4.0 ) porque o aposentado válido 
não será "pêso morto", mas 
"fôrça de trabalho"; 

5.0 ) porque o "prêmio" ainda po-
derá ser por êle usufruído. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrá-

rio. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 411 
Autor: Deputado Mendes de Moraes 

Onde couber: 
"Art. - As Polícias Militares, 
embora subordinadas aos órgãos 
respectivos dos Estados a que per-
tencem, para o seu emprêgo na 
manutenção da ordem e da segu-
rança nos territórios de sua ju-
risdição, gozarão, pela natureza 
de sua organização, de fôro espe-
cial para julgamento dos crimes 
de natureza militar." 

Justificação 
Esta emenda visa, em primeiro, a 
subordinar as Polícias Militares aos 

governos estaduais, por intermédio 
de suas secretarias de segurança, 
pois como está redigido no antepro-
jeto parece admitir-se que fiquem 
diretamente subordinadas aos go-
vernadores, dando margem a con-
flitos entre os seus comandantes e 
os referidos Secretários; e em se-
gundo, evitar que os crimes de na-
tureza militar sejam julgados pela 
justiça civil, conforme se depreen-
de dos têrmos da Constituição ora 
submetida à apreciação. 
Mendes de Moraes (seguem-se 107 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: contrário. 

"PARECER 
1. Pretende a emenda a inclusão 
de dispositivo sôbre fôro especial 
para as Polícias Militares. 
2. A matéria já está prevista no 
artigo 134, § 1.0 , d, do projeto. 
3. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.6 Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.6 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.6 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 
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EMENDA N.0 412 
Autor: Deputado Francelino Pereira 

Dê-se ao art. 100 a seguinte redação, 
eliminados o § 1.0 e alíneas: 

"O funcionário, enquanto exercer 
mandato eletivo remunerado, fi-
cará afastado do exercício do car-
go, e somente será promovido por 
antigüidade. 
§ 1.0 - A lei poderá estabelecer 
impedimentos para o funcionário 
candidato, diplomado ou em exer-
cício de mandato eletivo." 

Francelino Pereira (seguem-se 105 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

j udicialldade. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 543, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 413 
Autor: Deputado Francelino Pereira 
Acrescente-se onde couber: 

"As Assembléias Legislativas pode-
rão atribuir verba de representa-
ção ou ajuda de custo aos verea-
dores de cidades com população 
superior a cem mil habitantes." 
Francelino Pereira (seguem-se 106 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pelas Emen-
das n.0 s 82.1, 365 e 521m. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 

contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 UI 
Autor: Deputado Francelino Pereira 

Ao Título Das Disposições Transi-
tórias: 

"Art. - Anualmente serão con-
signados no Orçamento e aplicados 
pela União recursos não inferiores 
a 1% (um por cento) da renda 
tributária nacional nos planos, 
obras e serviços necessários ao de-
senvolvimento econômico e social 
do Vale do Jequitinhonha." 
Francelino Pereira (seguem-se 106 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol. págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 415 
Autor: Deputado Cantídio Sampaio 

Dê-se a seguinte redação à letra u, 
Item XVI, do artigo 8.0 , e ao pará-
grafo 4.0 do artigo 13: 

Art. 8.0 , item XVI 
"u) organização, efetivos, instru-
ção, justiça e garantias das Polí-
cias Militares e condições gerais 
de sua convocação, inclusive mobi-
lização, bem como organização, 
efetivos e instrução das Guardas-
Civis." 
Art. 13 
"§ 4.0 -As Polícias Militares e as 
Guardas-Civis, instituídas para 
manutenção da ordem pública e 
segurança interna nos Estados, 
nos Territórios e no Distrito Fe-
deral, são consideradas como fôr-
ças auxiliares, reserva do Exérci-
to." 
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Justificação 
As Guardas-Civis assumem hoje pre-
ponderante papel no policiamento 
dos Estados. São organizações estru-
turadas com base na disciplina e na 
hierarquia militar, dispondo de ar-
mamento adequado à espécie da fun-
ção que desempenham, lado a lado 
com as Polícias Militares, no com-
plexo setor da manutenção da or-
dem e segurança públicas. 
Sua criação remonta a mais de 40 
anos e seu efetivo global, em todo o 
Brasil, ultrapassa a 35.000 homens. 
A de São Paulo, por exemplo, conta 
com 15.000 elementos em suas filei-
ras, pouco menos da metade do efe-
tivo da centenária Fôrça Pública 
dêsse Estado. Convocada, em 1944, 
pelo Comandante da 1.a. Divisão de 
Infantaria Expedicionária, partici-
pou da Polícia Militar dêsse memo-
rável organismo, a que deve nossa 
Pátria tantos e tão assinalados feitos 
de glória. 
Consideradas essas razões, portanto, 
recomenda-se a inclusão, no texto da 
futura Constituição, das Guardas-
Civis dos Estado, nos mesmos dispo-
sitivos concernentes às Polícias Mi-
litares, pois de nada valeria o con-
trôle que, em relação a estas, se 
reserva a União, se restasse aos Es-
tados a liberdade de desenvolverem 
aquêles organismos similares. 
Cantidio Sampaio (seguem-se 104 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
P2recer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subs-

crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada (os dois itens) na 

40.a Sessão, (votação em bloco de Emen-

das com parecer contrário e pela pre-
judicialidade, salvo os destaques) (Anais, 
4.0 vol., págs. 538, 544 a 548). 

EMENDA N.o 416 

Autor: Senador João Abrahão 

O inciso IV do artigo 134 da Cons-
tituição Federal terá a seguinte re-
dação: 

"Art. 134 - omissis. 

IV - na composição de qualquer 
Tribunal, será preenchido 
um quinto dos lugares por 
advogados, em efetivo exer-
cício da profissão, e mem-
bros efetivos do Ministério 
Público, todos de notório 
,merecimento e idoneidade 
moral, com dez (10) anos, 
pelo menos, de prática fo-
rense. As vagas no Tribunal 
resultantes de afastamento 
de advogados ou de mem-
bros do Ministério Público 
serão preenchidas, respecti-
vamente, por advogados ou 
por membros do Ministério 
indicados em lista tríplice. 
O exercício da profissão de 
advogado será contado co-
mo tempo de serviço, até 
vinte (20) anos, para o efei-
to de aposentadoria e de 
antiguidade." 

(Conservados os respectivos pará-
grafos). 

Justificação 
Para que se eliminem quaisquer dú-
vidas sôbre a representação da clas-
se do Ministério Público em um 
quinto (1/5) da composição dos Tri-
bunais de Justiça, deve ser expressa 
a referência a membros "efetivos" do 
Ministério Público. Essa representa-
ção se fJ.z autêntica na exata medida 
de sua coincidência com as dispo-
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sições dos artigos 136, § 1.0 , e 137, 
desta Carta, onde o ingresso para 
o Ministério Público se faz através 
de concurso para a carreira. 
De outro modo, aquêle quinto dos 
membros dos Tribunais seria exclu-
sivamente preenchido por advoga-
dos, frustrando-se a representação 
exigida no texto constitucional para 
a classe do Ministério Público. 
João Abrahão (seguem-se 21 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adauto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544.a 548). 

ElUENDA N.0 417 
Autor: Senador Aarão Steinbruch 
Art. 178 

Suprima-se o artigo 178 

Justificação 
A extinção do Conselho Nacional de 
Economia, pelo menos no momento, 
é medida desaconselhável, não só à 
vista dos relevantes serviços que 
presta como órgão de assessoramen-
to no campo do conhecimento eco-
nômico, senão, também, porque, na 
presente conjuntura da economia 
nacional, numerosas são as atribui-
ções deferidas, por lei, a êsse órgão, 
as quais, por conseqüência da sua 
extinção, ficariam sem possibilidade 
de execução. Nesse passo, pode ser 
alinhada a função de fixação dos 
coeficientes de correção monetária, 

de grande impor~sa es-
trutura econômico-financeira. 
Aarão Steinbruch (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Pr.recer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda 520. 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 418 
Autor: Senador Adalberto Sena 
Dê-se a seguinte redação ao artigo 
169: 

"Art. 169 - As ciências, as artes e 
as letras são livres. S?.o deveres 
do Estado o amparo à cultura e o 
incentivo à pesquisa científica e 
tecnológica. Ficam sob a proteção 
especial do poder público os do-
cumentos, obras e locais de valor 
histórico ou artístico, as paisa-
gens e monumentos naturais no-
táveis e as jazidas arqueológicas." 

Justificação 
O acréscimo proposto, de referência 
expressa ao "incentivo à pesquisa ci-
entífica e tecnológica", visa a aten-
der-se a uma necessidade por todos 
sentida para que mais se acelere o 
desenvolvimento do País. Trata-se, 
aliás, de uma das reivindicações da 
Associação Brasileira de Educação, 
ao tomar conhecimento da publica-
ção do Projeto de Constituição. 
Adalberto Sena (seguem-se 21 as-
sinaturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 419 
Autor: Senador José Ermírio 

Ao art. 162 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"§ - Somente poderão receber 
favores, privilégios ou assistência 
financeira do Govêrno as emprê-
sas constituídas com maioria de 
capital brasileiro." 

Justificação 
Nenhum país que pensa no seu de-
senvolvimento pode conceder favo-
res a emprêsas estrangeiras, pois 
isto significa o esvaziamento dos 
recursos e das reservas da Nação. 
Todos nós sabemos que essas em-
prêsas só se introduzem nos países 
quando as condições são excepcio-
nais. 
Em tais condições, devemos seguir 
o exemplo do México, que adotou 
êste dispositivo com os melhores re-
sultados, porque determina a na-
cionalização das emprêsas estran-
geiras, com grande benefício para o 
País. 
José Ermírio (seguem-se 21 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (MDB) 
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vo-
lume, págs. 578/579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do PIe n á r i o 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.6 Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

El\IENDA N.0 420 
Autor: Senador José Ermírio 

Ao art. 161, § s.o 
Dê-se ao § 5.0 a seguinte redação: 

"§ 5.0 - Não dependerá de auto-
rização ou concessão o aproveita-
mento de energia hidráulica de 
potência até 50.000 kw." 

Justilicação 
Esta emenda visa a estabelecer o 
limite máximo admissível para a 
exploração do potencial hidráulico, 
independente de prévia autorização 
ou concessão do Govêrno, tendo em 
vista que as palavras "potência re-
duzida" são insuficientes para sig-
nificar uma hipótese objetiva em 
que incide a isenção preceituada. A 
expressão do projeto é genérica, ca-
bendo interpretação ampla, nociva, 
muitas vêzes, ao interêsse público. 
Ademais, com a fixação mínima 
prevista, a função fiscalizadora da 
Administração estará aliviada de 
exame de requerimentos de autori-
zação ou de pedidos de concessão, 
que, no tocante às pequenas unida-
des, alcançam maior número. 
Jcsé Ermirio (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, D e p u ta do 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 421 
Autor: Senador José Ermírio 

Ao art. 161, § 2.0 

Substitua-se pela seguinte redação: 
"§ 2.0 - É assegurada ao pro-
prietário do solo a preferência pa-
ra a exploração e o aproveitamen-
to dos recursos do subsolo desde 
que, no prazo de dois anos após 
autorizado pela União, organize 
emprêsa para êsse objetivo, ressal-
vada a hipótese de a exploração 
constituir monopólio estatal. Es-
gotado o prazo inscrito neste dis-
positivo, o proprietário que não 
organizar sociedade terá partici-
pação nos resultados da lavra." 

Justificação 
O Projeto de Constituição estabe-
lece tão-sq que o proprietário do 
solo terá direito à participação nos 
resultados da lavra, correspondente 
ao dízimo do impôsto único sôbre 
minerais. 
Entretanto, torna-se necessário evi-
tar que o domínio estrangeiro na 
exploração dos nossos recursos mi-
nerais possa cons_tituir-se em amea-
ça ao desenvolvimento econômico ou 
à defesa nacional. 
As preocupações com os nossos mi-
nérios, especialmente os atômicos e 
raros, resultam dos recentes fatos 
ligados ao contrabando dessas ri-

quezas preciosas do País por orga-
nizações alienígenas. 
Por esta razão, julgamos aconse-
lhável admitir-se a preferência do 
proprietário para a industrialização 
de tais recursos, como também le-
var ao seu conhecimento, através 
de intimação pessoal, de pedido de 
pesquisa em seu imóvel. 
José Ermírio (seguem-se assinatu-
ras de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol. pág:>. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 422 
Autor: Senador José Ermírio 

Ao art. 161 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"§ - Nenhum serviço geológico 
geofísico, aerofotogramétrico po-
derá ser executado no País por 
firma estrangeira sem prévia e 
expressa autorização do Congres-
so Nacional. Autorizada a execução 
do serviço, êste será fiscalizado 
por técnicos brasileiros." 

Justificação 
Julgamos da maior conveniência 
para o País evitar-se que organiza-
ções estrangeiras realizem os servi-
ços referidos nesta emenda sem pré-
via e expressa autorização do Con-
gresso Nacional, quando a Fôrça 
Aérea Brasileira e os Serviços Aéreos 
Cruzeiro do Sul já executam êsses 
trabalhos com grande eficiência 
técnica. 
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José Ermírio (seguem-se assinaturas 
de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 423 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao art. 158, XV 
Dê-se a seguinte redação: 

"XV - seguro-desemprêgo, me-
diante contribuição da União, do 
empregador e do empregado." 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável em parte, 
apenas nas palavras "seguro-desem-
prêgo". 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques) (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 e 534). 

EMENDA N.0 424 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 158, IV 

"IV - Participação obrigatória e 
direta nos lucros e na gestão das 

emprêsas, nos casos e nas condi-
ções que a lei determinar." 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte (adicionando-se trechos das 
Emendas n.0 s 519 e 576, ficando, então, 
com a redação seguinte: "art. 158 - IV 
- participação nos lucros e excepcio-
nalmente na gestão das emprêsas, nos 
casos e condições que foram estabeleci-
dos." 

Ao enunciar, na 39.a Sessão, as emen-
daS com parecer favorável em parte, 0 
Sr. Presidente prestou ao Plenário o se-
guinte esclarecimento: "A votação da 
emenda n.0 424 compreende a votação 
das emendas números 519 e 576 e é feita 
na redação proposta." l!:ste esclarecimen-
to foi confirmado pelo Sr. Relator-Geral. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 524.) 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
- Emendas n.0 s 424 e 519 para consti-
tuírem o texto do art. 158, n.0 IV, com 
esta redação: "participação do trabalha-
dor nos lucros da emprêsa e integração 
na vida, no desenvolvimento e, excepcio-
nalmente, na sua gestão, nos casos e 
condições estabelecidos" apresentado e 
aprovado na 5l.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 752/6.) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
5LR Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs 756/7.) 
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Emenda aprovada, nos têrmos do Re-
querimento de preferência, na 51.a Ses-
são: Câmara: 219 sim e 5 abstenções. 
Senado: 44 sim. (Anais, 4.0 vol., págs. 
760/1.) 

Obs: a emenda n.0 576, também des-
tacada pela ARENA, consta da relação 
de emendas destacadas rejeitadas em 
globo na 49.a Sessão (Vide tramitação 
desta emenda). 

EMENDA N.0 425 

Autor: Senador Aurélio Vianna 

Acrescente-se, nas Disposições Ge-
rais e Transitórias, o seguinte ar-
tigo: 

"Art. - Os atuais ferroviários au-
tárquicos da Rêde Ferroviária 
Federal S.A. ficam equiparados 
aos ferroviários funcionários pú-
blicos federais, da mesma Rêde 
Ferroviária Federal S.A., para to-
dos os efeitos." 

Justificação 

Tem havido discriminação na con-
cessão de direitos entre os ferroviá-
rios funcionários públicos federais e 
os autárquicos, que servem nas es-
tradas de ferro, então de proprie-
dade da União, hoje incorporadas à 
RFFSA, quando o regime especial 
estabelecido para todos êles é o 
mesmo, conforme dispõem o § 2.0 e 
suas letras a e d, do art. 15, da Lei 
n.o 3.115, de 16 de março de 1957, 
in verbis: 

"§ 2.0 - ... os referidos servidores 
ficarão sujeitos ao seguinte regi-
me ... ": 
a) passarão a integrar, na jurisdi-

ção do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, quadros e ta-
belas suplementares extintos, 
cujos cargos e funções isolados, 
assim como as classes ou pa-
drões iniciais, quando da car-

reira, serão suprimidos à me-
dida que vagarem. Depois de 
suprimidos todos os cargos da 
classe ou padrão imediatamen-
te superior, e assim sucessiva-
mente, até a integral supressão 
na carreira. 

d) prestarão serviço compatível 
com seus cargos ou funções, na 
categoria de pessoal cedido 
pela União à RFFSA." (0 grifo 
não é do original.) 

O próprio Congresso Nacional, ao 
elaborar a Lei n.0 3.780, de 1960 (Pla-
no de Classificação de Cargos), 
determinou, pelo seu art. 76, o en-
quadramento de todos êles (autár-
quicos e funcionários públicos) nas 
mesmíssimas condições, sem qual-
quer discriminação e até mesmo 
num único quadro, como ocorreu na 
E.F. Central do Brasil. 
Além do mais, até a fonte dos re-
cursos financeiros para pagamento 
dessas duas espécies de servidores é 
a mesma - o Tesouro Nacional -, 
como também a legislação aplicável 
é uma só. 
Asim, para se acabar com as injus-
tificadas discriminações, prejudiciais 

_ao pessoal ferroviário autárquico, é 
que apresentamos a presente emen-
da. 
Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
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os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 426/1 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 45, inciso VII, e art. 46 

Transferir o inciso VII do art. 45 
para que constitua inciso do art. 
46. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. (Observação: 
O parecer é à emenda 426, sem indica-
ção de itens) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 426/2 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 40, § 4.o 

Dê-se a seguinte redação: 
§ 4.0 - Cada Território terá dois 
(2) deputados." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. (Observação: 
O parecer é à emenda 426, sem indica-
ção de itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.r Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 426/3 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 46, inciso 11 
Onde se lê: 

"11 - autorizar o Presidente da 
República a declarar guerra e a 
fazer a paz; a permitir que fôrças 
estrangeiras transitem pelo ter-
ritório nacional ou nêle permane-
çam temporàriamen te;" 

Leia-se: 
"11 - autorizar o Presidente da 
República a declarar guerra e a 
fazer a paz; permitir que fôrças 
estrangeiras transitem pelo ter-
ritório nacional ou, por motivo de 
guerra, nêle permaneçam tempo-
ràriamente;" 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres, contrário: 
"Na Seção "Das Atribuições do Poder 
Legislativo", principalmente no art. 
46, item II, parece ter havido inter-
pretações falhas de críticos açodados, 
que trombetearam haver sido reti-
rada do Congresso a competência 
para autorizar o Presidente da Re-
pública a permitir que fôrças es-
trangeiras transitem pelo território 
nacional ou nêle permaneçam tem-
poràriamen te. 
Neste passo, convém transcrever o 
que diz Themístocles Cavalcanti, 
comentando a Carta de 46: 
"A passagem de fôrças estrangeiras 
pelo território nacional ou a sua 
permanência são igualmente fatos 
da maior gravidade e que interes-
sam às relações internacionais, ques-
tões que envolvem a convivência com 
nações estrangeiras e afetam a so-
berania nacional. 

Não só razões de conveniência polí-
tica, mas também a sujeição do ter-
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ritório nacional, mesmo uma de suas 
parcelas, ao regime militar de outra 
potência, embora amiga, justificam 
a maior ponderação a que deve pre-
ceder consulta ao Poder 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 - Themístocles Brandão 
Cavalcanti.)" 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
t E~enda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
açao em bloco de emendas com pare-

cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 426/4 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 48 
Acrescenta r: 

"§ 4.0 
- Não será discutida ou 

votada emenda à Constituição du-
rante a vigência do estado de 
sítio." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. (Observação: 
O Parecer é à Emenda n.o 426, sem Indi-
cação de itens). 

O Parecer do Sub-Relator foi subscri-
to Pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 

os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 426/5 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 57 e seu parágrafo único 
Suprimir. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
(Observação: O parecer é à Emenda n.0 

426, sem indicação de itens) . 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 426/6 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 59, inciso I 

Suprima-se o inciso I. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. (Observação: 
O parecer é à Emenda n.0 426, sem indi-
cação de itens) . 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.O 42617 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao art. 59, § 2.0 

Suprimir a parte final: 
"mas aos respectivos projetos se 
aplica a restrição do parágrafo 
anterior." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. (Observação: 
O parecer é à emenda n.0 426, sem indi-
cação de itens.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

El'I'IENDA N.0 426/8 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 74 
Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 74 - O Presidente e o Vice-
Presidente da República serão elei-
tos diretamente pelo povo, simul-
tâneamente, em todo o Pais, cento 
e vinte dias antes do têrmo do 
período presidencial." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 

contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 426/9 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao art. 81, inciso XI 
Dê-se a seguinte redação: 

"XI - permitir, depois de autori-
zado pelo Congresso Nacional, ou 
sem essa autorização no intervalo 
das sessões legislativas, que fôrças 
estrangeiras transitem pelo terri-
tório do País ou, por motivo de 
guerra, nêle permaneçam tempo-
ràriamente." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Rel:ltor foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 426/10 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 81, inciso XIII 

Leia-se: 
"XIII - decretar a mobilização to-
tal ou parcial das Fôrças Armadas." 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator,-Deputado Ac-
cioly Filho: favorável: 

"1. Pretende a emenda modificar a 
redação do inciso XIII, do art. 81, 
que dispõe competir ao Presidente da 
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República decretar a mobilização na-
cional, total ou parcialmente. A 
emenda prefere o texto atual- mo-
bilização parcial ou total das Fôrças 
Armadas. 
2. A redação proposta aclara o sen-
tido do dispositivo. 
3. Opino pela aprovação da emen-
da. - Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorá-
vel. 

Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
Págs. 572/4.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 
Apresentado e aprovado na 52.a Sessão. 

<câmara: 215 sim X 3 não e 6 absten-
ções.) 

(Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773.) 
Requerimento para votação em globo 

<ARENA). Apresentado e aprovado na 
52.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 774.) 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão. 

(Câmara: 11 sim X 206 não e 8 absten-
ções.) (Anais, 4.o vol., pág. 777.) 

EMENDA N.0 427/1 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao § 1.0 do art. 98 

Suprima-se. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 427/2 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 180 

Onde se diz: 
"entrará em vigor no dia 15 de mar-
ço de 1967", 

diga-se: 
"entrará em vigor a partir da sua 
promulgação." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda n.0 838/22. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EJ\IENDA N.0 427/3 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 134 

Suprima-se a parte final do art. 134, 
que diz: 
"Os advogados contarão como tem-
po de serviço, até vinte anos, o de 
exercício da profissão, para o efei-
to de aposentadoria e de antigüida-
de entre êles, quando tiverem igual 
na classe." 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão <vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 427/4 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 120, § 1.o 

Onde se diz: 
"segurança nacional", 
diga-se: 
"segurança externa do País." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator, foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 427/5 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 112, alínea "h" 
Acrescente-se: 

"e quando houver perigo de se 
consumar a violência, antes que 
outro Juiz do Tribunal possa co-
nhecer do pedido." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 543, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 42716 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 112, inciso 111, alínea "a" 

Dê-se a seguinte redação: 
"a) contrariar a Constituição ou 
a letra de tratado ou lei federal." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol.: 
págs. 543, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 427/7 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 112, alínea "j" 

Suprimir, como conseqüência da 
supressão proposta para o art. 151 
(Emenda n.0 433). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 427/8 
Autor: Senad~r Aurélio Vianna 
Ao art. 112, parágrafo único 

Suprima-se. 
Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
. Parecer da Comissão Mista: pela pre-
Judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 427/9 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao art. 106, inciso 111 
Dê-se a seguinte redação: 

"111 - irredutibllidade de venci-
mentos, sujeitos apenas aos im-
postos gerais, que, entretanto, não 
poderão absorver mais de dois 
duodécimos da remuneração per-
cebida." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to Pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 427/10 

Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao art. 104 

Depois da expressão 

"aplica-se", 
acrescentar: 

"respeitados os direitos adquiri-
dos." 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cloly Filho, contrário. 

"1. Pretende a emenda aditar, ao 
art. 104, as expressões "respeitados 
os direitos adquiridos". 
2. o projeto, no art. 149, IX, já as-
segura o respeito ao direito adquiri-
do, sendo superfetação reproduzir o 
preceito em outro dispositivo. 
3. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 428/1 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 8.0 , inciso V 
Leia-se: 

"V - permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo território 
nacional ou, por motivo de guer-
ra, nêle permaneçam temporària-
mente." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 843.1. 

EMENDA N.0 428/3 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 8.0 , XVI 

"XVI - legislar sôbre: 
a) ............................. . 

b) ............................. . 

Parágrafo único - A competência 
da União não exclui a dos Esta-
dos, para legislar sôbre as maté-
rias do item XII e das letras c, d, 
e, o e t do item XVI, respeitada a 
lei federal." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito pelo Relator-Geral, Senador Antônio 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 428/2 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 8.0 , inciso XVI, letra "g'' 

Leia-se: 
"g) requisições civis e militares 
em tempo de guerra." 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: favorável: 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

Carlos Konder Reis. 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N. 428/4 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 10, inciso V 

Leia-se: 

"V - reorganizar as finanças do 
Estado nos têrmos e condições fi-
xados em lei complementar." 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 428/5 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 18, § 1.0 

Onde se diz: 
"resolverá", 

diga-se: 
"disporá sôbre". 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer . 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 428/6 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 18, § 3. o 

Redija-se assim: 
"§ 3.0 - A contribuição de melho-
ria terá os seus critérios e forma 
de cobrança fixados em lei e não 
poderá ser exigida em limites su-
periores ao custo da obra pública 
realizada, nem ao acréscimo de 
valor que deÚt resulte para o imó-
vel beneficiado." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subs-

crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorá-
vel. 

Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
Pág. 572/3). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 
Apresentado e aprovado na 52.a Sessão. 
(Câmara: 215 sim x 3 não e 6 absten-
ções). (Anais, 4.o vol., págs. 762 a 773). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA). Apresentado e aprovado na 

52.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 774) . 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão. (Câ-
mara: 11 sim x 206 não e 8 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 777). 

EMENDA N.0 428/7 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 27, inciso I 
Onde se diz: 

"quarenta por cento", 
diga-se: 

"sessenta por cento." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques. (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 428/8 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 36, § 2.0 

Redija-se assim: 
"No caso. dos itens III e IV, a per-
da será declarada pela respectiva 
Mesa, sendo no primeiro caso as-
segurado o direito de defesa ao in-
teressado num prazo de trinta 
dias." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

(Observação: O parecer é à Emenda 
n.0 428, sem indicação de itens). 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 428/9 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 38 
Onde se diz: 

"poderão criar", 
diga-se: 

"criarão". 
Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

(Observação: O parecer é à emenda 
428, sem indicação de itens). 

o parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 428/10 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 40 

Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 40 - A Câmara dos Depu-
tados compõe-se de representan-
tes do povo, eleitos por voto dire-
to e secreto, segundo o sistema de 
representação proporcional." 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

(Observação: O parecer é à Emenda 
n.0 428, sem indicação de itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 429 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 131 

"Os órgãos da Justiça do Trabalho 
são os seguintes: 

1-

11-

111-

•••••••••••••••• o o. o o o ••••• 

•• o. o •• o ••• o •••••••• o •••• o. 

............ o. o o •••••• o •• o. 

§ 1.0 - O Tribunal Superior do 
Trabalho compor-se-á de vinte c 
um juízes, com a denominação de 
ministros, sendo: 
a) onze togados e vitalícios ... 
b) dez classistas e temporários ... " 

Justificação 

A paridade haverá de ser estabele-
cida também entre os representan-
tes do Govêrno e os classistas, por-
que os tribunais trabalhistas !oram 
instituídos para dirimir as questões 
suscitadas nas relações de trabalho 
onde apenas empregados e empre-
gadores são sujeitos. Essa paridade 
vem sendo a:ssim respeitada na OIT, 
e não encontramos razões para que 
não se adote o mesmo sistema quan-
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do se buscam soluções justas para 
problemas sociais onde os classis-
tas estão integrados. O número to-
tal de Ministros classistas, fixado em 
10, possibilitará esta paridade entre 
empregados e empregadores. 
Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário.' 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio. 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 430 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. s.o 
"Compete à União: 

I-

H-
XII - organizar defesa perma-

nente contra as calamida-
des públicas, especialmente 
o desemprêgo, as sêcas e 
inundações;" 

Justificação 
Entre as calamidades públicas que 
não podem ser omitidas, pelo con-
trário, exigem sempre permanente 
vigilância do Govêrno, a que mais 
afeta a classe operária é o desem-
prêgo. Sem trabalho não há meios 
de subsistência para o trabalhador, e 
daí as Inevitáveis conseqüências que 
são também calamidades, como a fo-
me etc. É preciso não esquecer que, 
neste País, muito mais que as "sê-
cas e Inundações", a miséria conse-
qüente à falta de emprêgo remune-

rado gera a morte de milhares de 
brasileiros anualmente. Não pode 
nem deve ser omitida na futura 
Constituição a responsabilidade do 
Govêrno na busca constante da so-
lução para tão angustiante proble-
ma social. 
Aurélio Vianna (seguem-se assinatu-
ras de 20 Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 431 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao art. 149 
Inclua-se onde couber: 

"Aos autores de obras literárias, 
artísticas ou científicas pertence 
o direito exclusivo de reproduzi-las. 
Os herdeiros dos autores gozarão 
dêsse direito pelo tempo que a lei 
fixar." 

Justificação 
"Encarecemos nobre representante 
do povo ilustre patrício na sua qua-
lidade de homem de cultura e inte-
ligência pleitear restabelecimento 
texto artigo 141 parágrafo 19 Consti-
tuição 1946 relativamente sagradas 
prerrogativas acauteladoras proprie-
dade obras literárias artísticas e ci-
entíficas. Mutilação constante arti-
go 149 parágrafo 10 nova Constitui-
ção deixará arbítrio lei ordinária in-
terpretações aleatórias e descabidas 
sôbre direitos universalmente reco-
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nhecidos. Segue memorial com cen-
tenas assinaturas. Muito cordial-
mente - Joracy Camargo - Rai-
mundo Magalhães Júnior - Hum-
berto Teixeira - Carlos Drumond de 
Andrade - David Nasser - Luiz 
Peixoto - Pascoal Carlos Magno -
Dorival Caimi - Ataulfo Alves -
Aldemir Martins - Cesar do Prado 
- João de Barro - Mário Rossi e 
Joubert de Carvalho." 
O teor dêsse telegrama que nos foi 
dirigido justifica plenamente, cre-
mos, a emenda apresentada. 

Aurélio Vianna (seguem-se assinatu-
ras de 20 Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son G.:mçalves; pela prejudicialidade: 
"Emendas n.0 s 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, 
130-58, 569, 433, 524, 690, 825, 775, 
883 e 766 - Atendidas, na essência, 
no todo ou em parte, com a aprova-
ção da Emenda n.0 326. Por isto, 
prejudicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis .. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.o. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pa-
recer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 432 

Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao art. 150: 
Suprimir: 

Aurélio Vianna (seguem-se assi-
naturas de 20 Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade: 
"Emendas n.0 s 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, 
130-58, 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 isto, preju-
dicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 433 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 151 
Suprimir. 
Aurélio Vianna (seguem-se assinatu-
ras de 20 Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade: 
"Emendas n.05 451, 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, 
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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 isto, preju-
dicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
jUdicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548. ) 

EMENDA N.0 434 

Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao § 3.0 do art. 152 

Suprimir. 
Aurélio Vianna (seguem-se assinatu-
ras de 20 Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: prejudicada pela emenda 
n.o 359. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
Pelo Relator-Geral Senador Antônio 
Carlos Konder Reis.' 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 435 

Autor: Senador Aarão Steinbruch 

Inclua-se, onde couber, o seguinte: 
"§ - A exploração e o aproveita-
mento do petróleo e dos minérios 
atômicos constituem monopólio da 
União." 

Justificação 
Nas atuais conjunturas políticas do 
mundo, nenhum pais pode deixar de 
precaver-se contra a ameaça estran-
geira a suas riquezas minerais, de 
fundamental importância para a se-
gurança das nações. 

O petróleo e os minérios atômicos, 
onde existem, recebem tratamento 
especial dos governos, e não podería-
mos deixar de, ao ensejo, resguardá-
los, inclusive instituindo, para essas 
riquezas, o monopólio estatal. 
Aarão Steinbruch (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 436 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Inclua-se onde couber: 

"Art. - É assegurada aos silví-
colas a posse permanente das ter-
ras que habitam, e reconhecido o 
seu direito ao usufruto exclusivo 
dos recursos naturais e de tôdas 
as utilidades nelas existentes, sen-
do considerados nulos de pleno di-
reito os atos que impliquem em 
alienação, ônus ou gravames de 
qualquer natureza, incidindo sôbre 
essas mesmas terras, destinadas à 
subsistência de seus legítimos pos-
suidores." 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.o 
vol., págs. 572/574). 

Requerimento para votação em globo 
de emendas destacadas (ARENA e MDB) 
apresentado e aprovado na 43.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., págs. 583/584). 

Emenda aprovada na 43.a Sessão (até 
a palavra "existentes"). Câmara: 307 
sim e 32 abstenções. Senado: 50 sim. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 588/589). 

EMENDA N.0 437 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao Capítulo VIII, Disposições Preli-
minares 
Inclua-se onde couber: 

"Art. -Os advogados nomeados 
para exercer as funções de qual-
quer dos órgãos do Poder Judiciá-
rio (artigos 105 e 134, inciso IV) 
contarão como tempo de serviço, 
até vinte anos, o de exercício da 
profissão, para os efeitos de apo-
sentadoria e antiguidade na clas-
se." 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. (Ret. do pa-
recer). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 543 
544 a 548). 

EMENDA N.0 438 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao art. 99, § 3.o 

Suprima-se. 
Justificação 
Ao revogar o sistema atual, que per-
mite ao funcionário aposentar-se aos 
35 anos de serviço, com provento 
correspondente ao vencimento da 
classe imediatamente superior ou 
com o aumento de 20%, quando 
ocupante da última classe da respec-
tiva carreira (art. 184, da Lei n.o 
1. 711/52), o § 3.0 do art. 99 só teria 
cabimento se houvesse uma redução 
de despesas substancial que aconse-
lhasse ou, pelo menos, justificasse o 
verdadeiro retrocesso dessa conquis-
ta social do pessoal servidor público. 
Todavia, segundo pesquisas de órgãos 
técnicos, menos de 25% dos funcio-
nários atinge os 35 anos de serviço 
exigidos para obterem êsse pequeno 
aumento por ocasião da aposentado-
ria, o que comprova, de modo inilu-
dível, a diminuta repercussão finan-
ceira do atual sistema preconizado 
no Estatuto dos Funcionários e, as-
sim, não ser aconselhável a revoga-
ção estabelecida pelo aludido § 3.o 
do artigo 99 do projeto, em face d(. 
grande alcance social que o sistema 
vigente proporciona, além da repul-
sa natural que causa nos regimes 
democráticos a abolição ou supres-
são de direitos já assegurados pela 
lei aos trabalhadores, como, aliás, 
também o são os servidores públicos. 
Por todos êsses motivos e para que 
seja mantido o direito dos funcioná-
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rios, já assegurado pela legislação 
em vigor, apresentamos a emenda 
suprimindo o citado § 3.0 do art. 99 
do projeto. 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: contrário. 
Emenda n.0 438 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Emenda n.0 130/37 

Autor: Deputado Nelson Carneiro 

Emenda n.0 387 

Autor: Senador José Guiomard 

Emenda n.0 725 

Autor: Deputado Ewaldo Pinto 
Parecer 
1. A Constituição de 1934 (art. 170, 
n.o 7) tinha dispositivo equivalente 
ao do art. 99, § 3.0 , do projeto. Já 
dispunha aquela Carta que os pro-
ventos da aposentadoria não pode-
riam exceder os vencimentos da ati-
vidade. 
2. A Constituição de 1946 suprimiu 
êsse preceito. 
3. Da supressão, resultaram leis 
concessivas de vantagens aos servi-
dores que se aposentam ou se refor-
mam, de tal modo que o poder 
público passou a estimular o fun-
cionário a transferir-se para a ina-
tividade ou reserva. 
4. Ao contrário de premiar o servi-
dor que se mantém na atividade, a 
lei entendeu de dar melhor remune-
ração àquele que se aposenta. 
5. Sôbre isso, Seabra Fagundes es-
creveu que: "Esta prática, onerosa 
para o tesouro público e desestimu-
lante da dedicação ao serviço, en-
contraria corretivo na simples 

restauração, alcançando civis e mi-
litares, da sábia regra do art. 170, 
parágrafo 7.0 , da Constituição de 
1934, em que se proibia excedessem 
os proventos da inatividade os do 
serviço ativo". (Revista de Direito 
Administrativo, 43/18) 

6. Parece salutar a restauração do 
dispositivo da Constituição de 1934. 
7. Opino pela rejeição das emendas. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 439 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao § 2.0 do art. 100 

Suprimir. 
Aurélio Vianna. (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vota-
ção em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol. págs. 543, 
544 a 548). 



EMENDA N.0 440 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 98, inciso 111 

Onde se lê: 
"voluntàriamente, após trinta e 
cinco anos de serviço;" 

leia-se: 
"voluntàriamente, após trinta anos 
de serviço;" 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vota-

ção em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 441 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao§ 2.0 do art. 97 
Dê-se a seguinte redação: 

"§ 2.0 - Extinto o cargo, o fun-
cionário estável ficará em dispo-
nibilidade remunerada, com pro-
vento igual ao vencimento ou re-
muneração, até seu obrigatório 
aproveitamento em outro cargo de 
natureza e vencimentos compatí-
veis com o que ocupava." 

Justificação 
A emenda objetiva manter a atual 
situação do instituto da disponibili-
dade quanto a percepção de proven-
tos, a fim de evitar que o funcionário 
seja prejudicado por medida do ex-
clusivo interêsse administrativo e pa-
ra a qual absolutamente não concor-
reu. Além do mais, o estabelecido 
na redação inicial dêsse parágrafo 
vigorou até a data da Constituição de 
1946, quando foi abolido, por não 
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consultar aos interêsses da comuni-
dade nacional, constituindo, assim, o 
seu restabelecimento um verdadeiro 
retrocesso dessa conquista social. 

Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: 
"Emenda n.0 114 

Autor: Deputado Arruda Câmara 
Emenda n.0 441 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
PARECER 

1. A emenda adota o princípio fixa-
do na legislação vigente (Estatuto do 
Funcionário Público, art. 174), e do-
minante na jurisprudência (Súmula 
do S.T.F., n.0 358). 

2. Enquanto o projeto consagra a 
disponibilidade com proventos pro-
porcionais ao tempo de serviço, a 
emenda visa a restaurar a disponibi-
lidade com proventos integrais. 
3. Na Constituição de 1946, o tema 
foi objeto de controvérsias, mas, afi-
nal, a Carta nada dispôs sôbre a re-
muneração do disponível, deixando a 
matéria para a legislação ordinária. 
4. O Estatuto acolheu o princípio da 
remuneração integral para o dispo-
nível, e é êle que vige atualmente em 
nosso direito. 
5. Em favor dos vencimentos inte-
grais da disponibilidade, alinha-se o 
argumento de não ser justo que, ex-
tinto o cargo, o funcionário passe a 
perceber proventos ínfimos, submeti-
do a um desnível de padrão de vida 
que só consegue superar após muitas 
dificuldades. De resto, o servidor não 
concorre para a extinção do cargo, 
quase sempre motivada em razões de 
natureza política. Previsto o aprovei-
tamento obrigatório, ao Poder Exe-
cutivo cumpre reconduzir logo o ser-
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'vldor, para que êle não continue 
percebendo remuneração sem traba-
lhar. 

6. Parece-me que o princípio vigen-
te é mais justo. 
7. Opino pela aprovação da Emenda 
n.0 114, de autoria do Deputado Ar-
ruda Câmara. - Deputado Accioly 
Filho, Sub-Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte: aprovadas as expressões 
"cargo de natureza" e "vencimentos 
compatíveis com o que ocupava" (arti-
go 97, § 2.0 ). 

Requerimento de destaque (ARENA) 
- aprovado na 42.6 Sessão. (Anais, 4.0 

vol., pág. 574) . 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas (ARENA) 
- apresentado e aprovado na 51.6 Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., págs. 7521756). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) - apresentado e aprovado na 
51.6 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 756/7). 

Emenda aprovada, na 51.6 Sessão, nos 
têrmos do Requerimento de destaque, 
Isto é: aprovar o período até "cargo", 
completando-se o dispositivo com a pala-
vra "eqüivalente" constante do Projeto 
(art. 97, § 2.0 ), ficando o parágrafo com 
a seguinte redação: "Extinto o cargo, o 
funcionário estável ficará em disponibi-
lidade remunerada com proventos iguais 
ao vencimento ou remuneração até seu 
obrigatório aproveitamento em cargo 
eqUivalente". 

Câmara: 219 sim e 5 abstenções 
Senado: 44 sim. (Anais, 4.0 vol., págs. 

760/1). 
OBS.: Vide emenda n.0 114, aprovada em 

conjunto com esta. A aprovação da 
emenda 114 se deu na 55.6 Sessão. 
Udem, idem, págs. 816/819). 

EMENDA N.0 442 

Autor: Senador Aurélio Vianna 

Ao art. 100, § 1.0 , e suas letras "a" e 
"b" 

"§ 1.0 - O funcionário que con-
correr a qualquer cargo eletivo se-
rá licenciado sem vencimentos." 

Justificação 
O cidadão brasileiro, funcionário 
público ou não, ao se candidatar a 
qualquer cargo eletivo e ao exer-
cê-lo, objetiva, é evidente, prestar 
serviço relevante à Nação, mediante 
o desempenho de atribuição indis-
pensável ao próprio regime e às ins-
tituições democráticas. 
Assim, não se compreende mesmo o 
sentido de punição que deixa trans-
parecer a redação inicial dêsse pa-
rágrafo, ao determinar a exonera-
ção do funcionário não estável, pelo 
motivo de candidatar-se a cargo 
eletivo, e, ainda, quando estável, 
ser licenciado para tratar de inte-
rêsse particular. Aliás, é de se res-
saltar que essa discriminação só 
atinge ao funcionalismo civil, por-
que para o militar não foi estabe-
lecida qualquer condição ou exigên-
cia constitucional para o caso de 
candidatura ou exercício de man-
dato eletivo. 
Por todos êsses motivos é que apre-
sentamos a emenda no sentido de 
se restabelecer o próprio objetivo 
institucional no tocante ao exercício 
dos direitos eleitorais do funcioná-
rio público civil. 
Aurélio Vianna (seguem-se assina-
turas de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: pela 
prejudicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 443 

Autor: Senador Aarão Steinbruch 
Art. 95, números 11 e 111 

Dê-se a seguinte redação aos núme-
ros II e III: 

"li - a de um cargo de professor: 
a) com outro de magisté-

rio; 
b) com qualquer outro car-

go público; 
111 - a de dois cargos técnicos, a 

de dois técnico-científicos, 
ou a de um técnico com um 
técnico-científico;" 

Justificação 
As razões que justificam a permis-
são de acumulação entre dois car-
gos de médicos são idênticas às que 
informam a alteração proposta na 
presente emenda, tendo em conta a 
extensão da acumulação aos cargos 
técnicos e técnico-científicos, bem 
como aos cargos de professor com 
outro cargo público. 
De fato, a carência de profissionais 
dessas categorias é a tônica que jus-
tifica a adoção de medidas mais li-
berais dentro do instituto de acumu-
lação. 
No momento em que a humanidade 
caminha no sentido de grandes con-
quistas no campo da tecnologia, 
apresentando-se as nações, median-
te o emprêgo de enormes somas de 
recursos para essa fase de desen-
volvimento científico, criar condi-
ções de mais amplo aproveitamento 
de mão-de-obra especializada é fa-

zer política de interêsse nacional, 
compatível com êsse estágio do mun-
do moderno. 

Aarão Steinbruch (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: contrário. 
"Emenda n.0 117 

Autor: Deputado Arruda Câmara 
Emenda n.0 443 

Autor: Senador Aarão Steinbruch 
Emenda n.0 218 

Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 
Emenda n.0 177 

Autor: Deputado Elias Carmo 
Emenda n.0 180 

Autor: Deputado Oscar Corrêa 
Emenda n.0 101 

Autor: Deputado João Alves 
Emenda n.0 130/35 

Autor: Deputado Nelson Carneiro 
Emenda n.0 276 

Autor: Senador Guido Mondin 

PARECER 

1. Diversas emendas !oram apre-
sentadas para modificação do art. 
95, tôdas visando a ampliar as 
exceções ao princípio da inacumu-
Iação. 

2. É longa, em nosso País, a luta 
contra a acumulação de cargos pú-
blicos. 

3. Já o Padre Vieira, em 1655, pre-
gava 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 
inúmeros alvarás, decretos e Cartas 
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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 de-
creto responsabilizando os tesourei-
ros que pagassem ordenados a quem 
acumulasse emprêgo. 
6. No entanto, a acumulação con-
seguia sempre ressurgir das proi-
bições e das repressões. 
7. Em 1S!Jl, a inacumulação alçou-
se a princípio constitucional e pas-
sou a figurar no texto da Carta re-
publlcana. Isso não impediu que o 
Congresso Nacional, no ano se-
guinte, aprovasse projeto de lei per-
missivo de acumulação de função 
profissional, científica ou técnica. 
Leis posteriores, interpretação do 
Supremo Tribunal e a prática con-
tinuada de acumulação, inclusive 
por homens públicos da mais alta 
posição, desmoralizaram a proibi-
ção constitucional e a tornaram 
inoperante. 
8. A Constituição de 1934 renovou 
o princípio da inacumulação, mas 
abria exceção para cargo de magis-
tério e outro técnico-científico. Sob 
o regime dessa Carta, as acumula-
ções ganharam ainda mais desem-
baraço. 
9. Pela Carta de 37, o princípio 
da inacumulação voltou à defini-
ção de Carta de 91 - simples e sem 
exceções. 

10. Afinal, a Constituição de 1946 
manteve o princípio, abrindo-lhe, 
no entanto, as exceções já previs-
tas na Carta de 1934; a de dois 
cargos de magistério ou a de um 
dêste com outro técnico-científico, 
havendo correlação de matérias e 
compatibilidade de horário; e a do 
cargo de juiz com o magistério se-
cundário e superior. 

11. A Emenda n.0 20 ampliou o 
principiO da inacumulação para 
atingir os empregos em entidade 
autárquica, para-estatais ou socie-
dades de economia mista, de acôr-
do com jurisprudência firmada pe-
lo Supremo Tribunal Federal, mas 
estendeu a permissão para acumu-
lar dois cargos privativos de médi-
cos. 
12. o projeto mantém as normas 
da Constituição de 1946, com a al-
teração da Emenda n.0 20, e ainda 
permite a acumulação dos proven-
tos de aposentado com cargo em 
comissão ou contrato para presta-
ção de serviços técnicos especiali-
zados. 
13. As emendas visam a alargar as 
exceções já previstas no projeto, de 
tal maneira que a acumulação aca-
bará sendo a regra. 
14. A extensão pretendida pelas 
emendas é a de acumulação de: 

- dois cargos técnicos ou científi-
cos; 

- 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 las-
treiam sua justificativa na Emenda 
Constitucional n.0 20, de iniciativa 
do Poder Executivo, que permitiu a 
acumulação de dois cargos privati-
vos de médico. Essa brecha no prin-
cípio da inacumulação abriu opor-
tunidade a que ressurgissem os mo-
vimentos favoráveis à acumulação, 
encorajando as classes, categorias 



-484 

e profissões afins dos médicos a 
reivindicarem tratamento igual. 
16. A pretensão seria, por êsse as-
pecto justa, se não se tivesse de 
atender ao interêsse do serviço pú-
blico e fôsse possível deixar ruir 
completamente o princípio da ma-
cumulação. 
17. Se aprovadas as emendas, só 
restariam como inacumuláveis os 
cargos burocráticos e os de menor 
remuneração. 
18. A solução para o problema da 
evasão de técnicos do serviço públi-
co, apontado em muitas das emen-
das como uma das razões para a 
acumulação, deve ser procurada na 
melhoria de sa~ário. Se o Estado 
pagar remuneração igual à da em-
prêsa privada, esta não conseguirá 
fazer concorrência na obtenção de 
técnicos. 
19. O mercado de trabalho para 
os técnicos e profissionais de curso 
superior deve ser mantido em con-
dições de continuar absorvendo to-
dos os diplomados. Não deve ser 
reduzido pela possibilidade de um 
profissional exercer dois cargos téc-
nicos. Mantidas ou aumentadas as 
ofertas de emprêgo, melhorados os 
salários e ampliadas as matrículas 
dos cursos superiores, a Nação pode-
rá superar o alto deficit de técnicos 
de que padece atualmente. 
20. Opino pela rejeição das emen-
das. - Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão <vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 444 

Autor: Deputado Celso Passos 
Inclua-se nas "Disposições Transitó-
rias" o seguinte dispositivo: 

"Art. - As autorizações e conces-
sões de jazidas, minas e demais 
riquezas do subsolo e dos poten-
ciais de energia hidráulica deferi-
das até a ·Vigência desta Constitui-
ção deverão ser submetidas ao Go-
vêrno, dentro de cento e oitenta 
dias, sob pena de caducidade, para 
ser fixado o prazo e verificada a 
legitimidade e constância da ex-
ploração, bem como sua situação 
em face do texto constitucional." 

Justificação 

A emenda visa a ajustar as autori-
zações e concessões a que se refere 
aos têrmos do texto proposto por 
outra emenda, também de nossa au-
toria, relativa ao art. 161 do projeto. 
Pelo seu conteúdo, a presente emen-
da se vincula a dispositivo incluído 
no título referente à "Ordem Eco-
nômica e Social", mas, pelo seu ca-
ráter de transitoriedade, só pode ser 
incluída entre as "Disposições Tran-
sitórias". 

Celso Passos (seguem-se 109 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. (Ret. do pa-
recer). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de de s t a que (João 

Herculino) - aprovado na 42.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
<ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 
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Emenda rejeitada na 55.a Sessão {Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 445 

Autor: Deputado Celso Passos 

Redija-se assim o art. 161: 

"Art. 161 - As jazidas, minas e 
demais riquezas do subsolo, bem 
como os potenciais de energia hi-
dráulica, pertencem à União, cons-
tituindo propriedade distinta do 
solo. 
§ 1.0 ....,.... A exploração e aproveita-
mento das jazidas, minas e de-
mais riquezas do subsolo e dos po-
tenciais de energia hidráulica de-
pendem de autorização ou conces-
são federal, dada exclusivamente 
a brasileiros ou a sociedades brasi-
leiras, com prazo certo de vigên-
cia, prorrogável, de acôrdo com o 
interêsse público, a juízo do Go-
vêrno. 
§ 2.0 - É considerada brasileira a 
sociedade cujo capital, represen-
tado por ações nominativas, per-
tença, na proporção mínima de se-
tenta por cento, a brasileiros e que 
seja dirigida exclusivamente por 
brasileiros. 
§ 3.0 - É assegurada ao proprie;-
tário do solo a opção entre a par-
ticipação nos resultados da lavra, 
em proporção igual ao dízimo do 
impôsto único sôbre minerais, e a 
indenização, na forma que a lei 
regulará. 

§ 4.0 - Não dependerá de autori-
zação ou concessão o aproveita-
mento de energia hidráulica de po-
tência reduzida." 

Justificação 

A emenda visa a definir um princí-
pio que o projeto deixa indeciso, ao 
diferenciar a propriedade do solo 

da do subsolo, sem atribuir o domí-
nio dêste, expressamente, à União. 
Essa definição jurídica acarreta con-
seqüências e implicações, a principal 
das quais é a de suprimir um regime 
de fato nocivo aos interêsses do País. 
Se é certo que o regime constitucio-
nal vigente, mantendo princípio que 
vem da Constituição de 1934, separou 
a propriedade do solo da proprieda-
de do subsolo, com o que se impul-
sionam extraordinàriamente as pes-
quisas minerais, não menos verdade 
é que deixou a natureza do domínio 
respectivo ambígua e indefinida, o 
que acarreta interpretações condu-
centes a distorções perigosas, com 
implicações na economia nacional. 
Os lucros da exploração mineira do 
Brasil devem reverter em proveito 
do País, e não no de grupos estran-
geiros, que só têm fito em lucros a 
serem carreados para o exterior, 
concorrendo para manter e desen-
volver economias ricas, que susten-
tam populações de elevado padrão 
de vida. 
Queremos que as vantagens de nos-
sas riquezas se incorporem na eco-
nomia nacional e promovam o me-
lhoramento das condições de vida da 
nossa gente, que não podemos con-
sentir se reduzam à mesma condição 
de trabalhadores de minas estran-
geiras por sua propriedade e pela 
fruição dos resultados felizes que 
produzam. A emenda visa a evitar a 
criação de sociedades falsamente 
brasileiras, que se substituam às au-
tênticas, na exploração de nossas ri-
quezas. 
A emenda, pois, aprofunda um prin-
cípio que vem da Constituição de 
1934 e que se destina a preservar 
para o Brasil as vantagens de sua 
riqueza. 

É certo que se pode propugnar, com 
procedência, a interpretação segun-
do a qual as "sociedades organizadas 
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no País" devam ser brasileiras na 
essência, e não meramente brasilei-
ras pelo local de sua constituição, 
isto porque, quando o projeto esti-
pulou enfàticamente que as conces-
sões fôssem conferidas "exclusiva-
mente a brasileiros", isto é, a pes-
soas de nacionalidade brasileira, fir-
mou um princípio e deixou a enten-
der que as "sociedades organizadas 
no País" também devessem ser bra-
sileiras, para estar em condições de 
se tornarem concessionárias. 
o projeto, contudo, olvida a circuns-
tância de que não basta constituir-
se no Brasil uma sociedade para que 
ela seja brasileira, pois o que carac-
teriza essa condição é o país para 
onde se destinam os lucros sociais 
em sua maioria e onde têm domicí-
lio e interêsse os controladores da 
emprêsa que, segundo a atual defi-
nição legal, seja formalmente brasi-
leira, cujos objetivos explorativos, 
entretanto, são contrários ao inte-
rêsse nacional, como, por exemplo, 
as emprêsas ditas "brasileiras", que 
transmigram para o estrangeiro, pa-
ra alimentar indústrias estrangeiras, 
reservas de minérios, de que carece-
mos para o nosso próprio desenvolvi-
mento. 
o simples fato de ser "constituída no 
Brasil" não conforma a brasilidade 
de uma emprêsa, senão meramente 
esconde uma falsa situação para fins 
não declarados. Ninguém acredita 
que sejam "brasileiras" a Esso, a 
Light e outras sociedades vinculadas 
a grupos estrangeiros, aliás podero-
sos, que, não obstante, se querem fa-
zem passar por brasileiras para go-
zar as vantagens que nossa lei de-
fere às sociedades brasileiras. Mais 
honestas são as emprêsas estrangei-
ras, associadas a grupos estrangei-
ros, que solicitam licença para ope-
rar no Brasil sem simular falsa na-
cionalidade e merecem tôdas as ga-
rantias pa~a sua atividade lícita. 

A emenda estabelece prazo para a 
vigência das autorizações e das con-
cessões, prazo que o Govêrno fixará 
no ato concessivo, tendo em vista a 
natureza da exploração, as condições 
em que se verificará, o vulto dos in-
vestimentos, o interêsse nacional da 
exploração etc. etc. 
Atualmente, ocorrem casos em que o 
concessionário "se assenta" na sua 
concessão, não a explora, nem deixa 
que outrem promova a exploração 
porventura útil e necessária ao País. 
É o espírito de açambarcamento que 
está à sôlta, detendo certos conces-
sionários, sem limite de prazo, ri-
quíssimas jazidas que devem ser 
submetidas a adequado regime de 
exploração para serem úteis ao País. 
O grupo estrangeiro Hanna, com 
suas subsidiárias, seus disfarces, an-

. tigos e novos, é "dono" da maior 
parte do quadrilátero ferrífero de 
Minas. A Wa Cheng é dona da che-
elita do Nordeste e do mióbio de 
Araxá; não se falando em concessio-
nários nacionais, que têm concessões 
que não exploram e detêm, como 
uma espécie de nôvo morgadio, ri-
quezas doadas graciosamente pelo 
Poder Público. É o caso das chama-
das "minas cativas". 
O parágrafo acrescentado ao art. 161 
se destina a pôr côbro a êsses abusos 
ruinosos ao País e, facilitando a apli-
cação da nova exigência relativa a 
prazo, possibilitar a revisão das con-
cessões, muitas das quais foram da-
das sem resguardo do interêsse na-
cional e são por isso ilegítimas; ou-
tras já caducaram, por se revelarem 
os concessionários desinteressados na 
exploração, pois que visavam, ape-
nas, à sua apropriação, com exclusi-
vidade. 

Parece-nos, assim, que a emenda 
contém matéria de alto interêsse na-
cional, visa a definir com lógica o 
princípio jurídico norteador do re-
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gime mineiro e a evitar suas distor-
ções, assim como sua transformação 
em monopólios privados contrários 
ao bem comum. 

A bem da verdade, assinalamos que 
a presente emenda, assim como sua 
justificação, são frutos da atividade 
parlamentar de Gabriel Passos e de 
sua experiência no exercício da Pas-
ta das Minas e Energia. Como home-
nagem à sua memória e à sua luta, 
que procuramos continuar, reprodu-
zimos, com as adaptações necessá-
rias, o texto da Emenda n.o 14, de 
1961, de sua autoria, cuja oportuni-
dade é iniludível. 

Celso Passos (seguem-se 115 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de d e s t a q u e (João 

Herculino), aprovado na 42.a Sessão 
(Anais, 4.0 v oi., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.o vol. págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 446 
Autor: Deputado Celso Passos 

Substitua-se a redação do item III, 
do art. 160, do projeto, pela seguinte: 

"Art. 160 - A lei disporá sôbre o 
regime das emprêsas concessioná-
rias de serviços públicos federais, 

estaduais e municipais, estabele-
cendo: 

I-···························· 
11- ···························. 

111 - a fiscalização permanente 
do serviço público concedido, 
tendo em vista o cumpri-
mento, pelo concessionário, 
do contrato de concessão." 

Justificação 
A redação que o projeto dá ao item 
III do artigo consagra um absurdo 
contrário ao interêsse público. Com 
efeito, não se pode estabelecer como 
regra constitucional que a revisão pe-
riódica das tarifas se projete no fu-
turo, mesmo depois do têrmo final do 
contrato de concessáo de serviço pú-
blico. É normal que a revisão se faça, 
periàdicamente, na vigência do con-
trato de ccncessáo, desde que ocor-
ram as circunstâncias previstas nas 
cláusulas contratuais que tal justi-
fiquem; o que não se pode admitir 
é que, findo o contrato de concessão, 
as revisões de tarifas continuem a 
ser feitas com base no que não mais 
existe juridicamente, ou seja, com 
base no "contrato anterior". 
Celso Passos (seguem-se 112 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão (Anais 
4.0 vol., pág. 576/577). ' 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol. págs. 820/821). 



-488-

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol. pág. 826). 

EMENDA N.0 447 
Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 157, § 5.0 

Onde se diz "por decreto do Poder 
Executivo", diga-se: "por lei". 
Justificação 
A importância econômica e social dos 
planos que envolvem desapropriação 
para fins de reforma agrária recla-
ma que sejam aprovados por lei, e 
não por simples decreto. A participa-
ção do Poder Legislativo, no caso, é 
reclamada pela natureza e pelas 
conseqüências da medida prevista. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 448 
Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 134 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"Só por proposta do Tribunal de 
Justiça poderá ser alterado o nú-
mero dos seus membros e dos de 
qualquer outro tribunal." 

Justificação 
A emenda reproduz o texto vigente. 
Suf:. supressão, feita pelo anteprojeto, 

significa que a lei ordinária pode 
modificar a composição dos tribunais 
estaduais, o que não parece razoável. 
É também proposição provinda de 
estudo da Associação dos Advogados 
de São Paulo e condizente com a 
tradição do direito nacional. 
Josaphat :Marinho (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte (até as expressões "Dos seus 
membros"). 

Parecer da Comissão Mista: contrário 
met. de 12-1-67) (Observação: o ofí-
cio de 12-1-67 foi retificado em 16-1-67 
voltando a vigorar a aprovação em parte: 
"até as expressões dos seus membros" no 
Capítulo VIII do Título I". ' 

Requerimento de destaque (MDB) -
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.o vol. 
pág. 574). 

Requerimento para votação em globo 
de emendas destacadas (ARENA e MDB) 
apresentado e aprovado an 43.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol. págs. 583/4). 

Emenda aprovada na 43.a Sessão (com 
a exclusão dos vocábulos "e dos de qual-
quer outro tribunal") -Câmara: 307 sim 
e 32 abstenções - Senado: 50 sim. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 588/9). 

EMENDA N.0 449 
Autor: Senador Josaphat Marinho 

Ao art. 6.0
, § 2.0 , do Capítulo I 

Transfira-se o dispositivo acima pa-
ra o Capítulo II, do Título I. 
Justificação 

O preceito mencionado estabelece 
que "a União Poderá celebrar acôr-
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dos com os Estados para a execução, 
por funcionários estaduais, de suas 
leis, serviços ou decisões". 
Não é, evidentemente, matéria da 
organização nacional, onde foi pos-
ta, mas de competência da União, 
onde deve ser situada. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

El\'mNDA N.0 450 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 141 
Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 141 - O sufrágio é univer-
sal e direto, o voto é secreto, e fi-
ca assegurada a representação 
proporcional dos partidos políti-
cos nacionais, na forma que a lei 
estabelecer." 

Justificação 
A emenda repete o texto preciso da 
Constituição de 1946 e se harmoni-
za com a proposição que mantém a 
eleição direta para Presidente e VI-
ce-Presidente da República. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wll-

son Gonçalves: pela prejudicialidade em 
parte, e, em parte, pela rejeição. 

"Emendas n.o• 357 e 450. São Idênticas. 
Quanto ao voto direto e à representação 

proporcional dos partidos políticos, são 
atendidas nos têrmos da aprovação das 
Emendas n.0 ' 130/51 e 457, letra a, res-
pectivamente. No mais, pela rejeição." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 451 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao Capítulo IV do Título 11 
Dê-se a redação seguinte: 

"Art. - A Constituição asse-
gura aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a invio-
labilidade dos direitos concernen-
tes à vida, à liberdade, à seguran-
ça individual e à propriedade, nos 
têrmos seguintes: 
§ 1.0 - Todos são iguais perante 
a lei. 
§ 2.0 - Ninguém pode ser obri-
gado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de 
lei. 
§ 3.0 - A lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada. 
§ 4.0 

- A lei não poderá excluir 
da apreciação do Poder Judiciário 
qualquer lesão de direito indivi-
dual. 
§ 5.0 

- É livre a manifestação do 
pensamento, sem que dependa de 
censura, salvo quanto a espetá-
culos e diversões públicas, respon-
dendo cada um, nos casos e na 
forma que a lei preceituar, pelos 
abusos que cometer. Não é permi-
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tido o anonimato. É assegurado o 
direito de resposta. A publicação 
de livros e periódicos não depen-
derá de licença do poder público. 
Não será, porém, tolerada propa-
ganda de guerra, de processos vio-
lentos para subverter a ordem po-
lítica e social, ou de preconceitos 
de raça ou de classe. 
§ 6.0 - É inviolável o sigilo da 
correspondência. 
§ 7.0 - É inviolável a liberdade 
de consciência e de crença e as-
segurado o livre exercício dos cul-
tos religiosos, salvo o dos que con-
trariem a ordem pública ou os 
bons costumes. As associações re-
ligiosas adquirião personalidade 
jurídica na forma da lei civil. 
§ 8.0 - Por motivo de convicção 
religiosa, filosófica ou política, 
ninguém será privado de nenhum 
dos seus direitos, salvo se a invo-
car para se eximir de obrigação, 
encargo ou serviços impostos pela 
lei aos brasileiros em geral ou re-
cusar os que ela estabelecer em 
substituição daqueles deveres, a 
fim de atender escusas de cons-
ciência. 
§ 9.0 - Sem constrangimento dos 
favorecidos, será prestada por bra-
sileiro (art. 129, números I e !I) 
assistência religiosa às Fôrças Ar-
madas e, quando solicitada pelos 
interessados ou seus representan-
tes legais, também nos estabeleci-
mentos de internação coletiva. 
§ 10 - Os cemitérios terão cará-
ter secular e serão administrados 
pela autoridade municipal. É per-
mitido á tôdas as confissões reli-
giosas praticar nêles os seus ritos. 
As associações religiosas poderão, 
na forma da lei, manter cemité-
rios particulares. 
§ 11 - Todos podem se reunir, 
sem armas, não intervindo a po-

lícia, senão para assegurar a or-
dem pública. Com êsse intuito, po-
derá a polícia designar o local pa-
ra reumao, contanto que, assim 
procedendo, não a frustre ou im-
possibilite. 

§ 12 - É garantida a liberdade de 
associação para fins lícitos. Ne-
nhuma associação poderá ser 
compulsoriamente dissolvida., se-
não em virtude de sentença judi-
ciária. 
§ 13 - É vedada a organização, 
ou registro ou funcionamento de 
qualquer partido político ou asso-
ciação, cujo programa ou ação 
contrarie o regime democrático, 
baseado na pluralidade dos par-
tidos e na garantia dos direitos 
fundamentais do homem. 

§ 14 - É livre o exercício de qual-
quer profissão, observadas as con-
dições de capacidade que a lei es-
tabelecer. 
§ 15 - A casa é o asilo inviolável 
do indivíduo. Ninguém poderá ne-
la penetrar à noite sem consenti-
mento do morador, a não ser pa-
ra acudir a vítimas de crime ou 
desastre, nem durante o dia, fora 
dos casos e pela forma que a lei 
estabelecer. 
§ 16 - É garantido o direito da 
propriedade, salvo o caso de de-
sapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interês-
se social, mediante prévia e justa 
indenização em dinheiro. Em ca-
so de perigo iminente, como guer-
ra ou comoção intestina, as auto-
ridades competentes poderão usar 
da propriedade particular, se as-
sim o exigir o bem público, fican-
do, todavia, assegurado o direito 
à indenização ulterior. 
§ 17 - Os inventos industriais 
pertencem aos seus autores, aos 
quais a lei garantirá privilégio 
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temporário ou, se a vulgarização 
convier à coletividade, concederá 
justo prêmio. 
§ 18 - É assegurada a proprie-
dade das marcas de indústrias e 
comércio, bem como a exclusivi-
dade do uso do nome comercial. 
§ 19 - Aos autores de obras lite-
rárias, artísticas ou científicas, 
pertence o direito exclusivo de re-
produzi-las. Os herdeiros dos au-
tores gozarão dêsse direito pelo 
tempo que a lei fixar. 
§ 20 - Ninguém será prêso senão 
em flagrante delito ou, por ordem 
escrita da autoridade competente, 
nos casos expressos em lei. 
§ 21 - Ninguém será levado à 
prisão ou nela detido, se prestar 
fiança permitida em lei. 
§ 22 - A prisão ou detenção de 
qualquer pessoa será imediata-
mente comunicada ao juiz com-
petente, que a relaxará, se não 
fôr legal, e, nos casos previstos em 
lei, promoverá a responsabilidade 
da autoridade coatora. 
§ 23 - Dar-se-á habeas corpus 
sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violên-
cia ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abu-
so de poder. Nas transgressões dis-
ciplinares não cabe o habeas cor-
pus. 
§ 24 - Para proteger direito lí-
quido e certo não amparado por 
habeas corpus, conceder-se-á man-
dado de segurança, seja qual fôr 
a autoridade responsável pela ile-
galidade ou abuso de poder. 
§ 25 - É assegurada aos acusados 
plena defesa, com todos os meios 
e recursos essenciais a ela, desde 
a nota de culpa, que, assinada pe-
la autoridade competente, com os 
nomes do acusador e das testemu-
nhas, será entregue ao prêso den-

tro em 24 horas. A instrução cri-
minal será contraditória. 
§ 26 - Não haverá fôro privile-
giado nem juízes e tribunais de 
exceção. 
§ 27 - Ninguém será processado 
nem sentenciado senão pela auto-
ridade competente e na forma de 
lei anterior. 
§ 28 - É mantida a instituição do 
júri, com a organização que lhe 
der a lei, contanto que seja sem-
pre ímpar o número dos seus 
membros e garantido o sigilo das 
votações, a plenitude da defesa 
do réu e a soberania dos veredic-
tos. Será obrigatàriamente da sua 
competência o julgamento dos cri-
mes dolosos contra a vida. 
§ 29 - A lei penal regulará a in-
dividualização da pena e só re-
troagirá quando beneficiar o réu. 
§ 30 -Nenhuma pena passará 
da pessoa do delinqüente. 
§ 31 - Não haverá pena de mor-
te, de banimento, de confisco nem 
de caráter perpétuo. São ressal-
vadas, quanto à pena de morte, as 
disposições de legislação militar 
em tempo de guerra com país es-
trangeiro. A lei disporá sôbre o se-
qüestro e o perdimento de bens, 
no caso de enriquecimento ilícito, 
por influência ou com abuso de 
cargo ou função pública, ou de 
emprêgo em entidade autárquica. 
§ 32 - Não haverá prisão civil 
por dívida, multa ou custas, salvo 
o caso do depositário infiel e o de 
inadimplemento de obrigação ali-
mentar, na forma da lei. 
§ 33 - Não será concedida a ex-
tradição de estrangeiros por cri-
me político ou de opinião e, em 
caso nenhum, a de brasileiro. 
§ 34 - Nenhum tributo será exi-
gido ou aumentado sem que a lei 
o estabeleça; nenhum será co-
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brado em cada exercício sem pré-
via autorização orçamentária, res-
salvados, porém, a tarifa aduanei-
ra e o impôsto lançado por moti-
vo de guerra. 
§ 35 - O Poder Público, na forma 
que a lei estabelecer, concederá 
assistência judiciária aos necessi-
tados. 

§ 36 - A lei assegurará: 

I - o rápido andamento dos 
processos nas repartições 
públicas; 

11 - a ciência aos interessados 
dos despachos e das infor-
mações a que êles se refi-
ram; 

111 - a expedição das certidões 
requeridas para defesa de 
direito; 

IV - a expedição das certidões 
requeridas para esclareci-
mento de negócios adminis-
trativos, salvo se o interês-
se público impuser sigilo. 

§ 37 - É assegurado a quem quer 
que seja o direito de representação, 
mediante petição dirigida aos po-
dêres públicos, contra abusos de 
autoridade, e promover a respon-
sabilldade delas. 
§ 38 - Qualquer c i d a d ã o será 
parte legítima para pleitear a 
anulação ou a declaração de nuli-
dade de atos lesivos ao patrimô-
nio da União, dos Estados, dos 
Municípios, das entidades autár-
quicas e das sociedades de eco-
nomia mista. 
Art. - Em tempo de paz, qual-
quer pessoa poderá com os seus 
bens entrar no território nacional, 
nêle permanecer ou dêle sair, res-
peitados os preceitos da lei. 
Art. - O Govêmo Federal po-
derá expulsar do território nacio-

nal o estrangeiro nocivo à ordem 
pública, salvo se o seu cônjuge fôr 
brasileiro, e se tiver filho brasilei-
ro (art. 129, números I e li) de-
pendente da economia paterna. 
Art. - A especificação dos di-
reitos e garantias expressos nesta 
Constituição não exclui outros di-
reitos e garantias decorrentes do 
regime e dos princípios que ela 
adota." 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade. 
"Emendas n.O' 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, 
130-58, 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 isto, preju-
dicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade . 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 452 
Autor: Senador Josapbat Marinho 
Ao art. 8.0 , VII, "b" 
Depois da palavra "lei", acrescente-
se: "complementar". 
Justificação 
o dispositivo refere-se - para fixar 
a competência da polícia federal -
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à apuração de infrações penais con-
tra a segurança nacional, a ordem 
política e social, ou em detrimento 
de bens, serviços e interêsses da 
União, assim como de outras infra-
ções, definidas em lei, cuja prática 
tenha repercussão interestadual e 
exija expressão uniforme. 
A importância e o alcance dessa lei, 
inclusive do ângulo da competência 
na Federação, reclama que tenha 
caráter complementar da Constitui-
ção, para que obedeça sua elabora-
ção ao quorum especial do art. 52. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Oli-

veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 843.2. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.11 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 453 
Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 13, "caput" 
Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 13 - Os Estados se organi-
zam e se regem pelas Constitui-
ções e pelas leis que adotarem, 
respeitados, entre outros princí-
pios estabelecidos nesta Constitui-
ção, os seguintes:" 

Justificação 
A emenda é rigorosamente necessá-
ria. Não se trata de simples questão 
de linguagem. 

Como está redigido, o projeto pres-
creve que "os Estados se organizam 
e se regem pelas Constituições e leis 
que adotarem, respeitados além de 
outros princípios estabelecidos nes-
ta Constituição." E enumera os prin-
cípios de ordem constitucional. 
Mas pelo texto os Estados ficam 
obrigados a respeitar êsses princí-
pios, além de outros, que não são in-
dicados nem conhecidos. Em conse-
qüência, lei ordinária, do Congresso 
ou delegada, ou decreto-lei, pois tô-
das essas formas estão previstas no 
projeto, qualquer delas poderá insti-
tuir a obediência dos Estados a ou-
tros princípios. 
É sabido, porém, que, apesar do 
crescimento dos podêres da União 
em tôdas as federações, há princí-
pios e direitos que, por serem ine-
rentes ao regime, estão imunes às 
variações e incertezas da legislação 
comum. A autonomia dos Estados 
situa-se nesse quadro. 
Em monografia recente, o Professor 
Raul Machado Horta, da Universi-
dade de Minas Gerais, assinalou, com 
irrecusável precisão, que "a trans-
formação da Constituição Federal em 
Constituição total envolveria proce-
dimento patológico, que suprimiria a 
razão de ser da repartição de com-
petências e aboliria o Estado Fe-
deral" (A Autonomia do Estado-
Membro no Direito Constitucional 
Brasileiro, Belo Horizonte, 1964, pá-
gina 332). 
Muito mais grave e anômalo será se, 
como admitido no projeto, a Consti-
tuição transferir para o legislador 
ordinário matéria concernente à es-
trutura dos podêres e unidades da 
federação. 
Daí a procedência da emenda. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.o 454 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 14, § 2.0 

Onde se diz "lei federal", diga-se: 
"lei complementar". 

Justificação 
O objetivo da norma é evitar a re-
produção de excessos e abusos na 
criação de Municípios. 
Como se trata, porém, de restrição a 
faculdades próprias dos p o dê r e s 
constitucionais do Estado-Membro, é 
de tôda conveniência que a lei pre-
vista seja de caráter complementar, 
nos têrmos do art. 52. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol. págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 455 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 15, § 3.0 

Dê-se a seguinte redação: 
"§ 3.0 - A intervenção nos Muni-
cípios será regulada na Constitui-

ção do Estado, só podendo ocorrer 
quando: 
a) se verificar impontualidade no 

serviço de empréstimo garanti-
do pelo Estado; 

b) deixarem de pagar, por dois 
anos consecutivos, sua dívida 
fundada." 

Justificação 
Proclamada no projeto a autonomia 
dos Municípios (art. 15), a interven-
ção nêles não deve ficar ao arbítrio 
do constituinte estadual, como fa-
culta o § 3.0 

Reserve-se à Constituição estadual 
a disciplina do exercício da inter-
venção, mas obediente a princípios 
preestabelecidos, como se fêz na 
Constituição de 1946 (art. 23), em 
que se inspira a emenda. 
A inexistência de regras maiores, a 
que se submetam os Estados, pode 
favorecer a ação abusiva de gover-
nantes menos atentos às limitações 
naturais de sua autoridade no regi-
me federativo. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável em parte. 
"n) 455, 127 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 conse-
cutivos, a dívida fundada; 11 -
quando a administração munici-
pal não prestar contas", retirada 
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da Emenda 1.27; "e não publicar 
balancetes nos prazos estabeleci-
dos em lei", constante da Emen-
da 53." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte - "a intervenção nos Municí-
pios será regulada na Constituição do 
Estado, só podendo ocorrer:" (artigo 15, 
§ 3.0). 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques) . (Anais, 4.0 vol. págs. 524, 530 a 
534). 

EMENDA N.0 456 
Autor: Senador Josaphat Marinho 

Ao art. 134, n.0 11, letra "c" 
Suprima-se. 
Justificação 

A matéria é exclusivamente de orga-
nização judiciária, não comportando 
inclusão no texto constitucional. Em 
São Paulo, tem sido difícil atender-
se a êsse preceito, já consagrado na 
vigente Constituição e que, além do 
mais, impede o rápido acesso dos 
juízes de maior mérito. 
Procede a sugestão, lembrada pela 
Associação dos Advogados de São 
Paulo. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 

contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 457 
Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 148 
Acrescente-se: 

a) no inciso I: 
"assim como na representação 
proporcional, na forma que fôr 
estabelecida em lei;" 

b) no inciso VII: 
"para a eleição por voto pro-
porcional". 

Justificação 
A emenda visa a dois objetivos: um, 
incluir a representação proporcional 
entre os princípios a que obedece o 
funcionamento dos partidos políti-
cos; outro, reduzir a proibição de co-
ligações partidárias à eleição por vo-
to proporcional. 
Ambas as sugestões parecem proce-
dentes: a primeira, porque a repre-
sentação proporcional, de sentido 
mais democrático, assegura a repre-
sentação das minorias; a segunda, 
porque a coligação partidária, se é 
condenável na eleição por voto pro-
porcional, nenhuma inconveniência 
apresenta nos pleitos majoritários. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: favorável quanto à letra 
a; contrário quanto à letra b: 

"Emenda n.0 457 - Pela aprovação 
quanto à letra a. Parece-nos acer-
tado inscrever, na Constituição, o 
postulado da representação propor-
cional. Relativamente à letra b, opi-
namos pela sua rejeição. O preceito 
do projeto parece-nos mais condi-
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zente com o prestígio e a autentici-
dade que cada partido político deve 
ostentar, dentro da sua linha pro-
gramática." 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis. 

"e) quanto às distribuídas ao Senhor 
Senador Wilson Gonçalves, a 
nossa divergência situou-se nas 
Emenuas números 747, 130/51, 
457-A, 82/21 e 359. 

A razão de tal divergência é decor-
rente da nossa preocupação de man-
ter o projeto em tudo quanto não 
seja demasia. No título "Da Decla-
ração de Direitos", operamos, atra-
vés da aprovação de inúmeras emen-
das recomendadas pelo sub-relator, 
profundas alterações. Exemplo elo-
qüente dêsse fato é o parecer favo-
rável à Emenda n.0 326. Por isso 
maiores alterações, principalmente 
no Capítulo "Do Estado de Sítio" 
não nos pareceram, face à realida-
de brasileira, válidas." 

Comissão Mista: parecer favorável em 
parte "somente a letra a". 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol. 
pág. 574). 

Requerimento de preferência para 
emendas destacadas (ARENA) apresen-
tado e aprovado na 53.a Sessão (Câma-
ra: 219 sim e 4 abstenções). (Anais, 4.0 

vol., págs. 781 a 792). 
Requerimento para votação em bloco 

(ARENA) apresentado e aprovado na 53.a 
Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 792-3). 

Emenda aprovada na 53.a Sessão, nos 
têrmos do parecer da Comissão Mista, 
isto é, somente a letra a da emenda. Câ-
mara: 224 sim e 4 abstenções; Senado: 
48 sim. (Anais, 4.0 vol., págs. 796-9). 

* Obs.: a emenda, no texto promul-
gado, integra o art. 143 e não o art. 149, 

I (correspondente ao art. 148, I, do pro-
jeto). 

El\IENDA N.0 458 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 112, parágrafo único 

Suprima-se. 
Justificação 
Não há razão para que apenas o 
Presidente dos Tribunais locais e o 
órgão do Ministério Público possam 
ter acesso ao Supremo Tribunal Fe-
deral, a fim de pleitear a uniformi-
zação da jurisprudência. 
É uma sugestão, procedente, da As-
sociação dos Advogados de São 
Paulo. 
Josaphat , Marinho (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., pági-
nas 543, 544 a 548.) 

El\IENDA N.0 459 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 8.0 , XIII 

Depois da palavra "estabelecer", 
acrescentar: "em lei". 
Justificação 
o preceito define o poder da União 
de estabelecer planos nacionais de 
educação e de saúde. 
Mas não prevê a forma de elabo-
ração ou de consubstanciação dos 
planos. Devem ser traduzidos em 
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lei, quer por sua importância, inclu-
sive de alcance normativo na esfera 
federativa, quer pela necessidade de 
segurança de sua execução. Do con-
trário, serão alterados ou perturba-
dos constantemente, com a simples 
mudança de Ministros de Estado ou 
de chefes de serviços especializados, 
como demonstra a experiência. 
Além disso, se cresce o cuidado de 
disciplinar a atividade administra-
tiva, através de planos, generaliza-
se, por igual, o procedimento de 
enunciá-los em lei, geral ou especial. 
Assim, a Constituição francesa de 
1958 estipula que leis-programa de-
terminam os objetivos da ação eco-
nômica e social do Estado (art. 34). 
E a Constituição da Iugoslávia, de 
1963, se atribui ao Conselho Exe-
cutivo federal elaborar projetos de 
plano econômico e social (art. 228, 
n.0 3), reserva à Assembléia Federal 
o poder de adotá-los (art. 164, n.0 3). 
Em suma: fixados em lei, os planos 
terão sua continuidade assegurada, 
sem prejuízo de modificações opor-
tunas. Tanto mais admissíveis serão 
as alterações adequadas, diante do 
nôvo processo legislativo, já em vi-
gor, que proporciona rápida trami-
tação dos projetos de iniciativa do 
Poder Executivo, em prazos fatais. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.O 843.3. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 

os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 460 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 87 

Suprima-se. 
Justificação 
O senso jurídico, o senso político e o 
senso comum repelem consignar-se 
numa Constituição que "tôda pes-
soa natural ou jurídica é responsá-
vel pela segurança nacional, nos li-
mites definidos em lei". 
A relatividade e a imprecisão do 
conceito de segurança nacional não 
autorizam que seja incluída a ex-
pressão no texto constitucional, e 
ainda menos para fixar a responsa-
bilidade de qualquer pessoa, natu-
ral ou jurídica, segundo fôr estabe-
lecido em lei. 
A norma abre caminho a ameaças 
e restrições desmedidas aos direitos 
e garantias individuais e políticos. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: favorável -
"PARECER 
1. A emenda visa à supressão do 
art. 87 do projeto, que dispõe ser 
tôda pessoa natural ou jurídica res-
ponsável pela segurança nacional, 
nos limites definidos em lei. 
2. O dispositivo é nôvo e não en-
contra similar nas Cartas ante-
riores. 
3. O projeto, no art. 87, ao declarar 
que tôda pessoa é responsável pela 
segurança nacional, proclama um 
princípio que é natural no agrupa-
mento humano, que não necessita 
de afirmação e definição - o prin-
cípio da solidariedade com o Estado. 
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4. A lei cumpre somente especifi-
car deveres dos cidadãos, definir in-
frações a êsses deveres e fixar-lhes 
pena, tal como faz a Lei de Segu-
rança do Estado (antes denomina-
da Lei de Segurança Nacional) e a 
Lei de Crimes de Responsabilidade. 
5. O próprio texto do projeto (ar-
tigo 91) já atribui à lei estabelecer 
os encargos necessários à segurança 
nacional a que os cidadãos estão 
obrigados. 
6. Opino pela aprovação da emen-
da. - Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

Parecer do 
Antônio Carlos 

Relator-Geral, Senador 
Konder Reis: contrário. 

"Finalmente, a Emenda n.0 460. As 
põe a supressão do art. 87. As res-
ressalvas que a norma do art. 87 im-
põem ao conceito nela expresso, 
quando limita a responsabilidade ao 
que fôr definido em lei, se nos afi-
guram suficientes para não acolher 
os têrmos da justificativa da emen-
da e, conseqüentemente, opinar pelll. 
manutenção do dispositivo." 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Aurélio 

Vianna e Humberto Lucena) aprovado 
na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pági-
nas 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emcndns destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 

55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., páginas 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão (Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções). 
(Anais, 4.o vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 461 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 82 
Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 82 - São crimes de responsa-
bilidade os atos do Presidente da 

República que atentarem contra a 
Constituição Federal e, especial-
mente, contra: 

I - a existência da União; 
11 - o livre exercício do Poder 

Legislativo, do Poder Judi-
ciário e dos Podêres consti-
tucionais dos Estados; 

III - o exercício dos direitos po-
líticos, individuais e so-
ciais; 

IV - a segurança interna do 
País; 

V - a probidade na adminis-
tração; 

VI - a lei orçamentária; 
VII - a guarda e o legal emprê-

go dos dinheiros públicos; 
VIII - o cumprimento das deci-

sões judiciárias e das leis. 
Parágrafo único - :ttsses crimes 
serão definidos em lei especial, que 
estabelece as normas de processo 
e julgamento." 

Justificação 

A substituição do texto impõe-se: t.o, 
para melhor sistematização da ma-
téria e maior clareza, sobretudo por-
que se trata de definir crimes de res-
ponsabilidade; 2.0 , para acrescentar 
o atentado ao cumprimento das leis 
como fato gerador de crime. 
A prática tem demonstrado que o 
cumprimento das decisões judiciárias 
não basta para resguardar a obser-
vância das leis. Em múltiplos casos, 
dá-se desobediência à lei, por ato do 
Poder Executivo, sem que haja, ne-
cessàriamente, decisão judiciária. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: favorável em parte: 
"1. A emenda visa a dar nova reda-
ção 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 disposi-
tivo a respeito a emenda pretende 
manter. 
3. A inovação na emenda é o caso 
de descumprimento de lei, que não é 
contemplado na vigente Constitui-
ção. 
4. O meu voto é pela rejeição da 
emenda destacado o final do inciso 
VIII, que deve ser aprovado. ·-
Deputado Accioly Filho, Sub-Rela-
tor." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte "aprovada com a supressão do 
item VII (art. 82)". 

Emenda aprovada em parte na 39.11 

Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques) (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534). 

EMENDA N.0 462 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 69 
Acrescente-se, com numeração con-
veniente dos §§, o seguinte: 

"§ 2.o - O Tribunal de Contas 
acompanhará e fiscalizará direta-
mente, ou por delegações criadas 
em lei, a execução do orçamento. 
§ 3.0 - No exercício do contrôle ex-
terno, o Tribunal de Contas julga-
rá da legalidade dos contratos, das 
aposentadorias, reformas e pen-
sões, e examinará, para efeito de 

registro, prévio ou posterior, con-
forme a lei o estabelecer, qualquer 
ato de administração pública de 
que resulte obrigação de pagamen-
to pelo Tesouro Nacional, ou por 
conta dêste. 
§ 4.0 - Desde que ocorra ilegali-
dade ou irregularidade de qual-
quer despesa, inclusive a decorren-
te de contrato, aposentadoria, re-
forma ou pensão, o Tribunal de 
Contas, ex officio ou mediante pro-
posta do Ministério Público, das 
Auditorias ou dos demais órgãos 
fiscalizadores, assinará prazo ra-
zoável para adoção das providên-
cias necessárias ao exato cumpri-
mento da lei. 
§ 5.0 - Não atendida a correição e 
determinada, pelo Tribunal de 
Contas, a sustação do.s efeitos do 
ato administrativo, caberá recurso 
de sua decisão para o Congresso 
Nacional, sem efeito suspensivo. 
§ 6.0 - Mediante representação do 
Ministro de Estado, o Presidente da 
República poderá ordenar, ad refe-
rendum do Congresso Nacional, a 
realização da despesa ou a exe-
cução ào ato administrativo. 
§ 7.0 - A auditoria financeira e or-
çamentária será exercida sôbre as 
contas das unidades administrati-
vas dos três Podêres da União, 
recebendo o Tribunal de Contas, 
para êsse fim, demonstrações con-
tábeis e realizando as inspeções 
que considerar necessárias. 
§ 8.0 

- O julgamento da regulari-
dade das contas dos administrado-
res e demais responsáveis será fei-
to através do exame de levanta-
mentos contábeis, certificados de 
auditoria e pronunciamentos das 
autoridades administrativas, sem 
prejuízo das inspeções referidas no 
parágrafo anterior. 
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§ 9.0 - O Tribunal de Contas dará 
parecer prévio, em 60 (sessenta) 
dias, sôbre as contas que o Presi-
dente da República deverá prestar 
anualmente ao Congresso Nacio-
nal. Não sendo estas enviadas no 
prazo constitucional, o fato será 
comunicado ao Congresso Nacio-
nal para os fins de direito, deven-
do o Tribunal, em qualquer caso, 
apresentar minuncioso relatório do 
exercício financeiro encerrado." 

Justificação 
O objetivo da emenda é estabelecer 
contrôle efetivo e adequado sôbre os 
atos da administração, como se im-
põe no sistema de freios e contra-
pesos. Restaura-se, em linhas gerais, 
o regime da Constituição de 1946, 
sem criação de normas prejudiciais 
à eficiência da administração. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 463 

Autor: Senador Josaphat Marinho 
Substituam-se os arts. 74, 75 e 76 pe-
los seguintes: 

"Art. 74 - O Presidente da Repú-
blica será eleito, em todo o País, 
cento e vinte dias antes do têrmo 
do período presidencial, por maio-
ria absoluta de votos, excluídos, 

para a apuração desta, os em bran-
co e os nulos. 
§ 1.0 - Não se verificando a maio-
ria absoluta, o Congresso Nacional, 
dentro de quinze dias após haver 
recebido a respectiva comunicação 
do Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, reunir-se-á em sessão 
pública para se manifestar sôbre o 
candidato mais votado, que será 
considerado eleito se, em escrutí-
nio secreto, obtiver metade mais 
um dos votos dos seus membros. 
§ 2.0 - Se não ocorrer a maioria 
absoluta referida no parágrafo an-
terior, renovar-se-á, até trinta dias 
depois, a eleição em todo o País, à 
qual concorrerão os dois candida-
tos mais votados, cujos registros 
estarão automàticamente revali-
dados. 

§ 3.0 - No caso de renúncia ou 
morte, concorrerá à eleição pre-
vista no parágrafo anterior o subs-
tituto registrado pelo mesmo par-
tido político ou coligação partidá-
ria. 

§ 4.0 - O Vice-Presidente consi-
derar-se-á eleito em virtude da 
eleição do Presidente com o qual 
se candidatar, devendo para isso, 
cada candidato a Presidente regis-
trar-se com um candidato a Vice-
Presidente. 
Art. 75 - O Presidente e o Vice-
Presidente da República exercerão 
o cargo por quatro anos. 
Art. 76 - O Presidente e o Vice-
Presidente da República tomarão 
posse a 15 de março, em sessão do 
Congresso Nacional. 
§ 1.0 - No caso do § 2.0 do art. 81, 
a posse realizar-se-á dentro de 15 
dias, a contar da proclamação do 
resultado da segunda eleição, expi-
rando, porém, o mandato a 15 de 
março do quarto ano. 
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§ 2.0 - O Presidente da República 
prestará, no ato da posse, êste 
compromisso: "Prometo, manter, 
defender e cumprir a Constituição 
da República, observar as suas leis, 
promover o bem geral do Brasil, 
sustentar-lhe a união, a integrida-
de e a independência." 

Justificação 
A proposição restaura o texto da 
Emenda Constitucional n.0 9, de 1964, 
já votada sob o Govêrno Revolucio-
nário. Nela se mantém a eleição di-
reta do Presidente da República, 
exigida a maioria de votos. 
Mantendo-a, a República assegura a 
oportunidade de "convocar o povo 
para o nobre embate das urnas, in-
separável de uma autêntica demo-
cracia", nos precisos têrmos de ob-
servação do Presidente Humberto de 
Alencar Castello Branco (Discursos, 
1965, pág. 286). 
Não é possível que êsse "nobre em-
bate das urnas, inseparável de uma 
autêntica democracia" seja conde-
nado ou perigoso, apenas, ou preci-
samente, para a escolha do Presiden-
te da República. 
Tanto mais esquisita será a supres-
são do sistema tradicional quanto a 
experiência, a longínqua e a recente, 
revela as mazelas do processo indi-
reto. Como assinalou João Manga-
beira, "o sufrágio indireto oscila en-
tre a inutilidade e a corrupção; en-
tre a excrescência e a tranquibérnia; 
entre o mandato imperativo e a trai-
ção" (Em tômo da Constituição, .. 
1934, pág. 132). 

Respeite-se pois, o direito do povo de 
decidir da designação de seus go-
vernantes e de aperfeiçoar sua edu-
cação política, pela prática da demo-
cracia. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: favorável: 
"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 adoção 
do pleito direto para Presidente e 
Vice-Presidente da República. 
3. O tema de eleição direta ou indi-
reta é daqueles que se prestam a dis-
sídios inconciliáveis na doutrina e 
provocam as mais apaixonadas posi-
ções nos parlamentos. 
4. Na história e na doutrina, en-
contram-se, respectivamente, prece-
dentes e opiniões que amparam as 
duas correntes - tanto a favorável 
à eleição direta quanto a que pro-
pugna pelo pleito indireto. Não tra-
rei, 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 c o n s u 1 t e à índole e aos 
anseios de nosso povo e mais se ajus-
te à realidade brasileira. 
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 
passaram, 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, corres-
ponderam a interessada saída polí-
tica de uma crise. 
7. Se assim tem sido em nosso País, 
convém perguntar: deve ser trans-
formada a eleição indireta de Pre-
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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 fêcho de 
uma crise, as eleições indiretas tive-
ram até agora o poder de criar ou-
tras crises: a eleição de Deodoro pro-
duziu Floriano; a eleição de Vargas 
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 con-
corre com o calor do seu entusiasmo 
ou de sua crítica para a realização 
das tarefas públicas. Não tendo esco-
lhido o governante, o povo se man-
tém indiferente à gestão dêle e che-
ga 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. 
1. o resultado do plebiscito de 1963, 
pelo qual a Nação manifestou o mais 
contundente repúdio à deliberação 
do Congresso, que adotara o sistema 
parlamentar de Govêrno, nada mais 
foi que a revelação de seu inconfor-
mismo com o alheamento dêle na 
condução do destino nacional. Na-
quele plebiscito, não se condenou 
um sistema de Govêrno, mas a impo-
sição de um Govêrno que não era o 
escolhido pelo povo, quando havia 
um Presidente e um Vice-Presidente 
por êle eleitos. 
11. A nossa Nação é quase um con-
tinente. Devemos criar razões, mo-
tivos e ocasiões para que o povo se 
una, para que se encontre e para 
que se solidarize. É imprescindível 
que de norte a sul periàdicamente se 
realizem campanhas cívicas, nas 
quais estejam solidários brasileiros 

de uma e de outra região, consa-
grando uma candidatura, um progra-
ma, 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 
necessário que o governante, para ser 
conhecido, percorra as cidades e os 
campos, encontre os homens das ruas 
e se depare com os homens das es-
tradas. 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 es-
pantada eom um governante desco-
nhecido 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 dirigentes 
da nação, depois de o terem feito 
durante tantas gerações, pode aca-
bar aprofundando o divórcio entre 
governantes e governados. 

14. Por quê a eleição indireta? Por 
que há receio que o povo não saiba 
escolher? Mas, a vida republicana 
brasileira é, felizmente, uma suces-
são de grande figuras na Presidên-
cia da República, eleitos pelo sufrá-
gio direto. 

15. Por quê a eleição indireta? Por 
que se teme o retôrno dos que foram 
afastados do poder? Nesse caso, a so-
lução não é introduzir o pleito indi-
reto na parte permanente da Consti-
tuição, mas admiti-lo simplesmente 
como forma transitória, como transi-
ção para a eleição direta. 

Opino pela aprovação da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Rela-
tor." 
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Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário: 

"A Emenda n.0 463 restabelece a elei-
ção direta para Presidente e Vice-
Presidente da República. O entendi-
mento que temos do assunto já foi 
exposto no parecer preliminar que 
tivemos a honra de submeter à con-
sideração desta Comissão. A eleição 
indireta é uma opção política que 
nada tem de antidemocrática. Ne-
nhum argumento nôvo modificou o 
nosso pensamento a respeito da ma-
téria." 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque <MDB) 
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
págs. 578/9). 

Requerimento de preferência (MDB) 
apresentado e aprovado na 44.a Sessão -
(Anais, 4.0 vol., págs. 608/9). 

Encaminhamento de votação da emen-
da. 

Emenda rejeitada na 44.a Sessão ·-
Câmara: 143 sim X 178 não e 13 absten-
ções (Anais, 4.0 vol., pág. 619). 

EMENDA N.0 464 

Autor: Senador Josaphat l\larinho 
Ao art. 96 
Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 96 - São vitalícios somente 
os magistrados, os Ministros do 
Tribunal de Contas, os titulares de 
ofício de justiça e os professôres 
catedráticos." 

Justificação 
O texto da emenda reproduz o art. 
187 da Constituição de 1946, restau-
rando a vitaliciedade dos titulares 
de ofício de justiça e dos professô-
res catedráticos. 
Não se trata de resguardar privilé-
gio dispensável ou condenável. 

Cuida-se de preservar, de um lado, 
a segurança dos negócios jurídicos, 
e de outro, a liberdade de pensa-
mento no exercício do magistério. 
A história revela que os governos de 
arbítrio encontram sempre nessa 
garantia um obstáculo aos excessos, 
em que se perde seu procedimento. 
Não chegamos a grau de evolução e 
de educação política que autorize a 
supressão da vitaliciedade, nos casos 
examinados. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Aurélio 

Vianna e Humberto Lucena) . Aprovado 
na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 
576/577 o) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
<ARENA) . Apresentado e aprovado na 
55.a Sessão - (Anais, 4.o vol., págs. 
820/821) o 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara : 9 sim x 206 não e 6 absten-

ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

El\IENDA N.0 465 

Autor: Senador Josaphat l\larinho 
Ao art. 28, e à designação da Seção 
III, Cap. VI, do Título I 

Onde se diz "Senado da Repúbli-
ca", diga-se "Senado Federal", e 

use-se esta expressão nos arts. 42 
e 43. 

Justificação 
O Senado, na lição predominante da 
doutrina, é representação dos Esta-
dos, no mecanismo do sistema fe-
derativo, e não da República. E mes-
mo o projeto, no art. 42, declara que 
o Senado se compõe "de represen-
tantes dos Estados". 
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Restabeleça-se, pois, a designação 
correta, a que permaneceu fiel 
a Constituição de 1946: Senado Fe-
deral. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela rejeição. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral Senador Antônio Car-
los Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vota-

ção em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 466 
Autor: Senador Josaphat Marinho 

Ao art. 44, 11 
Dê-se o seguinte conteúdo: 

"11 - autorizar empréstimos, ope-
rações ou acordos externos 
de qualquer natureza, dos 
Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios." 

Justificação 

As formas de negociação entre uni-
dades federadas e Estados estrangei-
ros, ou entidades a êles subordina-
das, vêm-se multiplicando, depois da 
2.a Grande Guerra. Na Constituição 
de 1946 usou-se apenas a fórmula, 
que o projeto repete- autorizar em-
préstimos externos -, e não têm sido 
poucas as dúvidas suscitadas, dado o 
empenho de resguardar a política 
geral da União. Diante da limitação 
do texto vigente, houve momento em 
que o Poder Federal pretendeu re-
gular diretamente o assunto, por ato 
normativo comum. 
Aconselhável é prever solução no 
texto constitucional, preservando-se, 

a um tempo, a soberania nacional e 
a autonomia das unidades federadas. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Comissão Mista: parecer favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.o vol., 
págs. 573/4). 

Requerimento de preferência para 
emendas destacadas (ARENA) apresen-
tado e aprovado na 53. a Sessão. (Câma-
ra: 219 sim e 4 abstenções). (Anais, 4.o 
vol., págs. 781 a 792) . 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
53.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 792/3). 

Emenda aprovada na 53.a Sessão. Câ-
mara: 224 sim e 4 abstenções. Senado: 
48 sim - (Anais, 4.0 vol., págs. 796/9.) 

EMENDA N.0 467 
Autor: Senador Josaphat Marinho 
Ao art. 44, V 

Suprima-se a cláusula: "nos casos 
previstos nesta Constituição". 

Justificação 

O projeto não enumera todos os ca-
sos em que o Senado Federal pode 
expedir resoluções. E o Senado, no 
desd?bramento de sua competência, 
usara, seguramente, da resolução, 
para consubstanciar deliberações em 
casos não especificados no texto. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
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favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 468 

Autor: Senador Josapbat Marinho 
Ao art. 45 
Acrescente-se o seguinte inciso, com 
a numeração que couber: 

"planos e programas e orçamentos 
plurianuais." 

Justificação 
O projeto refere-se a "planos" diver-
sos - de viação, de educação e saú-
de (art. 8.0 , X e XIID -, de âmbi-
to nacional, assim como alude a 
"diretrizes" econômicas e financei-
ras estabelecidas pela União (art. 10, 
V, c) e a "orçamento plurianual de 
investimento" (art. 64, § 4.o), sem 
precisar nem prever, em qualquer 
dessas hipóteses, a elaboração de lei. 
Ora, a importância social, econômi-
ca e financeira dessas medidas im-
põe que não sejam adotadas à reve-
lia do Poder Legislativo. É em lei, 
aliás, que elas se consubstanciam em 
França (Constituição, 1958, art. 34), 
e mesmo nos regimes socialistas 
(Constituição da Iugoslávia, art. 164, 
n.0 3), como salientamos, já, na jus-
tificação de outra emenda. 
No caso brasileiro, a exigência de lei 
é tanto mais imprescindível quanto 
o projeto prevê que a divergência 
entre planos econômicos e financei-
ros dos Estados e os da União po-
dem justificar a grave medida da 
intervenção federal (art. 10, V, c). 
Dai a necessidade de traduzir em 
lei os planos e programas e os orça-
mentos plurianuais. 
Josapbat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte: 

"aprovada com a ressalva constante 
do Parecer do Relator, quanto à ne-
cessidade de, através de emenda de 
redação, a ser apresentada na opor-
tunidade devida, harmonizar-se o 
texto com o de outras emendas 
aprovadas (emendas números 628 e 
861 ao art. 8.0 do projeto)". 

Requerimento de destaque (não cons-
ta das listas). 

Requerimento de preferência para 
aprovação de emendas destacadas 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
51.8 Sessão (Anais, 4.0 vol. págs. 752/6). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) apresentado e aprovado na 51.8 

Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 756/7). 
Emenda aprovada, de acôrdo com o 

requerimento de preferência, isto é, 
aprovar com esta redação: "planos e 
programas nacionais e regionais e orça-
mentos plurianuais". - 51.8 Sessão. Câ-
mara: 219 sim e 5 abstenções. Senado: 
44 sim. (Anais, 4.0 vol. págs. 760/1). 

EMENDA N.0 469 

Autor: Senador Josapbat Marinho 

Ao art. 50 
Suprima-se. 
Justificação 
Assegurar ao Presidente da Repúbli-
ca poder de iniciativa em emenda 
constitucional já é outorga extra-
ordinária. 

Por isso mesmo, é excesso, para não 
dizer anomalia, que ainda se confi-
ra rito especial à proposta de refor-
ma dêle originária. Nos momentos 
de crise, a providência se impõe pe-
las circunstâncias, em caráter tr,m-
sitório. Nada justifica, porém, o pri-
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vilégio de rito especial em forma 
permanente. 
A elaboração de reforma constitu-
cional, por sua importância, e às vê-
zes por sua gravidade, não se equi-
para ao preparo comum das leis or-
dinárias. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 470 
Autor: Senador Josapbat Marinho 
Na Seção Das Atribuições do Poder 
Legislativo, depois do art. 46, acres-
cente-se: 

"Art. - A lei regulará o pro-
cesso de fiscalização, pela Câma-
ra dos Deputados e pelo Senado 
Federal, dos atos do Poder Exe-
cutivo e da administração descen-
tralizada." 

Justificação 
Essa disposição consta do art. 5.0 da 
Emenda Constitucional n.0 17, de 
1965, e decorreu de sugestão da Co-
missão Mista de Deputados e Sena-
dores que estudou a reforma do Po-
der Legisla ti v o. 
Parece-nos da maior importância e 
conveniência o preceito. Através dê-
le o Congresso poderá definir com 
objetividade o alcance de sua função 

de contrôle, tanto mais oportuna-
mente quanto se está reduzindo sua 
capacidade legislativa. 
O art. 69 do projeto cuida apenas 
da fiscalização financeira e orça-
mentária, que não abrange, notO-
riamente, todos os ângulos do poder 
de contrôle que detém o Congresso 
Nacional. 
Eis, sumàriamente, a razão da 
emenda, que, transformada em nor-
ma constitucional, ainda evitará 
dúvida sôbre competência básica do 
Poder Legisla ti v o. 
Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário . 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 471 
Autor: Senador Josaphat Marinho 

Ao art. 63, § 2.0 

Onde se diz "subversão interna", di-
ga-se: "comoção intestina". 
Justificação 
A expressão subversão interna é es-
tranha à técnica constitucional bra-
sileira e não encontra fundamento 
na estrangeira, nem no procedimen-
to normal da comunidade. 
A Constituição de 1946 adotou o bom 
estilo - comoção intestina - para 
traduzir um dos fatos que justificam 
a abertura de crédito extraordinário. 
Não há motivo para a mudança pre-
tendida. 
Josapbat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 472 

Autor: Senador Josaphat :Marinho 

Ao Preâmbulo 

Onde se diz "Constituição do Brasil", 
diga-se: "Constituição da República 
do Brasil". 

Justificação 

A expressão "Constituição do Brasil" 
não indica a natureza política do 
Estado, nem do documento. 

É de nossa tradição legislativa fazê-
lo, em harmonia com a diretriz geral 
adotada pelos textos constitucionais, 
na América e na Europa. A genera-
lidade da prática, traduzindo, assim, 
uma norma técnica de elaboração 
constitucional dispensa referências 
específicas. 

Diga-se, pois, Constituição da Repú-
blica do Brasil. 

Josaphat Marinho (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 473 

Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 40 

Substitua-se a redação do § 4.0 pela 
seguinte: 
"§ 4.o - Cada Território terá dois 

Deputados." 

Justificação 
Com um só Deputado, as minorias 
não terão oportunidade de represen-
tação, o que não honra o regime de-
mocrático. 
Ao tempo de Território, o Acre sem-
pre teve dois representantes na Câ-
mara Federal. 
Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador 
Vasconcelos Tôrres: contrário. 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
· pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA), 

aprovado na 42.0 Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 572). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 52.a. Sessão. 
Câmara: 215 sim X 3 não e 6 absten-
ções (Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
52.a. Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 774). 
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Emenda rejeitada na 52.a Sessão. Câ-
mara: 11 sim X 206 não e 8 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 777). 

EMENDA N.0 474 

Autor: Senador Oscar Passos 

Nas Disposições Transitórias, inclua-
se: 
"Art. - O regime de aposentado-

ria especial, fixado pela Lei nú-
mero 3. 906, de 19 de junho de 1961, 
continua a vigorar em favor dos 
servidores que estejam nas condi-
ções nela previstas, desde que, à 
data desta Constituição, contem, 
pelo menos, 20 (vinte) anos de ser-
viço." 

Justificação 
Trata-se de adotar providência idên-
tica à que foi estabelecida, para os 
militares, quando o seu regime de 
inatividade foi alterado, passando o 
liraite de tempo de serviço a ser es-
tabelecido em 30 anos. 
Naquela ocasião, ficaram ressalva-
das as situações de militares que já 
contavam 20 anos de serviço, os 
quais, assim, continuaram a ser re-
gidos pela legislação anterior, ou 
seja: com o limite de aposentadoria 
fixado em 25 anos. 
Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. (Ret. do pa-
recer). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 475 
Autor: Senador Oscar Passos 
Acrescente-se onde convier: 

"Art. - A União entregará, du-
rante vinte anos consecutivos, ao 
Estado do Acre, quantia igual a 
um décimo por cento da renda tri-
butária federal, para ser aplicada 
no desenvolvimento econômico da 
região. 
§ 1.0 - Antes de receber uma anui-
dade, o Estado comprovará a apli-
cação da anterior. 
§ 2.0 - o Estado não despenderá 
mais de 40% dêsse auxílio com o 
pagamento do pessoal admitido 
para êsse fim especial." 

Justificação 
o Acre foi elevado à categoria de 
Estado antes que tivesse capacidade 
para viver autônomamente. 
Até hoje está adstrito às verbas e 
auxílios que recebe da União e não 
tem possibilidade de promover o seu 
desenvolvimento econômico, por fal-
ta de recursos. 
Transformamos uma criança em 
adulto. Agora, devemos ampará-lo 
até que adquira maioridade econô-
mica. 
Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do 
parecer). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 
538, 544 a 548). 
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El\ffiNDA N.0 476 

Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 33, § 2.0 

Substitua-se a redação do projeto 
pela seguinte: 

"Se a respectiva Câmara não se 
manifestar, dentro de sessenta 
dias, sôbre o pedido, êste será in-
cluído em ordem do dia, para ser 
discutido e votado, independente-
mente de parecer." 

Justificação 
Será feita, oralmente, perante a Co-
missão. 
Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) - (Anais, 4.o vol. págs. 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 477 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 8.0 , item V 

Substitua-se a redação do projeto 
pela seguinte: 

"Permitir que fôrças estrangeiras 
transitem pelo território nacional 
ou, por motivo de guerra, nêle per-
maneçam temporàriamente." 

Justificação 
Será feita, oralmente, perante a Co-
missão. 
Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela emenda n.o 
843 .1. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 478 
Autor: Senador Oscar Passos 
Suprima-se o item VII do art. 45. 

Justificação 
Será apresentada, oralmente, peran-
te a Comissão. 
Oscar Passos (seguem-se 20 asaina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 538, 
544 a 548). 

El\ffiNDA N.0 479/1 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 143 
Suprima-se a letra a do parágrafo 

único. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: contrário. 
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"Emenda n.0 479. Pela rejeição. O Pro-
jeto, deliberadamente, pretende evitar 
que o militar jovem ingresse na carreira 
política antes de plasmar a sua mentali-
dade na vida dos quartéis, sujeito à dis-
ciplina especial. Quanto ao item 3, em 
parte foi atendida na aprovação da 
emenda n.0 130-51." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 479/2 

Autor: Senador Oscar Passos 
Ao art. 143 

Substituam-se as letras b e c do pa-
rágrafo único pelas seguintes: 
"b) o militar em atividade, que con-

correr a cargo eletivo, será li-
cenciado sem vencimentos, a 
partir da data do registro na 
Justiça Eleitoral; 

c) o militar que vier a ser eleito 
será, no ato da diplomação, 
transferido para a reserva ou 
reformado, nos têrmos da lei." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: contrário. (0 parecer é 
à emenda 479, sem indicação de itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 479/3 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 141 
Substitua-se a redação do projeto 
pela seguinte: 

"O sufrágio é universal e direto; o 
voto é secreto; e fica assegurada 
a representação proporcional dos 
partidos políticos, na forma que a 
lei estabelecer." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçlaves: prejudicada em parte: 
"Emenda n.0 479. Pela rejeição. O 
Projeto, deliberadamente, pretende 
evitar que o militar jovem ingresse 
na carreira política antes de plas-
mar a sua mentalidade na vida dos 
quartéis, sujeito à disciplina espe-
cial. Quanto ao item 3, em parte foi 
atendida na aprovação da Emenda 
n.0 130/51." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA), 

aprovado na 42.6 Sessão. (Anais, 4.o vol., 
págs. 573/574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.6 Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.6 Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.6 Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 479/4 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 40 
Substitua-se a redação pela seguinte: 

"A Câmara dos Deputados com-
põe-se de representantes do povo, 
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eleitos por voto direto e secreto, 
segundo sistema de representação 
proporcional, em cada Estado e 
Território." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres. contrário. (0 parecer é 
à Emenda n.0 479, sem indicação de 
itens.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (Vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 479/5 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 99, item li 
Dê-se a seguinte redação: 

"proporcionais ao tempo de servi-
ço, quando o funcionário contar 
menos de trinta anos de serviço." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Ac-

cioly Filho: prejudicada pela Emenda 
n.0 2. 

O parecer do Sub-Relator, foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 479/6 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 98, item 111 
Dê-se a seguinte redação: 

"voluntàriamente, após trinta anos 
de serviço." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: prejudicada pela Emenda 
n.0 2. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 47917 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 46 
Acrescente-se: 

1.0 ) ao item II, in fine, a expres-
são "no caso de guerra exter-
na"; 

2.0 ) item IX: "conceder anistia". 
Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador 
Vasconcelos Tôrres: contrário. (0 pa-
recer é à Emenda 479, sem indicação de 
itens.) 

Observação: Focalizando a Seção "Das 
"Atribuições do Poder Legislativo". O 
Sub-Relator alude ao artigo 46, item II, 
nos seguintes têrmos: 

"Na Seção "Das Atribuições do Poder 
Legislativo", principalmente no art. 
46 item II, parece ter havido inter-
pretações falhas de críticos, açoda-
dos, que trombetearam haver sido 
retirada do Congresso a competên-
cia para autorizar o Presidente da 
República a permitir que fôrças es-
trangeiras transitem pelo território 
nacional ou nêle permaneçam tem-
poràriamen te. 
Neste passo, convém transcrever o 
que diz Themistocles Cavalcanti, co-
mentando a Carta de 46: 

"A passagem de fôrças estrangei-
ras pelo território nacional ou a 
sua permanência são igualmente 
fatos da maior gravidade e que in-
teressam às relações internacio-
nais, questões que envolvem a con-
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vivência com nações estrangei-
ras e afetam a soberania nacional. 
Não só razões de conveniência po-
lítica, mas também a sujeição do 
território nacional, mesmo uma 
de suas parcelas, ao regime mili-
tar de outra potência, embora 
amiga, justificam a maior ponde-
ração a que deve preceder consul-
ta ao Poder Legislativo. 
Já abordamos a questão nos co-
mentários ao art. 5.0 , V, a que ago-
ra também fazemos remissão. 
Numerosos problemas podem sur-
gir em tais emergências, principal-
mente os relativos à jurisdição mi-
litar da autoridade militar estran-
geira sôbre a fôrça estacionada." 
(Págs. 132/133 - A Constituição 
Federal Comentada - Themísto-
cles Brandão Cavalcanti.)" 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 479/8 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 81, item XI 
Acrescente-se, in fine: 

"no caso de guerra externa". 
Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 479/9 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 99, § 3.o 

Dê-se a seguinte redação: 
"Em caso algum os proventos da 
inatividade poderão exceder a re-
muneração percebida na atividade 
em cargo igual." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 479/10 
Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 15, § 2.o 
Dê-se a seguinte redação: 

"A lei complementar regulará a 
remuneração dos vereadores." 

Justificação 
Serão apresentadas oralmente pe-
rante a Comissão. 
Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Pa~ecer . do Sub-Relator, Deputado 

Oliverra Bnto: prejudicada pelas Emen-
das n.08 82.1, 365, 52lm. 

0 parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação. e~ bloco de emendas com parecer 
contrano e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol. págs. 538 
544 a 548). ' ' 
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rio. 

EMENDA N.0 480 

Autor: Senador Oscar Passos 

Ao art. 99 

Substituir a letra a do item I pela 
seguinte: 

"a) contar mais de trinta anos de 
serviço." 

Justificação 

Justifica-se a emenda, pelos seguin-
tes motivos: 

1.0 ) porque as demais categorias, 
inclusive trabalhadores do co-
mércio e da indústria, já go-
zam do benefício; 

2.0 ) porque há muitas classes de 
servidores públicos que se apo-
sentam aos 19, 20 e 25 anos (ver 
Memorial do Funcionalismo ao 
Presidente da República); 

3.0 ) porque é medida apoiada em 
razões técnicas; 

4.0 ) porque o aposentado válido não 
será "pêso morto", mas "fôrça 
de trabalho"; 

5.0 ) porque o "prêmio" ainda poderá 
ser por êle usufruído. 

Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrá-

Emenda rejeitada na 40.11 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 481 

Autor: Senador Oscar Passos 

Inclua-se entre as Disposições Tran-
sitórias: 

"Art. - O patrimônio dos par-
tidos políticos extintos por fôrça 
do Ato Institucional n.0 2, de 27 de 
outubro de 1965, será transferido a 
qualquer das organizações políti-
cas devidamente registradas. A 
transferência incluirá ativo e pas-
sivo das entidades, cabendo ao 
último presidente de cada orga-
nização extinta promover a exe-
cução da medida deteiminada 
neste dispositivo." 

Justificação 

O Ato Complementar n.0 4, de 20 
de novembro de 1965, no art. 11, 
parágrafo único, previa que o patri-
mônio dos partidos extintos fôsse 
vendido em Juízo, após o pagamento 
do passivo, sendo o produto líquido 
apurado distribuído entre as organi-
zações com atribuições de partidos 
políticos, devidamente registradas. 
Todavia, êsse processo, até hnje, não 
foi ultimado, por ser demorado e 
oneroso. Assim, a emenda propor-
ciona solução objetiva, rápida e 
econômica, além de equitativa, des-
tinando seu patrimônio (ativo e 
passivo) às organizações existentes, 
ou a qualquer outra que se venha 
a constituir legalmente. 

Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: favorá-
vel. 

Requerimento de destaque (Deputado 
João Herculino). Aprovado na 42.11 Ses-
são (Anais, 4.0 vol., págs. 572/4). 

Requerimento de cancelamento de 
destaque (ARENA). Apresentado e apro-
vado na 55.11 Sessão. (Anais, 4.o vol., 
págs. 816/819). 

Emenda aprovada em conseqüência do 
cancelamento de destaque, prevalecendo, 
assim, a aprovação em bloco das emen-
das com parecer favorável, salvo os des-
taques. (Vide ~9.11 Sessão - (Anais, 4.0 

vol., págs. 523/530/533/534). 

EMENDA N.0 482 
Autor: Senador Oscar Passos 
Ao art. 140 
Suprima-se a letra a do § 3.0 

Justificação 
Será apresentada, oralmente, peran-
te a Comissão. 
Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade 
(prejudicada pela Emenda 747) . 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.11 Sessão (vota-

ção em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 483 
Autor: Senador Oscar Passos 
Ao art. 100 
Suprimam-se os §§ 1.0 e 2.0 

Acrescente-se: 
"Parágrafo único - O funcionário 
que concorrer a cargo eletivo será 

licenciado, sem vencimentos, a 
partir da data do registro na Jus-
tiça Eleitoral." 

Justificação 

Será apresentada, oralmente, peran-
te a Comissão. 

Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores) . 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.11 Sessão (vota-
ção e:n bloco de emendas com parecer 
contrario e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.o vol., págs. 
543, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 484 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Ao art. 36, inciso 111 
Dê-se a seguinte redação: 

"111 - que comparecer a menos 
da metade das sessões or-
dinárias da Câmara a que 
pertencer, em cada sessão 
legislativa, salvo doença 
c~mprovada, licença, mis-
sao autorizada ou outro 
motivo relevante expres-
samente fixado no Regi-
mento da r e s p e c ti v a 
Casa." 

Aurélio Vianna (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vota-
ção em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548. ) 

EMENDA N.0 485 

Autor: Senador Antônio Balbino 
Ao Capítulo das Disposições Transi-
tórias. 
Acrescente-se onde convier: 

"Art. -As emendas constitu-
cionais visando ao restabelecimen-
to das eleições diretas para Presi-
dente e Vice-Presidente da Repú-
blica serão discutidas e votadas 
nas condições fixadas no art. 50 
desta Constituição." 

Antônio Balbino (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do 
parecer.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vota-

ção em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 486 
Autor: Senador Antônio Balbino 
Ao Capítulo das Disposições Tran-
sitórias. 
Acrescente-se: 

"Art. - Fica concedida ao Presi-
dente da República, até 15 de mar-

ço de 1969, com caráter de exclusi-
vidade, a iniciativa de emenda 
constitucional instituindo o pro-
cesso de eleição direta, por voto se-
creto e majoritário, para os cargos 
de Presidente e Vice-Presidente da 
República. 

§ 1.o - A emenda a que se refere 
êste artigo deverá ser apreciada 
pelo Congresso Nacional no prazo 
de trinta (30) dias, considerando-
se aprovada se merecer, em turno 
único, o voto favorável da maioria 
dos Deputados e Senadores ou se, 
findo o prazo fixado, sôbre ela não 
houver decisão. 

§ 2.0 - Caso o Presidente da Re-
pública não tome a iniciativa a que 
se refere êste artigo, o Tribunal Su-
perior Eleitoral baixará, até 15 de 
abril de 1969, as instruções e nor-
mas que considerar necessárias pa-
ra que o eleitorado, em todo o ter-
ritório nacional, após campanha 
em que serão asseguradas as mais 
amplas oportunidades de debate e 
esclarecimento, manifeste, em ple-
biscito a ser realizado entre 15 e 31 
de julho de 1969, por meio de voto 
secreto, sua opinião a favor ou con-
tra o restabelecimento da eleição 
direta para Presidente e Vice-Pre-
sidente da República. 

§ 3.0 -A decisão popular favorá-
vel à eleição direta implicará em 
sua adoção para a próxima suces-
são presidencial, independente-
mente de qualquer processo de 
emenda constitucional, e a decisão 
em sentido contrário tornará o 
princípio da eleição indireta insus-
ceptível de qualquer revisão, salvo 
iniciativa do Presidente da Repú-
blica, pelo prazo de dez anos." 

Antônio Balbino (seguem-se 20 assi-
naturas .de Senadores) . 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do 
parecer.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vota-

ção em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 487 

Autor: Senador José Ennírio 
Ao Capítulo Das Disposições Tran-
sitórias 
Inclua-se onde couber: 

"Art. - Fica transferida para 
o Ministério das Minas e Energia 
a fiscalização aos garimpos, na 
forma que fôr estabelecida em 
lei." 

Justificação 
Pretendemos, com a presente emen-
da, dotar o Govêrno de serviço apro-
priado de fiscalização nas zonas de 
mineração em tôda a área nacional. 
Como sabemos, as terras onde se lo-
calizam os garimpos são fracas, à 
exceção das que estão situadas nas 
regiões de calcáreo e de basalto. 
A fiscalização sugerida é imprescin-
dível para evitar a atuação de ele-
mentos estranhos nas referidas zo-
nas, geralmente lesiva aos interês-
ses do proprietário do solo. E o ór-
gão próprio, desde que foi criado, é 
o Ministério das Minas e Energia. 
José Ermírio (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 488 

Autor: Senador Adalberto Sena 
Ao Capítulo IV 

Inclua-se, onde couber, o seguinte 
artigo: 

"Art. - Anualmente, a União 
aplicará, na manutenção e desen-
volvimento do ensino, nunca me-
nos de doze (12) por cento. e os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, nunca menos de 20% 
(vinte por cento) da renda resul-
tante dos impostos." 

Justificação 
Trata-se de princípio disciplinador 
incluído na atual Constituição e re-
forçado na Lei de Diretrizes e Bases 
da E~ucação Nacional. Corresponde 
tambem a uma das reivindicações 
da Associação Brasileira de Educa-
ção, ao tomar conhecimento da 
publicação do presente Projeto de 
Constituição. 
Adalberto Sena (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator Deputado 

Djalma Marinho: favorável: 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 538, 
544 a 548). 



-517-

EMENDA N.0 489 
Autor: Senador Lino de Matos 

Ao art. 77, § 2.0 

Suprima-se. 
Justificação 
1) As razões expostas no voto do 
Movimento Democrático Brasileiro, 
perante a Comissão Constitucional, 
fundamentam a supressão proposta. 
2) As funções executivas e políticas, 
atribuíveis ao Vice-Presidente da 
República, podem variar com as cir-
cunstâncias, e por isso, assim como 
tendo em vista sua posição constitu-
cional, não devem ser enumeradas. 
t:.: o que a prática do cargo aconse-
lha, no momento. 
Lino de Mattos (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: contrário. 
Emenda n.0 489 

Autor: Senador Lino de Mattos 
Emenda n.0 622 

Autor: Senador Cattete Pinheiro 
Emenda n.0 521 

Autor: Deputado Rui Santos 
PARECER 
1. Visam as emendas à supressão 
do § 2.o do art. 77, que atribui ao 
Vice-Presidente da República as 
funções de Presidente do Congresso 
Nacional. 
2. Era necessário dar ao Vice-Pre-
sidente o exercício de uma atribui-
ção, condizente com a autoridade 
de seu cargo, com o sistema de Go-
vêrno e que desse mais presença do 
seu titular na coordenação dos ne-
gócios 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 sis-
tema presidencial de Govêrno, pela 
Emenda n.0 6, foi restaurado o car-
go de Vice-Presidente, mas retirada 
dêle a função de Presidente do Se-
nado. 
5. Não foi essa a melhor solução, 
pois o Vice-Presidente da República 
passou a ser um ausente nas deci-
sões tanto do Poder Executivo quan-
to do Poder Legislativo. Sem tare-
fa a realizar, sem fixação de com-
petência para a prática de quais-
quer atos, atrelado à simples e in-
cômoda posição de aguardar vaga, o 
Vice-Presidente teve diminuídos o 
prestígio e a autoridade do cargo. 
6. Para manter o cargo na estrutu-
ra de nosso regime, era necessário 
dar-lhe função, e a solução encon-
trada pelo projeto parece ser a me-
lhor. 
A presidência do Congresso Nacio-
nal atribuída a quem tenha sido 
eleito diretamente pelo povo (se a 
eleição direta fôr a instituída), ou 
pelo próprio Congresso, não fere a 
independência do órgão legislativo, 
nem desnatura o sistema de Go-
vêrno. 
7. A presidência do Congresso é 
função de importância no mecanis-
mo do regime, e, sendo desvinculada 
da presidência do Senado, terá ela 
órgão auxiliar próprio. 
8. Opino pela rejeição das emen-
das. - Deputado Accioly Filho, 
Sub-Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas. com pare-
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cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) . (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 490 

Autor: Senador João Abrahão 
Ao art. 100 

Inclua-se no art. 100 o § 3.0 , na for-
ma que segue: 

"§ 3.0 - No caso do exercício de 
mandato não remunerado, o fun-
cionário estável continuará a per-
ceber a retribuição de seu cargo." 

Justificação 
Trata-se de corrigir evidente omis-
são no projeto, uma vez que o mes-
mo estabelece a gratuidade de man-
dato nos casos de exercício de ve-
rean~a. 

Além do mais, a correção se impõe 
como imperativo dessa própria diR-
ciplina constitucional, pois certo 
não está no seu espírito afastar o 
funcionário da possibilidade de ser-
vir ao seu Município, mediante o 
estabelecimento de medida que vir-
tualmente o impede de concorrer a 
cargos eletivos dessa natureza, pela 
supressão de tôdas as suas possíveis 
fontes de ganhos: a do mandato e 
a do cargo. 
A presente emenda, portanto, ga-
rante apenas a percepção da retri-
buição do cargo, mantendo as de-
mais restrições constantes do arti-
go 100. · 
João Abrahão (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores) . 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de émendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 491 
Autor: Senador João Abrahão 
Ao art. 16, § 2.0 

Dê-se a seguinte redação: 
"§ 2.0 - Os Governadores do Dis-
trito Federal e dos Territórios se-
rão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada !l 

escolha pelo Senado." 
João Abrahão (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecP.r 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 v oi., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.o 492 
Autor: Senador Nelson Maculan 
Ao art. 23, § 6.o 

"§ 6.0 - Serão isentos do impôsto 
a que se refere o inciso II dêste 
artigo (caput), bem como da tri-
butação municipal, exceto taxas, 
todos os produtos resultantes da 
atividade agropecuária em geral, 
ou da pesca, quando vendidos no 
varejo, in natura, por estabeleci-
mentos que se dediquem, com ex-
clusividade, a êsse gênero de co-
mércio." 

Justificação 
A emenda tem por objetivo isentar 
do impôsto de circulacão de merca-
dorias estabeleciment~s que exclu-
sivamente se dediquem à venda, no 
varejo, dos produtos resultantes da 
atividade agropecuária em geral, ou 
da pesca, básicos para a alimenta-
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ção humana, estimulando dessa ma-
neira a instalação de um nôvo co-
mércio especializado em todo o País 
e, ao mesmo tempo, incentivando 
cooperativas de produtores a se ins-
talarem nas várias partes das cida-
des, sem outros ônus que não sejam 
os das taxas, podendo assim ofere-
cer seus produtos por melhores pre-
ços, evitando, sobretudo, a interme-
diação nos gêneros de primeira ne-
cessidade, que altera os preços pa-
ra o consumidor, como também ex-
plora o produtor. 
Nelson Maculan (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Aurélio 
Vianna) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 578/579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão (Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 493 

Autor :Senador Nelson Maculan 
Ao § 7.0 do art. 23 

"§ 7.o _Do produto da arrecada-
ção do impôsto a que se refere o 
inciso II dêste artigo 80% (oitenta 
por cento) constituirão receita dos 
Estados e os restantes 20% (vinte 
por cento) serão distribuídos ao 
Município onde se realizar a tran-
sação. Fica assegurado aos Muni-

cípios o exerCicw da fiscalização 
do impôsto, mediante convênio 
com os Estados." 

Nelson Maculan (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 494 

Autor: Senador Nelson Maculao 
Ao § 9.0 do art. 23 

"§ 9.0 - Por lei complementar, os 
Estados assegurarão ao Município 
produtor o crédito de 20% (vinte 
por cento) a que se refere o pará-
grafo anterior, quando a arreca-
dação se processar nos portos de 
embarque, para produtos destina-
dos a exportação, ou repartições 
arrecadadoras, quando se destinar 
a outros Estados da União." 

Justificação 
Os Municípios situados fora das es-
tações ferroviárias ou portos, mas 
cuja produção é em grande parte 
exportada para o exterior ou para 
outros Estados da União, deverão 
ser protegidos por lei estadual que 
lhes garanta o retôrno dos 20% 
(vinte por cento) do produto da ar-
recadação do I.C.M. como Municí-
pios onde foi produzida a mercado-
ria que sofreu a incidência do im-
pôsto. 
Nelson Maculan (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques. (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 495 
Autor: Senador Nelson Maculan 
Ao § 8.0 do art. 23 

"§ 8.0 - Os Estados, através de 
suas repartições arrecadadoras, 
depositarão mensalmente os 20% 
(vinte por cento) da arrecadação 
a que se refere o parágrafo ante-
rior em nome do Município onde 
se realizar a operação comercial." 

Nelson Maculan (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 496 
Autor: Senador Manoel Villaça 

O parágrafo único do art. 91 passará 
a ser § 1.o, acrescentando-se o se-
guinte parágrafo: 

"§ 2.o - A partir da data inicial 
fixada para a prestação do Serviço 

Militar, nenhum brasileiro poderá 
exercer função pública, eletiva ou 
de nomeação, ocupar emprêgo em 
entidades autárquicas, sociedade 
de economia mista ou emprêsa 
concessionária do serviço público e 
gozar de outros direitos constan-
tes da legislação específica, sem a 
prova de estar em dia com as suas 
obrigações militares, relacionadas 
com o alistamento, a prestação do 
serviço e os deveres na reserva das 
Fôrças Armadas, na forma que a 
lei estabelecer." 

Justificação 
A inclusão do § 2.0 do art. 91 repete, 
com a devida atualização, o § 3.o do 
art. 181 da Constituição de 1946. Pa-
rece necessário, pela importância das 
restrições feitas ao pleno gôzo da ci-
dadania, que essas restrições tenham 
origem na Constituição. 
Manoel Villaça (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.o 497 
Autor: Senador Manoel Villaça 
O art. 167 passará a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 167 - A educação é direito 
de todos, assegurada a igualdade 
de oportunidade, e será dada no 
lar e na escola. Deve inspirar-se 
na projeção dos valôres espirituais 
e morais, nos ideais de liberdade 
e de solidariedade humana e no 
princípio de unidade nacional." 

Justificação 

A redação proposta amplia o concei-
to de educação constante do art. 167 
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do projeto, de modo a que êste ar-
tigo sintetize a base filosófica da 
Constituição. A expressão clan des-
sa base é de grande necessidade, so-
bretudo na conjuntura, como defi-
nição oposta à ideologia materialista, 
marxista-leninista, origem da perti-
naz pressão psicológica do comunis-
mo internacional. A preservação dos 
valôres espirituais e morais da cul-
tura brasileira é objetivo fund:J.men-
tal e básico da educação nacional. 
Hoje, falar em educação moral pouco 
representa, pois o comunismo tem a 
sua moral rel,ltiva, função da infra-
estrutura econômica, material. Já as 
expressões "educação espiritual e 
moral" ou "valôres espirituais e mo-
rais" têm plena significação. O no-
me DEUS no preâmbulo da Consti-
tuição define, de imediato, a sua ba-
se filosófico-religiosa: "o Homem é 
espírito e matéria e não apenas ma-
téria. Aprovada a redação, ora pro-
posta, ficará muito mais à mostra a 
ação anticonstitucional dos profes-
sôres e educadores marxistas, tão 
prejudiciais à educação da juventude 
brasileira. 
A expressão "A educação é direito de 
todos e será dada no lar e na escola" 
repete o art. 166 da Constituição de 
1946 e o art. 2.o da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, n.o 
4.024, de 20-1-61. As palavras "no 
lar" têm cunho profundamente de-
mocrático. 

Manoel Villaça (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: p r e j u di cada pela 
Emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
Pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 498 
Autor: Deputado Alvaro Catão 

Onde convier: 
"Art. -O Orçamento Geral da 
União consignará, anualmente, do-
tações para o Plano de Coordena-
ção das Atividades Relacionadas 
com o Carvão Mineral produzido 
no País, cujas importâncias não 
poderão ser inferiores a 1,5% do 
montante das rendas tributárias 
previstas na proposta para o exer-
cício a que se referir o Orçamento. 
Parágrafo único - Verificando-se 
no fim de qualquer exercício que 
as dotações consignadas para a 
execução do Plano e custeio dos 
serviços nêle compreendidos foram 
inferiores a 1,5% das Rendas Tri-
butárias efetivamente arrecadadas, 
será a diferença suprida por cré-
dito especial, cuja aplicação se res-
tringirá às obras do Plano." 

.Justificação 
A matéria a que se refere esta emen-
da já consta da legislação ordinária, 
mas é indispensável que passe a fi-
gurar na Constituição, a exemplo de 
muitas outras dotações relacionadas 
com as mais diversas regiões do País. 
O Plano do Carvão Nacional tem 
atualmente a seu cargo obras da 
maior importância para o País, as 
quais não podem sofrer solução de 
continuidade. Para segurança dessa 
continuidade é que propomos esta 
emenda, na certeza de que será aco-
lhida pela douta Comissão e pelo 
Plenário das duas Casas do Con-
gresso. 
Alvaro Catão (seguem-se 111 assi-
naturas de Deputados). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
Parecer do Sub-Relator, D e pu ta do 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador An-

tônio Carlos Konder Reis: contrário: 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 576-577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do PIe n á r i o 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.a 
Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820-821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 499 

Autor: Deputado Diomício Freitas 
Inclua-se: 

"Art. - O Govêrno Federal apli-
cará, durante 20 (vinte) anos, anu-
almente, a partir da data da pro-
mulgação desta Constituição, im-
portância nunca inferior a 1,5% 
(um e meio por cento) da receita 
tributária, para a execução de 
plano em favor do carvão nacional 
e da valorização do homem e da 
racionalização da produtividade." 

Diomício Freitas (seguem-se 100 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável (Ret. de 3 
de janeiro de 1967). 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 

contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 500 

Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
No art. 153, § 2.0 , substitua-se "pelo 
Presidente do Senado" por esta ou-
tra expressão: "pelo seu Presi-
dente". 

Justificação 
É natural que o Congresso seja con-
vocado pelo seu próprio Presidente, 
que é o Vice-Presidente da Repúbli-
ca. Isto é um imperativo lógico do 

.sistema. 
Aguinaldo Costa (seguem-se 107 as-
naturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela emen-
da n.0 359. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 501 

Autor: Deputado Rezende Monteiro 
Acrescente-se onde couber: 

"1% (um por cento) da Renda 
Bruta Tributária será destinado à 
Fundação Brasil Central." 

Rezende Monteiro (seguem-se 141 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator Deputado 

Djalma Marinho: favorável.' 
Parecer do Relator-Geral, Senador An-

tônio Carlos Konder Reis: contrário. 
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Parecer da Comissão Mista: contrário 
(Ret. de 12-1-67). 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . - (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 502 

Autor: Senador Guido Mondin 
Ao§ 1.0 do art. 99 

Redação atual: 
"Art. 99- ..................... . 

§ 1.0 - O tempo de serviço públi-
co federal, estadual ou municipal 
será computado integralmente pa-
ra os efeitos de aposentadoria e 
disponibilidade." 

Redação proposta: 
"Art. 99- ..................... . 

§ 1° - Para efeito de aposenta-
doria e disponipilidade, computar-
se-á integralmente: 

I - o tempo de serviço público 
federal, estadual ou muni-
cipal; 

11 - o período de serviço ativo 
nas Fôrças Armadas, pres-
tado d u r a n t e a paz, 
computando-se pelo dôbro 
o tempo em operações de 
guerra; 

III - o tempo de serviço presta-
do como extranumerário 
ou sob qualquer outra for-
ma de admissão, desde que 
remunerado pelos cofres 
públicos; 

IV - o tempo de serviço presta-
do à administração indi-
reta; 

v - o período de trabalho pres-
tado a instituição de cará-
ter privado que tiver sido 
transformada em estabele-

cimento de serviço público 
ou cujo patrimônio tiver 
si do incorporado ao da 
União; 

VI - o tempo em que o funcio-
nário estiver em disponi-
bilidade ou aposentado." 

Justificação 
O texto proposto constitui o do art. 
80 do vigente Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis da União, ex-
ceto nas passagens grifadas. Em se 
tratando de conquistas já consagra-
das e acolhidas na lei ordinária, re-
comendável se reproduzam, tôdas, 
na Magna Carta, eis que, inserindo-
se nessa tão-somente o direito ao 
cômputo de tempo, do n.0 I, de ser-
viço público federal, estadual ou mu-
nicipal, daí poderia o intérprete mais 
apressado ou o de caso pensado tirar 
que a vantagem dos demais incisos 
já não contariam com as bênçãos do 
Executivo, tornando possível que, 
mais adiante, sejam suprimidos. Daí, 
em que pêse a extensa enumeração, 
há conveniência de serem tais con-
quistas cristalizadas no Texto Supre-
mo, para tranqüilidade da numerosa 
classe dos servidores públicos. 
No que concerne com os trechos su-
blinhados, vem, em primeiro lugar, o 
inciso IV: representa redação com 
conteúdo ampliado do dispositivo sob 
igual numeração no antedito artigo 
80, que trata do tempo de serviço 
prestado em autarquia. Ora, prestes 
a editar-se lei dispondo sôbre a "Re-
forma . Administrativa", lê-se, no 
respectivo anteprojeto, que a Admi-
rtistração Federal compreende a Ad-
ministração Direta e a Administra-
ção Indireta (art. 4.0 ), a última com-
preendendo as autarquias, as emprê-
sas públicas e as sociedades de eco-
nomia mista. Se, pois, nesse diploma 
se tem como integrantes da Admi-
nistração, lato sensu, não apenas as 
autarquias, mas ainda as emprêsas 
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públicas e as sociedades de economia 
mista, a extensão da contagem aos 
demais antes nomeados nada mais 
constituirá que adequação do precei-
to à nova definição legal, contagem, 
é bem de ver, do tempo de serviço às 
mesmas prestado. 
Por fim, o acréscimo, ao atual inciso 
V, da locução "ou cujo patrimônio 
tiver incorporado ao da União". Visa 
a contemplar aquêles casos que, a 
rigor, acarretam, para o servidor, as 
mesmas conseqüencias que os da hi-
pótese já contemplada no inciso. 
Nem tôda emprêsa que é encampada 
pela União é transformada em "es-
tabelecimento de serviço público": 
não raro se procede à sua liquidação 
e o patrimônio é incorporado ao Erá-
rio. Assim, aquêles que exerceram 
atividades em tais emprêsas subme-
tidas a liquidação, que acaso venham 
a se tornar servidores públicos, de-
vem ter, pela aplicação do princípio 
da isonomia, igualdade de tratamen-
to com aquêles que, por absorção, se 
transformam em funcionários públi-
cos e com direito à contagem de seu 
tempo de serviço anterior na emprê-
sa que, em lugar de liquidada, pros-
segue existindo, como "estabeleci-
mento de serviço público". A não ser 
que se preveja a hipótese, a gritantes 
injustiças poderá dar margem a 
omissão do texto, nesse ponto: ima-
gine-se empregado de determinada 
emprêsa que, por ato governamen-
tal, seja liquidada, empregado êsse 
que nela conte já com 29 anos de 
período de trabalho. Se ingressar no 
Serviço Público, terá de exercer ati-
vidade por outros 30, quiçá 35 anos 
ainda; e então a soma de anos, ne-
cessários a que logre alcançar o 
otium cum dignitate será de 59 ou, 
mesmo, 64 anos, quando o comum é 
de 30, no máximo 35. Dificilmente 
alcançará, no fim da existência, ês-
ses poucos anos de descanso que são 

dados a todos quantos tenham tra-
balhado ao longo da existência tôda. 

Certo é que, vez por outra, se tem 
procurado acudir à situação em leis 
especiais, v.q. as de n.Os 2 .193, 2. 284 
e 2.287/54; em outras oportunidades, 
resolveram-se situações via de Pare-
ceres, como, p.ex., o do Exm.o Senhor 
Consultor-Geral da R e p ú b I i c a, 
n.0 214, in D. O. de 26-6-62, e o do 
Consultor Jurídico do DASP, in D. o. 
de 3-2-61, Proc. 947/60, aprovados, 
respectivamente, pelo Excelentíssimo 
Presidente da República e pelo Se-
nhor Diretor-Geral daquele Depar-
tamento. 

Sendo, entretanto, a aposentadoria 
conquista social, melhor fique asse-
gurada em lei, e não à mercê de pa-
receres, mutáveis na medida que o 
são opiniões dos que os firmam. 

Não se argumente com a tecla ba-
tida, de que "não se pode somar ser-
viço público": que êles se somam é 
fato já previsto no próprio Estatuto, 
consoante se mostrou; o que acon-
tece é que nêle não se contemplam 
tôdas as espécies a serem considera-
das, nada mais. 

Além disso, quem trabalhou e enve-
lheceu labutando, conquistou o di-
reito ao ócio condigno, na idade pro-
vecta, pouco importante se seu la-
bor foi executado em prol dêste ou 
daquele, se em tal ou qual setor. 0 
que se tem de levar em linha de con-
ta é 0 de que "todo trabalho compor-
ta a dificuldade da tarefa, mas tam-
bém sua nobreza na medida que 
transforma o mundo"; representa "o 
sagrado esfôrço do homem", a mere-
cer o respeito de todos. Por que en-
tão, ignorar êsse labor, apena; por 
ter sido aplicado em entidade de ca-
ráter privado? 

Para encerrar, o pronunciamento do 
T.R.T. da p Região (D. J. de 3 de 
outubro de 1945): "a cessação do ne-
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gócio ou atividade de uma emprêsa 
por determinação de ato governa-
mental, que a deixa sem meio de 
subsistir, equivale à sua extinção e, 
nesse caso, ao Govêrno cabe a res-
ponsabilidade dos encargos oriundos 
da rescisão dos contratos de traba-
lho de seus empregados". Com maior 
razão tem cabimento essa responsa-
bilidade, e como na espécie no que 
diz com a contagem de tempo de 
serviço, se o Poder Público, além de 
liquidar a emprêsa, incorporou o pa-
trimônio dela. 
Eis por que se impõe a redação que 
é proposta, ao dispositivo em evi-
dência; e, uma vez adotada, ter-se-á 
melhor refletido, no texto constitu-
cional, o estágio a que, nesse ponto, 
atingiu nosso sistema jurídico. 
Guido Mondin (seguem-se 21 assina-
turas de Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: contrário. 
"Emenda n.0 502 

Autor: Senador Guido Mondin 
PARECER 

1. Dispõe a emenda sôbre nova re-
dação para o art. 99, § 1.0 , do pro-
jeto. 
2. Com a redação proposta, o dispo-
sitivo regulará a matéria de conta-
gem de tempo de serviço, com as mi-
núcias próprias da legislação ordiná-
ria. 
3. O assunto já está disciplinado no 
art. 80, do Estatuto dos Funcionários 
Públicos da União, e o tema é pró-
prio dessa lei e não da Constituição. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 503 

Autor: Deputado Bias Fortes 
Acrescente-se ao Título V - Das 
Disposições Gerais e Transitórias: 

"Art. - Na execução do plano 
de valorização econômica dos Va-
les dos Rios Doce e Paraná-Uru-
guai, a União aplicará, durante 
pelo menos vinte anos consecuti-
vos, quantia não inferior a, res-
pectivamente, %% (meio por cen-
to) e 1% (um por cento) da sua 
renda tributária." 

Bias Fortes (seguem-se 113 assinatu-
ras de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: favorável 
3-1-67). 

Deputado 
<Ret. de 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comisão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

cullno) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 
• Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 504 
Autor: Deputado Walter Baptista 
Dê-se a seguinte redação ao item IV 
do art. 158 do projeto: 

"IV - participação nas operações 
suscetíveis de gerar lucro 
para as emprêsas." 
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Acrescente-se o seguinte § 2.0 ao 
mesmo artigo, passando o atual § 2.0 

a § 3.0 : 

"A lei fixará a participação refe-
rida no item IV dêste artigo, que 
será devida· a partir da vigência 
desta Constituição, em percentual 
variável de 1% (um por cento) a 
5% (cinco por cento) sôbre o mon-
tante das operações, levando em 
conta a categoria da emprêsa, o 
seu capital, o número de seus em-
pregados, o salário pago e o tempo 
de serviço." 

Justificação 

A Constituição vigente assegurou aos 
trabalhadores o direito de participa-
rem nos lucros das emprêsas, tendo 
deixado ao legislador ordinár-io a ta-
refa de sua regulamentação. 
Surgiram várias polêmicas em tôrno 
da matéria. Debateu-se longamente, 
sem que se chegasse a conclusão, o 
problema da fixação do quantum da 
participação. Muito também se dis-
cutiu sôbre a inconveniência de que 
a participação ocorresse, em virtu-
de da interferência, que sem dúvida 
se verificaria, dos empregados no to-
cante à fiscalização dos negócios em-
presariais, o que aliás, veio a cons-
tituir-se no ponto nevrálgico da dis-
cussão. 

Abstração feita dêsses fatos, a ver-
dade é que, até a presente data, ne-
nhum benefício para os trabalhado-
res produziu o salutar princípio 
constitucional, que vigorou até aqui 
apenas como norma programática. 

Em razão disso, resolvemos apresen-
tar emenda ao art. 158 do Projeto de 
Constituição, com a finalidade precí-
pua de afastar a área de atrito aci-
ma referida, bem como fixar o quan-
tum da participação, o qual variará 
de 1% (um por cento) a 5% (cinco 
por cento) sôbre o montante das ope-

rações suscetíveis de gerar lucro pa-
ra as emprêsas. 

Parece-nos conveniente frisar: o nos-
so objetivo é que incida o percen-
tual referente à participação sôbre 
o montante das operações suscetíveis 
de gerar lucro para as emprêsas e 
não sôbre o lucro propriamente dito. 

Isto para evitar dois fatos que indu-
bitàvelmente viriam a contrapor-se 
aos objetivos do preceito: o primei-
ro, atinente à fiscalização da emprê-
sa por parte dos empregados, geran-
do, em conseqüência, pontos de atri-
to entre os setôres atingidos; o se-
gundo, concernente aos recursos 
contábeis, muito freqüentes entre os 
empresários, os quais fazem com que 
nem sempre seja possível deduzir de 
pronto o lucro realmente auferido 
o que resultaria incontestàvelment~ 
em prejuízo para os empregados. As-
sim, procura a emenda contornar os 
inconvenientes assinalados, vistos 
tanto do lado do empregador como 
do lado do empregado. 

Esperamos que os prezados colegas 
dêem o seu indispensável apoio à 
presente proposição, a qual apre-
sentamos movido pelo elevado propó-
sito de dar melhores condições de 
vida à sofrida classe dos trabalha-
dores de nossa Pátria. 

Walter Baptista (seguem-se 115 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relàtor-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na -42.a. Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 
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Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 505 

Autor: Deputado João Calmon 
O item III do artigo 165 passa a ter 
a seguinte redação: 

"111 - a sociedades que tenham 
como acionistas estrangei-
ros, brasileiros naturaliza-
dos ou pessoas jurídicas, 
exceto os partidos políti-
cos." 

Suprima-se o parágrafo 2.0 do mes-
mo artigo 165 do Projeto de Consti-
tuição. 
Justificação 
O art. 160 da Constituição de 1946 
permite que acionistas e, portanto, 
donos de "emprêsas jornalísticas, se-
jam políticas ou simplesmente noti-
ciosas, assim como as de radiodifu-
são" sejam brasileiros naturalizados. 
Entretanto, exige que sejam brasi-
leiros natos os que tenham "a res-
ponsabilidade principal delas e a sua 
orientação intelectual e administra-
tiva". Trata-se de uma deplorável 
brecha na tentativa de se assegurar 
o contrôle efetivo por brasileiros na-
tos dos órgãos de divulgação, forma-
dores da opinião pública. 
O projeto de Constituição, no seu 
art. 165, incide no mesmo êrro. No 
parágrafo 1.0 reza: "Sàmente a bra-
sileiros natos caberá a responsabili-
dade, a orientação intelectual e ad-
ministrativa das emprêsas referidas 
neste artigo." Procura, assim, pre-
servar o interêsse do País, com a exi-

gência da condição de "brasileiro 
nato". 
Entretanto, repete a falha da atual 
Constituição, nos seguintes têrmos: 

"É vedada a propriedade e a ad-
ministração de emprêsas jornalís-
ticas de qualquer espécie, assim 
como de radiodifusão: 

I - a estrangeiros; 
11 - a sociedades por ações ao 

portador; 
111 - a sociedades que tenham 

como acionistas estrangei-
ros ou pessoas jurídicas, ex-
ceto os partidos políticos." 

Não exige, portanto, a condição de 
brasileiro nato aos que detenham a 
propriedade ou exerçam a adminis-
tração de tais emprêsas. Por conse-
guinte, quem, na qualidade de dono, 
pode dar e dá ordens, às vêzes, é es-
trangeiro, que chega ao Brasil com 
o objetivo de ser proprietário de um 
órgão de divulgação e se naturaliza. 
Quem deve cumprir as ordens, se-
gundo a atual Constituição e segun-
do o projeto, precisa ser brasileiro 
nato. Trata-se de lamentável falha 
no mecanismo da defesa de uma im-
prensa e de uma radiodifusão genui-
namente nacionais. Se o legislador 
impõe que o empregado seja brasi-
leiro nato, deve completar a sua pre-
caução, exigindo que o dono da em-
prêsa ou seu principal acionista, o 
seu controlador, ou o detentor de 
qualquer parcela de ações sejam 
também brasileiros natos. 
O parágrafo 2.0 do referido artigo 
165 é perfeitamente dispensável, 
porque o projeto já assegura ao Po-
der Executivo o direito de baixar de-
cretos-leis que envolvam matéria 
de interêsses da segurança nacional, 
como é o caso que afeta a imprensa, 
o rádio e a televisão na formaçã.o da 
opinião pública. Os motivos acima 
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justificam a apresentação da emen-
da. 
João Calmon (seguem-se 102 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 506 
Autor: Deputado Affonso Celso 
Substitua-se a redação do § 1.0 do 
art. 55 pela seguinte: 

"§ 1.0 - No c as o do n.0 III, o 
prazo é reduzido a trinta anos 
para as mulheres e a vinte e cinco 
para os servidores que trabalhem 
em zonas ou locais considerados, 
por lei, insalubres, perigosos ou 
penosos." 

Justificação 
Como é sabido, em certas zonas e 
locais de trabalho insalubres, peri-
gosos ou penosos, de qualquer na-
tureza, quase todos sofrem das do-
enças mais variadas e, também, 
correm perigo de vida, conforme foi 
provado e aceito em diversas Con-
venções Internacionais, como a de 
Genebra, em 21 de junho de 1934, 
ratificada pelo Bras i I, em 10 de 
março de 1936, e, finalmente, pro-
mulgada, entre nós, pelo Decreto 
n.0 1. 361, de 12 de janeiro de 1937. 
Além de diversos diplomas legais. 
A presente emenda visa a ampliar 
aos servidores cujas atribuições di-
gam respeito, diretamente, a zonas 

e locais de trabalho insalubres, pe-
rigosos ou penosos, benefícios que 
a êles se justifica tanto ou mais que 
às mulheres, já contempladas pelo 
projeto, e, por isso, o limite de tem-
do de serviço é proposto ainda mais 
reduzido. Aliás, é de assinalar-se 
que a Constituição de 1946 previa a 
hipótese, estranhamente ora omiti-
da pelo projeto do Govêrno. 
Affonso Celso (seguem-se 109 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e p e I a prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., pá-
ginas 543, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 507 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

TíTULO I - CAPíTULO VII - Do 
Poder Executivo SEÇAO II 
Das Atribuições do Presidente da 
República 
Ao art. 81, item XI 
Redija-se assim: 

"XI - permitir que f ô r ç as es-
trangeiras transitem pelo 
território nacional ou, por 
m o ti v o de guerra, nêle 
permaneçam temporària-
mente." 

:Martins Rodrigues (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
"Emenda n.0 130/32 

Autor: Deputado Nelson Carneiro 
Emenda n.0 56 

Autor: Deputado Amaral Neto 
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Emenda n.0 272 
Autor: Deputado Celso Passos 

Emenda n.0 507 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

Emenda n.0 1/11 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 
Parecer 
1. O projeto faz prescindir da au-
torização do Congresso Nacional a 
permissão para que fôrças estran-
geiras transitem ou permaneçam, 
temporàriamente, em nosso territó-
rio. O texto atual da Constituição 
diverge do projeto em dois passos: 

- a Constituição reclama auto-
rização do Congresso para a 
permissão; o projeto dispensa 
essa autorização; 

- a Constituição só prevê per-
missão p a r a a permanência 
temporária de fôrças estran-
geiras em nosso território, em 
caso de guerra; o projeto ex-
clui essa cláusula - por mo-
tivo 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 n o s s o território 
pode resultar a adesão ou a parti-
cipação do País num conflito. Se é 
necessária a autorização do Con-
gresso para a declaração de guerra, 
também deve ser exigida sua aquies-
cência para um ato que pode ser 
preâmbular de uma guerra. 
3. Essa autorização já era prevista 
na Constituição de 1934 (art. 56, 
n.0 11) e foi mantida em 1946 (ar-
tigo 87, x). 
4. No tocante à cláusula "motivo 
de guerra" para a permanência de 
fôrça estrangeira no território na-
cional, trata-se de cautela para que 
em nosso País, em tempo de paz, 

não se instale base militar de ou-
tra nação. 
5. O meu voto é pela aprovação 
da Emenda n.0 130, de autoria do 
Deputado Nelson Carneiro.- Depu-
tado Accioly Filho, Sub-Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 578/579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 508 
Autor: Deputado Oswaldo Lima Filho 

Ao art. 157, inciso VI 
Substitua-se pelo seguinte: 

"A Lei reprimirá tôda e qualquer 
forma de abuso do poder econô-
mico, inclusive as uniões ou agru-
pamentos de emprêsas individuais 
ou sociais, seja qual fôr a sua 
natureza, que tenham por fim 
dominar os mercados nacionais, 
eliminar a concorrência e aumen-
tar arbitràriamente os lucros." 

Justificação 
O texto de 1946 acima renovado é 
mais perfeito. 
Oswaldo Lima Filho (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável, em parte, 
com a supressão da expressão "nacio-
nais". 
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o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque <MDB) 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 576/9.) 

Requerimento para votação em blo-
co de emendas destacadas (ARENA e 
MDB) apresentado e aprovado na 43.a 
Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 583/4.) 

Emenda aprovada. (Câmara: 307 sim 
e 32 abstenções -- Senado: 50 sim) --
(Anais, 4.o vol., págs. 588/9.) 

EMENDA N.0 509 

Autor: Deputado Franco Montoro 

. Ao art. 158 
Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 158-
I - salário-mínimo capaz de 

satisfazer às necessidades 
do trabalhador e de sua 
família; 

•••• o. o ••• o •••••••••• o ••• o. o •• o •• 

IV - participação do trabalha-
dor nos lucros e na gestão 
das emprêsas; 

••••••• o ••••••••• o ••••••••••••••• 

VI - repouso semanal remune-
rado preferentemente aos 
domingos e nos feriados 
civis e religiosos, de acôr-
do com a tradição local; 

o ••• o. o •••••• o •••••••••••••• o •••• 

XII - estabilidade, na emprêsa 
ou na exploração rural, e 
indenização ao trabalhador 
despedido, nos casos e nas 
condições que a lei esta-
tuir." 

Justificação 
Do n.0 I 
Trata-se de restabelecer a exigência 
do "salário-mínimo familiar" cons-

tante da Constituição atual, da De-
claração Universal dos Direitos do 
Homem e das Resoluções da O.I.T. 

Do n.0 IV 

A integração de empregado na em-
prêsa é uma das tendências mais 
sadias na política de humanização 
do Direito Moderno. A emenda am-
plia os horizontes dessa participa-
ção, estendendo-a não apenas "aos 
lucros", mas também à "gestão", na 
fórmula consagrada pelas encíclicas 
sociais. 
Do n.0 VI 

A Constituição atual estabelece o 
princípio do "repouso semanal re-
munerado, preferentemente aos do-
mingos". O projeto suprime as pa-
lavras "preferentemente aos domin-
gos", o que conflita com os hábitos, 
as tradições e as convicções religio-
sas de nosso povo. 
Do n.0 XII 

A estabilidade não se confunde com 
a indenização. Por isso, a Consti-
tuição de 1946 assegurou, no art. 
157, n.0 XII: "Estabilidade e indeni-
zação". 
Estabilidade é o direito que tem o 
empregado de não ser despedido sem 
justa causa. 1!: um direito social e 
humano, que, mais do que ao tra-
balhador, pertence à sua família. 

Estabilidade vem sendo reconheci-
da em tôdas as legislações. É reco-
mendada pela Organização Interna-
cional do Trabalho. E constitui, pa-
ra todos os países da América, um 
compromisso internacional, firma-
do inclusive pelo Brasil em 1948, na 
Conferência de Bogotá, nos têrmos 
seguintes: "Os Estados se obrigam a 
assegurar a permanência de todos os 
assalariados no emprêgo, afastando 
o risco da despedida sem justa cau-
sa". 
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Violando êsse compromisso, o pro-
jeto estabelece, como preceito cons-
titucional: "a estabilidade ou fun-
do de garantia ... " (art. 148, n.0 

XII). 

E o fundo de garantia, já decreta-
do pelo Govêrno, legitima expressa-
mente a despedida sem justa causa. 
O que é inadmissível. A emenda 
restabelece o texto da Constituição 
de 1946. 

Franco Montoro (seguem-se 110 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho ao n.0 I: prejudicada 
pela Emenda n.0 838/16. 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho ao n.0 IV: prejudicada 
pela Emenda n.0 681/17. 

Parecer do · Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho ao n.0 VI: contrário. 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho ao n.0 XII: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 510 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 

TíTULO I - CAPíTULO VII - Do 
Poder Executivo - SEÇAO VI -
Das Fôrças Armadas. 
Ao art. 90 

Redija-se assim: 
"Art. 90 - As Fôrças Armadas, 
constituídas essencialmente pelo 

Exército, Marinha e Aeronáutica, 
são instituições nacionais, organi-
zadas com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade supre-
ma do Presidente da República, 
dentro dos limites da lei." 

Martins Rodrigues (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Rel~or, Deputado Ac-

cioly Filho: 
"Emenda n.0 1176 

Autor: Deputado Oscar Corrêa 
Emenda 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 den-
tro dos limites da lei". Essa ressal-
va se aplicaria ao enunciado do ar-
tigo, que trata da autoridade supre-
ma do Presidente da República sô-
bre as Fôrças Armadas e da organi-
zação 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 opo-
sição violenta de Deodoro, porque a 
êste pareceu que a ressalva dava aos 
subalternos o direito de examinarem 
a legalidade de ordens superiores, 
com subversão da hierarquia mili-
tar. (cr. Seabra Fagundes.) 

4. João Barbalho entendeu ser 
inútil a cláusula. "Dentro dos limi-
tes da lei - diz êle - hão de se 
achar tôdas as autoridades para que 
seus atos tenham valor, e a defesa 
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das instituições constitucionais pelo 
emprêgo das Fôrças Armadas, quan-
do necessário, está dentro dêsses li-
mites, 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 licito aos inferiores o exame 
da ordem superior sob ponto de vis-
ta da legalid~e." 
(Comentários, pág. 47.) 

5. Entendo, no entanto, que a 
cláusula pode ser aditada no art. 90, 
sem prejuízo para a boa reda-
ção do texto e para a sua interpre-
tação. No caso, parece não ser de-
mais tornar claro que as linhas da 
lei constituem a fronteira inafastá-
vel dentro da qual pode ordenar o 
Presidente. - Deputado Accioly Fi-
lho, Sub-Relator." 

O Parecer do Sub-Relator foi subscri-
í.o pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 511 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 

TíTULO I - CAPíTULO VIII - Do 
Poder Judiciário - SEÇAO V - Dos 
Tribunais e Juízes Militares. 
Ao § 1. 0 do art. 120 

Redija-se assim: 

"§ 1.0 - ~sse fôro especial pode-
rá estender-se aos civis, nos casos 
expressos em lei, para a repressão 
de crimes contra a segurança ex-

terna do País ou as instituições 
militares." 

Martins Rodrigues (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 512 

Autor: Deputado Oswaldo Lima Filho 
Substituam-se os artigos 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, do Pro-
jeto de Constituição, pelos seguintes: 

"Art. - Compete à União decre-
tar impostos sôbre: 

I - importação de merca-
dorias de procedência es-
trangeira; 

11 - consumo de mercado-
rias; 

Ill - produção, comércio, dis-
tribuição e consumo e 
bem assim importaçã~ e 
exportação de lubrifican-
tes e de combustíveis lí-
quidos ou gasosos de qual-
quer origem ou natureza 
estendendo-se êsse regi~ 
me, no que fôr aplicável, 
aos minerais do Pais e à 
energia elétrica; 

IV - renda e proventos de 
qualquer natureza; 

V - transferência de fundos 
para o exterior; 
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VI - negócios de sua economia, 
atos e instrumentos regu-
lados por lei federal; 

VII - propriedade territorial ru-
ral. 

§ 1.0 - São isentos do impôsto de 
consumo os artigos que a lei clas-
sificar como o mínimo indispensá-
vel à habitação, vestuário, ali-
mentação e tratamento médico 
das pessoas de restrita capacidade 
econômica. 

§ 2.0 
- A tributação de que trata 

o n.0 III terá a forma de impôsto 
único, que incidirá sôbre cada es-
pécie de produto. Da renda resul-
tante, sessenta por cento, no mí-
nimo, serão entregues aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, proporcionalmente à sua su-
perfície, população, consumo e 
produção, nos têrmos e para os 
fins estabelecidos em lei federal. 
§ 3.0 - A União poderá tributar 
a renda das obrigações da dívida 
pública estadual ou municipal e 
os proventos dos agentes dos Es-
tados e dos Municípios; mas não 
poderá fazê-lo em limites superio-
res aos que fixar para as suas pró-
prias obrigações e para os proven-
tos dos seus próprios agentes. 
§ 4.0 - A União entregará aos 
Municípios dez por cento do total 
que arrecadar do impôsto previsto 
no número II, efetuada a distri-
buição em partes iguais pagas de 
uma só vez a cada município, du-
rante o quarto trimestre de cada 
ano. 
§ 5.0 - A União entregará igual-
mente aos Municípios 15% (quin-
ze por cento) do total que arre-
cadar do impôsto de que trata o 
n.0 IV, feita a distribuição em 
partes iguais, devendo o pagamen-
to a cada Município ser feito inte-

gralmente, de uma só vez, durante 
o terceiro trimestre de cada ano. 
§ 6.0 - Metade, pelo menos, da 
importância entregue aos Municí-
pios, por efeito do disposto no 
§ s.o, será aplicada em benefícios 
de ordem rural. Para os efeitos 
dêste parágrafo, entende-se por 
benefício de ordem rural todo o 
serviço que fôr instalado ou obra 
que fôr realizada com o objetivo 
de melhoria das condições econô-
micas, sociais, sanitárias ou cul-
turais das populações das zonas 
rurais. 
§ 7.0 - Não se compreendem nas 
disposições do n.0 VI os atos jurí-
dicos ou os seus instrumentos, 
quando incluídos na competência 
tributária estabelecida nos artigos 
19 e 29. 
§ 8.0 - Na iminência ou no caso 
de guerra externa, é facultado à 
União decretar impostos extraor-
dinários, que não serão partilha-
dos na forma do art. 21 e que de-
verão suprimir-se gradualmente, 
dentro em cinco anos, contados 
da data da assinatura da paz. 
§ 9.0 - o produto da arrecadação 
do impôsto territorial rural será 
entregue, na forma da lei, pela 
União aos Municípios onde este-
jam localizados os imóveis sôbre os 
quais incida a tributação. 
Art. - Compete ainda à União 
decretar os impostos, previstos no 
art. 19, que devam ser cobrados 
pelos Territórios. 
Art. - A União é vedado decre-
tar tributos que não sejam unifor-
mes em todo o Território nacional, 
ou que importem distinção ou pre-
ferência para êste ou aquêle pôr-
to, em detrimento de outro de 
qualquer Estado. 
Art. - Cada Estado se regerá pe-
la Constituição e pelas leis que 
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adotar, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. 
§ 1.0 - Aos Estados se reservam 
todos os podêres que, implícita ou 
explicitamente, não lhes sejam ve-
dados por esta Constituição. 
§ 2.0 - Os Estados proverão as 
necessidades do seu govêrno e da 
sua administração, cabendo à 
União prestar-lhes socorro, em 
caso de calamidade pública. 
§ 3.0 - Mediante acôrdo com a 
União, os Estados poderão encar-
regar funcionários federais da exe-
cução de leis e serviços estaduais 
ou de atos e decisões das suas au-
toridades; e, reciprocamente, a 
União poderá, em matéria da sua 
competência, cometer a funcioná-
rios estaduais encargos análogos, 
provendo às necessárias despesas. 
Art. - Compete aos Estados de-
cretar impostos sôbre: 

I - transmissão de proprieda-
de causa mortis; 

11 - vendas e consignações efe-
tuadas por comerciantes e 
produtores, inclusive in-
dustriais, isenta, porém, a 
primeira operação do pe-
queno produtor, conforme 
o definir a lei estadual; 

111 - exportação de mercadorias 
de sua produção para o es-
trangeiro, até o máximo de 
5 % (cinco por cento) ad 
valorem, vedados quais-
quer adicionais; 

IV - os atos regulados por lei 
estadual, os do serviço de 
sua justiça e os negócios 
de sua economia. 

§ 1.0 - o impôsto sôbre transmis-
são causa mortis de bens corpóreos 
cabe ao Estado em cujo território 
êstes se acham situados. 

§ 2.0 - O impôsto sôbre transmis-
são causa mortis de bens incorpó-
reos, inclusive títulos e créditos, 
pertence, ainda quando a sucessão 
se tenha aberto no estrangeiro, ao 
Estado em cujo território os valô-
res da herança forem liquidados 
ou transferidos aos herdeiros. 
§ 3.0 - Os Estados não poderão 
tributar títulos da dívida pública 
emitidos por outras pessoas jurí-
dicas de direito público interno, 
em limite superior ao estabelecido 
para as suas próprias obrigações. 
§ 4.0 - O impôsto sôbre vendas e 
consignações será uniforme, sem 
distinção de procedência ou desti-
no. 
§ 5.0 - Em caso excepcional, o 
Senado Federal poderá autorizar o 
aumento, por determinado tempo, 
do impôsto de exportação, até o 
máximo de 10 (dez por cento) ad 
valorem. 
Art. - Quando a arrecadação es-
tadual de impostos, salvo a do im-
pôsto de exportação, exceder, em 
Município que não seja o da ca-
pital, o total das rendas locais de 
qualquer natureza, o Estado dar-
lhe-á anualmente trinta por cen-
to do excesso arrecadado. 

Art. - A União e os Estados po-
derão decretar outros tributos 
além dos que lhes são atribuídos 
por esta Constituição, mas o im-
pôsto federal excluirá o estadual 
idêntico. Os Estados farão a arre-
cadação de tais impostos e, à me-
dida que ela se efetuar, entrega-
rão vinte por cento do produto à 
União e quarenta por cento aos 
Municípios onde se tiver realiza-
do a cobrança. 

Art. -A administração financei-
ra, especialmente a execução do 
orçamento, será fiscalizada, na 
União, pelo Congresso Nacional, 
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com o auxílio do Tribunal de Con-
tas, e nos Estados e Municípios, 
pela forma que fôr estabelecida 
nas Constituições estaduais. 
Art. - O impôsto sôbre vendas e 
consignações é não-cumulativo, 
abatendo-se, em cada operação, 
nos têrmos do disposto em lei, o 
montante cobrado nas anteriores, 
pelo mesmo ou outro Estado, e não 
incidirá sôbre os produtos indus-
trializados destinados ao exterior. 
Art. - Além da renda que lhes é 
atribuída por fôrça do art. 15, e 
dos impostos que, no todo ou em 
parte, lhes forem transferidos pelo 
Estado, pertencem aos Municípios 
os impostos: 

I - sôbre propriedade territo-
rial urbana; 

11 - predial; 
III - sôbre transmissão de pro-

priedade imobiliária inter 
vivos e sua incorporação 
ao capital de sociedades; 

IV - de licenças; 
V - de indústrias e profissões; 

VI - sôbre diversões públicas; 
VII - sôbre atos de sua econo-

mia ou assuntos de sua 
competência. 

Parágrafo único - O impôsto ter-
ritorial rural não incidirá sôbre sí-
tios de área não excedente a vinte 
hectares, quando os cultive, só ou 
com sua família, o proprietário. 
Art. - Compete à União, aos Es-
tados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios cobrar: 

I - contribuição de melhoria, 
quando se verificar valo-
rização do imóvel, em 
conseqüência de obras pú-
blicas; 

11- taxas; 
III - quaisquer outras rendas 

que possam provir do 
exercício de suas atribui-
ções e da utilização de 
seus bens e serviços." 

Justificação 
Esta emenda busca a adoção do sis-
tema tributário vigente na Consti-
tuição de 1946, com as modificações 
instituídas pelas emendas constitu-
cionais votadas pelo Congresso Na-
cional. Trata-se de restaurar o sis-
tema de atribuição de competência 
do poder de tributar - mais antigo 
e dos mais importantes podêres que 
o Estado estabeleceu para funcionar 
e assegurar os seus objetivos. :í!:ste 
poder de tributar cuja competência 
- no Taxation Without Representa-
tion - deu origem ao Parlamento 
inglês, fundamento dos parlamentos 
ocidentais. 
Como diz Cooley, o poder de taxar ·é 
também o poder de destruir (the 
power to tax is also the power to 
destroy). A nova distribuição de 
rendas, prevista no Projeto de Cons-
tituição, é atentatória da Federação, 
aniquila os Estados e os converte em 
mendigos à porta do Tesouro da 
União. Ora, o Estado unitário, im-
pôsto, assim, sub-repticiamente, a um 
país subdesenvolvido e sem suficien-
te educação política, constitui a an-
tevéspera do regime totalitário. 
Oswaldo Lima Filho (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Requerimento de destaque (Aurélio 
Vianna e Humberto Lucena), aprovado 
na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., pág;;. 576/ 
577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.11 Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.11 Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 513/1 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 
TíTULO I - CAPíTULO VI - DO 
Poder Legislativo- SEÇÃO V- Do 
Processo Legislativo. 
Redija-se assim o art. 49: 

"Art. 49 - Dar-se-á por aceita a 
emenda que fôr aprovada, em duas 
discussões, pelo voto da maioria 
absoluta dos membros de cada 
uma das Casas do Congresso Na-
cional, mediando entre uma e ou-
tra discussão, em cada Câmara, o 
prazo mínimo de quinze dias." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: favorável em parte. 
(Obs. o parecer do Sub-Relator refere-se 
à emenda n.0 513, sem indicação de 
itens). 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 513/2 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 

Ao art. 50 

Suprima-se. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável em parte 
(Obs. O parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda n.0 513, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-· 
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

El\-IENDA N.0 513/3 

Autor: Deputado Martins Rodirgues 

Acrescente-se ao art. 53: 
"§ 4.0 

- O disposto neste artigo 
não é aplicável à tramitação dos 
projetos de codificação, ainda que 
de iniciativa do Presidente da Re-
pública." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: favorável em parte 
(Obs. O parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda n.o 513, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
· Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 
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EMENDA N.0 513/4 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

Aa art. 54 e seu parágrafo único 
Substituam-se pelos seguintes: 

"Art. 54 - A Câmara dos Depu-
tados e o Senado Federal poderão 
delegar podêres a comissões espe-
ciais, organizadas com observância 
do disposto no parágrafo único do 
art. 31, para a discussão e vota-
ção de projetos de lei. O texto do 
projeto aprovado será publicado e 
considerado como adotado pela 
Câmara respectiva, salvo se, no 
prazo de cinco dias, a maioria dos 
membros da Comissão, ou um 
quinto da Câmara dos Deputados 
ou do Senado Federal requerer a 
sua apreciação pelo Plenário. 
Parágrafo único - Não poderão 
ser objeto de delegação os atos da 
competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, assim como os da 
competência privativa da Câmara 
dos Deputados ou do Senado Fe-
deral e a legislação sôbre: 

I - a organização dos juízos e 
tribunais e as garantias da 
magistratura; 

11 - a nacionalidade, a cidada-
nia e o direito eleitoral; 

111 - matéria orçamentária; 
IV - minas, riqueza do subsolo e 

quedas-d'água; 
V - estado de sítio; 

VI - o sistema monetário e o de 
medidas." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: favorável em parte 
(Obs. O parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda n.0 513, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

El\IENDA N.0 513/5 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 
Ao art. 55 
Suprima-se. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável em parte 
(Obs. O parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda n.0 513, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pu-
recer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 513/6 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 
Ao art. 56 
Suprima-se. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: favorável em parte 
(Obs. O parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda n.0 513, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Emenda rejeitada na 4o.a Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 513/7 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

Ao art. 57 
Suprima-se. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: favorável em parte. 
(Obs. o parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda n.0 513, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 513/8 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 
Ao art. 59, item I 

Suprima-se. 
Martins Rodrigues (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável em parte. -
(Obs.: o parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda n.0 513, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-

cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 514/1 
Autor: Deputado Franco Montoro 
CAPíTULO VII - Do Poder Executi-
vo - SEÇAO VII - Dos Funcioná-
rios Públicos. 
Substitua-se o item IV do artigo 95 
pelo seguinte: 

"a de dois cargos privativos de ní-
vel universitário." 

Justificação (1) 
Se os médicos, na atual conjuntura 
brasileira, merecem a acumulação 
remunerada de dois cargos, por igual, 
devem merecer os demais titulares de 
nível universitário. 
~sse é o sentido desta emenda, pa-
ra a qual convocamos a atenção do 
Congresso Nacional. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 514/2 
Autor: Deputado Franco Montoro 

Dê-se ao § 1.0 do art. 99 a seguinte 
redação: 

"§ 1.0 - O tempo de serviço públi-
co federal, estadual ou municipal, 
bem como o prestado a emprêsa 
vinculada à previdência social, se-
rá computado integralmente para 
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os efeitos de aposentadoria e dis-
ponibilidade." 

Justificação (2) 
Consoante a redação do § 1.0 do art. 
99, só é computável, para efeito 
de aposentadoria e disponibilidade, 
tempo de serviço público federal, es-
tadual ou municipal. 
Exclui o dispositivo a possibilidade 
de contagem de período durante o 
qual o funcionário tenha trabalhado 
em emprêsa vinculada ao sistema da 
Previdência Social. 
Ocorre, demais disso, que a aposen-
tadoria dos funcionários públicos 
não tem, como se sabe, caráter con-
tributivo, ao contrário dos benefícios 
proporcionados pelo seguro social, 
cujo custeio é mantido através de 
contribuições não só da União e do 
empregador, como do próprio em-
pregado. 
A exclusão, por isso, precisamente 
dêsse tempo em que houve contribui-
ção do cálculo para aposentadoria é 
de evidente iniqüidade, do ponto de 
vista social. 
É êsse critério socialmente indefen-
sável que a emenda objetiva corrigir. 
Franco Montoro (seguem-se 110 as-
sinaturas de Deputados) . 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: contrário (Obs.: o parecer 
do Sub-Relator refere-se à Emenda n.o 
514, sem indicação de itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) . (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 515 
Autor: Senador José Guiomard 
Redija-se assim o art. 90: 

"As Fôrças Armadas, constituídas 
pela Marinha de Guerra, Exército 
e Aeronáutica Militar, são institui-
ções nacionais, permanentes e re-
gulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente 
da República e dentro dos limites 
da lei." 

Justificação 
O texto da Constituição de 1946 pa-
rece-nos mais consentâneo com uma 
disciplina esclarecida e digna. 
A alegação de que nem sempre se 
pode saber com rapidez o que está 
dentro dos limites da lei não proce-
de, certo é que há casos de evidente 
subversão da disciplina militar, ou 
da ordem legal. 

José Guiomard (seguem-se 21 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: 

Emenda n.0 1176 
Autor: Deputado Oscar Corrêa 

Emenda 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 den-
tro dos limites da lei". Essa ressalva 
se aplicaria ao enunciado do artigo, 
que trata da autoridade suprema do 
Presidente da República sõbre as 
Fôrças Armadas e da organização 
destas. 
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2. A cláusula vem da Carta de 1891 
(art. 14) e foi mantida nas Consti-
tuições 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 oposi-
ção violenta de Deodoro, porque a 
êste pareceu que a ressalva dava acs 
subalternos o direito de examinarem 
a legalidade de ordens superiores, 
com subversão da hierarquia militar. 
(cr. Seabra Fagundes.) 
4. João Barbalho entendeu ser 
inútil a cláusula. "Dentro dos limi-
tes da lei - diz êle - hão de se 
achar tôdas as autoridades para que 
seus atos tenham valor, e a defesa 
das instituições constitucionais pelo 
emprêgo das Fôrças Armadas, quan-
do necessário, está dentro dêsses li-
mites, 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 superior sob ponto de vis-
ta da legalidade." (Comentários, 
pág. 47.) 

5. Entendo, no entanto, que a 
cláusula pode ser aditada no art. 90. 
sem prejuízo para a boa redaçüo 
do texto e para a sua interpretação. 
No caso, parece não ser demais tor-
nar claro que as linhas da lei consti-
tuem a fronteira inafastável dentro 
da qual pode ordenar o Presidente. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
Judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-

cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 516 

Autor: Deputado Padre Godinho 
Dê-se ao inciso VI do artigo 148 
nova redação; acrescente-se ao mes-
mo um inciso com o número VII, tu-
do na forma abaixo, dando-se o 
número VIII ao inciso VII originá-
rio. 

"Art. 148-

VI - filiação partidária mínima, 
expressa por percentagem 
do eleitorado que haja vo-
tado na última eleição para 
a Câmara dos Deputados, 
fixada com base em núme-
ro mínimo de unidades da 
des da Federação; 

VII - representação parlamentar 
mínima em cada eleição 
geral." 

Pe. Godinho (seguem-se 122 assina-
turas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: contrário. 
"Os requisitos para a formação das 
agremiações partidárias p o d e m 
constar de norma constitucional 
que assim, lhes dará maior fôrça ~ 
estabilidade." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 576/577) . 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 
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Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 517 

Autor: Deputada Necy Novaes 
Acrescente-se ao art. 98 o seguinte 
parágrafo: 

"§ - A mãe funcionária públi-
ca, autárquica ou de órgão paraes-
tatal e empregada de emprêsa 
privada se aposentará aos 20 anos 
de serviço." 

Justificação 
É o texto exato da Emenda Cons-
titucional n.0 36, de 1966, que apre-
sentamos à Câmara dos Deputados, 
no dia 24 de maio de 1966, cujo avul-
so anexo à presente emenda. Para 
sua apreciação já havia sido desig-
nada uma Comissão Especial. A 
vista do projeto constitucional, en-
caminhado ao Congresso Nacional 
pelo Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República, parece-nos a 
oportunidade adequada para o exa-
me da matéria. 
O projeto constitucional, que, no 
seu artigo 98, parágrafo 1.0 , foi tão 
justo e humano, distinguindo no 
quadro geral do funcionalismo a si-
tuação da mulher, há de completar-
se, com a adoção desta emenda que 
põe em relêvo e em caráter excep-
cional o tratamento que devemos 
dispensar à Mãe Brasileira. 
Necy Novaes (seguem-se 288 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: contrário. 
"1. Dispõe a emenda sôbre a con-
cessão de aposentadoria, aos 20 anos 
de serviço, à mãe funcionária públi-
ca e empregada de emprêsa pri-
vada. 

2. O projeto já dispõe sôbre a an-
tecipação da aposentadoria da mu-
lher, reduzindo o limite de tempo de 
35 para 30 anos. 
3. Há Estados que adotam a apo-
sentadoria da mulher aos 25 anos. 
4. É evidente e justa a preocupa-
ção do legislador em amparar a mu-
lher que trabalha, sobretudo aquela 
que, sendo mãe, tem seus encargos 
aumentados e sua resistência física 
mais enfraquecida. 
5. No entanto, de acôrdo com a 
orientação seguida na apreciação 
das outras emendas que tratam de 
assunto afim, a matéria deve ser 
deixada para a legislação ordinária, 
que a regulará e lhe dará contornos 
mais exatos. De resto, o tema da 
emenda, em parte, não seria perti-
nente ao art. 98 do projeto, pois 
trata também da empregada em em-
prêsa privada. 
6. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 518 

Autor: Deputado Eurico de Ollveira 
O art. 91 passa a ter dois parágrafos, 
com a seguinte redação: 

"§ 1.0 
- As mulheres e os ecle-

siásticos são isentos do serviço mi-
litar, ficando as primeiras obriga-
das, entre os 18 e os 25 anos, a um 
estágio de seis meses em estabele-
cimento hospitalar, a fim de re-
ceberem noções de puericultura, 
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de primeiros socorros, dos sinto-
mas de enfarte e derrame, e apren-
derem a aplicar injeções. O diplo-
ma que receberão equivalerá ao 
Certificado de Reservista. 
§ 2.0 - A lei poderá estabelecer 
outros encargos para os eclesiásti-
cos, bem como aos dispensados da 
prestação efetiva do serviço mili-
tar." 

Justificação 
As mulheres habilitadas nesses bre-
ves cursos semestrais prestarão à 
família e à sociedade serviços ines-
timáveis. 
Há países em que a mulher é pre-
parada convenientemente para as 
labutas do lar, e a experiência tem 
apontado resultados extraordinários, 
da mulher como espôsa e como mãe. 
Eurico de Oliveira (seguem-se 111 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: contrário. 
"1. Pretende a emenda disciplinar 
os encargos atribuídos aos clérigos 
e mulheres, correspondentes ao ser-
viço militar. 
2. A matéria é da legislação ordi-
nária, nos têrmos do art. 91, pará-
grafo único, do projeto. 
3. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 519 

Autor: Deputado Daniel Faraco 
Redigir, como segue, o artigo 158 
n.0 IV: 

"Art. 158 - .................... . 

IV - integração do traba-
lhador na vida e no 
desenvolvimento d a 
emprêsa, em condi-
ções que possibilitem, 
inclusive, a participa-
ção daquele nos lu-
cros desta." 

Tramitação 

A participação do trabalhador nos 
lucros da emprêsa, segundo magis-
tralmente ensinou Pio XI, na encí-
clica Quadragesimo Anno, resulta da 
complementação do atual contrato 
de trabalho, com elementos retirados 
do contrato de sociedade. Seu pres-
suposto é o de que o empregado, de 
certa forma, é um componente da 
emprêsa, associado ao empregador. 
O conceito moderno de emprêsa, de 
há muito, superou a antiga concep-
ção que dela fazia propriedade ex-
clusiva dos detentores do capital in-
vestido. A emprêsa é muito mais do 
que capital em ação. Ela é a con-
jugação de fatôres produtivos, num 
organismo autônomo, com fins de 
produção. A emprêsa, portanto, é ca-
pital, é trabalho, é natureza, é, ain-
da e muito especialmente, iniciativa, 
risco e comando, ou seja, o que se 
denomina capacidade empresarial. 
A evolução da emprêsa, no mundo 
contemporâneo, está em pleno anda-
mento e muito longe de haver es-
gotado suas potencialidades. Essa 
evolução tem sido espetacular, no 
âmbito do direito comercial. A ge-
nial descoberta da sociedade anô-
nima - que torna a emprêsa inde-
pendente da transitoriedade das pes-
soas entre as quais se dividem suas 
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ações - vem sendo enriquecida, dia 
a dia, com instrumentos cada vez 
mais aperfeiçoados que lhe permitem 
mobilizar recursos crescentes e ajus-
tar-se à imensa complexidade da vi-
da econômica dos nossos dias. 
Menos espetacular, mas ainda assim 
visível e acentuada, tem sido a evo-
lução no campo das relações de tra-
balho. O contrato de trabalho -
que foi, originàriamente, um contra-
to de locação de serviços - tem re-
cebido inúmeras e profundas qualifi-
cações que ultrapassam a figura da 
locação e dêle fazem um contrato 
sui generis, cada vez mais enrique-
cido com elementos próprios do con-
trato de sociedade. 
Numerosas têm sido, aliás, em mui-
tos países e no decorrer dos anos, as 
tentativas de associar juridicamente 
o trabalhador à emprêsa. O aciona-
riado obreiro, por exemplo, ainda 
agora está recebendo nôvo impulso 
na França, pela chamada emenda 
Vallon-Loichot. 
Em nosso país, ainda há poucos me-
ses, a lei que criou o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço veio 
abrir amplas perspectivas para essa 
evolução. O grande significado da 
nova lei reside em que ela deu ex-
pressão monetária ao "tempo de ser-
viço", que era, até aqui, apenas um 
fator de cálculo de uma hipotética 
indenização por despedida. E não 
se limitou a dar-lhe expressão mo-
netária: deu-lhe, também, caráter 
patrimonial e promoveu sua mobili-
zação em têrmos que asseguram o 
valor real e a liquidez dêsse nôvo item 
do patrimônio do trabalhador. 
A partir de janeiro, o trabalhador 
brasileiro será proprietário do seu 
"tempo de serviço", com valor mone-
tário determinado. As quantias cor-
respondentes serão aplicadas, pelo 
Banco Nacional de Habitação, prio-
ritàriamente, na indústria de con~'-

trução de residências, em face do 
deficit habitacional que se registra 
no País. Parte, entretanto, será uti-
lizada para o fornecimento de ca-
pital de giro às emprêsas e, na medi-
da em que o dcficit habitacional se 
reduzir, maior será a parcela do 
Fundo destinada a outras aplica-
ções. 
Abre-se, assim, um caminho genul.-
namente brasileiro, para maior inte-
gração do trabalhador na emprêsa, 
pela possibilidade de serem aplica-
das, naquela em que trabalhar e com 
garantia dadas inclusive pelo Poder 
Público, as quantias corresponden-
tes ao Fundo de Garantia, o que po-
derá e deverá ser considerado para 
fins de participação nos lucros. 
ltste é, aliás, apenas um exemplo das 
possibilidades que temos pela frente 
e cuja ampliação devemos estimular, 
para acelerar e enriquecer a evolu-
ção da emprêsa também no campo 
social. Não estaríamos à altura dos 
novos tempos, se desconhecêssemos 
essa evolução, se a temêssemos ou, 
pior ainda, se pretendêssemos apri-
sioná-la em limites estreitos e prees-
tabelecidos. 
A emenda tem por finalidade, na es-
teira dêsse raciocínio, dar ao dis-
positivo constitucional da participa-
ção nos lucros uma formulação que 
melhor exprima o seu fundamento e 
o seu objetivo, que são a integração 
do trabalhador na vida e no desen-
volvimento da emprêsa, abrindo 
maior número de possibilidades para, 
dentro da evolução natural, tornar 
efetiva essa antiga aspiração do pen-
samento social cristão. 
Daniel Faraco (seguem-se 111 assi-
naras de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorá-
vel em parte (Obs. O parecer refere-se 
à Emenda n.0 424, adicionando-se tre-
chos das Emendas n.0 s 519 e 576, ficando 
com a seguinte redação: "art. 152-IV -
participação nos lucros e excepcior.al-
mente na gestão das emprêsas, nos casas 
e condições que forem estabelecidos." 

Ao enunciar, na 39.a Sessão, as emen-
das com parecer favorável em parte, o 
Sr. Presidente prestou ao Plenário o se-
guinte ~sclarecimento: "A votação da 
Emenda n.0 424 compreende a votação 
das Emendas n.os 519 e 576 e é feita na 
redação proposta." :l!:ste esclarecimento é 
confirmado pelo Sr. Relator-Geral. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 524). 

Requerimento de destaque (ARENA) -
aprovado na 42.a Sessão - Anais, 4.0 

vol., pág. 574) . 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas (ARENA) 
- Emendas n.05 424 e 519 para consti-
tuírem o texto do art. 158, n.0 IV, com 
esta redação: "participação do traba-
lhador nos lucros da emprêsa e integra-
ção na vida, no desenvolvimento e, ex-
cepcionalmente, na sua gestão, nos ca-
sos e condições estabelecidos" apresen-
tado e aprovado na 51.a Sessão -
(Anais, 4.0 vol., pág. 752/6). 

Requerimento para votação em glo-
bo (ARENA) - apresentado e aprova-
do na 51,a Sessão - (Anais, 4.0 vol., pá-
ginas 756/7). 

Emenda aprovada, nos têrmos do Re-
querimento de preferência, na 51,a Ses-
são: Câmara: 219 sim e 5 abstenções 
-Senado: 44 sim- (Anais, 4.0 vol., pá-
ginas 760/1) . 

(*) Obs.: a Emenda n.0 576, também 
destacada pela ARENA, consta da 
relação de emendas destacadas re-
jeitadas em globo na 49.a Sessão 
(Vide tramitação desta emenda) . 

EMENDA N.0 520 

Autor: Deputado Daniel Faraco 
Redigir, como segue, o artigo 178: 

"Art. 178 - A lei promoverá are-
formulação do Conselho Nacional 
de Economia, para ajustá-lo, nas 
finalidades, na organização e no 
funcionamento, aos requisitos da 
vida econômica do País." 

Justificação 
O artigo 178 do Projeto de Constitui-
ção dispõe: 

"Art. 178 - Fica extinto o Con-
selho Nacional de Economia; os 
seus membros ficarão em disponi-
bilidade até o término dos respec-
tivos mandatos e os funcionários 
e servidores serão aproveitados no 
serviço público." 

A instituição do Conselho Nacional 
de Economia, na Constituição de 
1946, teve por objetivo criar um sis-
tema que, quanto possível ,assegu-
rasse a apresentação dos problemas 
econômicos em alto nível técnico e 
sem as deformações que inevitàvel-
mente sofrem, quando são encarados 
apenas do ponto de vista político. 
Historicamente, a idéia da criação 
do Conselho foi uma reação contra a 
falta de objetividade e de critério 
científico com que eram tratados os 
problemas econômicos. Era o tempo 
em que pouca ou nenhuma atenção 
se dava ao planejamento econômi-
co e financeiro, e em que o tema da 
presença do Estado na economia se 
discutia ainda em têrmos de caber 
ou não, ao Poder Público, intervir no 
processo econômico, apesar da evi-
dência clara da inevitabilidade da 
intervenção, testemunhada pelos fa-
tos. 
Decorridos vinte anos de vigência da 
Constituição de 1946, cumpre, sem 
dúvida, rever a matéria, em função 
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do que ocorreu no decurso dêsse 
tempo. 

Modificou-se substancialmente, por 
certo, o ambiente que envolve o tra-
tamento dos problemas econômicos. 
O planejamento na base de dados 
objetivos constitui hoje uma idéia 
diretriz, discutindo-se apenas a va-
lidade prática dos planos propostos 
e sua maior ou menor adequação à 
realidade. Técnicos de elevada qua-
lificação e em número crescente par-
ticipam, com suas análises e com a 
construção de alternativas, das de-
cisões tomadas em matéria econô-
mica, dentro e fora das áreas de go-
vêrno. 

Por outro lado, o Conselho Nacional 
de Economia, em que pêse a valio-
sos serviços prestados, fêz-se ultra-
passar pelos fatos e não conseguiu 
acompanhar, em seu funcionamen-
to, as mudanças registradas na vi-
da econômica do Pais e impor-se, 
pela qualidade e atualidade de seus 
pronunciamentos, como centro de 
convergência dos estudos de que ela 
era objeto em grau sempre mais ele-
vado de seriedade e competência. 
Para isto talvez tenha concorrido a 
heterogeneidade da composição do 
Conselho, de vez que, ao longo do 
tempo e por vêzes, na indicação de 
seus membros predominou mais o 
critério pessoal e político do que o 
critério de capacidade técnica. Cer-
to é que faltou, ao Conselho, maior 
unidade, melhor organização de tra-
balho e mais atuação de conjunto, 
ao invés de apresentar-se como as-
sembléia, por intermédio da qual 
pontos de vista pessoais ou grupais 
buscavam efeito publicitário, fre-
qüentemente muito superior ao va-
lor objetivo das teses sustentadas. 
Tudo isso, porém, deve ser situado 
na realidade histórica dos últimos 
vinte anos, durante os quais o Con-
selho sofreu, também êle as vicis-

situdes que tanto desordenaram a 
vida das instituições. 
Feito êste rápido exame do ocorrido 
desde 1946, há um fato, entretanto, 
que se impõe à atenta consideração 
do constituinte de 1966, e diz respei-
to aos índices econômicos que, no 
passado, eram utilizados apenas pa-
ra ilustrar relatórios. Em nossos dias, 
ao revés, os índices econômicos as-
sumiram importância cuja amplitu-
de não é possível sequer determinar, 
porque estamos apenas no início de 
seu uso como instrumento de afe-
rição de valôres, não mais e exclu-
sivamente para fins teóricos, mas 
como parte integrante de contratos, 
como medida da expressão monetá-
ria de obrigações, como fator de rea-
justamento de salários, isto sem fa-
lar nas inúmeras decisões políticas 
e de govêrno por êles profundamen-
te influenciadas. 
Tal é a importância dêsses índices -
importância, vale repetir, cuja ten-
dência é a de crescer sempre mais 
ràpidamente - que se impõe hoje e 
será cada vez mais imperativo no 
futuro assegurar, em sua elabora-
ção, além da atualidade e da ade-
quação técnica, também a autenti-
cidade dos dados e a imparcialidade 
de sua análise. Deixar inteiramente 
a cargo de meras repartições ou de 
entidades privadas a elaboração de 
tais índices, sem uma autoridade 
mais alta e insuspeita para a fixa-
ção dos que devem ter caráter ofi-
cial, será propiciar a criação de um 
ambiente de dúvidas e confusão, 
com graves conseqüências para a vi-
da econômica. Não pode tal função 
ser cometida, sem contrôle, a órgão 
do Poder Executivo, porque, decor-
rendo de tais índices o valor de suas 
obrigações e de seus títulos de dívi-
da, teríamos a parte erigida em 
Juiz. 
Leis sucessivas têm adotado expres-
samente os índices do Conselho Na-
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cional de Economia, como parâme-
tros para a fixação do valor de obri-
gações de vária natureza. A extin-
ção pura e simples do Conselho cria-
rá no tocante a essas obrigações, 
perigosa balbúrdia. 
Tudo indica, pois, que, ao invés da 
extinção do Conselho Nacional de 
Economia, o que se faz mister é a 
sua reformulação, que pode e deve 
ser tão ampla quanto o exigirem os 
novos característicos da vida econô-
mica nacional, abrangendo as fina-
lidades, a organização e o funciona-
mento do Conselho. 
É o que a emenda visa a propiciar. 
Daniel Faraco (seguem-se 112 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/1 

Autor: Deputado Ruy Santos 

Redija-se, assim, o § 2.0 do art. 13: 

"§ 2.0 - A eleição de Governador 
e Vice-Governador far-se-á indi-
retamente, em colégio eleitoral 
cuja constituição será estabeleci-
da em lei." 

Justificação 

Se a eleição para Presidente é in-
deferida, deve ser também a de Go-
vernador. Nem há necessidade de 
justificar a extensão. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/2 
Autor: Deputado Ruy Santos 
Acrescente-se um parágrafo ao ar-
tigo 13: 

"§ 5.0 - O Vice-Governador do 
Estado será o Presidente da As-
sembléia Legislativa, onde só terá 
voto de qualidade." 

Justificação 
A exemplo do que o projeto fêz com 
o Vice-Presidente da República, dá-
se atribuição aos Vice-Governado-
res. Por outro lado, dispondo na 
Constituição, como se pretende, evi-
ta-se que, em um Estado, como o 
Rio Grande do Norte, seja o Presi-
dente, e em outro, como o da Gua-
nabara, não seja. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável -
"521 -Diz respeito ao art. 13, §§ 2.o 
e 5.0 , e ao art. 14. Pela aprovação 
apenas ao § 5.0 , que deverá ser re-
numerado." 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.o vol., 
págs. 576/577.) 
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Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 55.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão (Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

El\IENDA N.0 521/3 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Acrescente-se ao art. 14 outro pará-
grafo. 

"§ 3.0 - Dois ou mais Municípios 
em um mesmo Estado, dentro da 
mesma região geo-econômica, po-
derão constituir comunidades de 
serviços municipais, com a parti-
cipação do Estado, que as dirigirá 
para a solução de problemas co-
muns." 

Justificação 
A receita municipal às vêzes não 
permite a solução de um problema 
de transporte, ou educacional, ou de 
saúde, por um só Município; dois ou 
mais, entretanto, podem reunir-se, 
destacando para êste fim verba a 
receber dos cofres federal ou esta-
dual, com a participação também 
do Estado, e resolvendo. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pelas emen-
das n.os 62 e 794 que foram aprovadas 
em parte. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na ·to.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/4 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Ao artigo definidor da autonomia 
municipal, acrescentem-se os se-
guintes parágrafos: 

"§ - A União e o Estado pode-
rão legislar sôbre matéria do pe-
culiar interêsse dos Municípios, 
quando assim exigido para assegu-
rar a execução de planos regionais 
ou locais de desenvolvimento, in-
clusive transferindo para a esfera 
de sua competência administrati-
va, ou delegando a entidades orga-
nizadas para a execução dos men-
cionados planos, competências que 
se incluem na esfera daquelas re-
feridas aos Municípios. 
§ - Na hipótese prevista no 
parágrafo anterior, será sempre 
assegurada a representação das 
populações locais através da esco-
lha de delegado junto ao órgão ou 
entidade executora do plano, bem 
como da eleição dos vereadores, 
deferindo-se à Câmara Municipal 
os podêres remanescentes." 

Justificação 
O artigo 28 da Constituição Federal 
assegurou a autonomia dos Municí-
pios através da eleição do Prefeito e 
dos Vereadores e da administração 
própria, no que concerne ao seu pe-
culiar interêsse, especialmente: de-
cretação e arrecadação dos tributos 
de sua competência aplicação de 
suas rendas e organização de seus 
serviços públicos. 
Essa autonomia, entendida de modo 
como fêz o constituinte de 1946, re-
presenta, hoje, sério óbice a qual-
quer tarefa de planejamento que en-
volva matéria considerada como do 
peculiar interêsse do Município. 
Na Bahia, por exemplo, no presente 
instante, o fato se apresenta de mo-
do evidente, quando se cuida de um 
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Plano Diretor para tôda uma região 
próxima à capital, com vistas à in-
dustrialização do Estado. A área 
considerada ideal abrange, no seu 
todo, parcelas de quatro Municípios, 
quais sejam Salvador, Lauro de Frei-
tas, Simões Filho e Candeias. Por 
sua vez, o Plano, para sua fiel exe-
cução e ajustamentos futuros, vai 
exigir que a entidade ou entidades 
responsáveis por êle exerçam gran-
de cópia de podêres que se incluem, 
hoje, na esfera dos que foram postos 
como da competência municipal, 
porque versando assunto de seu pe-
culiar interêsse: saúde, ensino, trân-
sito ,política administrativa, política 
tributária, incentivos etc. 
Deixar-se a fiel execução do Plano 
elaborado ao sabor das oscilações 
políticas de executivos e legislativos 
nem sempre suficientemente escla-
recidos e, por igual, sujeitos a muta-
ções de ordem inclusive emocional 
- para não falarmos em influências 
mais negativas -, equivalerá a con-
dená-lo à desmoralização ou ao ani-
quilamento. 
Por outro lado, como decorrência da 
necessidade de racionalizar nosso 
comportamento administrativo e de 
planejar o noEso desenvolvimento, li-
bertando-nos, em definitivo, do em-
pirismo e da improvisação nesse ter-
reno, há que se deferir à União e 
aos Estados o poder de ingerência 
em assuntos até agora considerados 
do peculiar interêsse do Município, 
sempre que em jôgo problemas de 
desenvolvimento e necessidades de 
planejamento regional. 
Pelo exposto, verifica-se ser inadiá-
vel a revisão do conceito de autono-
mia municipal, para que o mesmo 
não se ponha, pelo romantismo e ir-
realismo que hoje o cercam, em de-
sacôrdo com imperativos da moderna 
administração pública, sem sacrifí-
cio do que, nela, autonomia munici-

pal, é autêntico, em face da realida-
de dos nossos dias. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela emenda 
n.0 848, incluída noutro Capítulo do Pro-
jeto. 

Parecer do Sub-Relator, 
Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

El\lENDA N.0 521/5 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Acrescente-se, onde convier, na Se-
ção III - Do benado da República, 
suprimindo-se o § 2.0 do art. 77: 

"Al't. - O Vice-Presidente da 
República exercerá as funções de 
Presidente do Senado Federal, on-
de só terá voto de qualidade." 

Justificação 

Restabelece-se o dispositivo da Car-
ta de 46, supresso sem razão justa, 
a não ser na vigência da emenda 
parlamentarista. Dar ao Vice-Presi-
dente apenas a presidência do Con-
gresso, como está no projeto, é dar-
lhe apenas a direção física, vamos 
assim dizer, à hora das sessões, já 
que não tem como, nem por onde 
organizar, ou influir na programa-
ção da Ordem do Dia, sem secreta-
ria própria. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: contrário. 
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"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 Vi-
ce-Presidente da República as fun-
ções de Presidente do Congresso 
Nacional. 
2. Era necessário dar ao Vice-Pre-
sidente o exercício de uma atribui-
ção, condizente com a autoridade de 
seu cargo, com o sistema de Govêrno 
e que desse mais presença do seu 
titular na coordenação 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 qua-
lidade. 
4. Com o restabelecimento do siste-
ma presidencial de Govêrno, pela 
Emenda n.0 6, foi restaurado o car-
go de Vice-Presidente, mas retirada 
dêle a função de Presidente do Se-
nado. 
5. Não foi essa a melhor solução, 
pois o Vice-Presidente da República 
passou :1 ser um ausente nas deci-
sões tanto do Poder Executivo quan-
to do Poder Legislativo. Sem tarefa 
a realizar, sem fixação de compe-
tência para a prática de quaisquer 
atos, atrelado à simples e incômoda 
posição de aguardar vaga, o Vice-
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 projeto parece ser a melhor. 
A presidência do Congresso Nacional 
atribuída a quem tenha sido eleito 
diretamente pelo povo (se a eleição 
direta fôr a instituída), ou pelo pró-
prio Congresso, não fere a indepen-
dência do órgão legislativo, nem 
desnatura o sistema de Govêrno. 
7. A presidência do Congresso é 
função de importância no mecanis-
mo do regime, e, sendo desvinculada 
da presidência do Senado, terá ela 
órgão auxiliar próprio. 
8. Opino pela rejeição das emendas. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

Parecer da Comissão Mista: contrário 
(Ret. de 12-1-67). 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 
538, 544 a 543). 

Ei't!ENDA N.0 521/6 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Redija-se, assim, o § 1.0 do art. 100, 
caput: 

"§ 1.0 - O funcionário que con-
correr a cargo eletivo remunerado 
será:" 

Justificação 
Se o Vereador não perceber subsídio, 
ou remuneração, não é justo que, 
quando funcionário, concorrendo a 
cargo eletivo, seja exonerado ou li-
cenciado. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548) . 
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EMENDA N.0 52117 
Autor: Deputado Ruy Santos 

Suprima-se na alínea d do item n 
do art. 144 a expressão: 

"Vice-Governador". 
Justificação 
O Vice-Governador que tenha subs-
tituído o Governador ou sucedido, 
nos "seis meses anteriores ao plei-
to" já está inelegível. Por que in-
cluí-lo na letra d "até seis meses 
depois de cessadas definitivamente 
as funções"? Sua função normal de-
ve ser legislativa (presidente da As-
sembléia) e a um deputado não se 
impõe esta restrição. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: favorável: "pela aprova-
ção, uma vez que guarda harmonia com 
a situação do Vice-Presidente da Re-
pública". 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vai., págs. 524, 530 a 534). 

ElUENDA N.0 521/8 
Autor: Deputado Ruy Santos 

Suprimam-se no item III do art. 145 
as expressões: 

"para o mesmo cargo". 
Justificação 
Em Pernambuco, um prefeito de 
grande Município elegeu a espôsa 
deputado estadual. Eu sei que o 

· Governador Wallace, de Alabama, 
impossibilitado de reeleger-se, ele-
geu a espôsa; não se justifica a li-
mitação a mesmo cargo, apenas nes-
te dispositivo. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: contrário. 
"Emenda n.0 521/8. Pela rejeição. 
A supressão desejada ensejaria in-
justiças, por elastecer demais a proi-
bição, que só parece legítima no ter-
ritório do Município onde o Prefeito 
é parente do candidato, em grau im-
pedido." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

- aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 
vol., págs. 576/7) . 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
- apresentado e aprovado na 52.a Ses-
são. (Câmara: 215 sim x 3 não e 6 abs-
tenções) . (Anais, 4.0 vai., págs. 762 a 
773). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) - apresentado e aprovado na 
52.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 774) . 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão (Câ-
mara: 11 sim x 206 não e 8 abstenções). 
(Anais, 4.0 vai., pág. 777) . 

EMENDA N.0 521/9 
Redija-se assim o § 2.0 do art. 133: 

"§ 2.0 
- Se o Congresso Nacional 

não estiver reunido, será convo-
cado, imediatamente, pelo seu 
Presidente." 

Justificação 
Deve ter sido um lapso o ficar esta 
atribuição com o Presidente do Se-
nado. 

Tramitação 
Parel.er da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
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os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 521/10 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Redija-se assim o segundo período 
do art. 169: 

" ... O amparo à cultura e o esti-
mulo à pesquisa são deveres do 
Estado." 

Justificação 
A referência a pesquisa, embora 
subentendida na expressão cultura, 
visa a manter à vista a necessidade 
dêste amparo. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 521/11 

Autor: Deputado Ruy Santos 

Incluam-se, onde couber, entre as 
Disposições Gerais e Transitórias: 

"Art. - O mandato dos juízes 
dos Tribunais Regionais Eleitorais 
(art. 121, parágrafo único), cujo 
encerramento deva ocorrer nos 90 
(noventa) dias anteriores às elei-
ções de Governador de Estado. Se-
nador e Deputado Federal e Esta-
dual, fica prorrogado até 5 (cinco) 
dias após a data em que fôr pro-
clamado o resultado final das 
mesmas eleições. 

Parágrafo único - O mandato dos 
novos juízes passará a ser conta-
do a partir da respectiva posse." 

Justificação 
O mandato dos juízes do Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia e, cer-
tamente, de outros Estados, termina 
em outubro do ano das eleições fe-
derais e estaduais. Os inconvenien-
tes, que daí decorrem, são evidentes, 
óbvios, dispensando comentários. 
Anote-se, todavia, que o juiz que vai 
sair não adota aquelas providências 
que a lei estatui para o preparo do 
pleito e de sua apuração, precisa-
mente porque ao outro caberá presi-
dir e apurar a eleição. O que entra, 
pouco ou nada faz para que o pleito 
decorra com a necessária normali-
dade e o conhecimento de seus re-
sultados se verifique nos prazos que 
o Código Eleitoral estabelece, exata-
mente porque o fator tempo lhe é 
adverso. 
Conseqüência: as providências preli-
minares à eleição não são adotadas 
com a precisão desejada e a apura-
ção se arrasta com tal lentidão, que 
a Bahia é sempre um dos últimos, 
senão o último Estado a concluí-la. 
Só um preceito constitucional, de 
caráter transitório, poderá sanar o 
inconveniente. É esta a oportuni-
dade. 
Daí, a emenda. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável (Ret. de 
3-1-67). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 
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EMENDA N.0 521!12 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Dê-se ao § 2.0 do art. 15 a seguinte 
redação: 

"§ 2.0 - A lei estabelecerá a re-
muneração dos vereadores, que, 
nas Capitais, não poderá ultrapas-
sar a metade dos subsídios dos 
deputados estaduais, calculados à 
base das sessões ordinárias, e, nos 
demais Municípios, exceder à me-
tade dos subsídios dos respectivos 
prefeitos." 

Justificação 
Não há por que ser gratuito o exer-
cício do mandato dos vereadores. 
Além de uma exceção injusta, é uma 
porta aberta à eleição dos ociosos ou 
dos abastados, êstes, muitas vêzes, 
insistentes ou comprometidos na 
aprovação de projetos ligados aos in-
terêsses pessoais, nem sempre lícitos 
e justos. 
É de se atentar, ainda, na aprecia-
ção da matéria, com evidência de 
fundamento de iniciativa ora pro-
posta e da justificativa expendida, 
no que dispõem as letras a e b do § 
1.0 do art. 100 do projeto, sobretudo a 
última, que estabelece o licenciamen-
to, sem vencimentos do funcionário 
estável que exercer mandato eleti-
vo". Tal dispositivo é, em última 
análise, um nôvo tipo de inelegibili-
dade que, por ser diretamente contra 
o servidor público, constitui flagran-
te injustiça. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável em parte: 

"82 .1, 521.m e 365, relativas ao § 2.0 

do art. 15. Quanto à primeira, o meu 
entendimento é no sentido de ser 
destacado do texto e aprovado o se-
guinte: "os vereadores não percebe-
rão remuneração, salvo os das Capi-

tais e dos Municípios de renda igual 
ou superior a um trigésimo da recei-
ta orçamentária do Município da Ca-
pital", entrando aqui a parte aceita 
da Emenda 52l.m, que diz: "nas Ca-
pitais, não poderá ultrapassar a me-
tade dos subsídios dos deputados es-
taduais, calculados à base das ses-
sões ordinárias, e, nos demais Muni-
cípios, a metade dos subsídios dos 
respectivos prefeitos". Completar-
se-á o dispositivo com o sugerido na 
Emenda 365, assim redigido: "Não 
podendo a despesa exceder de um 
por cento da arrecadação munici-
pal". 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

"a) Quanto às emendas distribuídas 
ao Sub-Relator Oliveira Brito, deixei 
de concordar com a aprovação dos 
de números 82/1, 521/M, 365 e 588. 

As três primeiras visam a permitir 
remuneração aos vereadores. Ainda 
que o senhor sub-relator tenha, num 
cuidadoso trabalho de seleção dos 
textos das três emendas, procurado 
estabelecer uma regra prudente, ma-
nifestamo-nos pelo princípio salutar 
da gratuidade da função legislativa 
municipal. A medida,· recentemente 
adotada através de Ato Institucional, 
não provocou nenhum desinterêsse 
pela disputa das cadeiras às Câmaras 
Municipais nas eleições últimas e, 
acima de tudo, nobilitou a função. 
Sou, pois, de parecer que as Emen-
das n.os 82/1 e 521/M devem ser re-
jeitadas, bem como a letra a da 
Emenda n.0 365. Manifesto-me fa-
vorável à aprovação da letra b desta 
última emenda, que garante aos 
funcionários públicos que exerçam a 
vereanças o direito de perceber du-
rante as sessões legislativas os seus 
vencimentos." 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 
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Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 521/13 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação: 

"A Câmara dos Deputados com-
põe-se de representantes do povo 
eleitos pelo voto secreto e direto, 
em cada Estado ou Território." 

Justificação 
A exclusão do adjetivo "direto" na 
redação do artigo é inadmissível, já 
pela natureza da eleição, já porque, 
relativamente à eleição para o Se-
nado (art. 42), não se verificou a 
omissão. 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 533, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/14 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Dê-se ao § 4.0 do art. 40 a seguinte 
redação: 

"§ 4.0 - Cada Território terá três 
deputados." 

Justificação 

A eleição dos representantes do po-
vo na Câmara dos Deputados é se-
gundo o princípio proporcional e 
não majoritário, como acontece com 
a do Senado (art. 42). Se a repre-
sentação é apenas de um Deputadv, 
a eleição, contrariando o processo 
adotado com relação aos Estados, 
proceder-se-á, lôgicamente, segundo 
o princípio majoritário. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/15 
Autor: Deputado Ruy Santos 
Acrescente-se ao art. 57 um pará-
grafo, que será o § 2.0 , tornando-se, 
então, o parágrafo único § 1.0 : 

"§ 2.0 - Se o Congresso Nacional 
rejeitar os atos a que se refere ês-
te artigo, automàticamente nulos 
serão os seus efeitos a partir das 
respectivas publicações, quando 
houver lesão de direitos indivi-
duais." 

Justificação 
Se ao Congresso cabe o direito de 
aprovar pu rejeitar as medidas au-
torizadas pelo art. 57, claro que se 
há de pensar nos efeitos delas de-
correntes, os quais, evidentemente, 
não poderão subsistir, se ferirem di-
reitos individuais. Em caso contrá-
rio, a rejeição seria pràticamente 
utópica, e, por isso mesmo, incon-
seqüente a interferência do Con-
gresso. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/16 
Autor: Deputado Ruy Santos 

Dê-se ao § 1.0 do art. 76 a seguinte 
redação: 

"Prometo m a n te r, defender e 
cumprir a Constituição da Repú-
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blica, observar as suas leis, pro-
mover o bem geral do Brasil, sus-
tentar-lhe a união, a integridade 
e a independência." 

Justificação 

O têrmo de juramento proposto na 
emenda é o mesmo constante da 
Carta Magna de 1946 (art. 83, pa-
rágrafo único). Além de mais am-
plo, é redacionalmente mais perfei-
to, quanto às suas implicações jurí-
dicas. O Presidente não pode pro-
meter manter as leis como estabe-
lece o texto sub judice, já que a 
manutenção ou não das leis depen-
de do Poder Legislativo e não do 
Executivo. A êste cabe observar as 
leis, o que corresponde a respeitá-
las e cumpri-las. Dir-se-á que, den-
tro dessa interpretação, não é para 
conservar o verbo manter, como está 
no referido dispositivo, referente-
mente à Constituição. Não proce-
derá o argumento. A Constituição é 
um todo, equivalendo a um mo-
numento jurídico, em que se assenta 
a institucionalização do regime. A 
Constituição poderá ser emendada 
num ou noutro dispositivo, mas per-
manecerá, isto é, será mantida na 
sua estrutura básica. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/17 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Dê-se ao número XI do art. 81 a se-
guinte redação: 

"XI - permitir, respeitado o dis-
posto no número II do art. 
46, que fôrças estrangeiras 
transitem pelo território 
nacional ou nêle perma-
neçam temporàriamente." 

Justificação 
A lei deve ser clara, e no particular 
do número XI do art. 81, a redação 
pode prestar-se a ambigüidades de 
interpretação. É preciso que fique 
evidente que o Presidente da Repú-
blica só poderá dar a permissão de-
pois do pronunciamento expresso do 
Congresso Nacional, já que a maté-
ria é da sua exclusiva competência 
(art. 46). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Redator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques) (Anais, 4.0 

vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 521/18 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Dê-se ao § 1.0 do art. 97 a seguinte 
redação: 

"§ 1.0 - Ninguém poderá ser efe-
tivado ou adquirir estabilidade, 
como funcionário, se não prestar 
concurso público." 

Justificação 

A emenda é apenas de redação, e, 
no caso, se impõe, para se ajustar o 
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objetivo do dispositivo citado ao esta-
belecido pelo art. 175, que respeitou 
a estabilidade de funcionários já ad-
quirida por fôrça de lei. Assim, pois, 
no parágrafo referido há de se subs-
tituir o tempo passado "prestou", 
pelo futuro do subjuntivo "prestar". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo os 
destaques) - (Anais, 4.0 vol. págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 521/19 
Autor: Deputado Ruy Santos 

Acrescente-se ao final do § 1.0 do 
artigo 98: 

"§ 1.0 - ••• os professôres, os ma-
gistrados, os membros do Ministé-
rio Público, e, nos Estados cujas 
Constituições tenham estabeleci-
do, para direito à aposentadoria, 
prazo inferior a trinta e cinco 
anos, o servidor que conte, na data 
da promulgação desta Constituição, 
mais de vinte anos de serviço." 

Justificação 
Não se quer do funcionário apenas 
a presença física no seu setor de 
trabalho, mas também, e sobretudo, 
a sua eficiência, que se vai reduzin-
do, fora de dúvida, não só pela ação 
do tempo como, por igual, pela na-
tureza de atividade. É da essência de 
democracia tratar desigualmente os 
desiguais. E ninguém põe dúvida em 
que os professôres, os magistrados e 
os membros do Ministério Público, 
pela natureza do serviço, quer no 
campo material, quer no intelectual, 

sofrem um desgaste físico superior 
ao dos que não tenham mister igual 
ou semelhante. 
Quanto à parte final da emenda, vi-
sa a mesma a respeitar a situação de 
quantos se achavam amparados por 
dispostivos legais, numa expectati-
va de direito bem próxima que não 
deve ser abolida abruptamente. Por 
outro lado, tendo-se em vista que a 
ampliação do tempo para os efei-
tos de aposentadoria tem por esco-
po economia de despesa com o pa-
gamento dos encargos decorrentes 
do funcionalismo, a limitação do be-
nefício aos que já tenham mais de 
20 anos de serviço na data da pro-
mulgação da Constituição enseja 
uma vultosa redução de despesa e 
permite, por outro lado, premiar um 
bom número de servidores. 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/20 
Autor: Deputado Ruy Santos 

Acrescente-se ao referido artigo mais 
um parágrafo (§ 3.o). 

"§ 3.0 - A lei poderá estabelecer, 
para efeito de aposentadoria vo-
luntária, limite especial de tempo 
de serviço, o qual, podendo ser in-
ferior a trinta anos, não o será 
a vinte e cinco anos, para os ser-
vidores que exerçam atividade per-
manente da qual, por sua natu-
reza, resulte risco ou perigo de vi-
da, já assim considerada por ins-
trumento legal, e também para os 
ex-combatentes." 



-556-

Justificação 

A justificativa é a mesma expendi-
da referentemente ao mesmo artigo 
quando da argumentação sôbre a 
emenda que visa a amparar os pro-
fessôres, magistrados etc. 
Já existe lei assegurando, há muito 
tempo, direitos especiais quanto ao 
limite de tempo de serviço para os 
bombeiros, para os ex-combatentes 
e para quantos exercem atividades 
com iminente risco ou perigo de vi-
da. Em vários Estados e Municípios 
êsse limite está fixado em 25 anos 
e não há por que não ser respeitado, 
já por se tratar de um direito ad-
quirido, já pela natureza do serviço 
executado em benefício direto da co-
letividade, que deve ser reconhecida, 
e não ingrata. 
Quanto aos ex-combatentes, mere-
cem êles respeito especial da Pátria, 
pelos sacrifícios de sua missão em 
favor da dignidade humana e da 
soberania dos princípios democráti-
cos, e, ainda, porque, impõe-se que 
se diga, a Nação não lhes conferiu, 
ainda, o prêmio a que fazem jus, no 
amparo dos que sobreviveram à tra-
gédia da guerra, na reverência à 
memória dos que sucumbiram pen-
sando na Pátria e por ela morrendo. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/21 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Redija-se assim a letra a do núme-
ro I do art. 99: 
"a) estiver amparado pelo n.o III 

do art. 98 ou pelo seu § 1.o" 

Justificação 
A correção se impõe, para que o pri-
vilégio constante do § 1.0 do art. 98 
se possa efetivar sem prejuízo do 
serviço, quando da sua aposentado-
ria. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: favorável. 
"1. Visa a emenda à alteração da reda-
ção do art. 99, I a, que assim dispõe: 

"Art. 99 - Os proventos da apo-
sentadoria serão: 
I - integrais, quando o funcionário: 

a) contar mais de trinta e cin-
co 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 tomar 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." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 
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EMENDA N.0 521/22 

Autor: Deputado Ruy Santos 

Dê-se à letra b do art. 100 a seguin-
te redação: 

"b) licenciado, se fôr estável, 
quando não-gratuito o exer-
cício do mandato, assegurado, 
porém, o direito de opção à 
remuneração correspondente." 

Justificação 

A redação do texto no projeto impli-
ca punição do funcionário pelo exer-
cício de uma das suas prerrogativas 
de cidadão, e, por isso mesmo, não 
pode prevalecer. 
Vale observado que, se mantida a 
gratuidade do mandato de vereador, 
estará a Constituição criando mais 
um tipo de inelegibilidade por tôdas 
as razões injusto e iníquo. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 521/23 

Autor: Deputado Ruy Santos 

Acrescente-se ao art. 100 mais uma 
letra (c): 

"c) licenciado, se estável, com 
vencimentos integrais, na for-
ma que a lei estabelecer, 
quando o exercício do manda-
to fôr gratuito." 

Justificação 

O funcionário é um cidadão no pleno 
gôzo dos seus direitos políticos. Im-
por-lhe a não-remuneração do seu 
cargo quando no exercício do man-
dato parlamentar é absurdo, ilógico 
e discriminatório, por isso que, em 
verdade, lhe rouba um dos seus di-
reitos políticos que é o de ser ele-
gível. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques.) (Anais, 4.0 vol., páginas 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 521/24 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Acrescente-se ao art. 149 mais um 

número (XXVI) : 
"XXVI - ninguém será leva-

do à prisão ou nela 
d e tJ i d o se prestar 
fiança permitida em 
lei." 

Justificação 
O projeto não estabelece, nem pro-
va fazê-lo, que todos os crimes são 
inafiançáveis. Logo, não é para se 
admitir que alguém, pagando a 
fiança permitida por lei, sofra em-
baraço ou restrição à sua liberdade. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vota-

ção em bloco de emendas com parecer 
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contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques.) (Anais, 4.0 vol., páginas 
543, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 521/25 
Autor: Deputado Ruy Santos 

Dê-se ao número XIX do art. 149 a 
seguinte redação: 

"XIX - mandado de segurança 
para proteger direito lí-
quido e certo não ampa-
rado por habeas corpus, 
qualquer que seja a auto-
ridade responsável." 

Justificação 
A proteção ao direito individual 
consubstanciada no mandado de se-
gurança não pode ser estabelecida 
em têrmos vagos, a depender de re-
gulamentação através de lei ordi-
nária ou complementar. Por outro la-
do, é de se estender a medida contra 
o abuso do poder de qualquer auto-
ridade, já que o direito ferido não 
pode ficar, para o seu ressarcimen-
to, sujeito a hierarquias de autorida-
des, para que as injustiças não se 
venham a consumar pela solidarie-
dade ou conivência dos responsáveis 
mais graduados no exercício do 
poder. 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/26 

Autor: Deputado Ruy Santos 
Dê-se ao número XVIII do art. 149 
a seguinte redação: 

"XVDI - habeas corpus, que será 
dado sempre que al-

Justificação 

guém sofre ou se acha 
ameaçado de sofrer vio-
lência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abu-
so do poder, direito que 
não se estende às 
transgressões discipli-
nares." 

Embora justa a exclusão da medida 
relativamente às transgressões dis-
ciplinares, não há por que sintetizar 
o texto, tanto mais quanto é de 
mister ficar expresso que a medida 
protetora não se aplica apenas em 
relação à violência consumada, mas 
também à ameaça da coação, para 
que a liberdade de locomoção se efe-
tive sem receio. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/27 
Autor: Deputado Ruy Santos 

Elimine-se o art. 150. 
Justificação 
Os direitos e garantias individuais 
devem ser explícitos no texto cons-
titucional, não sendo para ser admi-
tido que as prerrogativas já enume-
radas no corpo do projeto fiquem, 
para sua efetivação, a depender de 
lei ordinária, votada muitas vêzes ao 
sabor de maiorias ocasionais. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão( vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
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contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 521/28 
Autor: Deputado Ruy Santos 

Dê-se ao § 1.0 do art. 167 a seguinte 
redação: 

"§ 1.0 - O ensino primário é obri-
gatório e gratuito, e o religioso fa-
cultativo, mas incluído nos horá-
rios normais." 

Justificação 
Como estabelece o § 2.0 do artigo em 
foco, "o ensino dos diferentes ramos 
será ministrado pelos podêres públi-
cos". Claro, pois, por ser a educação 
obrigação precípua do Estado, seja 
o ensino primário, além de obriga-
tório, gratuito. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comisão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

El\IENDA N.0 521/29 
Autor: Deputado Ruy Santos 

Exclua-se do art. 180 o advérbio "si-
multâneamente". 
Justificação 
A justificativa é simples: o "simul-
tâneamente" ali é uma heresia de 
redação. 
Ruy Santos (seguem-se 104 assina-

turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 838/22. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

ElUENDA N.0 522 
Autor: Senador Manoel Vilaça 

Acrescentar ao art. 71 os parágrafos: 
"§ 5.0 - O Tribunal de Contas, ex 
officio ou mediante provocação do 
Ministério Público ou das Audito-
rias Financeiras e Orçamentárias e 
demais órgãos Auxiliares, se verifi-
car a ilegalidade de qualquer des-
pesa, inclusive as decorrentes de 
contratos, aposentadorias, reformas 
e pensões, deverá: 
a) assinar prazo compatível para 

que o órgão da administração 
pública adote providências ne-
cessárias ao exato cumprimento 
da lei; 

b) no caso de não-atendimento, 
sustar 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-
tivos legais. 

§ 6.0 - O Congresso Nacional deli-
berará sôbre a solicitação de que 
cogita a alínea c do parágrafo an-
terior, no prazo de 30 dias. 
§ 7.0 - O Presidente da República 
poderá ordenar a execução do ato a 
que se refere a alínea b do parágra-
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fo 5.0 , ad referendum do Congresso 
Nacional. 

§ s.o - O Tribunal de Contas jul-
gará da legalidade das concessões 
iniciais de aposentadorias, reformas 
e pensões, independendo de sua de-
cisão as melhorias posteriores." 

·Manoel Vilaça (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concellos Tôrres, pela prejudicialidade. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques.) (Anais, 4.0 vol. págs. 543, 
544 e 548). 

EMENDA N.0 523 

Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 68, § 2.0 , letra "a" 

Eliminar o vocábulo "consolidada". 
Justificação 

Redação mais apropriada. 
Filinto Müller (seguem-se 19 assina-

turas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques.) (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 524 

Autor: Senador Filinto Müller 

Art. 151 

Substituir a expressão "daqueles di-
reitos", pela seguinte: 

"dos direitos políticos". 
Justificação 
A emenda resguarda a vitaliciedade 
dos direitos sàmente aos de natu-
reza política, excluindo os individu-
ais, que o projeto admite. 
Filinto Müller (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela emenda 
n.O 326. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 525 

Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 175 

Acrescentar, depois do vocábulo "ca-
tedráticos", a expressão: 

"e titulares de ofícios de justiça". 
Justificação 

A emenda resguarda a vitaliciedade 
dos titulares de ofício de justiça, no-
meados até a vigência da nova Cons-
tituição, como o fêz em relação aos 
catedráticos, uma vez que ambas as 
classes dela gozavam, nos têrmos do 
art. 187 da Constituição de 1946. 
Filinto Müller (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores). 



- 561 -

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 92. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão, (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 526 

Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 61 

Acrescentar o número XXI, com a 
seguinte redação: 

"dispor sôbre a organização e o 
funcionamento da administração 
federal, respeitado o disposto nos 
números li e Ili do art. 45." 

Justificação 
A emenda torna explícita a compe-
tência do Poder Executivo para au-
to-organizar-se, à semelhança dos 
demais Podêres; resguarda o princí-
pio da independência e harmonia dos 
Podêres, vedada a intromissão de um 
na área das atribuições privativas 
dos demais. A remissão ao art. 45, 
n.os li e Ili, é feita por motivos ób-
vios que dão ao Congresso Nacional 
o contrôle da despesa pública. 
Filinto Müller (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EI\IENDA N.0 537 

Autor: Senador Filinto Müller 

No art. 7.0 

Incluam-se os vocábulos "o Brasil" 
antes do verbo "participe". 

Justificação 
Redação mais clara. 
Filinto .Müller (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pela emenda 
n.0 839.13. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 528 

Autor: Senador Filinto 1\:lüller 

Art. 177 

Acrescentar um parágrafo único, 
com a seguinte redação: 

"Ficam excluídos da limitação es-
tabelecida no art. 64, § 5.0, os cré-
ditos especiais ou extraordinários 
vigentes em 15 de março de 1967". 

Justificação 
O art. 64, § 5.0 , restringe a vigência 
de créditos especiais e extraordiná-
rios ao exercício financeiro, como 
norma geral; convém ressalvar os 
créditos já abertos, com prazos em 
curso, que fogem à regra nova. 
Filinto Müller (seguem--se 19 assi-
naturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho : favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.o vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 529 

Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 8, n.0 XIV, letra "b" 
Substitua-se pelo seguinte: 

"Os serviços e Instalações de ener-
gia elétrica de qualquer origem ou 
natureza." 

Justificação 
Redação com mais propriedade, 
abrangendo qualquer forma de 
energia e restabelecendo o vocábu-
lo "serviços", de uso corrente. 
Filinto Müller (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável em parte, de 
forma a que se dê ao dispositivo a se-
guinte redação, retirada da emenda: "a 
energia elétrica de qualquer origem ou 
natureza." 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte, aprovando "a energia elétri-
ca de qualquer origem ou natureza." 
(art. 8.0 XIV b) 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534.) 

EMENDA N.0 530 

Autor: Senador Filinto Müller 

Art. 19, 111, letra "d" 
Incluir a expressão "periódicos" 
após o vocábulo "jornais". 
Justificação 
Manter a situação atual em que os 
periódicos são discriminados dos li-
vros e jornais, para o efeito de imu-
nidade tributária (Constituição de 
1946, art. 31, c). 
Filinto Müller (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: prejudicada pela emen-
da n.0 63. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 531 
Autor: Senador Filinto Müller 
Art. '71 
Acrescentar um parágrafo quinto ao 
art. 71, com a seguinte redação: 

"§ 5.0 
- O Tribunal de Contas, 

ex officio ou mediante provocação 
do Ministério Público ou dos au-
ditores financeiros, se verificar a 
ilegalidade de qualquer despesa, 
inclusive as decorrentes de contra-
tos, aposentadorias, reformas e 
pensões, poderá: 

a) assinar prazo compatível 
para que o órgão da admi-
nistração pública adote as 
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providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei; 

b) em caso de não-atendimento, 
determinar a sustação, no 
que se refere a aposentado-
rias, reformas e pensões, da 
execução de ato que repute 
ilegal, e, com relação aos 
contratos, solicitar ao Con-
gresso Nacional que deter-
mine a sustação da execução 
ou as medidas que julgar 
adequadas para assegurar 
o cumprimento dos objetivos 
legais." 

Filinto Müller (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.8 Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 532 

Autor: Senador Filinto Müller 

Art. 95, § 3.o 

Acrescentar, depois do vocábulo 
"comissão", entre vírgulas, a expres-
são "eletivos". 

Justificação 

A inclusão dos cargos eletivos, no 
caso, guarda coerência com as de-
mais hipóteses previstas na redação 
do projeto. 
Filinto Müller (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 533 

Autor: Senador Filinto Müller 

Ao art. 8.0 , n.0 XVI, letra "i" 
Incluir o vocábulo "saneamento", 
depois de "águas". 
Justificação 
É conveniente tornar expressa a 
competência da União para legislar 
sôbre "saneamento", em consonân-
cia com outros dispositivos do pro-
jeto. 
Filinto Müller (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: contrário. 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 534 
Autor: Senador Eurico Rezende 
A letra a do inciso II do art. 13·1: 
terá a seguinte redação: 

"Art. 134 - .................... . 
1-

11-
a) a antiguidade apurar-se-á na 

entrância, assim como o mere-
cimento, mediante lista trípli-
ce, quando praticável." 

Justificação 
A emenda é de tôda pertinência, pois 
nem sempre se torna possível orga-
nizar lista tríplice para as vagas de 
merecimento na carreira de magis-
tratura, sobretudo nos Estados, onde 
o quadro da magistratura se movi-
menta, por vêzes, com grande inten-
sidade, em virtude Je reformas ju-
diciárias para atender à criação de 
novas comarcas e ao progresso do 
Estado. Aliás, o próprio projeto pre-
vê, no tocante ao ingresso na magis-
tratura, a indicação de candidatos, 
sempre que possível, em lista trí-
plice. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na ag.a Sessão (VO-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.o vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 535 
Autor: Senador Eurico Rezende 

Acrescente-se ao art. 134 o seguinte 
inciso: 

"V - Só por proposta do Tribu-
nal de Justiça poderá ser 
alterado o número de seus 
membros e dos de qualquer 
outro Tribunal." 

Justificação 
l!:sse dispositivo, que não consta do 
anteprojeto, reveste-se de inegável 
conveniência para prevenir que a lei 
comum altere a composição dos Tri-
bunais à sua revelia e contra as ne-
cessidades da Justiça. É princípio, 
aliás, tradicional entre nós, pois fi-
gurou nas Constituições Federais de 
1934 (art. 104, letra d), de 1937 (art. 
103, letra c) e de 1946 (art. 124, n.0 

VIII). 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 536 
Autur: Senador Eurico Rezende 
Suprima-se o § 2.0 do artigo 106. 
Justificação 

Nada recomenda que os membros 
dos tribunais decretem o impedi-
mento de seus pares, ainda mesmo 
por motivo de interêsse público 
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dada a celeuma que a decisão pode-
ria provocar, além do natural cons-
trangimento para os julgadores. 
Além disso, os juízes de qualquer 
categoria sempre responderão pelas 
suas faltas e delitos, na forma da 
legislação comum. O dispositivo pro-
posto, por conseguinte, apresenta-se 
de todo inútil e de manifesta incon-
veniência. O assunto, aliás, é de eco-
nomia interna dos tribunais e pode 
figurar no seu Regimento Interno, 
como ocorre com o Tribunal de São 
Paulo. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário: 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

El\IENDA N.o 537 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se à letra c do inciso II do artigo 
134 a seguinte redação: 
"Artigo 134 - ................... . 
I-

li 

a) ................................• 

b) ................................ . 

c) sàmente após dois anos de exer-
cício na respectiva entrância po-
derá o juiz ser promovido, salvo 
quando o interêsse público exi-
gir a dispensa dêsse estágio." 

(quando não houver juízes com In-
terstício ou desistência da promo-
ção). 
Justificação 
O preenchimento de comarcas vagas 
nem sempre pode ficar aguardando 
a conclusão do estágio mínimo dos 
juízes em condições de promoção, 
impondo-se, muitas vêzes, a redução 
do estágio, para atender aos inte-
rêsses superiores da Justiça e da co-
letividade. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: prejudicada pela 
emenda n.0 873/10. 

. O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Senador 
Wilson Gonçalves), aprovado na 42.a 
Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 578/579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão (Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções) 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 538 
Autor: Senador Eurico Rezende 

. . Renumerando-se para 3.0 o atual § 
2.0 do art. 106 ,acrescente-se o se-
guinte: 

"§ 2.0 - Os advogados contarão 
como tempo de serviço até quinze 
anos, o de exercício da profissão, 
para o efeito de aposentadoria, dis-
ponibilidade e vencimentos." 
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Justificação 
Não se justifica que a contagem do 
tempo de serviço dos advogados, 
aferida pelo exercício de sua profis-
são, tenha outro efeito senão para a 
aposentadoria, disponibilidade e ven-
cimentos, porquanto a antigüidade 
entre os elementos do quinto cons-
titucional nos Tribunais de Alçada 
não teria sentido e nem efeito prá-
tico. Além do mais, a matéria fica 
melhor colocada nas Disposições 
Preliminares do Poder Judiciário 
que no art. 134, número IV, onde 
abrangeria apenas a Justiça dos Es-
tados. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador An-

tônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 539 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se ao § 3.0 do artigo 134 a se-
guinte redação: 

"Art. 134 - ................... . 
§ },0-

§ 2.0-

§ 3.0 - Compete privativamente 
ao Tribunal de Justiça processar e 
julgar os membros do Tribunal de 
Alçada e os juízes de inferior ins-
tância, nos crimes comuns e nos 
de responsabilidade, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral 

quando se tratar de crimes elei-
torais." 

Justificação 
A emenda visa a observar a hierar-
quia dos tribunais nos Estados, como 
já se disse em relação à competên-
cia originária do Supremo Tribunal 
Federal. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.8 Sessão (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.8 Sessão 
(Câmara: 204 sim x 4 não e 2 absten-
ções) (Anais, 4.0 vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.8 Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 734). 

Emenda rejeitada na 49.8 Sessão (Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738). 

EMENDA N.0 540 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Suprima-se, no art. 112, n.0 I, letra 
b, a expressão: 

". . . e de Alçada." 
Justificação 

Os crimes comuns e de responsabi-
lidade dos membros do Tribunal de 
Alçada dos Estados devem ser ex-
cluídos da competência originária do 
Supremo Tribunal Federal e passar 
para a dos Tribunais de Justiça 
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dos Estados, poL<> são êstes os órgãos 
de hierarquia imediatamente su-
perior que os indicam, por mereci-
mento e antigüidade, para o pre-
enchimento das vagas dos Tribunais 
de Alçada. Logicamente, a compe-
tência para julgamento de tais cri-
mes deve pertencer aos Tribunais de 
Justiça dos Estados. 
Eurico Rezende (seguem-se 19 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 541 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se à letra b do inciso li do art. 
134 a seguinte redação: 

"Art. 134 - .................... . 
I- ............................ . 

11- ........................... . 

a) ...•.•.•.......•••..••....•.•.• 

b) no caso de antiguidade, o 
Tribunal poderá recusar o juiz 
mais antigo somente pelo voto 
da maioria absoluta de seus 
membros efetivos, repetindo-se 
a votação até se fixar a indi-
cação." 

Justificação 
O veto, tal como previsto no ante-
projeto, é inexeqüível, constituindo 
letra morta. É mister fazê-lo ope-
rante como defesa necessária e im-
prescindível da instituição do Po-
der Judiciário. Bem por isso se pro-

põe que o veto seja tomado apenas 
pelo voto da maioria absoluta dos 
membros do Tribunal, o que já 
constitui garantia suficiente e justa 
para o magistrado mais antigo, ao 
mesmo tempo que configura uma 
segurança para se afastarem os 
maus elementos da magistratura. É 
o critério, aliás, adotado pela pró-
pria Constituição para a declaração 
da inconstitucionalidade das leis ou 
de atos administrativos. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.• Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 542 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se ao § 5.0 do artigo 134 a se-
guinte redação: 

"Art. 134 - .................... . 
§ l.o 

§ 2.0 

§ 3.0 

§ 4.0 

o. o •••••••• •••••••••••• •• 

o ••••••••••••••• ••••••• •• 

. o····· ............ ·····• 

o •••••••••• ••••••••••• ••• 

§ 5.0 
- Serão inalteráveis a divi-

são e a organização judiciária, 
salvo proposta motivada do Tri-
bunal de Justiça." 

Justificação 
É de tôda conveniência que a ini-
ciativa da alteração da divisão e or-
ganização judiciária pertença aos 
Tribunais de Justiça, em cada Es-
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tado, para salvaguardá-los dos ma-
léficos efeitos dos in~rêsses poli-
ticos. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão <vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 543 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se ao § 1.0 do artigo 134 a se-
guinte redação: 

"Artigo 134 - ................. . 
§ 1.o - A lei poderá criar, median-
te proposta do Tribunal de Jus-
tiça: 
a) Tribunais inferiores de 2.a ins-

tância com alçada em causas 
· de valor limitado ou de espé-
cie ou de umas e outras." 

Justificação 
É óbvio que os Tribunais inferiores 
de 2.a instância só devam ser cria-
dos mediante proposta dos Tribu-
nais de Justiça dos Estados, porque 
só êstes possuem exato conhecimen-
to das necessidades da Justiça. E ca-
lamitoso seria entregar matéria de 
tanta relevância à iniciativa do le-
gislador ordinário, que poderia ain-
da sofrer os influxos da política. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques) 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 544 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se ao inciso III do artigo 134 a 
seguinte redação: 

"Artigo 134 - ................. . 
I- ............................ . 

11- .......................... .. 

111 - o acesso ao Tribunal de Jus-
tiça, ressalvado o disposto no item 
IV, dar-se-á por antiguidade e por 
merecimento, alternadamente; a 
antiguidade apurar-se-á na últi-
ma entrância e o merecimento 
mediante lista tríplice de juízes de 
direito desta e da entrância ime-
diatamente inferior." 

Justificação 

Com a supressão do período final do 
inciso III, restabelece-se perfeito 
equilíbrio entre os juízes dos Tribu-
nais de Alçada, tanto os de carreira 
como os componentes do quinto 
constitucional. 

Isso porque na segunda alínea do 
inciso IV, do mesmo dispositivo, que 
reserva um quinto da composição de 
qualquer Tribunal a advogados e 
membros do Ministério Público, con-
cede-se-lhes ainda o direito de 
disputar as vagas do Tribunal, de-
correntes do afastamento dos mes-
mos membros do quinto constitu-
cional. 
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Em consequencia, como a primeira 
disposição do inciso III do artigo 
134 poderia justificar o entendimen-
to de que os juízes do Tribunal de 
Alçada, sem qualquer distinção, po-
deriam concorrer às vagas do Tri-
bunal de Justiça, faz-se mister re-
servar as vagas de carreiras aos juí-
zes de carreira, e as correspondentes 
ao quinto constitucional aos inte-
grantes dêsse mesmo quinto. Do 
contrário, com o correr do tempo, o 
quinto transformar-se-á em quarto, 
em terço, metade ou mais. 
E isto, em manifesto desestímulo 
para os magistrados de carreira. 
Eis aí por que se torna necessária 
a supressão do período final do in-
ciso III do artigo 134, por via da no-
va redação ora oferecida. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 545 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Suprima-se o parágrafo único do 
artigo 112. 
Justificação 
Além de vasado em linguagem am-
bígua e confusa, o dispositivo ja-
mais atingirá, ao que se supõe, a 
sua finalidade, que é de filtrar os 
recursos extraordinários por diver-
gência jurisprudencial. Só à parte 

interessada é que se deverá resenar 
essa faculdade, como é curial. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de. Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 546 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se ao inciso IV do art. 134 a se-
guinte redação: 

"Art. 13-1- ..................... . 

I 

II 

111 
IV - na composição de qualquer 

Tribunal será preenchido 
um quinto dos lugares por 
advogados em efetivo exer-
cício na profissão, e por 
membros do Ministério Pú-
blico, todos de notório me-
recimento e idoneidade 
moral, com dez anos, pelo 
menos, de prática forense. 
As vagas do Tribunal que 
devem ser providas por ad-
vogados ou por membros 
do Ministério Público serão 
p r e e n c h i d as, respecti-
vamente, por advogados ou 
membros do Ministério Pú-
blico indicados em lista 
tríplice. Onde houver Tri-
bunal de Alçada, ao preen-
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chimento das vagas reser-
vadas ao quinto constitu-
cional, nos Tribunais de 
Justiça, poderão concorrer 
os ocupantes das respecti-
vas categorias daquele Tri-
bunal." 

Justificação 
A nova redação do item quarto do 
art. 134 é necessidade imperiosa 
para eliminar as incorreções de que 
se reveste o texto original e ainda 
para ajustá-lo devidamente ao item 
III do mesmo dispositivo. Assim 
como é justo e legítimo garantir o 
acesso dos membros do quinto cons-
titucional dos Tribunais de Alçada 
para os Tribunais de Justiça, quan-
do nestes se abrirem vagas dessa 
natureza, não se poderá permitir que 
esta faculdade prejudique os juízes 
de carreira, desestimulando-os pela 
competição, dentro dela, dos mem-
bros do quinto constitucional. As va-
gas do quinto devem, pois, ser 
ocupadas pelos representantes das 
classes dos advogados e do Ministé-
rio Público. ftles, porém, não devem 
concorrer com os juízes de carreira, 

·no tocante às vagas dessa espécie, 
como é óbvio. 
Eurico Rezende (seguem-se assina-
turas de 18 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

A da ucto Cardoso: pela prejudicialidade, 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista, pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Wilson 
Gonçalves) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 578/579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-

nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 547 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se ao inciso IV, do art. 134, a 
seguinte redação: 

Art. 134 - ..................... . 
l-

!1-

III-

o. o •••••• o o •••••••••••••• o. 

• o o •••••• o. o o ••••• o •••••• o. 

IV - Substitua-se a redação dês-
se dispositivo do anteproje-
to pelo seguinte: "Na com-
posição de qualquer Tribu-
nal será preenchido um 
quinto dos lugares por ad-
vogado em efetivo exercí-
cio na profissão, e por 
membros do Ministério Pú-
blico, todos de notório me-
recimento e idoneidade 
moral, com dez anos, pelo 
menos, de prática forense. 
As vagas do Tribunal que 
devam ser providas por 
advogados ou por membros 
do Ministério Público serão 
p r e e n c h i d a s, respecti-
vamente, por advogados ou 
por membros do Ministério 
Público indicados em lista 
tríplice. Onde houver Tri-
bunal de Alçada, ao preen-
chimento das vagas reser-
vadas ao quinto constitu-
cional, nos Tribunais de 
Justiça, poderão concorrer 
os ocupantes das respecti-
vas categorias daquêle Tri-
bunal." 
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Justificação 
A nova redação do item quarto do 
art. 134 é necessidade imperiosa 
para eliminar as incorreções de que 
se reveste o texto original e ainda 
para ajustá-lo devidamente ao item 
III do mesmo dispositivo. Assim 
como é justo e legítimo garantir o 
acesso dos membros do quinto cons-
titucional dos Tribunais de Alçada 
para os Tribunais de Justiça, quan-
do nestes se abrirem vagas dessa 
natureza, não se poderá permitir 
que esta faculdade prejudique os 
juíze3 de carreira, desestimulando-os 
pela competição, dentro dela, dos 
membros do quinto constitucional. 
As vagas do quinto devem pois ser 
ocupadas pelos representantes das 
classes dos advogados e do Ministé-
rio Público. 1l:les, porém, não devem 
concorrer com os juízes de carreira, 
no tocante às vagas dessa espécie, 
como é óbvio. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
Pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.11 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 548 

Autor: Senador Filinto Müller 

Art. 158, I 

Acrescentar, depois do vocábulo 
"trabalhador", a expressão: 

"bem como o salário-família". 

Justificação 
A legislação vigente já distingue o 
salário-mínimo do trabalhador do 
salário-família; a emenda visa a 
manter a situação atual. 
Filinto Müller (seguem-se assinatu-
ras de 19 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 838/16. 

O Parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 5'43, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 549 

Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 98, § 2.o 

Incluir, após a expressão "carreira 
diplomática", os vocábulos 

"e do magistério superior". 
Justificação 
A emenda se ajusta ao texto do pro-
jeto e corresponde ao que já !icou 
estabelecido, em legislação ordiná-
ria, quanto ao magistério superior. 
Filinto Müller (seguem-se assinatu-
ras de 20 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho, pela prejudicialidade. 
O Parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 
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Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

El.UENDA N.0 550 
Autor: Senador Filinto Müller 

No preâmbulo, leia-se: 
"O Congresso Nacional, sob a pro-
teção de Deus, promulga a seguin-
te" 

Justificação 
Redação mais concisa. 
Filinto Müller (seguem-se assinatu-
ras de 19 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator !oi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
,Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 551 
Autor: Senador Filinto Müller 

Acrescente-se nas Disposições Gerais 
e Transitórias: 

"Art. - É fixada em sessenta e 
seis quilômetros a faixa de fron-
teira de domínio da União. 
Parágrafo único - São válidos os 
títulos de propriedade de terras 
concedidas pelos Estados na faixa 
de fronteira até a presente data." 

Justificação 
O problema da chamada faixa de 
fronteira se arrasta há longos anos, 
notadamente nos Estados de Mato 
Grosso e do Paraná, sem que para 
êle haja uma solução adequada. 
A emenda ora proposta visa a res-
guardar os interêsses dos Estados li-

gados à ocupação pacífica e ao de-
senvolvimento efetivo das áreas 
fronteiriças e, também, amparar os 
desbravadores que, de boa-fé, se ins-
talaram nessas áreas, aí desenvol-
vendo sua atividade honesta e cons-
trutiva. 
Filinto Müller, (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável (Ret. de 3 
de janeiro de 1967). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., pá-
ginas 538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 552 
Autor: Senador Filinto Müller 

Art. 180 
Substituir a redação do projeto pela 
seguinte: 

"Esta Constituição será promul-
gada, simultâneamente, pelas Me-
sas das Casas do Congresso Na-
cional e entrará em vigor no dia 
15 de março de 1967." 

Justificação 
A emenda simplifica a promulgação, 
a exemplo do que se tem feito com 
a das emendas à Constituição. 
Filinto Müller (seguem-se assinatu-
ras de 19 Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: p r e j u di cada pela 
emenda n.0 838/22. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
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Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer f a v o rá v e 1, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 553 

Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 167, § 2.0 

Substituir o vocábulo 
"ramos" 
por 
"graus". 

Justificação 
Redação mais adequada. 
Filinto Müller (seguem-se assinatu-
ras de 19 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: p r e j u di cada pela 
Emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário 
met. de 12-1-67). 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.o vol., 
págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário .... 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 a 
821). 

Emenda rejeitada na 55." Sessão -
(Câmara: 9 sim x 206 não e 6 absten-
ções) (Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 554 

Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 115, letras b e c 
Substituir a expressão 

"Diretor-Geral do Departamento 
Federal de Segurança Pública", 

pelo seguinte: 
"responsável pela direção da po-
lícia federal". 

Justificação 
O art. 8, n.0 VII, usa da expressão 
"polícia federal", que é genérica; a. 
emenda facilitará a mudança de de-
nominação, por lei ordinária, do ór-
gão incumbido dessa tarefa policial. 
Filinto Müller (seguem-se assinatu-
ras de 19 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.o vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 555/1/2/3/4 

Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 67, §§ 3.0 , 4.0 e 5.0 

Cancelar a segunda parte do § 3.0 , 

que diz: 

"Essas emendas somente poderão 
ser rejeitadas pelo voto da maio-
ria absoluta dos membros da Câ-
mara." 

Acrescentar depois do vocábulo "Se-
nado", seguido de ponto e vírgula, a 
expressão: 

"findo êsse prazo, sem deliberação, 
as emendas serão tidas como apro-
vadas e o projeto enviado à san-
ção." 

Cancelar o § 4.0 
O atual § 5.0 passa a ser o § 4.o 

Justificação 
A redação atual permite a repetição, 
no Senado, de emendas já rejeitadas 
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pela Câmara e que tenham êxito, 
afinal, por simples expediente par-
lamentar, dada a exigência de quo-
rum elevado para a sua rejeição, 
pela Câmara. Além disso, abrevia-se 
o processo de votação do orçamento. 
Filinto Müller (seguem-se assinatu-
ras de 19 Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 556 

Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 161, § 1.0 

Acrescentar,depois de vocábulo "fe-
deral", a expressão: "na forma da 
lei". 

Jmtificação 
A emenda visa a afastar dúvida!l. 
suscitadas, quanto às concessões ou 
autorizações previstas no mesmo dis-
positivo, tornando expresso que a lei 
estabelecerá os critérios, condições e 
têrmos para a sua outorga. 
Filinto Müller (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Ma r in h o: prejudicada pela 
emenda n.0 280. 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: favorável. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
. judicialidade. 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 578/9.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 53.a. Sessão. 
- (Câmara: 219 sim e 4 abstenções.) -
(Anais, 4.0 vol., págs. 781 a 792.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na . 
53.a. Sessão. - (Anais, 4.0 vol., págs. 
792/3.) 

Emenda aprovada na 53.a. Sessão. -
(Câmara: 224 sim e 4 abstenções. Se-
nado: 48 sim). (Anais, 4.o vol., págs. 
796/8.) 

EMENDA N.0 557 

Autor: Senador Filinto Müller 

Art. 59, § 1.o 

Incluir, depois do vocábulo "aumen-
tem", a expressão "ou discriminem". 

Justificação 

A emenda guarda a coerência com 
outros dispositivos do projeto, quan-
to à tramitação legislativa, em as-
sunto dessa natureza. 
Filinto 1\lüller (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 538, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 558 

Autor: Senador Filinto Müller 

Art. 27 

Substituir a redação do projeto pela 
seguinte: 
"A União distribuirá aos Estados, ao 
Distrito Federal e Municípios: 

I - quarenta por cento da arre-
cadação a que se refere o 
art. 21, n.0 VII; 

11 - sessenta por cento da arre-
cadação do impôsto a que se 
refere o art. 21, n.0 IX; 

111- noventa por cento da arreca-
dação a que se refere o art. 21, 
n.0 X. 

Parágrafo único - A distribuição 
far-se-á nos têrmos da lei federal, 
que poderá dispor sôbre a forma e 
os fins de aplicação dos recursos dis-
tribuídos, obedecido o seguinte cri-
tério: 

a) nos casos dos n.os I e li, propor-
cional à superfície, população, 
produção e consumo, adicionan-
do-se, quando couber, no tocan-
te ao n.0 li, uma cota compen-
satória da área inundada por re-
servatórios; 

b) no caso do n.o Ili, proporcional à 
produção." 

Justificação 
A redação da emenda visa a suprir a 
omissão do texto do projeto quanto 
à energia elétrica (art. 21, n.0 IX); o 
parágrafo único discrimina as hipó-
teses, a fim de que o legislador fe-
deral possa fazer uma distribuição 
eqüitativa dos recursos arrecadados. 
1!: mantido o critério atual de distri-
buição constante da lei do impôsto 
único sôbre energia elétrica, e dá-se 
aos Estados uma compensação pelas 

perdas de receita decorrentes de 
inundação de áreas expropriadas. 
Filinto Müller (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pela emenda 
n.0 327. 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548.) 

E.!UENDA N.0 559 
Autor: Senador Filinto Müller 
Art. 167, § 3.0 

Redigir desta forma o dispositivo: 
"§ 3.o - o ensino primário oficial é 
gratuito para todos; o poder públi-
co concederá bôlsas aos estudantes 
de grau médio ou superior, carentes 
de recursos, que demonstrem efetivo 
aproveitamento, exigido o posterior 
reembôlso dêste último grau." 
Justificação 
A emenda acrescenta as palavras ini-
ciais e mantém as demais expressões 
do projeto. A conveniência do acrés-
cimo é óbvia, quanto à gratuidade 
do ensino primário oficial. 
Filinto .!Uüller (seguem-se 19 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: p r e j u di cada pela 
emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senado r Antônio 
Carlos Konder Reis. 



-576-

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 560 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

TíTULO I - CAPíTULO VII 
SEÇAO VII - Dos Funcionários Pú-
blicos 
Redija-se do seguinte modo o § 1.0 , 

do art. 98: 
"No caso do n.0 III, o prazo é redu-
zido a trinta anos para as mulheres, 
e a 25 anos, se o serviço público fôr 
de efetivo exercício do magistério 
primário." 

Justificação 
A aposentadoria aos 25 anos para o 
magistério primário não se justifica 
apenas pela natureza especial da ati-
vidade, 'que implica em inevitável 
desgaste de saúde ao professor pri-
mário, mas, ainda, no declínio de sua 
eficiência no trabalho, em prejuízo 
da educação básica do País, a qual 
é, sem dúvida, a do primeiro grau. A 
exceção deve ser reconhecida como 
imperativo de interêsse nacional 
maior, que não pode estar condicio-
nado à preocupação de redução de 
despesas na solução de problema a 
que está prêso seu próprio destino. A 
medida não tem nenhum cunho de 
privilégio que acaso pudesse confli-
tar com as normas gerais de igual-
dade que dão substratum filosófico 
ao regime democrático. Ao revés, im-
põe-se como necessidade imperiosa, a 
fim de que não se sacrifique a prepa-
ração das novas gerações para o de-
safio da vida e do futuro. O Congres-
so Nacional e as autoridades do País 
não podem ignorar essa realidade. 

Daí merecer total acolhida a emen-
da proposta. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: contrário: 
"1. Pretendem as emendas reduzir 
para 25 anos de serviço o tempo pa-
ra aposentadoria das professôras do 
ensino primário. 
2. A matéria está disciplinada na 
Emenda n.0 116, que atribui à lei or-
dinária, atendendo à natureza espe-
cial do serviço, reduzir os limites de 
tempo e de idade para a aposenta-
doria. É preferível a redação dessa 
emenda, porque não especifica quais 
os casos de aposentadoria especial-
é possível sempre ao legislador, na lei 
ordinária, definir novos casos e su-
primir outros. 
3. Opino pela rejeição das emen-
das. - Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 561 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

TíTULO I - CAPíTULO VII 
SEÇAO VII - Dos Funcionários Pú-
blicos 
Acrescente-se o seguinte parágrafo 
ao art. 99: 

"Parágrafo - Atendendo à natu-
reza especial do serviço, poderá a 
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lei reduzir os limites referidos nos 
n.0 s II e III dêste artigo a perío-
dos nunca inferiores a 65 e 25 
anos, respectivamente." 

Justificação 
Nada mais razoável do que restabe-
lecer-se, com restrição inovada, ês-
se preceito (§ 4.0 , do art. 191) da 
Constituição atual. E' que os servi-
ços públicos federais, estaduais e 
municipais são da mais diversa na-
tureza e, portanto, merecendo da 
administração tratamento corres-
pondente ao esfôrço e dispêndio de 
energia de cada qual. A norma ge-
nerálizadora e abrangente de todos 
nas mesmas exigências se tornará 
iníqua, em face da estrutura do re-
gime. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: favorável em parte: 
"Visa a emenda a atribuir à legis-
lação ordinária a fixação dos limi-
tes da idade e tempo de serviço pa-
ra a aposentadoria, atendida a na-
tureza especial do serviço, desde que 
aquêles limites não sejam inferiores 
a 65 e 25 anos, respectivamente. 
2. A Emenda n.0 116, do Sr. De-
putado Arruda Câmara, também 
disciplina a matéria, e sôbre ela 
emiti parecer favorável. A aprova-
ção desta emenda do Sr. Deputado 
Guilherme Machado na parte fi-
nal - " ... nunca inferiores a 65 e 
25 anos, respectivamente" - com-
pletaria a do Sr. Deputado Arruda 
Câmara. 
3. Opino, assim, pela aprovação, 
em parte, da emenda. - Deputado 
Accioly Filho, Sub-Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte "para completar a emenda 
116". 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
"aprovar a emenda n.0 116, com a su-
pressão da expressão "ou periculosida-
de do serviço" e adição da parte da 
emenda n.0 561 que diz: "nunca inferior 
a 65 e 25 anos, respectivamente, de tal 
forma que o texto composto fique assim 
redigido: "atendendo à natureza espe-
cial do serviço, a lei poderá reduzir os 
limites de idade e de tempo de serviço, 
nunca inferior a 65 e 25 anos, respecti-
vamente, para a aposentadoria volun-
tária com as vantagens do item I do art. 
99." 

Apresentado e aprovado na 51.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., págs. 752/6.) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
51.B Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 756/7.) 

Emenda aprovada, nos têrmos do Re-
querimento de preferência, na 51.a Ses-
são. Câmara: 219 sim e 5 abstenções -
Senado: 44 sim. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 760/1.) 

EMENDA N.0 562 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se ao art. 100, Seção VII, 
Capítulo VII do Título I o seguinte 
parágrafo: 

"§ 3.0 - A exigência da letra b 
do § 1.0 será dispensada, se o 
cargo eletivo fôr gratuito." 

Justificação 
Não se pode aceitar a restrição, a 
que se refere a emenda, ao servidor 
que concorrer a cargo eletivo gra-
tuito, como é, por exemplo, o caso 
dos vereadores. Do contrário, esta-
ria a Constituição criando, fora de 
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sua sistemática, nôvo caso de ine· 
legibilidade, de caráter discrimina· 
tório, conflitante com o princípio da 
igualdade perante a lei. 
Guilherme 1\Iachado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

El\IENDA N.0 563 

Autor: Deputado Guilherme 1\Iachado 
Acrescente-se à Seção VII do Capí-
tulo VII do Título I o seguinte ar-
tigo: 

"Art. - A remoção, a transferên-
cia e a destituição do pessoal do 
magistério primário e dos servi-
ços fazendários estaduais somen-
te se farão mediante parecer pré-
vio conclusivo de comissão técni-
ca." 

Justificação 
E' esta a grande oportunidade de se 
tentar separar, nos setores fazendá-
rios e de educação, a administração 
da política partidária, de vez que 
neles, quase sempre, com maior in-
tensidade, se verifica a interferên-
cia danosa dos interêsses das fac-
ções políticas. 
O órgão técnico sugerido poderá dar 
segurança e tranqüilidade aos ser-
vidores do ensino e da Fazenda Pú-
blica, no cumprimento de seus de-
veres. Ocorre acentuar, ainda, que 

vem êle ajustar-se à norma da neu-
tralidade política no serviço públi-
co. 
A guisa de exemplo, a comissão po-
deria constituir-se de representan-
tes do Ministério Público (a lei), do 
Conselho Estadual de Educação (o 
magistério) e do Conselho Regional 
de Contadores (a Fazenda). 
Guilherme 1\Iachado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: contrário : 
"1. Pretende a emenda que a re-
moção e destituição do pessoal do 
magistério primário e dos serviços 
fazendários estaduais somente se 
farão depois de ouvida uma comis-
são 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 ocor-
rer mediante processso administra-
tivo ou em virtude de sentença. Ain-
da antes de completar o prazo para 
a estabilidade, o servidor está a sal-
vo do arbítrio, pois só será exone-
rado, durante o estágio probatório, 
em inquérito administrativo ou apu-
rada a inconveniência de sua ma-
nutenção no serviço público (arts. 
15 e 83, parágrafo único, do Estatu-
to). 
3. Não há, assim, necessidade de 
fixar na Constituição garantias que 
já existem na legislação ordinária e 
que a esta pertencem. 
4.0pino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 
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Requerimento de destaque (João Her-
culino) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 564 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
O § 2.0 do art. 99, Seção VII, Capí-
tulo VII, Título I, passa a ter a se-
guinte redação: 

"§ 2.0 - Os proventos da inativi-
dade serão revistos sempre que, 
por motivo de alteração do poder 
aquisitivo da moeda, se modifi-
carem os vencimentos dos funcio~ 
nários em atividade, aplicando-se 
o princípio da paridade." 

Justificação 
Pelo projeto, o objetivo é, incontes-
tàvelmente, a consagração da pari-
dade de vencimentos entre os ina-
tivos e os funcionários em ativida-
de. Tanto que o motivo da revisão 
de vencimentos de uns e de outros 
é o mesmo. Acontece, porém, que 
êsse dispositivo não tem sido cum-
prido de acôrdo com tal entendi-
mento. Daí a necessidade de se evi-
tarem quaisquer expedientes que 
visem a descumpri-lo, bastando, pa-
ra isso, a menção, expressa na 
emenda, ao princípio da paridade. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrá-

rio. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 

contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 565 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
Acrescente-se à Seção VII do Capi-
tulo VII do Título I o seguinte ar-
tigo: 

"Art. - Fica instituída a neutra-
lidade política no serviço público, 
nos têrmos da lei." 

Justificação 

A ação administrativa deve exercer-
se com absoluta imparcialidade, em 
face dos interêsses dos cidadãos. A 
continuidade e a generalidade do 
serviço público são incompatíveis 
com a atuação facciosa do servidor 
público. 
O princípio que a emenda consubs-
tancia evitará os atos de persegui-
ção política ainda correntios, quan-
do do revezamento das correntes 
políticas no poder. O funcionário 
serve ao Estado e não às organiza-
ções políticas. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho, contrário: 

"1. A emenda pretende incluir dis-
positivo que institui a neutralidade 
política no serviço público, nos têr-
mos da lei. 
2. É da própria natureza do servi-
ço público não estar êle atrelado a 
interêsses estranhos à coletividade; 
é exatamente público o serviço por-
que é prestado visando ao bem cole-
tivo. 
3. Não é preciso proclamar uma 
neutralidade política que é inerente 
ao conceito do serviço público. 
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4. A legislação ordinária poderá 
definir crimes por violação dêsse 
princípio, e assim já o faz o Código 
Penal (art. 319) e reproduz em ou-
tro plano o Código Eleitoral (arts. 
300 e 377). 
5. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador António 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 566 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se o parágrafo abaixo ao 
art. 167, Título IV - Da Família, da 
Educação e da Cultura: 

"§ - O Estado celebrará convê-
nios com as organizações sindicais 
de trabalhadores para a conces-
são de bôlsas de estudo, na forma 
da lei." 

Justificação 
Em muitas hipóteses, é de todo inte-
rêsse que os próprios sindicatos ope-
rários assumam a responsabilidade 
da distribuição de bôlsas de estudo, 
tornando mais profícuos os esforços 
do poder público na solução do pro-
blema. Aliás, o Govêrno atual já ini-
ciou a experiência de distribuição de 
bôlsas de estudo através dos sindi-
catos e com resultados satisfatórios, 
ao que tudo indica. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador António 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
págs. 578/579). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 

Câmara: 204 sim; 4 não e 2 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. 

Câmara: 7 sim; 205 não e 3 absten-
ções (Anais, 4.0 vol., pág. 738). 

EMENDA N.0 567 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
Redija-se do modo seguinte o § 3.0 

do art. 167 do Título IV - Da Fa-
mília, da Educação e da Cultura. 

"§ 3.0 - O poder público conce-
derá bôlsas aos estudantes de grau 
médio e superior, carentes de re-
cursos, que demonstrarem efetivo 
aproveitamento e, durante o cur-
so, os convocará, na forma que a 
lei dispuser, para 3. campanha na-
cional de alfabetização de adoles-
centes e adultos, como contrapres-
tação do benefício recebido." 

Justificação 
Reputamos que nada mais justo do 
que mobilizar a energia e o civismo 
da mocidade que consiga o privilé-
gio de educar-se gratuitamente em 
benefício dos que não o lograram. O 
reembôlso do custo da instrução que 
tenha ela obtido se deverá fazer em 
esfôrço e trabalho a favor dos que 
não tiveram a oportunidade que o 
Estado lhe abra para a conquista da 
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vida através de mais eficientes ins-
trumentos de ação. Os que tenham 
tido estudo gratuito devem dar à 
Nação contribuição correspondente 
em prol dos que tenham sido sacri-
ficados por não terem podido alcan-
çá-la. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator -Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (João Her-
culino) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 578/579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol. páginas 820 
e 821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim; 206 não e 6 absten-

EMENDA N.O 568 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
O art. 167, caput, do Título IV - Da 
Família, da Educação e da Cultura 
- passa a ter a ter a seguinte re-
dação: 

"Art. 167 - O ensino é livre à ini-
ciativa particular e deve visar à 
educação para a comunidade, a vi· 
da e o desenvolvimento, sob a ins-
piração dos princípios de liberdade 
e solidariedade humana." 

Justificação 
A filosofia educacional mais ajus-
tada ao nosso tempo e à nossa rea-

lidade implica na preparação da vi-
da e do regime democrático. 
A educação meramente acadêmica é 
luxo a que não nos podemos en-
tregar, quando sabemos que mais de 
50% da população· brasileira tem me-
nos de 20 anos e dêsse total é mí-
nima a percentagem dos que logram 
concluir o curso primário. Precisa-
mos ser realistas e objetivos no tra-
to do problema, começando de bai-
xo para cima como se constrói. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Ma r in h o: prejudicada pela 
Emenda n.O 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão, (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 569 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
Acrescente-se ao art. 150 o seguinte 
parágrafo: 

"Parágrafo único - Para conver-
ter-se em lei, o projeto que dis-
ponha sôbre a matéria dêste ar-
tigo, dependerá de aprovação pelo 
voto da maioria absoluta dos mem-
bros de cada uma das Câmaras 
do Congresso Nacional." 
Guilherme Machado (seguem-se 
109 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela emen-
da n.0 326. 
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"Emendas n.os 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, 130-58, 
569, 433, 524, 690, 825, 775, 883, e 
766 - Atendidas, na essência, no to-
do ou em parte, com a aprovação da 
Emenda n.O 326. Por isto, prejudi-
cadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão, (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EJ.UENDA N.0 570 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
Acrescente-se o seguinte artigo no 
Título III - Da Ordem Econômica 
e Social: 

"Art. - É reconhecido o direi-
to de greve, cujo exercício será re-
gulado em lei." 

Justificação 
Tão-somente por um lapso não deve 
ter figurado no projeto a garantia 
do direito de greve, cujo restabele-
cimento se impõe à simples observa-
ção feita. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário (Ret. de 
3-1-67) o 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 571 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
O art. 159 do Título III - Da Or-
dem Econômica e Social - passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 159 - É livre a associação 
profissional ou sindical, vedada a 
segunda reeleição de seus dirigen-
tes: a sua constituição, a repre-
sentação legal nas convenções co-
letivas de trabalho e o exercício de 
funções delegadas de poder públi-
co será regulado em lei." 

Justificação 
A vedação colimada na emenda tem 
o propósito de permitir maior re-
vesamento nas lideranças de classe 
ou sindicais, evitando a perpetuação 
de grupos dirigentes, dentro do cír-
culo vicioso de se prestigiarem, por-
que se elegem, e se elegem, porque 
se prestigiam à custa dos cargos. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: p r e j u di cada pela 
Emenda n.0 641. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
j udicialldade. 

Requerimento de destaque (João Her-
culino, aprovado na 42.a Sessão, (Anais 
4.0 vol., págs. 578/579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
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55.a Sessão, (Anais, 4.0 vol., págs. 820 
e 821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão (Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções) 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N. 572 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Modifique-se o Ttítulo III - Da Or-
dem Econômica e Social - para "Da 
Ordem Econômica e Bem-Estar So-
cial". 
Justificação 
O Título "Da Ordem Econômica e 
Social" abrange dispositivos que vi-
sam também ao bem-estar social. 
Ademais, a emenda sugerida lhe dá 
mais rico conteúdo de filosofia so-
cial moderna, mormente se aceitas 
várias outras sugestões apresentadas 
em outras emendas, que se enqua-
dram mais perfeitamente na concep-
ção do "Well-Fare State". 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário (Ret. de 3 
de janeiro de 1967). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 573 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se ao Título III - Da 
Ordem Econômica e Social - o se-
guinte artigo: 

"Art. - A lei estabelecerá cri-
térios para a concessão de estí-
mulos e benefícios às emprêsas 

econômicas, tendo em vista sua 
participação nos lnterêsses e ser-
viços da· comunidade nacional." 

Justificação 
As emprêsas econômicas que não 
tenham por finalidade apenas o lu-
cro, mas, ainda, ajudem a comuni-
dade nacional pela disposição de 
participar efetivamente da solução 
de problemas coletivos, hão de me-
recer tratamento especial dos po-
dêres públicos, quanto a estímulos e 
benefícios. 
O Govêmo atual já tem tido a 
inspiração de criar condições mais 
favoráveis a êsses tipos de emprê-
sa, através de legislação ordinária. 
Cumpre, todavia, que o Estado 
se comprometa, constitucionalmen-
te, com o estimulo a essas organi-
zações econômicas, a fim de que se 
acelere o processo de nosso desen-
volvimento econômico e prosperida-
de social. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário (Ret. de .. 
3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 574 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se ao Título III - Da 
Ordem Econômica e Social - o se-
guinte artigo: 
"Art. - Fica instituído o crédito 
profissional, na forma que a lei dis-
puser." 
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Justificação 
A instituição do crédito profissional 
visa a beneficiar os trabalhadores 
de atividades autônomas, sob regime 
de emprêgo, ou liberal, através de 
financiamento especial destinado à 
aquisição de ferramentas, instru-
mentos e acessórios de trabalho. 
No Brasil, não tivemos ainda ne-
nhuma iniciativa de caráter consti-
tucional, com a preocupação de for-
talecer a classe média, que consti-
tui, sem dúvida, em todo o mundo, 
a grande fôrça de resistência à pre-
gação comunista. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável (Ret. de 
3-1-67). 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão: Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 575 

Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se ao Título III - Da 
Ordem Econômica e Social - o se-
guinte artigo: 

"Art. - O Estado estimulará a 
formação das comunidades de 
trabalho e suas atividades." 

Justificação 
A livre associação entre o capital e 
o trabalho, para o exercício das ati-
vidades econômicas, constitui expe-
riência moderna de valorização do 
homem frente ao capital. Tem ela 
fundamentalmente o objetivo de dar 
ao trabalho, no seu sentido humano 
e pessoal. o relêvo que a filosofia 
espiritualista lhe confere na estru-
tura da emprêsa, na qual o capital 
é coisa, enquanto o trabalho repre-
senta o homem. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konper Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 576 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
O Item IV do Título III - Da Or-
dem Econômica e Social - passa a 
ter a seguinte redação: 

"IV - A harmonia e a solidarie-
dade entre os fatôres de 
produção, mediante a cria-
ção, na forma da lei, de 
conselhos e co·gestão nas 
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emprêsas privadas ou pú-
blicas." 

Justificação 
A participação direta dos trabalha-
dores nas emprêsas, através da co-
gestão ou indireta, por intermédio 
de conselhos, vem sendo fecunda 
conquista do mundo operário, no 
sentido da maior harmonia e soli-
dariedade entre os fatôres de pro-
dução, evitando-se a luta de clas-
ses, estimulada pelo comunismo. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: parecer 
favorável em parte à emenda n.0 424, 
adicionando-se trechos das emendas n.os 
519 e 576, ficando com a seguinte reda-
ção: "art. 158 -IV - participação nos 
lucros e excepcionalmente na gestão das 
emprêsas, nos casos e condições que fo-
rem estabelecidos". 

Ao enunciar, na 39.6 Sessão, as emen-
das com parecer favorável em parte, o 
Sr. Presidente prestou ao Plenário o se-
guinte esclarecimento: "A votação da 
Emenda n.0 424 compreende a votação 
das Emendas n.0 s 519 e 576 e é feita na 
redação proposta." ~ste esclarecimento 
foi confirmado pelo Sr. Relator-Geral. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 524.) 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.6 Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.6 Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e duas absten-
ções. (Anais, 4.o vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.6 Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.6 Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

Obs.: as emendas n.0 s 424 e 519 for.am 
aprovadas, em parte, na 51.6 Sessão, 
condensadas para constituirem o texto 
do art. 158, IV, com esta redação: "par-
ticipação do trabalhador nos lucros e 
integração na vida, no desenvolvimen-
to e, excepcionalmente, na sua gestão, 
nos casos e condições estabelecidos" (vi-
de tramitação das emendas n.0 s 424 e 
519.) 

EMENDA N.0 577 

Autor: Deputado Guilherme Machado 

O item li do art. 157, Título III -
Da Ordem Econômica e Social 
passa a ter a seguinte redação: 

"11 - a valorização do trabalho 
no seu sentido humano e 
pessoal, assegurado a todos 
como condição de existên-
cia digna." 

Justificação 

A concepção moderna do trabalho, • 
à luz da filosofia cristã e dos prin-
cípios de justiça social, implica no 
sentido humano e pessoal com que 
deve ser considerado na estrutura 
da emprêsa. Sàmente para o capi-
talismo ortodoxo ou liberal, já hoje 
superado, ou para as doutrinas ma-
terialistas, é que o trabalho é tido 
apenas como mercadoria. Por isso, 

- a nova Constituição do Brasil há 
de comprometer-se expressamente 
com os princípios do pensamento 
cristão, que hoje inspira as grandes 
reformas sociais e econômicas. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: contrá-

rio. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 578 

Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se ao Título III - Da 
Ordem Econômica e Social - o se-
guinte artigo: 

"Art. - A Lei criará o salário-
mínimo profissional, assegurando 
a todos que trabalhem padrão de 
vida condigno." 

Justificação 
o salário-mínimo profissional repre-
senta conquista do maior alcance 
social, nos quadros das atividades 
individuais de trabalho. E' que são 
numerosas as profissões sujeitas à 
exploração de algumas entidades 
empresariais, exatamente porque 
ainda não se atentou, em têrmos 
constitucionais, para a necessidade 
de protegê-Ias em legislação pró-
pria. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados.) 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67.) 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 579 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
Acrescente-se ao Título 111 - Da 
Ordem Econômica e Social - o se-
guinte artigo: 

"Art. - A União reconhece a 
função social do cooperativismo e 
lhe assegura, na forma da lei, a 
expansão e o desenvolvimento." 

Justificação 

Sem embargo de já existir legisla-
ção ordinária disciplinando as ativi-
dades do cooperativismo, recente-
mente revista em decreto-lei do 
Presidente da República, não se po-
derá deixar de erigir em norma 
constitucional o interêsse do Estado 
no reconhecimento de sua :função 
social, expansão e desenvolvimento. 
Aliás, essa preocupação se revela em 
várias constituições modernas. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: favorável. 
de janeiro de 1967.) 

Deputado 
(Ret. de 3 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.8 Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
<ARENA) apresentado e aprovado na 
55.8 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55." Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 580 

Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescentem-se ao art. 161 do Título 
III - Da Ordem Econômica e Social 
-- os seguintes parágrafos: 

§ - Não será dada, sem parecer 
prévio do Conselho de Segurança 
Nacional, concessão que tenha por 
objeto pesquisa ou lavra de miné-
rios considerados, na forma da lei, 
de fundamental interêsse da eco-
nomia ou segurança do País. 
§ - As concessões serão cassadas 
automàticamente se o beneficiá-
rio não iniciar a exploração, em 
nível compatível com a dimensão 
das jazidas, dentro do prazo míni-
mo de 5 (cinco) anos. 
§ - As concessões não serão da-
das por prazo superior a 20 (vin-
te) anos, podendo ser renovadas 
mediante parecer do Conselho de 
Segurança Nacional. 
§ - Os Estados em cujo territó-
rio se localizarem as jazidas mine-

rais receberão, na forma da lei, 
um percentual sôbre o valor de 
comercialização do produto extrai-
do." 

Justificação 

A matéria assume tal relevância que 
merece um tratamento normativo 
na Constituição. 
O parecer prévio do Conselho de Se-
gurança Nacional acautela os legíti-
mos interêsses do País. 
O prazo mínimo de 5 (cinco) anos 
para o início dos trabalhos de explo-
ração, em nível compatível com a 
dimensão das jazidas, além de aten-
der o prazo razoável para a implan-
tação das instalações próprias, obri-
ga, de imediato, a transformação do 
potencial em riqueza, impedindo-se 
atos de mera especulação. 
A limitação do prazo de cada con-
cessão ao período de 20 (vinte) anos, 
renovável mediante parecer prévio 
do Conselho de Segurança Nacional, 
permitirá ao Govêrno reexaminar 
o empreendimento periodicamente, 
dentro de ciclo operacional razoável, 
em função dos interêsses nacionais. 
O percentual atribuído aos Estados 
representa justa compensação pela 
perda de substância econômica de-
corrente da exaustão progressiva de 
seu potencial mineral. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.8 Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 
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Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 581 

Autor: Senador Aurélio Vianna 

Art. 165 

Redija-se assim: 
"Art. 165 - É vedada a estrangei-
ros a propriedade e a administra-
ção de emprêsas jornalísticas, de 
qualquer espécie, assim como de 
televisão e de radiodifusão." 

Justificação 
A emenda repete o texto do artigo, 
apenas incluindo, entre as emprêsas 
citadas, as de televisão, que o dispo-
sitivo esqueceu. 
Trata-se de alteração indispensável 
aos superiores interêsses do País, 
pois não se compreende que as esta-
ções de televisão possam ser de pro-
priedade de estrangeiros, ou por es-
trangeiros orientadas ou adminis-
tradas. 
Aurélio Vianna (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 582 

Autor: Senador Aurélio Vianna 
Art. 149, n.0 XVI 
Depois da palavra "perpétua", in-
clua-se "de banimento". 
Justificação 
Ao contrário do texto constitucional 
vigente, o projeto não incluiu o ba-
nimento entre as vedações de pena-
lidades. 
Ora, o banimento, pela crueza que 
o caracteriza, de há muito desapa-
receu das legislações de quase todos 
os povos civilizados, inclusive o Bra-
sil, de cuja tradição jurídica pode-
mos, a êsse respeito, orgulhar-nos. 
A emenda, pois, visa a recompor 
uma situação de direito já consa-
grada. 
Aurélio Vianna (seguem-se 20 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela emen-
da n.0 326: 

Emendas n.0 s 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-
58, 569, 433, 524, 690, 825, 775, 883 e 
766 - Atendidas, na essência, no to-
do ou em parte, com a aprovação da 
Emenda n.0 326. Por isto, prejudica-
das." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 583 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Art. 18, § 1.0 

Suprimam-se as expressões seguin-
tes: 

"resolverá os conflitos de compe-
tência tributária entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios." 

Justificação 
As expressões, objeto da eliminação 
pela presente emenda, encerram 
equívoco manifesto, ao estabelece-
rem que os conflitos de competên-
cia tributária serão resolvidos pela 
lei, quando se sabe que tal função 
é própria do Poder Judiciário. 
A lei compete a fixação de normas 
relativas à solução de conflitos, 
nunca a interferência direta na 
resolução dos mesmos, que, em ge-
ral, se apresentam in caso, com ca-
racterísticas e feições definidas. 
Aurélio Vianna (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

Veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 584 
Autor: Senador Aurélio Vianna 
Art. 104 
Suprima-se o art. 104. 

Justificação 
Trata-se de emenda que comple-
menta outra, por nós apresentada, 

relativa à colocação da seção dos 
Funcionários Públicos dentro de sua 
verdadeira posição constitucional, 
ou seja: como título específico. 
Assim, aprovada a referida emen-
da, não se justifica mais a perma-
nência do art. 104. 
Aurélio Vianna (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 585 

Autor: Senador João Abrahão 
Ao art. 137 

Dê-se a seguinte redação: 
"Art. 137 - O Ministério Público 
dos Estados, sob chefia de um de 
seus membros, será organizado 
em carreira, por lei estadual, ob-
servado o disposto nos artigos an-
teriores." 

.Justificação 
A nova redação a êste artigo incor-
pora, para efeito de uniformização 
do Ministério Público dos Estados, a 
conquista lograda pela classe nos 
mais adiantados Estados da Federa-
ção, dentre os quais assume maior 
destaque o Estado de São Paulo. 
A especialização do bacharel em Di-
reito, na carreira do Ministério Pú-
blico, aprimora sua cultura e recur-
sos técnicos, tornando-o mais sen-
sível aos requisitos da independên-
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ela e alto nível de suas funções, 
exercidas junto aos Juízes, sem ne-
nhuma subordinação a êstes, mas 
sem prejuízo da colaboração que 
empresta ao magistrado. 
Fiscal de aplicação da lei e tendo a 
seu cargo a iniciativa de promover 
a responsabilidade da autoridade 
constituída, seja qual fôr o nível de 
sua importância hierárquica, o ór-
gão do Ministério Público necessita 
do mesmo grau de independência e 
poder de iniciativa que a lei reco-
nhece ao juiz de direito. 
Tratando-se de escolha livremente 
feita pelo Governador do Estado pa-
ra a aludida chefia, o presente sis-
tema possibilita a identificação e 
melhor penetração do espírito das 
iniciativas do Govêrno com o con-
ceito de justiça, fundado na fôrça 
e prestígio do direito positivo, de-
fendido pelo Ministério Publico. 
João Abrahão · (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 586 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se à Seção VII, do Capí-
tulo VI - Da Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária -, o seguinte 
parágrafo: 

"§ 5.0 - Será obrigatório o julga-
mento da legalidade dos contra-
tos e das aposentadorias, refor-
mas e pensões, bem como o pare-

cer prévio e o registro de todos 
os empréstimos ou operações de 
crédito realizados pelo poder pú-
blico, fiscalizando-lhes a aplica-
ção." 

Justificação 

A sugestão contida na emenda tem 
por objetivo abranger a legalidade 
de atos do Poder Executivo, dos 
quais decorram ônus e obrigações 
para o Tesouro. Está, portanto, den-
tro do espírito que preside o insti-
tuto da fiscalização financeira. 

Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (João Her-
culino) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 578/579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.8 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 587 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se ao art. 35, item I, Ca-
pítulo VI - Do Poder Legislativo, 
mais a seguinte letra: 

"c) obter empréstimos ou benefí-
cios de estabelecimentos de 
crédito oficiais, salvo para a 
aquisição de casa própria nos 



- 591 

limites máximos fixados para 
todos.'' 

Justificação 

O combate à influência do poder 
econômica se deve fazer também à 
que se alcança através do influxo 
do poder político. Por isso, a medi-
da preconizada na emenda dará 
mais autoridade aos representantes 
do povo na votação das que atingem 
os demais cidadãos. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi ~ubscri

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

MDB) - coincidente - Deferido pela 
Presidência na 41.6 Sessão. (Anais, 4.0 
vol., pág. 561.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação, com o fim de rejeição (ARENA e 
MDB) apresentado e aprovado na 43.6 

Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 589.) 

Emenda rejeitada na 43.6 Sessão. Câ-
mara: 293 não x 2 sim e 32 abstenções. 
(Anais, 4.o vol., pág. 590/4.) 

EMENDA N.0 588 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se um artigo, no Capí-
tulo V - Do Sistema Tributário, na 
sua parte final, nos seguinte têr-
mos: 

"Art. - A União aplicará anual-
mente, na manutenção e desen-
volvimento do ensino, doze (12%) 
por cento, no mínimo, de sua re-
ceita de impostos, e os Estados e 
os Municípios igualmente nunca 
menos de vinte por cento." 

.Justificação 

O dispositivo reproduz, quase tex-
tualmente, o art. 92 da Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Na-
cional e é de todo interêsse que se-
ja erigido em preceito constitucio-
nal. A vinculação da despesa suge-
rida para o fim de que se forme o 
Fundo Nacional de Educação aten-
de às obrigações assumidas pelo Es-
tado no que tange à Família, Edu-
cação e Cultura. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: 

"A Emenda n.0 588 é uma das muitas 
que consagram uma vinculação da 
receita. No caso, trata-se da vin-
culação de 12% da receita de im-
postos da União e 20% da receita 
de impostos dos Estados e dos Mu-
nicípios, na razão de 20%, para ma-
nutenção e desenvolvimento do en-
sino. Se o sistema do projeto fôsse 
outro, justificar-se-ia a m:dida. 
Ocorre, porém, que a orientaçao da 
Constituição que estamos votando e 
as normas que consagra no setor da 
legislação orçamentária e financei-
ra dispensam o critério que a emen-
da preconiza, inspirada na Consti-
tuição de 1946. São indiscutíveis os 
inconvenientes da vinculação, mor-
mente tendo-se em vista a sistemá-
tica do projeto, que estabelece o 
regime dos orçamentos vinculados, 
a serem elaborados obedecidos pla-
nos e programas que serão objeto 
da aprovação do Congresso Nacio-
nal." 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 
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Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 576/577.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 589 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se o artigo abaixo no Tí-
tulo I, Capítulo I - Da Organiza-
ção Nacional. 

"Art. - O Estado estimulará a 
participação das entidades cultu-
rais, econômicas, profissionais e 
sindicais, nos objetivos funda-
mentais de sua organização e de-
senvolvimento." 

Justificação 
O Estado democrático moderno não 
pode prescindir da colaboração efe-
tiva dos grupos intermediários na 
realização de seu destino e na es-
truturação de seus planos básicos 
de progresso e desenvolvimento. A 
democracia militante atual tem de 
integrar tôdas as fôrças que essas 
instituições representam no traba-
lho e no desempenho de sua alta 
missão, bem como na afirmação da 
filosofia de vida que impregna o 
elenco dos valôres que lhe dão con-
figuração e forma, de molde a dis-
tingui-la de outros regimes que ex-
ploram demagõgicamente os an-
seios de liberdade e segurança dos 
povos. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência para 
votação de emendas destacadas (ARE-
NA) apresentado e aprovado na 49.a 
Sessão. Câmara: 204 sim x 4 não e 2 
abstenções. (Anais, 4.0 vol., págs. 714/ 
733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 49.a 
Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 590 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se ao art. 13, Capítulo 
III - Da Competência dos Estados 
e Municípios - o seguinte item: 

"VIII - Contrôle, através de .re-
gistro no Tribunal de 
Contas, de todos os atos 
e contratos referentes a 
obras públicas e quais-
quer operações que en-
volvam ônus para o Te-
souro, depois de autori-
zados pelo Governador e 
assentamento na reparti-
ção fazendária compe-
tente." 

Justificação 
Os atos que tragam ônus ao Tesou-
ro não podem ficar fora do contrôle 
dos Tribunais de Contas estaduais, 
a menos que se passe a admitir que 
a fiscalização financeira se restrin-
ja apenas à execução orçamentária, 
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o que, obviamente, não se pode jus-
tificar em face do vulto das opera-
ções e obrigações dos podêres pú-
blicos em nossos dias. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável em parte: 
"590, ainda referente ao art. 13, para 
lhe acrescentar mais um item. Fa-
vorável, com esta redação: "contrô-
le, através do Tribunal de Contas 
de todos os atos referentes a obras 
públicas e de quaisquer operações 
que envolvam ônus para o Tesouro". 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

·Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 591 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

O item V do art. 13, Capítulo III, 
passa a ter a seguinte redação: 

"V - as normas relativas aos 
funcionários públicos e fi-
xação, quanto aos Estados, 
dos critérios de formação 
dos quadros, direitos, deve-
res e obrigações do pessoal 
do magistério primário." 

Justificação 
Não se admite a diversidade de nor-
mas gerais e princípios aplicados 
pelos Estados, relativamente ao ma-
gistério primário, que, no âmbito 
nacional, deve ficar a côbro das 
influências de caráter político de 
governantes E' injusto, quando o 
interêsse da educação sobreleva aos 

de sentido político-partidário, que, 
em alguns Estados, o pessoal do en-
sino primário ainda esteja sujeito 
ao arbítrio do poder. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
CARENA) apresentado e aprovado na 

55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821.) 
Emenda rejeitada na 55.a Sessão: Câ-

mara 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 

EMENDA N.0 592 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

O item do art. 13, Capítulo III, pas-
sa a ter a seguinte redação: 

"I - a observância do dispôsto 
no art. 10, n.0 VII, e, quan-
to aos Tribunais de Con-
tas, no art. 108, no que cou-
ber." 

Justificação 
A providência contida na emenda 
constitui imposição de ordem moral, 
a fim de conferir aos Tribunais de 
Contas a autoridade necessária aos 
cumprimentos de suas atribuições. 
Além disso, somente essa sugestão 
poderá dar maior eficiência aos tra-
balhos de contrôle das Côrtes de 
Contas nos Estados. Finalmente, 
não se pode explicar que o projeto 
consagre essa prerrogativa ao Tribu-
nal de Contas da União, negando-
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a aos dos Estados, quando as ra-
zões de sua justificação são as 
mesmas. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 593 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
A letra a, item II, art. 15, Capítulo III, 

passa a ter a seguinte redação: 

"a) à decretação e arrecadação dos 
tributos de sua competência e à 
aplicação de suas rendas, obe-
decido o princípio de prioridade 
na solução dos problemas sani-
tários e de educação." 

Justificação 

A prioridade fixada na norma visa a 
assegurar melhor aplicação dos re-
cursos municipais, em face da diver-
sidade de critérios dos prefeitos, bem 
como dos níveis de preparo que, qua-
se sempre, os levam a efetuar gastos 
desordenadamente, em prejuízo da 
comunidade, principalmente quanto 

aos problemas sanitários e de educa-
ção em todo o Pais. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 576-577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do P 1 e n á r i o 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.a 
Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820-821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 594 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se ao Capítulo III o se-
guiu te artigo: 

"Art. - Será criado, em cada 
Município, na forma que a lei dis-
puser, um Conselho Comunitário, 
com atribuições de colaborar na 
solução dos problemas de educa-
ção, de segurança pública, assis-
tência social e no planejamento 
da administração local." 

Justificação 
Impõe-se a criação de órgãos perma-
nentes, na órbita municipal, capa-
zes de colaborar, com maior isenção, 
na solução dos problemas fundamen-
tais dos Municípios. Dentre êsses, 
ressaltam, sem dúvida, os previstos 
no texto da emenda, pois ligados di-
retamente à vida local, no que tem 
de mais significativo para o destino 
dos cidadãos: a segurança, a edu-
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cação, a assistência social e o desen-
volvimento. 
A título de exemplo, basta lembrar 
a distância que há entre o aspecto 
teórico das garantias dos direitos in-
dividuais e a prática abusiva das 
medidas policiais dos delegados de 
facção. O mesmo ocorre, do ponto 
de vista do arbítrio, com o problema 
da educação, em que a escolha, de 
regra, das autoridades obedece a 
critérios estritamente tendenciosos. 
Nem se pode ignorar que a execução 
da administração local, feita sem 
planejamento, está, do mesmo modo, 
sujeita a essas distorções, altamente 
prejudiciais aos interêsses públicos. 
De outra parte, o órgão proposto tem 
finalidade também educativa e mui-
to contribuirá para o desenvolvimen-
to comunitário. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, D e puta do 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

cullno) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.o vol., págs. 576-577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55." 
Sessão (Anais; 4.0 vol., págs. 820-821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 595 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Dê-se a redação abaixo ao § 4.0 do 
art. 15, do Capitulo III - Da com-
petência dos Estados e Municípios. 

"Art. 15- ... 

§ 4.0 - Os Municípios poderão 
celebrar acordos para a realização 
de obras ou exploração de serviços 
públicos de interêsse comum, cuja 
execução ficará dependendo de 
aprovação da Assembléia Legisla-
tiva e registro no Tribunal de 
Contas." 

Justificação 
Ressalta evidente que convênios des-
sa natureza não podem deixar de ser 
registrados no Tribunal de Contas. 
Por isso, a emenda vem suprir a 
omissão do projeto. 

Guilherme Machado (seguem-se 
109 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 596 

Autor: Deputado Guilherme Machado 
Acrescente-se ao art. 40 da Seção II, 
Capítulo VI, o seguinte parágrafo: 

"§ 4.0 - Não poderá ser reduzida 
a representação já fixada." 

Justificação 
A Emenda Constitucional n.0 17, em 
seu art. 4.o, alterou o art. 58 da atual 
Constituição e adotou o mesmo cri-
tério fixado no art. 40, § 2.0 , do pro-
jeto, com a ressalva de seus pará-
grafos, entre os quais o 2.0, que re-
produz os têrmos da emenda. Logo, 
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a sugestão é apenas para corrigir um 
lapso do projeto. 
Guilherme Machado (seguem-se 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 597 

Autor: Deputado Leão Sampaio 
Art. 74 

Substitua-se, in fine, votação no-
minal por: votação secreta. 

Justificação 

Em princípio somos preferentemente 
pelo sistema de eleição direta. O sis-
tema de eleição indireta é contudo 
compatível inteiramente com o re-
gime democrático e sempre teve os 
seus defensores. Uma condição po-
rém, a meu ver, terá que ser impos-
ta: o voto deverá ser secreto. Sem 
tal condição a eleição não pode ser 
considerada livre. 
Leão Sampaio (seguem 102 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrário 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 598 

Autor: Deputado Leão Sampaio 

Art. 8.0 

Substitua-se pela que se segue a re-
dação do inciso XII: 

"Organizar a defesa permanente 
contra as endemias rurais, as ca-
lamidades públicas, especialmente 
entre estas as sêcas e inundações." 

Justificação 
Visa a presente emenda a incluir, de 
maneira explícita no texto do pro-
jeto, restabelecendo, para que venha 
a constar do mesmo, dispositivo da 
Constituição de 1946, como matéria 
de competência da União, o combate 
às endemias rurais. O combate em 
apreço constitui uma das tarefas 
precípuas do Ministério da Saúde, 'l 
quem compete sua organização e 
execução. 
Leão Sampaio (seguem-se 103 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: favorável em parte retiran-
do a expressão "organizar a defesa per-
manente contra as endemias rurais e as 
calamidades públicas". 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorávfll 
em parte: 

598 - "organizar a defesa perma-
nente contra as endemias rurais e 
as calamidades públicas" (artigo 8.0 , 

inciso XII). 
Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 

vol., pág. 574). 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas (ARENA). 
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Apresentado e aprovado na 52.a Ses-
são. (Câmara: 215 sim x 3 não e 6 abs-
tenções.) (Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA). 

Apresentado e aprovado na 52.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 774). 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão. (Câ-
mara: 11 sim x 206 não e 8 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 777). 

EMENDA N.0 599 

Autor: Deputado Leão Sampaio 

Substitua-se o Título IV - Da Fa-
mília, da Educação e da Cultura -
pelo disposto nos Capítulos I e II do 
Título VI da Constituição, excluída 
a parte final do número VI do 
art. 168: 

"aos professôres, admitidos por 
concurso de títulos e provas será 
assegurada a vitaliciedade." 

Leão Sampaio (seguem-se 102 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 862 (Ret. de 3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
Pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 600 

Autor: Deputado Leão Sampaio 

Substitua-se o Capítulo IV - Dos 
Direitos e Garantias Individuais -

pelo disposto no Capítulo II da 
Constituição. 
Leão Sampaio (seguem-se 104 assi-
naturas de Deputados) . 

Tramitação 
· Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade: 
"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 e 2, 69, 739, 130-56, 
582, 657, 130-57, 289, 521, 655, 681-06, 
1-110, 432, 353, 1-109, 46-04, 82-20, 
130-58, 568, 433, 524, 690, 825, 775, 
883, e 766 - Atendidas, na essência, 
no todo ou em parte, com a aprova-
ção da Emenda n.0 326. Por isto, 
prejudicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 601 

Autor: Deputado Leão Sampaio 
Substitua-se o disposto no § 1.0 do 
art. 6.0 pela redação dos §§ 1.0 e 2.0 

do art. 36 da Constituição. 
Suprima-se o inciso V do art. 47. 
Suprima-se a parte final do art. 54: 
"ou pelo Presidente da República". 
Suprimam-se os arts. 56, 57 e seus 
respectivos parágrafos. 
Substitua-se a redação do § 2.0 do 
art. 53 pela seguinte: 

"Se o Presidente da República 
julgar urgente a medida, poderá 
solicitar que a apreciação do pro-
jeto, na forma prevista neste ar-
tigo, se faça em quarenta dias em 
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sessão conjunta do Congresso Na-
cional ou, em dez dias, se versar 
sôbre segurança nacional." 

Justificação 
A presente emenda visa a suprimir 
a delegação de atribuições de um 
Poder a outro bem como a faculdade 
outorgada ao Presidente da Repúbli-
ca de expedir decretos com fôrça de 
lei. 
Entendemos que, nos regimes demo-
cráticos, o direito de legislar deve 
constituir prerrogativa exclusiva do 
Poder Legislativo. Compete ao Po-
der Executivo cumprir e executar as 
leis emanadas do outro Poder. Nun-
ca porém elaborá-las. O projeto de 
Constituição estabelece prazos redu-
zidos para tramitação de projetos no 
Congresso quando originários de 
mensagens do Poder Executivo. Su-
gerimos na presente emenda redu-
ção bem maior dêsses prazos quan-
do o projeto enviado versar sôbre 
segurança nacional e sua matéria 
fôr considerada urgente pelo Pre-
sidente da República. 
Leão Sampaio (seguem-se 105 assi-
naturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 602 
Autor: Deputado Leão Sampaio 
Substitua-se o disposto no art. 30 
pelo que se segue: 

"Art. 30 - O Congresso Nacional 
reunir-se-á anualmente na Capital 

da República de 1.0 de março a 30 
de novembro, podendo o Regimen-
to Interno estabelecer recesso não 
superior a trinta dias." 

Justificação 

O disposto neste artigo do projeto 
estabelece que o Congresso se reuni-
rá anualmente em dois períodos: de 
1.0 de março a 30 de junho e de 1.0 

de agôsto a 30 de novembro. Os dois 
períodos de reunião constituem en-
tretanto apenas uma sessão legisla-
tiva. Se o disposto no artigo deter-
minasse que o Congresso se reuniria 
duas vêzes por ano, haveria então 
duas sessões legislativas separadas 
por recesso de um mês. Tal porém 
não ocorre. 
Em sendo assim, não poderá o Con-
gresso reunir-se por motivo algum 
durante o mês de julho. Não seria 
admissível convocação extraordiná-
ria para êsse mês por se tratar ape-
nas de intervalo a verificar-se no 
decurso da mesma sessão legislativa. 
A emenda permite o estabelecimen-
to do recesso por disposição regi-
mental. A lei interna poderá pre-
ver sua interrupção se fatos ou cir-
cunstâncias de ordem superior o exi-
girem. 
Leão Sampaio (seguem-se 105 assi-
naturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 
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EMENDA N.0 603 
Autor: Deputado Arnaldo Nogueira 

O § 1.0 do art. 16 terá a seguinte 
redação: 

"§ 1.0 - Caberá à Câmara dos 
Deputados e ao Senado a discussão 
e votação dos projetos referentes 
ao Distrito Federal". 

Justificação 
O Projeto de Constituição, encami-
nhado ao Congresso Nacional pelo 
Sr. Presidente da República, atribui 
ao Senado a discussão e votação dos 
projetos referentes ao Distrito Fe-
deral. 
A Constituição de 1946 é omissa, pois 
a legislação específica, de caráter 
local, era elaborada pela Câmara do 
Distrito Federal. Entretanto, efetua-
da a transferência da Capital Fe-
deral para Brasília, a Emenda Cons-
titucional n.0 3 (arts. 2.0 e 3.0 ) pre-
viu a criação dêsse órgão e conferiu 
competência legislativa ao Congres-
so Nacional "em todos os assuntos 
da competência do Distrito Federal", 
até que o referido órgão se insta-
lasse. 

A Emenda n.0 17 determina que os 
projetos sôbre o Distrito Federal se-
jam examinados em comissão mis-
ta da Câmara e do Senado e vota-
dos separadamente nas duas Casas. 
Atribuir ao Senado, privativamente, 
competência para legislar sôbre o 
Distrito Federal é ferir o sistema bi-
cameral, consagrado pela Constitui-
ção e pelas Emendas Constitucionais 
n.o• 3 e 17. 

Além disso, a experiência tem de-
monstrado a cultura jurídica e a sa-
bedoria política dos autores dos dis-
Positivos constitucionais que toma-
ram obrigatório o exame dos projetos 
referentes ao Distrito Federal pelos 
membros do Congresso Nacional. 
Assim, pretende-se que o maior 

número possível de Deputados e Se-
nadores tome conhecimento dos pro-
blemas administrativos da Capital 
da Nação. Brasília deve pertencer 
aos brasileiros. Suas leis devem in-
teressar não somente aos represen-
tantes dos Estados, mas também aos 
representantes das comunas brasilei-
ras. Mantendo-se o processo legisla-
tivo vigente, a Proposta Orçamentá-
ria e a prestação de contas do Pre-
feito do Distrito Federal seriam 
igualmente melhor examinadas pelas 
duas Casas do Congresso Nacional. 
Arnaldo Nogueira (seguem-se 123 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 604 
Autor: Deputado Arnaldo Nogueira 

Inclua-se, onde couber, no art. 149, 
o seguinte item: 

"respeito à integridade física e 
moral do detento e do presidiá-
rio;" 

Justificação 
Numa simples justificativa não há 
espaço para descrever os horrores a 
que são submetidos, na maior parte 
das penitenciárias, cadeias ou pri-
sões de nossa Pátria, os detentos e 
presidiários. Vozes as mais respeitá-
veis, da Magistratura, do Ministério 
Público, do Clero, de ministros re-
ligiosos, da imprensa, de educadores, 
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têm clamado pela humanização da 
pena no Brasil. 
Acreditamos que a inclusão dêste 
item na Carta Magna dignificaria 
nossa Pátria e os seus legisladores. 
Arnaldo Nogueira (seguem-se 124 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: favorável: "pela aprova-
ção, para ser incluído como parágrafo do 
art. 149, dando-se-lhe redação adequa-
da". 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 605 
Autor: Deputado Arnaldo Nogueira 

No preâmbulo, onde se lê: 

"CONSTITUIÇAO DO BRASIL" 
leia-se: 

"CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA 
DO BRASIL". 

Justificação 

Foi em parte feliz a idéia do Minis-
tro Carlos Medeiros da Silva, quan-
do modificou para "Constituição do 
Brasil" aquela extensa denomina-
ção: "Constituição dos Estados Uni-
dos do Brasil", adotada pelos cons-
tituintes de 1891. 

Não se trata de antipatia ou ojeriza 
à grande República norte-america-
na. Não. Apenas por ser lógico e de 
bom senso, não devemos imitar os 
pais da pátria americana, quando 
as 13 antigas colônias inglêsas resol-
veram separar-se da Metrópole, por-

que não queriam "taxação sem re-
presentação". 
A expressão "Estados Unidos" foi en-
contrada e 2-dotada naquela época 
como um processo de unificação. 
Uma forma hábil para acalmar os 
anseios separatistas e rebeldes das 
13 colônias. 
ll:sse episódio da história americana 
nada tem em comum com a Histó-
ria do Brasil. Portanto, foi em par-
te feliz, repetimos, a modificação 
sugerida pelo Ministro Carlos Me-
deiros da Silva. 
Em parte feliz, porém, a nosso ver 
incompleta. A nova Constituição 
Brasileira, para não sairmos da ló-
gica e da verdade histórica e polí-
tica, deverá denominar-se "Consti-
tuição da República do Brasil". 
Ainde recentemente o Congresso vo-
tou a lei que criou o Banco Central 
da República do Brasil. Se um ór-
gão estatal faz referência ao regi-
me republicano, com muito maior 
razão a Carta Magna de nosso Pais 
deve fazê-lo. 
Nestas breves considerações, para 
justificar a emenda proposta, não 
há espaço para outros exemplos. 
Aos doutos e ilustres membros da 
Comissão Especial para Reforma 
Constitucional fica o nosso apêlo, no 
sentido de que, acatando nossa 
emenda, dêem um bom comêço à 
Nova Carta que, sem dúvida, preci-
sa e deve portar um nome certo e 
correto. 
Arnaldo Nogueira (seguem-se 123 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
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tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 606 
Autor: Deputado Arnaldo Nogueira 

Ao Título V - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias, acrescente-se, 
onde couber, o seguinte: 

"Art. - Será respeita da aos 
silvícolas a posse das terras onde 
se achem permanentemente loca-
lizados, com a condição de não a 
transferirem." 

Justificação 
Causou surprêsa o fato de ter sido 
omitido do Projeto de Constituição, 
de 12 de dezembro corrente, qual-
quer item que viesse assegurar aos 
nossos silvícolas a posse das terras 
que habitam. 
A Constituição de 1946, em seu art. 
216, garante a posse das terras on-
de se acharem permanentemente lo-
calizados os nossos índios. Em plena 
vigência, não obstante, êsse disposi-
tivo constitucional tem sido violado, 
quando os indígenas são "caçados" 
à bala, perseguidos, expulsos de suas 
terras. Se tal acontece com a Cons-
tituição de 1946 em vigência, o que 
não ocorreria se a nova Carta Mag-
na simplesmente, absurdamente, 
inexplicàvelmente, ignorasse a exis-
tência e os direitos de nossos silví-
colas? 
Arnaldo Nogueira (seguem-se 121 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.o 436 (Ret. de 3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
Judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 607 

Autor: Deputado Arnaldo Nogueira 

O § 2.0 do art. 1.0 do projeto terá 
a seguinte redação: 

"§ 2.0 - São símbolos nacionais a 
bandeira, o hino, o sêlo e as ar-
mas vigorantes na data da pro-
mulgação desta Constituição. A lei 
federal regulará o uso dos sím-
bolos nacionais. Os Estados, os 
Municípios e o Distrito Federal po-
dem ter símbolos próprios." 

Justificação 
O eminente constitucionalista Pon-
tes de Miranda, em seus Comentá-
rios à Constituição de 1946 (Tomo 
VI - págs. 377 a 382), lembra que 
os símbolos nacionais desempenham 
um papel sociológico, de rememo-
ração histórica e integração políti-
ca, e adverte que deixar essa maté-
ria à legislação ordinária seria uma 
solução insincera. 
O Projeto de Constituição enviado 
pelo Sr. Presidente da República de-
clara que os símbolos nacionais "são 
os estabelecidos em lei". É evidente 
que será multo fácil ao legislador 
ordinário propor modificações no 
hino, na bandeira e nos outros sím-
bolos nacionais. Várias tentativas 
nesse sentido já foram feitas, mas 
a. Câmara julgou inconstitucionais 
os projetos apresentados. 

Objetivando resguardar e proteger 
êsse patrimônio da nacionalidade 
apresentamos esta emenda para qu~ 
sejam mantidos os símbolos nacio-
nais vigorantes. 
Arnaldo Nogueira (seguem-se 124 as-
sinaturas de Deputados). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável em parte, sugerin-
do destaque para aprovação dos dois úl-
timos 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 
seu ponto de vista, o dispositivo ficará 
assim redigido: "São símbolos nacionais 
a bandeira e o hino vigorantes na data 
da promulgação desta Constituição, além 
de outros estabelecidos em lei. A lei fe-
deral regulará o uso dos símbolos nacio-
nais. Os Estados e o Distrito Federal po-
derão ter símbolos próprios." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte, quanto às expressões "a lei 
federal regulará o uso dos símbolos na-
cionais. Os Estados e o Distrito Federal 
poderão ter símbolos próprios" (art. 1.0 

§ 2.0), 

Emenda aprovada em parte na 39.8 

Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534.) 

EMENDA N.0 608 

Autor: Deputado Arnaldo Nogueira 
Acrescente-se ao art. 105 o seguinte 
parágrafo único: 

"Parágrafo único - Os tribunais 
federais têm sede na Capital da 
União." 

Justificação 
A Constituição de 1946, no parágra-
fo 1,0 do seu artigo 122, estabelece a 
sede do Tribunal Superior do Traba-
lho na Capital Federal. São decorri-
dos seis anos, desde a mudança da 
Capital Federal para Brasília, e ain-
da não foi cumprido êsse dispositivo 
constitucional, face a nova situação. 
O Projeto de Constituição, enviado 

pelo Sr. Presidente da República, 
omite essa exigência. 
Em Brasília, devem ter suas sedes os 
órgãos máximos dos podêres da Re-
pública. Seria um retrocesso deixar-
se no Rio de Janeiro mais um dos ór-
gãos do Poder Judiciário Federal, 
pois a omissão também ocorreu em 
relação ao Superior Tribunal lVúlitar. 
Aliás, o Orçamento do Distrito Fe-
deral para 1967 consigna uma dota-
ção de Cr$ 400.000.000 (quatrocen-
tos milhões de cruzeiros) para o 
prosseguimento da construção do 
edifício-sede do Superior Tribunal 
Militar e estão bem adiantadas as 
obras dos edifícios de apartamentos 
destinados ao pessoal da Justiça Mi-
litar em Brasília. 
Portanto, para consolidar Brasília 

como Capital administrativa e judi-
ciária do País aqui devem ser insta-
lados os tribunais superiores. 
Arnaldo Nogueira (seguem-se 120 
assinaturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 609 

Autor: Deputado Plínio Salgado 

Ao artigo 28 do Cap. VI do Projeto 
de Constituição, de iniciativa do Po-
der Executivo, acrescentando-se: 

"e da Câmara Orgânica." 
Onde convier: 

"Art. -A Câmara Orgânica será 
constituída pelos representantes 
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diretos das categorias econômicas 
e culturais da Nação, eleitos pelos 
órgão de classe, em número de dois 
para uma, e com as mesmas prer-
rogativas dos membros do Con-
gresso. 
Art. - A Câmara Orgânica fun-
cionará como órgão técnico de as-
sessoramento das outras Casas do 
Congresso e poderá ter iniciativa 
de projetos de lei que serão envia-
dos à Câmara dos Deputados, a 
qual ajuizará da sua constitucio-
nalidade e juridicidade. 

Art. - A manutenção da Câma-
ra Orgânica correrá por conta das 
categorias representadas, na for-
ma estabelecida em lei. 
Art. - São consideradas catego-
rias econômicas as atuais Fe-
derações e Confederações das clas-
ses patronais e de empregados. 
Art. - São consideradas catego-
rias culturais as instituições de 
cultura nos diversos ramos cientí-
ficos, técnicos, literários e artísti-
cos e as entidades representativas 
das profissões liberais. 
Art. - Os projetos oriundos de 
uma categoria deverão ser discuti-
dos com a participação de tôdas, 
visando-se evitar deseqüilíbrios re-
sultantes das implicações que a 
medida legislativa proposta possa 
ter sôbre outros setores da vida 
nacional. 
Art. - Nenhuma lei que se rela-
cione com qualquer das categorias 
econômicas e culturais do País po-
derá ser aprovada sem parecer 
prévio da Câmara Orgânica. 
Parágrafo único - Os pareceres da 
Câmara Orgânica sôbre projetos 
oriundos da Câmara dos Depu-
tados, do Senado ou do Poder Exe-
cutivo, terão caráter opinativo. 
Art. - O Poder Executivo deverá 
ouvir a Câmara Orgânica sôbre 

matéria de decretos ou instruções 
que afetem interêsses das catego-
rias econômicas e culturais da Na-
ção. 

Art. - Em cada Estado da União 
haverá uma Câmara Orgânica Re-
gional, eleita pelas federações de 
classe, a qual se organizará e fun-
cionará de acôrdo com os artigos 
precedentes, nos assuntos relativos 
à competência das Assembléias 
Legislativas e do Govêrno do Es-
tado." 

Justificação 
" ... a ciência política e os estudio-
sos do direito constitucional foram 
tomados de perplexidade ante as 
realidades de um mundo nôvo que 
surgiu pelo progresso vertiginoso 
ria técnica, do surto industrial e do 
auspicioso fenômeno da ascenção 
das massas, com reflexos profun-
dos na vida dos povos." 
(Da "exposição de motivos" apre-
sentada pelo Sr. Ministro da Justi-
ça ao Sr. Presidente da República, 
encaminhando o projeto da nova 
Constituição, em 12 de dezembro 
de 1966.) 

Preliminarmente - quem exerce um 
mandato parlamentar na Câmara ou 
no Senado observa, ao cabo de algum 
tempo, um fato que só aos distraídos 
escapa: as atividades dos "grupos de 
pressão", procurando influir nos tra-
balhos legislativos. Não é uma inter-
ferência indébita, mas o natural e 
humano interêsse das categorias 
econômicas, profissionais e culturais, 
que se constitui em comissões, às vê-
zes volumosas, atuando nas ante-
salas do Plenário e muitas vêzes ma-
nifestando-se nas galerias. Trazem 
memoriais e representações, anali-
sando artigos e parágrafos de proje-
tos de lei que, afinal aprovados, so~ 
bem à sanção presidencial. E se do 
Presidente da República a lei votada 
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volve ao Congresso com vetos totais 
ou parciais, também voltam as clas-
ses interessadas a exercer cabala sô-
bre deputados e senadores, visando a 
rejeição igualmente total ou parcial 
das decisões do Executivo. E são no-
vos comentários, mimeografados ou 
impressos, fortalecidos por argumen-
tos orais junto aos legisladores. 
Será isto um mal, ou um bem? Po-
demos assegurar não ser uma coisa 
nem outra, porque representa apenas 
uma realidade social, ainda não con-
siderada jurídica ou politicamente. 
os "grupos de pressão" não podem 
ser evitados, pois evitá-los seria con-
trariar a natureza humana. Nin-
guém que se sinta prejudicado ou fa-
vorecido, por um artigo de lei pro· 
posta, deixará de manifestar seu 
pensamento. Portanto, o que preci-
samos é transformar uma realidade 
social em norma constitucional. 
Evolução das instituições e das leis -
O desenvolvimento da Economia, os 
avanços culturais decorrentes do 
progresso da ciência e da técnica e a 
amplitude e complexidade crescente 
do aparelho administrativo em todos 
os países, criaram em nosso século 
necessidades novas, que se esforçam 
por serem atendidas. Já Santo Agos-
tinho, no IV século da nossa era, de-
clarava: "Os regimes políticos evol-
vem, a lei segue suas vicissitudes; os 
costumes se transformam e a lei se 
adapta às variações. Aspirações, até 
então desconhecidas, aparecem, ne-
cessidades imprevisíveis surgem e é 
de todo indispensável rever as leis 
para as satisfazer." 
A lentidão com que se opera a trans-
ladação dos costumes para a lei es-
crita levou Alberto Tôrres, com gran-
de clarividência, a escrever o seguin-
te, no seu livro Organização Na-
cional: 

"Em verdade, todos os países pos-
suem um regime constitucional 

verdadeiro, mas subterrâneo. Está 
aí o terrível problema da arte po-
lítica: conciliar a realidade com a 
abstração, ou, pelo menos, aproxi-
mar a verdade das coisas do nível 
ideal da lei. Um regime puro seria 
aquêle em que os dois planos se 
confundissem; assim, o regime 
constitucional progride quando o 
plano inferior se aproxima da con-
cepção legal. A regra geral é que a 
marcha das nações se opera atra-
vés ou apesar das instituições no-
minais, de acôrdo com as correntes 
profundas que as impulsionam ou 
dirigem." 

A incapacidade, verificada entre nós, 
para observar e compreender as rea-
lidades da Nação e as exigências de-
correntes do tempo que tudo vai 
transmudando, não representa uma 
insuficiência apenas brasileira, pois 
em relação à França, como a outros 
países, vem se dando a mesma coi-
sa. Assim, anos atrás, num prefácio 
ao livro Homme travail, de G. Le 
Fevre, Tardieu diz: 

"Chegamos, nesta matéria, como 
em outros assuntos, depois de tan-
tos anos, sob o regime das emen-
das, tímidas adições retificativas de 
indiscutíveis rotinas. É preciso pas-
sar das emendas que mascaram pa-
ra a reforma que constrói." 

Os agentes pressionantes - Em re-
lação ao que, nos Estados Unidos, 
tem sido denominado "grupos de 
pressão", podemos dizer que, no 
Brasil, já sentimos os mesmos efei-
tos de tais organizações em nossos 
trabalhos legislativos: ora é o pro-
blema do açúcar, jogando interêsse 
do Norte contra o Sul; ora é o pro-
blema do papel, pondo em choque 
interêsses de importadores contra a 
indústria nacional; doutra feita é a 
controvertida questão do café, em 
que debatem produtores, interme-
diários e a política do IBC; ou-
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tras vêzes são assuntos de siderurgia, 
em que se contrabatem objetivos na-
cionalistas e interêsses de grupos es-
trangeiros; freqüentemente surgem 
temas tributários, aduaneiros, credi-
tícios, trabalhistas, relacionados com 
o comércio, a indústria, a agricultu-
ra, o funcionalismo, o operariado. 
Todo êsse complexo vai, como rega-
tos, rios ou caudais, desaguar nos 
corredores do Parlamento. 
Manifestação das fôrças vivas da 
Nação- Como expressão de vida dos 
órgãos constituivos da vitalidade do 
corpo nacional, temos os freqüentes 
congressos de industriais, comerci-
antes, agricultores, bancários, operá-
rios, funcionários públicos, classes li-
berais. Nêles se discutem matérias 
que dizem respeito a cada uma des-
sas categorias, resultando relatórios, 
memoriais, estudos e conclusões que 
são enviados ao Legislativo ou aos 
órgãos do Executivo, morrendo nas 
gavetas ou atirados à cêsta. As ca-
tegorias econômicas já se organiza-
ram em entidades como as socieda-
des rurais, as federações e confe-
derações industriais, as associações 
comerciais, as uniões de empregados 
no comércio, os sindicatos operários. 
Do mesmo modo, as categorias 
culturais expressas nos Clubes de 
Engenharia, nas Sociedades de Me-
dicina, na Ordem dos Advogados, nas 
Associações de Professôres, nas Aca-
demias de Letras, de Ciências, nos 
Institutos Históricos e Geográficos, 
nas Religiões . 

Por acaso não são essas agremiações 
que representam as fôrças vivas da 
Nacionalidade? Devem continuar à 
margem da vida nacional? Fica-
lhes apenas o direito de protestar 
contra leis e medidas que as atin-
gem? Podemos acusá-las de pouco 
patrióticas, pelo fato de clamarem 
contra as crises que as atingem, co-. 
mo no caso, relativo à agricultura, 

dos desastres dos plantadores de ca-
na, dos produtores de café, de algo-
dão, de amendoim, de cacau, de ce-
reais? Ou, em se tratando de indús-
tria e do comércio, o número de con-
cordatas e falências, cuja explicação 
só tem sido dada pelo monólogo go-
vernamental? Ou no que se refere às 
profissões liberais, ao funcionalismo 
e ao operariado, o drama do custo de 
vida, não debatido pelos interessados, 
que a êle se sujeitam passivamente, 
sem o direito de emitir uma opinião? 
A solução para se evitar o clamor 
dessas fôrças vivas da Nacionalidade 
é transformá-las, de simples especta-
doras, em agentes atuantes e parti-
cipantes nas decisões referentes a 
matérias que lhes dizem respeito. 
Demos-lhes responsabilidades; tire-
mo-las do desprêzo em que vivem, 
como verdadeiros escravos, a mendi-
gar favores que nem sempre lhes são 
propiciados. 
Essas fôrças representam a essência 
e a substância dos grupos naturais 
de que se devem estruturar as socie-
dades cristãs, pelo que lhes são ine-
rentes os direitos de autodetermina-
ção oriundos da lídima fonte dos di-
reitos da pessoa humana. 
:l!:ste é, portanto, o momento de in-
tegrá-las na comunidade brasileira 
de que parece terem sido expulsas. 
Em fases normais da vida do País 
talvez isso não fôsse possível, ou pe-
lo menos seria difícil. Mas vamos ter 
uma Carta Constitucional filha da 
Revolução. E não há Revolução onde 
não há transformações profundas 
na vida do Estado. 
Renovação e atualização - Haverá 
melhor oportunidade do que esta pa-
ra irmos ao fundo dos problemas so-
ciais políticos e econômicos da 
Nacionalidade, não somente inovan-
do, mas revolucionando, como com-
pete ao espírito freqüentissimamente 
invocado do Movimento de 31 de 
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março de 1964? Ficaremos adstritos 
a simples correções do texto de uma 
Constituição que os próprios autores 
do projeto da nova Carta proclamam 
ultrapassada e obsoleta? Contentar-
nos-emas com as medidas \mica-
mente tendentes ao fortalecimento 
do Poder Executivo, até certo ponto 
justas no sentido de assegurar a or-
dem interna? Nesse caso estamos 
elaborando uma Constituição ou um 
regimento disciplinar? Quase tôda a 
Constituição de 1946 está mantida 
na nova Carta, apenas com a adição 
dos dispositivos que facultam maior 
segurança ao Govêrno. Mas então 
isto é revolução? Um mero sistema 
de escoras para o edifício não cair? 
Por que não procuramos as bases 
naturais da organicidade do País? 
A Câmara Orgânica - A Câmara 
Orgânica constituída pelos repre-
sentantes diretos das categorias eco-
nômicas e culturais da Nação, eleitos 
por seus pares, funcionará como ór-
gão técnico de assessoria das outras 
Casas do Congresso e poderá ter ini-
ciativa de projetos de lei, que serão 
enviados à Câmara dos Deputados, 
a qual ajuizará da sua constitucio-
nalidade e juridicidade. Será um 
órgão de grande precisão técnica, ao 
contrário do que sucede atualmente 
com as comissões permanentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado. 
Adotando-se nessas casas o critério 
político, vemos advogados em Co-
missões de Minas e Energia ou Saú-
de; médicos ou engenheiros em Co-
missão de Justiça; comerciantes em 
comissão de Educação; professôres 
em comissão de Transportes. Os es-
tudos são feitos de improviso, sà-
mente ao cabo de um ou dois anos o 
membro da comissão vai entrando 
no assunto, mas falta-lhe vivência 
dêles. E que dizer do Poder Executi-
vo, onde se recrutam técnicos e teó-
ricos, leitores de livros e soeses em 
citações de autores e mais versados 

em algarismos frios de estatísticas 
do que na palpitante realidade hu-
mana dos fatos, mais apegados a 
conceitos e aforismos de doutrinas 
muitas vêzes superadas, do que ao 
sincero desejo de pesquisar e sobre-
tudo de ouvir e ver o que na verda-
de se passa no País? 
Na Câmara Orgânica estarão ho-
mens em cuja própria carne doem os 
problemas. Se uma categoria pleiteia 
uma reivindicação para a sua área, 
o que pode ser em detrimento de ou-
tras, ali estão tôdas as demais cate-
gorias para debater a questão e en-
contrar a linha do equilibrio, tendo 
em vista, antes de mais nada, o in-
terêsse supremo da Pátria. 
A Câmara Orgânica não diminuirá 
os podêres e prerrogativas da Câma-
ra Política, ou do Senado; ao contrá-
rio, virá fortalecê-los, complemen-
tando-os como assessoria técnica e 
corrigindo a inexpressibilidade do 
sufrágio universal, cujos represen-
tantes nada mais exprimem do que 
as correntes de opinião do País, mas 
não, especificamente, os interêsses 
de qualquer das categorias compo-
nentes do corpo vivo da Nação. 
Não poderá, por outro lado, ouvir-se 
as queixas da agricultura, da indús-
tria, do comércio, do operariado, do 
funcionalismo, das entidades cultu-
rais, contra o Congresso ou o Poder 
Executivo, alegando que não foram 
ouvidos ao se tomarem certas deli-
berações. Se não queremos ouvir es-
sas críticas, só temos a solução de 
conferir aos que a fazem uma par-
cela de responsabilidade nas decisões 
legislativas e governamentais. 
A idéia triunfa nos países do Oci-
dente - Principalmente nos Estados 
Unidos, a idéia da Câmara Orgânica, 
lá denominada Câmara Econômica, 
vai caminhando a passos largos nos 
círculos mais expressivos da cultura 
norte-americana. 
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Em reunião de catedráticos daquele 
país, realizada em Universidade de 
Pittsburgh, foi debatido o problema 
dos "grupos de pressão" sôbre os 
parlamentos. Ao cabo de alguns dias 
- conforme relata o ilustre jurista 
brasileiro Themístocles Cavalcanti, 
um dos membros da Comissão elabo-
radora do atual Projeto de Consti-
tuição - a conclusão de todos os 
professôres universitários ali con-
vocados foi a de que a solução única 
seria criar-se o que nos Estados Uni-
dos chamam a Câmara Econômica. 
Chegaram mesmo - segundo o in-
forme do eminente Themístocles Ca-
valcanti -, a propor a supressão da 
Câmara Política. Destacaram-se 
nesse debate e na unanimidade da 
conclusão, os professôres Price, au-
tor do livro Aplicação da Ciência e 
da Técnica à Estrutura do Estado 
Moderno; Truman, autor da obra O 
Processo Governamental; Stelner, 
que escreveu um volume sôbre A 
função do govêrno na vida econômi-
ca; Braisdell, autor de O Poder Eco-
nomxco e a Pressão Política; Schat-
tschneider, que publicou o livro 
Pressão de Grupos Econômicos sô-
bre Partidos Políticos. e Kay, que ex-
põe em obra publicada o tema Par-
tidos Políticos e Grupos Econômicos. 
Todos êsses luminares das ciências 
do Direito, da Economia e da Socio-
logia, propugnam pela criação nos 
Estados Unidos da Câmara que é ob-
jeto da presente emenda constitucio-
nal. 
A idéia é amplamente triunfante no 
mundo ocidental, depois das crises 
conseqüentes da segunda Grande 
Guerra. Citaremos alguns nomes. 
Entre êles se encontram o sociólogo 
russo Pitirim Sorokin; o catedrático 
de Viena, Léo Gabriel; o jurista fran-
cês Henri Burdeau; o professor de 
Leningrado, Gurwtch, que depois de 
lecionar em Praga, Bordéus, Stras-
burgo e na Sorbonne de Paris, 

atualmente leciona nos Estados Uni-
dos; o historiador inglês Toynbee; o 
teorista do trabalhismo inglês, Ha-
rold Laski; o jurista italiano Giacca; 
e os escritores Danilesski, Schubert, 
Berdiaev, Krosber, comentados sô-
bre êsse assunto por Sorokin. 
O maior propagandista, entretanto, 
da Câmara Orgânica é o Bispo de 
New York, Fulton Sheen. O seu ar-
gumento é esmagador, quando diz: 
"Há mais motivo de identidade de 
interêsse entre um ferroviário da 
Califórnia, no Pacífico, e outro de 
New York, no Atlântico, do que entre 
duas pessoas que, residindo na mes-
ma cidade, são de profissões diferen-
tes". Esta ponderação transcende do 
âmbito meramente geográfico, ado-
tado como base pelo sufrágio univer-
sal, para atingir a plana de maior 
expressão humana e de realidade so-
cial, que é o interêsse comum dos 
homens que trabalham na mesma 
categoria. 
Precedentes constitucionais brasilei-
ros - Estamos além da metade do 
século XX e ainda raciocinamos pe-
los critérios dos fins do século pas-
sado, pondo à margem realidades 
sociais clamantes, como sejam as ca-
tegorias econômicas e culturais da 
Nação. O desenvolvimento do pro-
gresso científico e técnico foi prodi-
gioso nestas últimas décadas e não 
nos apercebemos das conseqüências 
sociais dêle decorrentes. O surto do 
socialismo, a partir de 1849, e do tra-
balhismo inglês, a começar de 1892; 
o advento do sindicalismo de um la-
do e dos trusts e monopólios capita-
listas de outro; a revolução comunis-
ta russa; as encíclicas dos Papas 
Leão XIII, Pio XI e João XXIII; a 
inquietação nos meios católicos, di-
vidindo-se em nosso tempo entre o 
velho idealismo revolucionário de 
Lamennais e o reacionarismo de Da-
noso Cortês e os grupos de tradicio-
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nalistas espanhóis e franceses; as 
advertências do nosso Alberto Tôr-
res e do lúcido Oliveira Viana; o 
avanço da tecnologia e as concep-
ções globais dos problemas que nos 
inspiram a física nuclear e as reve-
lações de Eistein -, tudo isto, para 
o homem público brasileiro, é como 
se tivesse passado em outro planeta, 
pois de nada se tomou conhecimen-
to. 
Em 1934, verificou-se um vislumbre 
dos constituintes. Convenceram-se 
de que as classes profissionais deviam 
ter representação independente do 
sufrágio universal, dos partidos po-
líticos. Mas viram o problema com 
deficiência visual, misturando na 
mesma Câmara os representantes 
classistas e os partidários. Aconteceu 
o inevitável: aquêles, sendo ínfima 
minoria, se acomodaram dentro dos 
partidos existentes e nem mesmo po-
deriam desempenhar o seu papel, 
dentro dos limites regimentais das 
Câmaras Federal e Estaduais. Des-
moralizou-se a idéia, desmoronou-se 
uma ilusão. Mas, em todo o caso, o 
dispositivo constitucional ficou como 
um aviso, uma seta indicando o ca-
minho verdadeiro que hoje deseja-
mos palmilhar. 
o problema que a Constituição de 
1934 tentou resolver parcialmente e 
ineficazmente está pôsto agora em 
seus lineamentos exatos, pela emen-
da que apresentamos. Cumpre aos 
constituintes de 1966 resolvê-lo da 
melhor maneira. Ou então, não tere-
mos tido uma Constituição revolu-
cionária, porque terá havido falta de 
coragem para meter ombros a um 
nôvo ordenamento do Estado. 
Parelelas que se tornam convergen-
tes - Estamos no século das grandes 
sínteses. O século XIX, com sua ín-
dole analítica, foi unilateral na con-
sideração dos problemas. Foi o século 
das divisões e subdivisões. O mundo 

político foi separado do mundo eco-
nômico-social, como se nenhuma re-
lação tivessem entre si. A concepção 
fragmentária do "homem cívico" 
abandonou ao seu próprio destino o 
homem completo, soma das diversas 
frações consideradas na época: o 
homem econômico de Marx, o ho-
mem intelectual, moral e religioso. 
A vida econômica divorciou-se da vi-
da política-partidária. A crescente 
internacionalização do comércio de-
terminou a concorrência nos merca-
dos e esta criou os monopólios e a 
exploração do homem pelo homem, 
visando pela diminuição dos salá-
rios ao barateamento da produção. 
O capital lutava contra o capital. 
Por outro lado, o operariado sentia-
se lesado, espoliado, sem garantias 
legais. Em 1832 os operários trataram 
de organizar-se na Inglaterra. Eram 
as Trade Unions que surgiam. O 
exemplo foi seguido pela Confede-
deração Geral do Trabalho, fundada 
por Lassale, na Alemanha, e o mo-
vimento alargou-se por tôda a Euro-
pa, sobretudo na fase da chamada 
Revolução Industrial. 

Em 1849 aparece o primeiro sinal 
da transformação das paralelas, a 
econômica e a política num do-
cumento da maior relevância: o ma-
nifesto de Marx e Engels, dando base 
científica ao socialismo utópico fran-
cês de Saint Simon e Fourier. As 
reivindicações proletárias se expri-
miam num partido político: o socia-
lismo. 

No curso da segunda metade do sé-
culo, a convergência começa a mani-
festar-se na Grã-Bretanha. O sufrá-
gio universal leva os operários a 
apoiar o partido que mais os favo-
rece. Em 1892, entretanto, o proleta-
riado britânico resolve agir por con-
ta própria, com a fundação, por 
Hyndeman, do Partido Trabalhista. 
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As paralelas, tornadas convergentes, 
encontraram-se. 
Cumpre acentuar que, nos demais 
países, com a adoção do sufrágio 
universal, os partidos, para obter vo-
tos, começaram a inscrever em seus 
programas reivindicações proletárias. 
Do mesmo modo, os sindicatos operá-
rios passaram a desenvolver ação po-
lítica. Essa convergência, cada vez 
mais, se veio acentuando depois da 
Primeira Grande Guerra: os partidos 
adquirem caráter social e as massas 
operárias assumem posições políticas. 
Chegados a êste ponto, no momento 
que vivemos, temos de caminhar 
para a síntese, que polarizará, numa 
só expressão, o econômico, o social, o 
político, o cultural, o espiritual. A 
Câmara Orgânica, que propomos, 
será o primeiro sinal dos tempos no-
vos. O instrumento de harmonização 
entre o poder do Estado e as fôrças 
vivas da Nação. Com ela evitaremos 
o grave perigo sôbre o qual nos alerta 
Frederich Hayek, professor de Eco-
nomia em Londres, quando diz que 
foi o excesso de liberdade em favor 
do Estado, no traçar planejamentos 
à revelia dos grupos interessados, a 
causa de onde proveio a mentalidade 
que aceitou o nazismo, que tudo 
absorveu, eliminando finalmente as 
liberdades individuais. A própria or-
ganização democrática das catego-
rias econômicas, como a desejamos, 
foi deturpada e violentada pelo na-
zismo e pelo fascismo, transforman-
do os componentes das chamadas 
Câmaras Corporativas em meros tí-
teres da vontade do Estado Totali-
tário. Desvirtuou-se uma instituição 
das mais expressivas dos regimes de-
mocráticos, desfigurando-a. Se no 
Brasil, desde já, tivermos a Câmara 
Orgânica, harmonizadora das clas-
ses e participante das decisões que 
dizem respeito às categorias econô-
micas e culturais, estaremos imunes 
contra as possibllidades da implan-

tação de Estados Totalitários, seja 
da direita ou da esquerda. 
Povo e massa - a Câmara Orgânica 
efetivará, numa nação cristã, como 
é o Brasil, o pensamento das Encí-
clicas papais, e, mais expressamen-
te, a de Pio XII, o qual na sua radio-
mensagem do Natal de 1944, sôbre "O 
problema da Democracia", diz o se-
guinte: 

"O Estado não contém em si e não 
ajunta mecânicamente, em dado 
território, um aglomerado amorfo 
de indivíduos. Deve conter, em rea-
lidade, a unidade orgânica de um 
verdadeiro povo." 

E acrescenta: 
"Povo e multidão amorfa, ou como 
se diz "massa", são dois conceitos 
diferentes. O povo vive e se move 
por via própria. A "massa" é inerte 
e não pode ser movida senão por 
agentes externos. O povo vive da 
plenitude da vida dos homens que 
o compõem, cada um em sua cate-
goria e modo de ser, uma pessoa 
que compreende sua própria res-
ponsabilidade e suas próprias con-
vicções. A "massa", ao contrário, 
espera o impulso de fora, dominada 
pelos que lhe exploram os instintos 
e impressões, pronta a seguir hoje 
uma bandeira, amanhã outra. Da 
exuberância da vida de um verda-
deiro povo, uma vitalidade abun-
dante e rica se infunde no Estado e 
em todos os seus órgãos, com vigor 
incessantemente renovado." 

Referindo-se à "massa", que é a ma-
téria-prima do sufrágio universal nas 
eleições diretas a que temos assistido, 
com eliminação dos valôres mais 
altos e a consagração de deploráveis 
mediocridades, diz Pio XII: 

"A "massa" é inimiga capital da 
democracia." 
Depois de mostrar que a massa popu-
lar é tangida pelo poder do dinheiro 
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e da propaganda e pelos aventureiros 
que a sensibilizam com a demagogia 
das ruas, o grande Pontífice afirma 
que o verdadeiro povo é aquêle em 
que cada um dos indivíduos que o 
compõe está classificado na sua ca-
tegoria e, através desta, se representa 
no Estado. 
Não é outro o pensamento da pre-
sente emenda. Urge tirar o verdadei-
ro povo, coordenando em suas respec-
tivas categorias, da situação de mar-
ginal em que vive, enquanto as mas-
sas insensatas elegem representantes 
sem nenhum vínculo que os liguem a 
qualquer dos órgãos vitais da Nação. 
Temos de passar das democracias 
falsas das massas para a democracia 
verdadeira do povo. A Câmara Or-
gânica será o início dessa revolução, 
tão necessária para acabar com os 
ídolos, fetiches e Cagliostros que ilu-
dem as multidões e desencadeiam 
campanhas injustas contra os gover-
nos honestos e os homens honrados 
que não compactuam com suas má-
gicas de feira. 
É com estas considerações e interpre-
tando o pensamento das classes hoje 
marginais, que trabalham e produ-
zem para a grandeza da Nação, que 
apresentamos a presente emenda 
constitucional criando a Câmara Or-
gânica. Se fôr aprovada, melhor para 
o Brasil; se não fôr, remeto esta jus-
tificativa às gerações do futuro, que 
saberão julgá-la. 
Plínio Salgado (seguem-se 199 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (João Her-
culino) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) - apresentado e aprovado 
na 55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão - Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções-
(Anais, 4.0 vol., págs. 826). 

EMENDA N.0 610 

Autor: Deputado Guilherme Ma-
chado 

Dê-se a seguinte redação ao art. 137: 

"Art. 137 - O Ministério Público 
nos Estados será organizado em 
carreira, por lei estadual, observa-
das as disposições do § 1.o do art. 
136, bem como, no que couber, as 
do art. 134, asseguradas aos mem-
bros as condições de ingresso, pro-
moção, aposentadoria, garantias e 
vencimentos estabelecidos para a 
magistratura estadual, segundo as 
categorias correspondentes. 
Parágrafo único - O Procurador-
Geral da Justiça, nomeado em co-
missão pelo Governador do Estado 
depois de aprovada a escolha pel~ 
Assembléia Legislativa, dentre os 
procuradores de Justica é o chefe 
do Ministério Públic~ Estadual." 

Justificação 
A emenda propõe-se a atender os 
princípios estaduais da instituição, 
segundo o grau de evolução que atin-
giu o Ministério Público em alguns 
Estados. Sobretudo, explicitam-se em 
texto constitucional as garantias da 
classe, muitas das quais comuns às 
da Magistratura. Para garantir a es-
tabilidade no cargo, é assegurada a 
estabilidade econômica, como aspec-
to da independência funcional. 
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Essa estabilidade aproveita-se da 
vinculação dos vencimentos da ma-
gistratura nos Estados, prevista no 
art. 134, e aos quais se equipara. 
Também são idênticas as condições 
de aposentadoria. O Ministério Pú-
blico distingue-se do funcionalismo 
comum; daí a necessidade de texto 
expresso sôbre a correlação e a apo-
sentadoria. 
As outras características estão no 
concurso para o ingresso e na pro-
moção por merecimento e antiguida-
de. 
Outra nota específica do Ministério 
Público, já vitoriosa em alguns Esta-
da Justiça. A denominação de Pro-
curador-Geral entre os Procuradores 
da Justiça. A denominação de Pro-
curador-Geral da Justiça ou pro-
curadores da Justiça uniformizará 
as legislações estaduais a respeito, 
e dará ênfase ao membro do Minis-
tério Público como órgão da lei e não 
agentes do Executivo. 
De outra parte, a concisão do artigo 
do projeto não especifica as garan-
tias do Ministério e os princípios que 
o informam, como ocorreu com o art. 
134 relativo à Justiça Estadual. 
A lei ordinária poderá instituir ou-
tros órgãos, como prevê o art. 134, 
entre os quais o Conselho Discipli-
nar do Ministério Público, e o pro-
curador-corregedor e o promotor 
substituto. 
O estabelecimento de condições e ga-
rantias assemelhadas às dos magis-
trados não importa em discrimina-
ção que se introduza em relação aos 
demais servidores públicos, uma vez 
que, dentre êstes, os membros do Mi-
nistério Público ocupam posição pe-
culiar, paralela e estreitamenta cor-
relacionada à dos magistrados de 
cujas garantias funcionais devem 
participar, para o seguro preenchi-
mento das funções de órgão promo-
tor da atividade jurisdicional, fiel 

do equilíbrio entre os podêres do Es-
tado, e fiscal da execução e da apli-
cação da lei. 
Da mesma forma o projeto já prevê 
análogas garantias aos Ministros de 
Tribunal de Contas, referidas às dos 
Juízes do Tribunal Federal de Re-
cursos (art. 71, § 3.0 ) e aos magis-
trados estaduais, cuja remuneração 
mínima tem por base a dos Secre-
tários de Estado (art. 134, § 4.0 ). 

Guilherme Machado (seguem-se 113 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

A da ucto Cardoso: pela prejudicialidade 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
MDB) - coincidente - Deferido pela 
Presidência na 41.a. Sessão (Anais, 4.0 

vol., pág 560). 
Requerimento para votação conjunta 

de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento do Plenário (ARENA) -
Apresentado e aprovado na 55.a. Sessão 
(Anais, 4.0 vol., págs. 820/1). 

Emenda rejeitada na 55.a. Sessão (Câ-
mara: 206 não X 9 sim e 6 abstenções), 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.o 611 
Autor: Deputado Guilherme Ma-

chado 
Dê-se a seguinte redação ao artigo 
124, inciso I, letras a e b. 

"Art. 124 - Os Tribunais Regio-
nais Eleitorais compor-se-ão: 

I - mediante eleição em es-
crutínio secreto: 
a) de dois juízes dentre 

os membros dos Tribu-
nais de Justiça; e 

b) de dois juízes, dentre 
juízes de direito, esco-
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lhidos pelo Tribunal de 
Justiça; 

11 - de um juiz escolhido pelo 
Tribunal de Alçada e, na 
falta dêste, de um juiz fe-
deral escolhido pelo Tri-
bunal Federal de Recur-
sos." 

Guilherme Machado (seguem-se 113 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 612 
Autor: Deputado Guilherme Ma-

chado 
Acrescente-se ao Título V 
- Das Disposições Gerais e Transi-
tórias - o seguinte artigo: 

"Art. - As leis complementares 
desta Constituição deverão ser vo-
tadas dentro do prazo de 360 <tre-
zentos e sessenta) dias, a partir 
de sua vigência, sob pena de se-
rem objeto da delegação prevista 
no art. 57." 

Justificação 
As leis complementares da Consti-
tuição precisam ser votadas no me-
nor prazo possível, pois, do contrá-
rio, não terá ela a projeção devida 
nos quadros da realidade brasileira. 
E tanto mais porque o esquematis-
mo de seus princípios não permite 
sua auto-aplicação. Seria um figu-
rino jurídico a que não se adaptaria 

o corpo da realidade brasileira. Te-
mos já o exemplo de leis comple-
mentares da Constituição atual até 
hoje não votadas, depois de decorri-
dos 20 (vinte) anos de sua vigên-
cia. 
Guilherme Machado (seguem-se 113 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável (Ret. de 
3-1-67). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão <vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) - (Anais, 4.o vol., págs. 
538, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 613 
Autor: Deputado Guilherme Ma-

chado 
Acrescente-se ao Título V - Das 
Disposições Gerais e Transitórias -
o seguinte artigo: 

"Art. - Obedecidos os limites de-
terminados em lei, serão feitas: 

I - em concorrência pública 
ou administrativas as 
concessões de serviços pú-
blicos; 

11 - por administração ou con-
corrência administrativa 
ou pública, as execuções 
de obras." 

Justificação 

A Constituição, como Instrumento 
também da organização do estilo 
administrativo do País, não poderá 
deixar de estabelecer a norma de 
obrigatoriedade de concorrência pú-
blica e administrativa para as con-
cessões de serviços e execução de 



- 613 -

obras, dentro dos limites fixados em 
lei. 
Guilherme l\lachado (seguem-se 113 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável (Ret. de 
3-1-67). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João 

Herculino), aprovado na 42.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 v oi., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 614 
Autor: Deputado Guilherme Machado 

Acrescente-se ao Título V - Das 
Disposições Gerais e Transitórias -
o seguinte artigo: 

"Art. - Os crimes de responsa-
bilidade dos prefeitos municipais 
serão julgados, em grau de re-
curso, pelos Tribunais de Contas." 

Justificação 
A experiência revela que as faltas 
cometidas pelos chefes dos executi-
vos locais têm sempre a cobertura 
das maiorias das Câmaras de Ve-
readores. E, inversamente, não raro, 
são também punidos, quando mino-
ritários, apenas com o objetivo de 
desmoralizá-los e diminuir sua au-
toridade no Município. 

O Tribunal de Contas, erigido em 
instância de recurso, para o julga-
mento de atos considerados aten-

tatórios à Lei, vem pôr côbro aos 
inconvenientes apontados. 
Guilherme Machado (seguem-se 113 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. (Ret. de 
3-1-67.) 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.o vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/1.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 615 
Autor: Deputado Geraldo Freire 

No art. 124, dê-se nova redação à 
alínea b do inciso I, e acrescente-se 
ao mesmo uma alínea c, tudo na 
forma abaixo: 
"b) de um (1) juiz escolhido pelo 

Tribunal de Alçada, onde hou-
ver; 

c) de um (1) juiz escolhido pelo 
Tribunal de Justiça, dentre os 
juízes de direito, ou de dois 
(2) onde não houver Tribunal 
de Alçada." 

Geraldo Freire (seguem-se 108 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pa-
recer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) - (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 616 

Autor: Deputado Geraldo Freire 
Inclua-se no Capítulo VIII - Se-
ção VIII- Da Justiça dos Estados: 

"Art. - A Lei poderá tornar pri-
vativos do Estado os serviços au-
xiliares da Justiça, inclusive os 
cartórios e ofícios. 
Parágrafo único - Os ocupantes 
dos cargos dêsses serviços serão 
remunerados com observância dos 
preceitos legais relativos aos fun-
cionários públicos, respeitada a 
natureza das respectivas funções." 

Geraldo Freire (seguem-se 108 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitacão 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
o parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pa-
recer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques) - (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 617 
Autor: Deputado Geraldo Freire 
Acrescente-se ao art. 9.0 mn inciso, 
de n.0 IV: 

"IV - estabelecer a obrigatorie-
dade da prestação de ser-
viços gratuitos, sem assu-
mir a responsabilidade da 
remuneração corres p o n -
dente." 

Geraldo Freire (seguem-se 108 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão - (Anais, 4.0 

vol., págs. 573/574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.6 Sessão 
-Câmara: 204 sim x 4 não e 2 absten-
ções - (Anais, 4.0 vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) - (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.6 Sessão -
Câmara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções 
- (Anais, 4.0 vol., pág. 738). 

EMENDA N.0 618 

Autor: Deputado Norberto Scbmidt 

Dê-se a seguinte redação ao art. 158, 
inciso li: 

"Proibição de diferença de salário 
a maiores de dezoito (18) anos, pa-
ra um mesmo trabalho, por motivo 
de sexo, estado civil e nacionali-
dade." 

Justificação 

Visa a presente emenda a facilitar 
ao menor de 18 anos o ingresso em 
qualquer atividade econômica. Pelas 
disposições constitucionais vigentes, 
não pode haver diferença de salário 
por motivo de idade, o que faz com 
que o menor tenha dificuldade para 
obter emprêgo, já que o salário que 
lhe deverá ser pago será o mínimo 
vigente no País. O empregador, 
obviamente, em igualdade de salário, 
prefere utilizar braço assalariado de 
maior. A lei social vigente relega, 
pois, compulsoriamente, o menor pa-
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ra um plano secundário, o que cons· 
titui flagrante injustiça, principal-
mente, para as famílias pobres, via 
de regra, numerosas. 
Pelo Projeto n.0 1.022/63, que foi 
aprovado por unanimidade pelas 
duas Casas do Congresso, procurou-
se solucionar o aflitivo problema do 
menor. Sôbre êle incidiu o veto go-
vernamental, precisamente por ar-
güir-se vício constitucional. Estamos 
procurando, com esta emenda, sanar 
o vício invocado e possibilitar, tam-
bém no Brasil, a ocupação útil do 
menor de 18 anos, livre do entrave 
que lhe representa a imposição de um 
salário-mínimo que o priva de al-
cançar colocação. Dizer o contrário, 
será sofismar da verdade. Já não 
pretendemos que se deixe livre con-
tratar o seu salário, mas procura-
mos discipliná-lo de maneira tal que 
se lhe abram as portas para sua for-
mação profissional e que o tornem 
um elo cooperador do engrandeci-
mento nacional. 
Norberto Schmidt (seguem-se 116 as-
sinaturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.0 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 619 
Autor: Deputado Manoel Taveira 
Inclua-se no Título V - Das Dispo-
sições Gerais e Transitórias: 

"Art. - Ao funcionário público 
que esteja a menos de ano para 

completar o tempo mínimo de per-
manência no serviço ativo é asse-
gurada aposentadoria na confor-
midade dos preceitos de leis ante-
riores a esta Constituição." 

Manoel Taveira (seguem-se 110 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino e Humberto Lucena) aprovado na 
42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 576/7). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 51.a Sessão. 
(Anais, 4. 0 v oi., págs. 752/6). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
51, a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 756/7). 

Emenda aprovada, nos têrmos do Re-
querimento de preferência, isto é: emen-
das 236/10 e 619 condensadas na seguin-
te redação: "O servidor que já tiver sa-
tisfeito, ou esteja a menos de ano para 
completar as condições necessárias para 
a aposentadoria nos têrmos da legisla-
ção vigente, à data da promulgação des-
ta Constituição, aposentar-se-á com os 
direitos e vantagens previstos nessa le-
gislação". 51.a Sessão. Câmara: 219 sim 
e 5 abstenções. Senado: 44 sim. (Anais 
4.0 vol., págs. 760/1). 

EMENDA N.0 620 
Autor: Deputado Gilberto Azevedo 
O art. 179 do projeto passa a ter a 
seguinte redação: 

"Os Estados, dentro de 60 (sessen-
ta) dias, adaptarão as suas Cons-
tituições ao disposto nesta Cons-
tituição; caso contrário, o Govêrno 
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Federal expedirá normas proviso-
rias sôbre a matéria, com base no 
art. 57 desta Constituição, até que 
se verifique a mencionada adap-
tação. 
Parágrafo único - As Constitui-
ções dos Estados poderão adotar o 
regime de leis delegadas proibin-
do-se, no entanto, os decretos-leis." 

Gilberto Azevedo (seguem-se 110 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: pela aprovação em 
parte, aproveitando o parágrafo único 
que será incluído na Emenda n.0 369/3. 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
p'elo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte "aproveitar o parágrafo único 
que será incluído na Emenda n.O 369/3". 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 53.a Sessão 
- Câmara: 219 sim e 4: abstenções. -
(Anais, 4.0 vol., págs. 781. a 792). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 53.a 
Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 792/3). 

Emenda aprovada na 53.a Sessão, ape-
nas o parágrafo único - Câmara: 224 
sim e 4 abstenções; Senado: 48 sim. -
(Anais, 4.0 vol., págs. 796/9). 

EMENDA N.0 621 

Autor: Senador Cattete Pinheiro 
Artigo 13, "caput" 
Dê-se a seguinte redação: 

"Os Estados se organizam e se re-
gem pelas Constituições e leis que 
adotarem, respeitados, além de 

outros estabelecidos nesta Consti-
tuição, os seguintes princípios:" 

Justificação 
Da forma em que está redigido o 
dispositivo, parece que os Estados 
podem reger-se ou organizar-se por 
outros princípios que não os expres-
sos na Constituição Federal, o que 
seria absurdo. 
O que se pretendeu dizer foi que, 
além dos princípios previstos na 
Constituição, os Estados observa-
riam os constantes da enumeração 
(I, II, III e IV) constante do art. 13. 
Cattete Pinheiro (seguem-se 17 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pela emen-
da n.0 453. 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 
543, 544 a 548). 

El\IENDA N.0 622 

Autor: Senador C a ttete Pinheiro 
Art. 77, § 2.o 

Suprima-se o § 2.0 do art. 77. 
Justificação 
O Vice-Presidente é um estranho ao 
Congresso. Quando presidia o Sena-
do, desde 1891, a exemplo da Cons-
tituição norte-americana, raramente 
exercia tal atribuição com interêsse 
e assiduidade. Normal é que seja o 
Presidente do próprio Senado. Ha-
verá certos constrangimentos e con-
tradiçées, ver em especial arts.: art. 
30, § 2.0 , IV - Congresso julgando 
veto envolvendo ato presidencial; 
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art. 61, § 3.0 - quem convoca o Con-
gresso, para julgamento de veto, é o 
Presidente do Senado; Emenda da 
Const.: art. 50 - proposta do Presi-
dente - reunião do Congresso, pre-
sidida pelo Vice-Presidente. Veja 
mais § 2.0 do art. 53. 
Cattete Pinheiro (seguem-se 17 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho, contrário: 
"Emenda n.0 489 

Autor: Senador Lino de Mattos 
Emenda n.0 622 

Autor: Senador Cattete Pinheiro 
Emenda n.0 521 

Autor: Deputado Rui Santos 
PARECER 

1. Visam as emendas à supressão 
do § 2.0 do art. 77, que atribui ao 
Vice-Presidente da República as 
funções de Presidente do Congresso 
Nacional. 
2. Era necessário dar ao Vice-Pre-
sidente o exercicio de uma atribui-
ção, condizente com a autoridade de 
seu cargo, com o sistema de Govêr-
no e que desse mais presença do seu 
titular na coordenação 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 qua-
lidade. 
4. Com o restabelecimento do sis-
tema presidencial de Govêrno, pela 
Emenda n.0 6, foi restaurado o car-
go de Vice-Presidente, mas retira-
da 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 deci-
sões tanto do Poder Executivo quan-
to do Poder Legislativo. Sem tarefa 
a realizar, sem fixação de competên-
cia para a prática de quaisquer atos, 
atrelado à simples e incômoda posi-
ção de aguardar vaga, o Vice-Presi-
dente teve diminuídos o prestígio e 
a autoridade do carg::>. 
G. Para manter o cargo na estru-
tura de nosso regime, era necessário 
dar-lhe função, e a solução encon-
trada pelo projeto parece ser a 
melhor. 
A presidência do Congresso Nacional 
atribuída a quem tenha sido eleito 
diretamente pelo povo (se a eleição 
direta fôr a instituída), ou pelo pró-
prio Cong;:esso legislativo, nem des-
natura o sistema de Govêrno. 
7. A Presidência do Congresso é 
função de importância no mecanis-
mo do regime, e, sendo desvinculada 
da presidência do Senado, terá ela 
órgão auxiliar próprio. 
8. Opino pela rejeição das emen-
das.- Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 623 

Autor: Senador Cattete Pinheiro 

Artigo 3.0 

Dê-se ao artigo a seguinte redação: 

"Art. 3.0 - Os Estados podem in-
corporar-se entre si, subdividir-se 
ou desmembrar-se para se anexa-
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rem a outros ou formarem novos 
Estados, mediante decisão das res-
pectivas Assembléias Legislativas, 
ratificada em plebiscito das popu-
lações diretamente interessadas e 
aprovação do Congresso Nacional, 
em lei especial a ser votada com 
o quorum fixado no artigo 52. 
Parágrafo único - A criação de 
Territórios a sua constituição em 
Estados, a sua subdivisão em no-
vos Territórios ou a sua reintegra-
ção nos Estados de que tenham 
sido desmembrados, far-se-á me-
diante lei especial, votada por 
maioria absoluta dos membros 
das duas Casas do Congresso, com 
prévia audiência do Conselho de 
Segurança Nacional." 

Justificação 
A redação do artigo 3.0 do projeto 
afigura-se-nos carente de correção, 
pois, como está, o dispositivo é 
omisso e tem um sentido ambíguo. 
Realmente, declarando que a cria-
ção de novos Estados e Territórios, 
assim como a alteração das respec-
tivas áreas, somente poderia ser fei-
ta por lei complementar, o artigo 
surge com diversos defeitos. 
Em primeiro lugar, olvida-se a hipó-
tese da alteração de áreas dos 
atuais Estados e Territórios. 
Em segundo lugar, a referência à lei 
complementar parece-nos imprópria, 
pois lei complementar é a que com-
plementa a Constituição, dando va-
lidade a algum de seus princípios, 
o que não ocorre na espécie. 
Afora isso, sabemos que os motivos 
determinantes da criação de Ter-
ritórios dizem muito de perto com a 
segurança do País, razão por que 
achamos deva ser ouvido, quando 
do evento, o Conselho de Segurança 
Nacional. 
Finalmente, atendendo ao que pre-
tende o projeto, fixamos para a vo-

tação da matéria o quorum estabe-
lecido para a votação de leis com-
plementares. 
A emenda que oferecemos, salvo me-
lhor juízo, além de melhor redigida, 
melhor atende aos superiores inte-
rêsses do País. 
Cattete Pinheiro (seguem-se 17 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 624 

Autor: Senador Cattete Pinheiro 
Art. 74, § 2.o 

Suprimam-se as seguintes expres-
sões in fine: 

"e mais um por quinhentos mil 
eleitores inscritos no Estado." 

Justificação 
Conquanto a eleição direta do Pre-
sidente da República seja mais con-
sentânea com o sistema presiden-
cial de Govêrno (mesmo repúblicas 
parlamentaristas, como a França -
Lei n.0 62/1292, ref. art. 6.0 da Const. 
de 58) (v. Pierre Souty - Do-
cuments sur la Constitution de la 
Veme République, 1964, a têm ado-
tado), as normas de eleição indireta 
do projeto conduzem a uma aberra-
ção jurídica e política. 
O colégio eleitoral compõe-se de 
duas partes: a) o próprio Congresso 
Nacional, na sua totalidade; b) de-
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legados indicados pelas Assembléias 
Legislativas. A inspiração é nitida-
mente da Lei Fundamental de Bonn 
(Grundgesetz de 23-5-49 (art. 54) 
(v. a monografia do Prof. Orlando 
Bitar, da Univ. do Pará - A Lei 
Fundamental de Bonn e o Sistema 
Parlamentar do Govêmo da Repú-
blica Federal da Alemanha, pp. 84 
ss). Mas, o projeto manda que as 
Assembléias Legislativas indiquem 
cada uma três delegados (fixo) e 
ainda um para cada 500.000 eleito-
res inscritos no Estado (flutuante). 

A representação do Estado proporcio-
nalmente ao eleitorado (indiretamen-
te a população, art. 40, § 2.0 ) já se dá 
na Câmara dos Deputados - fra-
ção do Colégio. Já aí o Estado mais 
densamente povoado leva vantagem 
sôbre o de maior rarefação demo-
gráfica, acatado o soalho do art. 40, 
§ 3.0 (7 deputados) (Const. de 1946, 
art. 58, § 1.0 ). O Senado da Repú-
blica é outra fração do Colégio, po-
rém, em caráter igualitário - três 
por Estado (proj., art. 42, § l.O). 

Como evidentemente deverá ser a 
fração expressiva da presença das 
Assembléias Legisla ti v as - três de-
legados cada uma. Veja-se que a 
Câmara já representa o povo (ângu-
lo nacional) idem as Assembléias 
Legislativas, ângulo local; os Esta-
dos são representados pelo Senado. 
Por que ainda - numa despropor-
ção sem teto - o eleitorado de cada 
Estado se representará por um de-
legado para cada 500.000 inscritos? 
Se se quer respeitar (duvidoso e con-
trovertido por ofender a igualdade 
dos Estados) a diversidade de poder 
dos Estados - manifestada na sua 
população como índice de cresci-
mento econômico e social (?? China 
e índia antes da nossa época ??),tal 
diversidade e as fôrças que simbo-
liza se acham concentradas nas di-

ferentes Bancadas da Câmara, dado 
que a votação não é por Estado, mas 
nominal de cada membro do Colé-
gio (art. 74, caput). A integração 
suplementar de mais um delégado 
de cada Estado para 500.000 eleito-
res, sem teto, seria a consagração de 
uma iniqüidade - a hegemonia 
grosseira dos Estados populosos, 
numa espécie de volta melancólica 
ao Estadualismo da Primeira Repú-
blica, à fórmula decantada do café 
com leite, enfim, como se vê em tan-
tas passagens desastrosas do proje-
to, um retôrno consciente à estaca 
zero de nossa caminhada histórica. 
Na Lei Fundamental de Bonn, o nú-
mero de delegados eleitos pelos Land-
tage (Assembléias Legislativas) é 
igual ao número de membros do Bun-
destag (Câmara) (v. cit. Professor Or-
lando Bitar). A metade da As-
sembléia Federal (Bundesversamm-
lung) é a Câmara (Dieta), a outra 
metade são os representantes dos 
Laender, escolhidos pelos Landtage. 
Na Const. italiana de 27-12-47 (em 
vigor a 1.0 de janeiro de 48), o Pre-
sidente da República (art. 83) é elei-
to pelo Parlamento (Câmara e Se-
nado, ambos dissolúveis), partici-
pando ainda três delegados de cada 
Região (Vale do Aosta-1), eleitos pe-
los Conselhos Regionais (v. Teodó-
sio Marchi - II Cappo dello Stato, 
in commentario Sistematico alla 
Const. Italiana, dirigido por Piero 
Calamandrei e Alessandro Levy, 
1950, Ed. Barbera, vol. I, pp. 105 ss). 
Catette Pinheiro (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrl·· 

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrárh 
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Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas ocm parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 625 

Autor: Senador Cattete Pinheiro 
Art. 45, VII 
Transfira-se do art. 45 para o art. 46 
o item VII. 
Justificação 
As matérias do art. 46 (atual 66) 
constituem o cerne da chamada fun-
ção (ou missão) inspectiva dos Par-
lamentos <mais acentuada, no siste-
ma parlamentar de govêrno que no 
presidencial) (v. Carlo Cereti - Di-
ritto Constituzionale Italiano, ed. 
Ulet, 1963, pp. 426 ss; Ferrucio Per-
goles! - Diritto Constituzionale, 15.a 
ed., Cedam, 1962, pp. 5549 ss), que 
complementa seu destino histórico, 
ao lado de sua missão, função ou 
competência normativa (nomogené-
tica). Função tão eminente que pre-
cedeu de séculos (cf. Inglaterra) a 
função legiferante, tão dramática 
foi a luta dos povos pela frenação 
do poder onipotente do Executivo 
(encarnado nos monarcas despóti-
cos, ainda que esclarecidos). 
O projeto quebra ominosamente uma 
nobre tradição, na história consti-
tucional do Brasil - a competência 
exclusiva do Poder Legislativo para 
conceder anistia (Const. de 1891, 
art. 34, n.0 27, ut entendimento unâ-
nime dos comentadores; Milton, 2.a 
ed., p. 174; Barbalho, 2.a ed., p. 180; 
Carlos Maximiliano, 3.a ed. p. 472; 
Aurelino Leal - Teoria e Prática, 
p. 762; Const. de 1934 - art. 4.0 , e; 
Const. de 1946, art. 66, V; Projeto 
da Comissão do Itamarati, art. 32, 
n), abstraindo a Carta de 1824, 
quando a matéria se enquadrava nas 
atribuições sobranceiras do Poder 
Moderador (art. 101, IX). 

É perfeitamente óbvio que a anistia, 
sendo o esquecimento (conotação 
etimológica) das ofensas, cancelan-
do-as, apagando-as na sua origem 
(Milton); "impedindo e tolhendo a 
ação penal e, como tal, sendo uma 
suspensão de leis, deve ser ato do Con-
gresso" (Barbalho); • se, na monar-
quia, se atribuía à munificiência do 
impetrante, na república pertence 
aos representantes do povo sobera-
no" (Barbalho). Os atos de rebelião 
contra a autoridade, os processos in-
tentados "ficam em perpétuo silên-
cio, como se nunca tivessem existi-
do" (decr. imperial de 22 de agôs-
to de 1840, advento de Pedro li). 

Não se confunde a anistia, liberali-
dade que cancela a própria falto., de 
âmbito coletivo, com o indulto, o 
perdão individual ao condenado, 
privativo, por sua vez, do Chefe do 
Estado (Projeto, art. 81, XX; Const. 
de 1946, art. 87, XIX). 

Como ser o Chefe do Poder Exe-
cutivo parte e juiz ao mesmo tem-
po, contra todos os princípios do 
Direito e da Eqüidade? Se os con-
templados pelo oblívlo total são qua-
se necessàriamente os que atenta-
ram contra o Govêrno e as autcri-
dades executivas, dar ao Presidente 
da República a faculdade de sancio-
nar é dar-lhe o poder inerente do 
veto (v. Pontes de Miranda, Comcnt. 
46, vol. li, p. 80; Mário Casasanta-
O Poder de Veto (tese, Belo Hori-
zonte, 1937, p. 66), além de consti-
tuir tal prerrogativa uma usurpação 
à soberania do Congresso. Admitir o 
veto em tal matéria é admitir de an-
temão se frustre a medida generosa 
do Parlamento e se propicie ao Exe-
cutivo a oportunidade de uma vindi-
ta, cujos limites não se podem con-
ceber. 

Cattete Pinheiro (seguem-se 16 assi-
naturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com p~.rer:er 
contrário e pela prejudicialidade, ~alvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 626 

Autor: Senador Cattete Pinheiro 
Art. 144 

Dê-se à alínea a do inciso I do art. 
144 a seguinte redação: 

"a) O Presidente e o Vice-Presi-
dente que hajam exercido os 
mandatos por dois períodos 
consecutivos." 

Justificação 
Entre os assuntos políticos que mais 
têm apaixonado a opinião pública 
nos últimos tempos, encontra-se o 
da reeleição do Presidente da Re-
pública. 
Talvez por se tratar de problema 
eminentemente político, tem pro-
vocado a radicalização de atitudes, 
nem sempre condizentes com o bom 
senso que deve nortear o encami-
nhamento de assuntos da maior 
magnitude para a vida política do 
País. 
Em verdade, a investigação desa-
paixonada da matéria, através dos 
diversos sistemas constitucionais 
vigentes no mundo, conduzirá o 
pesquisador à conclusão de que o 
instituto da reeleição do Presidente 
não está jungido a princípios dou-
trinários. Ao contrário, problema 
marcadamente político, êle recebe 
os tratamentos mais díspares, con-

forme o amadurecimento de cada 
povo. 
Entre nós, a atual Constituição Fe-
deral vedou a reeleição do Presiden-
te da República. A proibição justi-
fica-se pela desconfiança do cons-
tituinte de 1946 à inclinação caudi-
lhesca então dominante na vida pú-
blica do País, mal saído de uma di-
tadura de 15 anos. 
O Projeto de Constituição, ora em 
tramitação no Congresso, repetiu a 
proibição da Carta de 1946. 

Nesta altura, já com 17 anos de 
prática do regime democrático, em 
que o povo tem dado demonstração 
de amadurecimento político, inclu-
sive preferindo candidatos de parti-
dos de oposição aos chamados can-
didatos oficiais, pareceu-nos que 
não se justifica a proibição consti-
tucional. Como já se disse, a práti-
ca do regime, através de quase duas 
décadas, tornou o eleitorado indi-
ferente, até hostil a qualquer for-
ma de pressão. Esta, quando exerci-
tada, tem servido de fator negativo 
a influir na votação dos candidatos 
situacionistas. 
E' de ontem o exemplo do ex-Pre-
sidente Jânio Quadros, elegendo-se 
por expressiva votação, em pugna 
memorável, onde ficou demonstrada 
a progressiva e surpreendente poli-
tização do povo brasileiro. 
Analisando o assunto, o eminente 
constitucionalista Professor Sam-
paio Dória opina favoràvelmente à 
reeleição do Presidente da Repú-
blica, como se observa: 

"o que se visa, nos governos dos 
povos livres, é o consentimento do 
povo na investidura do poder, e a 
responsabilidade do govêrno pe-
rante o povo. Por que, então, evi-
tar a reeleição de um presidente, 
com a larga experiência de govêr-
no? 
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Os Estados Unidos admitem a re-
eleição. O Brasil a veda" (in Di-
reito Constitucional - vol. I -
Tomo li - pág. 574). 

Mas, apesar dêsse inegável avanço 
no processo de escolha, a reeleição, 
ao que nos parece ainda, deverá ser 
permitida por etapas. Inicialmente, 
no plano federal, com a do Presi-
dente e Vice-Presidente; mais tar-
de, no plano local, com a dos Go-
vernadores, Vice-Governadores, Pre-
feitos e Vice-Prefeitos. 
Entendemos que, no atual estágio 
de nossa evolução política, não será 
ainda prudente permitir-se a reelei-
ção para os cargos executivos esta-
duais e municipais. Nas disputas 
locais, sempre mais apaixonantes, a 
ação do poder público se faz mais 
sentir, principalmente em determi-
nadas regiões do País, onde é maior 
o índice de subdesenvolvimento. 
Cattete Pinheiro (seguem-se 16 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: contrário: 

"Emenda n.0 626. Permite uma re-
eleição do Presidente e do Vice-
Presidente da República. A proibi-
ção de releição para o período ime-
diato vem da Constituição de 1891. O 
argumento político, a maior soma de 
atribuições reservadas ao Presidente 
e a realidade brasileira não recomen-
dam a medida. Temos a impressão de 
que, uma vez admitida, a reeleição 
passaria a ser regra, como está acon-
tecendo nos Estados Unidos da Amé-
rica do Norte. Não nos parece pru-
dente a experiência, por mais respei-
táveis que sejam os argumentos a seu 
favor. Pela rejeição." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 627 

Autor: Senador Cattete Pinheiro 
Inclua-se na Seção VI - Do Orça-
mento o seguinte: 

"Artigo - A Lei federal disporá 
sôbre o orçamento plurianual, dis-
tribuindo proporcionalmente os 
investimentos públicos entre Esta-
dos, Territórios e Distrito Federal, 
segundo os critérios que se se-
guem: 

a) população; 
b) superfície; 
c) regiões que necessitem prio-

ritàriamente de estímulos ao 
seu desenvolvimento sócio-
econômico." 

Justificação 
Os problemas regionais são também 
nacionais, e uma Constituição nova 
deve conter princípios que irão pro-
piciar a expansão do mercado in-
terno nacional. 
Neste sentido, o Regional ou o Geo-
gráfico deve ser ressaltado, sobre-
tudo quando se tem em vista não 
apenas a integração nacional, mas 
também quando se verifica a neces-
sidade de fornecer diretrizes ao le-
gislador comum, ao planejador e ao 
administrador. 
Poderíamos citar várias categorias 
como responsáveis pela prosperida-
de ou pobreza das nações. Dentre 
elas, não incluídas na emenda, 
apontaríamos as novas tecnologias, 
os recursos naturais, a renda por 
pessoa, o pagamento em moeda aos 
fatôres de produção, a centraliza-
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ção administrativa, a descentraliza-
ção dos investimentos, a necessida-
de de criação de polos de cresci-
mento, a baixa produtividade, o sub-
consumo, a ociosidade, enfim, a 
inexistência de mercado interno. 

Todavia, julgamos que é mais com-
patível com a realidade brasileira 
citar apenas a ordem jurídica, a 
população, o território e, moderna-
mente, o desenvolvimento regional, 
no momento em que o País altera 
sua estrutura de produção e na me-
dida em que uma Constituição deve 
conter apenas o que de essencial 
existe nos nossos problemas. O mais 
é o desdobramento, é matéria cuja 
discussão deve ser deixada para 
época oportuna. 
~stes são os motivos pelos quais pre-
tendemos estabelecer critérios de 
planejamento plurianual olhando a 
necessidade de estimular o cresci-
mento das regiões subdesenvolvidas 
do País. 
Cattete Pinheiro (seguem-se 17 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 628/1 

Autor: Senador Cattete Pinheiro 
Acrescentar ao artigo 8.0 o inciso 
seguinte: 

"XIV - elaborar e executar pla-
nos de ocupação, valorização e de-

senvolvimento das regiões geo-
econômicas do País." 

Renumerar o atual inciso XIV para 
XV, e assim sucessivamente. 

(Vide Justificação à Emenda n.0 628/2) 

Tramitação 
Parecer favorável em parte do Sub-

Relator, Deputado Oliveira Brito, reti-
rando a expressão "organizar e executar 
planos de ocupação e desenvolvimento 
das regiões menos desenvolvidas". 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
628 - "e executar planos de desen-
volvimento das regiões menos de-
senvolvidas do País" (artigo 8.0 , in-
ciso XID. 

Emendas 286/1 e 628/1 

Requerimento de destaque (ARENA), 
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 51.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., págs. 752/6). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
51. a Sessão, (Anais, 4.0 vol., págs. 756/7). 

Emendas aprovadas na 51.a Sessão, 
nos têrmos do Requerimento de prefe-
rência, Isto é: aprovar da emenda 286/1 
o período: "organizar a defesa perma-
nente contra as calamidades públicas, 
especialmente a sêca e as inundações, 
bem assim estabelecer" e da emenda n.0 

628/1 aprovar a expressão "e executar 
planos regionais do desenvolvimento". 

Câmara: 219 sim e 5 abstenções 
Senado: 44 siDL 
(Anais, 4.0 vol., págs. 760/1). 
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Autor: Senador Cattete Pinheiro 
Incluir o seguinte 
"TíTULO V 

Do Desenvolvimento Regional 
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Art. - Para os fins previstos no 
inciso XIV do art. 8.0 desta Cons-
tituição, a União destinará e apli-
cará, em cada exercício, recursos 
nunca inferiores às seguintes per-
centagens de suas despesas de ca-
pital: 
I - 3% para o Plano de Valoriza-
zação da Amazônia; 
H- 3% para o Plano de Desen-
volvimento do Nordeste. 
§ 1.0 - As regiões referidas na 
enumeração do presente artigo se-
rão, em cada caso, as definidas em 
lei. 
§ 2.0 - Os Estados compreendidos 
em cada uma dessas regiões deve-
rão aplicar, com os mesmos fins 
e pela mesma forma, iguais per-
centagens de recursos próprios. 
§ 3.0 - Um têrço das percentagens 
previstas nos incisos I e li dêste 
artigo será anualmente deposita-
do, repectivamente, nos Bancos 
oficiais federais das duas regiões. 
§ 4.0 - Os depósitos efetuados na 
forma do parágrafo anterior se-
rão aplicados, conforme a lei o 
definir, nas respectivas regiões, 
devendo, no caso do Nordeste, uma 
parte dêles ser reservada para o 
socorro das populações atingidas 
pelas sêcas, face à sua ocorrência 
ou iminência. 
§ 5.0 - As percentagens estabe-
lecidas neste artigo não prejudi-
carão nem substituirão as dotações 
consignadas pela União aos seus 
diversos órgãos da administração 
direta ou indireta e respectivos 
planos, programas e orçamentos 
nacionais. 

§ 6.0 - O cálculo das percenta-
gens a que se refere êste artigo 
não incidirá sôbre o produto da 
arrecadação de tributos com des-
tinação específica, na forma des-
ta Constituição. 

Art. - A legislaçáo complemen-
tar ao disposto nos incisos I e li 
do artigo anterior conterá, além 
dos recursos a que se referem ês-
ses incisos, os mecanismos e ins-
trumentos de ação indispensáveis 
à consecução dos objetivos básicos 
de desenvolvimento regional e in-
ter-regional integrado, especial-
mente estímulos e vantagens fis-
cais e de qualquer natureza a se-
rem concedidas aos empreendi-
mentos privados dessas regiões." 

Justificação 
1. A emenda restabelece, com ou-
tra redação e sob forma mais ade-
quada, os dispositivos da Constitui-
ção de 1946 que asseguravam re-
cursos federais para os planos de 
valorização e desenvolvimento das 
áreas-problemas do País: a Amazô-
nia e o Nordeste. 
2. A exeqüibilidade da inclusão da 
norma ora proposta encontra fun-
damento, não apenas na própria 
tradição jurídica nacional, como, 
particularmente, nas mais recentes 
conquistas do Direito Constitucional 
das principais nações. 
2 .1 No Brasil, desde a Carta Mag-
na de 1934, com ampliação na de 
1946, o poder constituinte preo-
cupou-se em registrar peculiaridades 
regionais e a necessidade de ofere-
cer-lhes soluções adequadas. 
2. 2. O primeíro preceito, preocupa-
do com as sêcas do Nordeste e seus 
efeitos, foi ampliado no segundo di-
ploma para considerar as possibili-
dades globais de valorização e de-
senvolvimento das duas grandes 
áreas nacionais. 
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2.3 A omissão na nova Constitui-
ção, que ora está sendo elaborada, 
representaria, assim, um retrocesso 
de mais de 30 anos na evolução do 
nosso direito constitucional. 
3. :t!:sse retrocesso seria, do ponto 
de vista do próprio processo nacio-
nal de desenvolvimento integrado, 
um êrro de funestas conseqüências 
e um retôrno a posições e atitudes 
anacrônicas. 
3 .1 Com efeito, foi sobretudo nos 
últimos vinte anos que se desenvol-
veu a teoria do desenvolvimento 
econômico e tomaram corpo as con-
ceituações básicas dos problemas de 
crescimento dos países comumente 
chamados de atrasados. 
3. 2 Essa cristalização do pensa-
mento econômico e social sôbre as-
sunto de tão grande importância é 
assunto que, afetando a dois terços 
da humanidade ainda vivendo em 
níveis abaixo do mínimo considera-
do indispensável para assegurar 
compatibilidade com a dignidade 
humana e o grande desenvolvimen-
to tecnológico alcançado pelos po-
vos mais adiantados, alcançou por 
isso dimensões universais. De tal 
modo que, hoje em dia, nenhum país 
medianamente organizado dispensa 
um Ministério de Planejamento ou 
organismos correspondentes - in-
clusive os chamados países desen-
volvidos. No Brasil, supérfluo é re-
cordar a importância crescente que 
essa preocupação teve nos anos mais 
recentes, e o papel hoje desempe-
nhado pelo Ministério Extraordiná-
rio para o Planejamento e Coorde-
nação Econômica. 
3. 3 Em País das dimensões conti-
nentais das do Brasil, todavia, e em 
muitos casos em países territorial-
mente muito menos expressivos -
bastando citar como exemplos emi-
nentes, no primeiro caso, os Esta-
dos Unidos, e, no segundo, a Fran-

ça e a Itália -, foi preciso consi-
derar as diferenciações regionais, de 
modo a compatibilizar os objetivos, 
programas e prioridades nacionais 
com os regionais. Daí o surgimento 
de uma especialização que é a do 
planejamento do desenvolvimento 
econômico e social regional, que tão 
grande impulso tomou nos últimos 
anos. 
3.4 :t!:sse esfôrço, simultâneamente, 
no campo pragmático da adminis-
tração, como no campo da formu-
lação teórica, expressou-se no Bra-
sil, entre outros exemplos mais li-
mitados, nos escopos ou nas áreas 
de jurisdição, principalmente pela 
criação da SPVEA e da SUDENE. 
4. Em coerência com a evolução 
dêsse esfôrço de desenvolvimento re-
gional, o atual Govêrno vem de san-
cionar leis recentíssimas, que se ar-
ticulam dentro da mesma concepção 
básica, sob o título genérico de 
"Operação Amazônia" (Leis n.0 s 
5.122, de 28-9-66, 5.173 e 5.174, de 
27-10-66). 
4.1 Em relação ao N ardeste, já foi 
aprovado pelo Congresso o III Pla-
no Diretor, em execução. 
4.2 A manutenção dos dispositivos 
constitucionais relacionados com o 
assunto será, por isso, penhor da 
continuidade dos programas de de-
senvolvimento dessas duas áreas. A 
sua retirada significará, psicologi-
camente, a descrença nessa conti-
nuidade e na aplicação dos recursos 
indispensáveis à prossecução dos 
programas iniciados, de parte do 
Govêrno, desencorajando o setor 
privado a contribuir com a sua par-
ticipação ao abrigo dos incentivos 
fiscais criados em benefício das 
duas regiões. Efetivamente, essa 
omissão poderá significar, a qual-
quer momento, omissão correspon-
dente na distribuição dos recursos 
federais orçamentados. 
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4. 3 As consequencias da omissão 
apresentam-se mais profundas do 
que poderia parecer à primeira vis-
ta. Senão, vejamos: 

a) a Lei n.0 5.173, que criou a Su-
perintendência do Desenvolvi-
mento da Amazônia (SUDAM), 
bàsicamente é um diploma origi-
nário de regulamentação do ar-
tigo 199 da Constituição de 1946; 

b) não reproduzido êste dispositivo, 
na nova Constituição, a lei ordi-
nária terá perdido seu objeto: 

c) mesmo admitindo que essa inter-
pretação não prevaleça, fica a 
SUDAM desprovida de recursos 
específicos, uma vez que a par-
cela principal de seus meios fi-
nanceiros, na forma daquela lei, 
é composta 2% da renda tribu-
tária da União (art. 20), por fôr-
ça do vínculo constitucional; 

d) simultâneamente, o Fundo para 
Investimentos Privados no De-
senvolvimento da Ama z ô n i a 
(FIDAM), criado pelo art. 45 da 
mesma lei, com intuito de refor-
çar os meios financeiros postos à 
disposição do setor privado nos 
seus projetos considerados prio-
ritários para o desenvolvimento 
da região, perde 1% da renda tri-
butária da União, que completa-
va o percentual reservado cons-
titucionalmente para a área; 

e) êstes recursos, administrados pe-
lo Banco da Amazônia S.A., con-
soante a Lei n.0 5.173, compu-
nham o quadro de fundos com 
que essa instituição financeira 
pública foi dotada na nova le-
gislação, para bom desempenho 
das tarefas que lhe foram come-
tidas nos três editos, sendo a sua 
falta ameaçadora à consecução 
dêsses objetivos. 

5. Conviria recordar, neste par-
ticular, os fundamentos que inspira-

ram as três leis e, complementar-
mente, a da política nacional da 
borracha, aprovada pelo Congresso 
nos primeiros dias do mês em curso 
em vésperas de sanção. 
5.1 As exposições de motivos que 
as acompanharam, assinadas pelos 
Ministros do Planejamento, da Fa-
zenda e dos Organismos Regionais, 
encampadas pelo Sr. Presidente da 
República, consubstanciaram os re-
sultados de estudos feitos por dois 
Grupos de Trabalho criados em 
meados de 1965, com êsse propósito. 
5. 2 Por serem documentos recentes 
e de fácil consulta, dispensamo-nos 
de transcrever as suas principais 
razões. Mas é incontestável que o 
objetivo máximo do Govêrno, ao 
propor aquelas medidas, era o de 
consolidar definitivamente o esfôr-
ço de ocupação, valorização e de-
senvolvimento da Amazônia, no sen-
tido de preservá-la nacional, inte-
grando-a definitivamente ao com-
plexo sócio-econômico do País. 

5.3 Não tinham outra finalidade: 

a) o Decreto n.0 59.455, que criou o 
Grupo Executivo de implantação 
dessa legislação (sua justificação 
ratifica essa posição); 

b) a realização da I Reunião de In-
centivo ao Desenvolvimento da 
Amazônia, sob patrocínio oficial 
do MECOR (3 a 10 de dezembro 
em curso); 

c) as repetidas e enfáticas declara-
ções do Sr. Presidente da Repú-
blica, ainda há vinte dias, inclu-
sive, por ocasião da instalação 
dêsse encontro em Manaus. 

6. A omissão constitucional não 
poderá ser corrigida em lei ordiná-
ria. O projeto veda-o expressamente, 
no § 3.0 do art. 64. 
7. Exemplificando com o caso 
amazônico, mais de nosso conheci-
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menta e de reformulação mais re-
cente, como vimos, as considerações 
feitas são, todavia, válidas para o 
Nordeste, mutatis mutandis. 
8. Dessa forma, só há um caminho 
a percorrer, que é o de reintroduzir 
no corpo da Constituição em exame 
o dispositivo corretor. 
8 .1 Dada a importância da maté-
ria, os resultados colhidos nos últi-
mos vinte anos, a consciência nacio-
nal j:í. consolidada sôbre o assunto 
- preferimos destacá-lo em um Tí-
tulo próprio. 
8.2 Por outro lado, registramos a 
evolução do pensamento econômico 
e social desde a Constituição de 1934, 
enfocando bàsicamente o problema 
global de valorização e desenvolvi-
mento e não o problema específico 
da sêca ou da inundação - que será 
resolvido no bojo da execução dêsses 
programas. 
8. 3 Fazemos, ainda, a revisão dos 
conceitos, de modo a consolidar em 
relação a cada área os dispositivos 
esparsos que, sob diferentes formas, 
porém em superposição, atribuíam 
recursos cumulativos. 
8. 4 A emenda não colide com a sis-
temática que presidiu a elaboração 
do projeto em exame. Basta cons-
tatar: 
a) o projeto consigna outras vin-

culações - não regionais, mas 
setoriais, como as dos impostos 
únicos sôbre energia elétrica, mi-
nerais e combustíveis líquidos; 

b) o § 3.0 do art. 64 faz a ressalva 
dêsses fundos e sua destinação 
específica; 

c) a emenda não abrirá precedente 
para outras vinculações menos 
justificadas, em lei ordinária, 
desde que mantido êsse pará-
grafo. 

8. 5 Finalmente, a fim de evitar 
quaisquer dúvidas sôbre a interpre-
tação dêsses dispositivos, consagra-
mos o princípio de que a legislação 
sôbre a programação regional pode, 
como já o faz, introduzir estímulos 
fiscais e outros que não se chocarão 
com os princípios gerais da mesma 
Constituição. 
8.6 Uma inovação que introduzi-
mos, e que elide supletivamente a 
crítica e o receio da vinculação, é 
que deixamos de fazê-lo em relação 
à receita, passando a fazer incidir o 
cálculo percentual, em cada exercí-
cio, nas despesas de capital do Or-
çamento Geral da República. Com 
isso: 
a) desbordamos o perigo de que as 

vinculações venham a se tornar 
excessivamente onerosas para o 
Erário; 

b) ressalvados os fundos vinculados, 
a base de cálculo é contraída à 
arrecadação tributária disponí-
vel; 

c) mantido o princípio constitucio-
nal (art. 65 do projeto) que im-
põe o equilíbrio orçamentário, a 
despesa atribuída às duas regiões 
situa-se, por isso, com cômputo 
global previamente estabelecido; 

d) mais: dado que os programas de 
desenvolvimento dessas áreas se-
rão necessàriamente plurianuais, 
estará a vinculação da despesa 
condicionada pelo disposto na 
própria Constituição, que subor-
dina a sua execução à prévia 
aprovação (art. 64, § 4.0 ). 

9. A consignação do dispositivo da 
emenda é uma necessidade nacio-
nal, porque apresenta um compro-
misso da Nação para consigo mesma, 
de apartar anualmente os recursos 
indispensáveis à sustentação do es-
fôrço desenvolvimentista das duas 
regiões. 
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9.1 Eliminar essa garantia é sujei-
tar as duas áreas a disputarem 
anualmente uma parcela substancial 
dos recursos federais, em combate 
desigual com os representantes das 
áreas mais desenvolvidas. 
9. 2 :ll:ste problema é particular-
mente grave com referência à Ama-
zônia, dada a sua insignificante 
densidade demográfica e conse-
qüente inexpressiva representação 
política, do ponto de vista numérico. 
9. 3 País subdesenvolvido, no seu 
conjunto, o Brasil reclama, com ra-
zão, contra práticas de comércio in-
ternacional e relações entre nações 
desigualmente desenvolvidas. A pre-
missa do projeto, de sermos um País 
homogêneo, é falsa, dadas as desi-
gualdades gritantes que existem en-
tre aquelas duas regiões e o resto 
do Brasil. A involução do texto do 
projeto representa, portanto, uma 
ameaça séria à continuidade do es-
fôrço no sentido de diminuir essas 
distâncias, e uma incoerência com a 
nossa própria posição no plano in-
ternacional. 
Cattete Pinheiro (seguem-se 16 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.6 Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 572.) 

Requerimento de preferência para 
emendas destacadas (ARENA). Apresen-
tado e aprovado na 53.6 Sessão (Anais, 
4.o vol., págs. 799/801.) 

Requerimento para votação em bloco 
de emendas destacadas (ARENA). Apre-
sentado e aprovado na 53.6 Sessão 
(Anais, 4.0 vol., pág. 301.) 

Encaminhamento de votação das 
emendas, 53.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
págs. 801/807). 

Emenda rejeitada na 53.6 Sessão -
Câmara: 107 sim x 94 não e 8 absten-
ções). (Anais, 4.0 vol., pág. 811.) 

Declaração de voto na 53.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol, págs. 811/813.) 

EMENDA N.0 629 
Autor: Deputado Celsa Amaral 

TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal - CAPíTULO I - Disposições 
Preliminares 
Art. 4.0 

Acrescente-se o parágrafo seguinte: 
"Parágrafo único - Considerar-
se-ão devolutas as terras, sem uso 
público e sem domínio privado, si-
tuadas em ilhas marítimas ou flu-
viais que se tenham transformado 
ou venham a se transformar em 
Municípios, excetuadas as faixas 
correspondentes aos terrenos de 
marinha e as indispensáveis à de-
fesa nacional, na conformidade da 
lei ordinária." 

Justificação 
De acôrdo com o inciso II do art. 4.0 , 

do Projeto de Constituição, as ilhas 
oceânicas hão de ficar incluídas 
dentre os bens de domínio da União, 
e, bem assim, as fluviais e lacustres, 
desde que situadas em zonas limítro-
fes com outros países. Mas surpreen-
de-se aí uma omissão que deve ser 
suprida. 
De fato, casos existem de ilhas si-
tuadas no mar territorial brasileiro, 
que se não devem subsumir no pre-
ceito aludido. Trata-se das ilhas 
marítimas transformadas ou que se 
venham a transformar em Municí-
pios. Curial é que hipóteses como 
essas não poderão ficar sob a égide 
do caput do art. 4.0 do projeto. Do 
contrário, viável se afiguraria a hi-
pótese de pretender a União exerci-
tar o seu domínio sôbre terras em 
semelhantes condições, o que, óbvia-
mente, não seria justo. 
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Sub specie, temos notícia de um caso 
concreto, o da Ilha Bela, no Estado 
de São Paulo. Trata-se de ilha marí-
tima constituída em Município. No 
entanto, a União Federal opõe-se 
terminantemente aos direitos invo-
cados por posseiros daquela ilha, de 
usucapirem terras nela situadas. 
A emenda proposta, antes de mais 
nada, atende a lídimo interêsse na-
cional, que diz respeito à coloniza-
ção e ao aproveitamento econômico 
de áreas territoriais ainda hoje total 
ou inadequadamente inexploradas. 
Razão dêsse jaez já bastaria para 
justificar a medida proposta, desde 
que se quisessem levar em conta os 
mais justos reclamos de humildes 
brasileiros do nosso litoral, dos nos-
sos sofridos caiçaras - de necessi-
tarem um pedaço de terra que lhes 
proporcione o lar a faina e o pão-
de-cada-dia. 
O que se diz das ilhas marítimas, 
mutatis mutandis aplica-se também, 
com oportunidade, às ilhas fluviais. 
Celso Amaral (seguem-se 109 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 630 
Autor: Deputado Cunha Bueno 

Dê-se a seguinte redação à letra b, n.0 

I, do art. 112: 
"b) nos crimes comuns e de res-· 
ponsabilidade, os ministros de Es-

tado, ressalvado o disposto no final 
do art. 86, os juízes federais e os 
membros dos Tribunais Superiores 
da União, dos Tribunais de Justi-
ça e de Alçada dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Territórios, 
os membros dos Tribunais de Justi-
ça Militar dos Estados e os chefes 
de missão diplomática de caráter 
permanente." 

Justificação 
Discriminando a competência origi-
nária do Supremo Tribunal Federal, 
dispõe o projeto: 

"Art. 112 - Compete ao Supremo 
Tribunal Federal: 
I - Processar e julgar originària-
mente: 

b) nos crimes comuns e de respon-
sabilidade, os ministros de Es-
tado, ressalvado o disposto no 
final do art. 86, os juízes fede-
rais e os membros dos Tribunais 
Superiores da União, dos Tribu-
nais de Justiça e de Alçada dos 
Estados e do Distrito Federal e 
dos Territórios, os ministros dos 
Tribunais de Contas da União 
e dos Estados e os chefes de 
missão diplomática de caráter 
permanente." 

Verifica-se que houve manifesta 
omissão quanto aos membros dos 
Tribunais Militares dos Estados, que, 
sendo de segunda instância e autô-
nomos, não poderão ser processados 
e julgados por juízes estaduais de 
primeira instância, nem pelos Tribu-
nais de Justiça dos Estados, aos quais 
não serão hieràrquicamente subordi-
nados, nem se encontram sob sua 
jurisdição. É preciso ter-se presente 
que, tanto a Constituição de 1946 
como o anteprojeto ora em exame 
estabelecem nos artigos 124, n.0 XII, 
e 134, § 1.0 , letra d, respectivamente, 
que a Justiça Militar Estadual terá, 
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como órgão de primeira instância, os 
Conselhos de Justiça, e, de segunda, 
um tribunal especial ou o Tribunal 
de Justiça. 
É evidente que um tribunal, para ter 
jurisdição e competência igual à que, 
ordinàriamente, seria do Tribunal de 
Justiça, há de ser composto com ma-
gistrados de dignidade e indepen-
dência iguais às dos membros do Tri-
bunal de Justiça. Não se justificaria, 
senão por involuntária omissão, que 
fôssem excluídos da competência 
originária do Supremo Tribunal Fe-
deral, quando nela foram incluídos 
membros de tribunais administrati-
vos, como os dos Tribunais de Contas 
da União e dos Estados. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subs-

crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque, (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão, (Anais, 
4.0 vol., págs. 578/579). 

Requerimento para votação conjunta 
de Emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.6 Sessão, (Anais, 4.0 vol., páginas 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão, Câ-
mara: ü sim X 206 não e 6 abstenções, 
(Anais, 4.0 vol. pág. 826). 

EMENDA N.0 631 

Autor: Deputado Cunha Bueno 
Acrescente-se nas "Disposições Ge-
rais e Transitórias" o seguinte: 

"Art. - Os atuais servidores da 
União, dos Estados, Municípios e 

Territórios, anteriormente nomea-
dos para cargos em virtude de 
aprovação em concurso público de 
provas, ou de títulos e provas, e 
que contem pelo menos 15 (quinze) 
anos de contínuo e efetivo serviço 
público, dos quais os últimos 5 
(cinco) no exercício, em substitui-
ção, de cargo isolado de provimen-
to em caráter efetivo, são equipa-
rados, para todos os efeitos, aos 
funcionários titulares dos cargos 
exercidos em substituição. 
Parágrafo único - Constituem re-
quisitos para a equiparação previs-
ta neste artigo: 
a) que haja afinidade de funções 

entre o cargo anteriormente 
provido mediante concurso e o 
atualmente exercido em substi-
tituição; 

b) que tenha havido exoneração 
do cargo anterior, a pedido ou 
por causa de posse em outro 
cargo." 

Justificação 
O projeto da Carta Magna ora sub-
metido à apreciação do Congresso 
Nacional institui, em seu artigo 93, 
como requisito indispensável ao in-
gresso no serviço público em cargos 
de carreira ou em outros que a lei 
estabelecer, prévio concurso de pro-
vas ou de provas e títulos. 

No § 3.0 do referido artigo 93 se de-
clara que "ninguém poderá ser efe-
tivado ou adquirir estabilidade, se 
não prestou concurso". 

Com estrita observância do disposto 
no projeto, a emenda que tenho a 
honra de submeter ao alto exame 
do Congresso Nacional prevê e dis-
ciplina hipótese de equiparação de 
servidor a funcionário público intei-
ramente justificável. Com efeito, so-
mente serão alcançados pela equipa-
ração antigos servidores, no mínimo 
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há mais de 15 anos prestando sua 
cooperação à administração pública. 
Exige-se, ademais, haja havido ante-
riormente ingresso no serviço estatal 
mediante aprovação em concurso pú-
blico. É requisito também para a 
equiparação a afinidade de funções 
entre o cargo exercido e o atualmente 
ocupado e, por último, é imprescin-
dível não haja o servidor sido dis-
pensado do serviço público a título 
de penalidade. 
A emenda possibilita, portanto, o 
aproveitamento imediato de servido-
res cuja aptidão para o serviço pú-
blico se acha sobejamente demons-
trada não só pelo longo tempo de 
serviço, como também pela aprova-
ção em concurso. 
É o caso, por exemplo, do engenhei-
ro que desistiu, por esta ou aquela 
razão de ordem particular, do cargo 
efetivo para exercer outro em subs-
tituição; do Juiz ou Promotor de 
Justiça que renunciou ao cargo vi-
talício ou estável para exercer, em 
substituição, cargo de procurador 
ou assistente jurídico, e assim por 
diante. 
Trata-se, pois, de medida das mais 
justas e aconselháveis, motivo por 
que é de esperar-se o seu acolhimen-
to pelo Congresso. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-relator foi subscrito 
pelo Relator Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a Sessão, (Ana-
is, 4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de Emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão, (Anais, 4.0 vol.,págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão, Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções, 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 632 

Autor: Deputado Cunha Bueno 

Dê-se a seguinte redação à letra e, 
n.0 I, do art. 122: 

"e) os conflitos de jurisdição entre 
juízes ou Tribunais Federais 
de categorias diversas: entre 
quaisquer juízes ou tribunais 
federais e os dos Estados; en-
tre os juízes federais subordi-
nados a tribunais diferentes; 
entre juízes ou tribunais de 
Estados diversos, inclusive os 
do Distrito Federal e Territó-
rios; entre juízes e tribunais 
de categorias diversas do mes-
mo Estado." 

Justificação 

Na letra e do inciso I do art. 112, há 
omissão, pois o projeto está assim 
redigido: 

"e) os conflitos de jurisdição entre 
juízes ou tribunais federais 
de categorias diversas; entre 
quaisquer juízes ou tribunais 
federais e os dos Estados; en-
tre os juízes federais subordi-
nados a tribunais diferentes; 
entre juízes ou tribunais de 
Estados diversos, inclusive os 
do Distrito Federal e Territó-
rios." 

Não ficou prevista a hipótese, fácil 
de ocorrer, de conflito de jurisdição 
entre juízes e tribunais civis e mili-
tares do mesmo Estado. Um conflito 
de jurisdição, por exemplo, entre o 
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conselho de justiça militar estadual 
e um juiz criminal ou um tribunal 
civil e o tribunal militar também es-
taduais, não poderá ser decidido 
pelo Tribunal de Justiça, porque o 
auditor e os membros do conselho 
de justiça militar não lhe estão su-
bordinados, nem, também, pelo Tri-
bunal Militar Estadual, porque nem 
o juiz civil, nem o Tribunal de Jus-
tiça estão subordinados à Justiça 
militar. 
Somente um tribunal superior às 
duas jurisdições é que poderia diri-
mir o conflito, e o único tribunal 
nestas condições é o Supremo Tribu-
nal Federal. Como, porém, a compe-
tência do Supremo é, estritamente, 
a estabelecida na Constituição Fe-
deral, torna-se imperioso completar 
o texto da alínea e do art. 112 do 
projeto, na forma ora proposta. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: contrário. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.o vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado, na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-

ções (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 633 

,Autor: Deputado Cunha Bueno 
Acrescentem-se ao art. 53 do pro-
jeto os seguintes §§ 4.0 e 5.0 : 

"§ 4.0 
- Os prazos para aprecia-

ção de projetos de lei do Presi-
dente da República serão contados 
sucessivamente para cada um dos . 
que forem enviados conjunta-
mente, salvo quando se tratar de 
leis de aplicação interdependente, 
caso em que tais prazos serão co-
muns para a apreciação dos pro-
jetos interligados, mas, nesta 
hipótese, considerar-se-ão au-
mentados de um têrço. 
§ 5.0 

- O Presidente da Repúbli-
ca não poderá enviar ao Congresso 
novos projetos para a tramitação 
extraordinária prevista neste ar-
tigo, enquanto não decorridos os 
prazos para a apreciação dos pro-
jetos remetidos anteriormente." 

Justificação 

A prefixação de prazos para aprecia-
ção de leis que o Executivo julgue 
de urgente necessidade encontra 
plena justificativa nas condições da 
rápida evolução econômica e social 
do País, que, nesse sentido, recebe 
hoje salutar impulso. 

Daí a alteração do processo tradicio-
nal da elaboração legislativa, por 
sua natureza morosa, até mesmo 
como defesa da estabilidade das 
instituições e do regime. 
Todavia, mister se faz preservar a 
função específica do Congresso, que 
é a da elaboração das leis. 
Para isso, será necessário preesta-
belecer o número de projetos que o 
Executivo poderá mandar conjun-
tamente para apreciação dentro dos 
prazos restritos dêste artigo, de for-
ma a resguardar a função e a prer-
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rogativa essenciais do Congresso, 
prevenindo a hipótese de receber 
para deliberação, simultâneamente 
ou a curtos intervalos, vários proje-
tos de relevante importância, e de 
tal forma que não tenham os parla-
mentares o tempo indispensável 
para estudo, elaboração de emendas 
e votação, com a conseqüência de 
esgotar-se o prazo fatal e o Executi-
vo outorgar as leis projetadas, inves-
tindo-se, dessarte, de atribuições es-
pecíficas e inalienáveis do Poder 
Legislativo. 

Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.o vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821,) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-

ções. (Anais, 4.o vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 634/1 

Autor: Deputado Cunha Bueno 
Art. 63 

Acrescente-se no § 2.0 a expressão: 

"e para atender aos pagamentos 
devidos pela Fazenda Pública em 
virtude de sentença judicial." 

<Vide justificação à emenda n.0 634/2.) 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, eSnador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.11 Sessão. 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-

ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 634/2 

Autor: Deputado Cunha Eueno 

Art. 110 

Suprima-se o § 1.0 ; suprima-se, no § 
2.o, a expressi':.o: "segundo as p:cssi-
bilidades do depósito"; renumc;:e-se 
o § 2.o para 1.0 ; :J.cres::ente-se o se-
guinte: 

"§ 2.0 - Verificada a insuficiên-
cia do depósito para satisfr,ção dos 
débitos, o Presidente do Tribunal 
requisitari o saldo necessário, à 
conta de crédito extraordinário, 
que será aberto por decreto da au-
toridade competente, nos têrmcs 
do art. 63, § 2.0 , e no prazo de trin-
ta dias da requisição." 

Justificação 

O sistema que o projeto institui, no 
art. 110, para assegurar o pagamen-
to dos débitos judiciais da Fazenda 
Pública, é repetição do anterim:, com 
o acréscimo da obrigatoried2de de 
ser incluída, no orçamento se::;uinte, 
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verba suficiente para pagar os pre-
catórios apresentados até 1.0 de ju-
lho. 
A inovação não satisfaz o dever da 
Fazenda Pública de pagar seus débi-
tos judiciais com a mesma presteza 
que ela exige, quando credora, em 
executivos fiscais, p:>r exemplo. A 
demora no pagamento de seus débi-
tos frustra a plena aplicação do dis-
posto no art. 149, n.O VIII, que ga-
rante o direito de propriedade e 
manda pagar seu valor, em caso de 
desapropriação, "mediante justa e 
prévia indenização em dinheiro". 

Tais débitos judiciais gerados em 
processos de desapropriação parece 
constituírem a maior parte das dívi-
das públicas daquela espécie. Entre-
tanto, a mesma atenção deve ser 
dada à necessidade do pronto paga-
mento de indenização por ofensas a 
direitos patrimoniais ou pessoais, le-
sões que cumpre superar pronta-
mente, tão logo haja sentença judi-
cial transitada em julgado. 

O sistema do projeto pode protelar 
tais pagamentos por mais de dois 
anos! Será o caso do precatório 
apresentado após 1.0 de julho, que 
irá ser atendido por verba consigna-
da no orçamento não do exercício se-
guinte, mas do outro que se lhe se-
gue. Caso o pagamento seja efetua-
do no fim do respectivo exercício, te-
remos o transcurso de dois anos e 
mais seis meses logo após a apre-
sent:::ção do precatório! 

Além disso, a redação do § 2.0, do 
art. 110, dá margem a tôda espécie 
de evasão ao cumprimento da tímida 
norma constitucional, ao estabelecer 
que o Presidente do Tribunal deter-
minará o pagamento "segundo as 
possibilidades do depósito" (sic). 
A emenda proposta procura alcan-
çar objetivos mais consistentes, com 

o mm1mo de modificações do texto 
do projeto. 
A modificação básica é a seguinte: 
em lugar da obrigatoriedade de con-
signar verba no orçamento para 
atender a condenações judiciais, a 
emenda dispõe que êsse tipo de dé-
bitos, pela sua quase imprevisibili-
dade, será regularizado por meio de 
créditos extraordinários abertos por 
decreto da autoridade competente. 
Para isso, acrescenta-se a hipótese 
ao art. 63, § 2.0 , em harmonia com o 
art. 65, § 1.0 , letra b. 
Como é óbvio, a norma proposta não 
impede a consignação no orçamento 
de verba que atenda aos débitos ju-
diciais previsíveis, reservando-se o 
remédio do crédito extraordinário 
para cobertura do saldo devedor 
apurado pelo Tribunal. Completada, 
por essa forma, a insuficiência do 
depósito, poderá a Fazenda Pública 
saldar seus débitos judiciais com a 
presteza que a eqüidade, a justiça e 
a ordem pública estão a exigir. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 assina-
turas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.o vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 
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EMENDA N.0 635 
Autor: Deputado Cunha Bueno 

TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 
Acrescente-se, onde couber, nôvo ar-
tigo, com a seguinte redação: 

"A fim de coincidirem com o ano 
civil, ficam prorrogados, até 31 de 
dezembro do ano fixado para seu 
término, os mandatos dos atuais 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Verea-
dores dos Municípios cujas admi-
nistrações devam extingüir-se an-
tes da referida data." 

Justificação 
A descoincidência do término dos 
mandatos municipais com o térmi-
no do ano civil vem produzindo no 
Brasil problemas administrativos de 
real gravidade. Serviços locais são, 
muitas vêzes, prejudicados quando 
uma administração abandona a Pre-
feitura no 3.0 ou 4.0 mês do ano civil, 
para dar posse aos novos eleitos. O 
orçamento elaborado por determi-
nada administração é, nestes casos, 
cumprido apenas parcialmente, ca-
bendo o restante à nova administra-
ção. Muitas vêzes, obras iniciadas 
pela gestão anterior ficam abando-
nadas, iniciando a nova gestão ser-
viços totalmente diversos. 

A preparação de contas também so-
fre com esta descoincidência, uma 
vez que as contas relativas à gestão 
anterior são, às vêzes, apreciadas até 
quase dois anos após o seu término. 
Isso porque a Lei Orgânica dos Mu-
nicípios de alguns Estados determi-
na que a prestação de contas seja 
eleborada pela nova administração, 
podendo as Câmaras Municipais ma-
nifestarem-se, sôbre ela, até o últi-
mo dia do exercício subseqüente. 

Para sanar êste mal, sôbre o qual o 
atual Projeto de Constituição foi 
omisso, apresentamos esta emenda. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário (Ret. de .... 
3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55. a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 636 
Autor: Deputado Cunha Bueno 

TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal - CAPíTULO III - Da Compe-
tência dos Estados e dos Municípios". 
Acrescente-se entre os arts. 14 e 15 
nôvo artigo com a seguinte redação: 

"A instalação de novos Municípios 
criados por leis estaduais dar-se-á 
sempre no dia 1.0 de janeiro, data 
em que tomarão posse os Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, pre-
viamente eleitos para o exercício 
dos respectivos mandatos." 

Justificação 
A primeira vista, pode parecer des-
necessária a apresentação de tal 
emenda, mas o estudioso das Leis 
Orgânicas dos Municípios verificará 
que esta emenda é de grande impor-
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tância para o melhor funcionamento 
e aproveitamento dos serviços admi-
nistrativos locais. 
A descoincidência. do término dos 
mandatos municipais com o ano ci-
vil tem acarretado, especialmente no 
interior de São Paulo, problemas e 
dificuldades insanáveis. Quando 
mandatos municipais, muitas vêzes, 
terminam no 4.0 mês do ano civil 
(São Caetano do Sul, por exemplo), 
os recém-eleitos para os cargos de 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores 
tomam posse no dia imediato àquele 
em que a gestão anterior abandonou 
a administraçáo municipal. O último 
orçamento elaborado por uma admi-
nistração é por ela cumprido apenas 
parcialmente, cabendo o restante à 
nova administraçáo, de cuja presta-
ção de contas, ao final do exercício 
(que corresponde ao ano civil), deve 
constar, obrigatàriamente, aquêle 
primeiro período, do qual ela não 
participou. 
Examinando ainda o caso específico 
dos Municípios pauli:;tas, através da 
Lei Orgânica dos Municípios do Es-
tado de Sáo Paulo, verificamos que 
as contas relativas aos três meses da 
administração que se encerrou pode-
rão vir a ser apreciadas pehs res-
pectivas Câmaras Municipais até 
quase dois anos depois. Isso porque o 
prazo para a apreciação de contas 
da Prefeitura se expira no último dia 
do exercício subseqüente. 
Para evitar, entre outros, êste mal, 
que pode assumir características pe-
rigosas, a apresentação da emenda. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comisão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.a 
Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol. pág. 826). 

El\IENDA N.0 637 
Autor: Deputado Cunha Buen.n 
Dê-se ao art. 158, inciso XII, do Pro-
jeto de Constituição, a seguinte re-
dação: 
"Art. 158- ....................... . 

XII - estabilidade na emprêsa e 
indenização ao trabalhador 
despedido ou fundo de ga-
rantia de tempo de servi-
ço." 

Justificação 
A presente emenda é de redação e 
visa a tornar clara a norma cons-
titucional, assegurando ao trabalha-
dor estabilidade no emprêgo e a cor-
respondente indenização, no caso de 
dispensa injusta, ou a garantia que 
lhe assegura o Fundo instituído para 
o seu tempo de serviço. 

Como se acha redigido, o preceito 
inscrito no projeto pode dar mar-
gem a interpretação dúbia, sendo 
óbvio que a Constituição, especial-
mente no que concerne a direitos, 
deve ser bem explícita, não só para 
a segurança dos trabalhadores, co-
mo para a orientação do próprio le-
gislador. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comisão Mista: contrário 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.a 
Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

El\ffiNDA N.0 638 

Autor: Deputado Cunha Bueno 
Acrescente-se ao Título V - Das 
Disposições Gerais e Transitórias -
a seguinte emenda: 

"Art. - O item 3.0 , do art. 98, 
não se aplicará ao funcionário 
com mais de 20 anos de serviço 
público, cuja aposentadoria se re-
gerá pela legislação anterior dos 
respectivos Estados e Municípios." 

Justificação 
A presente emenda visa a assegu-
rar aos atuais funcionários públicos 
o direito de aposentadoria, que lhes 
era devido pela legislação anterior 
dos respectivos Estados e Municípios. 
Servidores, às portas da aposentado-
ria, se vêem forçados, agora, nos têr-
mos da atual Carta Magna da Repú-
blica, a trabalhar mais alguns anos, 
quando a legislação anterior lhes as-
segurava um direito líquido e certo. 
A nossa legislação e as decisões das 
mais altas côrtes de Justiça do País 
sempre asseguraram o direito adqui-

rido a tôdas as classes sociais. E não 
seria, agora, que iríamos modificar. 
O próprio Govêrno Revolucionário, 
ao legislar num regime de exceção, 
tem assegurado o direito adquirido a 
todos quantos foram atingidos pelas 
reformas revolucionárias. Nessa pró-
pria Constituição, o professor cate-
drático, que perdeu a vitaliciedade, o 
Govêrno assegura essa vantagem aos 
atuais ocupantes (vide art. 175). 
Base de tôdas as estruturas admi-
nistrativas do Serviço Público brasi-
leiro, não seria justo, pois, que se 
usassem dois pesos e duas medidas, 
ao se legislar a tôda uina plêiade de 
abnegados servidores públicos, que há 
anos vêm trabalhando por merecer 
uma aposentadoria com tempo certo 
e determinado. 
Ademais, em todo o mundo moderno, 
tem-se procurado diminuir a jornada 
de trabalho, a fim de aumentar as 
oportunidades aos desempregados, 
que dia a dia aumentam assustado-
ramente. E não seria justo o Poder 
Público, que tem a função precípua 
de preservar o bem-estar social, ir 
de encontro a seus velhos servidores. 
É, pois, para se evitar um clima de 
desarmonia no seio do Serviço Pú-
blico e, sobretudo, uma injustiça, que 
apresentamos a presente emenda à 
consideração dos ilustres pr..res que 
têm assento neste Congresso. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do S~b-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 



- 638 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mâra: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 v oi., pág. 826). 

EMENDA N.0 639/1 

Autor: Deputado Cunha Bueno 
Acrescente-se ao art. 69 o seguinte 
parágrafo: 
"§ s.o -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 re-
sulte obrigação de pagamento pelo 
Tesouro Nacional ou por conta dês-
te." 

Justificação 
Trata-se de atribuições altamente 
relevantes, do ponto de vista da fis-
calização financeira e orçamentária, 
que o Tribunal de Contas vem exer-
cendo e que não lhe devem ser sub-
traídas, como o faz o projeto. 

Não há dúvida que pairam contro-
vérsias sôbre a maneira como se 
exercer êsse tipo de contrôle, parti-
cularmente a grande dúvida sôbre se 
êle deve ser a priori ou a posteriori. 
Por isso mesmo, a emenda ora pro-
posta remete para a lei complemen-
tar a definição da forma pela qual 
êle se exercerá. 
Assim, preserva-se a idéia original 
do projeto, quanto às competências 
que êle desejou desde logo atribuir 
ao Tribunal de Contas, mas deixa-se 
a porta aberta para, a seguir, em lei 
ordinária elaborada com vagar, 
manter-se, com as cautelas recomen-
dáveis, um elenco de atribuições da 
mais alta significação em matéria 

de fiscalização financeira e orça-
mentária. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humber-
to Lucena) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 578/579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., páginas 
820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 639/2 

Autor: Deputado Cunha Bueno 
Acrescente-se, após o art. 69, o se-
guinte artigo, renumerados os de-
mais: 

"Art. - As normas de fiscalização 
financeira e orçamentária estabele-
cidas nesta Seção aplicam-se às au-
tarquias, fundos, sociedades de eco-
nomia mista de que a União seja 
acionista majoritária e demais enti-
dades paraestatais ou de adminis-
tração indireta." 

Justificação 
Parece evidente que a preocupação 
da descentralização da administração 
direta através dos inúmeros organis-
mos que têm surgido para substituí-
la,tais sejam as autarquias, socieda-
des de economia mista, fundos etc., 
não deve chegar ao ponto de forçá-
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los ao contrôle impôsto na Consti-
tuição para os órgãos da adminis-
tração direta. 
É o que objetiva a emenda. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte: 

639/2 - "artigo - as normas de fis-
calização financeira e orçamentária 
estabelecidas nesta seção aplicam-se 
às Autarquias" (incluir como artigo 
depois do art. 69). 

Requerimento de destaque Deputado 
<Humberto Lucena) A pro v a do na 
42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 574.) 

Requerimento de cancelamento de des-
taques (ARENA). Apresentado e aprova-
do na 55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 
816/819.) 

Emenda aprovada, em parte, de acôr-
do com o Parecer da Comissão Mista, em 
conseqüência do cancelamento de des-
taque, prevalecendo, assim, a aprovação 
em bloco das emendas com parecer fa-
vorável parcial. (Vide 39.a Sessão -
Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530, 533 e 534.) 

EMENDA N.0 639/3 
Autor: Deputado Cunha Bueno 

Acrescente-se ao art. 13 o seguinte 
parágrafo: 
"§ - A fiscalização financeira e or-
çamentária, nos Estados, será exer-
cida com o auxílio do Tribunal de 
Contas local ou órgão equivalente, 
observadas, no que couber, as nor-
mas estabelecidas na Seção VII do 
Capítulo VI desta Constituição." 

Justificação 

A emenda respeita o pensamento de 
não se tornar obrigatória a institui-
ção de um Tribunal de Contas em 
cada Estado, admitindo que em seu 
lugar haja apenas o chamado "ór-
gão equivalente". 

É, de resto, a forma já vigente, con-
sagrada na Lei n.0 4.320, de 1964, que 
estatui normas gerais de direito fi-
nanceiro aplicáveis aos Estados e aos 
Municípios, a qual, em mais de um 
ponto, referindo-se evidentemente 
também à ordem estadual, faz men-
ção do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente (art. 74, art. 76, art. 82 e 
seus §§, particularmente êste, que 
alude até a Tribunais de Contas Mu-
nicipais, art. 84). 

Onde houver, porém, Tribunal de 
Contas, moldar-se-á êle pelas normas 
que regem a estrutura e o funcio-
namento do órgão nacional, nem ha-
vendo motivo por que assim não seja. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres pela prejudicialidade. 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senado r Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque <Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.o vol., págs. 578/579.) 

Requcr~mento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., páginas 
820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 
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EMENDA N.0 639/4 
Autor: Deputado Cunha Bueno 

Acrescente-se, ao mesmo artigo 13, 
mais o seguinte parágrafo: 

"§ - Na forma que a lei local re-
gular, o Tribunal de Contas, ou 
órgão equivalente, participará da 
fiscalização financeira e orçamen-
tária dos Municípios em que não 
houver um ou outro." 

Justificação 
E' o princípio de que não se con-
cebe mais que os Municípios fiquem 
limitados ao contrôle, meramente 
político, das Câmaras Municipais, 
em matéria de finanças e orçamen-
to. 

Poderão êles ter o seu próprio Tri-
bunal de Contas ou órgão equiva-
lente. Aliás, já se lembrou, a Lei 
Federal n.0 4.320, de 1964, faz ex-
pressa referência a essa possibili-
dade. 

Onde, porém, não houver um ou 
outro órgão, o Tribunal de Contas 
do Estado (ou órgão equivalente) 
exercerá uma fiscalização parcial 
(por isso mesmo, a emenda fala, 
apenas, em participação) sôbre as 
finanças municipais e sua execução 
orçamentária, pela forma que as 
leis locais regularem, limitada ob-
viamente aos aspectos principais e 
maiores do problema, por exemplo, 
realização de empréstimos, contra-
tos de elevado vulto, contas anuais 
do Executivo, já que seria imprati-
cável uma extensão total do con-
trôle do órgão estadual sôbre os 
Municípios. 

Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 578/579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.o vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 640 
Autor: Deputado Cunha Bueno 
Acrescente-se o seguinte parágrafo 
segundo ao artigo 8.0 do projeto, 
cujo parágrafo único passará a ser 
§ 1.0: 

"§ 2.0 
- Os Estados terão igual-

mente competência supletiva, pa-
ra legislar sôbre direito proces-
sual, respeitada a lei federal." 

Justificação 
1. Muito embora, doutrinàriamen-
te, não se deva e nem se possa con-
fundir processo com organização 
judiciária, contudo, a realidade prá-
tica na ocorrência dos fatos jurí-
dicos e na necessidade de prevenir 
ou reparar a violação do direito não 
pode deixar de impressionar todos 
quantos lidam dentro do organismo 
judiciário, fazendo sentir, de ma-
neira angustiante, a necessidade que 
se impõe dessa faculdade supletiva 
concedida pela emenda ora propos-
ta, que nada mais é do que obser-
vação feita em 1891, no sentido de 
que não se pode, de maneira rigo-
rosa, sem prejuízo para a distribui-
ção da justiça, dissociar processo e 
organização judiciária. 
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2. As discussões havidas no Con-
gresso Constituinte de 1891, quanto 
à competência para legislar sôbre 
direito substantivo ou material e 
sôbre direito adjetivo ou formal, fo-
ram expostas por Barbalho. 

E o que se pode verificar é que a 
preocupação dos constituintes de 
então era de fortalecer a federa-
ção, sem pôr em risco a unidade pá-
tria, cuja desagregação os atemo-
rizava. 
Lembra o emérito constitucionalista 
que a Comissão incumbida pelo Go-
vêrno Provisório de organizar o Pro-
jeto da Constituição da República 
atribuía ao Congresso Nacional a 
codificação das leis cíveis, comer-
ciais e as de processo, salvo aos Es-
tados o direito de alterá-las "em or-
dem a adaptá-Ias convenientemente 
às suas condições peculiares". 

Mas a Constituição de 1891, que te-
ria a tendência generalizada para a 
ampla soberania dos Estados Fede-
rados quanto à elaboração legisla-
tiva do direito em todos os seus ra-
mos - seguindo o exemplo dos Es-
tados Unidos da América -, afinal 
fixou-se no dispositivo vencedor 
contido no art. 34, n.0 23, segundo 
o qual à União ficou reservada a 
competência para legislar sôbre di-
reito civil, comercial, penal e pro-
cessual da justiça federal. 

E' que, segundo observação do Se-
nador José Hygino, na grande repú-
blica norte-americana "as colônias 
tinham instituições diversas, provi-
nham algumas delas de raças dife-
rentes, com legislações diversas 
oriundas de antecedentes baseados 
em costumes e hábitos peculiares. 

Mas, no Brasil, onde havia homo-
geneidade de costumes, de raça e 
unidade de língua, seria temeridade 
desfazer-se a unidade de um direi-
to privado já constituído. 

Lá, temeridade seria impor-se a 
unificação do direito às unidades 
federativas, de formação heterogê-
nea; mas, aqui, a temeridade seria 
justamente desfazer a unidade nas-
cida com a própria Nação. 

Entretanto, o Congresso de 1891, de-
sejando fortalecer a federação, sem 
pôr em risco a unidade da Pátria, 
deixou aos Estados a competência 
para legislar sôbre o processo e a or-
ganização judiciária que, já então, 
não se podiam fàcilmente dissociar, 
como afirmava o Senador Gonçal-
ves Chaves, assinalando que "as leis 
do processo consideram-se como fa-
zendo parte do que se chama orga-
nização judiciária" e "o direito pre-
cisa de órgãos para ser aplicado e 
são as instituições judiciárias que 
lhe dão vida e ação", derivando daí 
a necessidade de respeitar-se a di-
versidade das organizações judiciá-
rias dos Estados, observados os prin-
cípios comuns que são a garantia da 
liberdade e da justiça. Mas, ressal-
vava o parlamentar: "em país cujos 
Estados diferem nas condições de 
povoamento e adiantamento, a 
constituição da magistratura, re-
gras do processo, os recursos, alça-
das, condições de celeridade dos 
processos, não podem ser uniformes" 
(cfr. Barbalho, Constituição Fe-
deral, Comentários - 2.6 edição, 
1942). 
3. As observações do constituinte 
de 1891 são exatas, hoje mais do que 
então. 
A vastidão do território pátrio, a 
marcha acelerada para o progresso 
geral do País em todos os seus qua-
drantes impõem essa realidade que, 
no campo do direito, não se pode 
desconhecer, sem criar entraves ao 
desenvolvimento das diversas regiões 
que são indissoluvelmente ligadas na 
formação da Pátria pela origem, pela 
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tradição e pela "comunhão da lín-
gua e da liberdade" de que falava 
Rui Barbosa. 

4. A competência privativa da 
União para legislar sôbre direito 
processual apareceu na Carta de 
1934 (art. 5.0 , XIX, a) ditada pela 
corrente de opinião vencedora de 
que a unidade processual fortalece-
ria a unidade nacional. 

Porém, se por um lado, em verdade, 
a competência federal para legislar 
sôbre direito processual não pade-
ce de censura sob o prisma em que 
a colocava o Senador Gonçalves Cha-
ves em 1891, de que devem ser res-
peitados em todo o País "princípios 
comuns", por outro lado é inegável 
que, desbordando dessa esfera de 
normas e diretrizes gerais, a inclu-
são pura e simples, do direito pro-
cessual no âmbito da competência 
privativa da União, tem acarretado, 
na fase atual de crescimento gene-
ralizado do País, entraves que uma 
tal exclusividade legislativa vem 
opondo à boa organização e distri-
buição da justiça. 

5. Justiça rápida e barata é o ideal 
de todo país democrático. 
:l!.:sse objetivo, contudo, não se pode 
atingir para assegurar o gôzo ,em 
sua plenitude, dos direitos e garan-
tias individuais que a própria Carta 
Magna proclama, se os Estados -
geogràficamente situados em regiões 
diferentes, desencontrados pelas 
condições de localização, de vias in-
ternas de comunicação, de instrução, 
de produção, de comercialização, de 
industrialização e de possibilidades 
financeiras - continuarem todos 
jungidos a uma lei única de proces-
so federal sem a faculdade de, sôbre 
a matéria, legislarem supletivamen-
te, enquanto o Congresso Nacional, 
na sua competência maior, não jul-
gar oportuno legislar sôbre aquilo 

que a Unidade Federativa haja re-
gulado supletivamente, para atender 
às necessidades próprias, tendo em 
vista a evolução contínua que ho-
diernamente se verifica nas condi-
ções sociais do País e do mundo. 
6. Aliás, a competência supletiva 
dos Estados para legislarem sôbre o 
processo foi, por contraditório que 
possa parecer, consignada na Carta 
outorgada de 1937, que ferira a fun-
do a Federação e, no entanto, dis-
punha expressamente que, indepen-
dentemente de autorização, os Es-
tados podiam legislar, no caso de 
haver lei federal sôbre a matéria, 
para suprir-lhe as deficiências ou 
atender às necessidades locais, des-
de que não dispensassem ou dimi-
nuíssem as exigências da lei federal, 
ou, não havendo lei federal, até que 
esta regulasse devidamente os diver-
sos assuntos previstos, entre os quais 
o processo judicial e extrajudicial 
(art. 18, g). 
De sorte que se pode argumentar: 
se a própria orientação centraliza-
dora da Carta imposta em 1937 re-
conhecia a necessidade que têm os 
Estados de suprir as falhas ou a ine-
xistência de leis federais de proces-
so, não é possível recusar-lhes tal 
competência subsidiária nos dias 
atuais, em que urge estimular, de 
tôdas as formas, o desenvolvimento 
e a boa administração dos Estados e 
dos Territórios de nosso imenso País. 
7. A emenda proposta é uma ne-
cessidade inadiável e em nada fere 
o direito prioritário da União, de 
modificar e até revogar as leis su-
plementares de processo elaboradas 
pelos Estados, quando estas viola-
rem o Código de Processo Federal 
ou forem consideradas nocivas ao 
interêsse nacional. 
Mas, privarem-se os Estados de 
atendendo às suas peculiaridades 
locais que já em 1891 preocupavam 
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os constituintes - complementarem 
as leis federais do processo, para a 
boa organização e o normal funcio-
namento de seu aparelho judiciário, 
seria, atualmente, data venia, em 
muitos casos, tornar letra morta di-
reitos e garantias individuais con-
substanciados no Capítulo Especial 
que o Projeto de Constituição con-
sagra para prover à segurança, à 
tranqüilidade e à prosperidade dos 
cidadãos e, pois, da família. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subs-

crito pelo Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55a Sessão (Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções) 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 6U 

Autor: Deputado Cunha Bueno 
"Art. 159 - É livre a associação 
profissional ou sindical; a sua 
constituição; a representação legal 
nas convenções ou contratos cole-
tivos de trabalho; e o pleno exer-
cício na defesa, perante as auto-
ridades administrativas e judiciá-
rias, dos interêsses gerais da res-
pectiva categoria ou profissão li-
beral e nos casos individuais dos 

associados relativos à atividade ou 
profissão exercida, na forma da 
Lei. 
Parágrafo único - Entre as prer-
rogativas das associações profis-
sionais ou sindicais está a de in-
cluir nas convenções ou contrato 
coletivo de trabalho cláusula de 
garantia sindical para arrecadar 
contribuições destinadas ao custeio 
das suas atividades, para que pos-
sam executar programas de be-
nefícios e assistência às catego-
rias por êles representadas." 

Justificação 
As associações profissionais ou sindi-
cais cumpre, nas democracias mo-
dernas, a função relevante de cola-
borar com os governos na defesa das 
instituições, no combate à inflação 
e ao extremismo, quer da direita, 
quer da esquerda, o que poderá ser 
o feito entre patrões e empregados 
no interêsse da produtividade na-
cional, o escopo máximo das nações 
desenvolvidas em desenvolvimento e 
subdesenvolvidas. A lei ordinária po-
derá regular a forma de segurança 
nacional para o bom cumprimento 
da própria Constituição Federal. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais 
4.0 vol., págs. 576 c 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
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(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão (Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções) 
(Anais, 4. 0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 642 

Autor: Deputado Cunha Bueno 
Substitua-se o art. 112, li, alínea a, 
pelo seguinte: 

"Compete ao Supremo Tribunal 
Federal (li), julgar em recurso 
ordinário: 
"a) os mandados de segurança e 

os habeas corpus decididos em 
última instância pelos tribu-
nais locais ou federais, quan-
do denegatória a decisão." 

Justificação 
O texto publicado na imprensa do 
País refere-se aos mandados de se-
gurança e aos habeas corpus decidi-
dos em única instância, quando de-
via aludir aos processos dessa na-
tureza decididos em última instân-
cia. Aliás, a atual Constituição em-
prega a expressão que justifica a al-
teração, mormente por se tratar de 
assunto de capital importância, 
como são o habeas corpus e o man-
dado de segurança; só se pode atri-
buí-la a equívoco de redação. 
Ademais, impõe-se a retificação, vis-
to que, de outro modo, o Supremo 
Tribunal Federal doravante só irá 
julgar os recursos ordinários, con-
cernentes a essas matérias, quando 
os feitos recorridos forem da com-
petência originária dos tribunais lo-
cais ou federais, certo de que, so-
mente nesse caso, é que ocorre a 
única instância, a que alude o tex-
to ora emendado. Realmente, se a 
decisão do habeas corpus ou do 
mandado de segurança foi levada 
aos tribunais locais ou federais, 

através de recurso, nessa hipótese 
não terá cabimento o recurso ordi-
nário, se prevalecer a redação do 
projeto, o que é absurdo. 
Destarte, impõe-se a aceitação da 
emenda. 
A passagem do sistema antigo para 
o nôvo acarreta sempre perplexida-
des e discussões inúteis. Por isso 
mesmo, Carlos Maximiliano aconse-
lha (Direito Intertemporal, n.0 233, 
pág. 261) sejam tais assuntos disci-
plinados nas Disposições Transitó-
rias. 
Com tal objetivo e para obstar essas 
situações esdrúxulas, propomos seja 
introduzida, entre as Disposições 
Transitórias, a seguinte emenda: 

"Os recursos interpostos anterior-
mente à promulgação desta Cons-
tituição serão processados e jul-
gados em conformidade com as 
normas constitucionais e proces-
suais vigentes na data de sua in-
terposição." 

Por outro lado, tal regra conformar-
se-ia com o disposto no art. 1.047, 
§ 2.0

, do Código de Processo Civil, 
ver bis: 

":t!:ste Código regulará a admissi-
bilidade dos recursos, sua interpo-
sição, seu processo e seu julga-
mento, sem prejuízo dos interpos-
tos de acôrdo com a lei anterior." 

Aceita a emenda, estarão evidente-
mente resguardados os direitos das 
partes sem as surprêsas decorrentes 
de alteração de regras processuais 
existentes no curso da demanda. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 



- 645 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 578/579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 
e 821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim; 206 não e 6 absten-

ções (Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.o 643 

Autor: Deputado Cunha Bueno 

TíTULO II - Da Declaração de Di-
reitos 
CAPíTULO I - Da Nacionalidade 
Acrescente-se ao art. 138 o parágra-
fo seguinte: 

"Parágrafo umco - O brasileiro 
naturalizado goza rle todos os di-
reitos civis e políticos do brasilei-
ro nato, excetuado o de ser elei-
to Presidente ou Vice-Presidente 
da República." 

Justificação 
As restrições estabelecidas pelo Pro-
j e to de Constituição aos brasileiros 
naturalizados, no que respeita ao 
gôzo de direitos civis e políticos, e 
que reeditam aquelas já consigna-
das na atual Constituição, merecem 
a mais veemente repulsa do Con-
gresso Nacional no momento em que 
se dispõe a elaborar a Nova Carta 
Magna do País. 
Esta é a ocasião propicia para que, 
de uma vez por tôdas, se eliminem 
da nossa ordem jurídica maior se-
melhantes eivas de injustiça, que re-
legam cidadãos brasileiros, embora 
naturalizados, à mais humilhante 

situação de Capitis deminutio, qual 
a de não serem propriamente cida-
dãos mas meio-cidadãos. 
Do ponto de vista sócio-econômico, 
o Brasil é um país eminentemente 
de imigração - e que não pode dei-
xar de adotar uma tal política, no 
interêsse do seu desenvolvimento. 
No entanto, deparamos, no seu or-
denamento jurídico, com essa sur-
preendente contradição, de consa-
grar o normativismo específico uma 
política diametralmente oposta. 
Se a realidade brasileira impõe uma 
diretriz nitidamente imigratória, não 
é crível que se possa admitir uma 
orientação contrária na Constitui-
ção Federal e na legislação ordiná-
ria. 
De outra parte, consagrar-se o di-
reito à naturalização e, ao mesmo 
tempo, se lhe estabelecerem restri-
ções que o anulam quase por intei-
ro, é alvitre que bem se assemelha ?\ 
mais aberrante e intolerável antino-
mia jurídica. 

Ou damos ao estrangeiro, em deter-
minadas condições legais, o direito 
de naturalizar-se brasileiro e de 
transformar-se em verdadeiro cida-
dão, ou lhe negamos, por inteiro, se-
melhante direito. O que não é pos-
sível é se lhe atribuir um meio di-
reito, à mais perfeita imagem de 
uma heresia jurídica. 

Dentre os países que adotam polí-
tica imigratória, especialmente na 
América do Sul, avulta o Brasil 
como o único que assume tão esdrú-
xula posição. 
Urge que se retorne, desta feita, ao 
caminho seguido pelo constituinte 
de 1891, aquêle que leva aos verda-
deiros destinos da nacionalidade. 
Só mesmo altíssimas razões de segu-
rança nacional haverão de ditar li-
mitações ao naturalismo. E, por mais 
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que se os perquiram, não se surpre-
enderão outras que não aquelas que 
impedem o acesso de naturalizados 
à Presidência e Vice-Presidência da 
República. 
Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejadicialidade: 
"Emendas n.0 s 643 e 650 -Possuem 
idêntico teor. Em parte, fica aten-
dido o seu objetivo com a aprova-
ção da Emenda n.0 822. Somos pela 
ampliação dos direitos civis e polí-
ticos do naturalizado, mas dentro 
de limites razoáveis. Assim, consi-
deramo-las prejudicadas." 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.o vol., págs. 578/579). 

Requerimento para votação conjunt:l. 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., páginas 820 
e 821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim; 206 não e 6 absten-

ções (Anais, 4.0 vol., pág. 826). 
EMENDA N.0 644 

Autor: Deputado Cunha Bueno 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional - CAPíTULO VI - Do Po-
der Legislativo - SEÇÃO I - Dis-
posições Gerais 
Dê-se ao inciso I do parágrafo único 
do art. 29 a seguinte redação: 

"I - ser brasileiro (art. 138, I e 
II)." 

Cunha Bueno (seguem-se 122 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a Sessão, (Anais, 
4.0 vol., pág. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de Emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão, (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.8 Sessão, Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções, 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 645 
Autor: Deputado Cunha Bueno 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional - CAPíTULO VII - do Po-
der Executivo - SEÇÃO I - Do 
Presidente e do Vice-Presidente da 
República 
Dê-se ao inciso I do art. 73 a seguin-
te redação: 

"I - ser brasileiro (art. 138, I e 
li)." 

Cunha Bueno (seguem-se 122 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: contrário: 
"1. A emenda visa à elegibilidade de 
brasileiro naturalizado para o cargo 
de Presidente da República. 
2. É da tradição de nosso direito 
reservar, aos brasileiros natos, a che-
fia do Govêrno (Constituição do Im-
pério, art. 136; Constituição de 1891, 
art. 41, § 3.o, Constituição de 1934, 
art. 52, § s.o, Constituição de 1946, 
art. 80, D. 
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3. Nos Estados Unidos da América, 
país que assegura amplos direitos aos 
naturalizados, êstes estão em pé de 
igualdade com os cidadãos natos, sob 
todos os aspectos, salvo o da elegibi-
lidade para Presidente da República. 
4. Outros países também seguem 
essa orientação. Deixa-se o cargo de 
Chefe de Govêrno exclusivamente 
para o cidadão nato, em vista das 
dificuldades que poderão advir nas 
relações com o país de origem do 
naturalizado, que poderia ficar sob 
suspeição. 
5. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Rela-
tor." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a Sessão, (Ana-
is, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão, Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções, 
(Anais, 4.0 v oi. pág. 826). 

EMENDA N.0 646 
Autor: Deputado Cunha Bueno 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional - CAPíTULO VII - Do Po-
der Executivo - SEÇAO IV - Dos 
Ministros de Estado. 
Dê-se ao art. 84 a seguinte redação: 

"Art. 84 - Os Ministros de Estado 
são auxiliares do Presidente daRe-
pública, escolhidos dentre brasilei-
ros, maiores de vinte e cinco anos, 
no gôzo de direitos políticos." 

Cunha Bueno (seguem-se 112 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: contrário: 
"1. Pretende a Emenda, modifican-
do a redação do art. 84 do projeto, 

possibilitar a investidura de brasilei-
ro naturalizado no cargo de Ministro 
de Estado. 
2. Aplicam-se ao Ministro as ra-
zões que desaconselham permitir o 
acesso do naturalizado ao cargo de 
Presidente da República. Basta ima-
ginar as dificuldades e as suspeições 
que assaltariam o Ministro das Re-
lações Exteriores, cidadão naturali-
zado, ao encaminhar negociações pa-
ra um tratado ou acôrdo com o seu 
país de origem. 
3. Opino pela rejeição da Emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Rela-
tor." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a Sessão, (Ana-
is, 4.o vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de Emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão, (Anais, 4.0 vol., páginas 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão, Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções, 
(Anais, 4.0 vol. pág. 826). 

EMENDA N.0 647 
Autor: Deputado Cunha Bueno 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional - CAPíTULO VIII - Do Po-
der Judiciário - SEÇAO II- Do Su-
premo Tribunal Federal 
Dê-se ao § 1.0 do art. 111 a seguinte 
redação: 

"§ 1.0 
- Os Ministros serão no-

meados pelo Presidente da Repú-
blica, depois de aprovada a escolha 
pelo Senado, dentre brasileiros 



-648-

maiores de trinta e cinco anos, de 
notáyel saber jurídico e reputação 
ilibada." 

. Cunha Bueno (seguem-se 122 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: contrário. 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena), aprovado na 42.8 Sessão, (Ana-
is, 4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de Emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.8 Sessão, (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.8 Sessão, Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções, 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 648 

Autor: Deputado Cunha Bueno 
TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal. - CAPíTULO VIII - Do Poder 
Judiciário - SEÇAO IV - Dos Juí-
zes Federais. 

Dê-se ao art. 116 a seguinte redação: 

"Art. 116 - Os juízes federais se-
rão nomeados pelo Presidente da 
República dentre brasileiros, maio-
. res de trinta anos, de cultura e de 
idoneidade moral, mediante con-
curso de títulos e provas, organi-
zado pelo Tribunal Federal de Re-
cursos, conforme a respectiva ju-
risdição." 

Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.8 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

El.UENDA N.0 649 
Autor: Deputado Cunha Bueno 
TíTULO I- Da Organização Nacio-
nal - CAPíTULO VIII - Do Poder 
Judiciário - SEÇAO V - Dos Tri-
bunais e Juízes Militares. 
Dê-se ao parágrafo único do artigo 
119 a seguinte redação: 

"Parágrafo único - As vagas de 
Ministros civis serão preenchidas 
por brasileiros, maiores de trinta 
e cinco anos de idade, da forma 
seguinte:" 

Cunha Bueno (seguem-se 122 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.8 Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.8 Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.8 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 
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EMENDA N.0 650 
(Nos originais, esta emenda n.0 650 é 

cópia da emenda n.0 643. Houve eviden-
te êrro de numeração.) 

A tramitação desta emenda foi, con-
seqüentemente, idêntica à da emenda 
643. 

EMENDA N.0 651 
Autor: Deputado Cunha Bueno 
TíTULO III - Da Ordem Econômi-
ca e Social. 
Dê-se ao § 1.0 do art. 165 a seguinte 
redação: 

"Somente a brasileiros caberá a 
responsabilidade, a orientação in-
telectual e administrativa das em-
prêsas referidas neste artigo." 

Cunha Bueno (seguem-se 121 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.a 
Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

El\lENDA N.0 652 
Autor: Deputado Mário Piva 

Inclua-se, onde couber, nas "Dispo-
sições Gerais e Transitórias": 

"Art. - A proibição de acumu-
lar não se aplica, no Distrito Fe-

dera!, a ocupante de cargo público, 
função ou emprêgo em autarquia, 
emprêsa pública e sociedade de 
economia mista, que, em virtude 
de concurso, exerça cargo de ma-
gistério ou venha a exercê-lo nos 
próximos dez anos, respeitada a 
compatibilidade de horários." 

Justificação 
A presente emenda visa à consoli-
dação de Brasília. 
Ainda há pouco a Emenda Constitu-
cional n.0 20 excluiu da proibição de 
acumular os professôres da Funda-
ção Educacional de Brasília, que, por 
fôrça de lei, foram enquadrados ao-
mo funcionários da PDF. Mas o nú-
mero insuficiente de professôres em 
Brasília, número cada vez maior ante 
o crescimento da cidade, está a exi-
gir que se estenda a medida por um 
prazo razoável, como o que se pro-
põe nesta emenda. 

Em Brasília há um deficit grande, 
muito grande, de moradia, enquanto 
pequena, muito pequena, é a remu-
neração dos professôres, de um modo 
geral. Sucedem-se, assim, os concur-
sos realizados pela PDF e poucos, 
pouquíssimos, são os candidatos que 
se apresentam, embora as necessida-
des da rêde escolar sejam cada vez 
maiores. Por um lado, os elementos 
de Brasília que poderiam acorrer ao 
concurso já exercem, quase sempre, 
outros cargos; por outro, os profes-
sores de fora não se dispõem a vir 
para uma cidade sem a garantia da 
habitação e com a remuneração irri-
sória que aqui teriam. 

Num prazo de dez anos, como aqui se 
prevê, a situação da nova Capital há 
de ser outra, e então se lhe poderá 
aplicar a regra geral. Até lá, porém, 
é preciso que se lhe dê tratamento 
especial; no caso, mediante a absor-
ção, no magistério, do elemento que 
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aqui já exerce atividade pública, tem 
residência e, conforme comprovar 
em concurso, está em condições de 
ajudar na grande obra da consoli-
dação de Brasília, através do exer-
cício do magistério. 
Mário Piva (seguem-se 110 assinatu-
ras de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário (Ret. de .... 
3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.o vol., págs. 576/577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(Arena) apresentado e aprovado na 55.a 
(Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 653 
Autor: Deputado Nicolau Tuma 

TíTULO I - CAPíTULO VIII 

SEÇAO IX - Do Ministério Público 

Acresceu te-se: 

"Art. - A lei organizará o serviço 
jurídico da União e o das autar-
quias federais não abrangidas pelo 
§ 2.0 do art. 162, atribuindo aos 
seus membros os mesmos direitos 
e vantagens assegurados aos do 
Ministério Público da União obser-
vado, porém, o disposto no art. 94." 

Justificação 
Os Serviços Jurídicos da União, cen-
tralizados ou descentralizados, cons-

tituem órgãos similares ao Ministério 
Público da União, impondo-se, por-
tanto, obtenham o mesmo trata-
mento constitucional. 
Ao Ministério Público da União com-
pete a defesa judicial dos interêsses 
da Fazenda Pública stricto sensu. 
Por outro lado, é do estabelecimen-
to da regra legal, é da interpretação 
normativa da lei, a ser seguida, uni-
formemente, pela administração fe-
deral, que participam ativamente 
os órgãos jurídicos centralizados ou 
d,escentralizados. Conseqüentemen-
te, os serviços jurídicos, como órgãos 
especialmente preventivos, se cons-
tituem na primeira etapa da defesa 
dos interêsses da administração pú-
blica. Mas não é somente êsse as-
pecto que coloca o Serviço Jurídico 
da União no mesmo pé de igualdade 
com o Ministério Público, na defesa 
da ordem jurídica. 
Ainda quando sub judice determi-
nada matéria, já na órbita de com-
petência do Ministério Público, in-
tervêm os Serviços Jurídicos com 
suas informações técnicas, que, qua-
se sempre, constituem a base de 
defesa da União pelos procuradores 
da República. 

Por sua vez, os procuradores das 
autarquias federais defendem na 
administração descentralizada aquê-
les mesmos interêsses que os mem-
bros do Ministério Público da União 
defendem na administração direta. 

Se os interêsses defendidos pelos 
membros do Ministério Público da 
União são fazendários, os defendidos 
pelos procuradores autárquicos fe-
derais são parafazendários. O patri-
mônio das Autarquias é da mesma 
natureza que o patrimônio da União. 
Seu valor é elevadíssimo, sendo de 
considerar que o orçamento da Pre-
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'vidência Social é de tal vulto, que 
só o orçamento do IAPI ultrapassa 
o montante de um trilhão de cruzei-
ros, superior, com exceção do Estado 
de São Paulo, ao orçamento de 
qualquer estado da Federação. 
A defesa, portanto, de tão elevados 
interêsses, inclusive e principalmen-
te de natureza patrimonial, intima-
mente ligados à própria estabilidade 
das entidades autárquicas, deve ser 
confiada a técnicos cuja carreira se 
impõe seja estruturada em bases 
adequadas, definidos os deveres, 
vantagens e, sobretudo, asseguradas 
aos seus ocupantes aquelas prerro-
gativas que lhes possam conferir a 
indispensável independência e auto-
ridade. 
É de salientar que os procuradores 
autárquicos, além dos encargos que 
têm os membros do Ministério Pú-
blico, ainda exercem funções de 
consultoria, não exercidas por aquê-
les do Ministério Público. Represen-
tam ainda as autarquias nas Varas 
de Acidente. 
E, por derradeiro, os procuradores 
autárquicos federais pertencem à 
Administração Pública descentrali-
zada, destacada daquela mesma 
Administração Pública, a União, a 
que pertencem os membros do Mi-
nistério Público da União. Que uma, 
portanto, é desdobramento da outra, 
e que a descentralização, sob a for-
ma da entidade autárquica, se dá 
exclusivamente para facilitar o de-
sempenho de certas atividades da 
própria União. Daí guardarem os 
procuradores autárquicos federais, 
bem como os membros do Serviço 
Jurídico da União, muitos pontos de 
contacto e semelhança de atividade 
com os membros do Ministério Pú-
blico da União. Essa identidade de 
funções e de atribuições exige uma 
Lei Orgânica, que estruture e disci-

pUne essas carreiras, a bem dos in-
terêsses da Administração Pública e 
da Fazenda Nacional lato senso. 
Nicolau Toma (seguem-se 120 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adauto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

MDB) -coincidente. 
Deferido pela Presidência na 41.a Ses-

são. (Anais, 4.0 vol., pág. 561.) 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas (ARENA). 
Apresentado e aprovado na 52.a Ses-

15ão. (Câmara: 215 sim X 3 não e 6 abs-
tenções). (Anais, 4.0 vol., págs. 762 e 
773.) 

Requerimento de votação em globo 
(ARENA). 

Apresentado e aprovado na 52.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 774.) 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão. (Câ-
mara: 11 sim X 206 não e 8 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 777.) 

EMENDA N.0 654 
A.utor: Deputado Nicolau Toma 

TíTULO I - Da Organização Nacional 
CAPíTULO 11 - Da Competência da 

União 
A letra m do item XIV do art. 8.0 do 

Projeto de Constituição passa a ter a 
seguinte redação: 

"Regime dos portos e da navega-
ção de cabotagem, fluvial e la-
custre; tráfego e trânsito nas vias 
terrestres." 
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Justificação 
A elaboração da letra m do item 
XIV do artigo 8.0 do Projeto de 
Constituição não foi clara, ao dizer 
que compete à União legislar sôbre 
" ... tráfego nas vias terrestres". 

Ora, tráfego consiste especificamen-
te no "transporte de mercadorias" 
(Dicionário Caldas Aulete, edição de 
1964, página 4.018). 1!:ste transporte 
pode ser feito tanto por via terrestre 
como por via férrea. 

Trânsito, por sua vez, segundo defi-
nições já estabelecidas, é a regra de 
movimentação do tráfego. Como o 
que pretende estabelecer o Código 
é a legislação pela União do trânsito 
e não apenas do tráfego, propomos 
a presente emenda a fim de que fi-
que bem claro o espírito da lei. 

Nicolau Tuma (seguem-se 120 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDAS N.0 s 655/1 e 655/2 
Autor: Deputado Nicolau Tuma 

TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal 
CAPíTULO II - Da Competência da 
União 

1 

Acrescente-se nôvo item, entre os 
itens XI e XII do art. 8.0 do Projeto 

de Constituição nos seguintes têr-
mos: 
"explorar e manter o serviço tele-
gráfico interno e o serviço de tele-
fones interestaduais." 

2 
A letra a do item XIV do art. 8.0 do 
Projeto de Constituição passa a ter a 
seguinte redação: 
"a) .os serviços de telégrafo interna-
cional, radiocomunicação, radiodifu-
são e telefones internacionais." 
Justificação 
A Lei n.0 4 .117, de 27 de agôsto de 
1962, que instituiu o Código Brasilei-
ro de Telecomunicações, firmou dou-
trina quanto à exploração e manu-
tenção por parte da União dos servi-
ços de telégrafo interno e de telefo-
nes interestaduais do País. É inegá-
vel que esta lei, recente, pois tem 
apenas quatro anos, disciplina per-
feitamente a matéria e reflete o pon-
to de vista moderno dos legisladores. 
A nova redação dada pelo Projeto de 
Constituição altera o espírito da Lei 
n.o 4.117. É preciso não esquecer que 
o CONTEL é um órgão coordenador, 
normativo e fiscalizador dos serviços 
telefônicos. 
O Brasil, entretanto, possui cêrca de 
4. 700 municípios, muitos dos quais 
têm seus serviços telefônicos pró-
prios. Por que ferir a autonomia mu-
nicipal com a ingerência desnecessá-
ria da União nos serviços telefôni-
cos locais dos municípios? Normal-
mente, o serviço telefônico munici-

. pal é um serviço local, até se expan-
dir e poder ser estadual e interesta-
dual, quando então passará para o 
contrôle do Estado e da União. 
Tratado o assunto da maneira como 
pretende o Projeto de Constitui-
ção, a autonomia dos Municípios e 
dos Estados, no que tange a servi-
ços de telefones locais e internos, en-
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contra-se totalmente anulada. Os 
serviços locais municipais até hoje 
nunca foram concedidos através da 
União. 

Lembramo-nos também de que es-
tamos na fase de descentralização de 
serviços, e o nôvo Projeto de Cons-
tituição, no que se refere a telecomu-
nicações, cria uma centralização ex-
cessiva e desnecessária. A centraliza-
ção da concessão dos serviços telefô-
nicos num único órgão, por exemplo, 
acabaria forçosamente por acarretar 
o congestionamento de serviços e en-
cargos da União. 

É imprescindível que haja no País 
um sistema único de telégrafo in-
terno. O telégrafo, além de único, 
deve ser explorado, exclusivamente, 
pela União, cabendo a ela o direito 
de fazer concessões apenas para a 
exploração do serviço internacional, 
pois êste depende de convênios e re-
ciprocidade. 

A segunda emenda por nós apresen-
tada é óbvia. Ao dizer no art. 8.0 , 

item XIV, letra a, que compete à 
União explorar diretamente ou me-
diante concessão os serviços de tele-
comunicações, o nôvo Projeto de-
Constituição generaliza, de maneira 
talvez catastrófica, serviços que por 
ela deveriam ser explorados. Tal re-
dação só traria prejuízos à Nação, 
uma vez que ficam pràticamente 
anuladas leis recentes que cuidaram 
especificamente do assunto. 
É absolutamente necessária a espe-
cificação dos serviços que esta alínea 
pretende abranger, para evitar con-
fusões futuras. 
Nas discussões que precederam a 
aprovação do Código Brasileiro de 
Telecomunicações, a matéria foi 
exaustivamente debatida, inclusive 
com a cooperação de representantes 
das Fôrças Armadas. 

Não há, pois, razão para se alterar 
tão fundamente o que foi recente-
mente discutido. 
Nicolau Tuma (seguem-se 120 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs ...... . 
820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N. 0 656 
Autor: Deputado Nicolau Tuma 

TíTULO II- Da Declaração de Di-
reitos - CAPíTULO IV - Dos Di-
reitos e Garantias Individuais 
Art. 149 
Dê-se ao inciso VII a seguinte re-
dação: 
"VII - inviolabilidade da correspon-
dência, do sigilo telegráfico e das co-
municações telefônicas." 
Justificação 
O projeto adota expressão muito va-
ga, ao tratar de sigilo de correspon-
dência, deixando para o intérprete, 
em larga margem, a fixação do seu 
verdadeiro sentido. 
Ora, em sentido lato, correspondên-
cia há de significar todo o intercâm-
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bio de idéias entre pessoas ausentes, 
sejam quais forem os meios de co-
municação. No entanto, em sentido 
estrito, comumente é tida como cor-
respondência epistolar, e, somente 
por extensão, como correspondência 
telegráfica. E, normalmente, nela não 
se compreendem as comunicações te-
lefônicas. 

A disparidade de conceitos, todos êles 
perfeitamente defensáveis, de cada 
prisma relativo em que se ponha o 
intérprete, revela, desde logo, a ne-
cessidade de se dotar o texto consti-
tucional de uma expressão mais com-
pleta e incisiva. 

Ninguém, em sã consciência, poderá 
negar a necessidade de se estender 
às comunicações telefônicas o man-
to protetor do sigilo de correspondên-
cia. Os motivos são os mesmos que 
informam a necessidade de resguar-
do do sigilo de correspondência epis-
tolar e telegráfica. O bem visado é o 
mesmo em tôdas as hipóteses: o si-
gilo das comunicações privadas. A 
tutela constitucional há de acorber-
tá-lo em tôdas as suas manifestações 
possíveis. É o que propomos através 
da presente emenda. 

Nicolau Toma (seguem-se 120 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator Wilson Gon-
çalves pela prejudicialidade: 

"Emendas n.os 451, 600, 352, 150, 700, 
310, 291-IV, V-XIV, 631-05, 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, 
130-58, 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 isto, preju-
dicadas." 

O parecer do Sub-Relator fot subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 4.0 

vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 657 
Autor: Deputado Nicolau Toma 
TíTULO li - Da Declaração de Di-
reitos 
CAPíTULO IV - Dos Direitos e Ga-
rantias Individuais 
O item XVI do art. 149 passa a ter 
a seguinte redação: 

"XVI - proibição de pena perpé-
tua ou de morte, salvo nos casos 
de guerra; ou de confisco, exceto 
nos de enriquecimento ilícito, por 
danos causados ao erário." 

Justificação 
Por que deseja o nôvo Projeto de 
Constituição que se aplique o con-
fisco de bens somente aos casos de 
enriquecimento ilícito através do 
exercício de função pública? 
Ora, se há uma ilicitude a punir, que 
seja genérica e não específica, como 
pretende o Projeto de Constituição. 
Nem sempre é no exercício de fun-
ção pública que encontramos os 
mais graves casos de enriquecimento 
ilícito. 
Contrabando não pode ser exercido 
por particulares? Negócios, através 
de informações dos próprios ocupan-
tes dos cargos públicos, mas realiza-
dos por terceiros, também podem 
suceder, como a sonegação de im-
postos. 
Que se aplique pois a pena de con-
fisco de bens por enriquecimento ilí-
cito genericamente, para os que 
exerçam função pública ou privada, 
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desde que fique provado o abuso co-
metido e o dano ao erário. 
Nicolau Tuma (seguem-se 120 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: 
Emendas n.os 451, 600, 352, 150, 700, 

310, 291-IV, 291-V, 291-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, 130-58, 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 isto, 
prejudicadas". 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 578/579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

El\:IENDA N.0 658 
Autor: Deputado Nicolau Tuma 
TíTULO III - Da Ordem Econômica 
e Social 
O item VI do art. 158 passa a ter a 
seguinte redação: 

"VI - repouso semanal remune-
rado aos domingos e não-obriga-
toriedade de trabalho nos feriados 
civis e religiosos, de acôrdo com a 
tradição local; 

Parágrafo único - Nos casos pre-
vistos no item VI dêste artigo, o 
trabalho só será permitido para a 
execução de serviços essenciais, 
assim definidos em lei." 

Justificação 

A Convenção n.0 106, da Conferência 
Geral da Organização Internacional 
do Trabalho, reunida em Genebra, 
em 5 de junho de 1957, ratificada 
pelo Brasil em 4 de março de 1959, 
tratou do repouso semanal remune-
rado, especialmente no comércio e 
na indústria. 
Amplia, esta convenção, no seu art. 
3.0 , os benefícios do repouso sema-
nal remunerado para: 
a) os estabelecimentos, instituições 

e administrações fornecedoras de 
serviços de ordem pessoal; 

b) os serviços de correios e teleco-
municações; 

c) os serviços de imprensa; 
d) as emprêsas de espetáculos e de 

divertimentos públicos. 
Diz ainda a Convenção n.0 106, no 
art. 6.0 , que tôdas as pessoas às 
quais ela se aplica terão direito a 
um período de repouso semanal, 
compreendendo um mínimo de 24 
horas consecutivas, no decorrer de 
cada período de sete dias. 
O mais importante para nós, entre-
tanto, são os números 3 e 4 do art. 
106 desta Convenção, que dizem tex-
tualmente: 

"Art. 6.0 - 3 - O período de re-
pouso semanal, sempre que pos-
sível, coincidirá com o dia da se-
mana reconhecido como o dia de 
repouso pela tradição ou pelos 
usos do País ou da região. 
Art. 6.0 - 4 - As tradições e os 
usos das minorias religiosas serão 
respeitados, sempre que possível." 

E de acôrdo com a Convenção n.o 
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106 vêm agindo os países-membros 
da Organização Internacional do 
Trabalho. 
No Brasil, onde predomina o cristia-
nismo, é justo, principalmente por-
que fazemos parte da Organização 
Internacional do Trabalho - que 
recomenda, sempre que possível, a 
salvaguarda das tradições religiosas 
locais -, que gozemos o repouso se-
manal remunerado aos domingos, 
dia dedicado ao Senhor. 

Nicolau Tuma (seguem-se 120 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 576/577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 659 

Autor: Senador Irineu Bornhausen 
Ao art. 21, inciso IV, dê-se a seguin-
te redação: 

"IV - rendas e proventos de qual-
quer natureza, salvo diárias e aju-
das de custo, pagas pelos cofres 
públicos." 

Justificação 
As diárias e ajudas de custo pressu-
põem a previsão de uma despesa, na 

dimensão de sua cobertura, e, quan-
do atribuídas pelos cofres públicos, 
significam a prestação de um servi-
ço público. 
A rigor, então, não podem ser con-
sideradas rendas, pelo que a emen-
da se justifica. 
Irineu Bornhausen (seguem-se 19 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: 

"Quanto à Emenda n.0 659, rogo à 
Comissão que a examine tendo pre-
sentes as peculiaridades de que se 
reveste. A matéria, 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 Comissão.'' 

O Parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.o vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência para 
emendas destacadas (ARENA) apresen-
tado e aprovado na 53.a Sessão - Câ-
mara 219 sim e 4 abstenções). (Anais, 
4.0 vol., págs. 781 a 792.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
53.a Sessão. (Anais, 4.o vol., págs. 792 e 
793.) 

Emenda aprovada na 53.a Sessão -
Câmara: 224 sim e 4 abstenções - Se-
nado: Obs.: na votação feita em bloco 
o Sr. Presidente anunciou 48 votos sim 
do Senado. Entretanto, o Sr. Senador 
Aloysio de Carvalho enviou declaração 
de voto à Mesa, em que diz ter votado ~ 
contràriamente à Emenda n.O 659 "por 
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entender que o seu texto não é suficien-
temente claro sôbre a incidência do im-
pôsto de renda sôbre a parte variável 
dos subsídios parlamentares". (Anais, 
4.0 vol., págs. 796/8 e 812.) 

EMENDA N.0 660 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Acrescente-se ao inciso III do art. 
19 a letra e, nos seguintes têrmos: 

e) a execução de obras públicas, 
ressalvada, porém, a cobrança 
do impôsto de que trata o inciso 
IV do art. 21." 

Justificação 

Impõe-se a imunidade ora sugeri-
da em atenção aos interêsses eco-
nômicos dos órgãos do Poder Pú-
blico e ao princípio de harmonia 
que entre êles deve imperar. 
2. Geralmente, aquêles órgãos não 
executam as suas obras diretamen-
te. Contratam a sua execução, atra-
vés de empreitada, com pessoas fí-
sicas ou jurídicas de direito priva-
do. 

3. Ora, ninguém ignora que, na 
composição de preços duma emprei-
tada, o contratado contempla, como 
despesas, tôdas aquelas que inte-
gram o custo, inclusive as relativas 
aos impostos que incidirem sôbre a 
execução da obra. 
4. Assim, logicamente, êsses im-
postos, a prevalecerem no caso da 
execução de obras públicas, aumen-
tarão o respectivo custo e estarão 
recaindo, pelo fenômeno da reper-
cussão, sôbre as entidades de direito 
público proprietárias das mesmas 
obras. 
5. E acontece que o expediente 
acaba sendo utilizado pelo contra-
tado para sobrecarregar a estima-
tiva, com o ônus final sôbre o pre-
ço da obra, em prejuízo dos órgãos 

do Poder Público, que, em última 
análise, são os pagadores de tudo. 
6. Além do que, é conveniente que 
se ressalte, o contratado, para pre-
caver-se contra qualquer impôsto 
superveniente, vê-se obrigado a so-
brecarregar ainda mais a estimati-
va da verba de impostos, onerando 
sensivelmente o preço da obra, ob-
tendo até vantagem com o paga-
mento e financiamento dos.mesmos, 
numa contundente ofensa à econo-
mia dos órgãos do Poder Público 
com êle contratantes. 

7. Para o bom funcionamento do 
sistema federativo, é fundamental 
preservar-se a harmonia entre as 
entidades que o integram, e a imu-
nidade a que se refere esta emenda 
constitui, em nosso entender, ele-
mento imprescindível àquela har-
monia. 
8. A ressalva feita da cobrança do 
impôsto a que se refere o inciso IV 
do artigo 21 (renda e proventos de 
qualquer natureza) tem a finalida-
de de evitar que, com base na imu-
nidade ora sugerida, possa o con-
tratado pleiteiar a não-incidência 
do impôsto de renda sôbre os lucros 
provenientes da execução de obras 
públicas. A emenda objetiva apenas 
atender aos interêsses dos órgãos 
públicos e não outorgar vantagens 
fiscais aos empreiteiros. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Rela5or foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
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contrário e pela preJudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 661/1 e 661/2 
Autor: Senador Aloysio de Carvalho 

Art. 45, item VII 
Suprima-se do artigo 45 o item VII 
Art. 46 
Inclua-se no art. 46, onde couber: 

"a concessão de anistia". 
Justificação 
O projeto passou a concessão de 
anistia para a categoria de lei do 
Parlamento, com sanção ou veto do 
Presidente da República, quando, 
pela Constituição vigente, trata-se 
de matéria de competência exclu-
siva do Congresso Nacional, ex vi 
do art. 66, item V. Entre a Consti-
tuição italiana, que inclui a anistia 
na matéria delegável pelo Congresso 
ao Executivo, e a Constituição fran-
cesa, que dela faz objeto de lei, a 
melhor solução ainda é a da Cons-
tituição Brasileira vigente. Nem a 
prática das anistias políticas, até 
aos nossos dias, autoriza a mudança 
do processo de sua concessão. 
Aloysio de Carvalho (seguem-se 17 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
o parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contra-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 662 (Itens I a VI) 
Autor: Senador Aloysio de Carvalho 

Ao art. 149 

Incluam-se, onde couberem, os se-
guintes itens: 

1 

"Ninguém será levado a prisão ou 
nela detido, se prestar fiança, na 
forma da lei." 

2 

"Não h a v e r á fôro privilegiado 
nem juízes ou tribunais de exce-
ção." 

3 

"Ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autorida-
de competente e na forma de lei 
anterior." 

4 
"Nenhuma pena passará da pes-
soa do delinqüente." 

5 
"A lei penal regulará a individua-
lização da pena e só retroagirá 
quando beneficiar o réu." 

6 

"Não será concedida a extradição 
de estrangeiro por crime político 
ou de opinião, e, em nenhum ca-
so, a de brasileiro." 

Justificação 

Nenhuma dessas garantias de jus-
tiça está inserta no capítulo dos di-
reitos ·e garantias individuais de 
projeto. E' indispensável, entretan-
to, que estejam tôdas presentes nes-
se capítulo, tanto porque são prin-
cípios universais por que se regem 
os países democráticos (salvo a ex-
tradição de nacional, que algumas 
nações aceitam), como porque es-
tão de há muito informando o di-
reito pátrio. Excluído, por exemplo, 
o item sob n.0 1, dir-se-á, amanhã, 
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que a lei ordinária poderá decretar 
a inafiançabilidade de todos os cri-
mes. E assim por diante. 
A renovação do item 5, que con-
substancia dois dos mais belos prin-
cípios do direito penal contempo-
râneo, o da individualização da pe-
na e o da retroatividade benigna 
da lei penal, torna desnecessário o 
item XIV do art. 149 do projeto, que 
é objeto, por isso, de supressão, 
através de outra emenda. 
Aloysio de Carvalho (seguem-se 17 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela emen-
da n.0 326: 

"Emendas n.0 s 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-
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 isto, preju-
dicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 663 
Autor: Senador Aloysio de Carvalho 
Ao art. 152, § 2.0 , item "d" 

Redija-se: 
"a suspensão da liberdade de reu-
nião, inclusive a exercida no selo 
das associações." 

Justificação 
Como está no projeto, suspende-se, 
por efeito de estado de sítio, a pró-
pria liberdade de associação, o que, 
evidentemente, não estêve no pro-
pósito do autor da iniciativa refor-
madora. 
O que se suspende é o exercício da 
liberdade de reunião, na sua mais 
ampla acepção, isto é, a liberdade 
de reunião a céu aberto ou no re-
cinto fechado de associações civis ou 
políticas. A emenda corrige a inad-
vertência do projeto. 
Aloysio de Carvalho (seguem-se 17 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques), (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 e 548). 

EMENDA N.0 664 (Itens I e a IV) 

Autor: Senador Aloysio de Carvalho 

Ao art. 149 e seus itens 
Suprima-se o item III e inclua-se, 
onde couber, o seguinte item: 

"É livre a manifestação do pen-
samento, sem que dependa de 
censura, salvo quanto a espetá-
culos e diversões públicas, respon-
dendo cada um, nos casos e na 
forma que a lei preceituar, pelos 
abusos que cometer. Não é permi-
tido o anonimato. É assegurado o 
direito de resposta. A publicação 
de livros e periódicos não depen-
derá de licença do poder público. 
Não será, porém, tolerada propa-
ganda de guerra, de processos vio-
lentos para subverter a ordem po-
lítica e social, ou de preconceitos 
de raça ou de classe." 
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Suprima-se o item IV e inclua-se, 
onde couber, o seguinte item: 

"A casa é o asilo inviolável do in-
divíduo. Ninguém poderá nela pe-
netrar à noite, sem consentimen-
to do morador, a não ser para 
acudir a vítima de crime ou de-
sastre, nem durante o dia, fora 
dos casos e pela forma que a lei 
estabelecer." 

Suprima-se o item XII e inclua-se, 
onde couber, o seguinte item: 

"Ninguém será prêso senão em 
flagrante delito ou por ordem es-
crita da autoridade competente, 
nos casos expressos em lei." 

Suprima-se o item XIII e inclua-se, 
onde couber, o seguinte item: 

"A prisão ou detenção de qualquer 
pessoa será imediatamente comu-
nicada ao juiz competente, que a 
relaxará, se não fôr legal, promo-
vendo, na conformidade da lei, a 
responsabilidade da autoridade 
coatora." 

Suprima-se todo o item XIV e in-
clua-se, onde couber, o seguinte 
item: 

"É assegurada aos acusados plena 
defesa, com todos os meios e re-
cursos essenciais a ela, desde a 
nota de culpa entregue pela au-
toridade competente ao prêso, 
dentro em vinte e quatro horas. 
A instrução criminal será contra-
ditória." 

Suprima-se todo o item XVI e in-
clua-se, onde couber, o seguinte 
item: 

"Não haverá pena de morte, de 
banimento, de confisco, nem de 
c a r á t e r perpétuo, ressalvadas, 
quanto à pena de morte, as dispo-
sições da legislação militar em 
tempo de guerra com país estran-
geiro, e excetuando-se a pena de 
confisco nos casos de enriqueci-

mento ilícito no exercício de fun-
ção pública ou mandato eletivo." 

Justificação 
É essencial que as garantias indi-
viduais acima enumeradas, para in-
corporação à Constituição que se 
vota, constem, explícita e extensa-
mente, de uma Constituição que se 
propõe reger os destinos democráti-
cos de um povo. Os textos consigna-
dos na emenda repetem, com algu-
mas alterações de menor monta, os 
constantes da Carta de 1946. Sua 
aprovação, nos têrmos propostos, 
determinará à supressão, no proje-
to, dos itens que a êles correspon-
dem, configurando insuficientemen-
te, se é que configuram, as indica· 
das garantias. 
Daí, a recomendação de supressão 
dêsses itens do projeto, que pelos da 
emenda serão substituídos. 
Aloysio de Carvalho (seguem-se 17 
assina tu r as de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela emenda 
n.0 326. 

"Emendas n.os 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, 130-58, 569, 433, 524, 
690, 825, 775, 883 e 766 - Atendidas, na 
essência, no todo ou em parte, com ~ 
aprovação da Emenda n.0 326. Por isto, 
prejudicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri· 
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre, 
j udicialidade. 

Emenda rejeitada (itens I a VI) na 
4o.a Sessão (votação em bloco de emen-
das com parecer contrário e pela preju-
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dicialidade, salvo os destaques), (Anais, 
4.0 vol., págs. 543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 665/1/2 

Autor: Senador Aloysio de Carvalho 

TíTULO li 

CAPíTULO IV - Dos Direitos e Ga-
rantias Individuais 
Inclua-se, onde couber, o seguinte 
artigo: 

"Art. - A especificação dos di-
reitos e garantias expressas nesta 
Constituição não exclui outros di-
reitos e garantias decorrentes do 
regime e dos princípios que ela 
adota." 

Suprima-se, em conseqüência, o ar-
tigo 150 do projeto. 

Justificação 

A disposição lógica que encerra um 
capítulo enumerativo de direitos e 
garantias individuais é a constante 
do artigo 144 da Constituição vigen-
te, cujo texto se repete nesta emen-
da, para efeito de incorporação ao 
projeto, ficando, dêsse modo, supri-
mido todo o seu artigo 150, que con-
tém preceito inaceitável numa Cons-
tituição democrática. 
Aloysio de Carvalho (seguem-se 17 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: prejudicada pela emen-
da n.0 326: 

"Emendas n.os 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, 738, 130-56, 
582, 657, 130-57, 289, 521, 665, 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 isto, preju-
dicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548). 

EMENDA N.0 666 

Autor: Senador Aloysio de Carvalho 
Ao art. 149, item XIV 
Suprima-se. 
Justificação 
A supressão dêsse inciso se operará 
por efeito da aprovação de outra 
emenda, em que o princípio cons-
tante dêsse item do projeto é mais 
bem redigido, repetindo-se o texto 
da Constituição vigente. 
Aloysio de Carvalho (seguem-se 19 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: prejudicada pela emen-
da n.0 326: 

"Emendas n.os 451, 600, 352, 150, 700, 
310, 291-IV-V-VIV, 685-05, 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, 
130-58, 569, 433, 524, 690, 825, 775, 
883 e 766 - Atendidas, na essência, 
no todo ou em parte, com a aprova-
ção da Emenda n.O 326. Por isto, pre-
judicadas." 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 667/1/2 

Autor: Senador Aloysio de Carvalho 

Ao art. 36, § § 1.0 e 3.0 

1 

Acrescente-se, no § 1.0 , depois da 
referência aos itens I e II, uma 
referência ao item III. 

2 

Suprima-se, em conseqüência, do 
§ 2.0 a referência ao item III. 

Justificação 

Dar à Mesa de qualquer das Casas 
do Congresso a soberana atribuição 
de declarar a perda automática do 
mandato de congressista que faltar 
a mais de um têrço das sessões or-
dinárias da Câmara a que pertencer 
é permitir decisão de arbítrio, tanto 
mais quanto a sanção gravíssima de 
perda de mandato depende, pelo 
mesmo texto do projeto, da ocor-
rência de condições sôbre que só ao 
Plenário será lícito decidir. 
Aloysio de Carvalho (seguem-se 17 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: con tráric.. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 668 

Autor: Deputado Oswaldo Lima Filho 

Substitua-se: 

"Art. 144 - São também inelegí-
veis: 

111 - Prefeito e Vice-Prefeito: 

c) quem, à data da eleição, não 
contar, pelo menos, dois anos 
de domicílio eleitoral no Muni-
cípio;", 

pelo seguinte: 

"Art. 144 - São também inelegí-
veis: 

III - Prefeito e Vice-Prefeito: 

c) quem, à data da eleição, não 
contar, pelo menos, dois anos 
de domicílio eleitoral no Muni-
cípio, salvo os que exerceram 
mandato eletivo no Estado." 

Justificação 

A emenda repete princípio já incor-
porado à lei das inelegibilidades. 
É da máxima justiça assegurar que 
parlamentares possam levar ao exer-
cício da administração municipal o 
concurso da sua competência. 

Oswaldo Lima Filho (seguem-se 107 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: prejudicada pela emen-
da n.0 355-3. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 669 

Autor: Deputado Mário Maia. 
Inclua-se no Título III - Da Or-
dem Econômica e Social, logo após 
o artigo 158 do presente Projeto de 
Constituição, o seguinte: 

"São computados, tão-somente 
para o efeito de aposentadoria, os 
tempos de serviço, não cumulati-
vamente prestados por funcioná-
rios ou por trabalhador de qual-
quer categoria que comprovem 
haver contribuído, compulsoria-
mente, durante êsses períodos pa-
ra o IPASE ou quaisquer dos di-
ferentes órgãos da Previdência 
Social. 
A dita aposentadoria será conce-
dida ao funcionário ou ao traba-
lhador que a requerer, quando 
contarem, no mínimo, 15 anos de 
efetivo exercício prestado na fun-
ção pública ou na categoria em 
que se encontrem." 

Justificação 
Apesar do preceito constitucional de 
que "todos são iguais perante a lei", 
existe uma classe de trabalhadores 
à margem do direito à aposentado-
ria aos 30 ou 35 anos de tempo de 
serviço. 
2. Trata-se, dos atuais funcioná-
rios públicos que trabalhavam an-
teriormente em emprêsas particula-
res e, reciprocamente, daqueles que 

deixaram o serviço público para tra-
balhar em emprêsas privadas. 
3. Seria, pois, de máxima justiça 
que a nova Constituição pudesse in-
cluir, entre os seus preceitos, novas 
disposições que viessem a corrigir 
tais anomalias. Ficaria perfeita-
mente ajustado no Título III - Da 
Ordem Econômica e Social, logo 
após o art. 158, no nôvo Projeto de 
Constituição, a presente emenda. 
4. Dado que o espírito revolucio-
nário procura imprimir, na nova 
Carta que irá reger os destinos do 
Brasil, normas concretas de efetiva 
justiça, ao mesmo tempo que cor-
rigir as distorções surgidas com ba-
se em alguns artigos da Constitui-
ção de 1946, do que resultavam pri-
vilégio para uns e prejuízos para 
outros e para a Nação, pois que 
aquêles não definiam com clareza 
os seus objetivos, seria esta uma boa 
oportunidade para mostrar que está 
atento a todos os problemas, nada 
lhe escapando. 
5. Ora, um cidadão que tenha tra-
balhado, por exemplo, dos 14 aos 30 
anos em emprêsas particulares, se 
ingressa no serviço público, não 
contará aquêle tempo para se apo-
sentar. Até aí nada de mais, porque 
ainda poderá aposentar-se aos 65 
anos. Mas se ingressar aos 39? Che-
gará à compulsória? Sua saúde o 
permitirá, quando se sabe que ex-
pendeu esforços e gastou energias 
em excesso, reduzindo a sua capa-
cidade de viver mais longamente? E 
se êle entrou no serviço público com 
aquela idade e depois resolveu pas-
sar para uma emprêsa privada? E 
se nêle permaneceu? Se permane-
ceu, poderá aposentar-se aos 50 
anos, ou menos, computados os tem-
pos de licença-prêmio e outros que 
às vêzes a lei concede. 

6. Os referidos precedentes são 
muitos e mais ressaltam a injustiça 
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do tratamento que vem sendo dado 
a quantos se vêem na contingência 
de deixar a emprêsa privada e in-
gressar no serviço público, ou in-
versamente. São alguns dêles os se-
guintes: 

a) quem sai das sociedades de 
economia mista, como Banco 
do Brasil, Petrobrás etc., sem 
jamais contribuir para o IPASE, 
se ingressa no serviço público 
federal, ou nas autarquias fe-
derais, averba êsse tempo para 
efeito de aposentadoria; 

b) os que serviram em emprêsas 
privadas e que, depois de pas-
sarem para o serviço público, 
ao verem as mesmas transfor-
madas em estabelecimentos 
dessa natureza, vão buscar o 
tempo ali prestado (anterior à 
transformação, e é a lei que o 
permite) e o averbam para 
efeito de aposep.tadoria; 

c) o próprio Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis da União 
foge à rigidez dos preceitos 
constitucionais, ao conceder o 
benefício aos anteriores contri-
buintes de outros institutos 
que não o IP ASE ou congênere, 
como é o caso dos servidores de 
autarquias e outros quaisquer 
trabalhadores que tenham sido 
remunerados pelos cofres pú-
blicos, embora sem a condição 
de funcionários. Neste caso es-
tão os garis das prefeituras e 
o pessoal de obras; 

d) também os ex-alunos das es-
colas militares e de enferma-
gem, que não contribuíram pa-
ra qualquer instituto, podem 
contar o tempo de estudo para 
efeito de aposentadoria e dis-
ponibilidade. 

7. Se todo e qualquer tempo de 
serviço puder ser computado para a 
aposentadoria, desde que compro-

vadamente haja havido contribui-
ção para a Previdência Social, eli-
minar-se-á para muitos o motivo 
de sua estagnação, representado 
pela idéia de insegurança individual 
que a mudança de esfera de ativi-
dade significaria em relação ao seu 
patrimônio, no caso o tempo de ser-
viço com vistas à aposentadoria, e 
também se proporcionarão vanta-
gens sociais e individuais, como: 

a) o cidadão poderá sair tranqüi-
lamente de uma emprêsa pri-
vada para o serviço público, ou 
dêste para aquela, num caso e 
noutro podendo sentir-se mais 
útil ou encontrando mais opor-
tunidade, conforme o seu grau 
de emulação. Haja vista, aqui, 
que os que se formam em cur-
sos superiores, ou desenvolvem 
certos pendores, como para 
línguas, artes manuais, pesqui-
sas etc., se vêem forçados, de-
vido ao tempo que perderam 
(!), a permanecer na esfera 
do trabalho em que atuavam 
há 15 ou 20 anos. Daí em dian-
te, por ser inconveniente dela 
saírem, ali continuam, já en-
tão desajustados, revoltados, 
sem esperança e sem poderem 
dar uma contribuição mais 
efetiva ao País, tudo por causa 
da sua preocupação quanto ao 
futuro, representado pela al-
mejada aposentadoria; 

b) a iniciativa privada lucraria 
com a perspectiva de receber 
homens experientes em ativi-
dades privativas do serviço pú-
blico, mas que ela subsidiària-
mente emprega, em virtude 
das relações que com aquêle 
mantém, principalmente no 
caso das grandes emprêsas. 
Muitos funcionários, sabendo 
que não iriam perder um pa-
trimônio constituído pelos anos 
de serviço, ingressariam nela, 
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quer por conta própria, quer 
como empregados, pondo em 
prática o qne aprenderam nos 
cursos que fizeram e durante 
os quais descobriram inclina-
ções que ainda não sentiam 
quando há 15 anos ingressaram 
no serviço público; 

c) a administração pública lucra-
ria da mesma forma, pois te-
ria oportunidade de receber 
elementos qualificados e expe-
rientes, dotados de capacidade 
organizadora e seriedade de 
propósitos, vindos da iniciati-
va privada, onde, por diferen-
tes motivos, não mais desejam 
permanecer, nada impedindo, 
também, que para ela voltem, 
se, depois de dada a sua con-
tribuição, sentirem que ali se-
rão mais úteis ou terão mais 
futuro. 

8. Essa não-comunicação entre os 
tempos de serviços prestados nas di-
ferentes esferas de atividades tem 
sido altamente prejudicial: 1) para 
o cidadão, porque o desencanto tor-
na-o menos produtivo e menos es-
perançado, dando-lhe, nos casos em 
que sente ter escolhido o caminho 
errado, uma impressão de inutili-
dade forçada; e 2) para aquelas es-
feras, porque ambas se privam de 
contribuições que lhes poderiam ser 
de grande valor, pois inúmeros são 
os casos concretos, alguns sabidos 
de todos, de indivíduos que muito 
mais teriam dado de si se tivessem 
podido transferir-se de uma a ou-
tra, enquanto que, permanecendo 
onde estavam, por fôrça do empe-
nho de não perderem o patrimônio 
representado pelo seu tempo de ser-
viço, o que é mais que justo, foram-
se obrigando a produzir um míni-
mo ou então terminaram confor-
mados com a inutilidade de uma 
eterna espera do tempo da aposen-
tadoria. 

9. Poder-se-á contrapor, para jus-
tificar a falta de comunicabilidade 
dêsses tempos de serviços, a questão 
relacionada com o pagamento dos 
proventos, na suposição de que iriam 
recair na totalidade sôbre o Tesouro 
Nacional. Seria absurdo admitir-se 
a mentalidade de que é êle inesgo-
tável e que tudo para êle deva ser 
transferido, nas questões soc1a1s. 
Uma das muitas fórmulas para o 
pagamento poderá resultar num alí-
vio ao Tesouro e até mesmo no sur-
gimento de uma nova mentalidade. 
A intercomunicação em si não é um 
mal, e sim um bem. 

10. A responsabilidade no paga-
mento dos proventos poderá ser di-
vidida proporcionalmente ao tempo 
de serviço entre o Tesouro e a Pre-
vidência Social, desde que centra-
lizado e único o processo de atendi-
mento do beneficiário, para que não 
sofra o tormento da incerteza, do 
parcelamento e das filas, na velhi-
ce digna da máxima consideração. 
Se fôr ao tempo contribuinte de 
IAPs centralizado e pago por êsse 
setor, se contribuinte do IPASE pa-
go pelo Tesouro. 

11. o atual critério, impedindo a 
comunicação exatamente para aquê-
les que mais trabalharam, como os 
que penderam para as emprêsas 
privadas ainda jovens, nelas traba-
lhando de sol a sol por 15 ou mais 
anos, e que daí, corajosamente, se 
transferiram para o serviço público, 
sabendo que jamais deixariam de 
trabalhar antes dos 70 anos, tem al-
go de crueldade, quando já foi de-
monstrado que os que se vincula-
ram ao serviço público aos 14 anos, 
sempre trabalhando em meio expe-
diente, poderão aposentar-se até an-
tes dos 50. 

12. E' de notar-se que aquêles que 
passaram muitos anos nas emprêsas 
privadas, quando ingressam no ser-
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viço público, mantêm sempre a no-
ção de responsabilidade ali adquiri-
da, se não por convicção, pelo me-
nos por hábito. E quando a passa-
gem é inversa, quase sempre é por-
que buscam não apenas somente 
vantagens e sim também mais mé-
dicos, economistas, contadores, ad-
vogados, professôres, agrônomos, ve-
terinários, sem falar nas atividades 
em bancos, companhias de seguros, 
laboratórios, organizações de pes-
quisas, levantamentos, construções 
etc., quantos não poderiam ser re-
crutados por uma ou outra esfera, 
com reais e valiosos proveitos para 
ambas as partes! 

13. A nova Consituição poderá 
corrigir essa injustiça e libertar o 
cidadão de uma das maiores causas 
de falta de perspectivas de melhora 
de vida (principalmente para os que 
começaram a trabalhar cedo na vi-
da e que na idade madura, aos 30 
ou 35 anos, lograram adquirir um 
maior treino ou um aperfeiçoamen-
to através de cursos, proporcionan-
do-lhe sair de uma esfera e ingres-
sar na outra, sem prejuízo e antes 
com proveito recíproco. Poderá e 
deverá estabelecer definitivamente, 
excetuados os casos verdadeiramen-
te excepcionais, que o tempo de apo-
sentadoria será um só para todos, 
eliminando as distorções, sem jus-
tificativa ponderável, daqueles ca-
sos ridículos de aposentadoria de 
privilégios, consagradoras do para-
sitismo e da indolência de alguns 
grupos. 

14. Atente-se, ainda, que, segundo 
estatística existente, cremos, levan-
tada por órgãos da administração 
pública, o índice médio de longevi-
dade do trabalhador nos dias que 
correm não excede de 55 anos, o que 
demonstra muito curto o período 
em que serão onerados com o pa-

gamento de proventos, os cofres pú-
blicos. 
E' uma sugestão o acima exposto. 
Se adotada ou se fórmula melhor 
fôr encontrada, além de revelar uma 
preocupação pela justiça sem dis-
criminações, maiores horizontes 
abrirá para os cidadãos e para o 
País. 
Mário Maia (seguem-se 103 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrá-

rio. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 670 

Autor: Deputado Dirceu Cardoso 

Ao art. 106, acrescente-se o inciso: 
"IV - Os membros dos Tribunais 
de Justiça e dos Tribunais Regio-
nais Eleitorais vencerão, no míni-
mo, vencimentos iguais ao dos 
deputados estaduais." 

Dirceu Cardoso (seguem-se 129 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques), (Anais, 4.o vol., 
págs. 543, 544 a 548). 
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EMENDA N.0 671 
Autor: Deputado José Menck 

Onde se lê: 
Seção VIII - Da Justiça dos Esta-
dos 

"Art. 134 - .................... . 
I- ............................ . 

11- ........................... . 
a) 
b) . 

c) . 

111 - ... , a antiguidade apurar-
se-á na última entrância ... " 

Leia-se: 
"Seção VIII - Da Justiça dos Es-
tados 

"Art. 134- ..................... . 

I-····························· 
11- ........................... . 
a) ............................ . 

b) ............................. . 

c) . . ........................... . 

111 - ... , sendo que, no primeiro 
caso, apurar-se-á na antiguidade 
geral, ... " 

Justificação 
Na escolha dos Juízes para compo-
rem a lista tríplice de merecimento, 
jamais se adotou o critério que de-
veria prevalecer: I) sentenças con-
firmadas, especialmente em proces-
sos contenciosos; 11) quantidade de 
processos instruídos e julgados no 
ano judiciário anterior; 111) profun-
didade na fundamentação das deci-
sões registradas no julgamento dos 
Tribunais Superiores e nas correi-
ções; IV) inexistência de punição 
imposta por autoridades superiores; 
V) administração ordenada da Co-
marca, atestada por relatórios 
anuais dos magistrados e pelas cor-
reições VI) ausência absoluta de 
processos disciplinares; VII) autoria 

de obras jurídicas; VIII) permanên-
cia efetiva na sede do Juízo. 
José Menck (seguem-se 140 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 672 
Autor: Deputado Oswaldo Lima Filho 

Acrescente-se ao Capítulo VII do 
Título I - Do Poder Judiciário: 

Art. - Será obrigatória a assis-
tência judiciária aos necessitados, 
perante qualquer jurisdição ou 
instância. 
A lei organizará a Advocacia de 
Ofício junto aos juízes e tribunais 
federais. 
§ 1.0 - O chefe da Advocacia de 
Ofício da União será nomeado, de-
pois de aprovada a escolha pelo 
Senado, dentre os cidadãos com os 
requisitos previstos no art. 111, 
§ 1,0 

§ 2.0 - O ingresso na Advocacia 
de Ofício far-se-á mediante con-
curso público de provas, realizado, 
com a participação do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, não podendo os advo-
gados de ofício, após dois anos de 
efetivo exercício, ser demitidos se-
não por sentença judiciária ou em 
virtude de processo administrati-
vo em que se lhes faculte ampla 
defesa, nem removidos, a não ser 
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mediante representação do Advo-
gado-Chefe com fundamento em 
conveniência do serviço. 
§ 3.o - Os atuais defensores pú-
blicos e advogados de ofício, em 
caráter efetivo, do Quadro do Mi-
nistério Público Federal ou que 
sirvam junto aos órgãos do Poder 
Judiciário da União, passam a in-
tegrar o Quadro da Advocacia de 
Ofício. 
§ 4.o - Os advogados de ofício go-
zarão dos direitos e vantagens as-
segurados aos membros do Minis-
tério Público e terão vencimentos 
iguais aos dos Promotores Públi-
cos da mesma entrância ou aos da 
categoria funcional que sirvam 
junto ao mesmo órgão do Poder 
Judiciário da União. 
Art. - A Advocacia de Ofício 
nos Estados será organizada por 
lei estadual com observância do 
que dispõe o artigo anterior." 

Justificação 
O maior dever do estado de direito 
é a prestação da Justiça. Ora, como 
a presença em juízo exige procura-
dor judicial com habilitação profis-
sional de advogado, os pobres, que 
vão aos pretórios reinvidicar ou de-
fender direitos, são postos em fla-
grante desigualdade econômica. A 
emenda procura assegurar ao direi-
to do homem comum as mesmas 
condições e prerrogativas assegura-
das aos interêsses da União e dos 
Estados, que têm no Ministério Pú-
blico defensores permanentes. 
De resto, a Advocacia de Ofício já 
está sendo assegurada em diversos 
Estados do País. 
Oswaldo Lima Filho (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

A da ucto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 40.3 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques), (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 673 

Autor: Deputado Humberto Lucena 
Substituam-se os §§ 1.0 e 2.0 do art. 
114, pelo seguinte: 

"§ 1.0 - Haverá um Tribunal Fe-
deral de Recursos( com sede na 
Capital da União, e dois outros, 
com sede, respectivamente, nas 
Capitais dos Estados da Guanaba-
ra e de Pernambuco. 
§ 2.o - A jurisdição do Tribunal 
sediado na Guanabara compreen-
de êste Estado e mais os de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul; do sediado em 
Pernambuco, êste Estado e os do 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Ala-
goas, Sergipe e Bahia, e do sediado 
na Capital da União, o Distrito 
Federal, os Territórios e os Esta-
dos não compreendidos na jurisdi-
ção dos demais tribunais." 

Justificação 
A emenda visa a criar o Tribunal de 
Recursos de Pernambuco, com sede 
em Recife, para atender à região 
nordeste do País, em vez do Tribu-
nal sediado na Cidade do Rio de Ja-
neiro. 
Humberto Lucena (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 674 

Autor: Deputado Nicolau Tuma 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional 
CAPíTULO III - Da Competência 
dos Estados e Municípios 
O § 2.0 do art. 15 passa a ter a se-
guinte redação: 

§ 2.o - Os vereadores não perce-
berão subsídios, exceto nas capi-
tais dos Estados e nos Municípios 
com mais de 200.000 (duzentos 
mil) habitantes. 
a) os subsídios não poderão ultra-

passar 1/2% (meio por cento) 
da efetiva arrecadação de im-
postos do exercício anterior e 
não poderão ser superiores a 
50% (cinqüenta por cento) dos 
subsídios dos Deputados Esta-
duais." 

Justificação 
Ao estudarmos a renda dos Estados 
e Municípios do Brasil, verificamos 
que muitos Estados possuem renda 
menor que diversos Municípios. Se o 
nôvo Projeto de Constituição admi-
te os subsídios dos Deputados Esta-
duais, por que negar-se tratamento 
idêntico aos vereadores dos grandes 
Municípios? 
Os trabalhos das Câmaras Munici-
pais são, de maneira geral, relevan-
tes, especialmente nas cidades de 
grande população, o que exige de 

seus vereadores uma dedicação mui-
to grande. 

Se os vereadores dos grandes centros 
não perceberem subsídios, terão me-
nos tempo para dedicar à cidade. 
Não queremos dar-lhes propriamen-
te uma remuneração, mas uma in-
denização pelo tempo gasto no estu-
do dos problemas municipais e na 
fiscalização orçamentária. 

Fixando-se tetos, como pretende 
esta emenda, evitar-se-ão abusos. 
Nicolau Tuma (seguem-se 117 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pelas Emendas 
N.0 s 82 .1, 521-M e 365. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 675 

Autor: Deputado Nicolau Tuma 
TíTULO IV- Da Família, da Edu-
cação e da Cultura 
Acrescente-se ao art. 169 o seguinte 
parágrafo: 

"Parágrafo único - Anualmente, 
a União aplicará 15%, e os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, 25% da renda resultante 
dos impostos, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino." 

Justificação 
O presente Projeto de Constituição 
deixa de consignar o preceito cons-
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tante do art. 169 da atual Carta, 
substituindo-o pelo seguinte: 

"Art. 169 - As ciências, as artes 
e as letras são livres. O amparo à 
cultura é dever do Estado. Ficam 
sob proteção especial do poder pú-
blico os documentos, obras e locais 
de valor histórico ou artísticos, as 
paisagens e monumentos. Natu-
rais notáveis e as jazidas arqueo-
lógicas." 

Prima facie, evidencia-se a inade-
quação do texto. Expunglr-se do 
projeto uma norma explícita e obje-
tiva, de tão salutares resultados 
para o desenvolvimento social do 
País, pondo-se, no seu lugar, as li-
ricas assertivas de que as "ciências, 
as artes e as letras são livres" e de 
que o "amparo à cultura é dever do 
Estado". 

Dizer-se o que está dito no art. 169 
do projeto- e só aquilo- não pas-
sa de pura superfetação, pois prin-
cípios dêsse jaez são imanentes ao 
espírito de uma Constituição que al-
meja a índole social-democrática. 

Poder-se-á afirmá-lo, é certo, mas à 
guisa de mera enunciação político-
doutrinária. No entanto, para que se 
não labore em mera redundância, 
impõe-se pro v i me n t o normati-
vo complementar, mediante normas 
precisas como a constante do art. 
169 da Constituição de 1946. 

Se, não obstante a existência de dis-
positivo dessa natureza, o problema 
do ensino continua muito grave no 
País, o que se poderá esperar do ad-
vento do texto proposto no projeto? 
Há que se cogitar, pois, da reedição 
do art. 169 da atual Carta. Mas ado-
tamo-lo com um reparo: a majora-
ção, para 15%, da quota correspon-
dente à União, e para 25% das quo-
tas correspondentes aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios. 
Neste passo, somos movidos pelo in-

tuito de acoroçoar decididamente o 
amparo à educação, como único 
meio de se atingir o real desenvol-
vimento do povo brasileiro. 
Não há negar que, no Brasil, redo-
bram-se os esforços em busca do de-
senvolvimento. Traçam-se planos. 
Apregoam-se medidas. Proclamam-
se reformas. A salvaguarda da de-
mocracia, das instituições e das tra-
dições, e da "ordem vigente"! O de-
senvolvimento econômico: o incre-
mento da indústria e da agricultu-
ra! A recuperação do solo! O apro-
veitamento das águas! O aumento 
da produção! O incentivo à expor-
tação! A defesa do café, do sal, da 
pimenta-do-reino! Amparo ao triti-
cultor! Ao viticultor! etc. etc.! 
Com tudo isso, o que se quer, em 
última análise? Nada mais, nada 
menos que aumentar a riqueza, pri-
vada ou pública. Mas e o HOMEM? 
Ah, o HOMEM, êste eterno esqueci-
do! . . . Está em último lugar, ou me-
lhor, não tem lugar. 
Tudo o que lhe diz respeito não pas-
sa de referência romântica, ênfase 
política, de preciosismo doutrinário. 
O HOMEM conta, sim, mas só nos 
requintados textos das declarações 
de direitos e nas frases altiloqüen-
tes dos momentos solenes. Mas, e as 
verbas? Verbas? Para que? E os re-
cursos? Para que recursos? Pois já 
não se deu tanto ao HOMEM brasi-
leiro? Leia-se a nossa Carta Magna 
e veja-se o quanto se cuida dêle! 
Palavras, palavras e mais pala-
vras ... Mas queremos fatos, fatos e 
mais fatos ... 
Que se cuide, por fim, no Brasil, da 
EDUCAÇAO DO HOMEM: o legítimo 
destinatário da grandeza nacional. 
Pode haver POVO sem PATRIA, mas 
não haverá PATRIA sem povo. En-
quanto não se tiver um POVO, não 
se terá uma PATRIA. Mas POVO 
não é simples conglomerado de in-
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divíduos em um território, sob a 
mesma bandeira. É, antes, coletivi-
dade culturizada e politizada. 
Que se crie a riqueza. ótimo! Mas 
que, ao mesmo tempo, também se 
eduque o HOMEM, para que se não 
tenha, depois, que distribuir misé-
ria ... 
A educação há de ser a meta prio-
ritária do programa sócio-político-
econômico de um país que persigna 
na rota do desenvolvimento. Fora 
dela, NAO HA SALVAÇAO! 
Nicolau Tuma (seguem-se 117 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 676 

Autor: Deputado Pereira Lúcio 
Dê-se ao § 2.0 do art. 15 a seguinte 
redação: 

"A remuneração do vereador não 
poderá ser superior à metade da-
quela do deputado estadual do 
respectivo Estado, e a despesa da 

Câmara Municipal, com êsse en-
cargo, não deverá exceder a um 
por cento da arrecadação do Mu-
nicípio no exercício anterior." 

Justificação 
O arbítrio concedido às Câmaras 
Municipais pela Carta de 1946, no 
tocante à remuneração dos seus pa-
nos, gerou abusos incontroláveis. O 
clamor público, as Assembléias Le-
gislativas e a lisura de muitos Pre-
feitos foram ineficientes para con-
trolar os que se desmandavam no 
banquete do Erário. 
Com o advento da revolução, o sur-
to moralizador atingiu de modo ra-
dical, suprimindo suas remunera-
ções. Não cremos ser esta a solução 
justa. O ideal seria o estabelecimen-
to de critérios disciplinadores. É o 
que pretendemos fazer nesta emen-
da. 
Se muitas cidades não sentem a ne-
cessidade de uma Câmara atuando 
constantemente, tantas outras, ine-
gàvelmente, não podem ficar ao sa-
bor de uma atuação medíocre. 
Como está redigido o § 2.0 , ficare-
mos adiando, com agravamento, 
êste problema, pela impraticabilida-
de de uma posterior emenda consti-
tucional. Não se pode visualizar as 
futuras dificuldades, porquanto ci-
dades com centenas de milhares de 
habitantes reclamam de suas Câma-
ras tarefas diárias. 
Diante disso, e por isso, aliados a 
inúmeras outras razões, achamos 
por bem enfrentar o problema, 
numa solução justa dentro dos prin-
cípios de moralização e dignificação 
do mandato público. 
Pereira Lúcio (seguem-se 127 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pelas emen-
das n.0 s 82.1, 521m e 365. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 543). 

EMENDA N.0 677 

Autor: Deputado Hegel Morhy 

Onde couber, acrescente-se: 
"Art. - O Território Federal de 
Rondônia, com os seus limites e 
área atuais, passa à categoria de 
Estado-Membro da Federação. 
Art. - O Tribunal Regional Elei-
toral do Distrito Federal provi-
denciará, dentro de 150 dias após 
a promulgação desta Constituição, 
a realização de eleições no nôvo 
Estado de Rondônia, para Gover-
nador, Senadores, Deputados Fe-
derais e Estaduais, Prefeitos e Ve-
readores, e a Lei fixará a sua orga-
nização legislativa, executiva e 
judiciária." 

Justificação 
Dia a dia agrava-se o entravamen-
to do desenvolvimento de Rondônia, 
motivado pela estrutura territorial 
incompatível com a nova realidade 
dos fatos. A interinfluência entre 
Poder e iniciativa privada é pràtica-
mente anulada pela incapacidade 
estrutural daquele, e os interêsses 
coletivos estão sempre em função 
de medidas que o Govêrno Central 
sempre ignora ou descuida. 

Mas os entraves não estão apenas 
relacionados ao principal delegado 
do Poder Central. f:les residem na 
própria condição de Território, cujas 
características, diversas das dos Es-
tados-Membros, definem uma tran-

sição que, a nosso ver, chegou ao seu 
têrmo em Rondônia. 
São 243.044 km2, um imenso poten-
cial de riquezas naturais, dezenas de 
cidades e vilarejos, mais de 100.000 
habitantes (estimativa), à espera de 
nova ordenação estrutural, desincen-
tivados pela ausência de condições 
básicas, que não podem ser propor-
cionadas face ao seu atual sistema 
administrativo. 
No esfôrço brasileiro que se faz, pela 
valorização da Amazônia, a elevação 
de Rondônia a Estado será uma me-
dida de largo alcance, pois advirá o 
rompimento das amarras que impe-
dem o seu avanço. Não serão exigi-
dos sacrifícios aos cofres públicos 
com esta emancipação, e a mesma 
ajuda destinada ao atual Território 
poderá ser mantida por mais alguns 
anos, levando-se em conta os fenô-
menos inflacionários. Quanto às des-
pesas da União, haverá apenas uma 
grande modificação: o Brasil, com a 
mesma moeda que paga para entra-
var, pagará para incentivar o desen-
volvimento de Rondônia. 
São grandes as possibilidades eco-
nômicas de Rondônia, assentadas, 
principalmente, na indústria extra-
tiva assombrosamente crescente da 
cassiteria (minério de estanho), 
na garimpagem de diamantes e pe-
dras preciosas, na extração de ouro 
de aluvião, nos seus campos de gran-
des vantagens à pecuária, em sua 
produção extrativa vegetal de bor-
racha, ipecacuanha e madeiras de 
lei, em sua produção de peles sil-
vestres, em suas terras férteis à agri-
cultura crescente, em sua posição 
geográfica privilegiada, ligada ao 
Sul do País pela BR-364, ao Norte 
pelo caudaloso Madeira e rios da 
Bacia Amazônica, ao Acre pela Ro-
dovia Acre-Brasília e à Bolívia pelo 
Rio Mamoré e rodagem em fase 
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adiantada de construção e aquela a 
cidades do Departamento do Beni 
(Bolívia). 
Hegel Morhy (seguem-se 105 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 678 

Autor: Deputado Hegel Morhy 
SEÇÃO II - Da Câmara dos Deputados 

Dê-se a seguinte redação ao § 4.0 do 
art. 40: 

"§ 4.o - Cada Território terá três 
Deputados." 

Justificação 
A representação unitária dos Terri-
tórios Federais, na Câmara dos 
Deputados, é, sem dúvida, inexpres-
siva e demasiadamente diluída. A 
experiência mostrou a sua incapa-
cidade às complexas atribuições de 
um só representante por Território 
na Câmara e no Congresso Nacio-
nal. 
A maior prova dessa incapacidade 
reivindicatória é a própria condição 
em que continuam os Territórios 
Federais, de verdadeira marginali-
zação da vida nacional. Nem sequer 
a sua Lei Orgânica foi votada ou 
qualquer outra medida providencia-
da no sentido de superar o anacro-
nismo administrativo que perdura, 
até o presente momento, desde o 

decreto-lei que estabeleceu a orga-
nização administrativa de Rondônia, 
Amapá e Roraima. 
O atual Estado do Acre, quando Ter-
ritório, teve dupla representação, 
colhendo bons frutos: os dois repre-
sentantes dividindo as obrigações 
que são bem penosas, em se tratan-
do de Territórios, condição interme-
diária de futuros Estados-Membros, 
a cuja assistência a União deve dis-
pensar os melhores cuidados, para 
que os futuros Estados sejam isentos 
de vícios passados. 
Ademais, Deputado Federal é o úni-
co cargo eletivo existente nos Terri-
tórios. A êle recai tôda a responsa-
bilidade, depositada pelo povo, de 
representá-lo e defender os seus di-
reitos. A êle cabe, inclusive, um 
papel que nos Estados pertence mais 
a outros: o de fiscalizar as aplica-
ções dos recursos públicos e as ati-
vidades governamentais. 
O único Deputado Federal dessas 
unidades, eleito pelo processo majo-
ritário, representa, apenas, a maio-
ria. A minoria fica sem representa-
ção no Parlamento, sujeita a tôda 
sorte de violências, como ocorre 
constantemente nessas esquecidas 
regiões do País. 
Hegel Morhy (seguem-se 103 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 
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Autor: Senador Eurico Rezende 

Onde couber: 
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"As normas de investidura e de 
aposentadoria que regem o magis-
tério superior oficial são extensi-
vas, no que couber, às universi-
dades e estabelecimentos isolados 
de ensino superior." 

Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Wilson 

Gonçalves) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 680 

Autor: Deputado Benjamin Farah 
Onde couber: 

"Art. - O Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, subordinado di-
retamente ao Ministro de Estado 
da Justiça e Negócios Interiores, 
bem como o Corpo de Bombeiros 
do Estado da Guanabara, destina-
dos à Segurança Contra Incêndios 
e Salvamentos, são considerados 
Fôrças Auxiliares, reservas do 
Exército, sob cuja orientação serão 

empregados na Defesa Passiva, 
em caso de mobilização das Fôrças 
Armadas." 

Justificação 

Considerando que o Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal é uma 
corporação militar por mais de um 
século subordinada diretamente ao 
Ministro de Estado da Justiça e Ne-
gócios Interiores; 

Considerando que o Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal tem por 
tarefa a Segurança Contra Incêndio 
e Salvamentos na Capital da Repú-
blica, tendo sido sempre o orienta-
dor das demais organizações de 
bombeiros do País; 

Considerando a necessidade da con-
tinuação dêsse prestígio, indispensá-
vel à eficiência do serviço prestado 
à coletividade; 

Considerando que da importância do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Fe-
deral depende a padronização do 
material empregado pelos demais 
Corpos de Bombeiros, bem como da 
instrução de seus integrantes, con-
dições necessárias ao perfeito en-
tendimento entre as corporações 
congêneres, cujos resultados facili-
tarão, sobremaneira, o emprêgo, em 
caso de mobilização pelo Exército; 

Considerando, também, que o Corpo 
de Bombeiros do Estado da Guana-
bara é constituído por elementos 
pertencentes ao Corpo de Bombeiros 
do antigo Distrito Federal, seguindo 
a mesma orientação anterior à 
transferência da Capital, isto é, cor-
poração militarmente organizada e 
instruída; 

Considerando ser de justiça garan-
tir, tanto ao Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal como ao Corpo de 
Bombeiros do Estado da Guanabara, 
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os direitos até então assegurados aos 
seus componentes; 
Considerando que ambas as corpo-
rações, submetidas a grandes sacri-
fícios, têm prestado relevantes ser-
viços aos seus semelhantes; 
Considerando, finalmente, que estas 
Corporações são até agora conside-
radas Fôrças Auxiliares, reserva do 
Exército, e sujeitas a Fôro Militar, 
é que submetemos à alta conside-
ração dos Excelentíssimos Senhores 
Congressistas a presente emenda. 
Benjamin Farah (seguem-se 112 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
Parecer do Sub-Relator, Accioly Filho; 

contrário: 
"1. Pretende a emenda dispositivo 
que considere fôrças auxiliares, re-
servas do Exército, o Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal e o da 
Guanabara. 
2. Tanto a Constituição vigente 
(art. 183), quanto o projeto (art. 13, 
§ 4.0 ), sàmente atribuem a condição 
de fôrças auxiliares, reservas do 
Exército, às Polícias Militares dos 
Estados. 
3. Em alguns Estados, o Corpo de 
Bombeiros é órgão integrante da 
respectiva Polícia Militar; os seus 
servidores pertencem à corporação 
policial-militar e, por isso, são mili-
tares. 
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 
efetivo da Polícia Militar, é organi-
zação dela completamente desvin-
culada. l!:sse é o caso do Estado da 
Guanabara. 

5. Há, ainda, Estado em que o Cor-
po de Bombeiros é organização mu-
nicipal, integrante do quadro de 
servidores municipais. 
6. Parece não ser conveniente, nem 
justo, o dispositivo pretendido pela 
emenda. Para alcançar o Corpo de 
Bombeiros da Guanabara, seria ne-
cessário um dispositivo de ordem 
geral, que considerasse fôrças auxi-
liares, reservas do Exército, tôdas as 
corporações de bombeiros do País, 
quer estaduais, quer municipais. 
7. A lei ordinária (art. 8.0 , XVI, V) 
poderá fixar condições para a inte-
gração dessas corporações nas polí-
cias militares, e elas, dêsse modo, 
passariam a gozar do mesmo trata-
mento e direitos de sua convocação 
ou mobilização. 
8. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 681/1 

Autor: Deputado José Barbosa 
Acrescente-se, onde couber, o se-
guinte: 

"Art. - Todos os órgãos supe-
riores dos Podêres Executivo, Le-
gislativo e Judiciário terão a sua 
sede na Capital da União." 

Justificação 
Verifico que os capitulas que disci-
plinam a composição e funciona-
mento dos Tribunais Federais Su-
periores omitem a localização do Su-
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perior Tribunal Militar e Tribunal 
Superior do Trabalho, o que consti-
tui injustificada discriminação. 
A Capital da República é Brasília e 
aqui devem ter as suas sedes todos 
os órgãos superiores dos podêres do 
Estado, e não existir apenas a Pra-
ça dos Três Podêres ... 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pel~ prejudicialidade, 
salvo os destaques), (Anais, 4.0 vol., 
págs. 538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 681/2 
Autor: Deputado José Barbosa 
O parágrafo 1.0 do artigo 161 será 
assim redigido: 

"Art. 161 - .................... . 

§ 1.0 - A exploração e o aprovei-
tamento das jazidas, minas e de-
mais recursos minerais e dos po-
tenciais de energia hidráulica de-
pendem de autorização ou con-
cessão federal, dada exclusiva-
mente a brasileiros ou a socieda-
des constituídas de sócios ou acio-
nistas brasileiros." 

Justificação 
A Carta de 1946 veio, sem dúvida 
alguma, sobrepor-se ao princípio 
salutar contido no art. 6.0 do Decre-
to-Lei número 1. 985, de 29 de j a-
neiro de 1940 - Código de Minas. 
Lei maior, a Carta Magna, confli-
tando com aquêle preceito, acabou 
por revogá-lo. E coube ao intérprete 
máximo de nossas leis - o Supremo 
Tribunal Federal -, quando casos 
concretos foram levados à alta 

apreciação daquela Côrte, demons-
trar que o art. 6.0 do Código de Mi-
nas conflitava com o estatuído no 
art. 153, § 1.0 , da Constituição, pre-
valecendo, como é curial, a orienta-
ção traçada pelos constituintes de 
1946, onde basta, para o aproveita-
mento de nossos recursos minerais, 
ser uma sociedade constituída no 
País, não importando seja ela for-
mada de acionistas estrangeiros, na 
sua totalidade, ou não. O saudoso e 
pranteado Ministro Ary Franco, em 
declaração de voto, por ocasião de 
um dos julgamentos em que socie-
dades estrangeiras pleiteavam seus 
direitos de pesquisas e lavras, la-
mentou a inércia da bancada nacio-
nalista no Congresso, que pouca 
atenção dava a tópico de magna 
importância como o direito de pes-
quisa e lavra, concedido a socieda-
des estrangeiras. A redação atual 
dada ao § 1.0 do art. 161 da Consti-
tuição é, deploràvelmente, falha. A 
primeira impressão é favorável, não 
resistindo, porém, a exame perfunc-
tório em suas verdadeiras inten-
ções. 

Fala-nos êsse preceito que a explo-
ração de jazidas, minas e demais re-
cursos minerais, dependendo de con-
cessão do Poder Executivo, é dada 
exclusivamente a brasileiros, e em 
seguida, ou a sociedades organizadas 
no País. 

Ora, as sociedades organizadas no 
País podem ser constituídas, exclu-
sivamente, de sócios estrangeiros, ou 
então, de alguns cotistas brasileiros, 
contudo, sob o contrôle acionário de 
emprêsa alienígena ou de estran-
geiros - pura e simplesmente. 

O espírito do artigo em foco, quan-
do pretende dar o aproveitamento 
de nossos recursos minerais exclusi-
vamente a brasileiros, perde total-
mente seu significado, prosseguindo 
em sua última expressão "ou a so-
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ciedades organizadas no País". A 
porta aberta à exploração do subso-
lo por capitais estrangeiros é por 
demais evidente, e vem ameaçar até 
o monopólio estatal da maior em-
prêsa brasileira - Petrobrás -, 
conquista que pode ser inscrita co-
mo uma das mais belas e inequívocas 
glórias do povo brasileiro. 
A redação que oferecemos é patrió-
tica, legítima, constante da maioria 
das legislações de países irmãos, e 
em defesa de nossa soberania. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda n.0 280. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
(Ret. de 12-1-67). 

Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques), (Anais, 4.o vol., 
págs. 538, 544 a 548). 

EMENDA N,0 681/3 

Autor: Deputado José Barbosa 
Ao Título V das Disposições Gerais 
e Transitórias, acrescente-se o ar-
tigo seguinte: 

"Na elaboração e execução do pla-
no de aproveitamento do Rio Pa-
raíba e seus afluentes, visando ao 
desenvolvimento sócio-econômico 
do respectivo Vale, a União apli-
cará, anualmente, recursos nunca 
inferiores a 1% (um por cento) 
de sua renda tributária." 

Justificação 
A experiência sócio-econômico dos 
povos, na sua busca incessante de 
progresso, consagra, modernamente, 
a política de valorização regional 
como o mais adequado e eficiente 

método para o desenvolvimento de 
uma nação. E o princípio básico c!e 
uma tal política reside no esfôrço 
de utilização integral e integrada 
dos recursos naturais de determina-
da região, tecnicamente orientado, 
com vistas, em primeiro plano, à 
melhoria do standard de vida da 
sua população. O desenvolvimento 
sócio-econômico regional será a ba-
se segura para o desenvolvimento 
da Nação. 
No desdobramento programático 
dessa política, remonta, desde Jogc, 
com foros de prioridade, a utiliza-
ção integral e integrada das bac!as 
hidrográficas, a que se deu real ên-
fase no plano desenvolvimentista 
inspirado no new deal de Roosevelt, 
e que tanto êxito valeu para os Es-
tados Unidos da América na trilha 
do progresso. Nesse desdobramento, 
colhem destaque os pontos básicos 
relativos ao aproveitamento das 
águas e do solo, em plano global e 
unitário de solução dos problemas, 
a saber: 

1 - Domínio e distribuição racio-
nal das águas: 

a) produção energética: barra-
gens; 

b) regularização dos cursos de 
água: prevenção de enchen-
tes; recuperação das terras de 
aluvião; 

c) retificação dos cursos de água: 
navegação; 

d) irrigação do solo. 

2 - Conhecimento e exploração ra-
cional do solo: 

a) pesquisa de relêvo e do teor fí-
sico e químico do solo, como 
fase preparatória para: 

b) recuperação do solo, pelo uso 
de corretivos e fertilizantes; 

c) distribuição adequada de cul-
tura; 
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d) reflorestamento; 
e) ampliação da área agrícola, 

mediante o aproveitamento das 
terras de aluvião e a redução 
das áreas destinadas a ativi-
dades pecuárias; 

f) recuperação das pastagens; 
g) consorciação das explorações 

agropecuárias e florestais. 
A par de medidas como essas, es-
senciais, alinham-se outras comple-
mentares, embora não menos rele-
vantes: 
1 - Implantação de atividades in-

dustriais adequadas à região, 
como, por exemplo: 

a) produção, transmissão e dis-
tribuição de energia elétrica; 

b) de fertilizantes; 
c) de máquinas agrícolas; 
d) de beneficiamento de produ-

tos agrícolas. 
2 - Implantação de amplo e com-

pleto sistema de distribuição 
da produção regional: 

a) construção de novas rêdes de 
estradas vicinais e melhoria 
das já existentes; 

b) enquadramento da região no 
plano de silos e armazéns es-
taduais e nacionais; 

c) organização de cooperativas de 
produção, distribuição e con-
sumo. 

3 - Implantação de sistemas habi-
tacionais, educacionais e assis-
tenciais em favor das popula-
ções da região. 

Quanto ao Brasil, a política de va-
lorização regional, nos têrmos em 
que foi posta, assume posição de no-
tória indispensabilidade, mercê da 
sua heterogeneidade territorial: 
uma imensa área distribuída por 
regiões geo-econômicas díspares. E 
tanto isso é verdade que, entre nós, 

já se cuidou do problema, embora 
sem realismo, e com poucos resul-
tados práticos, pôsto que. sem pro-
gramação racional e sem empenho 
efetivo, ao se alvitrar, em manda-
mentos constitucionais, a valoriza-
ção das áreas abrangidas pela Ama-
zônia e pelo Vale do São Francisco 
(art. 199 da Constituição de 1946 e 
art. 20 das Disposições Constitucio-
nais Transitórias). 

Mas registre-se, a respeito, a gran-
de omissão do Poder Central à vis-
ta da imperiosa necessidade de 
aproveitamento do Vale do Paraíba, 
no dizer do economista Pimentel 
Gomes, "o coração econômico do 
Brasil." 

O problema, inescusàvelmente, é da 
União, uma vez que o Vale do Pa-
raíba se constitui em peça vital da 
conjuntura geoeconômica brasileira. 
Daí, dizerem muitos que a vida eco-
nômica do País tem-no por centro 
de gravitação. Avulta, mais o seu 
caráter interestadual, ao abranger 
consideráveis áreas de importantes 
Estados-membros, como Minas Ge-
rais, São Paulo e Rio de Janeiro, e, 
além disso, ao interessar econômi-
camente ao Estado da Guanabara. 

Por isso mesmo, custa-nos crer que, 
até hoje, diante de tão flamante 
realidade, a atitude da União Fede-
ral tenha sido de total indiferença. 
Ao constituinte de 1946, por exem-
plo, faltou eqüidade, quando favo-
receu a Amazônia e o Vale do São 
Francisco com vultosas aplicações, e 
se deslumbrou do Vale do Paraíba. 
E lhe faltou visão, também, pois 
que, se os dois primeiros mereciam 
tratamento financeiro prioritário -
o que se não nega -, por mais for-
tes razões merecia-o a região vale-
paraibana, como bem acentuou o 
ilustre Deputado Getúlio Moura nes-
te trecho da justificação da Emen-
da Constitucional n.O 12, de que fo-
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mos relatores na Comissão de Cons-
tituição e Justiça; expressis verbis: 

"Não resta dúvida que os consti-
tuintes foram sábios em adotar 
semelhante medida. Todavia, se o 
aproveitamento do São Francisco 
foi sábio, mais sábio, se na sabe-
doria pode haver graduação, se-
ria o aproveitamento total do Rio 
Paraíba. No São Francisco, não 
havia demanda imediata para o 
potencial elétrico instalado. Era 
baixa a densidade demográfica. 
Muito pobre, o mercado consumi-
dor. Ao projetar as obras que se 
estão construindo, a Comissão do 
Vale do São Francisco visava, nu-
ma atitude muito louvável, o fu-
turo. Outro é o panorama do Rio 
Paraíba e seus afluentes. Servindo 
pràticamente a três Estados den-
samente povoados, Minas, São 
Paulo e Estado do Rio e, também, 
pode-se dizer, ao Estado da Gua-
nabara, o Rio Paraíba não rece-
cebeu da União o tratamento ade-
quado à sua importância. Todos 
sabemos que certos de seus trf'-
chos encachoeirados foram apro-
veitados e outros estão sendo tra-
balhados e estudados. Todavia, 
não resta dúvida que o aprovei-
tamento foi dispersivo e até pre-
datório. Não tivesse havido a rea-
ção ao aproveitamento de Cara-
guatatuba, o grande volume de 
água do Rio Paraíba teria sido 
desperdiçado, lançado ao mar. 
Servindo a Minas, São Paulo e 
Estado do Rio, somente, o Estado 
de São Paulo cogitou de discipli-
nar o aproveitamento do grande 
rio, através do Serviço do Vale do 
Paraíba, subordinado ao Serviço 
de Aguas e Energia Elétrica, da 
Secretaria da Viação. E como os 
demais Estados não organizaram 
serviços idênticos, seu aproveita-
mento sempre foi unilateral e 
tecnicamente errado." 

Somos favoráveis ao emprêgo de re-
cursos para a exploração de regiões 
como aquelas aquinhoadas pela 
Constituinte de 1946. Não obstante, 
entendemos que mais prudente, ju-
dicioso e técnico seria destinar-se 
recursos, em caráter prioritário, a 
regiões que já oferecem, pela den-
sidade demográfica, pelo incremen-
to das atividades agropecuárias e 
industriais, melhores condições de 
rentabilidade para o País. E' o caso 
do Vale do Paraíba, cuja bacia hi-
drográfica mede 64 mil metros qua-
drados e já é favorecido por um sis-
tema de transportes e comunicações 
que pode ser considerado o melhor 
do País, possuindo inúmeras áreas 
onde a fertilidade do solo represen-
ta garantia de produção agrícola, 
exibindo um parque industrial que 
já se revela como paradigma na-
cional, pleno de potencialidade, má-
xime no setor de energia elétrica. 
Que se distribuam recursos orça-
mentários valiosos à Amazônia e ao 
Vale do São Francisco. Estamos de 
acôrdo. Mas que se não esqueça o 
pujante Vale do Rio Paraíba, onde 
repousam as melhores esperanças 
da grandeza nacional. E' só ver para 
crer: São José dos Campos, expres-
sivo núcleo de promissora indústria 
automobilística; Cruzeiro, com sua 
magnífica Fábrica Nacional de Va-
gões; Volta Redonda, Barra Mansa 
e Mogi das Cruzes, parque siderúr-
gico nacional de maior significação; 
e, finalmente, Taubaté, centro in-
dustrial de crescente potencialida-
de. Realmente, a vida econômica 
brasileira tem no Vale do Paraíba 
o seu centro de gravitação. Mas à 
União Federal faltam olhos para 
ver essa grata realidade. 
Urge uma tomada de posição. Que 
se sigam os exemplos do art. 20 das 
Disposições Constitucionais Transi-
tórias. E' o que propomos através da 
presente emenda ao Projeto de 
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Constituição, vistas postas nos mais 
elevados interêsses da nacionalida-
de. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: favorável. 
parecer) 

Deputado 
(Ret. do 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 681/4 
Autor: Deputado José Barbosa 

Acrescente-se à letra d, inciso III, do 
art. 19, a seguinte expressão: 
"e revistas." 

Justificação 
Não se justifica a discriminação. Por 
que jornais, livros, e não também re-
vistas, como estabelece a atual 
Carta? 
A revista é o meio de divulgação de 
nossas coisas mais acessível ao povo. 
Privá-lo dêsse veículo - pois isso 
ocorrerá se mantida a omissão - é 
concorrer para o seu não-desenvolvi-
mento cultural. Daí se justificar ple-
namente a presente emenda. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela emenda 
n.0 63. 

O Parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 681/5 

Autor: Deputado José Barbosa 
Acrescente-se, onde couber, entre os 
incisos do art. 149: 

" ... Nenhuma pena passará da pes-
soa do delinqüente." 
" ... A lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada." 
". . . É livre o exercício de qualquP.r 
profissão, observadas as condições de 
capacidade que a lei estabelecer." 
". . . Dar-se-á habeas corpus, salvo 
nas transgressões disciplinares, sem-
pre que alguém sofrer ou se achar 
em iminente perigo de sofrer vio-
lência de coação, em sua liberdade, 
por abuso do poder ou ilegalidade." 
". . . Para proteger direito líquido e 
certo não a m p a r a d o por habeas 
corpus, conceder-se-á mandado de 
segurança, seja qual fôr a autori-
dade responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder." 
". . . A lei assegurará aos acusados 
ampla defesa, através de todos os 
meios e recursos possíveis." 
" ... Nenhum impôsto gravará o sa-
lário ou vencimentos indispensáveis 
à manutenção e educação do indi-
víduo e da família, na forma que a 
lei fixar." 
" ... Nenhum juiz deixará de sen-
tenciar por motivo de omissão na 
lei, devendo, em tal caso, decidir por 
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analogia, pelos princípios gerais de 
direito ou por eqüidade." 
" ... A lei assegurará: 
a) rápido andamento dos processos 

nas repartições públicas, sob 
pena de responsabilidade; 

b) ciência aos interessados dos des-
pachos e das informações a que 
êles se refiram; 

c) expedição das certidões requeri-
das para defesa de direito; 

d) expedição das certidões requeri-
das para esclarecimento de negó-
cios administrativos, salvo se o 
interêsse público impuser sigilo." 

" ... Não será concedida a extradi-
ção de estrangeiro, nem de brasi-
leiro, por crime político ou de opi-
nião." 
Justificação 
A emenda, propondo a inclusão de 
inúmeros incisos já consagrados nas 
Cartas de 24, 91, Reforma de 26, 34, 
37 e 46, no que diz respeito ao Brasil, 
visa a preencher as omissões do tex-
to do projeto em discussão. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: pela prejudicialidade: 

"Emendas n.os 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, 130-58, 
568, 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 isto, prejudica-
das." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 681/6 
Autor: Deputado José Barbosa 

Inclua-se onde couber o seguinte 
artigo: 
"Art. - A especificação dos di-
reitos e garantias expressas nesta 
Constituição não exclui outros direi-
tos e garantias decorrentes do regime 
e dos princípios que ela adota, na 
forma que a lei estabelecer." 

Justificação 
Trata-se do art. 144 da Constituição 
vigente. Uma das conseqüências dês-
te artigo é refugar-se, a respeito de 
direitos e garantias, a regra inclusio 
unius alterius est cxclusio, segundo 
Pontes de Miranda. 
E Carlos Maximiliano doutrina: 
"A Constituição é a ossatura de um 
sistema de govêrno, um esqueleto de 
idéias e princípios gerais, que for-
mam o núcleo, o dogma fundamen-
tal de um regime, o decálogo políti-
co de um povo. Não pode especificar 
todos os direitos, nem mencionar tô-
das as liberdades. A lei ordinária, a 
doutrina e a jurisprudência comple-
tam a obra, sem desnaturá-la, re-
vestindo, e não deformando, o arca-
bouço primitivo" (Comentários, v. 
Irr, p. 175). 
João Barbalho, comentando o art. 78 
da Constituição de 1891, já ensinava: 
"Esta disposição é similar da que se 
contém na Emenda IX das adicio-
nais à Constituição dos Estados Uni-
dos norte-americanos, e foi a es-
tabelecida, dizem os comentadores, 
como cautela contra a má aplicação 
da máxima, demasiado repetida, que 
uma afirmação em casos partícula-
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res Importa uma negação em todos 
os mais e vice-versa" (Arquivos da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
pág. 305 - José Barbosa). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: pela prejudicialidade: 

"Emendas n.0 s 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, 130-58, 
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 isto, prejudi-
cadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 68117 

Autor: Deputado José Barbosa 

Inclua-se nas Disposições Gerais e 
Transitórias: 

"Art. - Fica ressalvado o direi-
to à aposentadoria especial, nos 
têrmos da lei fundada no dispos-
to no § 4.0 do art. 191 da Consti-
tuição de 1946, dos funcionários 
que, na data da vigência da pre-
sente Constituição, contar menos 
de dois anos para completar o 
tempo de serviço que lhe daria di-
reito à inatividade." 

Justificação 
A emenda tem por objetivo reparar, 
em parte, a injustiça com a exclusão 
do projeto da aposentadoria espe-
cial, prevista na Constituição vigen-
te. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. (Ret. do 
parecer.) 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.~~. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 681/8 

Autor: Deputado José Barbosa 
Redija-se, assim, o art. 99, I: 

"Art. 99 - Os proventos da apo-
sentadoria serão: 
I - integrais, quando o funcioná-

rio: 
a) contar trinta e cinco anos 

de serviço, se fôr do sexo 
masculino; ou trinta anos 
de serviço, se pertencer ao 
sexo feminino; 

b) invalidar-se por acidente 
ocorrido em serviço; por 
moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa 
ou incurável, especificada 
em lei;" 

Justificação 
A emenda objetiva dar à mulher 
aposentada aos trinta anos de servi-
ço, conforme prevê o texto do pro-
jeto, vencimentos integrais. A redu-
ção do prazo para trinta anos, no 
caso de aposentadoria da mulher, se 
anularia no seu alcance social e hu-
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mano com a diminuição dos venci-
mentos, que devem ser integrais. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 681/9 

Autor: Deputado José Barbosa 

Redija-se, assim, o § 2.0 do art. 99: 
"Art. 99-

§ 2.0 - Os proventos de inativi-
dade serão previstos na mesma 
proporção, sempre que se reajus-
tarem os vencimentos dos funcio-
nários em atividade." 

Justificação 

Não será pelo simples fato de se en-
contrar o servidor na inatividade 
que o custo de vida se lhe afigurará 
menos elevado. Continuará com os 
mesmos encargos como se na ativi-
dade estivesse. A emenda, pois, se 
justifica plenamente. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
Pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 681/10 

Autor: Deputado José Barbosa 
Redija-se, assim, o item II do art. 59: 

"Art. 59 - ...................... . 
li - criem cargos, funções ou em-

pregos públicos ou aumen-
tem vencimentos." 

Justificação 
Fixada a competência exclusiva do 
Presidente da República à iniciativa 
das leis que aumentem a despesa 
pública é anular completamente o 
Poder Legislativo, como se está ve-
rificando presentemente. 
Nenhuma medida econômica, ou fi-
nanceira, de interêsse nacional, po-
derá ser deferida ao legislador. Não 
há projeto dêsse tipo que não au-
mente despesa. Devemos defender a 
autoridade e a liberdade do Poder 
Legislativo, que visa, com o apoio do 
povo, ao progresso e à grandeza do 
Brasil. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 681/11 

Autor: Deputado José Barbosa 

Redija-se, assim, o art. 53 e seus pa-
rágrafos: 

"Art. 53 - O Presidente da Re-
pública poderá enviar ao Congres-
so Nacional projetos de lei sôbre 
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qualquer matéria, os quais, se as-
sim o solicitar, deverão ser apre-
ciados dentro de sessenta dias 
úteis, a contar do seu recebimento, 
na Câmara dos Deputados, e 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 Repú-
blica julgar urgente a medida, po-
derá solicitar que a apreciação do 
projeto se faça em sessenta dias 
úteis, em sessão conjunta do Con-
gresso Nacional, na forma prevista 
neste artigo. 
§ 3.0 - Os prazos fixados neste ar-
tigo não correm nos períodos de 
recesso do Congresso Nacional. 
§ 4.0 - Os projetos de que trata 
êste artigo, tidos como rejeitados, 
só poderão ser renovados pelo Pre-
sidente da República na sessão le-
gislativa imediata à da rejeição." 

Justificação 
O processo de celeridade, sem tem-
po que sejam ouvidos os órgãos in-
teressados na respectiva lei, é nega-
tivo e de conseqüências indesejáveis. 
Para remediar êsse mal, aumentamos 
o prazo, que deverá ocorrer só nos 
dias úteis. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-

tação em bloco de Emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 681/12 

Autor: Deputado José Barbosa 
Suprima-se o item VII do art. 45 e 
acrescente-se ao art. 46 o seguinte 
item: 

"Art. 46- ...................... . 
IX - A concessão de anistia." 

Justificação 
Na concessão de anistia não deve 
haver a interferência do Poder Exe-
cutivo. Ela deve ser da exclusiva 
competência do Congresso Nacional, 
que poderá melhor aquilatar da sua 
oportunidade e que tem, em todos 
os tempos, procedido com muita ele-
vação, conciliando sempre o interês-
se nacional com os anseios de paz da 
família brasileira, tradicionalmente 
sem ódios. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N,0 681/13 
Autor: Deputado José Barbosa 

Redija-se nos seguintes têrmos o in-
ciso II do art. 138: 

"11- naturalizados: 
a) os estrangeiros que, achando-se 

no Brasil há mais de dois anos, 
não declararem, dentro de seis 
meses após a vigência desta 
Constituição, o ânimo de con-
servar a nacionalidade de ori-
gem, mediante petição escrita 
dirigida à autoridade compe-
tente; 
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b) os estrangeiros que residam no 
Brasil, aqui possuam bens mó-
veis ou imóveis de valor que a 
lei fixar, forem casados com 
brasileira ou tiverem filhos bra-
sileiros, salvo se se manifesta-
rem contràriamente, nos têrmos 
da letra anterior; 

c) os que adquirirem a nacionali-
dade brasileira, na forma da lei, 
exigida aos portuguêses apenas 
residência no Brasil por um 
ano ininterrupto, idoneidade 
moral e sanidade física." 

Justificação 

O Decreto n.O 58-A, de 14-12-89, as-
sinado por Deodoro da Fonseca, 
inaugurou no Brasil a legislação per-
tinente à matéria. Consubstanciou o 
que a doutrina intitula de naturali-
zação tácita, rezando no art. 1.0 : 

"São considerados cidadãos brasilei-
ros todos os estrangeiros que residi-
am no Brasil em 15 de novembro de 
1889, salvo declaração em contrário 
feita perante a respectiva municipa-
lidade." 

Com o nome de "grande naturaliza-
ção", registrou-se na história de nos-
so direito, que ainda informa terem-
se erguido contra ela a Espanha, In-
glaterra, Itália e Portugal, conside-
rando-a preceito restritivo da liber-
dade individual. 
Face à reação internacional, o Ge-
neralissimo Marechal Deodoro da 
Fonseca, a 15-5-1890, com o Decre-
to n.0 396, após diversos "conside-
randa" nos quais consignou expres-
samente que no edito anterior jamais 
tivera a intenção de "ocasionar qual-
quer espécie de constrangimento, di-
reto ou indireto, aos que não quises-
sem adotar por pátria o Brasil", de-
terminou no art. 1.0 : 

"Os estrangeiros residentes no 
Brasil no dia 15 de novembro do 

ano passado que não desejarem ser 
considerados cidadãos brasileiros 
poderão fazer a declaração de que 
trata o art. 1.0 do Decreto 58-A, 
não-somente perante o secretário 
da Câmara ou Intendência Muni-
cipal, conforme facultou o art. 4.o 
do mesmo decreto, mas também 
perante o escrivão de qualquer de-
legacia ou subdelegacia de polícia, 
ou ainda perante qualquer agente 
diplomático ou consular de sua na-
ção." 

O Decreto 479 prorrogou o prazo pa-
ra a declaração acima dos estran-
geiros até 31-12-90, e a Constituição 
de 1891, no art. 69, §§ 4.0 e 5.0 , cui-
dou do assunto, com disposições nas 
quais a presente Emenda se inspira. 
A ampla latitude da naturalização, 
como expressa nesta iniciativa, al-
meja franquear o instituto a quan-
tos estrangeiros se esforçam conosco 
no desenvolvimento pátrio. 
Tais considerações levam-nos a con-
fiar no decisivo apoio de quantos 
comungam os mesmos alevantados 
ideais. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: contrário: 
"Emenda n.0 681-13. Somos pela re-
jeição. Amplia demasiado a regra 
da naturalização nas suas letras "a" 
e "b", e tem, ao nosso entender, o 
inconveniente de conceder a nacio-
nalidade pelo silêncio, isto é, tàci-
tamente. Achamos que a nacionali-
dade brasileira só deva ser concedi-
da em face da manifestação expres-
sa, inequívoca do naturalizado." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-

tação em bloco de Emendas com parecer 
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contrj,rio e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 681/14 
Autor: Deputado José Barbosa 

Redija-se, assim, o § 1.0 do art. 142 
do projeto: 

"Art. 142 - .................... . 
§ 1.0 - A perda dos direitos polí-
ticos determina também a perda 
de mandato eletivo, cargo ou fun-
ção pública; a suspensão dos mes-
mos direitos, nos casos previstos 
neste artigo, acarreta a suspensão 
do exercício de mandato eletivo, 
cargo ou função pública, enquan-
to perdurarem as causas que a de-
terminaram; lei complementar 
poderá impor outras restrições 
àqueles que perderam ou tiveram 
suspensos os direitos políticos." 

Justificação 
A emenda visa a dar inteligência !lO 
texto, a fim de serem evitadas in-
terpretações equívocas dos futuros 
hermeneutas. A suspensão tempo-
rária dos direitos políticos deve ter 
seus efeitos condicionados, làgica-
mente, à duração das causas que os 
produziram. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves, favorável: 
"Emenda n.0 681/14 - Pela aprova-
ção. Parece-nos mais equânime na 
aplicação da medida, conferindo a 
lei complementar a imposição de ou-
tras restrições." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (MDB) 

aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
págs. 572/4). 

Requerimento para votação em globo 
de emendas destacadas (ARENA/MDB) 
apresentado e aprovado na 43.a Sessão 
(Anais, 4.0 v oi., págs. 583/4). 

Emenda aprovada na 43.8 Sessão, com 
a seguinte redação: 

"Nos casos do n.0 li dêste artigo, a 
perda de direitos políticos determi-
na a perda de mandato eletivo, car-
go ou função pública; e a suspensão 
dos mesmos direitos nos casos pre-
vistos neste artigo, acarreta a sus-
pensão do mandato eletivo, cargo ou 
função pública, enquanto perdurem 
as causas que a determinaram." 

Câmara: 307 sim e 32 abstenções. 
Senado: 50 sim. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 588/9). 

EMENDA N.0 681/15 

Autor: Deputado José Barbosa 

Acrescente-se ao item 15 do art. 158, 
in fine, o seguinte: 

" ... e seguro-desemprêgo". 

Justificação 
A "assistência ao desempregado" e 
o "seguro-desemprêgo" não signifi-
cam a mesma coisa. Os inúmeros 
projetos apresentados sôbre o segu-
ro-desemprêgo foram considerados 
inconstitucionais. A lei vigente diz 
respeito, apenas, à assistência ao 
desempregado, sem se caracterizar, 
sob o aspecto técnico-atuarial, como 
seguro-desemprêgo. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 423. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 681/16 

Autor: Deputado José Barbosa 

Acrescente-se ao inciso IV, do art. 
158, in fine, o seguinte: 

" ... assegurado o contrôle da pro-
dução e colaboração na Diretoria". 

Justificação 
A emenda objetiva completar o tex-
to, que também consta da Constitui-
ção de 1946. Inspira-se na Consti-
tuição argentina, que por sua vez 
se baseou, ao consagrar o princípio, 
na experiência de outros povos. A di-
ficuldade não reside na participação 
dos lucros, mas sim, e sobretudo, no 
contrôle da produção. A colaboração 
com a direção das emprêsas tem por 
finalidade estreitar mais ainda a co-
operação entre o capital e o traba-
lho. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 681/17 

Autor: Deputado José Barbosa 

Dê-se ao art. 158 a seguinte redação: 
"Art. 158 - A Constituição asse-
gura aos trabalhadores os seguin-

tes direitos, além de outros que, 
nos têrmos da lei, visem à melho-
ria de sua condição social:" 

Justificação 

A redação do art. 158 do Projeto de 
Constituição em tramitação vem 
dos princípios estabelecidos na Cons-
tituição de 46, capitulados no seu 
art. 141 e parágrafos, e principal-
mente fundamentada nos estatuídos 
no art. 157 e incisos. 

No entanto, a redação foi mal co-
piada, vez que a Carta Magna -
conjunto de normas reguladoras dos 
direitos e garantias individuais, e 
das prerrogativas dos Podêres do Es-
tado - deve estabelecer e assegurar, 
claramente, meridianamente, o exer-
cício dêsses mesmos direitos. 

No que concerne aos trabalhadores, 
mais impassíveis ainda de interpre-
tações dúbias, devem constar do tex-
to constitucional seus direitos pri-
meiros. 

O Poder Executivo, ao redigir o pro-
jeto enviado ao Congresso Nacional, 
deixou de fazer distinção entre o que 
deve o Estado assegurar aos traba-
lhadores, nos dias atuais, e o que po-
derão êles adquirir em futuro pró-
ximo, contingência natural que a 
história trabalhista vem registrando. 
Desta forma, o legislador não pode 
deixar à lei complementar a disci-
plinação dêsses direitos, mas inscre-
vê-los como norma objetiva no con-
texto constitucional, cujo exercício 
e defesa o Estado deve garantir. 

Contamos com a inteligência dos 
doutos para ver transformada no ar-
tigo 158 da Constituição a redação 
que ora apresentamos. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 681/18 
Autor: Deputado José Barbosa 
Inclua-se onde couber: 

"O ensino e a divulgação da Cons-
tituição brasileira serão obrigató-
rios em todos os estabelecimentos 
de ensino do País, civis, militares 
e religiosos, na forma que a lei 
estabelecer." 

Justificação 
Devemos seguir os exemplos de vá-
rios países democráticos, ministran-
do ao nosso povo, desde o curso pri-
mário, o ensino da nossa lei básica. 
Já é tempo de dar aos futuros elei-
tores, aos homens públicos de ama-
nhã e ao simples cidadão a noção 
exata dos seus direitos e deveres, 
procurando criar uma mentalidade 
nova no País, em tôrno do respeito 
e do cumprimento da Lei Magna, 
que, em todos os tempos, deve ser o 
espelho da Nação. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tacão P.m bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548). 

EMENDA N.0 681/19 

Autor: Deputado José Barbosa 

Redija-se, assim, os parágrafos 1.0 , 

2.0 e 4.0 , do art. 167, do Título IV, 
renumerando-se o 4.0 para 3.0: 

"§ 1.0 - O ensino primário, mé-
dio e técnico profissional são obri-
gatórios e gratuitos, sem prejuízo 
da livre iniciativa, e o religioso, 
facultativo, respeitadas as leis que 
o regulem. 
§ 2.0 - O ensino oficial ulterior 
ao primário, médio e técnico pro-
fissional será igualmente gratuito, 
observada, para todos os graus, a 
obrigatoriedade do idioma nacio-
nal, respeitada a iniciativa par-
ticular. 
§ 3.0 - A lei estabelecerá que as 
emprêsas agrícolas, comerciais e 
industriais mantenham ensino pri-
mário gratuito ou contribuam para 
a sua manutenção. 
§ 4.0 - Cabe ao Estado prover 
todos os meios indispensáveis a 
sua efetiva consecução, através de 
Orçamento específico." 

Justificação 
Constitui dever precípuo do Estado 
moderno a instrução e educação do 
povo. Jamais existirá democracia au-
têntica num país de analfabetos, 
pois democracia e educação popular 
são fatôres profundamente vincula-
dos, de tal forma que a existência 
de um pressupõe a do outro. 
Ensinar e aprender são direitos 
naturais que a Constituição deve 
consagrar, segundo doutrina de co-
nhecido estudioso do direito cons-
tucional argentino, Professor Agus-
tin de Vedia, compreendendo que o 
"ensinar" é mais um dever do que 
um direito. 
A educação, segundo comentários de 
Araújo Castro sôbre reforma da 



Constituição de 1891, constitui con-
dição fundamental de tôda organi-
zação política. Cabe, pois, ao Estado 
o indeclinável dever de assegurá-la, 
máxime nos regimes democráticos, 
em que ela representa a mais sólida 
garantia das instituições. 
O referido autor, em 1924, pintava o 
seguinte quadro de ensino primário 
no Brasil: 

"Segundo os dados apurados pela 
Diretoria-Geral de Estatística, a 
matrícula, em 1889, nas escolas 
primárias, públicas e particulares, 
era representada por 258.802 alu-
nos, elevando-se, em 1907, a .... 
638.378 e atingindo, enfim, em 
1920, a 1.250. 729. 

Isto quer dizer que, para cada mil 
habitantes, havia, em 1880, 18 alu-
nos; em 1907, 29; e, em 1920, 41. 
Mas a verdade é que muito resta 
a fazer. 
Computada como está a população 
escolar (de 7 a 15 anos) em ..... . 
6. 549.826, verifica-se que mais de 
cinco milhões jazem mergulhados 
no analfabetismo! 
Nestas condições, se não dermos 
remédio decisivo a tão grande mal, 
essa massa já considerável de 
analfabetos ir-se-á avolumando, 
de ano para ano, tornando-se, 
portanto, cabe vez mais difícil a 
solução do problema. 
Neste momento - acrescentava 
aquêle ilustre comentarista - em 
que procuramos rever a Consti-
tuição para resolver algumas de 
nossas dificuldades, não seria jus-
to que deixássemos de enfrentar 
essa, que sôbre tôdas avulta, por-
que, certamente, ninguém poderá 
afirmar que sôbre o analfabetis-
mo possa assentar com segurança 
um regime livre e democrático, 
qual o que se acha condensado na 

Constituição de 24 de fevereiro de 
1891. 

A União precisa cogitar de um 
impôsto especial, cujo produto se 
destine ao fomento da instrução 
primária." 

A êsse respeito pontificava Alberto 
Tôrres na revisão que sugeriu à Car-
ta de 1891: 

"0 ensino primário e o profissio-
nal agrícola, no campo, serão gra-
tuitos, sendo condição do exercí-
cio dos direitos políticos e civis a 
posse de um título conferido pela 
escola primária e o exercício de 
uma profissão com a necessária 
habilitação técnica." 

E acrescentava aquêle ilustre brasi-
leiro: 

"Todo cidadão tem o direito aos 
meios de trabalho, de educação e 
de cultura, competindo ao poder 
público supri-los de acôrdo com as 
aptidões demonstradas." 

Não há negar que, apesar de tudo, 
temos progredido no setor do ensino 
e da educação, sem que, entretanto, 
o problema tenha sido atacado de 
frente, com coragem e decisão. O 
índice de analfabetos não decresceu 
e atualmente mais de 50% de crian-
ças em idade escolar, de 7 a 11 anos 
de idade, não encontram condições 
para o estudo das primeiras letras. 
O Brasil, em que pêse às boas inten-
ções de alguns governos, continua 
sendo, lamentàvelmente, uma gran-
de fábrica de analfabetos. 
Daí o sentido de nossa emenda, sem 
nos perdermos na discussão estéril 
e bisantina sôbre se a competência 
do ensino cabe à União, às unidades 
federativas ou aos Municípios. No 
nosso modo de entender, constiti 
obrigação do Estado, isto é, a Nação 
política e juridicamente organizada. 
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O que equivale dizer: cabe a todos 
nós brasileiros. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.3 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 681/20 

Autor: Deputado José Barbosa 

Inclua-se onde couber o seguinte: 

"Art. -Fica in.:;Ltuído o "Dia da 
Constituição", a ser comemorado, 
em todo o País, a 24 de fevereiro 
na forma que a lei estabelecer." 

Justificação 
A presente emenda, complemento de 
outra que apresentamos sôbre a ne-
cessidade do ensino e divulgação da 
Constituição em todos os estabeleci-
mentos de ensino do País, visa, além 
de homenagear a Primeira Assem-
bléia Nacional Constituinte que vo-
tou a Carta que consolidou a Repú-
blica, à criação de mentalidade nova 
do que deve significar para o povo 
a Constituição brasileira. 
A data de 24 de fevereiro se impõe 
sôbre as demais, pois não há dúvida 
que, com a Constituição de 24 de fe-
vereiro de 1891, foram lançadas as 
sementes do regime democrático no 
Brasil. 
José Barbosa (seguem-se 108 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.3 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 682 
Autor: Senador Vivaldo Lima 

Dê-se ao preâmbulo do projeto a se-
guinte redação: 

"Nós, os representantes do povo 
brasileiro, reunidos, extraordinà-
riamente, em Congresso Nacional 
Constituinte, sob a proteção de 
Deus, decretamos e promulgamos 
a seguinte CONSTITUIÇAO DA 
REPúBLICA DO BRASIL." 

Justificação 
A emenda visa a colocar em têrmos 
mais adequados, com vistas ao me-
lhor entendimento e compreensão 
de todos os povos, bem como dos 
pesquisadores e estudiosos do futuro, 
a situação atual. 
É errado referir-se unicamente, no 
preâmbulo, a Congresso Nacional -
que, normalmente, não tem podêres 
para promulgar uma Constituição. 
O Ato Institucional n.o 4, de 1966, 
no entanto, em seus "considerao-
dos", esclarece que o Govêrno conti-
nua "a deter os podêres que lhe fo-
ram conferidos pela Revolução", e, 
ainda, que "somente uma nova 
Constituição poderá assegurar a 
continuidade da obra revolucioná-
ria", razão pela qual resolve convo-
car o Congresso Nacional para "dis-
cussão, votação e promulgação do 
Projeto de Constituição apresentado 
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pelo Presidente da República", con-
ferindo-lhe, assim, podêres de Cons-
tituinte. 
É de tôda conveniência, portanto, 
que se deixe perfeitamente clara 
esta situação, dando-se ao preâm-
bulo a redação sugerida pela emen-
da. 
A segunda sugestão diz respeito à 
inclusão da palavra "República". 
Desde a nossa primeira Constituição 
tornou-se praxe esclarecer, logo de 
início, a forma do Govêrno adotada 
no Brasil. 
Assim é que, em 1824, D. Pedro I 
outorgou a Constituição Política do 
Império do Brasil. 
Em 1891, os representantes do povo 
brasileiro, reunidos em Congresso 
Constituinte, decretaram e promul-
garam a Constituição da República 
dos Estados Unidos do Brasil. 
Igualmente, em 1934, "reunidos em 
Assembléia Constituinte", decreta-
ram e promulgaram a Constituição 
da República dos Estados Unidos do 
Brasil. 
A Carta outorgada a 10 de novembro 
de 1937 refere-se, também, à Repú-
blica dos Estados Unidos do Brasil, 
denominação mantida pela de 1946. 
Por outro lado, o texto do projeto 
incluiu algumas mudanças nas de-
nominações vigentes, como no caso 
do Senado, que, agora, será "Senado 
da República". De tôda conveniên-
cia, portanto, que se inclua a pala-
vra REPúBLICA, conforme sugere a 
emenda. 
Vivaldo Lima (seguem-se 18 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

Veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.o 550. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 683 
Autor: Senador Vivaldo Lima 

Art. 158 

Inclua-se, no artigo 158, o seguinte: 
"§ 3.0 - As emprêsas seguradoras 
particulares gozarão, no tocante ao 
seguro de acidentes do trabalho, 
das mesmas vantagens, isenções e 
prerrogativas concedidas às autar-
quias federais." 

Justificação 
O seguro de acidentes do trabalho 
vem sendo realizado, através de lon-
gos anos e com reconhecida eficiên-
cia, por emprêsas particulares. 
Agora, no entanto, a legislação or-
dinária específica admitiu que êsse 
ramo de seguros fôsse realizado, 
também, pelas entidades previden-
ciárias autárquicas estatais. A per-
missão legal é correta, mas injusta 
a situação que se criou, face às isen-
ções e deduções concedidas às men-
cionadas entidades, que passaram a 
oferecer às firmas empregadoras as 
vantagens mais fabulosas possíveis, 
sem possuírem, no entanto, as con-
dições necessárias ao seu cumpri-
mento. 
Os seguros contratados com tais au-
tarquias, segundo vários anúncios 
publicados nos jornais do País, go-
zam das seguintes isenções: de taxas 
fiscais, de sobretaxas de adicionais 
locais, de adicionais de prazo curto, 
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de adicionais de fracionamento e de 
custo de apólice. Os Institutos ofe-
recem, ainda, às emprêsas industri-
ais, desconto pelo seguro direto, para 
aquisição de medicamento, para me-
didas de prevenção, para prestação 
da assistência médica ambulatorial 
e hospitalar etc. 
A concorrência feita às emprêsas 
particulares chega a ser, assim, em 
última análise, desleal, uma vez que 
estas são oneradas com despesas, ta-
xas e tributos os mais variados. 
Não se deseja impedir que o Estado, 
através dos seus órgãos descentrali-
zados, possa intervir e participar em 
setor tão importante como o de aci-
dentes do trabalho. Muito ao contrá-
rio, o que se procura obter é que o 
maior número possível de entidades 
possa funcionar nesse campo, mas 
no mesmo pé de igualdade, em be-
nefício da própria coletividade. 
Trata-se, portanto, de permitir a 
continuidade da iniciativa privada, 
das emprêsas particulares especiali-
zadas que tantos e relevantes servi-
ços têm prestado, exercendo uma 
verdadeira função supletiva, comple-
mentar, na proteção que o Estado 
tem o dever de proporcionar aos tra-
balhadores. Além do mais, cumpre 
notar que tais emprêsas estão per-
feitamente aparelhadas para o cum-
primento dessa missão, o que têm 
demonstrado através da experiência 
prática de longos anos de funciona-
mento. 
Vivaldo Lima (seguem-se 17 assina-
turas de Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 684/1 

Autor: Deputado Diomício Freitas 

Insira-se no Título V - Das Dispo-
sições Gerais e Transitórias, onde 
couber, o artigo abaixo: 

"Art. - Fica assegurado aos 
atuais servidores o direito de 
opção, quando, em decorrência da 
aplicação do art. 162, § 2.0, houver 
mudança de regime jurídico." 

Justificação 

O art. 162, § 2.0 , pode ser abrandado, 
a fim de permitir, intramuros das 
entidades referidas, flexibilidade de 
adaptação administrativa ao regime 
jurídico nôvo, resultante da imposi-
ção do dispositivo, evitando o im-
pacto de uma brusca adesão. 
O atual anteprojeto de reforma 
administrativa, aliás, em seu artigo 
153, fixa o mesmo princípio, expres-
sando-se, porém, com abrandamento 
que admite exceção, ao estabelecer 
que o regime de pessoal das emprê-
sas públicas "será em princípio o da 
legislação geral do trabalho". O seu 
parágrafo único, todavia, é mais ex-
plícito quanto à claridade, pois 
admite a possibilidade de coexistên-
cia, no mesmo âmbito administrati-
vo, de regimes jurídicos diversos, ao 
estatuir que: 

"Fica proibida a atribuição cumu-
lativa, ou não, a um mesmo servi-
vidor, de direitos e vantagens per-
tinentes a mais de um regime ju-
rídico." 



-693-

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do pa-
recer.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlor Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 684/2 
Autor: Deputado Diomício Freitas 
Acrescente-se ao § 3.0 do artigo 162, 
in fine, a seguinte expressão: 

"salvo isenção concedida em lei." 
Justificação 
Torna-se conveniente escoimar de 
dúvidas a faculdade atribuída ao le-
gislador ordinário de conceder isen-
ções às emprêsas públicas, como 
ocorre atualmente. 
Diomício Freitas (seguem-se 103 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 685 
Autor: Senador Heribaldo Vieira 
Acrescente-se à seção VI - Orça-
mento: 

"Art. -O numerário correspon-
dente às dotações constantes dos 
subanexos orçamentários da Câ-
mara dos Deputados, do Senado 
da República e dos Tribunais Fe-
derais, será entregue às respecti-
vas Mesas Diretoras, no início de 

cada trimestre, em cotas corres-
pondentes a três duodécimos. 
Parágrafo único - Os créditos 
adicionais autorizados por lei, em 
favor dos órgãos aludidos neste 
artigo, terão o mesmo processa-
mento, devendo a entrega do 
quantitativo ocorrer, no máximo, 
15 dias após a sanção ou promul-
gação da lei." 

Justificação 
É uma necessidade imperiosa a me-
dida aqui postulada, visto que a bu-
rocracia reinante por vêzes emper-
ra o bom andamento dos serviços 
administrativos das Casas aludidas 
na emenda. Seu funcionamento tem 
facetas inexistentes no Executivo. 
Além do que diz respeito às questões 
administrativas, sobrepõe-se o fator 
político e tradicional da indepen-
dência dos Podêres. 
É por demais sabido que uma das 
maiores pressões que pode sofrer 
qualquer órgão é a econômica. 
Ao elaborar-se uma Constituição 
deve-se procurar resguardar os Po-
dêres Legislativo e Judiciário de tal 
tipo de pressão; deve a Carta Mag-
na dispor sôbre a entrega de nume-
rário àquelas Casas. 
Heribaldo Vieira (seguem-se 18 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 3fl.8 Sessão <vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 
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EMENDA N.0 686 

Autor: Senador Zacbarias de Assumpção 
TiTULO IV - Da Família, da Edu-
cação e da Cultura 
Substitua-se pelo seguinte: 

"TiTULO IV - Da Família, da 
Educação e da Cultura 
Art. 166 - A família, a materni-
dade, a infância e a adolescência 
terão proteção especial dos podê-
res públicos, quanto à sua consti-
tuição, preservação e educação. 
Parágrafo único - O casamento 
é indissolúvel e gratuita a sua ce-
lebração. 
Art. 167 - A educação é direito de 
todos, inspirando-se nos princípios 
de liberdade e de responsabilidade 
social e nos ideais de solidarieda-
de humana. 
§ 1.0 - A família cabe, com prio-
ridade, a escolha da educação pa-
ra seus filhos (Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem, art. 
26). 

§ 2.0 - O ensino dos diferentes 
graus será ministrado pelos Podê-
res Públicos e é livre a iniciativa 
particular. 
§ 3.0 - A lei garantirá a todos 
igualdade de oportunidades edu-
cacionais e assegurará os mesmos 
direitos aos estudos realizados em 
estabelecimentos oficiais e parti-
culares reconhecidos. 
§ 4.0 - A educação de grau pri-
mária é obrigatória e gratuita, de-
vendo ser proporcionada: 
a) pelos podêres públicos, seja na 

escola oficial, seja através de 
sistema de bôlsas, na escola 
mantida pela iniciativa parti-
cular; 

b) pelas emprêsas agrícolas, co-
merciais e industriais, na for-
ma da lei. 

§ 5.0 - O Poder Público garantirá 
àqueles que revelarem aptidão e 
não dispuserem de recursos; 
a) no ensino médio, gratuidade e 

manutenção, inclusive pelo sis-
tema de bôlsas; 

b) no ensino superior, financia-
mento, para reembôlso parce-
lado do custo real, após a con-
clusão do curso. 

§ 6.0 - O ensino religioso é fa-
cultativo, incluído nos horários 
normais. 
§ 7.0 - É garantida a liberdade 
de cátedra; o provimento dos 
cargos de professor do ensino mé-
dio oficial e do superior oficial ou 
livre dependerá de concurso de tí-
tulos e provas. 
Art. 168 - A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios 
despenderão, no mínimo, dez por 
cento de sua receita no desenvol-
vimento do ensino. 
Art. 169 - Ficam sob proteção es-
pecial do Poder Público os do-
cumentos, obras e locais de valor 
histórico ou artístico, as paisagens 
e monumentos naturais notáveis e 
as jazidas arqueológicas." 

Justificação 
A emenda conserva o essencial do 
projeto, dando aos artigos e pará-
grafos um nexo mais lógico e intro-
duzindo elementos essenciais dos di-
reitos e deveres na educação. 
A emenda garante a todos a edu-
cação, ao mesmo tempo que impri-
me um sentido de responsabilidade 
social aos órgãos incumbidos de mi-
nistrá-la. De outro lado, estende ao 
ensino primário o caráter de obri-
gatoriedade e firma, de modo cla-
ro, o direito à gratuidade, em têrmos 
de justiça distributiva. 
Zacharias de Assumpção (seguem-
se 19 assinaturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 687/1/2 

Autor: Senador Zacharias Assumpção 
No § 3.0 , do art. 69, onde se lê: 

"dos Três Podêres da União", 

leia-se: 
"da União". 

Acrescente-se ao art. 69 o seguinte 
parágrafo: 

"§ - O disposto no § 3.0 não se 
aplica à Câmara dos Deputados, 
ao Senado da República e aos Tri-
bunais Federais, cujas contas 
serão apreciadas pelo Plenário de 
cada Casa e a auditoria financeira 
e orçamentária exercida por ór-
gãos próprios designados pelas 
respectivas Mesas Diretoras." 

Justificação 
O artigo 69 declara que "a fiscaliza-
ção financeira e orçamentária será 
exercida pelo Congresso Nacional", 
afirmando em seu § 1.0 ser exercida 
tal atribuição "com o auxílio do Tri-
bunal de Contas". 
Todavia, já em seu § 3.0 determina 
que a "auditoria financeira e orça-
mentária será exercida sôbre as 
contas das unidades administrativas 
dos três Podêres da União, receben-
do o Tribunal de Contas, para êsse 
fim, demonstrações contábeis e rea-

lizando as inspeções que considerar 
necessárias". 
Ora, pôsto isto em prática, teríamos 
a total subversão no processo de fis-
calização: o órgão auxiliar fiscali-
zando o dirigente. 
Ademais, já é o julgamento das 
contas em tela feito pelo Plenário 
de cada Casa, o que torna não só 
mais eficiente a fiscalização, como 
também mais presente, eis que os 
balancetes são apreciados mensal-
mente, acompanhando-se a execução 
à medida que ocorrem os fatos fi-
nanceiros. 
Há que se atentar, ainda, ser a apre-
ciação da execução orçamentária da 
União examinada, em última ins-
tância, pelo Congresso Nacional, não 
se justificando, portanto, que o con-
trôle de sua vida financeira seja 
exercido por seu órgão auxiliar. 
Zacharias de Assumpção (seguem-se 
17 assinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

(Observação: O parecer é à emenda 
687, sem indicação de itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada (itens I e li) na 4o.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer contrário e pela prejudicia-
lidade, salvo os destaques). (Anais, 4.o 
vol., págs. 543, 544 a 548.) 
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EMENDA N.0 688 

Autor: Senador Gilberto Marinho 

TíTULO V - Das Disposições Gerais e 
Transitórias 

Inclua-se o seguinte: 

"Art - São anistiados, quanto a 
faltas ao serviço ou licenças, veri-
ficadas até a data de promulgação 
desta Constituição, para os efeitos 
exclusivos de contagem de tempo 
necessário à aposentadoria ou dis-
ponibilidade, os servidores da 
União, dos Estados e dos Municí-
pios, da administração centraliza-
da ou autárquica." 

Justificação 

O Decreto Legislativo n.0 18, de 1961, 
em seu artigo 1.0 , alínea c, anistiou 
todos os servidores civis, militares e 
autárquicos que sofreram punições 
ou incorreram em faltas ao serviço. 
Tal preceituação, entretanto, até 
hoje não foi cumprida na área do 
Poder Executivo, à vista de óbice, 
argüido pelo Consultor-Geral da 
República, no que tange à compe-
tência do Congresso Nacional, para 
aprovar anistia em referência a cer-
tos atos administrativos. 

Assim, apenas nas áreas administra-
tivas das Casas do Poder Legislativo 
tem sido respeitado o Decreto Legis-
lativo n.0 18, de 1961, canceladas as 
faltas, para efeito de aposentadoria 
ou disponibilidade dos servidore5. 

Para que não persista tal atuação 
discriminatória em prejuízo dos 
demais servidores da União, impõe-
se a adoção da presente medida 
constitucional, ditada em caráter 
transitório, ratlficadora da determi-
nação expresa no Decreto Legislati-
vo n.0 18, de 1961, que representa, 

na matéria, o pensamento e a deci-
são do Congresso Nacional. 
Gilberto Marinho (seguem-se 21 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do 
parecer). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 689 

Autor: Senador Gilberto Marinho 
TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 
Inclua-se o seguinte: 
"Art. - Os servidores da União, 
civis e militares, da administração 
centralizada ou autárquica, removi-
dos para Brasília à data de sua ins-
talação, contarão em dôbro, para 
efeito de aposentadoria, disponibili-
dade ou reforma, os dois primeiros 
anos de exercício na nova Capital." 
Justificação 
A contagem em dôbro, para efeito de 
aposentadoria, dos dois primeiros 
anos de exercício em Brasília, já é 
uma conquista dos servidores das Ca-
sas Legislativas. 
Tal benefício, porém, não pode cir-
cunscrever-se apenas aos citados ser-
vidores, sob pena de instaurar-se 
processo discriminatório e prejudicial 
ao serviço público, por conseqüência 
da adoção da regra de dois pesos c 
duas medidas para situações absolu-
tamente idênticas. 
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A presente emenda restabelece prin-
cípio de justiça, que deve ser impôs-
to, principalmente quando se trata 
da edição de uma nova Carta. 
Gilberto Marinho (seguem-se 21 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do pa-
recer.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 690 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Art. 151 

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," 
Justificação 
Trata-se de dar maior objetividade 
e clareza ao texto, a fim de que não 
surjam dúvidas de interpretação, re-
lativas à competência de declaração 
dos atos previstos no artigo. 
Eurico Rezende (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves, pela prejudicialidade: 
"Emendas n.0 s 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, 
130-58, 569, 433, 524, 690, 825, 775, 
883 e 766 - Atendidas, na ~ssência, 
no todo ou em parte, com a aprova-
ção da Emenda n.0 326. Por isto, pre-
judicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
j udicialldade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 691 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Art. 171 

Onde se lê: "sediado"; leia-se: "com 
sede". 
Justificação 
Trata-se de emenda de redação. .t\ 

palavra "sediado" não existe no 
nosso vernáculo. A expressão corre-
ta é "com sede". 
Eurico Rezende (seguem-se 1\J assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 817/1. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri. 
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 692 

Autor: Senador Gilberto Marinho 

Ari. 175 
Dê-se ao art. 175 a seguinte reda-
ção: 

"Art. 175 - É assegurada a vita-
liciedade dos professôres catedrá-
ticos nomeados até a data de pro-
mulgação desta Constituição, bem 
como a estabilidade dos atuais 
servidores públicos civis da União, 
dos Estados e dos Municípios, da 
administração centralizada ou au-
tárquica, já adquirida ou em cur-
so de aquisição, por fôrça de lei." 

Justificação 
Não é justo que fiquem sem a ga-
rantia da estabilidade, nos têrmos 
da lei vigente, servidores que estão 
integralizando tempo para a obten-
ção dessa garantia. 
Nos têrmos do projeto, um servidor 
que já conta mais de 4 anos de ser-
viço, por exemplo, e que, nas con-
dições de lei em vigor, obteria esta-
bilidade ao completar 5 anos, não 
mais logrará atingir essa conquista. 
Como se vê, tal prática é injusta, 
não devendo, por isso, ser consagra-
da. A solução racional para o caso 
é a de se garantir, àqueles que já es-
tão contando tempo para estabilida-
de, a permanência no regime da lei 
vigente, a fim de que possam tor-
nar-se estáveis ao fim do prazo le-
galmente estabelecido. 
A providência constante da presen-
te emenda tem caráter transitório, 
só beneficiando aos atuais servido-
res. 
Gilberto Marinho (seguem-se 18 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 92. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 543, 
544 a 548.) · 

EMENDA N.0 693 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Art. 167, § 3.0 

Suprimam-se as seguintes expres-
sões, in fine: 

"exigido o posterior reembôlso 
dêste último." 

Justificação 

As expressões, que a presente emen-
da pretende eliminar do texto, en-
cerram providência descabida, pois 
obriga o estudante pobre a devolver 
ao Estado as importâncias recebi-
das em função da bôlsa de estudo 
a que fêz jus. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 694 
Autor: Senador Zacharias Assumpção 

Dê-se a seguinte redação ao artigo 
66: 

"Art. 66 - E' da competência do 
Poder Executivo a iniciativa das 
leis qRe: 
I- estimem a Receita e fixem a 

Despesa para o Exercício Fi-
nanceiro; 

11 - autorizem a abertura de cré-
dito especial ou suplementar, 
ressalvado o disposto no § 2.0 , 

do art. 59; 
111 - fixem vencimentos e vanta-

gens dos servidores do Poder 
Executivo; 

IV - concedam subvenção ou au-
xílio; e, 

V - autorizem, criem ou aumen-
tem despesa pública, obser-
vado o estabelecido no § 2.0 , 

do art. 59." 

Justificação 
De acôrdo com o art. 59 do projeto, 
compete, exclusivamente, ao Presi-
dente da República a iniciativa das 
leis que criem cargos, funções ou 
empregos públicos ou amentem ven-
cimentos ou a despesa pública. 
O § 2.0 do mesmo artigo mantém a 
exceção que já existe, atualmente, 
à Câmara dos Deputados, ao Sena-
do da República e aos Tribunais Fe-
derais, no que se relaciona com os 
seus próprios serviços administra-
tivos. 
Essa prerrogativa, porém, é logo a 
seguir restringida pelo art. 66 do 
projeto, que dá a exclusividade ao 
Poder Executivo na abertura de 
crédito. 
Ora, se o próprio Executivo propõe, 
através do § 2.0, do art. 59, a manu-
tenção da prerrogativa que já pos-
suem os Podêres Legislativo e Ju-

diciário, em seus assuntos internos 
de matéria financeira, não tem ca-
bimento a restrição contida no art. 
66, citado. 

Assim, permanecendo a redação do 
projeto, sempre que o Legislativo 
necessitar de abertura de crédito, 
o processamento será o seguinte, 
por incrível que pareça: 

a) solicitação do Legislativo para 
que o Executivo lhe envie men-
sagem pedindo a abertura do 
crédito; 

b) envio da mensagem presiden-
cial solicitando a abertura do 
crédito destinado ao Legisla-
tivo; 

c) votação e aprovação, pelo Le-
gislativo, do projeto autorizan-
do o Presidente da República 
a abrir-lhe o crédito ... 

Não será isso uma incoerência no 
próprio texto constitucional e um 
excesso de burocracia? 
Talvez se queira alegar, em defesa 
de teoria aparentemente lógica, que 
ao Chefe do Executivo, que tem a 
responsabilidade de gerir as finan-
ças públicas, é que deve caber a ini-
ciativa exclusiva de projetos dessa 
natureza, tendo em vista o contrô-
le, que êle só deve exercer, no sen-
tido de procurar alcançar o equilí-
brio entre receita e despesa. 
os gastos do Legislativo e do Judi-
ciário, porém, representam parcela 
tão pequena do Orçamento da 
União, que qualquer abertura de 
crédito, destinado a suprir suas ne-
cessidades não previstas na Lei de 
Meios, será, sempre, percentagem 
tão insignificante que jamais po-
derá prejudicar qualquer programa 
tendente ao equilibrio financeiro da 
Nação, além de ferir o já tradicio-
nal dispositivo que declara "inde-
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pendentes e harmônicos" os Podê-
res da República. 
Zacharias de Assumpção (seguem-
se 18 assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 

.544 a 548.) 

EMENDA N.0 695 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Seção I. 

Onde se lê: 

"Seção I - Estado de Sítio". 
leia-se: 
"Do Estado de Sítio." 
Justificação 
Não há por que falar em Seção I, 
quando não existe outra Seção no 
Capítulo. 
Eurico Rezende (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela emen-
da n.0 359. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 

·Carlos Konder Reis. 
Parecer da Comisão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-

vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 696/1 

Autor: Deputado Floriceno Paixão 

Redija-se assim o § 1.0 do item III 
do art. 131: 

''Art. 131 - Os órgãos da Justiça do 
Trabalho são os seguinte: 

I 

11 

11 

§ 1.0 - O Tribunal Superior do Tra-
balho compor-se-á de vinte e um 
juízes, com a denominação de mi-
nistros, sendo: 
a) onze togados e vitalícios; 
b) dez classistas e temporários." 

Justificação 
A paridade haverá de ser estabeleci-
da também entre os representantes 
do Govêrno e os classistas, porque os 
tribunais trabalhistas foram insti-
tuídos para dirimir as questões sus-
citadas nas relações de trabalho, on-
de apenas empregados e empregado-
res são sujeitos. Essa paridade vem 
sendo assim respeitada na OIT, e não 
encontramos razões para que não se 
adote o mesmo sistema, quando se 
buscam soluções justas para proble-
mas sociais onde os classistas estão 
integrados. O número total de Mi-
nistros classistas, fixado em 10, pos-
sibilitará exata paridade entre em-
pregados e empregadores. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O-parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comisão Mista: contrário. 
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Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
538, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 696/2 

Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o art. 157, item II: 

"Art. 157 - .................... . 

I- .......................... .. 

11 - a valorização da fôrça do 
trabalho, ocupada ou não, 
como condição da dignidade 
humana." 

Justificação 
Nem só o trabalho merece valoriza-
ção. A capacidade para o tra!:>alho 
deve ser amparada por igual, aí re-
presentada pela "fôrça do trabalho", 
na qual se situa a proteção especial 
do Estado ao desempregado, se.ja 
pelo seguro-desemprêgo ou outra 
forma de compensação, aquela, na-
turalmente, de melhor aceitação. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 577. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contr~rio. 
Emenda rejeitada na 40.:. Sessão <vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 696/3 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o item VI do arti-
go 157: 

"Art. 157 - ......... · · · · · · · · · · · · 
VI - a repressão do poder eco-

nômico contrário ao de-

senvolvimento, caracteriza-
do pela eliminação da con-
corrência e o aumento ar-
bitrário dos preços." 

Justificação 
Nem sempre o abuso rlo poder eco-
nômico é traduzido pelo "aumento 
arbitrário dos lucros", tantas são as 
fórmulas mágicas na contabilidade 
dêstes. Muito mais evidente se apre-
senta êle quando, em detrimento da 
minguada bôlsa do povo, são os pre-
ços elevados sem outra razão que 
servir a ganância dos que detêm o 
poder econômico. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 508. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 

·544 a 548.) 

EMENDA N.0 696/4 

Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redijam-se assim o artigo 158 e 
item I: 

"Art. 158- A Constituição garan-
te a valorização da fôrça do tra-
balho, ocupada ou não, como con-
dição da dignidade humana, nos 
têrmos da lei, mediante os seguin-
tes direitos: 
I - salário-mínimo capaz de sa-

tisfazer às necessidades do 
trabalhador e de sua famí-
lia." 

Justificação 
Impossível destacar a família dane-
cessidade de subsistência do traba-
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lhador. O salário-mínimo não pode 
omitir essa obrigação, que traduziria 
pregação do celibato. É preciso que 
o Estado assegure a todos, indistin-
tamente, essa possibilidade, fixan-
do os níveis mínimos em padrões 
que alcancem a subsistência fami-
liar. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 838/16. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 696/5 

Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o item IV do 
art. 158: 

"Art. 158 - ................... . 

IV - participação obrigatória e 
direta nos lucros e na dire-
ção das emprêsas, nos casos 
e nas condições que a lei 
determinar.'' 

Justificação 
A democratização de uma emprêsa, 
para promover a igualdade e o equi-
líbrio nas relações entre o capital e o 
trabalho, e a efetivação da justiça 
social se realizam pela participação 
do trabalhador nos lucros e na vida 
administrativa da emprêsa, e pela 
limitação do direito de despedir in-
justificadamente. A Constituição, 
que se pretende duradoura e capaz 
de assegurar estabilidade política e 
paz social ao País, não pode ignorar 

êsses princípios essenciais. As injus-
tiças sociais que assinalam, no Bra-
sil, as relações de emprêgo situam-se 
como principais fatôres de anorma-
lidade e de ameaça ao regime de-
mocrático. 
A participação nos lucros deve ser 
direta, para evitar o emaranhado de 
soluções intrincadas e facilitar a sua 
regulamentação por lei ordinária. 
Legitima-se por igual o pleiteado di-
reito de participação na "direção 
das emprêsas", como fator ponderá-
vel de maior entrosamento entre o 
capital e o trabalho. Se vamos 
cuidar de uma Constituição moder-
na, traduzindo o que a experiência 
social tem revelado de maior impor-
tância, impõe-se o aproveitamento 
do melhor sistema, para cortar as 
arestas da contínua incompreensão 
em que vivem, ainda e lamentàvel-
mente, na maioria das emprêsas pri-
vadas, patrões e empregados. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 696/6 

Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o item XII do arti-
go 158: 

"Art. 158 - . o ••••••••••••••••••• 

~XII - Estabilidade na emprêsa 
ou na exploração rural, e 
indenização do trabalhador 
despedido, nos casos e nas 
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condições que a lei esta-
tuir." 

Justificação 

Diante do quadro formado com o 
advento do Decreto-Lei n.0 5.107, de 
1966, que criou um nôvo sistema 
visando a abolir a estabilidade do 
trabalhador, surgiu a necessidade de 
inscrição do nôvo mandamento na 
nossa lei básica, para que não so-
fresse ela o impacto inevitável da 
inconstitucionalidade. Por tal razão 
é que o Govêrno acrescentou ao an-
teprojeto da reforma constitucional, 
como direito do trabalhador, a pos-
sibilidade de substituir a sua estabi-
lidade por um "fundo de garantia 
equivalente" (art. 158, inciso XII). 
Torna-se evidente que o Govêrno 
busca precisamente fazer transcen-
der ao plano constitucional uma 
inovação que introduziu no campo 
social, mas que ainda não sofreu a 
consagração indispensável da expe-
riência. 
Tal pretensão, é claro, foge aos câ-
nones normais da inscrição consti-
tucional, pôsto que a esta só devem 
ter ingresso, para resguardo defini-
tivo, direitos que a ordem social e 
jurídica julga sedimentados pela 
aceitação uniforme e aprovação in-
dubitável no campo social. 

Não sabemos qual será, no correr do 
tempo, a reação diante dêsse nôvo 
estatuto que vem ferir direito mais 
respeitável, cuja abolição se preten-
de. Estranhável é, por outro lado, a 
antinomia que oferece o Govêrno 
com tal pretensão, diante dos têrmos 
da lei ordinária que resguardou o 
direito de opção pelo trabalhador 
durante o prazo de um ano. 

Se não houve ainda a transmudação 
concreta do sistema que aí resta ina-
plicado, como se impor agora êle o 

resguardo constitucional? Não esta-
remos diante de uma inversão de 
princípios que a experiência tem 
condenado? A lembrança alcança o 
sucedido com a desencantada parti-
cipação direta do trabalhador nos 
lucros das emprêsas, para revelar 
que não basta o preceito, senão a 
sua integração na órbita social pela 
aceitação recíproca daqueles a quem 
toca a responsabilidade de sua 
execução! 
Foi sábio o constituinte de 1946, 
quando proclamou a possibilidade de 
se acrescerem outros direitos à gama 
daqueles assegurados através dos 
incisos do artigo 157: 

"A legislação do trabalho e a da 
previdência social obedecerão aos 
seguintes preceitos, além de outros 
que visem à melhoria da condição 
dos trabalhadores:" 

Por que não deixar que a experiência 
consagre ou reprove o nôvo instituto 
como solução aos problemas que 
visa? Não será um risco inadmissível 
em assunto de tão alta envergadura 
a sua inscrição constitucional? Bem 
ou mal, já a semente foi plantada 
através da lei ordinária. Vamos 
aguardar que a prática defina as 
preferências do operariado, para que 
0 malôgro do nôvo sistema não im-
ponha uma futura reforma constitu-
cional nesse sentido. 
Acresce que, através dos artigos 92 e 
97, o próprio anteprojeto resguarda 
a estabilidade para os militares e 
os servidores civis, o que em última 
análise representaria uma convicção 
de sua necessidade. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do 
parecer). 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrârio. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrârio e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 696/7 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o art. 158: 

"Art. 158 - A Constituição asse-
gura aos trabalhadores os seguin-
tes direitos, além de outros regu-
lados por lei ou por convenções 
coletivas:" 

Justificação 
A redação acima é a que melhor tra-
duz todo o resguardo constitucional 
1mprescindível para que não sejam 
taxados de inconstitucionais os de-
mais direitos não inscritos na nova 
Constituição. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do 
parecer). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
j udicialldade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., pâgs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 696/8 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o art. 159: 

"Art. 159 - 1!: livre a associação 
profissional ou sindical, sua cons-
tituição e forma de arrecadação 

de contribuições e recursos para o 
custeio da atividade dos órgãos 
sindicais e profissionais e para a 
execução de programas de inte-
rêsses das categorias por êles re-
presentadas. 
Parágrafo único - Entre as fun-
ções delegadas de poder público 
que poderão ser atribuídas aos or-
ganismos referidos neste artigo, 
reguladas por lei, compreendem-
se as referentes a programas edu-
cacionais e habitacionais de inte-
rêsse do Govêrno." 

Justificação 
:tl:ste é o ponto alto a partir do qual 
se poderá falar efetivamente em 
sindicalismo no Brasil. Sem liberda-
de mínima, como acima indica, nos-
so sindicalismo não passa de gro-
tesca caricatura de órgãos de repre-
sentação de trabalhadores. 
Inútil nos alongarmos em conside-
rações a respeito do que representa-
rá um vigoroso e livre sindicalismo 
para complementar a luta nacional 
pela superação do nosso estâgio de 
subdesenvolvimento atual, e como 
fator positivo para a consolidação 
do regime democrático. 
Floriceno Paixão (seguem-se 109 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda n.0 641. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
j udicialldade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrârlo e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., pâgs. 543, 
544 a 548). 
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EMENDA N.0 697 
Autor: Deputado Ortiz Monteiro 
Acrescente-se ao art. 157 o seguinte 
parágrafo: 

"§ 9.0 - A produção de bens su-
pérfluos, de luxo ou para satisfa-
ção de hábitos apenas toleráveis, 
será limitada ao máximo de vinte 
por cento do seu total, por emprê-
sa, proporcionalmente ao número 
de anos de funcionamento inin-
terrupto das que existirem, proi-
bida a participação de pessoa fí-
sica em mais de uma emprêsa ou 
de uma emprêsa em outra, esta-
belecido regime fiscal adequado ou 
monopólio pela União, nos têrmos 
da lei." 

Justificação 
A própria natureza dos bens abran-
gidos pela emenda e a inadmissibi-
lidade da tolerância de monopólios 
privados, especialmente por trustes 
alienígenas e nessas atividades, bem 
como a ação reguladora da forte in-
cidência fiscal nos respectivos con-
sumos ou do monopólio do Estado, 
como universalmente consagrado e 
moralmente necessário, dispensam 
mais justificação. 
Ortiz Monteiro (seguem-se 204 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

MDB> coincidente. Deferido pela Presi-
dência na 4l.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 561.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação (ARENA). Apresentado e aprovado 

na 5~.a Sessão - Câmara: 219 sim e 4 
abstenções). (Anais, 4.0 vol., págs. 781 a 
792.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA). Apresentado e aprovado na 
53.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 792/3.) 

Emenda aprovada na 53.a Sessão, com 
a supressão das expressões: "de luxo ou 
para satisfação de hábitos apenas tole-
ráveis" ... "ao máximo de 20% do seu 
total". . . "proporcionalmente ao número 
de anos de financiamento ininterrupto 
das que existirem". . . "ou monopólio da 
União". . . "estabelecido regime fiscal 
adequado". . . de modo que o § 9.0 do 
art. 157 fique assim redigido: 

"§ 9.o - A produção de bens supér-
fluos será limitada por emprêsa, 
proibida a participação de pessoa 
física em mais de uma emprêsa ou 
de uma em outra, nos têrmos da 
lei." 
Câmara - 224 sim e 4 abstenções 

-Senado 48 sim). (Anais, 4.0 vol., págs. 
796/799.) 

EMENDA N.0 698/1 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Suprima-se, integralmente, o art. 94. 

Justificação 
Não sendo admitida vinculação ou 
equiparação de qualquer natureza, 
para o efeito de· remuneração do 
pessoal do serviço público, obvia-
mente, será quebrada a paridade en-
tre as carreiras de nível universitá-
rio. Outrossim, não mais se poderá 
argumentar com o aumento do custo 
de vida, assim como não haverá 
qualquer possibilidade de se vincular 
os salários à espiral inflacionária, 
sendo derrogadas as leis comuns que 
estabelecem escalas móveis de ven-
cimentos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: contrário. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 698/2 

Autor: Deputado Floriceno Paixão 

Redija-se assim o § 2.0 do art. 97: 
"§ 2.0 - Extinguindo-se o cargo, o 
funcionário estável ficará em dis-
ponibilidade remunerada até o seu 
obrigatório aproveitamento em 
outro cargo de natureza e venci-
mentos compatíveis com o que 
ocupava." 

Justificação 
Os funcionários não têm culpa ou 
participação na extinção dos cargos. 
Se o Govêrno não mais necessita dos 
serviços do funcionário em uma de-
terminada função, que o aproveite 
em outro cargo, com os mesmos ven-
cimentos, e nunca o afaste com ven-
cimentos proporcionais, o que repre-
senta uma punição, à qual o mesmo 
não deu motivos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 698/3 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 

Redija-se assim o n.0 III do art. 98: 
"111 - voluntàr i ame n t e, após 
trinta anos de serviço;" 

Justificação 
Achamos supérflua qualquer justifi-
cação. Trata-se de antiga e hu-
mana reivindicação dos servidores 
federais. E mais, a maioria ou quase 
totalidade dos países civilizados do 
mundo já a adotou e nem por isso 
deixou de ter progresso igual ou su-
perior à nossa querida Pátria. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 698/4 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 

Ao art. 98 acrescente-se mais um pa-
rágrafo, assim redigido: 

"§ - Atendendo à natureza es-
pecial do serviço, poderá a lei re-
duzir os limites referidos nos nú-
meros II e III dêste artigo." 

Justificação 
Sem entrarmos no mérito da ques-
tão, deixamos ao Poder Público o es-
tudo e a solução da matéria. Crite-
riosamente poderá ser elaborada 
uma lei que atenda aos interêsses do 
serviço público e de seus servidores. 



Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 698/5 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim a alínea a, do n.0 I, 
do art. 99: 

"a) contar mais de trinta anos de 
serviço;" 

Justificação 

É uma decorrência da modificação 
sugerida ao n.0 II do artigo 98. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
Judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pelá. prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 698/6 

Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o n.0 II, do art. 99: 

"11 - proporcionais ao tempo de 
serviço, quando o funcioná-
rio contar menos de trinta 
anos de serviço." 
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Justificação 
Outra decorrência da mesma altera-
ção sugerida no n.0 II do art. 98 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 6981'7 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o § 2.0 do art. 99: 

§ 2.0 - Os proventos da inativi-
dade serão revistos sempre que, 
por motivo de alteração do poder 
aquisitivo da moeda, se modifica-
rem os vencimentos dos funcioná-
rios em atividade, e nas mesmas 
bases dêstes." 

Justificação 
Foram acrescentados os têrmos: e 
nas mesmas bases dêstes. 
Fácil de ser entendido, visando a 
eliminar a quebra de paridade entre 
ativos e inativos. É inadmissível que 
após uma existência de dedicação 
ao serviço público, no momento em 
que o servidor deve receber um jus-
to prêmio, se veja na posição de 
indigente da classe e da causa a que 
serviu com amor e zêlo. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548). 

E;.\iENDA N.0 698/8 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o art. 100: 

"Art. 100 - Enquanto durar o 
mandato, o funcionário público fi-
cará afastado do exercício do car-
go, contando-se-lhe tempo de ser-
viço apenas para promoção por 
antigüidade e aposentadoria." 

Justificação 
O texto original não toca no proble-
ma de contagem de tempo para a 
aposentadoria. E não há dúvida de 
que o servidor público investido ou 
eleito continua duplamente servin-
do ao povo. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 698/9 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Suprima-se, integralmente, o § 2.0 

do art. 100. 
Justificação 
Não contente com o "prêmio" esta-
belecido r:.a alínea a, do § 1.0 , preten-

de-se deferir à lei comum o estabe-
lecimento de outras sanções aos ser-
vidores públicos porventura eleitos. 
Francamente, o que se pretende com 
a classe dos servidores públicos? 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 698/10 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 
Redija-se assim o n.0 n do art. 101: 

"11- estável, no caso do número 
anterior, mediante processo 
administrativo em que se 
lhe tenha assegurado am-
pla defesa." 

Justificação 
Foram incluídas as expressões: em 
que se lhe tenha assegurada ampla 
defesa. Ou não se pretende assegu-
rar ampla defesa? 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 698/11 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 

Redija-se assim o item IV do art. 
95; 

"IV - a de dois cargos privativos 
de médico, odontólogo e 
farmacêutico;" 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

El\fENDA N.0 698/12 
Autor: Deputado Floriceno Paixão 

Redija-se assim o item IV do art. 
95: 

"IV - a de dois cargos de nível 
superior;" 

Floriceno Paixão (seguem-se 107 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 699 
Autor: Senador l\lilton Campos 
Ao art. 50 

Suprima-se. 
Justificação 
A iniciativa de emenda constitucio-
nal do Presidente da República é 
inovação, pois as Constituições an-
teriores não a contemplavam, salvo, 
obviamente, a Carta de 1937 e, em 
período excepcional, o Ato Institu-
cional de abril de 1964. Não é, aliás, 
de estranhar-se a inovação, porque, 
através da maioria governamental, 
o Presidente sempre promoveu 
emendas. Mas o que parece dema-
sia é dar-se tratamento tão mais 
rápido à iniciativa presidencial, que 
transformará a Constituição de rí-
gida em flexível. 
Não se contesta que, modernamen-
te, cabe ao Executivo fortalecido pa-
pel predominante na liderança da 
Nação, vindo daí a conseqüência de 
se lhe atribuir missão legislativa 
preponderante. Mas não convém exa-
gerar êsse dado da política contem-
porânea, justificado pela complexi-
dade crescente dos fins do Estado e 
suas múltiplas atividades. Também 
é de rigor reconhecer que o Legis-
lativo vai perdendo dia a dia o 
monopólio da elaboração das leis, 
cuja urgência e complexidade esca-
pam muitas vêzes ao Parlamento 
desaparelhado. Mas não se deve ir 
ao exagêro de deslocar o monopólio 
do Legislativo para o Executivo, dan-
do a êste facilidades demasiadas, com 
marginalização daquele. 
Milton Campos (seguem-se 21 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sesão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 538, 
544 a 548.) 

ElVIENDA N.0 700 

Autor: Senador Milton Campos 
Substitua-se pelos seguintes os ar-
tigos 149, 150 e 151 e respectivos in-
cisos, do Projeto de Constituição: 

"Art. 141 - A Constituição as-
segura aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a in-
violabilidade dos direitos concer-
nentes à vida, à liberdade, à segu-
rança individual e à propriedade, 
nos têrmos seguintes: 
§ 1.0 - Todos são iguais perante 
a lei. 
§ 2.0 - Ninguém pode ser obriga-
do a fazer ou deixar de fazer algu-
ma coisa senão em virtude de lei. 
§ 3.0 - A lei não prejudicará o di-
reito adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada. 
§ 4.0 - A lei não poderá excluir da 
apreciação do Poder Judiciário 
qualquer lesão de direito individu-
al. 
§ 5.0 - É livre a manifestação do 
pensamento, sem que dependa de 
censura, salvo quanto a espetá-
culos e diversões públicas, respon-
dendo cada um, nos casos e na for-
ma que a lei preceituar, pelos abu-
sos que cometer. Não é permitido 
o anonimato. É assegurado o di-
reito de resposta. A publicação de 
livros e periódicos não dependerá 
de licença 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. 

§ 6.0 - É inviolável o sigilo da 
correspondência. 

§ 7.0 - É inviolável a liberdade 
de consciência e de crença e as-
segurado o livre exercício dos 
cultos religiosos, salvo o dos que 
contrariem a ordem pública ou 
os bons costumes. As associações 
religiosas adquirirão personalidade 
jurídica na forma da lei civil. 
§ 8.0 - Por motivo de convicção 
religiosa, filosófica ou política, nin-
guém será privado de nenhum dos 
seus direitos, salvo se a invocar 
para se eximir de obrigação, en-
cargo ou serviço impostos pela lei 
aos brasileiros em geral, ou re-
cusar os que ela estabelecer em 
substituição daqueles deveres, a 
fim de atender escusa de consciên-
cia. 
§ 9.0 - Sem constrangimento dos 
favorecidos, será prestada por bra-
sileiro (art. 129, n.0 s I e 11) as-
sistência religiosa às Fôrças Ar-
madas e, quando solicitada pelos 
interessados ou seus representan-
tes legais, também nos estabeleci-
mentos de internação coletiva. 
§ 10 - Os cemitérios terão caráter 
secular e serão administrados pe-
la autoridade municipal. É permi-
tido a tôdas as confissões religio-
sas praticar nêles os seus ritos. As 
associações religiosas poderão, na 
forma da lei, manter cemitérios 
particulares. 

§ 11 - Todos podem reunir-se, 
sem armas, não intervindo a polí-
cia senão para assegurar a ordem 
pública. Com êsse intuito, pode 
a polícia designar local para a 
reunião, contanto que, assim pro-
cedendo, não a fruste ou impos-
sibilite. 

§ 12 - É garantida a liberdade de 
associação para fins lícitos. Ne-
nhuma associação poderá ser 
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compulsoriamente dissolvida senão 
em virtude de sentença judiciária. 
§ 13 - É vedada a organização, o 
registro ou o funcionamento de 
qualquer partido político ou asso-
ciação, cujo programa ou ação 
contrarie o regime democrático, 
baseado na pluralidade dos par-
tidos e na garantia dos direitos 
fundamentais do homem. 
§ 14 - É livre o exercício de qual-
quer profissão, observadas as con-
dições de capacidade que a lei 
estabelecer. 
§ 15 - A casa é o asilo inviolável 
do indivíduo. Ninguém poderá ne-
la penetrar à noite, sem conser..ti-
mento do morador, a não ser para 
acudir a vítima de crime ou desas-
tre, nem durante o dia, fora dos 
casos e pela forma que a lei es-
tabelecer. 
§ 16 - É garantido o direito de 
propriedade, salvo o caso de desa-
propriação por necessidade ou uti-
lidade pública, ou por interêsse so-
cial mediante prévia e justa inde-
nização em dinheiro. Em caso de 
perigo iminente, como guerra ou 
comoção intestina, as autoridades 
competentes poderão usar da pro-
priedade particular, se assim o 
exigir o bem público, ficando, to-
davia, assegurado o direito a in-
denização ulterior. 
§ 17- Os inventos industriais per-
tencem aos seus autores, aos quals 
a lei garantirá privilégio temporá-
rio ou, se a vulgarização convier à 
coletividade, concederá justo prê-
mio. 
§ 18 - É assegurada a proprie-
dade das marcas de indústria e co-
mércio, bem como a exclusividade 
do uso do nome comercial. 
§ 19 - Aos autores de obras lite-
rárias, artísticas ou científicas per-
tence o direito exclusivo de repro-

duzi-las. Os herdeiros dos autcres 
gozarão dêsse direito pelo tempo 
que a lei fixar. 
§ 20 - Ninguém será prêso senão 
em flagrante delito ou, por ordem 
escrita da autoridade competente, 
nos casos expressos em lei. 
§ 21 - Ninguém será levado a pri-
são ou nela detido, se prestar fian-
ça permitida em lei. 
§ 22 - A prisão ou detenção de 
qualquer pessoa será imediatamen-
te comunicada ao juiz competente, 
que a relaxará, se não fôr legal, e, 
nos casos previsto& em lel, promo-
verá a responsabilidade da auto-
ridade coatora. 
§ 23 - Dar-se-à habeas corpus 
sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violên-
cia ou coação em sua liberdade de 
locomoção por ilegalidade ou abu-
so do poder. Nas transgressões dis-
ciplinares, não cabe o habeas cor-
pus. 

§ 24 - Para proteger direito 
líquido e certo não amparado por 
habeas corpus, conceder-se-á man-
dado de segurança, seja qual fôr a 
autoridade responsável pela ilega-
lidade ou abuso de poder. 

§ 25 - É a s s e g u r a d a aos 
acusados plena defesa, com todos 
os meios e recursos essenciais a ela, 
desde a nota de culpa, que, assina-
da pela autoridade competente, 
com os nomes do acusador e das 
testemunhas, será entregue ao 
prêso dentro em vinte e quatro ho-
ras. A instrução criminal será con-
traditória. 

§ 26 - Não haverá fôro privi-
legiado nem juízes e tribunais de 
exceção. 

§ 27 - Ninguém será proces-
sado nem sentenciado senão pela 
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autoridade competente e na forma 
da lei anterior. 

§ 28 - É mantida a institui-
ção do juri, com a organização que 
lhe der a lei, contanto que seja 
sempre ímpar o número dos seus 
membros e garantido o sigilo das 
votações, a plenitude da defesa do 
réu e a soberania dos veredictos. 
Será obrigatoriamente de sua com-
petência o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida. 

§ 29 - A lei penal regulará a 
individualização da pena e só re-
troagirá quando beneficiar o réu. 

§ 30 - Nenhuma pena passa-
rá da pessoa do delinqüente. 

§ 31 - Não haverá pena de 
morte, de banimento, de confisco 
nem de caráter perpétuo. São res-
salvadas, quanto à pena de morte, 
as disposições de legislação militar 
em tempo de guerra com país es-
trangeiro. A lei disporá sobre o se-
qüestro e o perdimento de bens, no 
caso de enriquecimento ilícito, por 
influência ou com abuso de cargo 
ou função pública, ou de emprêgo 
em entidade autárquica. 

§ 32 - Não haverá prisão civil 
por dívida, multa ou custas, :osalvo o 
caso do depositário infiel e o de 
inadimplemento de obrigação ali-
mentar, na forma da lei. 

§ 33 - Não será concedida a 
extradição de estrangeiro por crime 
político ou opinião e, em caso ne-
nhum, a de brasileiro. 

§ 34 - Nenhum tributo será 
exigido ou aumentado sem que a 
lei o estabeleça; nenhum será co-
brado em cada exercício sem prévia 
autorização orçamentária, ressal-
vada, porém, a tarifa aduaneira e 
o impôsto lançado por motivo de 
guerra. 

§ 35 - O poder público, na 
forma que a lei estabelecer, conce-
derá assistência jurídica aos neces-
sitados. 

§ 36 - A lei assegurará: 
I - o rápido andamento 

dos processos nas re-
partições públicas; 

11 - a ciência aos interes-
sados dos despachos e 
das informações que a 
êles se refiram; 

III - a expedição das certi-
dões requeridas para 
defesa do direito; 

IV - a expedição das certi-
dões requeridas para 
esclarecimento de ne-
gócios administrativos, 
salvo se o interêsse pú-
blico impuser sigilo. 

§ 37 - É assegurado a quem 
quer que seja o direito de repre-
sentar, mediante petição dirigida 
aos podêres públicos contra abusos 
de autoridades, e promover a res-
ponsabilidade delas. 

§ 38 - Qualquer cidadão será 
parte legítima para pleitear a anu-
lação ou a declaração de nulidade 
de atos lesivos do patrimônio da 
União, dos Estados, dOs Municípios, 
das entidades autárquicas e das so-
ciedades de economia mista. 
Art. 142 - Em tempo de paz, 
qualquer pessoa poderá com os 
seus bens entrar no território na-
cional, nêle permanecer ou dêle 
sair, respeitados os preceitos da 
lei. 
Art. 143 - O Govêrno Federal po-
derá expulsar do território nacio-
nal o estrangeiro nocivo à ordem 
pública, salvo se o seu cônjuge fôr 
brasileiro, e se tiver filho brasileiro 
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(art. 129, n.0 s I e II) dependente da 
economia paterna. 
Art. 144 - A especificação dos di-
reitos e garantias expressos nesta 
Constituição não exclui outros di-
reitos e garantias decorrentes do 
regime e dos princípios que ela 
adota." 

Justificação 
A tradição constitucional brasileira, 
expressa em 1891, em 1934 e em 1946, 
adotava processo diverso. Declarado 
o direito só em alguns casos se fa-
zia apêlo à lei ordinária. Era a re-
gulamentação legal restritiva. Ve-
jam-se, na Constituição de 1946, os 
parágrafos 5, 15, 21, 31, 36, entre 
outros. Pelo projeto, a regulamen-
tação legal dos direitos declarados é 
ampla, dependendo o seu exercício 
do que a lei vier a dispor. 
~sse é o traço identificador do re-
gime político. A Constituição sovié-
tica de 1936, por exemplo, limitava-
se a dizer que a lei garante aos ci-
dadãos da URSS as liberdades de 
palavra, imprensa, reunião, desfiles 
e manifestações de rua (art. 125). 

A Constituição da Theco-Eslováquia, 
no capítulo respectivo, garante a li-
berdade da pessoa, para acrescentar, 
em seguida, que essa liberdade pode 
ser limitada ou suprimida em virtu-
de de lei. Admite ainda que, em de-
terminadas circunstâncias, a lei es-
tipulará as limitações que poderão 
atingir os direitos e as liberdades 
aos cidadãos. 
A recente Constituição da Repúbli-
ca Socialista Federativa da Iugoslá-
via, não obstante o princípio de que 
os direitos do homem e do cidadão 
se exercem com fundamento na 
própria Constituição, anula êsse 
enunciado com as numerosas ino-
vações da lei, convertida em instru-
mento da ampla regulamentação dos 
direitos fundamentais. 

A Constituição portuguêsa de 1933 
(art. 8.0 , § 2.0 ) dispõe que leis espe-
ciais regularão o exercício da liber-
dade de expressão do pensamento, 
de ensino, de reunião e de asso-
ciação. 
A remissão à lei ordinária não im-
prime aos direitos fundamentais a 
garantia necessária. Se o intuito fôr 
a concisão, o resultado será o esva-
ziamento da declaração de direitos, 
que passa da superlegalidade domi-
nadora e firme à simples legalidade 
de fácil mudança; e isto numa ho-
ra em que, no Ocidente, a Declara-
ção Universal dos Direitos do Ho-
mem pretendeu dar ao tema cará-
ter supra-estatal. 
Conclui-se de tudo isso que não de-
ve ser mantido o art. 150 do proje-
to, substituindo-se os artigos ante-
riores por outros textos muitos dos 
quais deverão ser aplicáveis desde 
logo, independentemente de regula-
mentação legal. O enunciado da 
Constituição de 1946, nesse par-
ticular, atende melhor às linhas do 
regime democrático. Sobretudo se 
fôr mantido o art. 151 do projeto, 
tirado do art. 18 da Constituição da 
República Federal Alemã e que po-
de ser considerado como sistema de 
defesa do regime. Se o regime se de-
fende por êsse processo, não há co-
mo temer o amplo enunciado demo-
crático dos direitos e garantias in-
dividuais porque contra os possíveis 
abusos haverá a respectiva suspen-
são, declarada pelo Supremo Tribu-
nal Federal. 
Milton Campos (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves; pela prejudicialidade: 

"Emendas n.os 451, 600, 352, 150 700, 
310, 291-IV-V-XIV, 681-05, 664, 666, 
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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, 6G5, 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 isto, prejudica-
das." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Redator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 701 

Autor: Senador Milton Campos 
Ao art. 120 

Substitua-se pelo art. 108 da Cons-
tuição de 1946. 

Justificação 
O art. 120 do projeto facilita a exten-
são da competência da Justiça Mili-
tar aos civis. Onde o art. 108 da 
Constituição de 1946 só admitia a 
extensão para a repressão dos cri-
mes contra a segurança externa do 
País, o texto nôvo usa a expressão 
mais abrangente "segurança nacio-
nal". 
A inovação oferece o risco de am-
pliar em demasia a competência da 
Justiça Militar, que, como é sabido e 
o nome indica, constitui justiça es-
pecial destinada a militares nos de-
litos militares. Não me parece tão 
necessária a providência sob o argu-
mento de que, no mundo contempo-
râneo, cheio de infiltrações, de guer-
ra revolucionária e de luta ideoló-
gica, a segurança interna, muitas vê-
zes, se confunde com a segurança ex-

terna. É que, nesses casos, a primei-
ra pode envolver a segunda no con-
ceito legal, dispensando a modifica-
ção constitucional. 
A ampliação jurisdicional permitirá 
à lei ordinária cair nos excessos, e 
não se contesta que a Justiça Militar, 
não por menor idoneidade, mas por 
falta de preparo técnico e de orga-
nização adequada, não tem condi-
ções para o processo e julgamento 
em assunto tão delicado. Os juízes 
federais, recentemente restabeleci-
dos, melhor desempenhariam essa 
incumbência. 
É certo - e cumpre salientar êsse 
cuidado - que· o projeto instituiu, 
em tais casos recurso para o Supre-
mo Tribunal Federal. Mas êste julga 
pelo alegado e provado, e as provas e 
alegações, nos Conselhos de Justiça, 
podem não encontrar oportunidade 
adequada. 
Milton Campos (seguem-se 21 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi Subs-

crito pelo Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques.) (Anais, 4.o vol., pá-
ginas 543, 544 a 548). 

EMENDA N.o 702 

Autor: Senador Milton Campos 
Aos arts. 47 e 57 

Suprimam-se. 
Justificação 
Estão previstos no art. 47 e regula-
dos no art. 57 do projeto os Decre-
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tos-Leis, isto é, decretos expedidos 
pelo Presidente da República com 
fôrça de lei. 
Considero excessiva e, em última 
análise, desnecessária essa compe-
tência dada ao Presidente da Repú-
blica, mesmo com as cautelas e li-
mitações constantes do projeto. A 
inspiração da medida é provàvel-
mente a Constituição italiana (artigo 
77), a qual, entretanto, não tem pro-
cessos tão fáceis para que o Executi-
vo obtenha as leis de que precise. 
Com efeito, a iniciativa do Presiden-
te é ampla, e pode, sob pena de apro-
vação tácita, ter ultimado qualquer 
projeto no prazo de 90 dias (art. 53). 
:tl:sse prazo poderá ser reduzido a 40 
dias, em caso de urgência ( § 3.0 ). 

Além disso, introduziu-se a delegação 
legislativa (arts. 47 e 54), que equi-
vale a processo legislativo expedido. 
Depois de tudo isso, por que o de-
creto-lei, tão contrário à índole do 
regime e de tão triste memória na 
tradição legislativa brasileira? 

Milton Campos (seguem-se 21 assi-
naturas de Senadores) . 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão( vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., pá-
ginas 539, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 703 

Autor: Senador Milton Campos 
Ao art. 10, n.0 V, letra "c" 

Suprima-se. 
Justificação 
O art. 10, n.0 V, letra c, cria caso nô-
vo de intervenção federal nos Esta-
dos: o de "adotar (o Estado) medi-
das ou executar planos econômicos 
ou financeiros em contrário às dire-
trizes estabelecidas pela União". 
O preceito é vago e pode motivar 
excessos perigosos. Além disso, é 
desnecessário. Voltando à tradição 
de 1891 e reproduzindo o art. 17, n.0 

I, do Ato Institucional n.0 2, o pro-
jeto admite a intervenção para "pro-
ver à execução de lei federal, ordem 
ou decisão judiciárias" (n.0 VI). Ora, 
a diretriz da política econômica e fi-
nanceira da União é dada por lei 
(art. XVI, c). Assim, a resistência do 
Estado às diretrizes da União em 
matéria de economia e finanças já 
motivaria a intervenção com funda-
mento no n.0 VI citado. A não ser 
que se entenda como diretriz qual-
quer determinação, por portaria ou 
aviso, de autoridades inferiores, o que 
seria contrário ao conceito de auto-
nomia e às bases políticas da ordem 
federal. 
Milton Campos (seguem-se 22 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pela emenda n.0 

843.4. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
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contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 704 

Autor: Senador Milton Campos 
Acrescente-se ao final do item IX do 
art. 158 a seguinte expressão: 

"respeitadas, em qualquer caso, as 
condições estabelecidas em lei e as 
exceções admitidas pelo juiz com-
petente." 

Justificação 

Trata-se de incluir, no texto do pro-
jeto, na parte relativa a proibição de 
trabalho a menores de quatorze 
anos, ressalva constante da Consti-
tuição vigente, que permite, à lei ou 
ao juiz competente, estabelecer ex-
ceções à regra geral. 

Assim, o menor, em casos excepcio-
nais, a título de atribuição de 
trabalho adequado, como fator de 
recuperação ou educaçáo, poderá en-
caminhar-se, convenientemente, no 
rumo de uma determinada profissão, 
como elemento útil à coletividade. 
Milton Campos (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: fnvorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol. 
págs. 573/574). 

Requerimento de preferência para 
emendas destacadas (ARENA) apresen-
tado e aprovado na 49.0 Sessão. Câmara: 
204 sim x 4 não e 2 abstenções. (Anais, 
4.0 v oi., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
ARENA apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738). 

EMENDA N.0 705 

Autor: Senador Milton Campos 
Ao art. 112, n.0 IH, e parágrafo único 

Substitua-se pelo art. 101, n.0 III, 
alíneas a, b, c e d, da Constituição 
de 1946. 

Milton Campos (seguem-se 21 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 706 

Autor: Senador Milton Campos 

Ao § 3.0 do art. 152 
Suprima-se. 

Justificação 
O art. 150 do projeto, depois da enu-
meração, no artigo anterior, dos di-
reitos e garantias individuais, deixa 
à lei ordinária estabelecer "os têrmos 
em que os direitos e garantias indi-
viduais serão exercidos, visando ao 
interêsse nacional, à realização da 
justiça social e à preservação e ao 
aperfeiçoamento do regime demo-
crático". 
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A tradição constitucional brasileira, 
expressa em 1891, em 1934 e em 
1946, adotava processo diverso. De-
clarado o direito, só em alguns ca-
sos se fazia a pêlo à lei ordinária. 
Era a regulamentação legal restrita. 
Vejam-se, na Constituição de 1946, os 
parágrafos 5, 15, 21, 31 e 36, entre 
outros. Pelo projeto, a regulamenta-
ção legal dos direitos declarados é 
ampla, dependendo o seu exercício 
do que a lei vier a dispor. 
~sse é o traço identificador do regi-
me político. A Constituição soviética 
de 1936, por exemplo, limitava-se a 
dizer que a lei garante aos cidadãos 
da URSS as liberdades de palavra, 
imprensa, reunião, desfiles e mani-
festações de rua (art. 125). 
A Constituição da Tcheco-Eslová-
quia, no capítulo respectivo, garante 
a liberdade da pessoa, para acres-
centar, em seguida, que essa liberda-
de pode ser limitada ou suprimida 
em virtude de lei. Admite ainda que, 
em determinadas circunstâncias, a 
lei estipulará as limitações que po-
derão atingir os direitos e as liber-
dades dos cidadãos. 
A recente Constituição da República 
Socialista Federativa da Iugoslávia, 
não obstante o princípio de que os 
direitos do homem e do cidadão se 
exercem com fundamento na pró-
pria Constituição, anula êsse enun-
ciado com as numerosas invocações 
da lei, convertida em instrumento de 
ampla regulamentação dos direitos 
fundamentais. 
A Constituição portuguêsa de 1933 
(art. 8.0 , § 2.0 ) dispõe que Leis espe-
ciais regularão o exercício da liber-
dade de expressão do pensamento, do 
ensino, de reunião e de associação. 
A remissão à lei ordinária não impri-
me nos direitos fundamentais a ga-
rantia necessária. Se o intuito fôr a 
concisão, o resultado será o esvasia-
mento da declaração de direitos, que 

passa da superlegalidade domina-
dora e firme à simples legalidade de 
fácil mudança; e isto numa hora em 
que, no Ocidente, a Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem pre-
tendeu dar ao tema caráter supra-
estatal. 
Conclui-se de tudo isso que não deve 
ser mantido o art. 150 do projeto, 
substituindo-se os artigos anteriores 
por outros textos, muitos dos quais 
deverão ser aplicáveis desde logo, in-
dependentemente de regulamenta-
ção legal. O enunciado da Constitui-
ção de 1946, nesse particular, atende 
melhor às linhas do regime democrá-
tico. Sobretudo se fôr mantido o art. 
151 do projeto, tirado do art. 18 da 
Constituição da República Federal 
Alemã e que pode ser considerado 
como sistema de defesa do regime. 
Se o regime se defende por êsse pro-
cesso, não há como temer o amplo 
enunciado democrático dos direitos e 
garantias individuais, porque contra 
os possíveis abusos haverá a respec-
tiva suspensão, declarada pelo Su-
premo Tribunal Federal. 

Todavia, o art. 151 ainda parece des-
necessário e inconveniente. 
Desnecessário, porque a suspensão de 
direitos politicos pode resultar de 
processo regular, como conseqüência 
de pena contra abusos que assumam 
caráter delituoso segundo a defini-
ção da lei. É o que está previsto no 
projeto, art. 142, I, b, e se pratica na 
legislação vigente. Além disso, a re-
pressão pela inelegibilidade é ainda 
um aspecto relevante da suspensão 
pelo menos de um dos direitos polí-
ticos (art. 147). 
Inconveniente, porque, em nosso re-
gime, não é adequada essa atribui-
ção que se pretende dar ao Supremo 
Tribunal Federal. Sabe-se que, na 
Alemanha, o dispositivo correspon-
dente tem provado bem: os chama-
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dos "juízes de Karlsrule", pronun-
ciando-se nos conflitos constitucio-
nais e políticos, fazem de seus acór-
dãos verdadeiras lições de filosofia 
política. Mas trata-se de Côrte es-
pecializada (Tribunal Constitucional 
Federal), cujos membros são eleitos 
pelas duas Casas do Parlamento e 
que coexiste com a Côrte Suprema 
Federal, incumbida de salvaguardar 
a unidade do direito federal. 

Entre nós n ã o faltariam condi-
ções aos Ministros do Supremo para 
proferir grandes decisões nos casos 
que a êles chegassem. Mas, no dia 
em que a nossa Suprema Côrte in-
terviesse em casos surgidos com a 
Revolução de 31 de março e a serem 
por ela e pelos seus podêres excep-
cionais decididos, estaríamos que-
brando uma tradição de alheamento 
do Supremo Tribunal em questões 
dessa natureza, em detrimento de 
sua alta posição na organização na-
cional. 
Milton Campos (seguem-se 21 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: prejudicada pela emenda 
n.0 359. 

o parecer do Sub-Relator !oi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 707-A 
Autor: Deputado Getúlio Moura 
Altera o TíTULO V - Das Disposi-
ções Gerais e Transitórias. 

Suprimam-se o art. 170 e, tam-
bém, seus parágrafos. 

Justificação 
Com os dispositivos cuja supressão 
advogamos, o Govêrno quer um bill 
de indenidade. 

Não se cobre apenas em relação aos 
atos de arbítrio e violência já prati-
cados. Busca a irreversibilidade para 
os que possa praticar até 15 de mar-
ço de 1967, data em que entrará em 
vigor a Constituição em elaboração 
(art. 180). 
Pede-se ao Congresso Nacional que, 
antecipadamente, exclua da apre-
ciação judicial os atos ainda em elu-
cubração no cérebro imaginoso do 
Presidente da República. Assim é 
demais. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada p e I a 
emenda n.0 828. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humber-
to Lucena) aprovado na 42.a. Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. . .... 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 



EMENDA N.o 707-B 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
O Título V passa a denominar-se 
"Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias". 
Justificação 
Com essà emenda visamos a melho-
rar a técnica legislativa do Projeto 
de Constituição e justificar o advér-
bio "simultâneamente", usado no 
art. 180. 
Realmente, mantida a técnica do 
projeto, não há nenhum outro ato a 
ser simultâneamente promulgado 
com a Constituição, eis que "As Dis-
posições Transitórias" constituem 
um simples Título (V) da Carta. 

Tramitação 
' 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. (Ret. do 
parecer). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs ...... . 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 707-C 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
Substitua-se a expressão "no dia 15 
de março de 1967", pela "na data de 
sua publicação". 
Justificação 
A clandestinidade é regra neste Go-
vêrno. Por isso, a Constituição, de 
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acôrdo com o projeto, entra em vi-
gor no dia 15 de março de 1967, in-
dependentemente de publicação. É 
o que deixa entrever o referido art. 
180. 

Getúlio Moura (seguem-se 111 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada p e I a 
emenda n.0 838/22. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 708/A 

Autor: Deputado Getúlio Moura 

Altera o CAPíTULO VI - Do Poder 
Legislativo - SEÇAO li - Da Câ-
mara dos Deputados. 
Redija-se assim o art. 40: 

"Art. 40 -A Câmara dos Depu-
tados compõem-se de represen-
tantes do povo eleitos por sufrá-
gio universal, direto e secreto, em 
cada Estado ou Território." 

Justificação 
O projeto fala apenas em voto se-
creto. Amanhã, uma lei qualquer, 
complementar ou ordinária, pode es-
tabelecer, sem violação constitucio-
nal, que os deputados federais se-
jam eleitos pelas Assembléias Le-
gislativas ou outro colégio eleitoral, 
sem a participação direta do povo. 
Dir-se-á, entretanto, que a Consti-
tuição vigente fala apenas que os 
representantes do povo serão eleitos, 
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"segundo o sistema proporcional". 
Núo há expressa referência ao voto 
direto e secreto. Mas era dispensável 
essa referência, pois a Constituição 
de 46, ao contrário da futura, não 
admite, em nenhuma hipótese, a 
eleição indireta. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humber-
to Lucena) aprovado na 42.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 708/B 
Autor: Deputado Getúlio Moura 
Altera o CAPíTULO VI - Do Poder 
Legislativo - SEÇAO V - Do Pro-
cesso Legislativo. 
No art. 5.0 , onde se lê "a maioria 
absoluta", leia-se: "dois terços". 
Justificação 
A emenda constitucional de inicia-
tiva dos deputados ou dos senadores 
0/4 de cada Casa Legislativa) e 
também quando requerida pelas As-
sembléias Legislativas (1/3 dos seus 
membros) só será considerada apro-
vada, em uma sessão legislativa, se 
obtiver 2/3 dos membros das duas 
Casas do Congresso Nacional. 
Ora, enquanto isso, se o Poder Exe-
cutivo tiver a iniciativa de propor 

emenda à Constituição, sua propos-
ta considerar-se-á aprovada se obti-
ver a maioria absoluta dos membros 
da Câmara e do Senado, reunidos 
em Congresso Nacional. 
Não entendemos o privilégio que se 
quer atribuir ao Presidente da Repú-
blica, em detrimento das prerroga-
tivas dos senadores e deputados. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 708/C 
Autor: Deputado Getúlio Moura 
Altera o CAPíTULO VI - Do Po-
der Legislativo - SEÇAO VI - Do 
Orçamento. · 
Redija-se assim o § 1.0 do art. 66: 

"§ 1.0 - Não serão objeto de deli-
beração emendas de que decorra 
aumento da despesa global ou de 
cada órgão." 

Justificação 
A função precípua do Congresso 
Nacional é elaborar o Orçamento da 
República, isto é, fixar a Receita e 
a Despesa para cada exercício finan-
ceiro. 
O projeto, entretanto, cria óbices e 
restrições à ação dos congressistas, 
transformando-a, em matéria orça-
mentária, em simples chancela do 
Poder Executivo. 
Compreendemos, dentro de uma fi-
losofia do atual Govêrno, que se 
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busque o equilíbrio orçamentário, 
meta de qualquer administrador 
responsável. Por isso, aceitamos que 
o Congresso Nacional não aumente 
a despesa global ou de cada órgão, 
na elaboração do Orçamento. Mas 
impedir emendas que alterem proje-
to ou programa ou as que visem a 
modificar o seu montante, natureza 
e objetivo, é inaceitável porque vio-
la direitos e prerrogativas inerentes 
ao próprio mandato parlamentar. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela 
prejudicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 703/D 
Autor: Deputado Getúlio Moura 
No § 2.0 do art. 59, suprima-se a ex-
pressão: 

" ... mas aos respectivos projetos 
se aplica a restrição do parágrafo 
anterior." 

Justificação 
A restrição é a de não admitir 

emendas que aumentem a despesa 
prevista. Conflita essa limitação com 
o disposto no artigo 31 do Projeto de 
Constituição, que atribui à Câmara e 

ao Senado competência exclusiva e 
ampla para dispor sôbre sua orga-
nização, criação e provimento de car-
gos. Vingando o cerceamento malsi-
nado nesta emenda, furta-se-á ao 
Plenário das Casas Legislativas a 
atribuição constante do referido arti-
go 31, para cominá-la às respectivas 
Mesas. As Comissões Diretoras (Me-
sas) do Legislativo fariam os proje-
tos de resolução, e aos Deputados e 
Senadores restaria o direito de votá-
los, nunca o de modificá-los ou aper-
feiçoá-los, como autorizava o artigo 
31. 
Getúlio Moura (seguem-se 111 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena). - aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.a 
Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821) 

Emenda rejeitada na 55.a. Sessão --
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-
ções - (Anais, 4.0 vol. pág. 826). 

EMENDA N.0 709/1 
Autor: Deputado Getúlio Moura 

Altera o TíTULO III - Da Ordem 
Econômica e Social. 

Suprima-se o § 7.0 do art. 157. 
Justificação 
A matéria nêle prevista deve ser 
objeto de lei ordinária. 
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Tramitação 
Djalma Marinho: contrário. (Ret. do 
parecer) (Observação: O p.,_:ecer é à 
Emenda n.0 709, sem indicação de itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) - aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) - apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão ·--
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

El\IENDA N.0 709/2 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
Inclua-se o seguinte artigo: 

"Art. - É reconhecido o direito de 
greve, cujo exercício a lei regula-
rá." 

Justificação 
Reproduzimos o art. 158 da Carta de 
1946, assegurando ao trabalhador o 
meio mais eficaz de defender suas 
justas reivindicações: o exercício do 
direito de greve, já regulado por lei, 
nos têrmos da Constituição vigente. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do pa-
recer). (Observação: O parecer é à emen-
da n.O 709, sem indicação de itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) - aprovado na 42.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
<ARENA) - apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 709/3 

Autor: Deputado Getúlio Moura 

Dê-se a seguinte redação ao pará-
grafo 1.0 do art. 161: 

"§ 1.0 - A exploração e o aprovei-
tamento das jazidas, minas e de-
mais recursos minerais e dos po-
tenciais de energia hidráulica de-
pendem de autorização ou conces-
são federal, dada exclusivamente 
aos Estados, aos Municípios, aos 
brasileiros natos ou às sociedades 
constituídas de nacionais, organi-
zadas no País e com capitais bra-
sileiros." 

Justificação 

Precisamos defender nossas riquezas, 
principalmente os nossos recursos 
minerais e o potencial energético de 
nossas cachoeiras e cursos de água. 
A cobiça estrangeira é cada vez 
maior. O mundo tem fome de mine-
rais de qualquer natureza. Os atô-
micos, ao lado do petróleo, do ferro, 
do cobre, justificam guerras disfar-
çadas sob outros pretextos. 

Pelo projeto, sociedades estrangeiras, 
organizadas no Brasil e com pessoas 
e capitais alienígenas, poderiam ser 
objeto de concessão para explorar os 
recursos minerais e o potencial hi-
dráulico do País. 
Precisamos vencer o subdesenvolvi-
mento, superando a economia colo-
nialista. Os simples exportadores de 
matéria-prima, para o primado de-
finitivo da industrialização, trans-
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formando as riquezas do subsolo em 
utilidades manufaturadas. 
Getúlio 1\loura (seguem-se 111 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada p e I a 
emenda n.0 280. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.a 
Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 710/1 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
Altera o CAPíTULO III - Da Com-
pdência dos Estados e Municípios. 
No § 2.0 do art. 14, inclua-se, entre 
os requisitos para a criação de novos 
Municípios, a palavra "território". 

Justificação 
Não se pode subestimar a importân-
cia do território no desmembramen-
to de novos Municípios. É preciso a 
base física estabelecida em condições 
que, somadas à renda e à população, 
permitam o nascimento de Municí-
pio com possibilidades reais de pro-
gresso. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. (0 parecer é 

à Emenda n.0 710, sem indicação de 
itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., pág 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do PIe n á r i o 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.a 
:Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 710/2 
Autor: Deputado Getúlio Moura 
Dê-se ao § 2.0 do art. 15 a redação 
que se segue: 

"§ 2.0 - Os Vereadores não per-
ceberão remuneração, mas terão 
direito a uma ajuda de custo fixa-
da, pela Câmara Municipal, de 
uma legislatura para outra, na 
forma prevista pela Constituição 
de cada Estado." 

Justificação 

O exercício do mandato de Vereador 
não pode ser inteiramente gratuito. 
Há de ter uma verba que lhe permi-
ta deslocar-se para a sede do Muni-
cípio e cobrir as despesas de alimen-
tação, estada, correspondência etc. 
Daí a nossa emenda, dentro da filo-
sofia adotada pelo projeto governa-
mental, ainda que sejamos contrá-
rios a essa pretendida gratuidade, 
pelo que, em outra emenda, manda-
mos suprimir o § 2.0 do art. 15. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pelas emen-
das números 82 .1, 365 e 52 1m. (Obser-
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vação: O parecer é à Emenda n.0 710, 
sem indicação de itens.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 710/3 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
Suprima-se o § 2.0 do art. 15. 

Justificação 
A tradição constitucional brasileira 
não contempla dispositivo sôbre re-
muneração de Vereador. É matéria 
regulada nas Constituições Esta-
duais e disciplinada na Lei Orgâni-
ca dos Municípios. Inserir, na Cons-
tituição Federal, assunto da econo-
mia dos Estados e Municípios é uma 
demasia. As Constituições de 91, 34 
e 46, superiores, sob qualquer aspec-
to, ao projeto em estudo, não se 
abalançaram a tanto. 
Em se tratando de tema polêmico, 
de repercussão diferente em cada 
Estado, guardadas as peculiaridades 
das respectivas regiões, é um êrro 
sua inserção no texto da Constitui-
ção Federal. 
Getúlio Moura (seguem-se 111 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pelas emendas 
n.0 ' 82 .1, 365 e 52 1m. 

(Observação: O parecer é à Emenda 
n.0 710, sem indicação de itens.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 711/1 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
Altera o TíTULO IV- Da Família, 
da Educação e da Cultura. 
No § 3.0 do art. 167, suprima-se a 
expressão: 

"exigido o posterior reembôlso 
dêste último." 

Justificação 
O reembôlso do valor das bôlsas con-
cedidas aos estudantes carentes de 
recursos é uma utopia, além de ine-
xeqüível, na quase totalidade dos 
casos. 
Ademais, é providência antipática, 
que só servirá para indispor os es-
tudantes contra o Govêrno. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
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(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 711/2 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
Ao art. 167, acresça-se mais um pa-
rágrafo: 

"§ 5.0 - O ensino, em todos os 
seus graus e ramos, quando mi-
nistrado em estabelecimentos ofi-
ciais da União, será inteiramente 
gratuito." 

Justificação 
O Projeto de Constituição, no art. 
167, acentua: "a educação é direito 
de todos, assegurada a igualdade de 
oportunidade etc." Não sabemos co-
mo possa a lei, na realidade, asse-
gurar a igualdade de oportunidade 
para todos, quando não estabelece a 
gratuidade do ensino, pelo menos nos 
educandários sob sua responsabili-
dade. 
As bôlsas de estudo, no Brasil, pou-
co resolvem. Em primeiro lugar, seu 
valor é, via de regra, inferior ao 
custo real das anuidades e taxas 
cobradas pelos institutos privados, 
levando êstes a cobrar a diferença 
aos próprios bolsistas. Em segundo 
lugar, a União custa a efetuar os 
respectivos pagamentos, obrigando 
estabelecimentos de ensino particular 
a exigir, dos bolsistas, além da ma-
tricula, as mensalidades. 
Ora, se o bolsista pode pagar a ma-
trícula e as mensalidades, não é êle 
carente de recursos. Se o é, não sa-
tisfaz a exigência dos colégios e ne-
ga-se-lhe o direito de fazer provas 
etc. 
Esta é a verdade notória. Não há re-
presentante do povo que a desco-
nheça. 

De resto, não podemos involuir em 
matéria de ensino. :l!:ste era gratui-
to, nos estabelecimentos oficiais da 
União e até o ano em curso, quando 
foram criadas as malsinadas taxas 
que levaram os estudantes a suces-
sivas greves de protesto. 
Getúlio Moura (seguem-se 111 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humber-
to Lucena), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol. pág. 826.) 

EMENDA N.0 712/1 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
Altera o CAPíTULO VII - Do Poder 
Executivo- SEÇÃO II- Das Atri-
buições do Presidente da República. 
Dê-se a seguinte redação ao n.0 XI, 
do art. 81: 

"XI - permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo território na-
cional, ou, por motivo de guerra, 
nêle permaneçam temporàriamen-
te." 

Justificação 
No mesmo sentido, apresentamos 
emenda ao n.0 VI do art. 8.0 do Ca-
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pítulo I - Da Competência da 
União, restabelecendo o texto da 
Constituição de 46. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prej udiclalidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena), aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.~ Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
{Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 712/2 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
Altera o CAPíTULO VII - SEÇAO 
VII - Dos Funcionários Públicos. 
O n.0 III, do art. 98, vigorará com a 
seguinte redação: 

"111 voluntàriamente, após 
trinta anos de serviços." 

Justificação 
Nos países de clima quente, situados 
sob os trópicos, a duração da vida 
humana é menor que a das regiões 
frias ou temperadas. 
No Brasil, sobretudo, em que muitos 
servidores trabalham sob condições 
de insalubridade e falta de higiene, 
o desgaste físico é prematuro e de 
fácil avaliação. 
A aposentadoria aos trinta e cinco 
anos constitui uma sentença de mor-

te. Raramente é o prêmio dos que 
deram as energias a serviço da Pá-
tria. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. {Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

El\IENDA N.0 712/3 

Autor: Deputado Getúlio Moura 

Dê-se ao § 1.0 do art. 98 a seguinte 
redação: 

"§ 1.0 - No caso do n.0 III, o prazo 
é reduzido a vinte e cinco anos, 
para as mulheres." 

Justificação 
A aposentadoria das mulheres aos 
vinte e cinco anos dispensa justifi-
cativa, tão justa, necessária e ina-
diável é a sua adoção. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 
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Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 712/4 
Autor: Deputado Getúlio Moura 

Em conseqüência das emendas que 
reduzem o prazo para aposentado-
ria, ter-se-á que alterar a redação 
da letra a do art. 99, que será assim 
redigido: 

"a) contar mais de trinta anos de 
serviço, ou, sendo mulher, 
mais de vinte e cinco anos de 
serviço." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
Pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-
ções. (Anais, 4.o vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 712/5 
Autor: Deputado Getúlio Moura 

Suprima-se o § 1.0 do art. 97. 

Justificação 
O servidor público, depois de cinco 
anos de serviço, foi sempre conside-
rado estável, de acôrdo com a tra-
dição do direito administrativo bra-
sileiro. Dispor diferentemente é en-
tregar o funcionário às mais odiosas 
perseguições politicas. Não devemos 
nem podemos retroagir em matéria 
de tanto interêsse humano e social. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho - contrário: 

"1. Dispõe a emenda sôbre a su-
pressão do § 1.0 do art. 97, que trata 
da estabilidade e efetivação do fun-
cionário público. 
2. Pelo projeto, o ingresso no ser-
viço público se fará mediante con-
curso, excetuados os cargos em co-
missão, 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 ad-
mitir a efetivação e estabilidade de 
quem não prestou concurso. O § 1.0 

do art. 97 é, assim, conseqüência do 
disposto nos parágrafos 1.0 e 2.0 do 
art. 93. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 
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Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do P 1 e n á r i o 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. CAnais, 4.0 vol., pági-
nas 820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 712/6 
Autor: Deputado Getúlio Moura 
Na letra a do § 1.0 do art. 100, onde 
se lê "ao se candidatar", leiá-se "ao 
ser eleito." 

Justificação 
Não se pode punir o funcionário 
com a pena máxima de exoneração, 
só por que êle se candidatou a um 
cargo eletivo; deve-se aguardar o 
resultado do pleito. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 
e 821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 71217 
Autor: Deputado Getúlio Moura 
Dê-se à letra b do § 1.0 do art. 100 a 
seguinte redação: 

"b) licenciado, sem vencimentos, 
se fôr estável e o mandato 
eletivo tiver remuneração." 

Justificação 
Se o projeto estabelece que o Verea-
dor não tem remuneração, não há 
nenhum inconveniente que êle exer-
ça função pública, sendo estável, e 
havendo compatibilidade de horá-
rios. Manter o projeto, nessa parte, 
é reduzir a vereança a um privilé-
gio de ricos ociosos ou de vadios de 
tôda espécie. 
Getúlio Moura (seguem-se 111 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) - aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) - apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.o vol., págs. 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 713/1 

Autor: Deputado Getúlio Moura 
Capítulo II - Da Competência da 
União. 

Redija-se, assim, o n.0 V do art. 8.0 : 

"permitir que fôrças estrangeiras 
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transitem pelo território nacional, 
ou, por motivo de guerra, nêle per-
maneçam temporàriamente." 
• 

Justificação 
É o restabelecimento, puro e simples, 
do n.0 V, do art. 5.0 , Título I, Capí-
tulo I, da Constituição Federal de 
1946, que ordena melhor a matéria, 
com estabelecer que, só por motivo 
de guerra, fôrças estrangeiras per-
maneçam temporàriamente no terri-
tório nacional. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: prejudicada pela Emen-
da n.0 843 .1. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) - aprovado na 42.8 Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) - apresentado e aprovado na 
55.8 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.8 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 713/2 
Autor: Deputado Getúlio Moura 

Suprima-se a letra c do art. 10. 

Justificação 
Trata-se de dispositivo que fere a 
autonomia dos Estados e viola prin-
cípios federativos. 
Getúlio Moura (seguem-se 112 assi-
naturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pela Emen-
da n.0 843.4. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) - aprovado na 42.8 Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) - apresentado e aprovado na 
55.8 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.8 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 714/1 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

Capítulo VII - Do Poder Executivo 
- Título I - Seção I - Do Presi-
dente e do Vice-Presidente da Re-
pública 
Ao art. 74 e §§ 1.0 , 2.0 e 3.0 

Substituam-se pelos seguintes: 
"Art. 74 - O Presidente da Re-
pública será eleito, em todo o País, 
cento e vinte dias antes do têrmo 
presidencial, por maioria absoluta 
de votos, excluídos, para a apura-
ção desta, os em branco e os nulos. 
§ 1.0 - Não se verificando a 
maioria absoluta, o Congresso Na-
cional, dentro de quinze dias após 
haver recebido a respectiva co-
municação do Presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral, reunir-
se-á em sessão pública para se ma-
nifestar sôbre o candidato mais 
votado, que se considerará eleito, 
se, em escrutínio secreto, obtiver 
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metade mais um dos votos dos seus 
membros. 
§ 2.0 - Se não ocorrer a maioria 
absoluta referida no parágrafo an-
terior, renovar-se-á, até trinta dias 
depois, a eleição em todo o País, 
à qual concorrerão os dois candi-
datos mais votados, cujos registros 
estarão automàtlcamente revali-
dados. 
§ 3.0 - No caso de renúncia ou 
morte, concorrerá à eleição previs-
ta no parágrafo anterior o substi-
tuto registrado pelo mesmo parti-
do político. 
§ 4.0 - O Vice-Presidente consi-
derar-se-á eleito em virtude da 
eleição do Presidente com o qual 
se candidatar, devendo, para isso, 
cada candidato a Presidente regis-
trar-se com um candidato a Vice-
Presidente. 
§ 5.0 - O Presidente e o Vice-
Presidente da República exercerão 
o cargo por quatro anos." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas, com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
543, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 714/2 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

Ao art. 75 e §§ 1.0 , 2.0 e 3.0 

Suprimam-se. 
Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: pela prej udicialldade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 714/3 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

Ao art. 76 e §§ 1.o e 2.o 

Substituam-se pelos seguintes: 
"Art. 76 - O Presidente e o Vice-
Presidente da República tomarão 
posse a 15 de março, em sessão do 
Congresso Nacional. 
§ 1.0 - No caso do § 2.0 do art. 74, 
a posse realizar-se-á dentro de 
quinze dias a contar da proclama-
ção do resultado da segunda elei-
ção, expirando, porém, o mandato 
a 15 de março do quarto ano. 
§ 2.0 - O Presidente da República 
prestará, no ato da posse, êste 
compromisso: "Prometo manter, 
defender e cumprir a Constituição 
da República, observar as suas leis. 
promover o bem geral do Brasil, 
sustentar-lhe a união, a integrida-
de e a independência." 
§ 3.0 

- Se, decorridos dez dias da 
data fixada para a posse, salvo 
motivo de fôrça maior, o Presi-
dente, ou o Vice-Presidente da Re-
pública, não tiver assumido o car-
go, êste será declarado vago pelo 
Congresso Nacional." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carl08 Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 714/4 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 
Ao art. 77, § 1.0 

Suprima-se. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 714/5 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 
Ao art. 79 

Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 79 - Vagando os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da 
República, far-se-á eleição sessen-
ta dias depois de aberta a última 
vaga. Se as vagas ocorrerem na 
segunda metade do período presi-
dencial, a eleição para ambos os 
cargos será feita, trinta dias de-
pois da última vaga, pelo Congres-
so Nacional, na forma estabelecida 
em lei. Em qualquer dos casos, os 
eleitos deverão completar o perío-
do dos seus antecessores." 

Martins Rodrigues (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vota-
ção em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 543, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 715 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

TíTULO V - Disposições Gerais e 
Transitórias. 

Ao art. 180 
Redija-se assim: 
"Art. 180 - Esta Constituição será 

promulgada pela Mesa do Con-
gresso Nacional e entrará em vigor 
na data da sua publicação." 

Martins Rodrigues (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 838/22. 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena e Aurélio Vianna) aprovado na 
42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 



-732-

EMENDA N.0 716 
Autor: Deputado Matheus Schmidt 

o § 4.0 do art. 134 do projeto passa a 
ter a seguinte redação: 

"§ 4.0 - Os vencimentos dos de-
sembargadores serão fixados em 
quantia não inferior à que rece-
bem, a qualquer título, os Secretá-
rios de Estado, e os dos demais 
juízes vitalícios com diferença não 
excedente a vinte por cento de 
uma para outra entrância, atri-
buindo-se aos de entrância inicial 
não menos de metade dos venci-
mentos dos desembargadores. Me-
diante convênio, a União suple~ 

mentará os vencimentos dos juí-
zes estuduais, assegurando aos de-
sembargadores remuneração não 
inferior a oitenta por cento dos 
vencimentos atribuídos ao cargo de 
Ministro do Tribunal Federal de 
Recursos." 

Justificação 
O princípio estabelecido na Consti-
tuição de 1946, de vinculação dos 
vencimentos dos desembargadores 
aos que percebem os Secretários de 
Estado, embora não venha atenden-
do aos propósitos que o inspiraram, 
de assegurar aos magistrados uma 
condigna remuneração, foi suprimi-
do no projeto. 
A mera vinculação dos vencimentos 
dos demais juízes vitalícios aos dos 
desembargadores, como figura na 
proposta do Executivo, não traz ne-
nhuma garantia aos membros da 
magistratutra estadual. Ao contrário, 
vem jogá-los na condição de reivin-
dicantes perante os outros podêres, 
comprometendo sua própria inde-
pendência, apanágio que sempre foi 
do Judiciário brasileiro. 
Ademais, relacionar os vencimentos 
dos desembargadores com os dos Mi-
nistros do TFR, além de dar à Jus-

tiça dos Estados uma garantia cons-
titucional condizente com suas no-
bres funções, em nada irá onerar a 
União, ao passo que permitirá ao 
constituinte estadual graduar a per-
centagem de acôrdo com as possibi-
lidades do Tesouro de cada unidade 
da Federação. 

Matheus Schmidt (seguem-se 118 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do P I e n á r i o 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.a 
Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstençõee 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDAS N.os 717/1 e 717/2 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal 
CAPíTULO VIII - Do Poder Judi-
ciário 
SEÇAO V - Dos Tribunais e Juízes 
Militares 

1 
Redija-se assim o § 1.0 do art. 120: 

"§ 1.0 - ~sse fôro especial poderá 
estender-se aos civis, nos casos ex-
pressos em lei, para a repressão 
dos crimes contra a segurança ex-
terna do País, ou as instituições 
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militares, com recurso ordinário 
para o Supremo Tribunal Federal." 

2 

Substitua-se o § 2.0 do art. 120 pelo 
seguinte: 

"§ 2.0 - A lei regulará a aplica-
ção das penas da legislação militar 
em tempo de guerra." 

Martins Rodrigues (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Votação -- 717/1 e 717/2. 
Requerimento de-destaque-- Emendas 

717-1 e 717-2 (MDB) -- aprovado na 
42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento de preferência apresen-
tado pelo MDB -- aprovado na 47.a Ses-
são (Anais, 4.0 vol., pág. 671). 

Encaminhamento de votação da emen-
da- Emenda rejeitada. Câmara 138 sim 
142 não e 7 abstenções. (Anais, 4.0 vol. -
pág. 680). 

EMENDA N.0 718/1 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

TíTULO I -- Da Organização Nacio-
nal 
CAPíTULO VIII - Do Poder Judi-
ciário 

SEÇAO II 
Do Supremo Tribunal Federal 

Ao art. 112, I, letra "h" 
Redija-se assim: 

"h) o habeas corpus, quando o 
coator ou paciente fôr tribu-
nal, funcionário ou autoridade 

cujos atos estejam diretamen-
te sujeitos à jurisdição do Su-
premo Tribunal Fede r a 1; 
quando se tratar de crime su-
jeito a essa mesma jurisdição 
em última instância; e quan-
do houver perigo de se consu-
mar a violência, antes que ou-
tro juiz ou tribunal possa co-
nhecer do pedido." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

El\IENDA N.0 718/2 

Autor: Deputado Martins Rodrigues 
Ao art. 112, I, letra "j" 

Suprima-se. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 544 
a 548). 
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EMENDA N.0 718/3 
Autor: Deputado Martins Rodrigues 

Ao art. 112, 111, e alíneas: 
Redijam-se assim: 

"111 - julgar em recurso extraor-
dinário as causas decidi-
das em última instância 
por outros tribunais ou 
juízes: 
a) quando a decisão fôr 

contrária a dispositivo 
desta Constituição ou a 
letra de tratado ou lei 
federal; 

b) quando se questionar 
sôbre a validade de lei 
federal em face desta 
Constituição, e a deci-
são recorrida negar 
aplicação à lei impug-
nada: 

c) quando se contestar a 
validade de lei ou ato 
do Govêrno local em 
face da Constituição ou 
de lei federal, e a deci-
são recorrida julgar 
válida a lei ou o ato; 

d) quando, na decisão re-
corrida, a interpreta-
ção da lei federal invo-
cada fôr diversa da que 
lhe haja dado qualquer 
dos outros tribunais, 
ou o próprio Supremo 
Tribunal Federal." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 718/4 

Autor: Deputado lUartins Rodrigues 
Suprima-se o parágrafo único do 
art. 112. 

Martins Rodrigues (seguem-se 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 719 
Autor: Deputado Franco Montoro 

Acrescente-se onde couber: 
"Art. - Obedecerão a critérios 
uniformes a aposentadoria dos 
empregados, a dos servidores pú-
blicos e autárquicos e a reforma 
dos militares." 

Justificação 
É princípio de justiça a igualdade de 
critérios no estabelecimento de um 
benefício social básico, como a apo-
sentadoria ou a reforma dos que tra-
balharam para a manutenção ou o 
desenvolvimento dos diversos seto-
res da vida social. 
Franco Montoro (seguem-se 110 as-
sinaturas de Deputados). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrá-
rio. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 720 

Autor: Deputado Ewaldo Pinto 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional 
CAPíTULO VII - Do Poder Exe-
cutivo 
SEÇAO VII - Dos Funcionário Pú-
blicos. 
Ao art. 98 acrescente-se o parágrafo 
seguinte: 

"§ - Atendendo à natureza espe-
cial do serviço, poderá a lei reduzir 
os limites referidos nos números II 
e III dêste artigo." 

Justificação 
Nas intensas atividades do funciona-
lismo público existem vários campos 
de execução de serviços, havendo na-
turalmente, entre êles, aquêles que, 
pelo local da execução ou pela quali-
dade do serviço, refletem, muitas 
vêzes, fisicamente ou psicologica-
mente, sôbre o funcionário, dimi-
nuindo a sua capacidade laborativa. 
A presente emenda permite, então, 
que a lei determine quais os casos 
em que se permitirá a redução do 
tempo de aposentadoria, previsto nos 
itens II e III do art. 98, verificada a 
natureza especial do serviço. 
Ewaldo Pinto (seguem-se 111 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) - aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol. pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) - apresentado e aprovado na 
55.a Sessão - (Anais, 4.0 vol. págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
- (Anais, 4.0 vol., pág. 826) 

EMENDA N.0 721 

Autor: Deputado Ewaldo Pinto 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional. 
CAPíTULO VII- Do Poder Executi-
vo. 
SEÇAO VII -Dos Funcionários Pú-
blicos. 

Suprima-se, integralmente, o art. 
94. 

Justificação 
Prevê o art. 94 do projeto o seguinte: 

"Não se admitirá vinculação ou 
equiparação de qualquer natureza 
para o efeito da remuneração do 
pessoal do serviço público." 

A nossa proposição visa à supressão 
do artigo supra, eis que o mesmo 
viola os princípios de direito admi-
nistrativo doutrinàriamente cristali-
zado, bem como fere o cânone da 
igualdade de direitos entre os cida-
dãos. 
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Não se pode admitir que para um 
trabalho igual ou equivalente haja 
distinção de rem une ração. 
Ewaldo Pinto (seguem-se 109 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accloly Filho: contrário: 
"1. Pretende a emenda a supressão 
do art. 94 do projeto. 
2. Trata-se do dispositivo que veda a 
vinculação ou equiparação de qual-
quer natureza para o efeito de remu-
neração do pessoal do serviço pú-
blico. 
3. É salutar o princípio adotado 
pelo projeto, à vista dos abusos que 
se praticaram à sombra de vincula-
ção. Quando um cargo, pelas suas 
condições, deixa ter vencimento igual 
ao de outro, a lei atribuirá a êle essa 
remuneração, sem necessidade de fa-
zer qualquer vinculação. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) - (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 722 

Autor: Deputado Ewaldo Pinto 

TíTULO III - Da Ordem Econômica 
e Social. 
Acrescente-se, onde couber, nôvo ar-
tigo, com a seguinte redação: 
"Artigo - É livre a associação pro-
fissional ou sindical dos servidores 

públicos federais, estaduais, muni-
cipais e autárquicos, sendo regula-
dos por lei a forma de sua consti-
tuição e o exercício de funções de-
legadas pelo poder público. 
Parágrafo único - A essas entida-
des, que passam a ter as prerroga-
tivas de órgãos de colaboração com 
o Estado, no estudo e na solução 
dos problemas que se relacionem 
com os trabalhos que executam e 
com a classe que representam, é 
permitido, mediante consignação 
em fôlha de pagamento de seus 
associados, o desconto das contri-
buições mensais." 

Justificação 
A Convenção n.0 87, da Organização 
Internacional do Trabalho, aprovada 
na 31.a Sessão da OIT, realizada em 
São Francisco, em 1948, dispõe sôbre 
a Liberdade Sindical e a Proteção do 
Direito Sindical. 
Aprovada e adotada por mais de 100 
países-membros da OIT, aguarda sa-
tisfação do Congresso Nacional. 

Entre as principais cláusulas da 
Convenção 87 encontram-se as se-
guintes: 

1. Os trabalhadores e empregadores 
poderão constituir livremente as suas 
organizações sem necessidade de 
autorização prévia. Não se farão dis-
criminações quanto a elas. Gozarão 
de liberdade sindical todos os traba-
lhadores e empregadores, em sentido 
amplo. Serão abrangidos, assim, in-
clusive, os funcionários públicos (art. 
2.0); 

2. as organizações de trabalhadores 
e empregadores terão o direito de 
elaborar livremente os seus estatutos 
e regulamentos, de eleger, também 
livremente, seus representantes, de 
organizar a gestão e atividade dos 
mesmos e de formular seu programa 
de ação (art. 3.o); 
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3. não se permitirá aos Podêres Pú-
blicos qualquer intervenção na cons-
tituição, organização e administra-
ção das entidades sindicais, e que 
implique em cerceamento ou limita-
ção ao exercício do direito sindical 
(arts. 3.0 e 4.o); 
4. admitir-se-á que as organizações 
de trabalhadores e empregadores se 
congreguem em federações e confe-
derações, e, a estas, atribuir-se-á a 
prerrogativa de se filiarem às orga-
nizações internacionais de trabalha-
dores e de empregadores; 
5. preservar-se-á, contudo, o res-
peito à lei, no exercício dos direitos 
reconhecidos aos trabalhadores e em-
pregadores, e às suas organizações, 
pela Convenção. Mas a legislação na-
cional deverá amoldar-se às garan-
tias convencionais (artigo 8.0 ). 

A fim de que a liberdade sindical e 
a proteção do direito sindical sejam 
efetivamente asseguradas em nosso 
País, inclusive aos servidores públi-
cos, é que propomos a presente 
emenda. 
Ewaldo Pinto (seguem-se 115 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
Pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) - aprovado na 42.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577). 

Obs. não consta a votação desta emenda. 

EMENDA N.0 723 

Autor: Deputado Celso Amaral 
Inclua-se no Título III- Da Ordem 
Econômica e Social, logo após o art. 

158 do presente Projeto de Const!-
tuição, o seguinte: 

"É computado, tão-somente para 
efeito de aposentadoria, o tempo 
de serviço não cumulativamente 
prestado por funcionários ou por 
trabalhador de qualquer categoria, 
que comprovem haver contribuído, 
compulsoriamente, durante êsses 
períodos, para o IP ASE ou quais-
quer dos diferentes órgãos de pre-
vidência social. 
Parágrafo único - Os proventos 
do funcionário ou trabalhador apo-
sentado nos têrmos dêste artigo 
serão pagos pelo Tesouro Nacional 
ou pelo órgão de previdência so-
cial, proporcionalmente aos perío-
dos de serviço público e trabalho 
em instituição de caráter privado." 
Celso Amaral (seguem-se 111 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 724 

Autor: Deputado Ewaldo Pinto 
TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal. 
CAPíTULO VII - Do Poder Exe-
cutivo. 
SEÇAO VII - Dos Funcionários Pú-
blicos. 
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Dê-se ao § 2.0 do art. 99 a seguinte 
redação: 

"§ 2.o - Os proventos de inativi-
dade serão revistos sempre que, 
por motivo de alteração do poder 
aquisitivo da moeda, se modifica-
rem os vencimentos dos funcioná-
rios em atividade, e nas mesmas 
bases dêstes." 

Justificação 
Na presente emenda, acrescentamos 
ao § 2.o do artigo 99 a expressão "e 
nas mesmas bases dêstes." 
Justificável êste acréscimo, pois se 
vingasse a aprovação do texto do 
projeto ficaria o mesmo sujeito a in-
terpretações parciais e prejudiciais 
ao inativo. 
Ewaldo Pinto (seguem-se 111 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a. Sessão. (Anais, 
4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.6 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 725 

Autor: Deputado Ewaldo Pinto 
TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal. 
CAPíTULO VII - Do Poder Exe-
cutivo. 
SEÇAO VII - Dos Funcionários Pú-
blicos. 
Suprima-se o § 3.0 do art. 99. 

Justificação 
Aqueles que, após 35 ou mais anos de 
atividades oferecidas ao serviço pú-
blico, se aposentam, não podem e 
não devem ser negadas as vantagens 
da inatividade, com o recebimento 
da totalidade de seus proventos, ain-
da que êstes ultrapassem o daqueles 
que continuam em atividade. 
:G:ste é o objetivo da presente emenda. 
Ewaldo Pinto (seguem-se 87 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: contrário: 

"Emenda n.0 438 
Autor: Senador Aurélio Vianna 

Emenda n.0 130 
Autor: Deputado Nelson Carneiro 

Emenda n.0 387 
Autor: Senador José Guiomard 

Emenda n.0 725 
Autor: Deputado Ewaldo Pinto 

PARECER 
1. A Constituição de 1934 (art. 170, 
n.0 7) tinha dispositivo equivalente 
ao do art. 99, § 3.0 , do projeto. Já 
dispunha aquela Carta que os pro-
ventos da aposentadoria não pode-
riam exceder os vencimentos da ati-
vidade. 
2. A Constituição de 1946 suprimiu 
êsse preceito. 
3. Da supressão, resultaram leis 
concessivas de vantagens aos servi-
dores que se aposentam ou se refor-
mam, de tal modo que o poder pú-
blico passou a estimular o funcioná-
rio a transferir-se para a inativida-
de ou reserva. 
4. Ao contrário de premiar o ser-
vidor que se mantém na atividade, a 
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lei entendeu de dar melhor remune-
ração àquele que se aposenta. 
5. Sôbre isso, Seabra Fagundes es-
creveu que: "Esta prática, onerosa 
para o tesouro público e desestimu-
lante da dedicação ao serviço, en-
contraria corretivo na simples res-
tauração, alcançando civis e milita-
res, da sábia regra do art. 170, pará-
grafo 7.0 , da Constituição de 1934, 
em que se proibia excedessem os 
proventos da inatividade aos do ser-
viço ativo". (Revista de Direito Ad-
ministrativo, 43/18). 
6. Parece salutar a restauração do 
dispositivo da Constituição de 1934. 
7. Opino pela rejeição das emen-
das. - Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

O parecer do Sub-Relatnr foi subscrl-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.o vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
<ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 726 
Autor: Deputado Herbert Levy 

Acrescente-se o seguinte parágrafo 
segundo ao art. 8.0 do projeto, cujo 
parágrafo único passará a ser pará-
grafo primeiro: 

"§ 2.0 - Os Estados terão igual-
mente competência supletiva pa-
ra legislar sôbre direito proces-
sual, respeitada a lei federal." 

Justificação 
1. Muito embora doutrinàriamente, 
não se deva e nem se possa confun-
dir processo com organização judi-
ciária, contudo, a realidade prática 
na ocorrência dos fatos jurídicos e 
na necessidade de prevenir ou re-
parar a violação do direito não pode 
deixar de impressionar todos quan-
tos lidam dentro do organismo ju-
diciário, fazendo sentir, de maneira 
angustiante, a necessidade que se 
impõe dessa faculdade supletiva 
concedida pela emenda ora propos-
ta, que nada mais é do que obser-
vação já feita em 1891, no sentido 
de que não se pode, de maneira ri-
gorosa, sem prejuízo para a distri-
buição da justiça, dissociar processo 
e organização judiciária. 
2. As discussões havidas no Con-
gresso Constituinte de 1891, quanto 
à competência para legislar sôbre 
direito substantivo ou material e 
sôbre direito adjetivo ou formal, fo-
ram expostas por Barbalho. 
E o que se pode verificar é que a 
preocupação dos constituintes de en-
tão era de fortalecer a federação, 
sem pôr em risco a unidade da Pá-
tria, cuja desagregação os atemori-
zava. 
Lembra o emérito constitucionalista 
que a Comissão incumbida pelo Go-
vêrno Provisório de organizar o Pro-
jeto de Constituição da República 
atribuía ao Congresso Nacional a 
codificação das leis cíveis, comerciais 
e as de processo, salvo aos Esta-
dos o direito de alterá-las "em or-
dem e adaptá-Ias convenientemen-
te às suas condições peculiares". 
Mas a Constituinte de 1891, que te-
ria a tendência generalizada para a 
ampla soberania dos Estados Fede-
rados quanto à elaboração legislati-
va do direito em todos os seus ra-
mos - seguindo o exemplo dos Es-
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tados Unidos da América -, afinal 
fixou-se no dispositivo vencedor con-
tido no art. 34, n.0 23, segundo o 
qual à União ficou reservada a com-
petência para legislar sôbre direito 
civil, comercial, penal e processual 
da justiça federal. 
É que, segundo observação do Sena-
dor José Hygino, na grande repúbli-
ca norte-americana "as colônias ti-
nham instituições diversas, oriundas 
de antecedentes baseados em costu-
mes e hábitos peculiares. 
Mas, no Brasil, onde havia homoge-
neidade de costumes, de raça e 
unidade de língua, seria temeridade 
desfazer-se a unidade de um dil'eito 
privado já constituído. 
Lá, temeridade seria impor-se a uni-
ficação do direito às unidades fede-
rativas de formação heterogênea; 
mas, aqui, a temeridade seria justa-
mente desfazer a unidade nascida 
com a própria nação. 
Entretanto, o Congresso de 1891, de-
sejando fortalecer a federação, sem 
pôr em risco a unidade da Pátria, 
deixou aos Estados a competência 
para legislar sôbre o processo e a 
organização judiciária, que, já en-
tão, não se podiam fàcilmente disso-
ciar, como afirmava o senador Gon-
çalves Chaves, assinalando que "as 
leis do processo consideram-se como 
fazendo parte do que se chama or-
ganização judiciária" e "o direito 
precisa de órgão para ser aplicado 
e são as instituições judiciárias que 
lhe dão vida e ação", derivando a 
necessidade de respeitar-se a diver-
sidade das organizações judiciárias 
dos Estados, observados os princípios 
comuns que são a garantia da li-
berdade e da justiça. Mas, ressalva-
va o parlamentar: "em país cujos 
Estados diferem nas condições de 
povoamento e adiantamento, a cons-
tituição da magistratura, regras do 
processo, os recursos, alçadas, condi-

ções de celeridade dos processos, 
não podem ser uniformes" (cfr. Bar-
balho, Constituição Federal, Comen-
tários - 2.a edição, 1924). 

3. As observações do constituinte 
de 1891 são exatas, hoje mais do 
que então. 
A vastidão do território pátrio, a 
marcha acelerada para o progresso 
geral do País em todos os seus qua-
drantes, impõem essa realidade que, 
no campo do direito, não se pode 
desconhecer, sem criar entraves ao 
desenvolvimento das diversas re-
giões que são indissoluvelmente liga-
das na formação da Pátria comum 
pela ordem, pela tradição e pela 
"comunhão da língua e da liberda-
de" de que falava Rui Barbosa. 
4. A competência privativa da 
União para legislar sôbre direito pro-
cessual apareceu na carta de 1934 
(art. 5.0 , XIX, a) ditada pela cor-
rente de opinião vencedora de que 
a unidade processual fortaleceria a 
unidade nacional. 
Porém, se por um lado, em verda-
de, a competência federal para legis-
lar sôbre direito processual não pa-
dece de censura sob o prisma em 
que o colocava o senador Gonçalves 
Chaves em 1891, de que devem ser 
respeitados em todo País "princí-
pios comuns", por outro lado é ine-
gável que, desbordando dessa esfe-
ra de normas e diretrizes gerais, a 
inclusão, pura e simples, do direito 
processual no âmbito da competên-
cia privativa da União, tem acarre-
tado, na fase atual de crescimento 
generalizado do País, entraves que 
uma tal exclusividade legislativa 
vem opondo à boa organização e 
distribuição da justiça. 
5. Justiça rápida e barata é o ideal 
de todo país democrático. 
l!:sse objetivo, contudo, não se pode 
atingir para assegurar o gôzo, em 
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sua plenitude, dos direitos e garan-
tias individuais que a própria Car-
ta Magna proclama, se os Estados, 
geogràficamente situados em regiões 
diferentes, desencontrados pelas 
condições de localização, de vias in-
ternas de comunicação, de instru-
ção, de produção, de comercialização, 
de industrialização e de possibilida-
des financeiras, continuarem todos 
jungidos a uma lei única de pro-
cesso federal sem a faculdade de, 
sôbre a matéria, legislarem supleti-
vamente, enquanto o Congresso Na-
cional, na sua competência maior, 
não julgar oportuno legislar sôbre 
aquilo que a Unidade Federativa ha-
ja regulado supletivamente, para 
atender às necessidades próprias, 
tendo em vista a evolução contínua 
que hodiernamente se verifica nas 
condições sociais do País e do mun-
do. 

6. Aliás, a competência supletiva 
dos Estados para legislarem sôbre o 
processo foi, por contraditório que 
possa parecer, consignada na Carta 
outorgada de 1937, que ferira a fun-
do a Federação e, no entanto, dis-
punha expressamente que, indepen-
dentemente de autorização, os Es-
tados podiam legislar, no caso de 
haver lei federal sôbre a matéria, 
para suprir-lhe as deficiências ou 
atender às necessidades locais, des-
de que não dispensassem ou dimi-
nuíssem as exigências da lei fede-
ral, ou, não havendo lei federal, até 
que esta regulasse devidamente os 
diversos assuntos previstos, entre os 
quais o processo judicial e extrajudi-
cial (art. 18, g). 

De sorte que, pode-se argumentar: se 
a própria orientação centralizadora 
da Carta imposta em 1937 reconhe-
cia a necessidade que têm os Esta-
dos de suprir as falhas ou a inexis-
tência de leis federais de processo, 

não é possível recusar-lhes tal com-
petência subsidiária nos dias atuais, 
em que urge estimular, de tôdas as 
formas, o desenvolvimento e a boa 
administração dos Estados e dos Ter-
ritórios de nosso imenso País. 
7. A emenda proposta é uma ne-
cessidade inadiável e em nada fere 
o direito prioritário da União, de 
modificar e até revogar as leis su-
plementares de processo elaboradas 
pelos Estados, quando estas violarem 
o Código de Processo Federal ou fo-
rem consideradas nocivas ao inte-
rêsse nacional. 
Mas, privarem-se os Estados de -
atendendo às suas peculiaridades lo-
cais que já em 1891 preocupavam 
os constituintes - complementarem 
as leis federais do processo, para a 
boa organização e o normal fun-
cionamento de seu aparelho judiciá-
rio, seria, atualmente, data venia, 
em muitos casos, tornar letra morta 
direitos e garantias individuais con-
substanciados no Capítulo Especial 
que o Projeto de Constituição con-
sagra para prover à segurança, à 
tr:mquilidade e à prosperidade dos 
cidadãos, e, pois, da família. 
Herbert Levy (seguem-se 115 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 
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E!\'IENDA N.0 727 

Autor: Deputado Herbert Levy 
Acrescentem-se ao art. 53 do proje-

. to os seguintes § § 4.0 e 5.0 : 

§ 4.0 - Os prazos para aprecia-
ção de projetos de lei do Presiden-
te da República serão contados 
sucessivamente para cada um dos 
que forem enviados conjunta-
mente, salvo quando se tratar de 
leis de aplicação interdependente, 
caso em que tais prazos serão co-
muns para a apreciação dos pro-
jetos interligados, mas, nesta hi-
pótese, considerar-se-ão aumen-
tados de um têrço. 
§ 5.0 - O Presidente da Repúbli-
ca não poderá enviar ao Congres-
so novos projetos para a tramita-
ção extraordinária prevista neste 
artigo, enquanto não decorridos os 
prazos para a apreciação dos pro-
jetos remetidos anteriormente." 

Justificação 

A prefixação de prazos para apre-
ciação de leis que o Executivo julgue 
de urgente necessidade encontra 
plena justificativa nas condições da 
rápida evolução econômica e social 
do País, que, nesse sentido, recebe 
hoje salutar impulso. 
Daí a alteração do processo tradi-
cional da elaboração legislativa, por 
sua natureza morosa, até mesmo co-
mo defesa da estabilidade das ins-
tituições e do regime. 
Todavia, mister se faz preservar a 
função específica do Congresso, que 
é a da elaboração das leis. 
Para isso será necessário preestabe-
lecer o número de projetos que o 
Executivo poderá mandar conjunta-
mente para apreciação dentro dos 
prazos restritos dêste artigo, de for-
ma a resguardar a função e a prer-
rogativa essenciais do Congresso, 

prevenindo a hipótese de receber 
para deliberação, simultâneamente 
ou a curtos intervalos, vários proje-
tos de relevante importância, e de 
tal forma que não tenham os parla-
mentares o tempo indispensável pa-
ra estudo, elaboração de emendas e 
votação, com a conseqüência de es-
gotar-se o prazo fatal e o Executivo 
outorgar as leis projetadas, investin-
do-se, dessarte, de atribuições espe-
cíficas e inalienáveis do Poder Le-
gislativo. 
Herbert Levy (seguem-se 118 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 728 

Autor: Deputado Floriano Rubim 
Acrescente-se onde convier: 

"Art. - Serão somados, para 
efeito de aposentadoria do funcio-
nário ou do trabalhador, os tem-
pos de serviço, não cumulativos, 
por êles prestados como contri-
buintes de diferentes órgãos da 
Previdência Social, qualquer que 
seja a sua natureza." 

Justificação 

A aposentadoria representa, tanto 
para o funcionário público, como 
para o trabalhador, o coroamento 
de muitos anos de atividades. O ci-
dadão, ao ingressar numa emprêsa, 
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cheio de vitalidade, leva sua capaci-
dade criadora em troca de recursos 
para manutenção própria e da fami-
lia, enquanto descortina no futuro a 
oportunidade que lhe dá o Estado 
de um repouso para os últimos dias. 
A Previdência Social foi instituída, 
exatamente, para propiciar a quem 
trabalha, no serviço público ou pri-
vado, e mediante desconto mensal, 
acumular o seguro social restituível 
após determinado volume de contri-
buições. O Govêrno Federal acaba 
de unificá-la, englobando todos os 
órgãos previdenciários num único 
Instituto. Contudo, há clamorosas 
injustiças que devem ser corrigidas, 
e, dentre elas, a mais gritante e sen-
tida diz respeito ao tempo de servi-
ço prestado pelo trabalhador e o 
desconto para diferentes institutos 
de previdência, que não se somam 
para fins de aposentadoria. O mes-
mo acontece com o funcionário pú-
blico quando passa a exercer outra 
atividade privada. 
A nova Constituição poderá corrigir 
essa injustiça, estabelecendo defini-
tivamente, excetuados os casos ver-
dadeiramente excepcionais, que o 
tempo de aposentadoria será um só 
para todos, eliminando as distorções, 
e que para êsse fim sejam somados 
tempos de serviço prestados a dife-
rentes setores de atividade, público 
ou privado, com a correspondente 
identificação das contribuições re-
colhidas a quaisquer órgãos da Pre-
vidência Social, quer pelo trabalha-
dor, quer pelo funcionário público. 
Com estas considerações, e juntan-
do os fundamentos que justificam 
melhor a emenda, apelamos para a 
compreensão e espírito de justiça 
que norteiam os nobres colegas, de 
cuja colaboração vai depender sua 
aprovação. 
Floriano Rubim (seguem-se 119 as-
sinaturas de Deputados). 

FUNDAMENTOS A QUE SE REFE-
RE A JUSTIFICAÇÃO DA EMENDA 

N.0 728 

Apesar do preceito constitucional de 
que "todos são iguais perante a lei", 
existe uma classe de trabalhadores 
à margem do direito à aposentado-
ria aos 35 anos de tempo de serviço. 
2. Trata-se dos atuais funcionários 
públicos que trabalhavam anterior-
mente em emprêsas particulares e, 
reciprocamente, daqueles que deixa-
ram o funcionalismo público para 
trabalhar em emprêsas privadas. 
3. Seria, pois, da máxima justiça 
que a nova Constituição pudesse in-
cluir, entre os seus preceitos, que 

SERÃO SOMADOS, PARA EFEITO 
DE APOSENTADORIA DO FUN-
CIONARIO OU DO TRABALHA-
DOR, OS TEMPOS DE SERVIÇOS, 
NÃO CUMULATIVOS, POR l!:LES 
PRESTADOS COMO CONTRI-
BUINTES DE DIFERENTES óR-
GÃOS DA PREVID:l!:NCIA SOCIAL 
QUALQUER QUE SEJA A SUA 
NATUREZA. 

Ficaria perfeitamente ajustado no 
Título III - Da Ordem Econômica e 
Social, logo após o art. 158 do nôvo 
Projeto de Constituição. 
4. Dado que o espírito revolucioná-
rio procura imprimir, na nova Car-
ta que irá reger os destinos do Bra-
sil, normas concretas de efetiva jus-
tiça, ao mesmo tempo que corrigir as 
distorções surgidas com base em al-
guns artigos da Constituição de 1946, 
do que resultavam privilégios para 
uns e prejuízos para outros e para 
a Nação, pois que aquêles não defi-
niam com clareza os seus objetivos, 
seria esta uma boa oportunidade 
para mostrar que está atento a to-
dos os problemas, nada lhe esca-
pando. 
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5. Ora, um cidadão que tenha tra-
balhado, por exemplo, dos 14 aos 30 
anos em emprêsas particulares, se 
ingressa no serviço público, não 
contará aquêle tempo para se apo-
sentar. Até aí nada de mais, por-
que ainda poderá aposentar-se aos 
65 anos. Mas se ingressar aos 39? 
Chegará à compulsória? Sua saúde o 
permitirá, quando se sabe que ex-
pendeu esforços e gastou energias 
em excesso, reduzindo v. sua capaci-
dade de viver mais longamente? E 
se êle entrou no serviço público com 
aquela idade e depois resolveu pas-
sar para uma emprêsa privada? E 
se nêle permaneceu? Se permane-
ceu, poderá aposentar-se aos 50 
anos, ou menos, computados os tem-
pos de licença-prêmio e outros que 
às vêzes a lei concede. Aí entra um 
dos precedentes que revelam não es-
tar havendo um tratamento justo. :É 
que o tempo até os 18 anos de idade 
será computado para a aposentado-
ria, quando na realidade durante êle 
não foi contribuinte do IPASE ou 
órgão congênere e sim do IAP, ou 
nem contribuinte foi. 

a) quem sai <las sociedades de 
economia mista, como Banco 
do Brasil, Petrobrás etc., sem 
jamais contribuir para o .... 
IP ASE, se ingressa no serviço 
público federal, ou nas autar-
quias federais, averba êsse 
tempo para efeito de aposen-
tadoria; 

b) os que serviram em emprêsas 
privadas e que, depois de pas-
sarem para o serviço público, 
ao verem as mesmas transfor-
madas em estabelecimentos 
dessa natureza, vão buscar o 
tempo ali prestado (anterior à 
transformação, e é a lei que o 
permite) e o averbam para 
efeito de aposentadoria; 

c) o próprio Estatuto dos Fun-· 
cionários Públicos Civis da 
União foge à rigidez dos pre-
ceitos constitucionais, ao con-
ceder o benefício aos anteriores 
contribuintes de outros institu-
tos que nào o IPASE ou con-
gênere, como é o caso dos ser-
vidores de autarquiGs e outros 
quaisquer trabalhadores, que 
tenhum sido remunerados pe-
los cofres públicos, embora sem 
a condição de funcionários. 
Neste caso estão os garis das 
prefeituras e o pessoal de 
obras; 

d) também os ex-alunos das es-
colas militares e de enferma-
gem, que não contribuíram 
para qualquer instituto, podem 
contar o tempo de estudo para 
efeito de aposentadoria e dis-
ponibilidade. 

7 . Se todo e qualquer tempo de 
serviço puder ser computado para a 
aposentadoria, desde que comprova-
damente haja havido contribuição 
para a Previdência Social, eliminar-
se-á para muitos o motivo de sua 
estagnação, representado pela idéia 
de insegurança individual que a mu-
dança de esfera de atividade signi-
ficaria em relação ao seu patrimô-
nio, no caso o tempo de serviço com 
vistas à aposentadoria, e também se 
proporcionarão vantagens sociais e 
individuais, como: 

a) o cidadão poderá sair tranqüi-
lamente de uma emprêsa pri-
vada para o serviço público, ou 
dêste para aquela, num caso e 
noutro podendo :sentir-se mais 
útil ou encontrando mais opor-
tunidade, conforme o seu grau 
de emulação. Haja vista, aqui, 
que os que se formam em cur-
sos superiores, ou desenvolvem 
certos pendores, como para 
línguas, artes manuais, pesqui-
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sas, etc., se vêem forçados, de-
vido ao tempo que perde-
ram (!), a permanecer na es-
fera do trabalho em que atua-
vam há 10, 15 ou 20 anos. Dai 
em diante, por ser inconve-
niente dela saírem, ali conti-
nuam, já então desajustados, 
revoltados, sem esperança e 
sem poderem dar uma contri-
buição mais efetiva ao País, tu-
do por causa da sua preocupa-
ção quanto ao futuro, repre-
sentado pela almejada aposen-
tadoria; 

b) a iniciativa privada lucraria 
com a perspectiva de receber 
homens experientes em ativida-
des privativas do serviço públi-
co, mas que ela subsidiàriamen-
te emprega, em virtude das re-
lações que com aquêle mantém, 
principalmente no caso das 
grandes emprêsas. Muitos fun-
cionarws, sabendo que não 
iriam perder um patrimônio 
constituído pelos anos de ser-
viço, ingressariam nela, quer 
por conta própria, quer como 
empregados, pondo em prática 
o que aprenderam nos cursos 
que fizeram, durante os quais 
descobriram inclinações que 
ainda não sentiam quando há 
10 ou 15 anos ingressaram no 
serviço público; 

c) a administração pública lucra-
ria da mesma forma, pois teria 
oportunidade de receber ele-
mentos qualificados e experien-
tes, dotados de capacidade or-
ganizadora e seriedade de pro-
pósitos, vindos da iniciativa 
privada, onde, por diferentes 
motivos, não mais desejam per-
manecer, nada impedindo, tam-
bém, que para ela voltem, se, 
depois de dada a sua contri-
buição, sentirem que ali serão 
mais úteis ou terão mais fu-
turo. 

8. Essa não-comunicação entre os 
tempos de serviços prestados nas di-
ferentes esferas de atividades tem 
sido altamente prejudicial: 1) para 
o cidadão, porque o desencanto tor-
na-o menos produtivo e menos es-
perançado, dando-lhe, nos casos em 
que sente ter escolhido o caminho 
errado, uma impressão de inutilida-
de forçada; 2) para aquelas esferas, 
porque ambas se privam de contri-
buições que lhes poderiam ser de 
grande valor, pois inúmeros são os 
casos concretos, alguns sabidos de 
todos, de indivíduos que muito mais 
teriam dado de si se tivessem podi-
do transferir-se de uma a outra, en-
quanto que, permanecendo onde es-
tavam, por fôrça do empenho de 
não perderem o patrimônio repre-
sentado pelo seu tempo de serviço, 
o que é mais que justo, foram-se 
obrigando a produzir um mínimo ou 
então terminaram conformados com 
a inutilidade de uma eterna espera 
do tempo da aposentadoria. 
9. Poder-se-á contrapor, para jus-
tificar a falta de comunicabilidade 
dêses tempos de serviços, a questão 
relacionada com o pagamento dos 
proventos, na suposição de que iriam 
recair na totalidade sôbre o Tesou-
ro Nacional. Seria absurdo admitir-
se a mentalidade de que é êle ines-
gotável e que tudo para êle deva ser 
transferido, nas questões sociais. 
Uma das muitas fórmulas para o 
pagamento poderá resultar num ali-
vio ao Tesouro e até mesmo no sur-
gimento de uma nova mentalidade. 
A intercomunicação em si não é um 
mal e sim um bem. 
10. Com a unificação da Previdên-
cia Social, por que não incluir o 
IPASE e transferir para êste a res-
ponsabilidade que agora cabe ao 
Tesouro? Por que não fazer com que 
o funcionário, como ocorre com os 
contribuintes dos IAPs, contribua 
para a sua aposentadoria? Isso feito, 
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que impedirá de haver a intercomu-
nicação? Ou então, se não feito, a 
responsabilidade no pagamento dos 
proventos poderá ser dividida pro-
porcionalmente ao tempo de servi-
ço entre o Tesouro e a Previdência 
Social, desde que centralizado e úni-
co o processo de atendimento do be-
neficiário, para que não sofra o tor-
mento da incerteza, do parcelamen-
to e das filas, na velhice digna da 
máxima consideração. 

11. O atual critério, impedindo a 
comunicação exatamente para aquê-
les que mais trabalharam, como os 
que penderam para as emprêsas pri-
vadas ainda jovens, nelas trabalhan-
do de sol a sol por 10, 15 ou mais 
anos, e que daí, corajosamente, se 
transferiram para o serviço público, 
sabendo que jamais deixariam de 
trabalhar, antes dos 70 anos, tem 
algo de crueldade, quando já foi de-
monstrado que os que se vincularam 
ao serviço público aos 14 anos, sem-
pre trabalhando em meio expedien-
te, poderão aposentar-se até antes 
dos 50. 

12. É de notar-se que aquêles que 
passaram muitos anos nas emprêsas 
privadas, quando ingressam no ser-
viço público mantêm sempre a no-
ção de responsabilidade ali adquiri-
da, se não por convicção, pelo menos 
por hábito. E quando a passagem é 
inversa, quase sempre é porque bus-
cam não apenas vantagens e sim 
também m a i s responsabilidades. 

Quantos engenheiros, médicos, eco-
nomistas, contadores, advogados, 
professôres, agrônomos, veterinários, 
sem falar nas atividades em bancos, 
companhias de seguros, laboratórios, 
organizações de pesquisas, levanta-
mentos, construções, etc., quantos 
não poderiam ser recrutados por 
uma ou outra esfera, com reais e 
valiosos proveitos para ambas as 
partes! 

13. A nova Constituição poderá 
corrigir essa injustiça e libertar o ci-
dadão de uma das maiores causas da 
falta de perspectiva de melhora de 
vida (principalmente para os que 
começaram a trabalhar cedo na vida 
e que na idade madura, aos 30 ou 
35 anos, lograram adquirir um maior 
treino ou um aperfeiçoamento atra-
vés de cursos), proporcionando-lhe 
sair de uma esfera e ingressar na 
outra, sem prejuízo, e antes com 
proveito recíproco. Poderá e deverá 
estabelecer definitivamente, exce-
tuados os casos verdadeiramente ex-
cepcionais, que o tempo de aposen-
tadoria será um só para todos, eli-
minando as distorções, sem justifi-
cativa ponderável, daqueles casos 
ridículos de aposentadoria de privi-
légios, consagradoras do parasitismo 
e da indolência de alguns grupos. 
Como deverá eliminar para sempre 
as possibilidades de novas lutas por 
novos privilégios, como as tentati-
vas de aposentadoria aos 25 anos, 
que, isto, sim, arruinaria o Tesouro! 
É uma sugestão o acima exposto. Se 
adotada ou se fórmula melhor fôr 
encontrada, além de revelar uma 
preocupação pela justiça sem discri-
minações, maiores horizontes abri-
rá para os cidadãos e para o País. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário 
(Ret. de 12-1-G7). 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
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55.11 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.11 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

El\IENDA N.0 729 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Incluam-se, no projeto, os seguintes 
artigos: 
Nas "Disposições Gerais" ou onde 
couber: 

A 
"Art. - A União despenderá, 

anualmente, quantia não inferior a 
três por cento da sua receita tri-
butária no combate aos efeitos da 
sêca e na promoção do desenvolvi-
mento econômico e social do Nor-
deste. 
§ 1.0 - Um têrço dessa quantia será 
depositado em caixa especial, des-
tinado ao socorro das populações 
atingidas pelo fenômeno climático, 
podendo essa reserva, ou parte dela, 
ser aplicada a juro módico, con-
soante as determinações legais, em 
empréstimos a agricultores e indus-
triais estabelecidos na região. 
§ 2.0 - Os Estados da região deve-
rão aplicar, pelo menos, três por 
cento de sua receita tributária na 
construção de açudes, poços e ser-
viços de irrigação, em regime de 
cooperação e ainda em outros ser-
viços necessários à assistência das 
suas populações." 

B 
Na Seção "Do Orçamento": 

"Art. - Serão consignados no 
Orçamento, anualmente, recursos 
nunca inferiores a três por cento 
da renda tributária, arrecadados no 
exercício anterior ao da remessa da 
proposta orçamentária da União ao 
Poder Legislativo, destinados ao 
combate aos efeitos da sêca e à pro-

moção do desenvolvimento econô-
mico e social do Nordeste. 
Parágrafo único - Não se incluem 
nos recursos de que trata êste ar-
tigo aquêles especificamente atri-
buídos à Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste pela le-
gislação que a criou e regula." 
Justificação 
O Projeto de Constituição é omisso 
no que toca ao assunto. Mas somos de 
opinião que os dispositivos constantes 
da emenda são da mais alta conve-
niência, vez que, a rigor, interessam 
à Nação brasileira e não, apenas, a 
uma região. 
O subdesenvolvimento é impeditivo à 
integração nacional, e esta é dever 
básico do Estado contemporâneo. O 
Nordeste concentra um têrço 0/3) 
da população do País e representa 
um quinto (1/5) do território nacio-
nal. 
A recolocação dos três por cento na 
nova Carta tranqüiliza a região, fato 
que constitui fator indispensável a 
uma política desenvolvimentista, de-
monstrando, assim a coerência do 
Govêrno, que fêz o Nordeste andar 
e crescer econômicamen te. 
Nos dias que correm, o problema não 
se cinge a tratar de combater sêcas, 
ainda que estas sejam uma ameaça 
real e constante, mas consiste, prin-
cipalmente em promover o desenvol-
vimento econômico de uma região 
paupérrima, o qual contribuirá para 
reduzir os efeitos das sêcas a expres-
são menor. 
Os recursos provindos da União, na 
percentagem fixada, independerão, 
como já acontece atualmente, daque-
les que, na forma da legislação ordi-
nária, são especificamente destina-
dos à Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste. 
Além disto, com a norma contida no 
§ 3.0 , competirá, também, aos Esta-
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dos situados na região a reserva, em 
igual percentagem, de recursos a se-
rem aplicados em projetos de açu-
dagem, abertura de poços, irrigação 
e outros serviços em cooperação. 
A emenda tem, pois, sentido nacio-
nal e merece ser aprovada. 
Wilson Gonçalves (seguem-se 22 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável (Ret. de 
3-1-67). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 
Aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 

vol., pág. 572). 
Requerimento de preferência - para 

emendas destacadas - (ARENA) . 
Apresentado e aprovado na 53.a Sessão 

(Anais, 4.0 vol., págs. 799/801). 
Requerimento para votação em bloco 

- emendas destacadas (ARENA). 
Apresentado e aprovado na 53.a Sessão 

(Anais, 4.0 vol. pág. 801). 
Encaminhamento de votação das 

emendas - 53.a Sessão (Anais - 4.0 

vol., págs. 801/807) . 
Emenda rejeitada na 53.a Sessão. (Câ-

mara: 107 sim x 94 não e 8 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 811). 

Declaração de voto - 53.a Sessão 
(Idem, idem, págs. 811/813). 

EMENDA N.0 730 
Autor: Deputado Dias Menezes 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional 
CAPíTULO VIII - Do Poder Judi-
ciário 
SEÇAO V - Dos Tribunais e Juízes 
Militares. 

Dê-se ao art. 119 a seguinte redação. 
"Art. 119 - O Superior Tribunal 

Militar, com sede na Capital da 
União, compor-se-á de quinze juízes 
vitalícios, denominados Ministros e 
nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, dos quais quatro escolhidos 
dentre os Oficiais-Generais da ativa 
do Exército, três dentre os Oficiais-
Generais da ativa da Marinha de 
Guerra, três dentre os Oficiais-Gene-
rais da ativa da Aeronáutica Militar 
e cinco civis." 
Dias Menezes (seguem-se 103 assina-
turas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDAS N.0 s 731/1 e 731/2 
Autor: Deputado Dias Menezes 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional 
CAPíTULO IH - Da Competência 
dos Estados e Municípios 

1 
O item I do art. 15 passa a ter a se-
guinte redação: 

"I - pela eleição direta do 
Prefeito e dos Vereado-
res das capitais dos Es-
tados e dos Municípios." 

2 
Suprima-se da letra a do § 1.0 do 
item II do art. 15 a seguinte ex-
pressão: 

"das capitais dos Estados". 
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Justificação: 
A prática tem-nos mostrado, com 
freqüência, o fracasso de gestões 
municipais cujo cargo de Prefeito 
foi preenchido pela escolha do Go-
vernador do Estado. Já está em 
tempo de modificar êste costume, na 
maioria das vêzes nocivo para as ca-
pitais dos Estados. 
O Canadá, por exemplo, país que 
adota o sistema parlamentarista, 
elege indiretamente o Presidente da 
República e os Governadores das 
Províncias, mas elege diretamente o 
Prefeito de Montreal. A mesma prá-
tica é usada em diversos outros paí-
ses que adotam o regime parlamen-
tarista. 
Não é compreensível que no Brasil, 
pelo nôvo Projeto da Constituição, 
deixemos ao livre critério dos Go-
vernadores de Estado a escolha dos 
Prefeitos das capitais. O Prefeito de-
ve ser sempre escolhido diretamen-
te pelo povo. ll:le é, por excelência, 
um mandatário do povo, a l;l.Utorida-
de pública que mais diretamente tem 
contato com o povo, e, portanto, só 
por êle deve ser escolhido. 
Dias Menezes (seguem-se 104 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pela Emen-
da n.0 268. 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

731-1 e 731-2 -Requerimentos de des-
taque (MDB) - Aprovados na 42.11 Ses-
são (Anais, 4.0 vol., página 579). 

Requerimento de preferência apresen-
tado pelo MDB - aprovado na 42.11 Ses-
são (Anais - 4.0 vol., pág. 661). 

Encaminhamento de votação na 46.11 

Sessão. 
Emenda rejeitada na 46.11 Sessão -

Câmara - 120 sim - 157 não - 8 abs-
tenções - (Anais, 4.0 vol., pág. 670). 

Declaração de voto do Senador Jo-
saphat Marinho (idem, idem). 

EMENDA N.0 73% 

Autor: Deputado Dias Menezes 
Título I - Da Organização Nacional 

Capítulo V - Do Sistema Tributário 
Art. 18 

Acrescente-se o seguinte parágrafo: 
"A União, os Estados, os Territórios 

e os Municípios criarão incentivos 
fiscais e assistenciais à industria-
lização dos produtos do solo e do 
subsolo feita no imóvel de origem. 
Aos Governos respectivos caberá 
apresentar, anualmente, em tem-
po hábil, plano de incentivos ade-
quados às peculiaridades da cir-
cunscrição, respeitadas as conve-
niências superiores, de âmbito na-
cional e estadual." 

Justificação 
É do mais amplo e imediato interês-
se nacional que o produtor rural 
brasileiro tenha oportunidades me-
lhores de lucro e progresso. 
A União, os Estados, os Territórios e 
os Municípios ganharão, de imedia-
to, os benefícios humanos, sociais, 
econômicos, políticos e administra-
tivos que resultarão de uma política 
de incentivos que possibilite ao pro-
dutor agrícola e ao criador, em nosso 
País, acrescentarem ao valor do pro-
duto natural um nôvo valor -
o de semi-elaboração, elaboração ou 
transformação realizados na própria 
área de produção. 
É urgente criar no campo lnterêsse 
pela ascensão a um estágio sócio-
econômico superior, a fim de que o 
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produtor e o País subam do está-
gio primário, extrativista, atualmen-
te dominante em nosso meio rural, 
para o segundo estágio sócio-eco-
nômico: o da elaboração progresiva 
dos bens primários do solo e do 
subsolo. 
Generalizar tal mentalidade e os 
meios de sua implantação é matéria 
constitucional vinculada ao plano 
mais alto da segurança do País. 
Norma de lei ordinária, nada mais 
oportuno sejam os incentivos fiscais 
elevados à consagração de cânone 
constitucional, pelos reflexos bené-
ficos que provocará na economia na-
cional. 
Tais fundamentos animam-nos a 
esperar decisiva colaboração de 
quantos venham a concorrer para a 
aprovação desta emenda. 
Dias Menezes (seguem-se 113 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte. 

732 - "a União, os Estados, os Mu-
nicípios criarão incentivos fiscais e 
assistenciais à industrialização dos 
produtos do solo e do subsolo feita 
no imóvel de origem" ~artigo 18) . 

Requerimento de destaque (ARENA) 
- aprovado na 42.a. Sessão. (Anais, 4.0 

vol., pág. 574) . 
Obs.: esta emenda foi, por equívoco, 

incluída no Requerimento de preferência 
formulado pela ARENA, na 52.a. Sessão, 
para emendas destacadas com a finali-
dade de rejeição. Vide o Requerimento 
citado e a retificação da Presidência. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 762/3). 

Requerimento de preferência para 
emendas destacadas (ARENA) - apre-
sentado e aprovado na 53a. Sessão. (Câ-
mara: 219 sim e 4 abstenções). (Anais, 
4.0 vol., págs. 781 a 792). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) - apresentado e aprovado na 
53.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 792/3). 

Emenda aprovada, na 53.a. Sessão, nos 
têrmos do Parecer da Comissão Mista e 
do Requerimento de preferência, isto é, 
aprovada até as palavras "no imóvel de 
de origem". Câmara: 224 sim e 4 abs-
tenções. Senado: 48 sim. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 796/9). 

EMENDA N.0 733 

Autor: Deputado Dias Menezes 
Título I- Da Organização Nacional 
Capítulo V - Do Sistema Tributário 
Art. 18 
Acrescente-se onde convier: 

"Art. - A União, os Estados, o 
Distrito Federal, os Territórios e 
os Municípios criarão e propiciarão 
incentivos fiscais às atividades de 
exploração do solo e do subsolo, e, 
assim também, à transformação e 
industrialização dos produtos des-
sa exploração, como os da agri-
cultura e da pecuária, quando 
realizados no próprio imóvel rural. 
§ 1.0 - Os incentivos fiscais de 
que trata o presente artigo bene-
ficiarão igualmente: 
a) à contratação de técnicos espe-

cializados, à abertura de estra-
das ou caminhos vicinais, à 
construção de armazéns, gal-
pões, silos ou outros que inte-
ressem à industrialização pre-
conizada. 

§ 2.0 - Os Governos de cada uni-
dade, anualmente e até o fim do 
primeiro trimestre, organizarão e 
regulamentarão os respectivos pla-
nos de incentivo." 
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Justificação 
É do mais amplo e imediato interês-
se nacional que o produtor rural 
brasileiro tenha oportunidades me-
lhores de lucro e progresso. 
A União, os Estados, os Territórios e 
os Municípios, ganharão, de imedia-
to, os benefícios humanos, sociais, 
econômicos, políticos e administrati-
vos que possibilite ao produtor agrí-
cola e ao criador, em nosso País, 
acrescentarem ao valor do produto 
natural um nôvo valor - o de se-
mi-elaboração, elaboração ou trans-
formação realizados na própria área 
de produção. 
É urgente criar no campo interêsse 
pela ascensão a um estágio sócio-
econômico superior, a fim de que o 
produtor e o País subam do estágio 
primarw, extrativista, atualmente 
dominante em nosso meio rural, para 
o segundo estágio sócio-econômico: 
o da elaboração progressiva dos bens 
primários do solo e do subsolo. 
Generalizar tal mentalidade e os 
meios de sua implantação é matéria 
constitucional vinculada ao plano 
mais alto da segurança do País. 
Norma de lei ordinária, nada mais 
oportuno sejam os incentivos fiscais 
elevados à consagração de cânone 
constitucional, pelos reflexos bené-
ficos que provocará na economia na-
cional. 
Tais fundamentos animam-nos a 
esperar decisiva colaboração de 
quantos venham a concorrer para a 
aprovação desta emenda. 
Dias Menezes (seguem-se 113 assina-
turas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol. ,págs. 539, 
544 a 548). 

El\'IENDA N.0 734 

Autor: Deputado Dias :i\lenezes 
Ao TíTULO I - Da Organização 
Nacional 
CAPíTULO VIII - Do Poder Exe-
cutivo 
SEÇAO III - Da Responsabilidade 
do Presidente da República 
Acrescente-se o artigo seguinte: 
"Perderá o ;:argo de Presidente da 
República o ocupante que se ausen-
tar anualmente da Capital da Re-
pública por mais de 100 dias, salvo 
motivos imperiosos a critério do 
Congresso Nacional." 

Justificação 
O art. 36 do Projeto de Constituição 
prevê, no inciso III, a perda de 
mandato pelo Deputado ou Se-
nador: 

"que deixar de comparecer a mais 
de um têrço das sessões ordinárias 
<la Câmara a que pertencer, em 
cada período de sessão legislativa, 
salvo motivo de doença compro-
vada, licença ou missão autoriza-
da pela respectiva Casa." 

Por fôrça do referido dispositivo de-
verá o parlamentar manter razoável 
permanência na Capital da Repú-
blica (240 dias aproximadamente), 
a fim de que cumpra satisfatoria-
mente com as obrigações inerentes 
ao seu mandato. 
A medida é salutar não só no inte-
rêsse da Nação, como, particular-
mente, no da consolidação de Bra-
sília, como centro das altas decisões 
nacionais. 
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Não é justo, porém, que se adote, 
em tal passo, tratamento discrimi-
natório em relação acs Deputados e 
Senadores. Por que não se estender 
idêntico c:::itério ao Presidente da 
República? Que razão idônea have-
ria de o desaconselhar? 
Os mesmos motivos inspiradores do 
projeto, quanto ao alvitrado no ar-
tigo 36, justificam plenamente o que 
se propõe na presente emenda. 
Dias ~:l:enezes (seguem-se 103 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho - contrário: 

"1. Pretende a emenda incluir, no 
projeto, dispositivo que obriga o 
Presidente da República a perma-
necer na Capital do País no míni-
mo durante 265 dias por ano, sob 
pena de perda do mandato. 
2. A emenda visa, segundo justi-
fica seu ilustre autor, à consolida-
ção de Brasília, e é retorsão a dis-
positivo do projeto que obriga o 
Congressista a comparecer a dois 
terços das sessões ordinárias da Câ-
mara Legislativa a que pertença. 
3. Os motivos expostos não con-
vencem a aceitar a introdução, no 
texto, dessa nova causa de perda de 
mandato do Presidente da Repú-
blica. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 

- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator." 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

E:UENDA N.0 735 
Autor: Deputado Dias Menezes 
TíTULO II - Da Declaração de Di-
reitos 
CAPíTULO I -Da Nacionalidade 
Art. 138 
Acrescente-se o parágrafo seguinte: 

"É considerado brasileiro e goza 
de todos os direitos civis e políti-
cos, excetuado o de exercer a Pre-
sidência da República, o cidadão 
português residente e domiciliado 
no Brasil por mais de cinco anos. 
A lei ordinária regulamentará a 
expedição do título declaratório 
de nacionalidade." 

Justificação 
Os íntimos laços de consangüinida-
de racial e polític:.>., que ligam Brasil 
c Portugal, estão a exigir um trata-
mento especialíssimo ao cidadão 
português no que tange à aquisição 
dos direitos atinentes à nacionali-
dade brasileira, em confronto com 
o regime adotado em relação ao ci-
dadão estrangeiro. 
A única maneira de se lhe dispensar 
semelhante tratamento será, justa-
mente, a de se o excluir do trata-
mento comum da naturalização, im-
pôsto à generalidade dos estrangei-
ros. 
A permanência do português em 
território brasileiro, com o ânimo 
de fixação - presumível após o 
prazo de cinco anos de residência -, 
se consubstanciará no fato juríge-
no de aquisição da nacionalidade. 
A lei ordinária regulamentará a 
forma de expedição do título decla-
ratório respectivo. Mas, eviden-
temente, não poderá establecer 
quaisquer restrições ou exigências 
para a aquisição do direito, máxime 
aquelas previstas para a naturali-
zação. 
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Não gozará, assim, o Poder Executi-
vo, de arbítrio pleno na apreciação 
dos casos concretos, ao contrário do 
que ocorre na naturalização comum. 
Caber-lhe-á, apenas, perqmnr o 
preenchimento da condição consig-
nada no texto constitucional e pro-
videnciar a expedição do título de 
declaração da cidadania. 
A presente emenda, se aprovada, se 
constituirá no primeiro passo em 
busca da sonhada comunidade luso-
brasileira. 
Dias Menezes (seguem-se 114 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: contrário 

"Emenda n.0 735. Como a Emenda 
n.0 631-1-13, baseia-se no silêncio 
para deferir a nacionalidade brasi-
leira a português residente no Bra-
sil hú mais de cinco anos, conce-
dendo-lhe todos os direitos civis e 
políticos, exceto o de exercer a Pre-
sidência e a Vice-Presidência da 
República. Pelos motivos invocados 
e:u emendas já apreciadas, somos 
pela rejeição." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pe!.a Relat:Jr-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão CAnais, 
4. 0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do P 1 e n á r i o 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Scssio. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 
e 821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: !J sim X 206 não e 6 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 736 
Autor: Deputado Dias Menezes 
Acrescente-se onde convier: 

"Art. - O lucro auferido pelas 
Loterias destinar-se-á, como recur-
so supletivo, às Santas Casas de 
Misericórdia e hospitais filantró-
picos, para a prestação de assis-
tência médico-hospitalar aos tra-
balhadores rurais e seus depen-
dentes." 

Justificação 
o Estatuto do Trabalhador Rural 
(Lei n.0 4.214, de 2-3-63), em seu 
art. 164, determina que o IAPI pres-
te ao homem do campo, entre outros, 
os seguintes serviços: 
a) assistência à maternidade; 
b) assistência médica. 
Para custear êsses novos encargos da 
previdência social, a produção agrí-
cola foi onerada em 1% sôbre o seu 
valor bruto, na primeira venda. 
Apesar de decorridos três anos da 
promulgação da Lei, ainda não foi 
possível ao Govêrno executá-Ia. 
E a razão é óbvia. 
O Presidente do IAPI, em entrevista 
concedida à impresa do Rio, dia 17 
do corrente, afirmou o seguinte: 

"Para se ter uma idéia do assunto, 
basta dizer que o IAPI conta com 
3 milhões de segurados. A quanti-
dade de produtos rurais é equiva-
lente a êsse número e o número de 
trabalhadores rurais é quatro vê-
zes maior, ou seja, cêrca de 12 
milhões. O Fundo de Assistência 
já arrecadou aproximadamente 30 
bilhões de cruzeiros. Essa impor-
tância, para atender aos segurados 
industriais, daria apenas para 15 
dias. Essa comparação mostra o 
aspecto gigantesco que apresenta 
o problema da integração do ho-
mem do campo no sistema previ-
denciário." 
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Acontece que o homem do campo 
vem sendo atendido nos hospitais fi-
lantrópicos mantidos pelas Santas 
Casas e organizações congêneres, 
disseminados por todo o País, repre-
sentando mais de oitenta por cento 
dos leitos para doenças agudas. 
É bem verdade que, em muitas cida-. 
des, em condições precárias em vir-
tude das dificuldades financeiras por 
que atravessam aquelas beneméritas 
organizações. 
O Ministério da Saúde, em pesquisa 
realizada em 1962, apurou que 43% 
dos doentes atendidos gratuitamen-
te pelos hospitais filantrópicos eram 
procedentes da zona rural. 
A solução viável e mais rápida para 
o problema será a de regularizarmos 
uma situação de fato, melhorando as 
condições de atendimento, das San-
tas Casas, que já vêm prestando há 
4 séculos êsses atendimento, ofere-
cendo-lhes novas fontes de recursos. 
Com uma só medida atingiremos dois 
nobres objetivos: 

a) ofereceremos ao t r a b a lha dor 
agrícola um melhor padrão de 
assistência médico-hospitalar, 
de que êle tanto necessita, ti-
rando-lhes em defintivo a pe-
cha infamante de indigente; 

b) socorreremos os hospitais filan-
trópicos que constituem o su-
porte da assistência hospitalar 
em nosso País. 

Basta para tanto que, a exemplo do 
que fazem quase tôdas as nações do 
mundo, destinemos às Santas Casas 
os lucros obtidos pelas loterias em 
todo o território nacional. 
Dias Menezes (seguem-se 106 assina-
turas de Deputados) . 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) - aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577) . 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário -
(ARENA) - apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão: Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções -
(Anais, 4.0 vol., pág. 826) . 

EMENDA N.0 737 
Autor: Deputado Dias Menezes 

TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 
O art. 175 passa a ter a seguinte re-
dação: 

"Art. 175 - Fica assegurada a vi-
taliciedade aos professôres cate-
dráticos nomeados até a vigência 
desta Constituição, assim como a 
efetivação e a estabilidade dos 
funcionários públicos federais, es-
taduais e municipais com mais de 
dois anos de serviço." 

Justificação 
No Título II - do Capítulo IV - Dos 
Direitos e Gerantias Individuais, po-
de-se ler, no item I do art. 149, que 
todos os brasileiros "são iguais pe· 
rante a lei sem distinção de sexo, 
raça, credo religioso e convicções 
políticas ou filosóficas". 
Parece que, ao redigir o art. 175, os 
autores do nôvo Projeto de Consti-
tuição esqueceram-se dêsse item do 
art. 149, uma vez que alijaram do 
direito à efetivação e estabilidade os 
demais funcionários públicos que 
não sejam professôres catedráticos. 
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~stes funcionários já têm direito ad-
quirido pela Constituição de 1946 
e pela legislação ordinária a êles re-
ferente. 
Seria uma contradição, senão uma 
incoerência, permitir que o art. 175 
seja aprovado com a redação atual. 
Daí a apresentação desta emenda. 
Dias Menezes (seguem-se 104 assina-
turas de Deputados) . 

Tramitação 
Par e c e r do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada p e I a 
emenda n.0 92. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol.. págs. 544-
a 548). 

EMENDA N.0 738 
Autor: Deputado Dias Menezes 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional 
CAPíTULO VIII - Do Poder Ju-
diciário 
SEÇÃO VII - Dos Juízes e Tribunais 
do Trabalho 
Dê-se ao § 1.0 do art. 131 a seguinte 
redação: 

"§ 1.o - o Tribunal Superior do 
Trabalho, com sede na Capital da 
União, compor-se-á de dezessete 
J u í z e s, denominados Ministros, 
sendo:" 

Justificação 
Prevê o Projeto de Constituição que 
o Supremo Tribunal Federal e o Tri-

bunal Superior Eleitoral hão de ter 
as suas sedes na Capital da Repú-
blica, como órgãos integrantes do 
Poder Judiciário Federal. 
No entanto, deixa de fazê-lo relati-
vamente ao Tribunal Superior do 
Trabalho, muito embora esteja êle 
integrado também no referido Poder. 
Qual o motivo? Por mais que se o 
perquira, não se haverá de atinar 
com um sequer, pelo menos com um 
motivo de indiscutível idoneidade 
política ou jurídica. 
Percebe-se, na espécie, que a omis-
são só pode ter sido intencional no 
interêsse dos atuais ocupantes dos 
cargos de Ministros, que, natural-
mente, relutam em abandonar as 
paisagens aprazíveis da encanta-
dora Guanabara. 
Se em Brasília estão, há muito tem-
po, os Ministros da mais Alta Côrte 
Brasileira, do Tribunal Federal de 
Recursos e do Tribunal Superior 
Eleitoral, desfrutando das melhores 
condições de vida e de trabalho, não 
se justifica a situação de excepcio-
nalidade que insi.stem em irrogar-se 
os Ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho. 
Dias Menezes (seguem-se 114 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
A da ucto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 
539, 544 a 548.) 
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EMENDA N.0 739 
Autor: Deputado Dias Menezes 
TíTULO li - Da Declaração de Di-
reitos 
CAPíTULO IV - Dos Direitos e Ga-
rantias Individuais 
O item X do art. 149 passa a ter a 
seguinte redação: 

"X - proteção das obras literá-
rias, técnicas e científicas, 
dos inventos industriais e 
das marcas e nomes de in-
dústria e comércio." 

Justificação 

Os autores do nôvo Projeto de Cons-
tituição foram omissos ao redigir o 
item X do art. 149, uma vez que es-
queceram de mencionar as obras 
técnicas e científicas, que merecem, 
como as literárias, a mais ampla 
proteção. 
Para corrigir esta omissão, a apre-
sentação da emenda. 
Dias Menezes (seguem-se 104 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: pela prejudicialidade: 

"Emendas n.0 s 451, 600, 352, 150, 
700, 310, 291-IV-V-XIV, 685-05, 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, 
130-58, 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 isto, preju-
dicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
544 a 548.) 

El'tlENDA N.0 740 

Autor: Deputado Dias Menezes 
TíTULO II - Da Declaração de Di-
reitos 

CAPíTULO IV - Dos Direitos e Ga-
rantias Individuais 

O item III do art. 149 passa a ter a 
seguinte redação: 

"III - livre manifestação do 
pensamento e de expres-
são através das ciências, 
das letras e das artes, e 
de informação, respeita-
das as limitações deter-
minadas pela lei, exclusi-
vamente com o fim de 
assegurar o devido reco-
nhecimento e respeito dos 
direitos e liberdades de 
outrem e de satisfazer às 
justas exigências da mo-
ral, da ordem pública e 
do bem-estar de uma so-
ciedade democrática." 

Dias m:enezes (seguem-se 106 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: pela prejudicialidade: 

"Emendas números 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, 
532, 657, 130-57, 289, 521, 665, 681-06, 
1-110, 432, 353, 1-109, 46-04, 82-20, 
130,130-58,569,433,524,690,825,775, 
883 e 766 - Atendidas, na essência, 
no todo ou em parte, com a aprova-
ção da Emenda n.0 326. Por isto, pre-
judicadas." 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.8 êessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 741 

Autor: Deputado Dias Menezes 

TíTULO I - Da Organização Nacional 
CAPíTULO II - Da Competência da 
União 

A letra c do item VII do art. 8.0 

passa a ter a seguinte redação: 
"c) a censura de diversões públi-

cas no Distrito Federal e ter-
ritórios." 

Justificação 

A excessiva interferência da União 
nos Estados é prática já demasiada-
mente provada como danosa, tanto 
para a própria União, como para os 
Estados. 
O Brasil, especialmente, pela sua ex-
tensão, é País de costumes totalmen-
te diversos. A censura exercida no 
Noite, não pode, como não deve, ser 
a mesma que a exercida no Sul. 
É preciso que a União respeite a au-
tonomia dos Estados em matéria de 
polícia e costumes. A censura das 
diversões públicas deve caber ape-
nas aos Estados, inclusive, porque 
estão materialmente mais aptos para 
exercê-la. A União caberá, como é 
natural a censura para o Distrito 
Federal e os Territórios. 
Dias 1\Iene:zes (seguem-se 104 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pela Emenda 
n. 0 843/2. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais. 
4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do P I e n á r i o 
(AREnA) apresentado e aprovado na 55.8 

Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 742 

Autor: Deputado Dias Menezes 

TíTULO I - Da Organização Nacional 
CAPíTULO III - Da Competência dos 
Estz-.dos e I\:unicípios 

Acrescente-se nôvo parágrafo ao 
item VII do art. 13, com a seguinte 
redacão: 

"§ 5.0 - Compete aos Estados o 
prévio exame dos espetáculos e di-
versues públicas." 

Justificação 
É preciso que no nôvo Projeto de 
Constituição fique bem clara e defi-
nida a competência dos Estados-
membros da Federação. No tocante 
a espetáculos e diversões públicas, só 
o Estado poderá manifestar-se sô-
bre a censura estadual. 
A extensão do País, cujos costumes 
variam de região para região; a ca-
pacidade material do Estado de exer-
cer a censura; a não-interferência 
dP. União em assuntos puramente es-
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taduais, entre outras, são razões de 
primordial importância. 
Dias Menezes (seguem-se 113 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.8 Sessão (Anais, 
4.o vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do PIe n á r i o 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55.8 

Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 
Emenda rejeitada na 55.8 Sessão. Câ-

mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 743 

Autor: Deputado Ewaldo Pinto 
TíTULO II - Da Declaração de Di-
reitos 
CAPíTULO II - Dos Direitos Políti-
cos 
O § 1.0 do item II do artigo 142 pas-
sa a ter a seguinte redação: 

"§ 1.0 - A suspensão ou a perda 
dos direitos políticos determina a 
perda de mandato eletivo." 

Justificação 
É uma medida justa e humana que 
propomos, ao sugerir nova redação 
para o § 1.0 do item II do artigo 142. 

Que a suspensão ou a perda dos di-
reitos políticos determina a perda de 
mandato eletivo é correto. Mas que 
por esta razão o indivíduo veja-se 
privado do cargo ou função pública 
que ocupava e ainda fique sujeito a 

tôdas as restrições e interdições que 
a lei achar conveniente lhe impor, 
é medida por demais arbitrária e 
pessoal, para constar em uma Cons-
tituição. 
Adotada esta idéia, a perseguição 
política fica sagrada pelo nôvo Pro-
jeto de Constituição, podendo qual-
quer cidadão, de uma hora para ou-
tra, encontrar-se sem emprêgo, na 
miséria e ainda perseguido pelas 
formas que a lei entender. Para pre-
servar o que foi defendido na De-
claração Universal dos Direitos do 
Homem, propomos a nova redação 
para o parágrafo. 
Ewaldo Pinto (seguem-se mais 109 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: contrário. 

"Emenda n.0 743. Pela rejeição. A 
parte do texto, que a emenda pre-
tende eliminar, corresponde à reda-
ção do art. 136 da Constituição de 
1946. O projeto acrescentou, apenas, 
"mandato eletivo", com que concor-
da a emenda." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena e Aurélio Vianna) aprovado na 
42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.8 Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 
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EMENDA N.0 744 
Autor: Deputado Humberto Lucena 

Substitua-se o art. 171 pelo seguinte: 
"O Tribunal Federal de Recursos, 
sediado na Capital da União, exer-
cerá as jurisdições dos Tribunais 
Federais de Recursos, com sede na 
Guanabara e em Pernambuco, até 
que êstes sejam instalados." 

Justificação 

Procura-se, com a emenda, supri-
mir São Paulo e incluir Pernambu-
co no texto do dispositivo. 
Humberto Lucena (seguem-se mais 
110 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 817. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 745 

Autor: Deputado Ewaldo Pinto 
Acrescente-se onde couber: 

"Art. - A remuneração dos ser-
viços extraordinários do funcio-
nário público ou do trabalhador 
será calculada em base de, no mí-
nimo, uma diária, acrescida de 
20% (vinte por cento) sôbre seu 
valor." 

Justificação 
Nada a mais percebe o funcionário 
público por serviços extraordinários. 

O trabalhador é pago por formas di-
versas, nem tôdas a seu favor. 
Elevado o preceito à categoria de 
norma constitucional, teremos ga-
rantida a justiçs: a uns e outros, com 
resultados auspiciosos para o Servi-
ço Público e a qualidade do trabalho 
brasileiro. 

Tais considerações predispõem-nos a 
confiar na decisiva ajuda de quan-
tos venham a concorrer para a apro-
vação da presente Emenda. 
Ewaldo Pinto (seguem-se mais 111 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relatór foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer d~ Comiss5_o Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e a!)rovado na 55.a 
Sessão. (Anais, 4.0 vcl., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão Câ-
mara 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 746 (Itens I e 11) 
Autor: Deputado Chagas Rodrigues 

I 

Inclua-se nas Disposições Gera.is e 
Transitórias: 

"Art. - O Orçamento da União, 
durante vinte anos, consignará 
%% (meio por cento) no mínimo, 
da sua renda tributária, para exe-
cução, por órgão federal, na forma 
da lei, do Plano de Desenvolvimen-
to Econômico e Social da Região 
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do Rio Parnaíba e de seus afluen-
tes." 

Justificação 
A Bacia do Parnaíba, compreenden-
do áre2.s do Maranhão, Piauí e Cea-
rá, constitui a região mais subdesen-
volvida do Brasil e do Continente. 
Exige pois, tratamento especial. Ur-
ge compreender-se que existe um 
"Nordeste" dentro do Nordeste, que 
é, precisamente, o chamado Nordes-
te Ocidental, o mais necessitado, 
conquanto, infelizmente, o mais es-
quecido. 

II 

Inclua-se nas Disposições Gerais e 
Transitórias: 

"Art. -A União manterá, em 
cada Estado, pelo menos uma Uni-
versidade. 
Parágrafo único - Ficam criadas 
as Universidades F e de r a i s do 
Piauí, Amazonas, Sergipe, Mato 
Grosso e do Acre, as quais serão 
instaladas e mantidas pela União, 
na forma da lei." 

Chagas Rodrigues (seguem-se mais 
142 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
(Ret. de 16-1-67). 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 

Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738). 

ElVIENDA N.0 747 
Autor: Deputado Chagas Rodrigues 

Suprima-se a alínea a, do § 3.0 , do 
art. 140. 

Justificação 
A lei ordinária é que deverá conce-
der, ou não, o direito de voto aos 
analfabetos. A exclusão não deve fi-
gurar no texto constitucional. 
Chagas Rodrigues (seguem-se mais 
134 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: favorável: 

"Emenda n.0 747. Idêntica à ante-
rior. Diante de sua fundamentação, 
somos pela sua aprovação. Achamos 
que a concessão, ou não, do direito 
de voto ao analfabeto é matéria que 
deva ficar ao critério do legislador 
ordinário. Condicionamos a aceita-
ção desta emenda à aprovação da 
emenda n.0 821, que regula expres-
samente o assunto." 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antonio Carlos Konder Reis: contrário: 

e) quanto às distribuídas ao senhor 
Senador Wilson Gonçalves, a nos-
sa divergência situou-se nas 
Emendas n.os 747, 130/51, 457/A, 
82/21 e 359. 

A razão de tal divergência é de-
corrente da nossa preocupação 
de manter o projeto em tudo 
quanto não seja demasia. No tí-
tulo "da Declaração de Direitos", 
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operamos, através da aprovação 
de inúmeras emendas recomen-
dadas pelo sub-relator, profundas 
alterações. Exemplo eloqüente 
dêsse fato é o parecer favorável 
à Emenda 326. Por isso maiores 
alterações, principalmente no Ca-
pítulo "Do Estado de Sítio" não 
nos pareceram, face à realidade 
brasileira, válidas." 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

E).WENDA N.0 748 
Autor: Senador Wilson Gonçalves 

Suprimam-se o art. 57 e o seu pa-
rágrafo único. 

Justificação 
Não encontramos razões para a per-
manência do texto na Constituição, 
nem de ordem doutrinária, nem de 
sentido prático. 
A função, prevista no artigo, é es-
sencialmente do Poder Legislativo. 
A faculdade só servirá para gerar 
atritos freqüentes entre o Executivo 
e o Legislativo, na delimitação de 
cada âmbito legiferante, como na 
conceituação da matéria objeta dos 
atos legislativos. 
Demais, com a ampla iniciativa de 
projetos de lei que se atribui ao Pre-
sidente da República (art. 58) e a 
celeridade do processo de sua elabo-
ração, com prazos curtos e impror-
rogáveis, assinados ao Poder Legis-
lativo (art. 53 e seu § 2.0 ), dispensa-
se a inovação que se pretende esta-
belecer, cuja utilização, pelos incon-
venientes já salientados e pela for-
malidade de sua apreciação posterior 
pelo Congresso Nacional, exigiria, na 
prática, maior espaço de tempo do 

que o despendido com o processo le-
gislativo normal. 
A emenda afigura-se-nos procedente. 
Wilson Gonçalves (seguem-se mais 
22 assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão <vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques. (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 749/1 
Autor: Senador Oscar Passos 

Art. 134 
Substitua-se a redação do § 4.0 pela 
seguinte: 

"Os vencimentos dos desembarga-
dores serão fixados em quantia não 
inferior à que recebem, a qualquer 
título, os Secretários de Estado; e 
os dos demais juízes vitalícios, com 
diferença não excedente a vinte 
por cento de uma para outra en-
trância, atribuindo-se aos de 
entrância mais elevada não menos 
de dois terços dos vencimentos dos 
desembargadores." 

Justificação 
Restabelece-se, com a emenda, as 
prescrições contidas na Constituição 
de 1946, adotada a percentagem, de 
uma entrância a outra, fixada no 
projeto atual. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 749/2 

Autor: Senador Oscar Passos 
Acrescente-se um parágrafo: 
Art. 134 

"§ - A União, mediante convê-
nio, poderá suplementar o paga-
mento da magistratura estadual." 

.Justificação 
É prática que já está em uso, com 
resultados muito compensadores, 
pois evita desigualdades incompatí-
veis com a unidade substancial do 
Poder Judiciário nacional. 
Oscar Passos (seguem-se mais 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.0 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 750 

Autor: Senador Oscar Passos 
Ao art. 170 
Acrescente-se: 

"§ 1.0 - A revisão judicial, promo-
vida pelos interessados, será feita 
pelo Supremo Tribunal Federal, 

quanto aos atos referidos nos inci-
sos I e III, e pelos Tribunais de 
Justiça, nos do inciso II. 
§ 2.0 - Os atingidos com as penas 
de expulsão, demissão, aposentado-
ria ou reforma, em conseqüência 
de Atos Institucionais ou Comple-
mentares, cujos processos ou IPM 
foram sustados por falta de justa 
causa, por sentença do Superior 
Tribunal Militar, ou que em pro-
cessos decorrentes foram absolvi-
dos, terão seus proventos elevados 
ao nível de vencimentos integrais 
do cargo ou pôsto que ocupavam a 
31 de março de 1964." 

Justificação 
Inúmeros servidores civis e militares, 
atingidos com as penas previstas nos 
Atos Institucionais da Revolução, fo-
ram posteriormente absolvidos ou ti-
veram seus processos sustados, por 
"falta de justa causa", pela própria 
Justiça Militar. 
Apesar disto continuam excluídos e 
percebem apenas a pensão militar do 
pôsto, como verdadeiros "mortos ci-
vis". 
Se a Revolução não os quer reinte-
grar, como seria de meridiana justi-
ça, que lhes dê, pelo menos, proven-
tos integrais do pôsto que ocupavam, 
já que lhes truncou a carreira. Só as-
sim poderão prover ao sustento das 
famílias, que são as grandes vítimas 
da injustiça. 
Além do castigo que sofreram, amar-
gam, ainda, êsses militares punidos 
sem culpa, a miséria nos seus lares, 
o que é infinitamente mais revol-
tante. 

Oscar Passos (seguem-se mais 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela emen-
da n.0 828. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão {vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo os 
destaques) - {Anais, 4.0 vol., págs. 544 
548). 

EMENDA N.0 751 

Autor: Senador Oscar Passos 
Ao art. 170 
Excluir as palavras: 

"e excluídos de apreciação judi-
cial." 

Justificação 
Será apresentada, oralmente, peran-
te a Comissão - Oscar Passos {se-
guem-se mais 20 assinaturas de Se-
nadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda n.0 828. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos "Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão {vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo os 
destaques), {Anais, 4.0 vol., págs 544 a 
548). 

EMENDA N.0 752 
Autor: Deputado Oscar Cardoso 
TíTULO IV- Da Família, da Edu-
cração e da Cultura 
Ao art. 167 
Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 167 - A educação é direito 
de todos e será dada no lar e na 
escola. 

Deve inspirar-se nos princípios de 
liberdade e de responsabilidade 
social e nos ideais de solidarie-
dade humana, assegurando-se a 
todos igualdade de oportunidades 
educacionais. 
§ 1.0 - A família cabe prioridade 
na escolha do gênero de educação 
que será dada a seus filhos. 
§ 2.0 - O ensino dos diferentes 
graus será ministrado pelos podê-
res públicos e é livre à iniciativa 
particular, respeitadas as leis que 
regulem a educação nacional. 

§ 3.0 - Será assegurada, em todo 
o território nacional, para qual-
quer fim, igualdade de direito aos 
diplomados em escola oficial, seja 
federal, estadual ou municipal, ou 
em estabelecimento particular re-
conhecido. 
§ 4.o - A legislação de ensino 
adotará os seguintes princípios: 
a) a escolaridade, independente-

mente do grau de ensino, é 
obrigatória para todos, no mí-
nimo entre os 7 e 14 anos de 
idade; 

b) a educação de grau primário, 
que somente será dada na lín-
gua nacional, é obrigatória e 
gratuita, cabendo aos podêres 
públicos proporcioná-la a to-
dos, seja na escola oficial, seja 
através do sistema de bôlsas, 
na escola mantida pela inicia-
tiva particular; 

c) o ensino oficial ulterior ao pri-
mário será gratuito para os ca-
rentes de recursos, admitida a 
generalização da gratuidade, 
diretamente em estabelecimen-
tos mantidos pelos podêres pú-
blicos ou por meio de bôlsas de 
estudo, depois de plenamente 
atendida a educação de grau 
primário ou quando e onde se 
impuser estimular uma deter-
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minada formação profissional, 
tendo em conta necessidades 
nacionais ou regionais; 

d) as emprêsas vinculadas à Pre-
vidência Social são obrigadas a 
participar na alfabetização dos 
seus empregados e na educa-
ção primária dos filhos dêstes, 
pela forma estabelecida em lei; 

e) o ensino religioso, incluído no 
horário normal dos cursos, se-
rá ministrado nas escolas ofi-
ciais, aos alunos que o deseja-
rem, de acôrdo com a confissão 
religiosa manifestada pelo pró-
prio aluno, se fôr capaz, ou por 
seu representnnte legal ou res-
ponsável, podendo os podêres 
públicos remunerar os respec-
tivos professôres; 

f) para provimento de cátedras 
será exigido concurso de títu-
los c provas." 

Oscar Cardoso (seguem-se 113 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada p e 1 a 
Emenda n.0 862 <Ret. de 3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 753 
Autor: Deputado Ewaldo Pinto 
Acrescente-se onde convier: 

§ 1.0 - A União proporcionará 
amparo à pesquisa científica pu-
ra ou aplicada, em todo o territó-
rio nacional, destinando-lhe no 
orçamento, como renda especial, 
de sua privativa administração, 
quantia não inferior a um por 
cento do total da receita ordiná-
ria. 

§ 2.0 -- A lei promoverá a criação 
de institutos de pesquisas, de pre-
ferência junto a estabelecimentos 
de ensino superior, bem como bôl-
sas de estudos que propiciem a 
formação adequada de pesquisa-
dores." 

Justificação 

Subvencionar, estimular e assegurar 
meios para o desenvolvimento dos 
serviços de pesquisa científica pura 
ou aplicada afigura-se-nos o único 
meio de libertar o País dos pesados 
ônus do pagamento de know-how 
e royaltics àquelas outras nações em 
que tais pesquisas têm o amparo do 
Estado. 
O desenvolvimento técnico e cientí-
fico é o mais seguro índice da capa-
cidade de um povo e da segurança 
de independência econômica, finan-
ceira e política de uma Nação. 
A aprovação da presente emenda 
será, assim, a nosso ver, o primeiro 
passo a ser dado na direção de tão 
elevado e patriótico objetivo. 
Ewaldo Pinto (seguem-se mais 113 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer da Comiss?.o Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (João Her-
culino) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., pág. 577.) 

\ "Art. - O amparo à cultura e à • Obs.: Não consta a votação desta 
ciência é dever do Estado. emenda. 
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Autor: Deputado Ewaldo Pinto 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional - CAPíTULO VII - Do Po-
der Executivo - SEÇilO VII - Dos 
Funcionários Públicos 

Redija-se assim o § 2.0 do art. 97: 
"s 2.0 - Extinguindo-se o cargo, o 
funcionário estável ficará em dis-
ponibilid2dc remunerada, até o 
seu obrigatório aproveitamento 
em outro cargo de natureza e ven-
cimentos equivalentes." 

Justificação 

É importante a distinção que faze-
mos em nossa emenda, quando 
substituímos a expressão "proven-
to> proporcionais" pela de "venci-
mento:o compatíveis", porque aquela 
adotada pelo projeto dá margem a 
u:o.na variação matemática bastante 
elástica do.~ proventos do funcioná-
rio que tem seu cargo extinto e que 
se encontra em disponibilidade, en-
quo.nto, de outro lado, pela expres-
s:':.o par nó> adotada, o funcionário 
não ficará sujeito a nenhuma va-
rif.l.ção de vencimentos, pois estará 
percebc::::.do exatamente os seus ven-
cimentos de acôrdo com aquêles de-
vicJ.o.s no cargo que ocupava, antes 
de sua extinção; isto é, o cargo é 
extinto, mas os vencimentos do fun-
cionário continuam a vigorar até o 
seu aproveitamento obrigatório em 
outro cargo equivalente. 
Ewaldo Pinto (seguem-se 110 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, 
Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
met. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

765-

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humber-

to Lucena) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 755 

Autor: Deputado Breno da Silveira 
Acrescente-se ao art. 95 o seguinte 
item: 

"V - a de dois cargos privativos 
de farmacêutico." 

Justificação 
Considerando lícita a acumulação de 
2 (dois) cargos de médico, imperioso 
se torna dilatarmos também a pos-
sibilidade de acumulação para far-
macêutico, porque não se pode con-
ceber no serviço público que a assis-
tência médica fique sem o seu com-
plemento indispensável e fundamen-
tal, que é a assistência farmacêutica. 
O aumento e melhora de atendimen-
to médico que será proporcionado 
pela permissão da acumulação da-
queles profissionais só poderão ter 
efeitos reais se paralelamente fôr 
concedido aos farmacêuticos idênti-
co direito de acumulação, pois, resol-
vido o atendimento médico sem si-
multâneamente ser solucionado o 
problema de medicamentos, conti-
nuará o paciente a congestionar sa-
las, corredores e demais dependên-
cias, muitas vêzes com graves sacri-
fícios humanos e prejuízos materiais. 
Anualmente o número de farmacêu-
ticos lançado:;; no mercado de traba-
lho é pequeno, não havendo nume-
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ricamente quantidade de profissio-
nais sufi.cientes para suprir as exi-
gências do atendimento do Serviço 
Público. 
Para que os problemas da saúde no 
Território Nacional sejam soluciona-
dos, necessário se faz a apresentação 
da emenda que ora propomos na no-
va Carta Magna e sua aprovação. 
Breno da Silveira (seguem-se 114 as-
sinaturas de Deputados.) 

Tmmitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 543). 

ElUENDA N.0 756 

Autor: Senador Oscar Passos 
Ao art. 95 
Acrescente-se o seguinte item: 

"V - a de um cargo de professor 
com outro do serviço públi-
co, desde que o funcionário 
tenha curso superior." 

Justificação 
É patente a falta de professôres, tan-
to no ensino médio como no supe-
rior. Não se justifica que apenas um 
número reduzido de funcionários -
aquêles que ocupam cargos técnicos e 
científicos - tenham o privilégio de 
ingressar no magistério. Também os 
outros funcionários, desde que te-
nham curso superior, podem prestar 
inestimáveis serviços em nossas es-
colas. 

Além disso, a permanecer o texto, 
muitos mestres, principalmente os 
de nível superior, serão obrigados a 
optar entre o magistério e a carrei-
ra de funcionário público, onde não 
ocupam cargo técnico ou científico. 
Quer dizer: reduzir-se-á o número 
de professôres, vez que esta carreira, 
no Brasil, não oferece grandes pers-
pectivas. 

Como se não bastasse isso, permane-
cendo inalterado o texto, bloqueia-se 
aos funcionários que saem das uni-
versidades, recém-formados, a pers-
pectiva de optarem futuramente pe-
lo magistério, pois nessa carreira os 
vencimentos iniciais são irrisórios. 

A emenda tem por escopo, portan-
to, permitir que não se afastem do 
magistério - mormente do superior 
- aquêles funcionários que não 
ocupem cargos técnicos nem cientí-
ficos, mas que têm sido de inestimá-
vel valor para a cultura nacional. 
Da mesma forma, objetiva permitir 
aos funcionários não apenas uma 
margem de opção maior, como ain-
da possibilita a que continuem seus 
estudos, pois a carreira de professor 
exige contínua dedicação aos livros 
e à pesquisa. 
Oscar Passos (seguem-se 20 assina-
turas de Senadores) . 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 757 
Autor: Deputado Eurico de Oliveira 
Acrescente-se onde convier: 

"Art. - O Hino Nacional Brasilei-
ro passa a ter a seguinte redação: 
Ouviram do Ipiranga às margens 

[plácidas,] 
De um povo altivo o grito 

[retumbante,] 
E o sol da liberdade em ralos 

[fúlgidos] 
Brilhou no céu da Pátria nesse 

[instante.] 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço 

[forte] 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria 

[morte] 
ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado 
E diga o verde louro desta flâmula, 
Paz no futuro e glória no passado. 
Mas, se ergues da justiça a clava 

[forte, 
verás que um filho teu não foge à 

[luta. 
Nem teme, quem te adora, a pró-

[pria morte. 
Terra adorada, 
entre outras mil 
És tu Brasil, 
ó Pátria amada! 
Dos filhos dêste solo és mãe gentil 
Pátria amada, 

Brasil! 
Justificação: 
A supressão de trechos do hino na-
cional se justifica, a fim de torná-lo 
mais fácil de ser aprendido e canta-
do pelos brasileiros. É uma lamen-
tabilíssima verdade o fato de que, 
em cada cem brasileiros, talvez não 
chegue a dez o número dos que sa-
bem cantar corretamente o hino na-
cional. E isto por quê? Porque o hi-

no nacional tem uma letra excessiva-
mente longa. As repetições de versos 
também causam tremenda confusão 
no povo, principalmente nas crian-
ças. Há além disso, no hino nacional 
cacófatos inconvenientes, afirmaçõe~ 
desatualizadas, como "deitado eter-
namente em berço esplêndido", que 
não retratam o Brasil jovem atuante 
e progressista de hoje, bem como ras-
gos poéticos como "nossos bosques 
têm mais vida, nossa vida, no teu 
seio, mais amores" etc., que mencio-
namos, todavia, com o devido respei-
to que a intenção dos nossos antepas-
sados nos merece. 
Nessa conformidade, confio plena-
mente no esfôrço de quantos venham 
a defender a aprovação da presente 
emenda. 
Eurico de Oliveira (seguem-se 105 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., páginas 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 758 
Autor: Deputado Burlamaqui de Miranda 

Onde couber: 
"Art. - Fica concedida ampla c 
total anistia política, com a revo-
gação dos atos de suspensão de di-
reitos políticos, a todos os cidadãos 
que, atingidos por atos emanados 
do Comando Revolucionário e do 
Presidente da República, nos têr-
mos dos Atos Institucionais n.os 1 
e 2, até 15 de novembro de 1966 
não tenham sido denunciados na 
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Justiça por crimes de subversão 
ou corrupção." 

Justificação 
Os próprios setores mais responsá-
veis do atual Govêrno Revolucioná-
rio têm proclamado por várias vêzes 
que, no calor das paixões, e pela pre-
mência de tempo na aplicação das 
sanções punitivas do Ato Institucio-
nal n.0 1, e, posteriormente, do Ato 
Institucional n.0 2, várias injustiças 
foram cometidas, sendo punidos ci-
dadãos inocentes, os quais, por inad-
vertência ou mesmo por simples con-
fusão, sofreram sanções de natureza 
vária. 
A decorrência de dois anos e meio 
desde a extinção do poder cassatório 
do Ato 1 é tempo mais do que sufi-
ciente para que o Govêrno, através 
de seus órgãos, tivesse promovido a 
responsabilidade criminal dos cida-
dãos atingidos pelos atos revolucio-
nários. Se não o fêz nesse prazo, é 
porque nada foi encontrado que in-
criminasse os cidadãos que, embora 
cassados, não se viram processados. 
Tanto isso é verdadeiro que sobe 'l 
várias centenas, talvez milhares, o 
número de cidadãos denunciados por 
subversão e corrupção, e entre êstrs 
estão muitos daqueles que tiveram 
suspensos seus direitos políticos. Ora, 
se nada foi apurado de criminoso a 
um cidadão, não é justo que o mes-
mo esteja privado de seus direitos 
políticos - labéu infamante que de-
ve ser riscado de suas vidas. 
Burlamaqui de Miranda (seguem-se 
110 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, 
Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena e Aurélio Vianna), aprovado na 
42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento d e f i n i ti v o do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.0 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 759 

Autor: Deputado Manso Cabral 
Inclua-se no Capítulo III, artigo 15, 
do projeto o seguinte: 

"Parágrafo - Serão considerados 
de interêsse nacional os Municí-
pios produtores de petróleo." 
Manso Cabral (seguem-se 103 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vota-
ção em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 760 

Autor: Deputado Manso Cabral 
No capítulo referente aos PARTIDOS 
POLíTICOS, acrescente-se o se-
guinte: 

"Art. Não será permitida a 
existência de mais de quatro par-
tidos políticos no País." 
Manso Cabral (seguem-se mais 103 
assinaturas de Deputados). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: contrário: --"Não repu-
tamos razoável maiores exigências além 
das constantes do n.0 VI do art. 148 do 
Projeto". 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão {vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). {Anais, 4.0 vol., págs. 539 
544 a 548). 

EMENDAS N.0 s 761/1 e 761/2 

Autor: Deputado Manso Cabral 

Ao artigo 14 § 2.0 do projeto 

Suprimam-se as expressões "e a fór-
mula de consulta prévia às popula-
ções locais". 

Ao artigo 23, § 7.0 , do projeto 

Substitua-se a expressão "federal" 
por "oficial". 

Manso Cabral {seguem-se mais 103 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão {vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) o {Anais, 40° volo, págso 544 
a 548) 

EMENDA N.0 762 
Autor: Deputado Manso Cabral 
Incluam-se no Título V - Das Dis-
posições Gerais e Transitórias os se-
guintes dispositivos: 

"Art. - Na execução de um 
plano de valorização e de aprovei-
tamento total das possibilidades 
econômicas do Vale do Rio São 
Francisco e seus afluentes, fica o 
Govêmo Federal obrigado, dentro 
do prazo de trinta anos, a contar 
da data da promulgação desta 
Constituição, a aplicar anualmen-
te quantia nunca inferior a um por 
cento de suas rendas tributárias. 
Parágrafo - A lei promoverá a re-
estruturação da atual Comissão do 
Vale do São Francisco, de maneira 
a flexibilizá-la, de acôrdo com as 
necessidades geo-econômicas da 
região." 

Manso Cabral {seguem-se 103 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável {Ret. de 
3-1-67)0 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário o 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40oa Sess5o <vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) o {Anais, 4o0 vol., págso 539, 
544 a 548) o 

EMENDA N.0 763 

Autor: Deputado Manso Cabral 
Capítulo VIII - Do Poder Judiciário 
- Seção VIII - Da Justiça dos Es-
tados 
Acrescente-se o seguinte artigo: 

"Art. - A lei poderá dispor sôbre 
convênios a serem firmados entre 
a União e os Estados interessados, 
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através dos quais a primeira pro-
mova a suplementação dos venci-
mentos da magistratura estadual." 

1\'lanso Cabral (seguem-se mais 103 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adauto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com paret~er 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 764 
Autor: Deputado Eurico de Oliveira 

Acrescente-se ao artigo 157 o dispo-
sitivo seguinte: 

"§ 9.0 - A União destinará 1% 
de sua renda tributária para pes-
quisa, experiência e produção de 
energia atômica, sob os cuidados 
da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, a esta competindo tam-
bém a fiscalização, a defesa e ex-
ploração das nossas jazidas de mi-
nerais nucleares, a fim de trans-
formar o Brasil numa potência 
atômica." 

Justificação 
No momento histórico em que elabo-
ramos a nossa Carta Constitucional, 
urge tomarmos enérgicas medidas a 
fim de que sejam fornecidos maci-
ços meios e elementos financeiros à 
Comissão de Energia Nuclear para 
que o Brasil se torne, com a maior 
urgência possível, uma potência 
atômica, para que seja devidamen-
mente respeitada e possa resguar-
dar a sua integridade, suas riquezas 
e seu patrimônio, do contrário esta-
remos em perigo. Temos que lutar 

com energia e coragem, enfrentando 
essa batalha fundamental para o 
nosso povo e o nosso País. Gaste-se 
todo o dinheiro que possível para que 
se faça êsse necessário financia-
mento exigido pela segurança na-
cional, pois temos que preservar o 
futuro do nosso País. Temos as 
principais matérias e elementos, in-
clusive o urânio e o tório, cujas re-
servas e jazidas que possuímos de-
vem ser vigiadas, defendidas e ex-
ploradas unicamente por nacionais o 

Necessitamos abandonar imediata-
mente a posição contemplativa em 
que nos mantemos e iniciar energi-
camente nôvo comportamento, agin-
do imediatamente. O Brasil precisa 
transformar-se, com a necessária 
brevidade, numa potência atômica 
e não continuar na posição subalter-
na em que se encontra. Lembremos 
as recentes palavras do General 
Mourão Filho: 

"O Brasil terá que se transformar 
numa potência atômica urgente-
mente, a fim de, a partir dos pró-
ximos 25 anos, não permanecer-
mos como escravos e miseráveis pe-
rante o resto do mundo, hoje, da-
qui a 100 anos não haverá mais 
matéria-prima nos Estados Unidos 
e, quando não tiverem mais onde 
comprar, vão tomar, na certa, dos 
países mais fracos." 

O Senador Silvestre Péricles, em me-
morável discurso, no Senado Federal, 
afirmou que todos os brasileiro~. a 
começar pelos nossos governantes, 
precisam empenhar-se resolutamen-
te na solução do problema atômico 
no Brasil. Afirmou que seria desar-
razoado que continuemos a marchar 
vagarosamente no tempo, quando se 
trata da nossa própria sobrevivência 
como nação soberana íntegra, inde-
pendente e digna. Já se chegou até 
ao ponto de certas individualidades 
doentias ocupando postos importan-
tes neste País preconizarem a inter-
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dependência das nações no plano in-
ternacional, quando o Brasil, desgra·-
çadamente, ainda é potência de se-
gunda categoria. Diminuída a nossa 
soberania pela nossa fraqueza, sem 
a devida igualdade, era o mesmo que 
nos deixarmos atrelar ao carro dos 
vitoriosos - os atuais dominadores 
da Terra. Dentro da nossa consciên-
cia profunda como homem, como 
membro de nossas famílias e como 
cidadãos de uma mesma pátria, ja-
mais aceitaremos, mesmo depois de 
mortos, que o Brasil se submeta a ri-
cos ou poderosos, quaisquer, indivi-
duais ou coletivos neste sofrido glo-
bo que habitamos. Invocando os 
heróis de nossa história - aquêles 
que, pela sua bravura, não morre-
rão -, repetiu o Senador Silvestre 
Péricles a maior das convicções: o 
Brasil deve ser potência atômica. 
Sem essa posição, no concerto do 
mundo, estaremos perdidos. E en-
tão teremos abjurado a memória dos 
nossos antepassados, teremos aban-
donado os nossos patrícios e teremos 
destruído o nosso dever para com as 
gerações futuras. 

Quando tremeluzia ainda, no hori-
zonte carregado, o horror da Segun-
da Grande Guerra, a vidência de um 
sábio escreveu uma carta ao Presi-
dente Roosevelt. E concorreu forte-
mente para o triunfo dos aliados. 
Ei-la: 

"Presidente F. D. Roosevelt - 2 
de agôsto de 1939 - Senhor: Um 
trabalho muito recente de E. Fer-
mi e L. Szilard, que me foi apre-
sentado sob forma de manuscrito, 
leva-me a pensar que o elemento 
uramo pode ser transformado 
numa nova e importante forma de 
energia, num futuro imediato. 
Certos aspectos da situação assim 
criada parecem requerer uma 
grande vigilância e, se necessário 
fôr, uma ação rápida por parte da 
Administração. Nestas condições, 

entendo ser meu dever chamar a 
vossa atenção para os fatos e re-
comendações seguintes: 

No decurso dos quatro últimos 
meses, tornou-se muito provável 
que, a partir dos trabalhos de 
Joliot, em França, e dos de Ferzi 
e Szilard, na América, possa ser 
possível estabelecer uma reação 
nuclear em cadeia numa grande 
massa de urânio, da qual se obte-
riam importantes quantidades de 
energia e seriam criados, em 
grande número, elementos análo-
gos ao rádio. Hoje, parece que isto 
pode ser realizado num futuro 
muito próximo. ~ste nôvo fenôme-
no poderia também levar à cons-
trução de bombas e pode-se pen-
sar - se bem que isso seja menos 
certo - que sejam construídas 
dêsse modo bombas excessivamen-
te poderosas de um tipo nôvo. 
Uma única bomba dêsse tipo, 
transportada em barcos e explo-
dindo num pôrto, pode destruir 
não só a totalidade do pôrto como 
também uma parte do território 
vizinho. 

Estou informado de que a Alema-
nha acaba de proibir a venda de 
urânio nas minas da Tcheco-Es-
lováquia de que se apoderou. Com-
preende-se perfeitamente que ela 
tenha tomado uma tal iniciativa 
e com tanta rapidez, quando sou~ 
hemos que o filho do Subsecretá-
rio de Estado alemão, Von Weiz-
sachr, está adido no Instituto 
Kaiser Wilhelm de Berlim, onde 
são atualmente reproduzidos al-
guns dos trabalhos americanos sô-
bre o urânio. Sinceramente vosso, 
A. Einstein." 

Seis anos depois, não se ignora 0 

que aconteceu. Venceram as inves-
tigações, as experimentações, o cul-
to da ciência e da tecnologia. 
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A 6 e a 9 de agôsto de 1945, respec-
tivamente, foram lançadas, pela 
aviação norte-americana, uma bom-
ba atômica sôbre Hiroshima e outra 
sôbre Nagasaki. Nestes dois ataques 
decisivos morreram cento e trinta 
mil japonêses e ficaram feridos se-
tenta mil. Era o fim da guerra, da 
carnificina tremenda. Poucos dias 
depois o Japão entregava-se, capi-
tulado. 
Em outubro do mesmo ano de 1945, 
realizava-se o primeiro conclave in-
ternacional após a Segunda Grande 
Guerra. Era a XXVII Conferência 
Internacional do Trabalho, na Sor-
bonne, em Paris. Por indicação do 
General Góes Monteiro, fui escolhi-
do pelo Presidente Vargas para che-
fiá-la. Tudo que pleiteei foi apro-
vado. Naquela ocasião, no discurso 
que pronunciei na sessão plenária 
de 1.0 de novembro, disse, o Sena-
dor Silvestre Péricles, entre outras 
apreciações, o seguinte, que merece 
ser repetido, na hora presente, por 
sua oportunidade: 

"Atendendo ao surto do nosso de-
senvolvimento industrial e dada a 
possibilidade de obtenção de re-
conhecidos técnicos e ótimos bra-
ços no estrangeiro, pensamos que 
do bom entendimento entre os 
países de emigração dependerá o 
êxito das iniciativas que visem a 
resolver o problema da oferta e 
da procura de emprêgo. Dentro 
de sua tradicional política de hos-
pitalidade e acolhimento, o Bra-
sil está pronto a receber todos 
aquêles que procurarem o seu so-
lo, para nêle colaborar no seu pro-
gresso material e espiritual. 
Porque, em última análise, o di-
reito é igualdade, não a igualdade 
matemática, na sua abstração, 
mas a igualdade moral, na sua 
concretização. Indivíduos, grupos 
ou países - todos dependem uns 
dos outros, todos se completam, 

todos se integram no mesmo des-
tino da espécie humana, na cons-
ciência jurídica dos povos, verda-
deira emanação de Deus. Gran-
des ou pequenos, poderoso ocasio-
nal ou modesto obreiro, as nações 
constituem uma sociedade única, 
e todo trabalho lícito, por mais 
humilde que se apresente, é res-
peitável por sua função social." 

Desde então, desde 1945, senti, vi e 
observei a preocupação das elites 
estrangeiras com o fato do monopó-
lio estadunidense na "segunda des-
coberta do fogo", o fogo das estrê-
las. 
É certo que a América do Norte -
justiça se lhe faça - propôs a di-
vulgação do segrêdo nuclear, mas 
com certas condições, para fins pa-
cíficos. A iniciativa não obteve so-
lução. 
Ao regressar ao nosso País, susten-
tei, até hoje, a necessidade inadiá-
vel de sermos também potência atô-
mica. 
Afirmava-me o General Góes que a 
guerra nem sempre surge quando a 
queremos, mas quando nos é impos-
ta. Assim, precisamos estar prepa-
rados para tôdas as eventualidades. 
Só se arrebata a vitória no uso dos 
instrumentos necessários, intelec-
tuais, morais e materiais- com um 
chefe, uma elite e um povo à altura 
dos acontecimentos. No mundo dos 
homens, parece que é a renovação da 
equação de Einstein no mundo da 
energia, da massa e da luz. 
Mas, pouco ou nada fizemos: persis-
timos a dormir debaixo do Equador. 
O Senador José Ermírio também te-
ve oportunidade de afirmar: "Quan-
do Albert Einstein, então Professor 
na Escola Politécnica de Zurich, 
descobriu que a energia é equivalen-
te à massa, vêzes a velocidade ao 
quadrado da luz, criou para o mun-
do nova era. Depois se transferiu 
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para o Kaiser Wilhelm lnstitute de 
Berlim, onde concluiu os seus tra-
balhos. Após o início da Segunda 
Guerra Mundial, seguiu para os Es-
tados Unidos, completando os estu-
dos sôbre o desenvolvimento da ener·· 
gia na Universidade de Princeton. 
O que, atualmente, nos preocupa é, 
justamente, a falta de pesquisas 
dentro ào Brasil. Precisamos de pes-
quisas realizadas por brasileiros. Que 
sejam enviados nossos técnicos ao 
exterior, para verificar o que é pre-
ciso fazer. Agora mesmo li em jor-
nais estrangeiros que os Estados 
Unidos estão fazendo troca dos seus 
excedentes agrícolas com urânio e 
diamantes da Africa do Sul. Cada 
país procura, hoje, obter o maior 
recurso possível de urânio, dentro 
de suas fronteiras, para evitar que 
no futuro essa grande reserva de 
energia possa ser absorvida por ou-
tros. Nós, no Brasil, que temos pos-
sibilidades grandes de urânio - pos-
so afirmar que há até em Goiás -
devíamos já estar com brasileiros à 
frente, gastando muito dinheiro 
nisto, pois é um investimento exces-
sivamente autofinanciável, no futu-
ro. É o que devemos fazer. Cumpri-
mento V. Ex.a por trazer à Casa ês-
te importante assunto. Já é tempo 
de lutarmos e enfrentarmos com tô-
da a coragem uma questão tão fun-
damental para o País." 
o Presidente da Academia Brasilei-
ra de Ciências conforme consta do 
Jornal do Brasil, afirmou: 

"CARLOS CHAGAS ACHA QUE 
Só REFORMA AJUDARA A PES-
QUISA 
o Presidente da Academia Brasi-
leira de Ciências, Professor Carlos 
Chagas Filho, disse ontem ao Jor-
nal do Brasil que não se pode ela-
borar um plano científico brasilei-
ro sem antes realizar uma refor-
ma administrativa nos institutos 

de pesquisas e a renovação das 
instalações, "que se tornaram ob-
soletas e, hoje, nada mais são que 
o resultado de esforços isolados". 
O cientista lembrou que estas pro-
vidências têm caráter urgente e 
que só elas poderão dar "um nôvo 
alento aos nossos pesquisadores". 
Conclamou tôdas as camadas so-
ciais brasileiras a se unirem na 
compreensão dos projetos cientí-
ficos e na admiração de realiza-
ções tecnológicas, "pois o desco-
nhecimento científico não respei-
ta níveis econômicos". 

SOCIEDADE ALHEIA 
Acredita o Professor Carlos Cha-
gas que o Grande impasse para a 
ciência, no Brasil, continua sendo 
o desinterêsse da sociedade que 
tem a imperiosa obrigação de op-
tar entre a ação e a inação, e criar 
as condições de integração de pes-
quisa científica ao processo cultu-
ral brasileiro, "além de dar ao de-
senvolvimento nacional a contri-
buição legítima que só a aplicação 
consciente e bem equilibrada da 
tecnologia pode trazer". 
- Minha participação na vida in-
ternacional - o.crescentou - na 
qual confraternizei com homens 
das mais variadas origens, crenças 
e filosofias, unidos todos pelo mes-
mo anseio de paz e progresso, 
transformou-me num observador 
atento dos fenômenos brasileiros. 
Reconheci, assim, que fundamen-
talmente não se modificaram as 
condições de trabalho científico 
desde quando, há 35 anos, me ini-
ciei na pesquisa. 
O Prof. Carlos Chagas acha que a 
atividade científica brasileira não 
acompanhou o crescimento demo-
gráfico do País e, até mesmo, o 
aumento do prestígio político do 
Brasil no cenário mundial. 
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SALDO DESFAVORAVEL 
Referindo-se às iniciativas indivi-
duais, o Prof. Carlos Chagas disse 
que elas, no conjunto, nada repre-
sentaram e que não se deve ale-
gar a comparação dos números 
atuais com os do passado, que dão 
um saldo favorável. 
- Em ciência - frisou - só é vá-
lido o que é internacionalmente 
rivalizável: o cômputo geral das 
comparações - no campo das 
ciências básicas - nos é desfavo-
rável em várias oportunidades. 
Não é assim de estranhar o desas-
sossêgo que invadiu o espírito de 
muitos de nossos melhores homens 
de ciência e a necessidade que to-
dos sentimos de procurar influen-
ciar a política administrativa do 
País, até mesmo por meios aos 
quais somos avessos. 
Ao lembrar as linhas-mestras que 
pretende seguir na presidência da 
Academia Brasileira de Ciência, o 
Professor Carlos Chagas disse que, 
ao insistir sôbre as dificuldades do 
desenvolvimento da pesquisa cien-
tífica no País, o faz consciente-
mente, "pois só pela análise fran-
ca e precisa, resultante de erros e 
de desinterpretações que se acumu-
lam há mais de 40 anos, é que se 
se poderá traçar uma diretriz pa-
ra o órgão máximo dos cientistas 
brasileiros". 

C:ffiNCIA DE GUERRA 
O Prof. Carlos Chagas acentuou, 
ainda, que a pesquisa foi uma 
"ocupação de cientistas" antes da 
Primeira Grande Guerra e se tor-
nou dever do Estado no período 
que a sucedeu. 
-Ela é hoje- declarou- a an-
gustiosa preocupação de socieda-
des atualizadas, que nela vêem a 
melhor fonte de seu progresso so-
cial e o mecanismo mais hábil pa-

ra a garantia de sua sobrevivên-
cia. No Brasil, estamos longe de o 
perceber. 
Considero, pois, inadiável que a 
elite de nossa Nação compreenda 
o quanto representa para o futuro 
de nosso povo seu mais amplo 
apoio às atividades de pesquisas e 
e de tecnologia, que aqui se de-
senvolvem. 
Sôbre a formação de novos cien-
tistas, disse que ela começa na 
idade escolar, mas que no Brasil 
isto só aparece como responsabili-
dade das universidades, perdendo-
se muitas vocações em conseqüên-
cia de um sistema que só pode 
aproveitar pequena amostra, tira-
da das grandes cidades, e, em sua 
quase totalidade, das camadas 
mais prósperas. 
Sôbre o mesmo assunto, chamou a 
atenção para os perigos que pe-
sam sôbre a formação técnica e 
científica da juventude brasileira, 
lembrando: 
- A pressão que cada ano se faz 
sentir sôbre nossas Universidades, 
e que recentemente atingiu paro-
xismos demagógicos ainda desco-
nhecidos, relativa ao necessário 
aumento de matrículas, trará a 
impossibilidade da formação cien-
tífica, porquanto arruinará a já 
existente e impedirá a sua criação, 
se não forem obedecidos rigorosos 
critérios, que são: a formação pré-
via de docentes, construção de lo-
cais e a estrita observância da re-
lação entre o número de professô-
res e alunos. 
Depois de citar João Batista Lacer-
da, que, em 1905, disse que "em 
geral no Brasil, os homens que se 
dedicam ao estudo da crencia 
constituem uma espécie de nobre 
proletariado, vivendo de mingua-
dos rendimentos, que mal chegam 
para um passadio modesto", o Pro-
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fessor Carlos Chagas situou a po-
sição do cientista brasileiro nos 
dias de hoje, lembrando que a si-
tuação agora é de "dramática gra-
vidade". 
- Consciente da sua importância 
social e de sua profissão, o que 
mais aflige o pesquisador - frisou 
- é a incompreensão que o rodeia, 
e a sua frustração cresce, porque, 
a seu lado, em ramos quase fron-
teiriços, existe mercado de traba-
lho a lhe oferecer diàriamente 
vantagens muitas vêzes irresistí-
veis. 
- A isso se somou recentemente a 
demanda do mercado internacio-
nal, para cujas perspectivas têm 
sido atraídos muitos dos nossos 
melhores homens de ciência, mais 
pelas vantagens do confôrto de 
trabalho que estamos longe de lhes 
proporcionar, do que pela retri-
buição salarial." 

E não é só. O Professor Athos Sil-
veira Ramos, segundo refere o Cor-
reio da Manhã, manifestou-se tam-
bém sôbre a matéria. Ex-presidente 
do Conselho Nacional de Pesquisas, 
dirige, no momento, o Instituto de 
Química da Universidade do Brasil. 
Assim se expressou, a seu respeito, o 
Correio da Manhã: 

"Ao defender, para o órgão de 
cúpula da pesquisa científica, 
status ministerial, argumenta que 
assim haveria maior oportunidade 
de impedir a evasão dos cientistas 
que ocorre atualmente, por falta, 
não somente de uma remuneração 
condizente, como também pela au-
sência de meios para o desenvolvi-
mento de programas de pesquisa 
nos padrões oferecidos pelos países 
desenvolvidos. O Brasil é um dos 
países que oferece menor retribui-
ção aos professôres de ciência e 
pesquisadores em tôdas as Amé-
ricas, situando-se, no particular, 

em posição de inferioridade em re-
lação à Nicarágua, Costa Rica, Ve-
nezuela etc. O Professor Athos Sil-
veira Ramos sentiu dificuldade em 
mencionar, no Continente, uma 
nação que dispensasse a seus cien-
tistas um tratamento inferior ao 
que é dado pelo Brasil. Disse o 
Professor Athos Silveira Ramos 
que "estimular a formação de pro-
fessôres de ciência e de pesquisa-
dores é de tôda prioridade para 
um País como o Brasil, que pode 
desenvolver-se, porque tem recur-
sos naturais e humanos para isso". 
Ao nôvo Ministério caberia, con-
cluiu, executar a pesquisa, coorde-
nar todos os programas, através de 
uma política preestabelecida, e 
com prazos previstos." 

Organize-se, ou não, o Ministério 
preconizado pelo Professor Athos 
Silveira Ramos, o certo é que o Brasil 
deve ativar-se, e ativar-se imediata-
mente, para readquirir o tempo per-
dido no campo da ciência e da tec-
nologia. Para criar uma imagem, na 
relatividade das coisas, os responsá-
veis pelo País, os seus governantes, 
precisam usar a velocidade da luz. 

Só assim seremos potência atômica 
em tempo hábil e teremos instru-
mentos idôneos para a paz e para a 
guerra, e viajaremos, também, no 
espaço exterior. Nação que, nci solo, 
viu nascer Santos Dumont, o Pai da 
A viação, pode pensar desta maneira. 

Da Constituição de 1946, o Título 
VII, sôbre as Fôrças Armadas, é obra 
do General Góes e minha, na com-
panhia de Magalhães Barata e Edgar 
Arruda. Entre os colaboradores da 
Constituinte, cumpre lembrar o 
Monsenhor Arruda Câmara. 

No art. 177 firmou-se o destino das 
Fôrças Armadas: defesa externa e 
garantia interna. E firmou-se, ainda, 
o Conselho de Segurança Nacional. 
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Para que existe êsse Conselho? So-
mos um povo fraternal. Desejamos 
a amizade de tôdas as nações da 
Terra, com a paz universal, como as-
piração suprema. 
Mas, de repente, poderá desabar o 
sangue, o pavor e a ira sôbre o pla-
neta humano -a guerra. 
Não tenhamos ilusões. Em verdade, 
estamos desarmados. Parece que a 
China, se não fôsse a sua aliança 
com a Rússia, não estaria de posse 
do segrêdo nuclear. 
Que faz então o nosso País diante 
da sua aliança com os Estados Uni-
dos da América e demais Estados 
atômicos do Ocidente? Solicito à 
Presidência do egrégio Senado Fe-
deral que se digne enviar uma có-
pia autêntica dêste discurso ao Con-
selho de Segurança Nacional, diri-
gido pelo Presidente da República, 
à vista do art. 179 e seu § 1.0 da 
Constituição. A respeito do Brasil, 
com o talentoso, mas infortunado 
Euclides da Cunha, proclamo, na 
convicção de uma evidência: "Ou 
progredimos ou desapareceremos". 
É claro que, progredindo, teremos a 
bênção da posteridade; desaparecen-
do, recairá sôbre nós o esquecimento, 
que é uma maldição. Agora, a estra-
da está aberta. Num mundo cheio 
de apreensões, desejamos saber, sin-
ceramente, com tôda a consideração 
e esperança, para onde vamos, no 
rumo dos nossos destinos." 
Eurico de Oliveira (seguem-se mais 
106 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
o·parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão <vo-

tação em bloco de emendas com parecer 

contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 765 
Autor: Deputado Athié Coury 
O artigo 170, número III, fica com a 
redação seguinte: 

"III - Os atos de natureza legisla-
tiva que constem ou tenham sido 
expedidos com base nos Atos Ins-
titucionais e Complementares re-
feridos no item I:" 

Justificação 

Se a matéria legislativa expedida 
com base em Atos Institucionais e 
Complementares fica aprovada, na-
da mais justo e lógico que cobrir com 
a aprovação os preceitos de nature-
za legislativa que constam dos mes-
mos Atos. 
Athié Coury (seguem-se mais 107 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.o 766 
Autor: Deputado Aderbal Jurema 
O inciso X do art. 149 ficará assim 
redigido: 

"X - proteção das obras literá-
rias, científicas e artísticas, dos 
inventos industriais e das marcas 
e nomes de indústria e comércio;" 
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Justificação 
As obras científicas e artísticas tam-
bém devem merecer a proteção da 
lei e não apenas as literárias, co-
mo o projeto prevê. Eis a razão da 
emenda. 
Aderbal Jurema (seguem-se mais 
109 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade. 
"Emendas n.0 s 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, 
130-58, 569, 433, 524, 69~ 825, 77~ 883 
e 766 - Atendidas, na essência, no 
todo ou em parte, com a aprovação 
da Emenda n.0 326. Por isto, preju-
dicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

ElUENDA N.0 767 

Autor:Deputado Aderbal Jurema 
O § 1.0 do art. 161 ficará assim re-
digido: 

"§ 1.0 - A exploração e o apro-
veitamento das jazidas, minas e 
demais recursos minerais e dos po-
tenciais de energia hidráulica de-
pendem de autorização ou conces-
são federal, ouvido o Conselho de 
Segurança Nacional. 

Justificação 
Se a concessão acima só deve ser 
dada a brasileiros, não se compreen-

de como fazê-lo a sociedades orga-
nizadas no País. Daí a razão da 
emenda. 

Aderbal Jurema (seguem-se mais 
106 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 280. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 - vol., pág. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 768 
Autor: Deputado Aderbal Jurema 
Acrescente-se onde convier: 

"As emprêsas industriais, comer-
ciais e agrícolas são obrigadas a 
assumir, por si ou em cooperação, 
encargos e responsabilidades rela-
tivos à educação fundamental, bem 
como a aprendizagem e ao aper-
feiçoamento profissional de seus 
trabalhadores, pela forma que a 
lei estabelecer." 

Justificação 
A emprêsa exerce hoje função so-
cial da mais alta importância. Uma 
de suas responsabilidades é preparar 
aperfeiçoar e promover seus pró: 
prios empregados. 
:f:ste dispositivo, com diferente re-
dação, consta da atual Constituição. 
Aderbal Jurema (seguem-se 104 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator Deputado 

Djalma Marinho: contrário.' 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 769 

Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
Acrescentar uma letra ao inciso I 
do artigo 99, nos seguintes têrmos: 

"As mulheres poderão obter a 
aposentadoria com vencimentos 
integrais após trinta anos de ser-
viço." 

Justificação 
A emenda é simplesmente esclare-
cedora: obedece à intenção do pro-
jeto. 
O projeto consagra como regra a 
aposentadoria voluntária aos 35 anos 
de serviço, com vencimentos inte-
grais; estabelece, entretanto, exce-
ceção para a mulher que pode apo-
sentar-se voluntàriamente aos 30 
anos. É óbvio que, concedendo-lhe 
esta faculdade, também lhe conce-
derá vencimentos integrais. 
Mas a emenda é necessária, pois o 
texto do projeto não é claro. 
Aguinaldo Costa (seguem-se mais 
108 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
Judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 

contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 770 

Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
Suprima-se o § 2.0 do art. 100. 

É o seguinte o parágrafo a suprimir: 
"§ 2.0 - A lei poderá estabelecer 
outros impedimentos para o fun-
cionário candidato, diplomado ou 
em exercício de mandato eletivo." 

Justificação 
A matéria é de natureza estritamen-
te constitucional, pois interessa à 
inviolabilidade do mandato legislati-
vo. Não pode ser deixada ao legisla-
dor ordinário, por motivos óbvios. 
Aguinaldo Costa (seguem-se mais 107 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 771 
Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
Ao art. 144, inciso IV, letra b, acres-
cente-se, no final: 

"ou território." 

Justificação 
Se se exige o domicílio eleitoral nos 
Estados, para se candidatar alguém 
a Deputado ou Senador, é óbvio que 
o mesmo se deve exigir em relação 
aos Territórios. 
Aguinaldo Costa (seguem-se 107 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela Emen-
da n.0 85. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs 544 
a 548). 

EMENDA N.0 772 

Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
Substitua-se o § '1.0 do art. 74 pelo 
seguinte: 

"§ 2.0 - Cada Assembléia indica-
rá três delegados e mais um para 
cada quinhentos mil eleitores ins-
critos no Estado." 

Justificação 
A emenda visa somente a esclarecer 
o texto. 
Aguinaldo Costa (seguem-se 107 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 5-i4 
a 548). 

EMENDA N.0 773 

Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
No art. 157, inciso VI, onde se diz: 

"aumento arbitrário dos lucros", 
diga-se: "aumento abusivo dos lu-
cros". 

Justificação 
O têrmo "abusivo" corresponde me-
lhor à intenção do legislador. 
Aguinaldo Costa seguem-se 108 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
emenda n.0 508. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 774 

Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
Redija-se da seguinte forma o art. 
7.o: 

"Art. - Os conflitos internacio-
nais deverão ser solvidos por ne-
gociações diretas, arbitragem e 
outros meios pacíficos, com a coo-
peração dos organismos interna-
cionais de que o Brasil participe." 

Justificação 
Do projeto não constavam as pala-
vras "o Brasil", tornando-se a frase 
imprecisa. 
Aguinaldo Costa (seguem-se 107 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela emenda 
n.o 839/13. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Emenda rejeit::.da na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
'544 a 548). 

EMENDA N.0 775 

Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
Substitua-se o texto do art. 150 pelo 
seguinte: 

"Art. 150 - A lei estabelecerá os 
têrmos processuais para a efetiva-
ção ·das garantias individuais." 

Justificação 
O artigo do projeto pretende conce-
der ao legislador ordinário a facul-
dade de regulamentar os direitos in-
dividuais. Tais direitos são básicos e 
devem estar expressos de maneira 
clara e definitiva na lei básica: não 
podem estar sujeitos ao arbítrio da 
lei ordinária. 
Quanto às garantias, como o habeas 
corpus, o mandado de segurança e 
outras, sàmente se tornarão efetivas 
com a fixação de sua forma proces-
sual. 
Aguinaldo Costa (seguem-se 108 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade: 
"Emendas n.os 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, 
130-58, 569, 433, 524, 690, 825, 775, 
883 e 766 - Atendidas, na essência, 
no todo ou em parte, com a aprova-
ção da Emenda n.O 326. Por isto, pre-
judicadas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaqu2s). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544, a 548). 

EMENDA N.0 776 

Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
Acrescente-se ao Título III - Da 
Ordem Econômica e Social o seguin-
te: 

"Fica instituído o crédito social, 
na forma que a lei dispuser." 

Justificação 

Como crédito social se entende o fi-
nanciamento de diversos empreendi-
mentos, como sejam, as atividades 
educativas, hospitalares, hoteleiras e 
outras. 
O Estado não pode suprir tôdas as 
necessidades do povo, no campo da 
educação e da assistência médica, 
por exemplo: há necessidade da co-
laboração particular, que, neste sen-
tido, tem sido ampla, porém defi-
ciente, por falta de recursos. 
Outras atividades existem, como a 
hoteleira, em que o Estado, em nos-
sa organização, não pode colaborar. 
Tais entidades e muitas outras, de 
caráter social, se encontram inteira-
mente desamparadas pelo Estado, 
quanto às suas necessidades econô-
micas e financeiras. 
Os estabelecimentos de crédito esta-
tais financiam amplamente as ati-
vidades comerciais, industriais, agrí-
colas, pecuarias e, ultimamente, 
atingem também o setor habitacio-
nal. Tais atividades, entretanto, não 
são mais importantes do que aque-
las que a emenda pretende amparar. 
Se o Estado pretende estimular a 
educação e a cultura, se quer a co-
laboração particular para manter a 
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saúde da população e promover ou-
tras atividades sociais imprescindí-
veis, a aceitação da emenda se im-
põe como um imperativo. 
Aguinaldo Costa (seguem-se 109 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, 
Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 777 

Autor: Deputado Aguinaldo Costa 
Acrescente-se ao art. 79 o seguinte: 

"Parágrafo único - Se as vagas 
ocorrerem no último semestre do 
quadriênio, não se realizarão elei-
ções para o seu preenchimento; 
a substituição se verificará na 
forma do art. 78." 

Justificação 
O projeto é omisso nesse caso. A 
emenda se inspira no § 8.0 do art. 53, 
da Constituição de 1934. 

Se as vagas se derem nos últimos 
seis meses do mandato, seria de to-
do inconveniente elegerem-se novos 
titulares para aquêles postos, pela 
perturbação e agitação que êsse 
pleito, mesmo indireto, viria trazer 
ao País. 
A aprovação da emenda evitará êsse 
grave inconveniente. 
Aguinaldo Costa (seguem-se 109 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Aciolly Filho: contrário: 
"1. Visa a emenda a dispor que, se 
vagarem os cargos de Presidente e 
Vice-Presidente no último semestre 
do período, não se realizarão elei-
ções para o seu preenchimento, 
mantendo-se o substituto no exercí-
cio até o fim do mandato. 

2. Em tôdas as nossas Constitui-
ções, tem sido prevista a eleição 
para o preenchimento dos cargos de 
Presidente e Vice-Presidente, qual-
quer que seja a data da vacância. 
3. Parece ser essa a melhor solu-
ção. Exatamente o último semestre 
do mandato do Presidente coincide 
com a eleição para o período seguin-
te. É preferível seja ela presidida 
por quem tenha sido eleito para o 
cargo de Presidente, embora indire-
tamente. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.o 778 

Autor: Deputado Expedito Rodrigues 
Inclua-se no Título "Das Disposições 
Gerais e Transitórias": 

"Art. - Ficam assegurados aos 
atuais funcionários pertencentes 
aos quadros das Secretarias da 
Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, do Tribunal de Contas da 
União e dos Tribunais Federais in-
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tegrantes do Poder Judiciário, to-
dos os direitos e vantagens pre-
vistos em diplomas legais promul-
gados na vigência da Constituição 
de HH6." 

Justificação 
Diz o projeto da nova Constitui-
ção, em seu art. 149, que é assegu-
rado aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no Pais: 

"o direito à vida, à liberdade, ao 
trabalho e à propriedade", me-
diante a indispensável observân-
cia de uma série de postulados, 
entre os quais expressamente in-
clui o "respeito ao direito adqui-
rido, ao ato jurídico perfeito e à 
coisa julgada" (art. 149, item IX). 

Não haveria como entender a in-
tenção e o sentido de tais disposi-
tivos, numa reforma constitucional 
subseqüente a um movimento polí-
tico e socialmente saneador, se a 
aplicação do art. 104 do nôvo texto 
se viesse a bzer sem o resguardo de 
situações legltimamente constituí-
das, conquistadas pela absoluta 
maioria de seus detentores através 
de rigorosos concursos públicos e 
depois da prestação de longos anos 
de serviços. 
A aprovação desta proposta se re-
veste de inteira justiça. 
Expedito Rodrigues (seguem-se 111 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
<Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4,0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. . .... 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.o 779 

Autor: Deputado João Herculino 
O § 1.0 do art. 16 terá a seguinte re-
dação: 

"§ 1.0 - Caberá à Câmara dos 
Deputados e ao Senado a discus-
são e votação dos projetos relati-
vos a tributos, serviços públicos e 
pessoal administrativo do Distrito 
Federal." 

Justificação 

A emenda visa a estender à Câma-
ra as atribuições cometidas pelo Pro-
jeto de Constituição exclusivamente 
ao Senado, no que diz respeito à le-
gislação específica do Distrito Fede-
ral, tendo em vista manter o atual 
sistema bicameral. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
João llerculino (seguem-se 108 as-
sinaturas de Deputados). 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antonio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 
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EMENDA N.0 s 780/1 e 780/2 

Autor: Deputado Athiê Jorge Cury 

TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal 

CAPíTULO VI - Da Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária. 

1 
O artigo 71 do Projeto de Cons-
tituição passa a ter a seguinte reda-
ção: 

"Art. 71 - O Tribunal de Contas 
tem a sua sede na Capital da Re-
pública e jurisdição em todo o ter-
ritório nacional. 
§ 1.0 - Os Ministros do Tribunal 
de Contas serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pelo Senado 
Federal, e terão os mesmos direi-
tos, garantias, prerrogativas e ven-
cimentos dos juízes do Tribunal 
Federal de Recursos. 
§ 2.0 - O Tribunal de C o n tas 
exercerá, no que lhe diz respeito, 
as atribuições constantes do art. 
108, e terá quadro próprio para o 
seu pessoal. 

Acrescente-se nôvo artigo após o 71, 
com a seguinte redação: 

"Art. - Compete ao Tribunal de 
Contas: 

I - acompanhar e fiscalizar di-
retamente, ou por delega-
ções criadas em lei, a exe-
cução do orçamento; 

11 - julgar as contas dos res-
ponsáveis por dinheiros e 
outros bens públicos, e as 
dos administradores das en-
tidades autárquicas; 

111 - julgar das legalidades dos 
contratos e das aposentado-
rias, reformas e pensões. 

§ 1.o _ os contratos que, por 
qualquer modo, interessam à recei-

ta ou à despesa, só se reputarão 
perfeitos depois de registrados pe-
lo Tribunal de Contas. A recusa do 
registro suspenderá a execução do 
contrato até que se pronuncie o 
Congresso Nacional. 
§ 2.0 - Será sujeito a registro no 
Tribunal de Contas, prévio ou pos-
terior, conforme a lei o estabelecer, 
qualquer ato de administração pú-
blica de que resulte obrigação de 
pagamento pelo Tesouro Nacional 
ou por conta dêste. 
§ 3.0 - Em qualquer caso, a re-
cusa do registro por falta de saldo 
no crédito ou por imputação a cré-
dito impróprio terá caráter proi-
bitivo. Quando a recusa tiver ou-
tro fundamento, a despesa poderá 
efetuar-se após despacho do Presi-
dente da República, registro sob 
reserva do Tribunal de Contas e 
recurso ex officio para o Congres-
so Nacional. 
§ 4.o -o Tribunal de Contas da-
rá parecer prévio, no prazo de ses-
senta dias, sôbre as contas que o 
Presidente da República deverá 
prestar anualmente ao Congresso 
Nacional. Se elas não lhe forem 
enviadas no prazo da lei, comuni-
cará o fato ao COnfiresso Nacional 
para os fins de direito, apresen-
tando-lhe, num e noutro caso, mi-
nucioso relatório do exercício fi-
nanceiro encerrado." 

JustificaçiiD 
A prática tem demonstrado que a 
atual organização do Tribunal de 
Contas é satisfatória. Propor a des-
centralização do Tribunal não é boa 
política, uma vez que a extensão do 
Brasil dificultará o contrôle direto 
de atos que devem ser examinados 
com exclusividade pelo Tribunal. 
A diminuição de funções também 
não é conveniente, uma vez que as 
atribuições do Tribunal de Contas 
ficarão demasiadamente diversifica-
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das e só trarão distúrbios para o con-
trôle dos atos que são atualmente 
por êle examinados. 
Propomos que sejam mantidos os ar-
tigos 76 e 77 da atual Constituição, 
que foram elaborados com cuidado e 
que na prática demonstraram eficá-
cia plena. 

Athiê Jorge Cury (seguem-se 115 as-
sinaturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada (itens I e II) na 4o.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer contrário e pela prejudicia-
lidade, salvo os destaques) . (Anais, 4.0 

vol., págs. 544 a 548) . 

EMENDA N.0 781/1 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Redacional: No art. 6.0 , § 2.0 , onde 
está "acôrdos", escreva-se: "convê-
nios". 

Justificação 
É a palavra tecnicamente certa e Ja 
consagrada. As entidades de direito 
público celebram ou assinam "con-
vênios". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534) . 

EMENDA N.0 781/2 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

No art. 7.0, após, in fine, "internacio-
nais de que participe", escreva-se 
"internacionais de que o Brasil par-
ticipe". 
Justificação 
Omitiu-se o sujeito. Quem parti-
cipa? A sentença não faz sentido. 
Urge consertá-la. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pela emenda 
n.0 839/13. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário . 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/3 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 8.0 , XVI, letra c, acrescente-
se: "e de previdência social". 

Justificação 
A Constituição de 46, no art. 5.0, XV, 
a, não omitiu a "previdência social". 
Sua importância justifica a categoria 
constitucional da referência. Muitos 
países têm o Ministério do Bem-Es-
tar, do qual a previdência é o fun-
damento. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pela emenda 
n.0 1/14. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., páginas 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 781/4 

Autor Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 8.0 , XVI letra g, acrescente-se 
"em tempo de guerra". 

Justificação: 
Semelhantes "requisições" têm cará-
ter de absoluta excepcionalidade. Só 
em tempo de guerra, civil ou exter-
na. Como está o texto, em época de 
normalidade, poderão ser feitas, o 
que configura insuportável atentado 
ao direito de propriedade. Será a ins-
titucionalização do confisco. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

El\IENDA N.0 781/5 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 8.0 , XVI, letra "k" 
Onde está "estabelecimentos", diga-
se "instituições". 
Justificação: 
Quando da discussão da Reforma 
Bancária, de que fui relator, consa-
grou-se a palavra genérica "institui-
ções" de crédito, para, como gênero, 
abranger todos os organismos que 
manipulam poupanças on capitais 
de terceiros: bancos, casas bancárias, 
Caixas Econômicas, Bôlsas de Va-

lôres, entidades de financiamento 
etc. A necessidade de adotar-se "ins-
tituições" decorre: a) uniformizar a 
linguagem com o diploma que criou 
o Banco Central; b) evitar designa-
ções distintas, ensejadoras de con-
fusões; c) "instituições" é palavra 
mais ampla do que estabelecimentos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., páginas 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/6 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Art. 8.0 , XVI, letra "m" 
Onde está "tráfego nas vias terres-
tres", diga-se "tráfego interesta-
dual". 

Justificação: 
O texto consagra centralização ne-
fasta. A técnica da descentralização, 
para atender às "peculiaridades lo-
cais", é sistemàticamente suprimida 
no projeto Note-se: trata-se de 
"descentralização" e não de "auto-
nomia", pois esta, então, pràticamen-
te é anulada. O tráfego, inclusive nos 
Municípios, tem peculiaridades que 
as autoridades locais devem prever: 
estacionamento, mão e contra-mão, 
localização de feiras etc. É a União 
que irá disciplinar isso e dar-lhe 
cumprimento. E as multas? Serão 
impostas, julgadas e atribuídas aos 
Estados ou Municípios, conforme o 
caso, ou à União? Se as unidades ad-
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ministrativas nem isso puderem re-
gular, melhor será suprimi-Ias. As 
áreas interestaduais devem ser su-
perintendidas pela União. Somente 
estas, conforme, aliás, consta da 
Constituição de 46 (art. 5.0 , XV, j). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 654. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., páginas 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 78117 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao parágrafo único do art. 8.0, acres-
cente-sem. 

Justificaçã..o: 
É grave imprudência retirar a com-
petência supletiva do Estados para 
as matérias da letra m, pelo seu evi-
dente teor regional ou local, que só 
as respectivas autoridades estarão 
aptas a bem regular, inclusive com 
celeridade. Notadamente no que 
tange ao tráfego nas vias terrestres. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subs-

crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 781/8 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 3.0 , XVI q, acrescentar: "ati-
vidades liberais, técnico-científicas e 
profissionais". 
Justificação: 
Tem a União, através de lei, regulado 
a profissão dos farmacêuticos, mé-
dicos, dentistas, através dos Conse-
lhos Nacionais e Regionais, mas tam-
bém dos corretores de imóveis que 
não se enquadram bem como "téc-
nico-científicas" ou "liberais". Dú-
vidas surgiram. Necessário será di ri-
mi-Ias, reconhecendo a competência 
da União para tal matéria, em sen-
tido amplo, pois semelhantes pro-
fissões cobrem todo o território na-
cional. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subs-

crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques.) (Anais, 4.0 vol., pági-
nas 544 a 548). 

EMENDA N.0 781/9 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Art. 9.0 , 111 
Redigir: "recusar fé pública aos do-
cumentos públicos". 
Justificação: 
Redação defeituosa e restritiva, a do 
projeto. Não pode prevalecer. Qual-
quer pessoa de direito público -
União, Estado ou Município - não 
poderá recusar fé a qualquer do-
cumen tJo público. Por isso é 
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"documento público". Não poderá 
circunscrever-se aos emanados dos 
"outros" órgãos ou pessoas, como as-
severa o projeto. E os emanados em 
sua área? A União poderá recusar fé 
a documento público emanado de 
qualquer de seus órgãos? Pela reda-
ção, dá a entender que pode. A reda-
ção, límpida e correta é a do art. 31, 
V, da Constituição de 1946, que a 
emenda propõe. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 805/i. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., páginas 
539, 544 a 548) . 

EMENDA N.0 781/10 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 10, V, a 
Após "dois anos", acrescentar: "con-
secutivos". 

Justificação 

Se forem somadas impontualidades 
esparsas, seis meses aqui, um ano 
acolá nenhum Estado escapará da 
inter~enção. A grave medida da in-
tervenção só se justificará após mo-
ra prolongada e sem motivo de fôrça 
maior, dois anos, mas consecutivos. 
É o que, prudentemente, o art. 7.0

, 

VI, da Constituição de 46 estatuiu e 
deve ser mantido. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 781/11 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Suprima-se a letra c do art. 10, V. 
Justificação 
Compromete a autonomia dos Esta-
dos. Esvazia o compromisso de "fe-
deração" inscrito no pórtico da 
Constituição. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pela Emen-
da n.0 843/4. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/12 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Redija-se assim o § 1.0 , letra b, do 
artigo 11: 

"§ 1.0 - A decretação da inter-
venção dependerá: b) nos casos do 
artigo 10, VI, e do art. 10, VII, b, 
c, e, da requisição do Supremo Tri-
bunal Federal ou do Superior Tri-
bunal Eleitoral, conforme a maté-
ria, excetuando o disposto na le-
tra c dêste parágrafo." 

Justificação 
O Superior Tribunal Eleitoral requi-
sitará a intervenção para garantir 
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a temporariedade das funções eleti-
vas, a limitação destas à duração 
das funções federais corresponden-
tes, bem como a proibição de reelei-
ções. São matérias que se situam em 
sua área, e a requisição, pela justiça, 
de providência tão radical respalda-
rá e resguardará a autoridade do 
Presidente da República. Quanto à 
letra e, "garantias do Poder Judiciá-
rio", por igual, os órgãos máximos-
Supremo Tribunal Federal e Tribu-
nal Superior Eleitoral- requisitarão 
providências, a exemplo do que su-
cede quando são coatos ou impedi-
dos de funcionar, hipóteses previstas 
no § 1.0 , letra a, do art. 11. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/13 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 11, § 1.0 , c 

Onde está "nos casos", escreva-se: 
"nos demais casos." 
Justificação 

Será decorrência, como matéria ven-
cida, da aprovação da Emenda n.0 12. 
O provimento da representação do 
Procurador-Geral da República não 
será para todos os casos prefigura-
dos no inciso VI, letra c, do art. 11, 
mas para os não submetidos à re-
quisição judicial. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDAS N.0 ' 781/14 e 781-14-a 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 11, § 1.0 , c 

Onde está "do provimento", diga-se: 
"do provimento pelo Presidente da 
República." 

Justificação 

O texto do projeto não diz quem fará 
o provimento. A Constituição, em 
matéria tão grave, deve deferir a 
competência explicitamente. 

Ao art. 11, § 1.0 , a 

Redija-se: 

"nos casos do art. 10, IV, e art. 
10, v, d. 

Justificação 

A hipótese da letra d, do inciso VII, 
do art. 10, isto é, a efetiva garantia 
da independência e harmonia dos 
podêres, no âmbito do Estado, in-
clusive através da intervenção fe-
deral, deve ser assegurada por soli-
citação do poder afetado, como o 
projeto preceitua quanto ao inci-
so IV, do art. 10. De certa forma, os 
dois casos são repetitivos e os dois 
textos tautológicos. De fato, "o livre 
exercício dos podêres" depende de 
ser-lhes assegurada a indispensável 
"independência e harmonia". De 
qualquer sorte, a requisição, em am-
bos os casos, configura medida in-
dispensável. 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada (itens 14 e 14-A) na 
4o.a Sessão (votação em bloco de emen-
das com parecer contrário e pela preju-
dicialidade, salvo os destaques) . (Anais, 
4.0 vol., págs. 544 a 548) . 

EMENDA N.0 781/15 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Suprima-se o § 2.0 do art. 11. 

Justificação 
Primeiro, a redação é horrível. Que 
se entende por "produzido seus efei-
tos"? Efeito sempre produzirá. In-
clusive poderão ser efeitos da injus-
tiça, da arbitrélriedade. Precisamen-
te, por isso, o exame do Congresso 
é indispensável. Para corrigi-los. 
Entender-se que "produzidos efeitos", 
pela mera "suspensão da execução 
do ato impugnado", isso torna a in-
tervenção perfeita e acabada, po-
derá acarretar a incensurabilidade 
de eventuais injustiças. Como a in-
tervenção é, a priori, decretada pelo 
Presidente da República, será sem-
pre indispensável a instância legis-
lativa. Mesmo porque, não será só 
o Executivo, mas também o Legis-
lativo, em passo tão severo, os ór-
gãos incumbidos de garantir os di-
reitos em causa. Retirada a apre-
ciacão do Legislativo e a do Judiciá-
rio· através do inciso IV, do art. 44, 
se~elhante e tão grave providência 
restará absoluta, intocável. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 781/16 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Após o art. 12, acrescente-se: 
"Cessados os motivos que deter-
minaram a intervenção, tornarão 
ao exercício de seus cargos as au-
toridades afastadas em decorrên-
cia dela." 

Justificação 

Absolutamente indispensável o res-
tabelecimento da cautela fixada no 
art. 14 da Constituição de 1946. Ca-
so isso não se faça, o que se quer é 
a in:;titucionalização das cassações. 
Se se afasta, tcmporàriamente, o 
Governador pelo Interventor, cessa-
da a intervenção, retorna ao cargo o 
Governador, pois não foi "cassado", 
foi ''afastado". Isso necessita ser 
dito, mesmo porque já o é no regime 
atual. O mesmo ocorrerá com qual-
quer autoridade afastada. Os riscos 
do mau exercício da intervenção, 
que tanto já intranqüilizou a Repú-
blica, quando tem objetivos mera-
mente políticos, como recente e ru-
moroso episódio evidenciou, aumen-
tarão devastadoramente, se inter-
venção passar a ser sinônimo de 
cassação. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pela Emen-
da n.0 61. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 781/17 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 13 
Onde está "respeitados além de ou-
tros os princípios estabelecidos nes-
ta Constituição", redija-se: "respei-
tados, além de outros princípios 
estabelecidos nesta Constituição, os 
seguintes também nela estatuídos:" 

Justificação 

A redação a ser corrigida é defei-
tuosa. Os princípios a serem obede-
cidos são os da Constituição. Como 
está dito, parece que há princípios 
su praconsti tucionais. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 453. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

Ei'\'IENDA N.0 781/18 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 13, 11 
Onde está "provimento", diga-se: 
"investidura". 

Justificação 
Quando se cuida de cargo legislativo, 
a designação técnica é "investidu-
ra". Provimento é para os cargos 
administrativos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
con.trário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 781/19 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 13, VII, § 3.0 

Onde está "acôrdos", diga-se: "con-
vênios". 
Justificação 
A mesma oferecida na Emenda 
n. 0 1. Deseja-se o restabelecimento 
da linguagem tradicional para a es-
pécie. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques.) (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 781/20 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Redija-se assim o § 2.'', do art. 14: 
"A lei estabelecerá os requisitos 
para a criação, cada quatro anos, 
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de Municípios, entre êles os de po-
pulação, renda e consulta prévia 
às populações locais interessadas." 

Justificação 
Propondo modificações redacionais: 
para que "mínimos"? Os requisitos 
são precisamente os da lei. Por que 
"lei federal"? Aliás, esta é incorre-
ção geral para a qual convoco a 
atenção cuidadosa do ilustre Rela-
tor. O projeto ora fala "em lei" ora 
"em lei federal". A boa técnica é 
não adjetivar quando se trata de lei 
federal. A simples referência feita 
a "lei", na Constituição, pressupõe, é 
óbvio, seja federal. O que não se ad-
mite, como faz o projeto, é a inde-
cisão da linguagem. O texto fala em 
"Municípios novos". É claro: se são 
criados, velhos ou antigos não se-
riam. 

Na emenda há matéria de substân-
cia: a) admitir que a lei posterior 
adote outros critérios, além dos men-
cionados no artigo. Por exemplo: re-
dução de requisitos quando se trata 
de Municípios próximos às frontei-
ras, por razões até de soberania. 
Maior generosidade nas exigências 
quando se trata de núcleos popula-
cionais distantes de Municípios, pa-
ra que a população tenha certos ser-
viços públicos etc. A vasta experiên-
cia da matéria exige êsse elastério 
para o texto ordinário ulterior; b) o 
requisito das revisões só serem pos-
síveis de quatro em quatro anos. É 
a tradição na matéria. Isso não 
ocorrendo, a todo momento são pro-
postos e criados Municípios, tumul-
tuando a vida administrativa dos 
Estados, além de criarem embaraços 
para a simultaneidade das eleições 
municipais. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/21 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Dê-se esta redação ao inciso I do ar-
tigo 15: 

"I - pela eleição do Prefeito e dos 
Vereadores por sufrágio universal, 
direto e secreto." 

Justificação 
A redação do texto é evidentemente 
inaceitável. Fixa a exigência exclu-
siva da "eleição direta''. E o voto se-
creto? E a universidade do sufrágio? 
A redação oferecida repete o enun-
ciado correto do § 2.0 , VII, do art. 
13, quanto aos Governadores e Vice-
Governadores. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: prejudicada pela emenda 
n.0 268/1. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/22 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Suprimam-se os §§ 1.0 e 2.o do art. 
15. 
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Justificação 
Mutilam a autonomia municipal. 
Por irrisão, estão situados como asse-
curatórios "da autonomia munici-
pal". (Caput do art. 15.) 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anah;, 4.0 vol., págs. 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/23 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

No § 4.0 , do inciso II do art. 15, onde 
está "acôrdos", redija-se: "convê-
nios". 

Justificação 
A mesma das Emendas n.os 781/1 e 

781/19. 
Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 781/24 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

No art. 16, § 1.0 , onde está "votação e 
discussão", diga-se: "discussão e vo-
tação". 

Justificação 
Será necessária? A votação comple-
menta, sucede e não procede a dis-
cussão. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.~ Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 781/25 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Suprima-se o § 3.0 do art. 16. 

Justificação 
Por que discriminar entre Municípios 
dos Territórios e dos Estados, supri-
mindo-lhes a autonomia política? O 
povo escolherá os prefeitos e verea-
dores. Não há razão para a inter-
venção na área muncipal. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

Aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 572/574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 
Apresentado e aprovado na 52.a Sessão-
(Câmara: 215 sim X 3 não e 6 absten-
ções) - (Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) - Apresentado e aprovado na 
52.a Sessão - (Anais, 4.0 vol., pág. 774). 
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Emenda rejeitada na 52.8 Sessão -
(Câmara 11 sim x 206 não e 8 absten-
ções). (Anais 4.0 vol., pág. 777). 

EMENDA N.0 781/26 

Autor: Deputado Ulysses Guimareãs 
No art. 18, III, § 1.0 , onde está "resol-
verá", escreva-se: "bem como serão 
resolvidos". 

Justificação 
A lei "resolverá" os conflitos de com-
petências tributárias? O que fará se-
rá estabelecer os critérios, e, mais do 
que isso, os órgãos para dirimir tais 
conflitos. A lei, de forma inerte, não 
resolve, não decide, não prolata a 
sentença nos conflitos em causa, 
mesmo porque será impossível pre-
vê-los todos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio Car-
los Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vota-

ção em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/27 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 18, acrescente-se o seguinte: 

"Parágrafo único - O produto da 
arrecadação dos impostos, criados 
nos têrmos do § 6.0 dêste artigo, 
será partilhado entre a União, os 
Estados e os Municípios, de acôrdo 
com o disposto em lei." 

Justificação 
Justo será a partilha. O ônus recai 
sôbre contribuintes residentes nos 
Estados e nos Municípios. ~stes de-
verão ser beneficiários da nova carga 

fiscal, para a contraprestação segura 
de benefícios. Foi o sistema adotado 
na Constituição de 46, art. 21. Melhor 
será deferir à lei especial regular a 
divisão e as condições em que se 
processará a partilha. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio Car-
los Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) -
Aprovado na 42.8 Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 572/4). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
Apresentado e aprovado na 52.8 Sessão 
- (Câmara: 215 sim X 3 não e 6 absten-
ções) - (Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) -Apresentado e aprovado na 
52.8 Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 774). 

Emenda rejeitada na 52.8 Sessão -
(Câmara: 11 sim X 206 não e 8 absten-
ções) (Anais, 4.0 vol., pág. 777). 

EMENDA N.0 781/28 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 19, 111, "d" 
Após "jornais", acrescentar: "e revis-
tas educativas". 

Justificação 
Justo será o benefício às revistas, 
desde que educativas. A coerência 
impõe a extensão. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pela emenda 
n.0 63. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio Car-
los Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) - (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/29 

Autcr: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao § 1.0 do art. 19 
Suprima-se, por inútil e de mau gôs-
to, o "tão-somente" e, por concor-
dância, escreva-se: "delas decor-
rentes". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral., Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol. págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 781/30 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 20, inciso X 

Após "País", acrescente-se: "e os 
importados". 

Justificação 
O Brasil importa minerais. Aliás 
não há país no mundo que não os 
importe. Compete à União, taxativa-
mente neste passo, ser credenciada 
a tributar o ingresso dêles no País. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/31 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 22 

Substitua-se "cessadas as causas 
que determinaram a cobrança", 
por: "celebrada a paz". 

Justificação 
Deve haver um têrmo categórico pa-
ra término de impôsto extraordiná-
rio de guerra. Cairão com a cele-
bração da paz. Sabemos de medidas 
extraordinárias, tomadas em razão 
da última guerra, que continuaram 
indefinidamente. A lei do inquilina-
to é um exemplo. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/32 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 23,§ 6.o 

Redija-se assim: 
"§ 6.0 - Está isenta do impôsto 
sôbre circulação de mercadorias a 
venda a varejo, diretamente ao 
consumidor, de gêneros de neces-
sidade especificados em lei esta-
dual, não podendo ser estabeleci-
das diferenças em função dos que 
participam da operação tributa-
da." 

Justificação 

A tributação, notadamente sôbre a 
alimentação, não pode ficar ao ar-
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bítrio dos governadores. A Consti-
tuição deve isentá-la, devendo lei 
estadual fixar o rol dos produtos 
beneficiados. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/33 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 29, 111 

Onde está "vinte e cinco anos", 
diga-se: "vinte e um anos." 

Justificação 
Não se deve afastar a juventude da 
política. Há poderosas vocações que 
madrugam para a vida pública. De-
vem ser aproveitadas. A regra do 
início muito jovem na polític~ foi a 
do Império e da primeira República. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781!34 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 35, I, "b" 
Redija-se assim a letra b: 

"aceitar ou exercer cargo, função 
ou emprêgo remunerado nas en-
tidades referidas na letra anterior, 
ou de direção, quando se tratar de 
emprêsa concessionária de serviço 
público." 

Justificação 
Em emprêsas concessionárias de 
serviços públicos, rádios e televisão, 
por exemplo, pessoas que nelas tra-
balham podem continuar a trabalhar 
em suas profisssões, não há razão 
para a discriminação. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/35 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 36, III 
Onde está "que deixar de compare-
cer a mais de um têrço das ses-
sões ordinárias", diga-se: "com 
comparecimento inferior a um têr-
ço das sessões ordinárias." 

Justificação 
A redação do texto se presta a 
equívocos. A presença exigida é a 
do têrço. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/36 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 36, IV, § 1.0 

Onde está "e de partido político", 
diga-se: "ou de partido político". 

Justificação 
A provocação do p a r ti d o não é 
cumulativa com outras. Somente ela 
será suficiente. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 781/37 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 38, parágrafo único 
Suprimir. 
Justificação 
É violenta restrição, de um lado, às 
minorias para investigar e fiscali-
zar, de outro, ao salutar instituto. O 
que importa é o fato gerador da Co-
missão de Inquérito: se justo e ne-
cessário, elas poderão ser multas; e 

não o sendo, nenhuma deverá ser 
criada. Por que, 8, e não 9, ou 5? 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 781/38 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 40 
Onde está "eleitos por voto secreto", 
diga-se: "eleitos por sufrágio uni-
versal, direto e secreto". 

Justificação 
Não basta o voto secreto. Com êste, 
a eleição poderá ser indireta, pelas 
Associações Comerciais ou deputados 
estaduais, por exemplo. A falta de 
técnica é que gera tais confusões. 
Como no regime da Constituição de 
1946, o sufrágio universal, direto e 
secreto era a regra, ela foi consagra-
da em preceito autônomo da Cons-
tituição, não precisando, em cada 
caso, a repetição. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
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os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 781/39 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 40, § 2.o 

Suprima-se a palavra "segunda". 
Justificação 
Por que segunda? Cada legislatura 
fixa o número dos representantes, 
em função da população. Não se tra-
ta de segunda, nem primeira ou ter-
ceira legislaturas. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 781/40 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 42 
Onde está "voto direto e secreto", 
diga-se: "sufrágio universal, direto 
e secreto". 
Justificação 
O sufrágio há de ser, também, uni-
versal. A lei não poderá permitir 
que votem só os professôres e os que 
pagam impostos, como se fazia no 
Império. O voto é universal. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

El\IENDA N.0 781!41 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 42, § 1. o 

Após "dois têrços", continue-se: "de 
quatro em quatro anos". 
Justificação 
O projeto esqueceu de fixar o prazo 
quando se darão as renovações do 
têrço e dos dois têrços do Senado. 
Como está, não se sabe. Em dois 
anos, em três, ou em quatro? Urge, 
como fêz o art. 60, § 3.0, da Consti-
tuição de 46, fixar a regra da reno-
vação de quatro em quatro anos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador 

Vasconcelos Tôrres: pela prejudicialida-
de. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/42 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 44, I 
Onde está, in fine "previsão legal", 
diga-se: "disposição em lei comple-
mentar". 

Justificação 
Cometer ao Senado a aprovação de 
outros funcionários deve merecer a 
exigência da lei complementar. Ha-
verá, sempre, o risco de baratear o 
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requisito, passando-se a prescrevê-
lo para casos sem maior importân-
cia. No Congresso tem havido ten-
tativas disso, no regime da Consti-
tuição de 1946. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/43 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 44, IV 
Suprima-se "salvo o caso do art. 11, 
§ 2.0". 

Justificação 
O texto suprimido pela emenda con-
sagra a inconstitucionalidade, o abu-
so, a arbitrariedade, a iniqüidade. 
Então, quando determinado ato é 
havido como inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, não de-
verá, de imediato, ser suspenso, eli-
minado? Será mantido, ainda que 
havido por nulo, uma vez que é in-
constitucional? Com que autoridade, 
perante o País e o exterior? A per-
manência do preceito é a consagra-
ção do arbítrio e da ditadura do Exe-
cutivo na já de si violenta medida 
da intervenção. Consagra a doutrina 
antidemocrática da incensurabilida-
de da atuação do Govêrno em maté-
ria de intervenção federal. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/44 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 53 

Onde está "caso contrário serão ti-
dos como aprovados", escreva-se: 
"esgotado o prazo, os projetos figu-
rarão, obrigatoriamente, no início 
da ordem do dia, inclusive das ses-
sões extraordinárias, sendo nula a 
aprovação dada a qualquer outra 
proposição". 

Justificação 
Visa a emenda a terminar com o ilo-
gismo de proposições serem aprova-
das por inércia ou obstrução, tácita 
ou voluntária, da própria maioria. 
Cria condições imperativas para o 
pronunciamento do Congresso. Com 
isso se suprimirá a aprovação auto-
mática, por simples decurso do prazo. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 
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EMENDA N.0 781/45 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 53 

Suprima-se o § 1,0 

Justificação 
A supressão se impõe: 1.0 ) A medida 
alvitrada na emenda ao art. 53, co-
brindo tôda a tramitação, torna a 
providência do § 1.0 dispensável. 2.0 ) 

A redação está defeituosa. Cogita 
das emendas feitas pelo Senado. E 
quando as emendas são da Câmara? 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/46 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 55 

Onde está "no caso de delegação a 
com1ssoes especiais" escreva-se: 
"no caso de a delegação ser elabo-
rada por comissão especial". 

Justificação 
A delegação não é à "comissão espe-
cial". É ao Executivo, ao Presidente 
da República. A comissão especial 
poderá elaborar a delegação. É isso 
que deve ser dito. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/47 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 56 

Suprima-se. 
Justificação 
A tramitação da delegação está re-
gulada pelas disposições anteriores. 
É confusa a redação do texto. Fala 
em resolução, leis e em projeto de 
lei. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/48 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 59 

Suprima-se: "ou a despesa públi-
ca". 

Justificação 
Sem a supressão, o Executivo terá, 
pràticamente, o monopólio da inicia-
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tiva, logo da elaboração legal. Há 
em direito público o velho axioma: 
"proposer Ia Ioi, c'est régner". Du-
rante muito, foi recusado ao Execu-
tivo qualquer iniciativa de lei. Pelo 
projeto, o Presidente da República, 
que está aquinhoado com a delega-
ção, a expedição de decretos-leis, 
tramitação preferencial e sanção 
automática, direito de veto, arbítrio 
e elastério enorme na intervenção 
federal, ainda monopoliza a inicia-
tiva. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.3 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/49 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 59,§ 2.0 

Suprima-se, in fine: "mas aos res-
pectivos projetos se aplica a res-
trição do parágrafo anterior". 

Justificação 
Ao ficar a restrição, melhor será su-
primir todo o § 2.0 • Se o Congresso 
não pode fixar as despesas com seu 
serviço administrativo, não pode na-
da, na espécie. O Govêrno é que con-
trolará o funcionalismo do Legisla-
tivo e do Judiciário, naquilo que é 
essencial, a remuneração, entrosada 
até com a hierarquia. O adendo, 
cuja supressão se postula, correspon-
de ao farisaico "dar, não dando", ou 
como diz a sabedoria cabocla: "dar 
milho na garrafa". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/50 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 98, § 2.0 

In fine, após "diplomática", con-
tinue-se: "e nas atividades com 
risco de vida". 

Justificação 

Há atividades, em caieiras, em fábri-
cas de explosivos, em lugares insa-
lubres ou perigosos, que justificam 
o regime especial de aposentadoria. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/51 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Ao art. 99, § 2.0 

Onde está "serão revistos", escreva-
se: "serão equiparados". 
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Justificação 
Não se trata de "revisão", mas de 
"equiparação". A alteração, diz o 
texto, é para ajustar, atualizar o 
vencimento, pelo desgaste da moe-
da. Logo, isso deverá atingir o apo-
sentado, para cujo provento tam-
bém a corrosão monetária se faz 
sentir. Mesmo com o dispositivo 
constitucional da Magna Carta de 
46 exigindó a equiparação, há atra-
sos, ocasionando dolorosas injusti-
ças a velhos doentes e inválidos. Não 
se deve, no particular, retroceder à 
conquista previdenciária consolida-
da em nosso direito. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 781/52 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

"Art. 1110 - Enquanto durar o man-
dato, o funcionário público ficará 
afastado do cargo, contando-se-lhe 
tempo de serviço exclusivamente 
para promoção por antiguidade e 
aposentadoria." 
Justificação 
É o texto da constituição de 46, 
clássico em nosso direito público. A 
redação do projeto admite que a 
promoção se faça, por antiguidade. 
Mas isso, sem a aposentadoria, não 
tem sentido. Promover para quê? 
Se conta o tempo para a aposenta-

doria, êsse tempo está fluindo no 
curso do mandado, podendo, mesmo 
devendo, atingir o limite que a pró-
pria Constituição estatui para a 
aposentadoria. Será injustiça que 
um funcionário, depois de muitos 
anos afastado para exercício de car-
go legislativo, ao retornar, perceba 
aposentadoria com vencimentos irri-
sórios. A vingar a redação, tal qual 
foi elaborada, funcionários aptos 
para a vida pública nela não in-
gressarão, uma vez que porão em 
risco a manutenção da família. 
Além do mais, quanto a despesa, es-
ta não justificaria o rigor do pre-
ceito, porque são relativamente pou-
cos os funcionários-congressistas. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 781/53 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Suprima-se no projeto a exigência de 

brasileiro nato, permanecendo só a re-
ferência quanto a brasileiro, para o de-
sempenho dos cargos de Senador, Depu-
tado, Ministro de Estado, Governadores 
de Estado, Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, bem como outros Tribunais 
e juízes, Procurador-Geral da República 
e representantes do Ministério Público, 
proprietários, armadores e comandantes 
de navios nacionais. Pela presente 
emenda, o requisito de "brasileiro nato" 
permanece para o Presidente e Vice-Pre-
sidente da República, e seus substitutos 
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pro tempore, Presidente da Câmara dos 
Deputados, Presidente do Senado, Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, bem 
como para o responsável por emprêsa 
jornalística, de rádio e televisão. 

Justificação 
São as seguintes as discriminações 
contra os brasileiros naturalizados, o 
que constitui retrógrado testemunho 
de xenofobia, que discrepa até da 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de que o Brasil é firmatório: 
1 - Presidente da República (art. 
80, I - Constituição Federal de 
1946). 
2 - Vice-Presidente da República 
(art. 80, I - Constituição Federal 
de 1946). 
3 - Senadores da República (art. 
38, parágrafo único - Constituição 
Federal de 1946). 
4 - Deputados Federais (art. 38, 
parágrafo único - Constituição Fe-
deral de 1946). 
5 - Ministros de Estado {art. 90, 
parágrafo único, I - Constituição 
Federal de 1946). 
6 - Governador de Estado {art. 19 
do Ato das Disposições Transitórias 
da Constituição Federal de 1946). 
7 - Ministros do Supremo Tribunal 
Federal (art. 99 - Constituição Fe-
deral de 1946). 
8 - Juízes do Tribunal Federal de 
Recursos {art. 103 - Constituição 
Federal de 1946) . 
9 - Juízes Militares Togados {De-
creto-Lei n.0 925, de 2-12-38). 
10 - Juízes dos Tribunais Eleitorais 
{art. 109, I e II - Constituição Fe-
deral de 1946). 
11 - Juízes dos Tribunais de Tra-
balho {art. 654, § 1.0 - Consolidação 
das Leis do Trabalho). 

12 - Procurador-Geral da Repúbli-
ca {art. 126 - Constituição Federal 
de 1946). 
13 - Ministro do Tribunal de Con-
tas {art. 3.0 do Decreto-Lei n.0 426, 
de 12-5-38) . 
14 - Representantes do Ministério 
Pública art. 128 - Constituição 
Federal de 1946). 
15 - Prestar assistência religiosa às 
Fôrças Armadas e estabelecimentos 
de internação coletiva {art. 141, § 
9.0 - Constituição Federal de 1946). 
16 - Proprietários, armadores e co-
mandantes de navios nacionais, in-
clusive nos serviços de navegação 
fluvial e lacustre {art. 155, parágra-
fo único - Constituição Federal de 
1946). 
17 - Exceder mais de 1/3 da tripu-
lação de navios nacionais, inclusive 
nos serviços de navegação fluvial e 
lacustre {art. 155 da Constituiç:io 
Federal de 1946). 
18 - Responsável por emprêsas jor-
nalísticas, sejam políticas ou noticio-
sas {art. 160, parágrafo único -
Constituição Federal de 1946) . 
19 - Orientação intelectual e ad-
ministrativa em emprêsas jornalísti-
cas, políticas ou noticiosas, como 
também para emprêsas de radiodi-
fusão {art. 160 da Constituição Fe-
deral de 1946). 
20 - Proprietários de emprêsas de 
radiodifusão {art. 160 da Constitui-
ção Federal de 1946). 
21 - Reger escolas rurais {art. 85 
do Decreto-Lei n.0 406, de 4-5-1938). 
22 - Exercer funções a bordo de 
aeronave nacional, salvo se tiverem 
prestado serviço militar no Brasil 
{Decreto-Lei n.0 9. 867, de 13-9-1946). 
23 - Professor primário {Decreto 
n.0 406, de 4-5-1938). 
24 - Lecionar Geografia do Brasil, 
Português ou História do Brasil, sen-
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do, todavia, permitido ao professor 
naturalizado brasileiro e nascido em 
Portugal registrar-se para o ensino 
da língua nacional (Decreto-Lei n.0 

8. 777, de 22-1-1946). 
25 - Ser prático de barras, portos, 
rios, lagos e canais (Lei dos 2/3) . 
26 - Contrair núpcias com funcio-
nários dos serviços diplomáticos e 
consulares brasileiros (Decreto-Lei 
n.0 791, de 14-10-1938). (Mais uma 
Portaria do Ministério das Relações 
Exteriores, publicada no Diário Ofi-
cial de 13-12-1945, passou a formu-
lar a exigência de que também os 
cônjuges dos candidatos a ingresso 
na carreira sejam brasileiros na tos. ) 
27 - Ser inscrito como servidor do 
Ministério das Relações Exteriores 
(Decreto-Lei n.0 9.202, de 26-4-1946). 
28 - Acionista de emprêsas de mi-
neração. Em caso de comunhão to-
tal de bens, ser casado com brasi-
leiro nato (Decreto-Lei n.0 2.063, de 
7-3-1940). 

29 - Diretor da E. F. Central do 
Brasil (Decreto-Lei n.0 3.306, de 
24-5-1941, art. 5.0 ). 

30 - Presidente de Caixa de Apo-
sentadoria e Pensões (art. 30 do De-
creto-Lei n.0 3.939, de 16-12-1941, 
com as alterações do Decreto-Lei n.0 

6.930, de 5-10-1944). 
31 - Presidente do Banco de Cré-
dito da Borracha S.A. (Decreto-Lei 
n.0 4.451, de 9-7-1942). 
32 - Membros da Diretoria Exe-
cutiva das Cooperativas (art. 96 do 
Decreto-Lei n.0 5.893, de 19-10-1943). 
33 - Ser agente ou representante 
das mesmas emprêsas de navegação 
que sejam autarquias da União ou 
estejam incorporadas ao patrimônio 
nacional, ou assumir a gerência de 
pessoa jurídica que exerça suas 
agências ou representações (Decre-
to-Lei n.o 7.027, de 7-11-44, art. 1.0 ). 

34 - Ser Presidente de Associações 

Profissionais reconhecidas por Sin-
dicatos (art. 515, letra c, da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, apro-
vada pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 
1-5-1943). 
35 - Exercer funções de vogal da 
junta ou suplente (Sindicatos) (art. 
661 da Consolidação das Leis do Tra-
balho). 
3G - Ser Presidente ou membro do 
Conselho Nacional do Trabalho (art. 
694, § 2.0 , da Consolidação das Leis 
do Trabalho). 
37 - Incluídos na Lei dos 2/3 estão 
os naturalizados brasileiros. 
38 - Ser membro do Conselho Na-
cional de Aeronáutica (Decreto n.o 
483, de 8-6-1938, art. 10). 
39 - Membro do Conselho Nacional 
do Petróleo (Decreto-Lei n.0 395, de 
29-4-1938, art. 4.0 ). 

4!l - Membro do Conselho Nacional 
de Aguas e Energia Elétrica (Decre-
to-Lei n.0 1.285, de 18-5-1939, art. 
2.0 - Decreto n.0 1.699, de ....... . 
24-10-1939, art. 3.o). 
41 - Membro do Conselho Nacional 
de Minas e Metalurgia. 
42 - Membro do Conselho Rodoviá-
rio (Decreto-Lei n.0 8.463, de ..... . 
27-12-1945, art. 4.o). 
43 - É preciso ser naturalizado há 
mais de 2 anos para ser admitido ao 
concurso ou prova de habilitação 
para preenchimento de cargos efeti-
vos do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários (art. 157 
do Regulamento aprovado pelo De-
creto-Lei n.0 1.918, de 27-8-1937, com 
as modificações do Decreto número 
20.442, de 22-1-1946). 

44 - É preciso ser naturalizado há 
mais de 5 anos para admissão do 
pessoal ao serviço do IAPC (Decreto 
Lei n.0 2 .122, de 9-4-40, art. 16, § 
1.0). 
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45 - Explorar a distribuição e ven-
da de jornais, assegurado ao vende-
dor, distribuidor ou capataz de ser-
viços de distribuição (Decreto-Lei 
n.0 4.826, de 12-10-42). 

46 - Espetáculos públicos em geral 
(Lei n.0 385, de 26-1-1937). 

Art. 1.0 - Os programas musicais 
que se executarem em quaisquer sa-
las de espetáculos, de concertos e 
teatros do País, conterão, obrigato-
riamente, peças de autores brasilei-
ros natos. 
47 - Concessionários dos serviços 
de loteria (Decreto-Lei n.0 6.259, de 
10-2-1944, art. 7.0 ). 

48 - Constituir mais de 25% (co-
mo qualquer estrangeiro) nos nú-
cleos de população existentes numa 
faixa de 150 quilômetros ao longo 
das fronteiras (Decreto-Lei número 
1. 968, de 17-1-1940, art. 2.0 , n.os I e 
UI). 

49 - Dirigir com autonomia emprê-
sas de indústria ou comércio ao lon-
go da faixa de 150 quilômetros da 
fronteira (Decreto-Lei n.0 6 .430, de 
17-4-1944, art. 2.0 , e seus parágra-
fos). 
50 - Na faixa de fronteira compre-
endida nos primeiros 30 quilômetros, 
a partir da linha da fronteira do 
território nacional, pleitear terras 
distribuídas pelo Govêrno da União 
(art. 6.0 do Decreto-Lei n.0 1. 968, de 
17-1-1940). 

51 - O livre exercício da profissão 
de químicos a brasileiros naturali-
zados está subordinado a prévia 
prestação do serviço militar no Bra-
sil (art. 325 da Consolidação das Leis 
do Trabalho). 
52 - Só aos brasileiros natos é per-
mitida a revalidação dos diplomas de 
químicos, expedidos por institutos 

estrangeiros de ensino superior (art. 
325 da Consolidação das Leis do Tra-
balho). 
53 - Presidir associações sindicais 
de grau superior (Federações e Con-
federações) (Consolidação das Leis 
do Trabalho, art. 537, § 1.0 ). 

A Emenda n.0 52, de minha autoria, 
remete o assunto à lei complemen-
tar, que poderá, inclusive, se o Con-
gresso assim o entender e em qual-
quer emergência, fixar o requisito do 
"brasileiro nato" para determinadas 
funções, em caso de guerra, por 
exemplo. í!:rro grave, porém, estabi-
lizar a exigência na Constituição. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador An-

tônio Carlos Konder Reis: contrário: 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/54 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Redija-se assim a letra b, inciso II, 
art. 138: 

"Os que adquirirem a nacionali-
dade brasileira, com base na 
igualdade de direitos políticos e 
civis com relação aos brasileiros, 
excetuados os casos previstos na 
Constituição ou em lei comple-
mentar, que regulará a natura-
lização." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: prejudicada pela Emen-
da n.0 822. 
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Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

El\-1ENDA N.0 781/55 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Acrescente-se às Disposições Gerais 
e Transitórias o artigo a seguir 
transcrito, suprimindo-se o § 1.0 do 
art. 77 e renumerando-se para pa-
rágrafo único o § 2.0 do citado ar-
tigo: 

"Art. - Em qualquer eleição o 
voto dado ao candidato a Presi-
dente da República entender-se-á 
dado também ao candidato a 
Vice-Presidente, assim como o da-
do aos candidatos a Governador, 
Senador, Deputado federal nos 
Territórios, Prefeito e Juiz de Paz, 
entender-se-á dado ao respectivo 
vice ou suplente. 
Parágrafo único - Para efeito de 
registro dos candidatos a chapa 
será una e indivisível, vigorando, 
para os candidatos a Vice-Presi-
dente, Vice-Governador, Vice-Pre-
feito e suplentes de Senador, de 
Deputado Federal nos Territórios 
e de Juiz de Paz, as mesmas ine-
legibilidades e condições de elegi-
bilidade estabelecidas para os res-
pectivos titulares." 

Justificação 
O § 1.0 do art. 77 do projeto do Po-
der Executivo estabeleceu que o "Vi-
ce-Presidente considerar-se-á eleito 
com o Presidente registrado conjun-
tamente e para igual mandato, ob-
servadas as mesmas normas para a 
eleição e a posse, no que couber". 

Não estabeleceu o mesmo princípio, 
de maneira clara, em relação ao su-
plente de Senador (art. 42, § 2.0). 
E silenciou a respeito dos Vice-Go-
vernadores e Vice-Prefeitos. 
As mesmas razões que justificam a 
regra estabelecida em referência ao 
Vice-Presidente da República - e 
que a prática já demonstrou que de-
ve ser mantida - justificam, tam-
bém, o estabelecimento da norma 
em relaçiio aos demais vices e su-
plentes. 
A presente emenda, assim, inclui a 
norma nas Disposições Gerais, regu-
lando de maneira idêntica todos os 
casos semelhantes, e suprime o § 1,0 
do art. 77, que previa a hipótese 
apenas para o caso do Vice-Presi-
dente da República. 
Por outro lado estabelece, de ma-
neira clara, que para os vices e su-
plentes vigoram as mesmas inelegi-
bilidades e condições de elegibilida-
de previstas para os titulares. Não 
se compreende a eleição de um vice 
ou de um suplente, que fôsse inele~ 
gível para o cargo principal, ou que 
não preenchesse as condições de 
elegibilidade estabelecidas p a r a 
aquêle cargo, uma vez que a sua 
função principal - senão única na 
maioria dos casos - é a de assumir 
o lugar do titular, como substituto 
ou sucessor. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator Deputado 

Djalma Marinho: contrário (Ret. de 
3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
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os destaques). (Anais, 4.0 vol. pági-
nas 539, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 781/56 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Dê-se a seguinte redação à alínea b 
do inciso li do art. 145: 

'Art. 145 - São ainda inelegíveis, 
nas mesmas condições do artigo 
anterior, o cônjuge e os parentes, 
consagüíneos ou afins, até o ter-
ceiro grau, ou por adoção: 

H - do Governador ou Interven-
tor Federal em cada Estado, pa-
ra: 

b) deputado ou senador, salvo se 
já tiverem exercido mandato 
eletivo para um dêsses cargos 
pelo mesmo Estado;" 

Justificação 
Em virtude de lapso evidente o pro-
jeto não fêz a ressalva em relação 
aos parentes do Governador que já 
tiverem exercido o mandato. Nem se 
compreenderia a exceção em rela-
ção aos parentes do Presidente da 
República, se não figurasse também 
para a hipótese idêntica no âmbito 
estadual. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela Emen-
da n.0 1/101. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/57 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Dê-se a seguinte redação ao inciso 
li do art. 148: 

"Art. 148- .................... . 

II - personalidade jurídica, me-
diante registro no Tribunal 
Superior Eleitoral;" 

Justificação 
O inciso li do art. 148 do projeto 
declara que a organização, o funcio-
namento e a extinção dos partidos 
políticos serão regulados em lei fe-
deral, observada, entre outros prin-
cípios, "personalidade jurídica, me-
diante registro dos estatutos". O 
partido adquire personalidade jurí-
dica com o seu registro e não com 
o registro de seus estatutos. O esta-
tuto é apenas um dos elementos 
que instrui o pedido de registro. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: prejudicada pela Emen-
da n.0 268/IV. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/58 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 
Dê-se a seguinte redação ao inciso 
VI do art. 148: 

"Art. 148 - .................... . 

VI - exigência de dez por cento 
do eleitorado que haja vo-
tado na última eleição ge-
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ral para a Câmara dos 
Deputados, distribuídos em 
dois terços dos Estados, com 
o mínimo de sete por cento 
em cada um dêles, bem as-
sim dez por cento de depu-

tados em, pelo menos, um 
têrço dos Estados e dez por 
cento de senadores;" 

Justificação 
Por evidente lapso na copia do ori-
ginal, o projeto menciona "bem as-
sim dez por cento de deputados, ou, 
pelo menos, um têrço dos Estados ... " 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela Emen-
da n.0 268/V. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destnques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 781/59 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Dê-se a seguinte redação ao art. 126: 
"Art. 126 - Compete aos JUizes 
de direito exercer as funções ple-
nas de juízes eleitorais, podendo a 
lei outorgar a outros juízes fun-
ções não decisórias." 

Justificação 
É emenda de redação. O texto do 
projeto consubstanciou, no caput do 
artigo, as normas que constavam do 
art. 117 e seu parágrafo único da 
Constituição em vigor. Por lapso, po-
rém, não ficou constando quem po-
derá outorgar a outros juízes fun-
ções não decisórias. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/60 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Dê-se a seguinte redação ao art. 
173: 

"Art. 173 - A primeira eleição 
geral de deputados e a parcial de 
senadores, assim como a dos Go-
vernadores e Vice-Governadores, 
realizar-se-ão no primeiro domin-
go de outubro de 1970." 

Justificação 
A realização das eleições em 15 de 
novembro, como está prevista no 
projeto, acarreta uma série de difi-
culdades para a Justiça Eleitoral, 
cujas despesas, com a realização 
dos pleitos, devem ser pagas até 31 
de dezembro. Terminada a apura-
ção, proclamação dos eleitos e di-
plomação, restará prazo muito curto 
para o recolhimento automático das 
verbas. 
Com a realização das eleições no 
primeiro domingo de outubro essas 
dificuldades serão obviadas, a tra-
dição de se realizarem as eleições no 
início de outubro, que já vem desde 
1945, será mantida, e nenhum in-
conveniente se acarretará, desde que 
serão realizadas sempre num do-
mingo. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 v oi., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 781/61 

Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Dê-se a seguinte redação ao inciso I 
do art. 15: 

"Art. 15- ..................... . 
I - pela eleição direta do Prefei-

to, Vice-Prefeito e Vereado-
res, realizada simultânea-
mente, em todo o País, dois 
anos antes das eleições gerais 
para Governador, Câmara 
dos Deputados e Assembléias 
Legislativas." 

Justificação 

A regra da coincidência das eleições 
para Prefeito, Vice-Prefeito e Verea-
dores foi estabelecida pelo atual 
Congresso na Emenda Constituicio-
nal n.0 13, de 8 de abril de 1965. 
A citada emenda constitucional es-
tabeleceu as seguintes normas: 

I - coincidência das eleições 
para Governador, Vice-Go-
vernador, Assembléias Le-
gislativas, Câmara dos 
Deputados e Senado Federal 
(art. 1.0 da Emenda Cons-
titucional n.0 13, combina-
do com o art. 38 da Cons-
tituição, êste com a reda-
ção que lhe deu o art. 1.0 da 
Em e n d a Constitucional 
n.0 9); 

11 - mandatos de Governador, 
Vice-Governador, Deputado 
estadual, Prefeito e Vice-
Prefeito de quatro anos 
(art. 1.0 , parágrafo único, e 
3.0 , alínea a, da Emenda 
Constitucional n.0 13); 

III - coincidência das eleições 
municipais (Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores) rea-
lizadas um ano antes das 
demais eleições federais e 
estaduais. 

O projeto do Poder Executivo conser-
vou o mandato de quatro anos para 
Governador e Prefeito (art. 10, VII, 
b). Estabeleceu a coincidência das 
eleições para Governador e Deputado 
federal e Senador (art. 173). Mas não 
fêz referência à coincidência das 
eleições para as Assembléias Legisla-
tivas com a de Governador - e, em 
conseqüência, com a de Deputado 
federal - nem estabeleceu a coinci-
dência das eleições municipais em 
data diversa das demais. 

A permanência das normas estabele-
cidas pela Emenda Constitucional n.0 

13 é de interêsse geral, para evitar a 
realização de eleições municipais, 
dentro de um mesmo Estado, em 
datas diversas. Em alguns Estados-
e pode ser citado o exemplo de São 
Paulo - todos os anos são realizadas 
eleições municipais. Há casos em que, 
dentro de uma mesma Comarca, Mu-
nicípios elegem os seus prefeitos e 
vereadores em datas diversas, fato 
êsse que tem incentivado a fraude 
consistente em transferir eleitores de 
uns para outros Municípios, a fim de 
que possam votar nas duas eleições. 

A coincidência geral de tôdas as elei-
ções - federais, estaduais e munici-
pais- também não é recomendável, 
pois o número de votos nulos e em 
branco aumentam visivelmente, da-
da a dificuldade que o eleitor encon-
tra para votar em tantos candidatos 
de uma só vez. 

Com a aprovação da presente emen-
da ficará mantida a coincidência das 
eleições municiais em todo o País, 
dois anos antes das demais, e ficará 
inscrita na Constituição a norma 
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que vinculará a realização das elei-
ções para a Câmara dos Deputados e 
Assembléias Legislativas. 
Além disso, a realização das eleições 
municipais dois anos antes das de-
mais permitirá que os Partidos ele-
jam os seus órgãos de direção nos 
anos em que não forem realizadas 
eleições, mas à vista dos resultados 
do pleito imediatamente anterior. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) - (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 781/62 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 33 
Suprima-se: "salvo disposição cons-
titucional", e acrescente-se, após: 
"de sua Câmara", o seguinte: "in-
clusive nos casos do art. 151". 

Justificação 

Sem a licença da Câmara para pro-
cessar, inexceptuàvelmente, o insti-
tuto de imunidade se anula. A qual-
quer momento, os parlamentares 
mais enérgicos ou independentes se-
rão levados à Justiça, só para que 
se absorvam nos cuidados e gastos 
para que se defendam. Notadamen-
te para os casos referidos no art. 151 
a medida se impõe, pelo indiscutível 
teor político ou partidário que po-
dem ter. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 781/63 
Autor: Deputado Ulysses Guimarães 

Ao art. 33 
Onde está: "nem processados", es-
creva-se: "nem processados crimi-
nalmente". 

Justificação 
Os processos cnmmais é que neces-
sitam da licença da Câmara ou do 
Senado. Os demais, não. Ação de 
despejo, cobrança de dívida, ações 
cíveis, enfim, não necessitam de li-
cença. 
Ulysses Guimarães (seguem-se 111 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 782 
Autor: Deputado Aniz Badra 

Inclua-se, onde couber, no Capítu-
lo das Disposições Gerais e Transi-
tórias: 

"Art. - São aprovadas, para to-
dos os efeitos, as correções que, até 
27 de outubro de 1965, hajam in-
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cidido, em decorrência da desva-
lorização da moeda c elevação do 
custo de vida, sôbre vencimentos, 
ajuda de custo ou subsídios de 
componentes de qualquer dos Po-
dêres da República." 

Aniz Badra (seguem-se 126 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável (Ret. de 3 
de janeiro de 1967). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

MDB) coincidente. 
Deferido pela Presidência na 41.a Ses-

são (Anais, 4.0 vol., pág. 561). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emenda (MDB) apresentado e 
aprovado na 46.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 656). 

Emenda aprovada na 46.a Sessão. 
Câmara: 250 sim; 24 não e 15 absten-

ções. 
Senado: 41 sim; 3 não. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 660/1). 

EMENDA N.0 783 

Autor: Senador Lino de Mattos 
Acrescente-se ao art. 170 - Títu-
lo V - Das Disposições Transitórias 
- o seguinte: 

"IV - o Ato Complementar n.0 29, 
de 26 de dezembro de 1966, 
cujos dispositivos terão 
efeitos de lei." 

Justificação 

O Ato Complementar n.0 29 cuida de 
providências para o atendimento do 
período de transição até a definiti-
va consolidação do MDB e da 

ARENA, em partidos políticos, nos 
têrmos do art. 16 do Ato Comple-
mentar n.0 4. 
Lino de Mattos (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário (Ret. de 5 
de janeiro de 1967). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 784 

Autor: Senador Eurico Rezende 
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 
segurança dos Podêres do 
Estado; 

H - ameaça atual à segurança 
e disciplina militares; 

III - matéria cambiária." 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável. 
"A emenda, de autoria do Senador 
Eurico Rezende, disciplina a matéria 
e a contém em limites aceitáveis. 
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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 
segurança dos Podêres do 
Estado; 

11 - ameaça atual à segurança 
e disciplina militares; 

III - matéria cambiária." 
A ela dei parecer favorável. O Re-
lator-Geral foi contra." 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis, contrário: 

"Quanto às emendas distribuídas 
ao Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, 
manifestei-me contrário ao parecer 
emitido às Emendas n.os 221 e 784. 

A primeira das emendas, a de n.0 

221, parece-me uma demasia, quan-
do pretende estender as imunidades 
aos vereadores. 
A segunda, com a qual simpatiza-
mos em princípio, não atende à 
justa preocupação de se estabelecer 
limites na matéria que pode ser 
objeto dos decretos-leis. Face à di-
vergência dos pareceres, a Comissão 
poderá examinar o assunto de modo 
a formular melhor juízo." 

Parecer da Comissão Mista, favorável 
em parte: 

784 - "I - grave e iminente risco 
da segurança dos podêres do Esta-
do" (artigo 57). 

Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 

vol., pág. 574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 

Apresentado e aprovado na 52.a Ses-
são. (Câmara: 215 sim X 3 não e 6 abs-
tenções). (Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 
773.) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA). 

Apresentado e aprovado na 52.a Ses-
são (Anais, 4.0 vol., pág. 774.) 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão .. 
(Câmara: 11 sim X 206 não e 8 absten-
ções). (Anais, 4.0 vol., pág. 777.) 

EMENDA N.0 785 
Autor: Senador Daniel Krieger 

Art. 112, I, "j" 

Cancelar os vocábulos "individuais 
ou". 
Justificação 
Em conseqüência de emenda apre-
sentada ao art. 151, a suspensão de 
direitos ficará restrita aos de cará-
ter político excluídos os individuais. 
Daniel Krieger (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
MDB) - coincidente. 

Deferido pela Presidência na 41.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 561.) 

Requerimento para votação em globo 
de emendas destacadas (ARENA e 
MDB). 

Apresentado e aprovado na 43.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., págs. 583/4.) 

Emenda aprovada na 43.a Sessão. 
(Câmara: 307 sim e 32 abstenções 
Senado: 50 sim). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 588/9.) 
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EMENDA N.0 786 
Autor: Senador Daniel Krieger 

Art. 176 
Acrescentar dois parágrafos, com a 
seguinte redação: 

"§ 1.0 - Ficam extintas as van-
tagens previstas no art. 6.0 da 
Emenda Constitucional n.0 3, de 8 
de junho de 1961, ou concedidas 
em leis sôbre a matéria. 
~ 2.0 - Não se incorporam aos 
proventos da inatividade quais-
quer vantagens pagas por motivo 
de exercício em Brasília." 

Justificação 
As chamadas "diárias" de Brasília, 
concedidas por motivo da mudança 
da Capital, devem ficar definitiva-
mente extintas, sem possibilidade 
de sua incorporação aos proventos 
de inatividade. 
D:.miel Krieger (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 787 
Autor: Senador l.Uanoel Villaça 

Art. 8.0 - Inciso V 
Acrescente-se in fine: 

"na conformidade das hipóteses 
reguladas na lei complementar." 

Art. 81- XI 
Acrescente-se, in fine: 

"verificadas as hipóteses previs-
tas na lei complementar." 

Manoel Villaça (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador 

Vasconcelos Tôrres: favorável. 
(Observação: o Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito, considerou a Emenda 
n.0 787 - item I- prejudicada em ra-
zão do Parecer à Emenda n.0 843/1). 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
(Observação: em ofício de 14-1-67, o 

Sr. Relator-Geral, Senador Antônio Car-
los Konder Reis, esclarece que a Emenda 
n.0 787/1 deve ter corrigida a referência, 
que não é ao art. 8.0 , V, e sim ao art. 46 
n.0 li). 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (os 
dois itens): (votação em bloco de emen-
das com parecer favorável, salvo os des-
taques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534.) 

EMENDA N.0 788 
Autor: Senador Manoel Villaça 

Art. 100 
Substitua-se pelo seguinte: 

"O funcionário, enquanto exercer 
o mandato eletivo, excetuado o de 
vereador e o de prefeito, êste 
quando de Município cuja popu-
lação fôr inferior a 100.000 habi-
tantes, ficará afastado do exercí-
cio do cargo e somente será pro-
movido por antiguidade." 

Manoel Villaça (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: pela prejudicialidade. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 789 

Autor: Deputado Mário Covas 

Art. 15, § 1.0 - Letra "a" 
(Eleição dos Prefeitos das Capitais) 

Modificar a redação do art. 15, § 1.0 , 

letra a, do Projeto de Constituição, 
para: 

"Art. 15 - ..................... . 
§ 1.o- ......................... . 
a) da Assembléia Legislativa, os 

Prefeitos das estâncias hidro-
minerais indicadas em lei esta-
dual, assim como das cidades 
incorporadas mediante tomba-
mento ao patrimônio histórico 
e artístico nacional;" 

Justificação 
Nenhum poder é tão ligado ao po-
vo, que dêle tanto exige, como a 
administração municipal. 
O Prefeito é o responsável direto, a 
longo e curto prazo, pela solução de 
todos os problemas. Nas grandes 
aglomerações humanas, cheias de di-
ficuldades, com sérios problemas 
técnicos e de serviços públicos a 
atender e também de natureza hu-
mana e social, a confiança desem-
penha papel extraordinário. 
Mesmo nos regimes parlamentaris-
tas, como o Canadá, em que os Pri-
meiros-Ministros e os Governadores 
de Províncias (Estados) são eleitos 
pelos Congressos e Assembléias Le-
gislativas, os Prefeitos Municipais 
são eleitos diretamente. 

A eleição dos Prefeitos das Capitais 
impõe-se como medida indispensá-
vel para permitir estabilidade admi-
nistrativa e autoridade política, es-
senciais na solução dos problemas 
das maiores concentrações demográ-
ficas do País. 
A experiência e o exame isento mos-
tram que os melhores Prefeitos têm 
sido os eleitos. 
A necessidade imposta pelo mundo 
moderno de governos planejados e 
de prazos para execução de deter-
minados programas exige como con-
trapartida estabilidade e autoridade 
dos mandatários. A nomeação dos 
Prefeitos das Capitais pelos Gover-
nadores dos Estados apresenta os 
inconvenientes de: 
1.0 ) equipara-os a· simples Secretá-

rio de Estado, fazendo recair 
sôbre o Governador tôdas as 
pressões possíveis: políticas, 
pessoais e grupais; 

2.0 ) retira do Prefeito a estabilida-
de, a possibilidade de prazo 
certo para cumprimento de pro-
gramas e a autonomia, enfra-
quecendo a sua autoridade, pre-
judicando assim a execução de 
govêrno planificado e plane-
jado. 

Mário Covas (seguem-se 124 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: prejudicada pela emen-
da n.0 140. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., pág. 577). 
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Requerimento para votação conjunta 
de emendas ainda sem pronunciamento 
definitivo do Plenário (ARENA) apre-
sentado e aprovado na 55.a Sessão (Anais, 
4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.8 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 790 
Autor: Deputado Noronha Filho 

CAPíTULO V 
Acrescentar ao art. 25: 

"§ 4.0 - As estâncias hidromine-
rais receberão, cada uma delas, do 
Fundo de Participação dos Muni-
cípios, quota nunca inferior à con-
signada ao Município melhor 
aquinhoado do Estado." 

Justificação 
No conceito moderno da Crenotera-
pia, é indisfarçável a importância 
representada pelos chamados cen-
tros de cura e repouso, estâncias cli-
máticas e hidrominerais, que são, 
simultâneamente, centros de turis-
mo interno e externo. Entretanto, 
no Brasil, as estâncias hidromine-
rais vegetam ao abandono dos po-
dêres públicos, carentes de quase 
tudo, prestando precàriamente os 
serviços a que se destinam. A emen-
da visa a melhorar um pouco essa 
situação insustentável, tendo em 
vista os interêsses de grandes par-
celas de cidadãos brasileiros que 
buscam aquêles centros, à procura 
de lenitivo para as suas doenças. 
Noronha Filho (seguem-se 110 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
544 a 548). 

EMENDA N.0 791/1 
Autor: Deputado Mário Covas 

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

V - permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo terri-
tório nacional ou, por mo-
tivo de guerra, nêle perma-
neçam temporàriamente." 

Justificação 
Esta a redação da Constituição em 
vigor; a redação do texto proposto 
no projeto elimina a expressão "por 
motivo de guerra". Parece-nos in-
conveniente a modificação, que per-
mite a autorização de permanência 
de fôrças estrangeiras, temporària-
mente, em território nacional, ex-
cluída a condicionante em tempo 
de guerra. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela emenda 
n.O 843/1. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 
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El\IENDA N.0 791/2 
Autor: Deputado Mário Covas 
Dê-se à letra a do n.0 XIV do art. 
8.o a seguinte redação: 

"Art. 8.0 - Compete à União: 

XIV - explorar, diretamente ou 
mediante autorização ou 
concessão: 
a) os serviços de teleco-

municação em qual-
quer parte do territó-
rio nacional, salvo o 
serviço telefônico ur-
bano." 

Justificação 
O serviço telefônico é de natureza 
tipicamente local. 
A manutenção da competência mu-
nicipal no assunto, observadas a le-
gislação, a política e as normas ge-
rais federais, como ocorre hoje, é 
recomendável, pelas seguintes ra-
zes: 

1 - a exploração pelos Municí-
pios do serviço telefônico ur-
bano, diretamente ou me-
diante concessão, atende, 
plenamente, ao interêsse da 
União, de implantar uma 
ampla rêde de telefonia, ta-
refa que se tornará mais di-
fícil com a centralização ex-
cessiva da execução e opera-
ção das rêdes locais; 

2 - a competência municipal, 
quando subordinada à legis-
lação normativa da União, 
nenhuma dificuldade resul-
tará para a execução da po-
lítica nacional de telecomu-
nicações; 

3 - as administrações munici-
pais, mais próximas e por is-
so mesmo mais sensíveis às 

necessidades do serviço local, 
terão melhores condições 
para atendê-las, propician-
do, ainda, a necessária coor-
denação com os demais ser-
viços públicos locais. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a. Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 791/3 
Autor: Deputado Mário Covas 
Suprima-se a letra c do item V do 
art. 10. 

Justificação 
A letra c do item V do art. 10 per-
mite a intervenção para reorgani-
zar as finanças do Estado que ado-
tar medidas ou executar planos eco-
nômicos ou financeiros em contrá-
rio às diretrizes estabelecidas pela 
União. 
A redação proposta parece-nos en-
volver uma demasia. As prescrições 
de natureza econômico-financeira 
que deverão ser seguidas pelos Es-
tados já constam como normas 
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constitucionais, ou serão objeto de 
leis ordinárias e complementares. 
Permitir a intervenção no Estado 
que contrariar as diretrizes estabe-
lecidas pela União é uma demasia. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40."' Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 791/4 
Autor: Deputado Mário Covas 

Suprima-se o § 1.0 , letras a e b, do 
art. 15. 

Justificação 
Não vemos razão para que os Pre-
feitos de certos Municípios sejam 
nomeados pelo Governador, até por-
que o projeto adota o princípio de 
eleições diretas para o cargo de Go-
vernador. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42."' Sessão (Anais, 
4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-

nunciamento definitivo de Plenário .... 
(ARENA) apresentado e aprovado na 55."' 
Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão -
Câmara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 791/5 
Autor: Deputado Mário Covas 

Dê-se ao § 4.0 do art. 15 a seguinte 
redação: 

"Art. 15- ..................... . 

§ 4.0 - Os Municípios poderão ce-
lebrar acôrdos para a realização de 
obras ou exploração de serviços 
públicos de interêsse comum, cuja 
execução ficará dependendo de 
aprovação das respectivas Câma-
ras Municipais." 

Justificação 
São freqüentes os casos de obras de 
interêsse comum, entre Municípios 
vizinhos, como pontes, em que os 
projetos e orçamentos são aprovados 
por ambos os Municípios e a exe-
cução feita com divisão das despe-
sas. Levar cada caso à Assembléia 
Legislativa atrasará imensamente a 
execução dêsses projetos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pelas Emendas 
n.os 62 e 794. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
ca~·los Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40."' Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 
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EMENDA N.0 791/6 

Autor: Deputado Mário Covas 
Acrescente-se ao art. 19 o item IV: 

"Art. 19 - É vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

IV - cobrar impostos sôbre o patri-
mônio e a renda, com base 
em lei posterior à data ini-
cial do exercício financeiro a 
que corresponda." 

Justificação 
Ésse dispositivo consta da Constitui-
ção em vigor. Éle se completa com o 
§ 34 do art. 141, que inclui entre os 
Direitos e Garantias Individuais o 
princípio de que nenhum tributo se-
rá exigido ou aumentado sem que a 
lei o estabeleça; e nenhum será co-
brado em cada exercício sem prévia 
autorização orçamentária, ressalva-
dos, porém, a tarifa aduaneira e o 
impôsto lançado por motivo de guer-
ra. 
A Emenda Constitucional n.0 7, de 22 
de maio de 1964, suspendeu a vigên-
cia do § 34 do art. 141, até 31 de de-
zembro de 1964. A Emenda n.0 18, de 
novembro de 1965, que consubstan-
ciou a reforma tributária, manteve 
o princípio, no item li do art. 2.0 

Inexplicàvelmente foi omitido no 
texto do projeto. 
Em nosso entender, o princípio deve-
rá ser mantido. Trata-se de garan-
tia irrecorrível do contribuinte, que 
precisa conhecer, aprioristicamente, 
suas obrigações de natureza tributá-
:t:ia, e não deve ser surpreendido, du-
rante o exercício fiscal, com qual-
quer nova tributação. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., páginas 
820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 79117 

Autor: Deputado Mário Covas 
Redija-se assim o § 1.0 do art. 36: 

"Art. 36 - Perde o mandato o depu-
tado ou senador: 

§ 1.0 - No caso dos ítens I e li, a 
perda do mandato será declarada 
pelo voto de 2/3 da Câmara dos 
Deputados ou do Senado, por pro-
vocação de qualquer de seus mem-
bros, da respectiva Mesa, e de par-
tido político." 

Justificação 
A perda do mandato de deputado ou 
senador, pelo voto da maioria sim-
ples, sobretudo num instante em que 
o bipartidarismo é a tônica, permiti-
rá a existência de abusos. A norma 
da Constituição vigente prevê a exi-
gência do voto de dois terç~s dos 
membros da Câmara respectiva. En-
tendemos que êsse princípio deva 
permanecer. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., pági-
nas 539, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 791/8 
Autor: Deputado Mário Covas 

Redija-se assim o item li do art. 46: 
"Art. 46 - :É da competência ex-
clusiva do Congresso Nacional: 
11 - autorizar o Presidente da Re-
pública a declarar a guerra e fazer 
a paz; a permitir que fôrças es-
trangeiras transitem pelo territó-
rio nacional, ou, em caso de guer-
ra, nêle permaneçam temporà-
riamente." 

Justificação 
Essa emenda é conseqüência de 
emenda ao item V do art. 8.0 • 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: 
"Na Seção "Das Atribuições do Poder 
Legislativo", principalmente no art. 
46, item li, parece ter havido inter-
pretações falhas de críticos, açoda-
dos, que trombetearam haver sido 
retirada do Congresso a competên-
cia para autorizar o Presidente da 
República a permitir que fôrças es-
trangeiras transitem pelo território 
nacional ou nêle permaneçam tem-
poràriamen te. 
Neste passo, convém transcrever o 
que diz Themístocles Cavalcanti, 
comentando a Carta de 46: 

"A passagem de fôrças estrangei-
ras pelo território nacional ou a 

sua permanência são igualmente 
fatos da maior gravidade e que in-
teressam às relações internacio-
nais, questões que envolvem a 
convivência com nações estran-
geiras e afetam a soberania na-
cional. 
Não só razões de conveniência po-
lítica, mas também a sujeição do 
território nacional, mesmo uma 
de suas parcelas, ao regime mi-
litar de outra potência, embora 
amiga, justificam a maior ponde-
ração a que deve preceder consul-
ta ao Poder Legislativo. 
Já abordamos a questão nos co-
mentários ao art. 5.0 , V, a que 
agora também fazemos remissão. 
Numerosos problemas podem sur-
gir em tais emergências, princi-
palmente os relativos à jurisdição 
militar da autoridade militar es-
trangeira sôbre a fôrça estacio-
nada." (Págs. 132/133 - A Cons-
tituição Federal Comentada -
Themistocles Brandão Cavalcan-
ti.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 791/9 
Autor: Deputado Mário Covas 
Suprimam-se o art. 57 e o seu pará-
grafo único. 

Justificação 
Não há justificativa alguma para a 
permissão de o Poder Executivo ex-
pedir decretos-leis. O art. 53 do pro-
jeto permite ao Poder Executivo en-
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caminhar projetos com a aprovação 
conjunta do Congresso, no prazo 
máximo de quarenta dias. Portanto, 
não serão razões de prazo, as deter-
minantes do preceito. 
Por outro lado, as matérias sôbre as 
quais o Presidente da República fica 
autorizado a expedir decretos envol-
ve matérias relativas à 
I - segurança nacional e 

!I - finanças públicas, 
conceitos bastante elásticos, e permi-
tindo as interpretações mais varia-
das. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e av.rovado na 
ss.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na ss.a Sessão (Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 v oi., pág. 826). 

EMENDA N.0 791/10 
Autor: Deputado 1\lário Covas 

Suprima-se o item I do art. 59. 

Justificação 
o item I do art. 59 dispõe que é da 
competência exclusiva do Presidente 
da República a iniciativa das leis 
que disponham sôbre matéria finan-
ceira é muito extenso, e suas fron-
teiras não estão bem limitadas. A 

competência exclusiva sôbre matéri-
as que aumentem a despesa pública 
já está contida no item II. Estendê-
la a projetos que disponham sôbre 
matéria financeira é contra as prer-
rogativas do Congresso dentro de li-
mites inaceitáveis. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena), aprovado na 42.a Sessão, (Anais, 
4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de Emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.3 Sessão. (Anais, 4.0 vol., pá~s. 820 e 
321). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 791/11 
Autor: Deputado Mário Covas 

Redija-se assim o item XI do art. 
81: 

"Art. 81 - Compete privativamen-
te ao Presidente da República: 

XI - permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo território na-
cional ou, em caso de guerra, nêle 
permaneçam, temporàriamente." 

Justificação 

Essa emenda completa as emendas aos 
arts. 8.0, V, e 46, II. 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de Emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 791/12 
Autor: Deputado Mário Covas 

Redija-se assim o art. 97, § 2.0 : 

"Art. 97 - São estáveis, após dois 
anos, os funcionários quando no-
meados por concurso. 

§ 2.0 - Extinto o cargo, o funcio-
nário estável ficará em disponibili-
dade remunerada, com proventos 
integrais, até seu obrigatório apro-
veitamento em cargo equivalente." 

Justificação 
O artigo dispõe que a estabilidade 
decorre, após dois anos, de nomea-
ção por concurso. Ora, o funcionário 
que prestou concurso, que já traba-
lhou durante dois anos, e que, por-
tanto, adquiriu estabilidade, não po-
de ver seus proventos diminuídos 
como conseqüência de um fato para 
o qual não contribuiu. Se o dispositi-
vo assegura o aproveitamento em 
cargo equivalente, não é justo que 
no intervalo veja seus proventos di-
minuídos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de Emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 791/13 
Autor: Deputado Mário Covas 

Redija-se assim o item VI do art. 
148: 

"Art. 148 - A organização, o fun-
cionamento e a extinção dos par-
tidos políticos serão regulados em 
lei federal, observados os seguintes 
princípios: 

VI - exigência de filiação mínima, 
proporcional aos eleitores que ha-
jam votado na última eleição geral 
atendendo a um mínimo de distri-
buição em todo o território; exi-
gência de representação parla-
mentar mínima, obtida em cada 
eleição geral." 

Justificação 
Todo o artigo envolve princípios ge-
rais que deverão ser atendidos pelos 
partidos políticos. Entretanto, o texto 
proposto envolve requisitos de natu-
reza numérica que devem ser regu-
lados pela lei ordinária. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: contrário - "de acôrdo 
com os motivos invocados no exame da 
Emenda n.0 90-452. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., pág. 577). 
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Requerimento para votação conjunta 
de Emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento d e f i n i ti v o do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 

55.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a. Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

El\ffiNDA N.0 791/14 
Autor: Deputado Mário Covas 

Redija-se o art. 158, itens I e V: 

"Art. 158- A Constituição assegu-
ra aos trabalhadores, nos têrmos 
da lei, além de outros, os seguintes 
direitos: 
I - salário-mínimo capaz de sa-

tisfazer às necessidades do 
trabalhador e de sua família; 

V - duração diária do trabalho 
não excedente de oito horas, 
com intervalo para descanso, 
salvo casos especialmente pre-
vistos." 

Justificação 
É necessário que o salário-mínimo 
satisfaça às necessidades do traba-
lhador e de sua família. 
Por outro lado, torna-se necessano 
fixar que o trabalho diário não deve 
exceder de oito horas, com intervalo 
para descanso. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário <Retificação 
de 3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte. 

A emenda foi aprovada em parte pela 
Comissão Mista, merecendo aprovação o 

item V (esclarecimento do Relator-Geral 
na 39.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 525.) 

O item I da emenda foi considerado 
prejudicado (vide esclarecimentos do Sr. 
Relator-Geral. (Anais, 4.0 vol., pág. 525.) 

Rejeitado na 4o.a. Sessão <votação em 
bloco de emendas com parecer contrário 
e pela prejudicialidade, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 a 548.) 

O item V, aprovado pela Comissão 
Mista, mereceu aprovação na 39.a. Sessão 
(votação em bloco de emendas com pa-
recer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 791/15 

Autor: Deputado Mário Covas 
Suprima-se o art. 162. 

Justificação 
A aprovação dêste artigo implicará 
na derrogação de certos princípios 
absolutamente sedimentados na 
consciência nacional, como, por 
exemplo, o monopólio estatal do pe-
tróleo. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comisão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 791/16 
Autor: Deputado Mário Covas 

TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 
Inclua-se o seguinte artigo: 

"Art. - Os débitos porventura 
existentes, até a vigência desta 
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Constituição, dos Estados para com 
os Municípios, decorrentes do arti-
go 20 da Constituição de 1946, de-
verão ser integralmente saldados 
até 31 de dezembro de 1968." 

Justificação 
As quotas relativas ao art. 20 da 
Constituição em vigor, referentes ao 
excesso de arrecadação, são normal-
mente pagas nos dois exercícios fi-
nanceiros subseqüentes àquele que 
deu origem ao débito. Entretanto, 
essa prática varia de Estado para Es-
tado. O objetivo da emenda é disci-
plinar o pagamento dos débitos 
remanesceu tes. 
Mário Covas (seguem-se 125 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Retificação 
de 3-1-67.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 792/1 

Autor: Senador Filinto Müller 
Acrescente-se onde couber: 

"Art. - A lei criará Comissões 
Verificadoras Independentes, que 
farão o exame dos gastos. 
§ 1.0 - Os membros dessas Co-
missões serão indicados pelo Pre-
sidente da República, nomeados 
mediante aprovação do Senado e 
perderão seus cargos por ato do 
Congresso. 

§ 2.0 - Para os fins visados neste 
artigo, os Municípios e Estados 
manterão, respectivamente, Comis-
são ou Comissões Verificadoras In-
dependentes." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
VOTAÇÃO - vide após a Emenda 

n.0 792/3 (os 3 itens da emenda foram 
englobados na fase da votação). 

EMENDA N.0 792/2 

Autor: Senador Filinto Müller 
Altere-se o Título I pelo seguinte: 

"TíTULO I - Do Brasil, Seu Go-
vêrno, Território e Símbolos." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
VOTAÇÃO - vide após a Emenda 

n.o 792/3 (os 3 itens da emenda foram 
englobados na fase da votação). 

El\lENDA N.0 792/3 
Autor: Senador Filinto Müller 
Altere-se o Título II para o seguinte: 

"TíTULO II - Dos Brasileiros e 
Seus Direitos Políticos." 

Filinto Müller (seguem-se mais 22 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: contrário. 
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"Emenda n.0 792. Pela rejeição. 
Não consideramos conveniente a 
menção "Dos Brasileiros" em um 
título da Constituição. Julgamos 
suficiente a declaração constante 
do introito, que abrange o todo." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Votação (os 3 itens da emenda foram 

englobados na fase da votação). 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 577). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 793 

Autor: Deputado JUinoro Miyamoto 
Dê-se ao art. 19, item III, alínea c, 
a seguinte redação: 

"c) o patrimônio, a renda ou os 
serviços de partidos políticos, 
de instituições de educação ou 
de assistência social e das co-
operativas agrícolas, observa-
dos os requisitos fixados em 
lei;" 

Justificação 
Através desta emenda, pretendemos 
incluir entre as instituições que go-
zarão de isenção tributária as coo-
perativas agrícolas, medida indis-
pensável não só ao fomento do mo-

vimento cooperativista no País, mas 
ainda à produtividade agropecuária, 
como forma de fortalecer as medi-
das de harmonia social, que de ma-
neira decisiva hão de contribuir para 
a superação do desequilíbrio entre o 
desenvolvimento industrial e agrí-
cola do País. 
Minoro Miyamoto (seguem-se mais 
113 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 794 

Autor: Deputado Minoro Miyamoto 
Dê-se ao § 4.0 do art. 15 a seguinte 
redação: 

"§ 4.0 - Os Municípios poderão 
celebrar acôrdos para a realiza-
ção de obras ou exploração de ser-
viços públicos de interêsse comum, 
cuja execução ficará dependendo 
de aprovação da Assembléia Legis-
lativa, assegurada a participação 
financeira da União e dos Estados, 
na forma que a lei regular." 

Justificação 
O dispositivo original do projeto, que 
não encontra correspondente nas 
cartas anteriores, é uma inovação de 
grande alcance. ~le visa a estender 
aos Municípios a prática do plane-
jamento e da administração racio-
nalizáda, tornando mais flexível e 
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econômico o empreendimento públi-
co de interêsse comum aos Municí-
pios. Sem a emenda, entretanto, a 
disposição torna-se inexpressiva, 
para não dizer inócua, uma vez que 
é um enunciado meramente auto-
rizativo, cuja supressão em nada 
afetará a permissão para que os 
Municípios se associem na realiza-
ção de empreendimentos de uso e in-
terêsse comuns. Assegurando-se, pe-
la forma que a lei regulamentadora 
estabelecer, a participação da União 
e dos Estados na concretização de 
obras e serviços intermunicipais, es-
taremos dando aplicação efetiva ao 
princípio que o Projeto de Constitui-
ção quer assegurar. 
1\finoro 1\fiyamoto (seguem-se mais 
113 assinaturas de Deputados) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável em parte: 
"Emendas 62 e 794, relativas ao 
art. 15, item II, § 4.0 Sou pela apro-
vação na Emenda 62, da expressão 
"e das Câmaras Municipais", e na 
Emenda 794, da parte que diz: "as-
segurada a participação financei-
ra da União e dos Estados, na for-
ma que a lei regular." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antênio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário 
(ret. de 12-1-67). 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 577). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 795 

Autor: Deputado 1\finoro 1\'fiyamoto 
Acrescente-se às Disposições Transi-
tórias: 

"Art. - Os estrangeiros que 
mantenham residência contínua 
no Brasil pelo prazo mínimo de 15 
(quinze) anos completos, e não 
manifestarem às autoridades com-
petentes, mediante requerimento, 
o desejo de continuar com a na-
cionalidade de origem dentro de 
um ano a contar da data da pro-
mulgação desta Constituição, se-
rão considerados cidadãos brasi-
leiros." 

Justificação 
São inúmeros os estrangeiros que 
opondo ombros resolutos ao esfôrço 
pelo soerguimento nacional, ao lado 
de todos nós, se encontram há anos 
aguardando solução final em proces-
so de naturalização .. 
Visando atender a tão justas reivin-
dicações, decidimo-nos pela apresen-
tação da presente emenda. 
Conhecedor da experiência históri-
ca, com a denominada grande natu-
turalização, a naturalização tácita 
do Decreto número 58-A, de 14 de 
dezembro de 1889, de Deodoro da 
Fonseca, previmos a manifestação de 
vontade dos que preferiram perma-
necer com a nacionalidade de ori-
gem. 
Com essas considerações, espero me-
reça a iniciativa a aprovação geral. 
Minoro Miyamoto (seguem-se mais 
104 assinaturas de Deputados) . 



-825-

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário (Ret. de .... 
3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi subs-
crito pelo Relator-Geral, Senador Antô-
nio Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

ElUENDA N.0 796 
Autor: Deputado Minoro 1\Iiyamoto 

Inclua-se no Título V, onde couber, 
o seguinte: 

"Art. - Na forma que vier a ser 
estabelecida em lei complementar, 
fica reconhecida, para todos os 
efeitos legais, a eficácia dos títulos 
de propriedade agrícola localizada 
na faixa de fronteira, desde que 
expedidos pelas repartições esta-
duais competentes com observân-
cia das formalidades previstas na 
legislação aplicável." 

Justificação 

Incluídas entre os bens da União as 
porções de terras devolutas indis-
pensáveis à defesa nacional, na 
forma do item I do art. 4.0 do pro-
jeto, as propriedades agrícolas já le-
gitimadas pelas administrações es-
taduais com observância de todos os 
preceitos legais correm o risco de 
desaparecer. Torna-se imperioso 
acautelar, através de legislação com-
plementar, como pretendemos atra-
vés desta emenda, os superiores in-
terêsses do Estado ligados à ocupa-
ção pacífica dessas zonas, tendo em 
vista à estimável contribuição que 
isto representa para o efetivo po-
voamento de vastas áreas do territó-

rio nacional, prevenindo-se, por esta 
forma, o legítimo interêsse de várias 
unidades da Federação, e a própria 
economia nacional. 
Minoro 1\'Iiyamoto (seguem-se mais 
113 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA 797/A 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional 
CAPíTULO VII - Do Poder Exe-
cutivo 

Ao art. 73 
Acrescentem-se um inciso (IV) e 
um parágrafo único: 
"IV - ter exercido, em qualquer 
época, mandato eletivo popular." 
"Parágrafo único - O mandato 
do Presidente da República é de 
quatro anos." 

Justificação 

Inclui-se, entre as demais condições 
de elegibilidade para a Presidência 
e a Vice-Presidência da República, o 
exercício anterior de ao menos um 
mandato eletivo popular. Assim, no 
futuro, em condições normais, as-
segurar-se-á uma experiência demo-
crática e eleitoral, embora mínima 
do homem público que se candidat~ 
às culminâncias do Poder; nunca 
surgirá de improviso, como resultado 
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de imposição de grupos ou classes. 
Quanto ao parágrafo único, tecnica-
mente seu lugar é aqui, jamais liga-
do ao art. 75, que cuida do funciona-
mento do pitoresco "colégio eleito-
ral" do pleito indireto. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho, contrúrio. 

"1. Visa a emenda à inclusão entre 
as condições de elegibilidade para 
Presidente e Vice-Presidente da Re-
pública, do exercício, em qualquer 
tempo, de mandato eletivo popular. 
2. Barbalho já ensinava que o car-
go de Presidente não poderia ser 
barrateado a ponto de não se exigi-
rem, para seu pretendente, algumas 
condicõe.;; garantidoras, mas essas 
exigê~cias não deveriam ser tais e 
tão ciosas que pudessem afastar do 
supremo pôsto o verdadeiro mérito, 
restringir-do ~s5im o círculo de es-
colha da Nação, em seu prejuízo 
(Comentário). 
3. A emenda restringe exatamente 
êsse "círculo de escolha da Nação", 
ao impedir que dispute a Presidên-
cia quem antes não haja exercido 
outro mandato popular. Quem se re-
velasse um excelente administrador, 
pelo exercício de cargo executivo, ti-
vesse mostrado aptidões excepcio-
nais, no desempenho de qualquer 
atividade, não poderia candidatar-se 
à Presidência da República sem 
antes disputar um outro mandato. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
- Depubda - Accloly Filho, Sub-
n.cla.tor." 

o p:trecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, S e nado r Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (Vo-

tação em bloco de emendas com pare-

cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Ana!s, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 797/B 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 74 

Redija-se assim: 
"Art. 74 - O Presidente da Repú-
blica será eleito, em todo o País, 
cento e vinte dias antes do têrmo 
do período presidencial, por maio-
ria absoluta de votos, excluídos 
para. a apuração desta os em bran-
co e os nulos. 
§ V~, - Não se verificando a 
maioria absoluta, o Congresso Na-
cional, dentro de quinze dias após 
haver recebido a respectiva comu-
nicação do Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, reunir-se-á em 
sessão pública para se manifestar 
sôbre o candidato mais votado, 
que será considerado eleito se, em 
escrutínio secreto, obtiver metade 
mais um dos votos dos seus mem-
bros. 
§ z.o - Se não ocorrer a maioria 
ub.soluta referida no parágrafo 
anterior, renovar-se-á, até trinta 
dias depois, a eleição em todo o 
País, à qual concorrerão os dois 
ca!1didatos mais votados, cujos re-
gistros estarão automàticamente 
revalidados. 
§ 3.o - No caso de renúncia ou 
morte, co:ncorrerá à eleição pre-
vista no parágrafo anterior o 
sub<>tituto registrado pelo mesmo 
partido politico ou coligação par-
tidária. 
§ 4.o - O Vice-Presidente consi-
derar-se-i eleito em virtude da 
eleição do Presidente com o qual 
se candidatar, devendo, para isso, 
cada candidato a Presidente re-
gistrar-se com um candidato a 
Vice-Presidente." 
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Justificação 
Eleição direta. J:>,!aioria absoluta. A 
emenda não é minha. Adoto, sem al-
terar uma vírgula, as disposições de 
um diploma revolucionário; a Emen-
da Constitucional n. 0 9, de 22 de ju-
lho de 1964. Mudou a Revolução, ou 
mudamos nós? 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 v oi., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 797/C 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 75 

Suprima-se. 

Justificação 
O art. 75, cuja revogação é propos-
ta, cuida do "colégio eleitoral" para 
a eleição indireta do Presidente e 
do Vice-Presidente da República. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrá-

rio. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 797/D 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Ao art. 81, inciso XI 
Redija-se assim: 

"XI - permitir que fôrças es-
trangeiras transitem pelo 
território nacional ou, em 
tempo de guerra, nêle 
permaneçam temporària-
mente;" 

Justificação 
Vide arts. 8.0 , V, e 46, II. 
Leia-se a justificação oferecida em 
emendas aos mesmos dispositivos. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 v oi., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 797/E 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 81, inciso XIII 
Redija-se assim: 
"XIII - decretar a mobilização 

total ou parcial das Fôr-
ças Armadas;" 

Justificação 
O projeto modifica a redação da 
Carta de 46, ao falar em "mobiliza-
ção nacional". Ela deverá recair, 
sempre, sôbre as fôrças armadas. Os 
civis podem e devem, nas condições 
estabelecidas em lei, ser efetivos mi-
litares. Qual a definição desta "mo-
bilização nacional"? 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 797/F 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 87 

Suprima-se. 
Justificação 
"Tôda pessoa natural ou jurídica é 
responsável pela segurança nacio-
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nal, nos limites definidos em lei." 
- Não se pode acolher o conceito, 
sem uma exata e definitiva concei-
tuação daquilo que se entende por 
segurança nacional. Responsável por 
ela, isto sim, é o Govêrno, através 
do Conselho de Segurança Nacional 
e das Fôrças Armadas. Transformar 
cada cidadão num "agente de se·· 
gurança" é inovação supertotalitá-
ria. Ou estaremos, mesmo, ingres-
sando na época do "Big-Brother"? 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 797/G 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 88 e seus §§ 

Redijam -se assim : 
"Art. 88 - O Conselho de Segu-
rança Nacional, integrado pelo 
Presidente da República, os Pre-
sidentes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, os Minis-
tros de Estado e os Chefes de Es-
tado-Maior das Fôrças Armadas, 
destina-se a estudar, opinar e pro-
ver à segurança nacional, à defe-
sa do País e ao respeito à sobe-
rania. 
§ 1.0 -Lei complementar regula-
rá a organização, a competência e 
o funcionamento do Conselho de 
Segurança Nacional, podendo pre-
ver a admissão de outros mem-
bros, natos ou eventuais. 
§ 2.0 - O Conselho de Segurança 
Nacional disporá dos indispensá-
veis recursos para organização e 
aparelhamento dos seus serviços, 
podendo requisitar servidores ci-

vis ou militares para exercerem 
atividades em sua Secretaria ou 
cumprirem missões especiais. 
§ 3.0 - O Conselho de Segurança 
Nacional agirá em harmonia e 
cooperr.ção com os órgãos espe-
ciais das Fôrças Armadas, incum-
bidos de prepará-Ias para a mo-
bilização e as operações milita-
res. 
§ 4.0 - Serão diretamente subor-
dinados ao Conselho de Seguran-
ça Nacional os órgãos de infor-
mação do Poder Executivo, res-
salvada, em seus setores específi-
cos, a competência dos órgãos 
competentes das Fôrças Armadas. 
§ 5.0 - Compete ao Conselho de 
Segurança Nacional, além das 
atribuições definidas na lei com-
plementar, especialmente: 
I - nas áreas indispensáveis à 

segurança nacional, dar as-
sentimento prévio, modifi-
car ou cassar: 
a) concesão de terras, aber-

tura de vias de transpor-
te e instalação de meios 
de comunicação; 

b) construção de pontes e 
estradas internacionais e 
campos de pouso; 

c) estabelecimento ou explo-
ração de indústrias que 
interessem à segurança 
nacional. 

11 - opinar préviamente: 
a) quanto à intervenção fe-

deral nos Estados (art. 
10, I, II, III e IV); 

b) quanto aos Municípios 
que devam ser declara-
dos, por lei federal, se-
des de bases ou portos 
militares de excepcional 
importância, interessan-
do à segurança nacional 
(art. 15, § 1.0 , alínea b) ." 
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Justificação 
A matéria é de primordial impor-
tância. Não se pode pensar em têr-
mos de política partidária, quando 
está em jôgo a segurança nacional. 
Nem se confunda segurança nacio-
nal com segurança de eventuais 
ocupantes ou detentores do Poder. 
Discordamos, fundamentalmente do 
caráter político, e até secundário, 
que o projeto pretende emprestar 
ao Conselho de Segurança. Dêle ex-
clui-se a presença dos Chefes de 
Estado-Maior, consagrada na Cons-
tituição de 46; dá-se-lhe a função 
quase subalterna de "assessorar o 
Presidente da República". Procura-
mos definir, em têrmos exatos e 
atualizados, suas atribuições, dan-
do-lhe, ainda, as indispensávei:i 
condições para desenvolver suas ati-
vidades, sem necessidade de socor-
rer-se da "cooperação dos órgãos de 
informação", possivelmente falha, 
empírica e até política. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho: favorável em parte: 
"1. A emenda dispõe sôbre nova re-
dação para o art. 88, que trata da 
organização e atribuições do Con-
selho de Segurança Nacional. 
2. O projeto fixa em linhas gerais 
a destinação, a competência e a es-
trutura do Conselho de Segurança 
Nacional, deixando à lei ordinária 
a organização dêsse órgão. 
3. Parece-me, assim, inconvenien-
te a redação proposta pela emen-
da, salvo quanto ao seu item li, que 
dá ao Conselho de Segurança Nacio-
nal atribuição de opinar previamen-
te a respeito de intervenção federal 
nos Estados, em hipóteses de inte-
rêsse da segurança, e a propósito 
dos Municípios que devam ser de-
clarados bases ou portos militares. · 

4. Opino pela aprovação da emen-
da na parte dêsse item li, do § 5.0 

Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator -Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte: 

"797/G - aprovada com a exclusão 
das expressões "os Presidentes do 
Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados" (artigo 88) ." 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a. Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a. Sesão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 797/H 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 89 e seu parágrafo único 
Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 89 - A lei especificará as 
áreas indispensáveis à segurança 
nacional, regulará sua utilização e 
assegurará, nas indústrias nelas si-
tuadas, predominância de capitais 
e trabalhadores brasileiros." 

Justificação 
Trata-se de simples redistribuição da 
matéria, em decorrência da nova re-
dação proposta para o art. 88. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 

• 
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contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 797-1 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 90, caput 
Acrescente-se in fine: 

" ... e dentro dos limites da lei." 

Justificação 
Temos como objetivo restabelecer o 
texto da Constituição de 1946. Foi 
exatamente em face da restrição "e 
dentro dos limites da lei" que se tor-
nou possível o movimento revolucio-
nário, ao se aplicar a chamada "dou-
trina Castello Branco", segundo a 
qual as Fôrças Armadas devem obe-
diência e respeito à autoridade do 
Presidente da República "dentro dos 
limites da lei". 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

El",fENDA N.0 797/J 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 90, "caput" 
Onde se lê: "Marinha de Guerra" e 
"Aeronáutica Militar"; 
Leia-se, respectivamente: "Marinha" 
e "Aeronáutica". 

Justificação 
Com a redação do projeto, cessarão 
os vinculas da Marinha Mercante 
.com o Ministério da Marinha, e dei-
xará a Aeronáutica de fiscalizar e 
controlar a aviação comercial, tudo 
isso podendo passar à jurisdição de 
burocratas do anunciado Ministério 
dos Transportes. Será tal medida in-
teressante para a segurança nacio-

nal? Acreditamos que não, para lem-
brar inúmeros outros inconvenientes 
da infeliz sugestão do Executivo. Daí, 
a emenda. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho, contrário. 
"1. Deseja o autor da emenda subs-
tituir a denominação Marinha de 
Guerra e Aeronáutica Militar, no ar-
tigo 90, por Marinha e Aeronáutica, 
respectivamente. 
2. O objetivo, segundo a justifica-
ção, é manter a Marinha Mercante 
vinculada ao Ministério da Marinha 
e a aviação comercial sob o contrôle 
da Aeronáutica. 
3. A redação do projeto não deixa 
entrever sejam procedentes os temo-
res do ilustre autor da emenda. Tra-
ta-se, no art. 90, de definir os inte-
grantes das Fôrças Armadas, e a es-
tas só podem pertencer a Marinha 
de Guerra e a Aeronáutica Militar, e 
delas não podem fazer parte a Ma-
rinha Mercante e a aviação comer-
cial. 
4. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Rela-
tor." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo os 
destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 797/K 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. SO, § 1.o 

Onde se lê: "podêres constituídos", 
leia-se: "podêres constitucionais". 
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Justificação 
Não se pode consagrar, numa Cons-
tituição, o Estado de fato, pois a se-
melhante confusão pode induzir are-
dação do projeto. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo os 
destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 797/L 
Autor: Deputado Adolfo O!iveira 
Ao art. 90, § 2.0 

Redija-se assim: 
§ 2.0 - Cabe ao Presidente da 
República a direção política da 
guerra e a escolha dos comandan-
tes-chefes das fôrças em operação." 

Justificação 
A Constituição de 46 parece-nos mui-
to mais correta no enunciado. Resta-
belecemos seu texto. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo os 
destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 797/M 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 91, caput 
Redija-se assim: 

"Art. 91- Todos os brasileiros são 
obrigados ao serviço militar ou a 
outros encargos necessários à de-
fesa da Pátria, nos têrmos e sob 
as penas da lei." 

Justificação 
Volta a ameaça de transformação 
de cada brasileiro em "agente da se-
gurança". Defesa da Pátria, sim. 
Servir nas Fôrças Armadas, sim. 
Agente da segurança, só voluntário. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 797/N 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 99, § 2.0 

Redija-se assim: 
"§ 2.0 - Os proventos da inativi-
dade serão proporcionalmente re-
vistos sempre que, por alteração 
do poder aquisitivo da moeda, se 
modificarem os vencimentos dos 
funcionários em atividade." 

Justificação 
Parece-nos justo que a revisão dos 
proventos seja proporcional, relati-
vamente aos aumentos de vencimen-
tos concedidos em decorrência da 
queda do poder aquisitivo da moeda. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 797/0 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 100 e seus parágrafos 
Redijam-se assim: 

"Art. 100 - Enquanto exercer 
mandato eletivo, ficará o funcio-
nário afastado do exercício do 
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cargo, contando-se-lhe o tempo de 
serviço para promoção por anti-
guidade e aposentadoria. 
§ 1.0 - O funcionário que concor-
rer a cargo eletivo remunerado 
será licenciado, sem vencimentos, 
a contar do registro de sua can-
didatura. 
§ 2.0 - O funcionário eleito Ve-
reador continuará no exercício do 
seu cargo, desde a diplomação até 
o final do mandato, não podendo 
ter alterada sua situação funcio-
nal, salvo os aumentos gerais de 
vencimentos e a promoção por an-
tiguidade ou a aposentadoria; nos 
meses de funcionamento ordinário 
da Câmara Municipal, se optar 
pelo recebimento da ajuda de 

custo prevista no art. 15, § 2.0 , não 
terá direito a receber vencimentos 
e vantagens do seu cargo." 

Justificação 
O texto emendado não prevê con-
tagem do tempo para aposentado-
ria, manda exonerar os funcioná-
rios que se c a n d i d a t e m, mesmo 
que não se elejam (!), e ainda amea-
ça os servidores com outros "impe-
dimentos" ou punições. O absurdo é 
ostensivo. Disciplinamos o assunto, 
para impedir abusos. 
Adolfo Oliveira (seguem-se 110 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 798/1 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional 

CAPíTULO VIII - Do Poder Judi-
ciário 
Ao art. 120, § t.o 

Onde se lê: "nos casos expressos em 
lei"; 
leia-se: "nos casos expressos em lei 
complementar". 

Justificação 
Quorum qualificado, de maioria ab-
soluta, para que se definam os ca-
sos em que poderão ser os civis sub-
metidos ao processo e julgamento 
pela Justiça Militar. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
(Observação: O parec~r é à Emenda 

n.0 798, sem indicação de itens). 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
(Observação: O parecer é à Emenda 

n.0 798, sem indicação de itens). 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 798/2 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
TíTULO II - Da Declaração de Di-
reitos 
CAPíTULO II - Dos Direitos Polí-
ticos 
Ao art. 142, caput 
Redija-se assim: 

"Art. 142 - Os direitos politicos:" 

Justificação 
Suprimimos a expressão: "Além dos 
casos previstos nesta Constituição." 
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Neste mesmo art. 142 estão expressos 
todos os casos de suspensão ou per-
da de direitos políticos, com uma 
única exceção aparente: a do odio-
so art. 151, que prevê a suspensão 
dos direitos individuais (!) e polí-
ticos por um prazo de dois ou dez 
anos, para quem incorrer em "abu-
so de direito individual ou político". 
Acontece que no § 1.0 do art. 142 
está determinado que a suspensão 
ou perda dos direitos políticos "de-
termina a perda de mandato eleti-
vo". Está claramente configurada a 
ameaça dt! continuidade das cassa-
ções de mandatos por motivos polí-
ticos ou de abuso de direitos políti-
cos, o que vem a ser mais ou me-
nos a mesma coisa. Proporemos a 
retirada do art. 151. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wll-
son Gonçalves, contrário: 

"Pela rejeição, de acôrdo com a apre-
ciação da Emenda n.0 1/99." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.0 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 798/3 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
CAPíTULO III - Dos Partidos Po-
líticos 
Ao art. 148 
Redija-se assim o inciso VI: 

"VI - exigência de três por cen-
to do eleitorado que haja 
votado na última eleição 
geral para a Câmara dos 

Deputados, distribuídos em 
onze ou mais Estados, com 
o mínimo de dois por cen-
to em cada um dêles, bem 
como de pelo menos vinte 
Deputados federais, eleitos 
por cinco Senadores, repre-
sentantes de três ou mais 
Estados;" 

Justificação 
Corrigimos as impropriedades e in-
correções do texto, e estabelecemos 
condições que impedirão a existên-
cia de mais do que três ou quatro 
partidos nacionais. 
Adolfo Oliveira (seguem-se 110 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade. 
o parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 799/1 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

TíTULO III - Da Ordem Econômica e 
Social 
Ao art. 158 

Acrescentem-se os seguintes incisos: 
"XX - organização em Sindicatos 
e associações profissionais, assegu-
rada ampla liberdade de escolha 
dos respectivos dirigentes, sendo 
obrigatórios a sindicalização e o 
exercício do voto nas eleições sin-
dicais, na forma da lei; 
XXI - salário-família, nunca in-
ferior a dez por cento do valor do 
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salário-mínimo, para cada depen-
dente; 
XXII - colônias de férias e clíni-
cas de repouso, recuperação e con-
valescença, mantidas pela União, 
conforme dispuser a lei." 

Justificação 
A sindicalização é um direito e um 
dever dos trabalhadores. Seja ela 
mantida fora da interferência abu-
siva do Ministério do Trabalho, que 
desnatura e descaracteriza o insti-
tuto. Conceda-se, aos trabalhadores, 
o que se assegura aos servidores pú-
blicos e autárquicos: o salário-fa-
mília, modesta proteção à família, 
mínima segurança oferecida às cri-
anças, que não têm culpa de nasce-
rem pobres. Prevemos, finalmente, o 
aproveitamento das imensas possi-
bilidades climáticas de nosso terri-
tório, para que as praias, monta-
nhas, estações hidromineruis e de 
veraneio não se constituam em pri-
vilégio a ser usufruído quase exclu-
sivamente pelos abastados. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável ("em parte, 
somente o 1.0 item"). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

(Observação: O parecer e à emenda 
799, sem indicação de itens.) 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
{Ret. de 14-1-67, nos seguintes têrmos: 
"excluam-se do ofício de 12-1-67 as re-
ferências 799/1-II e 799/1-III, uma vez 
que a emenda é apenas de n.0 799/1, 
com três incisos, e deve ser incluída en-
tre as aprovadas do Título V."). 

Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 572). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 

Apresentado e aprovado na 52.a Sessão. 
Câmara: 215 sim x 3 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA). Apresentado e aprovado na 
52.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 774). 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão (in-
cisos XX e XXI). Câmara: 11 sim x 206 
não e 8 abstenções. (Anais, 4.0 vol., pág. 
777). 

Emenda 799 - inciso XXII. 

Comissão Mista - Parecer favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA), 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/4). 

Requerimento de preferência para 
emendas destacadas (ARENA), apresen-
tado e aprovado na 53.a Sessão. Câmara: 
219 sim e 4 abstenções. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 781 a 792). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
53.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 792/3). 

Emenda aprovada na 53.a Sessão. Câ-
mara: 224 sim e 4 abstenções - Sena-
do.: 48 sim. (Anais, 4.0 vol., págs. 796/9). 

EMENDA N.0 799/2 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Ao art. 160, inciso 111 

Suprimam-se as palavras finais: 
"e a revisão periódica das tarifas, 
ainda que estipuladas em contrato 
anterior." 

Justificação 
A revisões de tarifas de concessio-
nárias são, freqüentemente, fatôres 
de encarecimento no custo de vida, 
além de representarem descumpri-
mento de cláusulas contratuais. 
Quando o contrato é assinado ou 
prorrogado, as concessionárias to-
mam tôdas as providências para as-
segurar, acima de tudo, os seus pol-
pudos lucros. 
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Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 799/3 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Ao art. 160, inciso 11 

Suprimam-se as palavras: 
"o melhoramento e a expansão 
dos serviços." 

Justificação 
Não se admite aumento de tarifas 
de concessionárias para melhora-
mento e expansão de serviços. Tra-
ta-se de despesa que elas realizam a 
título de verdadeiro investimento de 
capital, para ampliarem seus lucros. 
Adolfo Oliveira (seguem-se mais 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador An-

tônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 800/1 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

TíTULO IV - Da Familia, da Educa-
ção e da Cultura 

Art. 167, § 3.0 

Suprimir as palavras finais: 
". . . exigido o posterior reembôlso 
dêste último." 

Justificação 
O ensino deveria ser gratuito, em 
todos os seus graus, para os estu-
dantes carentes de recursos. Se tal 
superior objetivo não se atinge, ao 
menos não se queira cobrar, a poste-
riori, a bôlsa concedida. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada p e I a 
da n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 800/2 
Autor: Deputada Adolfo Oliveira 

TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 
Art. 170, incisos I e 111 

Acrescente-se: 
"editados até 12 de dezembro de 
1966" (inciso I, in fine), "até 12 de 
dezembro de 1966" entre "expedi-
dos" e "com base" (inciso III). 

Justificação 
Aprovar expressamente no texto 
constitucional e ainda excluir de 
apreciação judicial atos que ainda 
não foram editados ou praticados é 
medida quase sem paralelo na His-
tória. Ocorre-me o episódio do dita-
dor romano Sila, que exigiu e obte-
ve do Senado a aprovação prévia de 
todos os seus atos futuros. Preferí-
vel, sem sombra de dúvida, seria a 
supressão pura e simples de todo o 
artigo 170 e seus incisos. Acreditan-
do, porém, nas informações quanto 
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ao propósito governamental de man-
tê-lo, ao menos que se aprove tudo 
quanto foi feito, até a remessa do 
projeto de Constituição ao Con-
gresso. 
A Revolução legitimou o Congresso. 
Agora, pede-se que o Congresso le-
gitime a Revolução. O fato merece 
registro. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do 
parecer). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 800/3 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Art. 178 
Suprima-se. 

Justificação 
Creio que ao Govêrno caberia justi-
ficar a proposta de extinção do 
Conselho Nacional de Economia. 
Será uma instituição subversiva? 
Um antro de corrupção? Não nos 
parece. Estará o C.N.E. alheio à ór-
bita de influência e domínio do 
Ministro do Planejamento? É possí-
vel. A razão não é suficiente para 
que seja sumàriamente extinto. 
Adolfo Oliveira (seguem-se mais 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: p r e j u di cada pela 
Emenda n.0 520. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 801 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Inclua-se o seguinte artigo: 

"Art. - Em caso de calamidade 
pública ou catástrofe, as destrui-
ções, preJmzos e conseqüentes 
indenizações serão objeto de ime-
diata assistência técnica e finan-
ceira do Govêrno Federal à região 
atingida. 
Parágrafo único - O reconheci-
mento do estado de calamidade 
pública pela União obrigá-la-á a 
promover as reconstruções, repa-
ros e ajuda aos Municípios sedes 
da inundação, desabamento, in-
cêndio, explosão ou epidemia 
considerada grave pelo Ministério 
da Saúde." 

Justificação 
Kinguém ignora a precariedade dos 
recursos normais dos Municípios 
para atender a situações calamito-
sas. O dispositivo proposto vem 
ussegurar, no texto constitucional, a 
justa proteção às populações atin-
gidas. Como exemplo, permito-me 
lembrar a terrível inundação e os de-
sabamentos que arrasaram, um ano 
atrás, o Município de Petrópolis. 
Duzentos e dois mortos, dos quais 
oitenta ainda soterrados, até hoje. 
Bilhões de cruzeiros de prejuízo ma-
terial, cêrca de mil casas destruídas, 
ruas que desmoronaram, pontes le-
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vadas pelas águas, centenas de fla-
gelados até agora desamparados e 
vivendo na maior promiscuidade, no 
pátio da antiga estação da Estação 
de Ferro Leopoldina, êsse o doloroso 
e realístico quadro. Ajuda estadual? 
Pràticamente nenhuma. Ajuda Fe-
deral? Quase nada: uma pequena 
verba entregue à Prefeitura com 
grande estardalhaço político-eleito-
ral, insuficiente para atender a dez 
por cento das necessidades, duas 
dragas retirando detritos do rio, 
muitas promessas de financiamento 
para casas, g r a n d e s obras para 
resolver o problema das enchentes, 
e mais nada. Petrópolis é um exem-
plo, que desgraçadamente pode se 
repetir, lá mesmo. A emenda é séria, 
justa e razoável. Confiamos em sua 
aprovação. 
Adolfo Oliveira (seguem-se 110 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: favorá-

vel em parte: "aprovado apenas o arti-
go". 

Requerimento de destaque (ARENA), 
aprovado na 42.3 Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.3 Sessão. 

Câmara: 204 sim X 4 não e 2 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. (Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 802 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Inclua-se o seguinte artigo: 
"Art. - A União aplicará, anual-
mente, os seguintes percentuais 
de sua renda tributária: 

I - três por cento, na execução 
do plano de defesa contra 
os efeitos da sêca do Nor-
deste, inclusive obras e ser-
viços de assistência social 
na região; 

II - três por cento, na execução 
do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia; 

III - um por cento, na execução 
do plano de desenvolvi-
mento e aproveitamento da 
região do Vale do Rio São 
Francisco; 

IV - um por cento, na execução 
do plano de desenvolvi-
mento e assistência da 
Baixada Fluminense; 

V - um por cento, na execução 
do plano de aproveitamento 
e valorização da região do 
Vale do Rio Paraíba." 

Adolfo Oliveira (seguem-se 110 assi-
naturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Incisos I a IV da Emenda n.o 802 
Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.o 

vol., pág. 572.) 

Requerimento de preferência - para 
emendas destacadas- (ARENA). 
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Apresentado e aprovado na 53.a. Ses~ 
são. (Anais, 4.0 vol., págs. 799/801.) 

Requerimento para votação em bloco 
- emendas destacadas - (ARENA). 

Apresentado e aprovado na 53.a. Ses~ 
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 801.) 

Encaminhamento de votação das 
emendas - 53.a. Sessão - (Anais, 4.0 

vol., págs. 801/807.) 

Emenda rejeitada na 53.a Sessão. 
(Câmara: 107 sim X 94 não e 8 absten-
ções). (Anais, 4.0 vol., pág. 811.) 

Declaração de voto - 53.a. Sessão 
(Idem, Idem, págs. 811/813). 

Inciso V da Emenda n.0 802 
Requerimento de destaque (ARENA), 

aprovado na 42.a. Sesão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência pa-
ra votação de emendas destacadas 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a. Sessão. (Câmara: 204 sim X 4 não e 
2 abstenções). (Anais, 4.0 vol., págs. 
714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a. Sessão. (Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 803/ A 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Art. 29, III 
Redija-se assim: 

"lil - ser maior de dezoito anos, 
para a Câmara dos Deputados, e 
de trinta anos, para o Senado Fe-
deral." 

Justificação 
Em um país jovem, como o Brasil, 
nada mais absurdo que isolar e igno-
rar a juventude, eliminando-lhe até 
a possibilidade de comparecer, pelo 

voto popular, às Casas do Congresso. 
Quase tôdas as nações européias fi-
xam em 21 anos a idade mínima pa-
ra investidura do mandato parla-
mentar. Explica-se, pois lá o ama-
durecimento é mais lento, ao contrá-
rio do que acontece nos trópicos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.0 Sessão, (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 803/B 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Art. 33, § 3.0 

Redija-se assim: 
"§ 3.0 - Os deputados e senadores, 
quer civis, quer militares, não po-
derão ser incorporados às Fôrças 
Armadas senão em tempo de guer-
ra e mediante licença de sua Câ-
mara." 

Justificação 
O projeto, em sua canhestra redação, 
torna possível a incorporação de Se-
nadores ou Deputados, mesmo civis, 
às Fôrças Armadas, em tempo de 
paz (!). Chegamos a duvidar do in-
tuito. Deve mesmo ter ocorrido indi-
gência na redação. Caso contrário, o 
Govêrno poderá incorporar ao Exér-
cito tôda a bancada da oposição no 
Senado e na Câmara, mediante sim-
ples e mera licença concedida por 
maioria simples das duas Casas. Uma 
vez incorporados, poderíamos ser 
mandados para bem longe. O "Ba-
talhão Suez", quem sabe? 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 803/C 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Art. 36, § 1.0 

Onde se lê: "maioria absoluta", leia-
se: "dois terços". 
Justificação 
A perda de mandato de um parla-
mentar não pode, nem deve ser deci-
dida pela maioria. A tradição, a jus-
tiça e até o bom senso aconselham 
e determinam o quorum privilegiado 
de dois terços. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-

tacão em bloco de emendas com parecer 
co~trário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 803/D 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Art. 40 e§§ 

Redijam-se assim: 
"Art. 40 - A Câmara dos Deputa-
dos compõe-se de representantes 

do povo eleitos pelo voto direto, se-
creto e universal, segundo o cri-
tério proporcional, em cada Estado 
da Federação; cada Território ele-
gerá um Deputado, segundo o cri-
tério majoritário. 
§ 1.0 - Cada legislatura durará 
quatro anos. 
!'i 2.0 - O número de Deputados 
será fixado em lei, no primeiro se-
mestre do quarto ano de uma le-
gislatura, para a seguinte, em pro-
porção que não exceda de um para 
cada duzentos mil habitantes até 
vinte e cinco Deputados e, além 
dêsse limite, um para cada seis-
centos mil habitantes, assegurado 
o mínimo de sete Deputados por 
Estado. 
§ 3.0 - A representação fixada pa-
ra cada Estado nunca será redu-
zida." 

Justificação 
A proposição do Govêrno fala em 
"voto secreto", mas não completa o 
critério do sufrágio direto e univer-
sal. Propomos, por outro lado, uma 
proporção mais razoável para repre-
sentação das populações na Câmara 
dos Deputados, acabando com o pre-
juízo aos chamados Estados médios, 
combatendo a hipertrofia dos gran-
des Estados. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 
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EMENDA N.0 803/E 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 45 

Suprima-se o inciso VII. 

Justificação 
Veto à anistia? É o que se permite e 
se consagra, no texto apresentado 
pelo Executivo. Fugiríamos à me-
lhor tradição brasileira, se retirás-
semos do Congresso a faculdade de 
anistiar. Por isso mesmo, propomos, 
logo a seguir, seja o inciso incluído 
no dispositivo adequado: o art. 46. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 803/F 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 46 
Acrescente-se o seguinte inciso VIII: 

"VIII - a concessão da anistia." 

Justificação 
(Vide a justificação anterior.) 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 

contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 803/G 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Art. 46, inciso 11 
Logo após "... território nacional 
ou", acrescentar: 

". . . por motivo de guerra 

Justificação 
Feita anteriormente (emenda ao ar-
tigo 8.0 , V). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 8113/H 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 47 
Redija-se assim: 

"Art. 47 - O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
li - leis c o m p 1 e mentares da 

Constituição; 
111 - leis ordinárias; 
IV - resoluções 
V - decretos legislativos." 

Justificação 
Rejeitamos a idéia de incluir leis de-
legadas e, muito pior, decretos-leis, 
no processo legislativo. Os decretos-
leis constituem, mesmo, verdadeira 
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aberração em um regime democráti-
co representativo. Consideremos que 
o Executivo já dispõe do recurso à 
tramitação especial e rapidíssima de 
seus projetos, sendo dispensável ore-
quinte da delegação. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável "803-H -
acrescentar resoluções e decretos legis-
lativos, mantendo decretos-leis." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista, favorável 
em parte, aprovando "decretos legislati-
vos, resoluções". (:art. 47, mantendo "de-
cretos-leis"). 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol. págs. 524, 530 a 
534). 

EMENDA N.0 803/1 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 54 
Suprima-se. 

Justificação 
O artigo trata da legislação delega-
da. Admitimos que, em época nor-
mal, possa a matéria ser examinada, 
e até mesmo aceita, com as devidas 
cautelas. Nunca de afogadilho, e so-
bretudo numa "Constituição" pro-
posta em função de um episódio, de 
um estado circunstancial, conforme 
se confessa na mensagem que a en-
caminhou. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.o vol., pá-
ginas 539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 803/J 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 55 
Suprima-se. 

Justificação 
(Vide a justificação anterior.) 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 803/K 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 56 
Suprima-se. 

Justificação 
Ainda a delegação legislativa. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os dêstaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 
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ElUENDA N.0 803/L 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Ao art. 57 
Suprima-se. 

Justificação 
Decretos-leis .. Nem há necessidade de 
se argumentar, no combate à medi-
da, de caráter discricionário. Deplo-
ramos que o Executivo tenha deixa-
do passar a oportunidade de ofere-
cer, em um capítulo especial, a pre-
visão das medidas que poderiam ser 
autorizadas, e utilizadas, em caso de 
emergência de conflito ou gravíssima 
crise internacional. 
A Constituição poderia conter dis-
positivos de "podêres especiais", a 
serem concedidos somente na hipó-
tese aventada. O que não é possível, 
é concordar que a Constituição, tô-
da ela, seja impregnada de um ca-
ráter de "emergência de rotina", 
quase que em permanente estado de 
guerra interna. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., pági-
nas 539, 544 a 548.) 

EMENDA N.0 803/M 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 60, § z.o 

Redija-se assim: 
"§ 2.0 - O projeto de lei ou emenda 
que receber parecer contrário de tô-

das as comissões será tido como re-
jeitado, salvo se um quinto da res-
pectiva Câmara requerer sua vota-
ção pelo Plenário." 
Justificação 

A emenda corrige o texto, assegu-
rando, sempre, o recurso ao Plená-
rio, que poderá rever decisões menos 
acertadas das Comissões. 
Adolfo Oliveira (seguem-se mais 110 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer ·da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidaàe, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

El',J:ENDA N.0 804/A 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 15, § 1.0 , alínea "a" 

Onde se lê "em lei estadual", leia-se: 
"em lei federal". 

Justificação 
Matéria de tal importância não deve 
permanecer ao alvedrio de interês-
ses políticos de eventuais maiorias 
de Assembléias Legislativas dos Es-
tados. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 
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EMENDA N.0 804/B 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Art. 15. § 1.0 , alínea "b" 

Redija-se assim: 
"b) do Presidente da República, os 

Prefeitos dos Municípios onde se 
localizarem bases ou portos mi-
litares de excepcional interêsse 
para a segurança do País, por lei 
federal de iniciativa do Poder 
Executivo, com prévia audiência 
do Conselho de Segurança Na-
cional." 

Justificação 
Não basta que os Municípios sejam 
declarados "de interêsse da seguran-
ça nacional". É imprescindível que 
nêles estejam localizadas bases ou 
portos militares de acentuada im-
portância, e que se ouça antes de 
tudo o Conselho de Segurança Na-
cional. O texto do projeto é tão in-
feliz, que nem ao menos esclarece se 
a lei que colocará o Município sob 
intervenção será de caráter estndual 
ou federal. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

Yeir:t Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 579.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a. Sessão. 
Câmara: 204 sim X 4 não e 2 absten-
ções. (Anais, 4.o vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a. Sessão. Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 804/C 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 15, § 1.0 , alínea "a" 

Suprimam-se as palavras: 
"das Capitais dos Estados e" 

Justificação 
Por que cassar a autonomia das Ca-
pitais? Será devido à existência, ali, 
de um eleitorado esclarecido e in-
dependente, onde a oposição pode 
vencer o pleito? 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
o parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., pági-
nas 544 a 548.) 

EMENDA N.0 llli4/D 

Autor: Deputado Adulfo Oliveira 
Ao art. 15, § 2.o 

Redija-se asim: 
"§ 2.0 - Os Vereadores não perce-
berão remuneração, salvo ajuda de 
custo a ser paga exclusivamente 
nos meses de funcionamento ordi..: 
nário da Câmara Municipal, segun-
do dispuser a Constitui::ão do Es-
tado, nunca ultrapassando a se-
guinte proporção: 
a) Municípios de menos de vinte 

mil habitantes: cinqüenta por 
cento do salário-mínimo vigen-
te na região; 
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b) Municípios de mais de vinte mil 
e menos de cinqüenta mil habi-
tantes: um salário-mínimo vi-
gente na região; 

c) Municípios de mais de cinqüenta 
e menos de cem mil habitantes; 
dois salários-mínimos vigentes 
na região; 

d) Municípios de mais de cem mil 
e menos de quinhentos mil ha-
bitantes: três salários-mínimos 
vigente na região; 

e) Municípios de mais de qui-
nhentos mil habitantes e Capi-
tais dos Estados: quatro salá-
rios-mínimos vigentes na re-
gião." 

Justificação 
Impedir os abusos porventura prati-
cados, eis um objetivo sadio. Tornar 
gratuito o exercício do mandato de 
Vereador será abuso maior. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 82/1. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
'em parte. - "a cem mil habitantes" 
I( art. 15, § 2.o). 
· Requerimento de destaque (não consta 
'Jas listas) . 

Requerimento de preferência para vo-
•tação de emendas destacadas (ARENA), 
tapresentado e aprovado na 51.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 752/6). 
. Requerimento para votação em globo 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
5l.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 756/7). 

Emenda aprovada na 5l.a Sessão, nos 
têrmos do Requerimento de preferência, 
condensadas as Emendas n.os 82/1, 130/6, 
354/3 e 804/D, para serem acrescidas ao 

texto do § 2.0 do art. 15 do Projeto, que 
ficará com a seguinte redação: "Os Ve-
readores não perceberão remuneração, 
salvo os das Capitais e dos Municípios de 
população igual ou superior a 100.000 
habitantes que terão subsídios fixados 
dentro dos limites e critérios estabeleci-
dos em lei complementar". Câmara: 
219 sim e 5 abstenções. Senado: 44 sim. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 760/U 

Observação: esta emenda teve parecer 
favorável, em parte da Comissão Mista, 
sendo aprovadas as expressões "a cem 
mil habitantes". Não tendo sido desta-
cada, prevalece sua aprovação, no con-
junto de emendas com parecer favorável 
em parte, na 39.a Sessão. (Anais, 4.o vol., 
págs. 524, 533/4). O histórico acima visa 
a esclarecer a condensação de emendas 
aprovadas posteriormente, constantes de 
um só requerimento de preferência, e 
tendo como finalidade a redação do texto 
acrescido ao § 2.0 do art. 15 do Projeto. 

EMENDA N.0 804/E 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 21 
Suprima-se o § 5.o 

Justificação 
O projeto determina a incidência do 
impôsto sôbre a circulação na opera-
ção final de distribuição de óleo lu-
brificante e gasolina, ao consumidor. 
Arrecadado na própria bomba de ga-
solina, ao que parece. E além do "im-
pôsto único", que por isso mesmo 
deixaria de ser único. Elimine-se tal 
fator de encarecimento do custo de 
vida. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 
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Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

El\ffiNDA N.0 804/F 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 22 
Redija-se assim: 

"Art. 22 - Compete à União, na 
iminência ou no caso de guerra 
externa, instituir, temporàriamen-
te, impostos extraordinários com-
prendidos ou não na sua compe-
tência tributária, suprimidos, gra-
dativamente, no prazo máximo de 
cinco anos, contados da celebração 
da paz." 

Justificação 
Estranhamos a insistência com que o 
projeto elimina as ressalvas "em caso 
de guerra"; quando tal não é possí-
vel, suprime-se a condição de "guer-
ra externa", para consagrar "em 
caso de guerra". 
Tal preocupação parece indicar um 
verdadeiro complexo de guerra civil 
ou interna, para que o Brasil viva 
permanentemente ameaçado de se-
melhante desgraça. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável em parte. 
"Favorável apenas à inclusão, no tex-

to do art. 22 do projeto, do qualificativo 
"externa", contido na emenda." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte - "804/F "externa" ("art. 22, 
incluir no texto"). 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.o v oi., págs. 524, 530 
a 534.) 

EMENDA N.0 804/G 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 23, § 7.o 
Onde se lê: 

"oitenta por cento", 
leia-se: 

"setenta por cento." 
Em lugar de "vinte por cento", "trin-
ta por cento". 
Justificação 
Mantemos a proporção consagrada 
na Emenda Constitucional n.0 18, de 
1965. Proposta por êsse mesmo Go-
vêrno, ainda nem entrou em exe-
cução, e já se pretende alterá-Ia, em 
prejuízo de Estados e Municípios. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, S e n a d o r Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na. 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 804/H 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 24, § 1.0 , alínea "c" 
Onde se lê: 

"vinte por cento", 
leia-se: 

"trinta por cento". 

Justificação 
A mesma da anterior. 

Tramitação 
Parecera do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 



-846 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 804/1 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 27, inciso ll 

Onde se lê "quarenta por cento", 
leia-se: "sessenta por cento." 
Justificação 
A mesma. 
Adolfo Oliveira (seguem-se 110 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 805/A 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Preâmbulo, redija-se assim: 
Nós, os representantes do povo bra-
sileiro, invocando a proteção de 
Deus, reunidos para organizar um 
regime democrático, decretamos e 
promulgamos a seguinte:" 
Justificação 
É de ser suprimida a referência ao 
Congresso, que está longe de ser As-

sembléia Constituinte. Devemos, ou-
trossim, invocar a proteção de Deus, 
e nunca ostentar ou anunciar, por 
nossa conta, esta proteção ao tex-
to proposto. Entendemos, finalmen-
te, que vale a pena continuarmos ou 
voltarmos a ser uma Democracia, or-
ganizando-a. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 550. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte. "Aprovada, em parte, quanto 
às expressões "invocando a proteção de 
Deus" e "Decreta". 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques. (Anais, 4.0 

vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 805/B 
Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Ao art. 1.0 , § 2.0 

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

Justificação 
Um País não pode deixar ao sabor de 
leis ordinárias a escolha ou a mu-
dança de seus símbolos nacionais. 
Torna-se necessário prever, igual-
mente, ~s alterações que a bandeira 
possa sofrer, em decorrência da cria-
ção de novos Estados (Emenda Cons-
titucional n.0 3/61). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pelas Emendas 
n.os 1.2 e 607. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 a 
548.) 

EMENDA N.0 805/C 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 4.0 

Suprima-se o inciso IV, a ser subs-
tituído pelo seguinte: 
"IV - as ilhas e rochedos oceânicos." 

Justificação 
Impossível manter o texto proposto. 
Incluem-se entre os bens da União: 
... IV - os bens que atualmente 
lhe pertencem. Quais são os bens? 
Certamente os mencionados nos di-
versos incisos do art. 4.° Corrigimos, 
aproveitando a oportunidade, impor-
tante lacuna, incluindo as ilhas e ro-
chedos oceânicos sob nossa sobera-
nia (Trindade e São Pedro e São 
Paulo, por exemplo). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 

contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

El\'IENDA N.0 805/D 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Ao art. 7.0 

Redija-se assim: 
"Art. 7.0 - O Brasil só recorrerá à 
guerra se não couber, ou se malo-
grar o arbitramento ou falharem os 
meios pacíficos de solução do confli-
to, regulados por órgão internacional 
de segurança de que participe. 
Parágrafo único - Em nenhum caso 
o Brasil participará de guerra de 
conquista, direta ou indiretamente, 
por si ou em aliança com outro País." 

Justificação 
A redação incorreta e infeliz do pro-
jeto se completa através dêste mo-
dêlo de pretensão: "É vedada a guer-
ra de conquista." Supõe-se que o 
Brasil assim determine, em sua Cons-
tituição, mas para seu uso faltando-
nos meios de impedir tal tipo de con-
flito internacional em outras regiões 
do mundo. Devemos, isto sim, dar 
ênfase às nossas tradições pacifistas 
e ao princípio de jamais participar-
mos, direta ou indiretamente, sós ou 
em aliança, de tais guerras. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 839.13. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 
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Autor: Deputado Adolfo Oliveira 

Ao art. 8.0 , inciso IV 
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Redija-se assim (vide art. 46, li, e 
art. 81, XI) : 
"IV - permitir que fôrças estran-

geiras transitem pelo terri-
tório nacional ou, em caso de 
g u e r r a, nêle permaneçam 
temporàriamente;" 

Justificação 
Fôrças estrangeiras permanecerem 
em território nacional, ocupando-o, 
em tempo de paz? Semelhante proce-
dimento representaria inconcebível 
atentado à nossa soberania. Aprova-
do o projeto, estaríamos equipara-
dos às nações derrotadas na guerra, 
e que em determinadas circunstân-
cias sofrem a ocupação de seu terri-
tório pelas tropas estrangeiras vito-
riosas. A redação proposta pelo Exe-
cutivo colide até mesmo com a Carta 
da Organização dos Estados Ameri-
canos (O.E.A.), que assegura, em seu 
art. 17: "O território de um Estado 
é inviolável; não pode ser objeto de 
ocupação militar nem de outras me-
didas de fôrça tomadas por outro Es-
tado, direta ou indiretamente, qual-
quer que seja o motivo, ainda que 
de maneira transitória." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oll-

veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 843.1. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialldade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialldade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 805/F 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 8.0 , inciso VII 
Redija-se assim: 

"VII - organizar e manter a po-
lícia federal, com a fina-
lidade de prover: 
a) os serviços de polícia 

marítima, aérea e de 
fronte iras; 

b) a repressão ao contra-
bando e ao tráfico de 
entorpecentes; 

c) a apuração de infra-
ções penais em detri-
mento de bens, servi-
ços ou interêsses da 
União, ou cuja prática 
tenha repercussão in-
terestadual e exija re-
pressão uniforme, de-
finidas em lei; 

d) a censura de diversões 
públicas." 

Justificação 
Não compete à polícia envolver-se 
em problemas de segurança nacio-
nal e de ordem polític3. e social. No 
primeiro caso, há que respeitar a 
prevalência do Conselho de Segu-
rança Nacional e das Fôrças Arma-
das, por seus setores especializados. 
No segundo caso, a menos que se 
queira organizar uma GESTAPO ou 
NKVD comunista, a rotineira apu-
ração de assuntos "de ordem políti-
ca e social" cabe às Secretarias de 
Segurança Pública dos Estados. In-
cluímos, expressamente, a repressão 
ao contrabando e ao tráfico de en-
torpecentes. 
Enquanto se perde tempo em ques-
tiúnculas políticas, pre.<>sões e perse-
guições, não se protege a mocidade 
da terrível praga dos tóxicos e en-
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torpecentes, deixando sem recursos 
materiais os poucos abnegados que 
trabalham em tais setores. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Britto: prejudicada pela Emenda 
n.0 843/2. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável, 
em parte: 

"805/F - "a repressão ao tráfico de 
entorpecentes" (art. 8.0 , inciso VII). 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534.) 

EMENDA N.0 805/G 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 8.0 , inciso XVI 
Redija-se assim a alínea g: 

"g) requisições civis e militares 
em tempo de guerra;" 

Justificação 
O projeto suprime e ressalva do tex-
to da Carta de 46 "em tempo de 
guerra". Requisições civis e milita-
res em tempo de paz? Seria o con-
fisco, pura e simplesmente. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrl-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 

os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 805/H 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 8.0 

Acrescente-se o seguinte inciso: 
" ... - exercer, sob regime de mo-
nopólio, a pesquisa, extração e in-
dustrialização do petróleo e dos 
minerais atômicos." 

Justificação 
Trata-se de assegurar e garan-
tir o monopólio estatal do petró-
leo (PETROBRAS), marco de nossa 
afirmação nacional, surgido após a 
Constituição de 46, e que conseguiu, 
com a sua vitória, derrotar os céti-
cos, pessimistas e outros interessa-
dos em nossa estagnação. A mesma 
política se impõe, até por motivos 
de segurança nacional (aqui é usa-
da a expressão corretamente), rela-
tivamente aos minerais atômicos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senaàor Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/4). 

Requerimento de preferência para vo-
tação (Lideranças do MDB, no Senado e 
na Câmara). 

Apresentado e aprovado na 45.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., págs. 631/2). 

Encaminhamento de votação (Anais, 
4.0 vol., págs. 632 a 639). 

Emenda rejeitada na 45.a Sessão. 
Câmara: 132 sim; 183 não e 7 absten-

ções (Anais, 4.0 vol., pág. 643). 
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( •) Declaração de voto (Deputado 
Djalma Marinho) contrário à emenda 
por ter adotado a Emenda n.0 78, na 
qualidade de Sub-Relator. 

(Anais, 4.0 vol., pág. 655). 

( *) Declaração de voto (Deputado 
Adriano Gonçalves - a b s te n ç ã o). 
(Anais, 4.0 vol., página 655.) 

Ei\illNDA N.0 805/I 

Autnr: Dc1mtado Adolfo Oliveira 
Ao art. 9.0 

Redija-se assim o inciso III: 

"IH - recusar fé aos documen-
tos públicos." 

Justificação 
"Recusar fé pública a documentos 
de quaisquer dos outros"? Quais? 
Corrigimos o texto, apenas. 

Tramib.ção 

Parecer do Sub-Reh•.tor, Deputado Oli-
Yeira Brito: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorá-
vel. (Ret. de 14-1-67). 

Emenda r.provada na 39.n Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
f:w:Jrável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 5:l0 a 534.) 

EMENDA N.0 805/J 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 10, inciso V 
Rcdija-t:e assim a alínea b: 

"b) deixar de entregar aos Muni-
cípios as quotas tributárias a 
êles pertencentes, na forma 
desta Constituição;" 

Justificação 
Procuramos ressalvar "na forma 
desta Constituição", para impedir 

interpretações envolvendo o eram-
co atraso ou não-pagamento dos 
Municípios, conforme o art. 20 da 
Carta de 46. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
j udicialidacle. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 805/K 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 10, inciso V 

Hcdija-se assim a línea c: 
"c) adotar medidas ou executar 

planos econômicos ou finan-
ceiros em contrário às diretri-
zes estabelecidas nesta Cons-
tituição;" 

Justificação 
Respeite-se, quando possível, a au-
tonomia dos Estados; imponha-se o 
acatamento à Carta Magna, nunca 
às flutuações de diretrizes ou ex-
periências dêsse ou daquele Minis-
tro do Planejamento ou da Fazen-
da. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
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contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 v oi., págs. 539, 
544 a 548.) 

El''.'l:ENDA N.0 805/L 

Autor: Deputado Adolfo Oliveira 
Ao art. 11, § 1.0 , alínea "c" 
Onde se lê "do provimento de re-
presentação ... ", leia-se: "do provi-
mento, pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, de representação ... " 

Justificação 
Provimento por quem? Esta emen-
da corrige a omissão. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputndo Oli-

veira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favor{wcl. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 805/lY! 

Autor: Deputado Adolfo Oliveh·a 
Ao art. 11, § 1.o 

Acrescentar a seguinte aEnea cl: 

"d) no casa dos n.0 s I, II, IH e 
IV, de representação do Con-
selho de Segurança Nacio-
nal;" 

Justificação 
Não se pode deixar ao arbítrio ex-
clusivo do Presidente da República 
tão grave iniciativa. Pela própria 
natureza das razões de intervenção 
(incisos I, H, IH e IV), e por sua 
natural competência, impõe-se a 
prévia audiência do Conselho de 
Segurança Nacional. 
Adolfo Oliveira (seguem-se 110 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 v oi., págs. 544 
a 543.) 

E~tiENDA N.0 803 

Autor: Deputado Eurico de Oliveira 
Acrescente-se, onde couber, o se-
guinte artigo: 

"Art. - Para celebração do casa-
mento civil a autoridade judicial 
deverá exigir a apresentação de 
certificado de exame pré-nupcial, 
sem o qual não poderá ser efetua-
do." 

Justificação 

O valor da proposição é evidente. O 
exame deverá ser eietuado nos pos-
tos de saúde dos Institutos de Pre-
vitiêacia e serviços médicos fede-
ruis, dos E.:;tados e l\1unicípios ou 
perante médicos particulares, devi-
damente credenciados pelo .Ministé-
rio da Saúde, para o casamento ci-
vil o Juiz terá de exigir o atestado; 
se realizar o ato sem essa obriga-
tariedade será responsabilizado pe-
nalmente. 
Parece-me oportuno incluir na 
Constituição matéria de tamanha 
relevância. 
Eurico tle Oliveira (seguem-se 115 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 807 
Autor: Deputado Eurico de Oliveira 

Inclua-se, no capítulo relativo à or-
dem econômica e social, o seguinte: 

"Art. - A lei estabelecerá o plano 
nacional de saúde, tendo em vis-
ta a função social da Medicina, 
preventiva e curativa, bem como 
a sua descomercialização." 

Justificação 
A miséria que campeia nos lares po-
bres do Brasil, a grande extensão 
territorial dêste País, as dificulda-
des de tôda sorte com que lutam as 
famílias de prole numerosa, são fa-
tôres que atuam para agravar o so-
frimento, quando a doença se aba-
te sôbre o brasileiro sem recursos. 
E isto ocorre, essencialmente, graças 
ao sentido nitidamente comercial 
que a grande maioria da classe mé-
dica empresta à sua atividade pro-
fissional, forçada a isso fatalmente 
pelas circunstâncias e condições 
econômicas, não só individuais, mas 
também sociais do País, pois não 
conta com a tutela do Estado para 
que possa desenvolver a sua função 
de outra forma. 
Já o Poder Executivo, através de 
mensagem à Câmara dos Deputados, 
logo transformada na Lei n.0 5.026, 
de 14-6-66 (D.O. de 16-6-66), pro-
pôs o estabelecimento de normas 
gerais para a instituição e execu-
ção de Campanhas de Saúde Públi-
ca exercidas ou promovidas pelo 
Ministério da Saúde. 

Tal solução, contudo, não atende às 
reais necessidades do País, no que 
respeita aos problemas acima evi-
denciados; daí a razão da presente 
emenda. 
Eurico de Oliveira (seguem-se 106 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, 
Djalma Marinho: contrário. 
parecer) 

Deputado 
(Ret. do 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 808 
Autor: Deputado Eurico de Oliveira 

Acrescente-se onde couber: 

"Art. -Fica instituída a Polícia Fe-
minina Federal, subordinada ao De-
partamento Federal de Segurança 
Pública, com jurisdição em todo o 
País." 

Justificação 

A medida ora proposta é de alta 
conveniência ser incluída na Cons-
tituição Federal, uma vez que já tem 
dado em diversos países do mundo e 
em alguns Estados nacionais resul-
tados convincentemente benéficos. 

A Polícia Feminina terá a missão de 
colaborar com os demais órgãos de 
segurança, na repressão e prevenção 
da delinqüência feminina e de me-
nores, com podêres para promover 
campanhas nacionais destinadas a 
esclarecer a opinião pública a res-
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peito da criminalidade e suas ma-
léficas conseqüências. 
Eurico de Oliveira (seguem-se 104 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-

tação em bloco de Emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 809 

Autor: Deputado Eurico de Oliveira 
Inclua-se no Título V do Projeto de 
Constituição - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias - o seguinte ar-
tigo: 

"Art.- O Território Nacional será 
dividido em Estados-Membros da 
Federação, segundo o critério geo-
econômico estabelecido por comis-
são técnica de alto nível, nomeada 
pelo Presidente da República, com 
a participação de representantes 
da maioria e da minoria do Se-
nado e da Câmara." 

Justificação 
Os atuais problemas do Brasil de 
unidade nacional e integração ter-
ritorial são provocados e originados 
pela divisão inadequada e arcaica 
dos Estados que compõem a Federa-
ção. Essa divisão não deve continuar 
apresentando espantosos contrastes 
de unidades gigantes e minúsculas, 
como o Amazonas e a Guanabara. 
o reajustamento geopolítico e geo-
econômico do Brasil é uma medida 
que se impõe. E nesta hora, quando 
se estuda a adoção de uma nova 

Carta para o País, como foi, quando 
do advento da República, desperdi-
çado o esfôrço de Quintino Bocaiuva, 
é a grande oportunidade. 
O assunto não é nôvo. A matéria já 
foi debatida na esfera intelectual e 
governamental do País. Não há dú-
vida quanto a sua necessidade e im-
prescindibilidade. As grandes áreas 
de densidade demográfica irrisória 
precisam ser estimuladas. A política 
de criação de territórios constitui um 
êrro. A ambição internacional pela 
hiléia amazônica precisa ser arrefe-
cida. O desequilíbrio interno entre as 
unidades federativas convém seja 
corrigido. A preocupação de defesa 
nacional despertada. 
Bste é o caminho, Srs. Congressistas, 
para dar-se ao Brasil e às suas uni-
dades uma equivalência territorial, 
equipotência econômica, possibilida-
des populacionais, bem como condi-
ções históricas, de climas, costumes 
e natureza do solo para a integra-
ção e emancipação do Brasil. 
Eurico de Oliveira (seguem-se 106 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Dj~1lma Marinho: contrário. (Ret. do pa-
recer). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques), (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 810 
Autor: Deputado Jamil Amiden 
Acrescente-se entre as Disposições 
Transitórias: 

"Art. - Os efeitos do parágrafo 
único do artigo 15 do Ato Institu-
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cional n.0 2, bem como o Ato Com-
plementar n.0 14, expiram na da-
ta da promulgação da Constitui-
ção." 

Justificação 
É princípio elementar de direito que 
a pena não pode ultrapassar a pes-
soa objeto da sanção. O princípio, 
além de elementar, é universal: nem 
mesmo os parentes, irmãos, filhos 
ou pais, poderão receber o castigo 
reservado à pessoa a que se des-
tina. 
Como admitir, então, que um suplen-
te qualquer, que os azares da for-
tuna colocou, por ordem decrescen-
te, r.o cômputo dos votos recebidos 
num pleito, abaixo do parlamentar 
cassado, sofra - com êle - as con-
seqüências da cassação? 
Não será esta uma forma de cassa-
ção antecipada e cega, que o direito 
c a justiça repelem? 
o mesmo se poderia dizer, no caso 
da renúr.cia. É um ato unilateral de 
vontade e o princípio da integridade 
da representaçào partidária, também 
universal, será vulnerado, caso per-
sistam tão absurdos e abusivos dis-
positivos. 
Jamil Amiden (seguem-se mais 111 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do .. Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Ret. do pa-
recer). 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Humberto 

Lucena), aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., págs. 577/579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 

(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais. 4.0 voll., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 2C6 não e 6 abstenções, 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 811/1 

Autor: Deputado Wilson Martins 
Dê-se ao s,rt. 33 e seus parágrafos a 
seguinte redação: 

"Art. 33 - Os Deputados e Sena-
dores, desde a expedição dos diplo-
mas, até a inauguração da legis-
latura seguinte, são invioláveis no 
exercício do mandato, por suas 
opiniões, palavras e votos, não po-
dendo ser presos, salvo flagrante 
de crime inafiançável, nem proces-
sados sem licença de sua Câmara. 
§ 1.0 - No caso de flagrante de 
crime inafiançável, os autos serão 
remetidos, dentro de quarenta e 
oito (43) horas, à Câmara res-
pectiva para que delibere em igual 
prazo sôbre a prisão e autorize, ou 
não, a formação da culpa. 
§ 2.0 - A licença para o processo 
entende-se autorizada se a respec-
tiva Câmara não concluir o seu 
parecer sôbre o pedido dentro de 
sessenta dias. 
§ 3.0 - A incorporação às Fôrças 
Ar1nadas de deputados e senado-
res, ainda que militares, mesmo 
em tempo de guerra, depende de 
licença da sua Câmara." 

Justificação 

1. A alteração do art. 33 tem por 
fim efetivar a inviolabilidade dos 
deputados e senadores. Oferecemos, 
igualmente, emenda ao art. 151 do 
projeto, tornando obrigatória a li-
cença prévia de qualquer das Câ-
mar~s. para o processo de suspensão 
dos direitos dos congressistas. Am-
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bas as emendas se completam, a do 
art. 33 e a do art. 151, no objetivo de 
restaurar a eficácia do princípio da 
inviolabilidade, hoje decaído do seu 
prestígio. Sem imunidade, o parla-
mentar não tem segurança para 
atuar no campo político-legislativo. 
A imunidade não deve ser absoluta; 
a responsabilidade de congressistas 
faltosos deve ser apurada, após li-
cença de sua Câmara; nunca, po-
rém, o processo poderá dispensar a 
licença. Para êsse efeito, foi retirada 
do art. 33 a expressão "salvo dispo-
sição constitucional", que dava am-
paro à suspensão de direitos e, con-
seqüentemente, a perda de man-
dato eletivo, correndo o processo sem 
prévia licença da Câmara ou do 
Senado (Projeto, art. 151). 
Ao § 1.0 do art. 33 foi aduzida, na 
parte final, expressão incluída no 
art. 45, § 1.0, da Constituição de 
1946. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.11 Sessão (vo-
tação em bloco de Emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 811/2 
Autor: Deputado Wilson 1\IJ:artins 
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação: 

"A Câmara dos Deputados com-
põe-se de representantes do povo, 
eleitos por voto direto e secreto, 
segundo o sistema proporcional, 
pelos Estados, pelo Distrito Fe-
deral e pelos Territórios. 

§ 3.o - Será de sete o número 
mínimo de deputados por Estado 
e pelo Distrito Federal." 

Justificação 
A emenda relativa ao art. 40 tem 
dupla finalidade: a) dizer, ao pre-
âmbulo do artigo, que a eleição 
para a Câmara dos Deputados deve 
ser feita não somente por voto se-
creto, como está no projeto, mas 
"voto direto e secreto"; b) dar re-
presentação ao Distrito Federal na 
Câmara. O § 3.0 fixa em 7 o número 
dos deputados do Distrito Federal, 
tal como nos Estados de maior re-
presentação. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.11 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 811/3 
Autor: Deputado Wilson Martins 
Dê-se ao art. 42 a seguinte redação: 

"O Senado compõe-se de repre-
sentantes dos Estados e do Dis-
trito Federal, eleitos pelo voto 
direto e secreto segundo o princí-
pio majoritário. 
§ 1,0 

- Cada Estado, e bem assim 
o Distrito Federal, elegerá três 
Senadores, com mandato de oito 
anos, renovando-se a representa-
ção, alternadamente, por um e por 
dois terços." 
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Justificação 
A emenda seguinte diz respeito à 
representação do Distrito Federal no 
Senado; é simples decorrência da 
anterior. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 811/4 
Autor: Deputado Wilson Martins 
Dê-se ao art. 46, li, a seguinte re-
dação: 

"Autorizar o Presidente da Repú-
blica a declarar a guerra e a fazer a 
paz; a permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo território 
nacional ou, por motivo de guerra, 
nêle permaneçam temporàriamen-
te." 

Justificação 
A alteração proposta no art. 46, li, 
tem o objetivo de impedir que fôrças 
estrangeiras permaneçam, ainda que 
temporàriamente, no território na-
cional, a não ser por motivo de 
guerra. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário pela prejudicialidade, salvo os 
destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 a 
548.) 

EMENDA N.0 811/5 
Autor: Deputado Wilson Martins 

Dê-se ao art. 47 a seguinte redação: 
"Art. 47 - O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
11 - leis complementares da 

Constituição; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas." 

Justificação 

Outra emenda exclui do processo 
legislativo a elaboração de decretos-
leis. Nada justifica a sua adoção, 
quando os projetos do Presidente da 
República são apreciados pelo Con-
gresso Nacional em 40 dias e quando 
o projeto consagra o princípio de 
delegação, armando o Executivo de 
fôrça legislativa mais que suficiente 
ao cumprimento de suas atribuições. 
De outra parte, convém lembrar que 
a expedição de decretos-leis, embora 
circunscrita a questões de segurança 
nacional e de finanças públicas, 
sempre extravasa para abranger 
matérias de outra natureza. É assim 
que se passa, ainda agora, no tocan-
te à interpretação do art. 30 do Ato 
Institucional n.0 2. Fala-se ali em 
segurança nacional, mas o Executivo 
expede decretos regulando a locação 
de prédios! 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 



-857-

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 811/6 

Autor: Deputado Wilson Martins 

Dê-se ao art. 53 e seus parágrafos 
a seguinte redação: 

"Art. 53 - O Presidente da Re-
pública poderá enviar ao Congres-
so Nacional projeto de lei sôbre 
qualquer matéria, para discussão 
e deliberação em 45 dias, na Câ-
mara dos Deputados, e, em igual 
prazo, no Senado. 
§ 1.0 - O projeto que não tiver sua 
tramitação concluída no prazo 
marcado será tido como aprovado. 
§ 2.0 - A apreciação das emendas 
do Senado pela Câmara dos Depu-
tados far-se-á no prazo de dez 
dias, findo o qual serão tidas como 
aprovadas. 
§ 3.0 - O projeto rejeitado não 
poderá ser submetido a nova apre-
ciação na mesma sessão legisla-
tiva. 
§ 4.0 - Se o Presidente da Re-
pública julgar urgente a medida, 
poderá solicitar que a apreciação 
do projeto se faça em quarenta 
dias, em sessão conjunta do Con-
gresso Nacional, na forma previs-
ta neste artigo. 
§ 5.o - Os prazos fixados neste 
artigo não correm nos períodos de 
recesso do Congresso Nacional." 

Justificação 

o art. 53 do projeto carece de re-
dação mais clara. A emenda a êle 
feita teve êsse propósito. 

O § 3.0 regulou a situação dos pro-
jetos rejeitados: não poderão ser 
apreciados senão em nova sessão le-
gislativa. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 811/7 

Autor: Deputado Wilson Martins 
Ao art. 57 

Suprima-se o artigo. 
Justificação 
Outra emenda exclui do processo 
legislativo a elaboração de decretos-
leis. Nada justifica a sua adoção, 
quando os projetos do Presidente da 
República são apreciados pelo Con-
gresso Nacional em 40 dias e quan-
do o projeto consagra o princípio de 
delegação, armando o Executivo de 
fôrça legislativa mais que suficiente 
ao cumprimento de suas atribuições. 
De outra parte, convém lembrar que 
a expedição de decretos-leis, embo-
ra circunscrita a questões de segu-
rança nacional e de finanças públi-
cas, sempre extravasa para abran-
ger matérias de outra natureza. É 
assim que se passa, ainda agora, no 
tocante à interpretação do art. 30 do 
Ato Institucional n.0 2. Fala-se ali 
em segurança nacional, mas o Exe-
cutivo expede decretos regulando a 
locação de prédios! 
Wilson Martins (seguem-se mais 110 
assinaturas de Deputados). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os de3taques), (Anais, 4.0 vol., págs. 
544 a 548). 

EMENDA N.0 812 

Autor: Deputado Cantídio Sampaio 
Substitua-se, no § 4.0 do artigo 65, a 
expressão "Receita Tributária" por 
"Receita Orçamentária, excluídas as 
operações de crédito". 

Justificação 
o § 4.0 do artigo 65 dispõe: "A des-
pesa de pessoal da União, Estados 
ou Municípios, não poderá exceder 
de cinqüenta por cento da respecti-
va receita tributária." 
Sabido é que o conceito de receita 
tributária vem disciplinado na Lei 
Federal n.0 4.320, em face da qual 
ela se compõe de impostos, taxas e 
contribuição de melhoria. Por con-
seguinte, aprovado o dispositivo aci-
ma na forma do projeto, tôdas as 
demais fontes de receita que não se 
contiverem naquela discriminação 
ficam excluídas do montante sôbre 
o qual incidirá o limite de 50% para 
despesa com o pessoal. 
Ora, pela discriminação de rendas 
constante do projeto (item II do art. 
23), os Municípios terão considerà-
velmente reduzidas sua "receita tri-
butária", pois o impôsto municipal 
sôbre a circulação de mercadorias 
passará à competência dos Estados, 
que entregarão aos Municípios 20% 

do montante arrecadado (§ 7.0 do 
mesmo art. 23). 

A transferência dêsses 20% implica-
rá fatalmente na descaracterização 
legal dessa fonte de receita, uma 
vez que, por fôrça da citada Lei n.0 

4.320, que estatui normas para a 
elaboração dos orçamentos públicos, 
passará essa contribuição do Estado 
à categoria de "Transferência Cor-
rente", fora portanto da receita tri-
butária. E, como o impôsto de cir-
culação de mercadorias, de curta vi-
da municipal, é a principal receita 
tributária das nossas comunas, o seu 
correspondente da contribuição es-
tadual, não podendo ser computa-
do para o pagamento de funcioná-
rios, causará irreparáveis transtor-
nos à administração dos nossos Mu-
nicípios. 
Cantídio Sampaio (seguem-se mais 
103 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.o 813 

Autor: Deputado Cantídio Sampaio 
Redija-se assim o item I do art. 59: 

"I - criem ou aumentem a des-
pesa pública;" 

Justificação 
O Ato Institucional n.0 1 cometeu à 
exclusiva iniciativa do Presidente da 
República projetos que criem ou au-
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mentem a despesa pública. A inova-
ção constituiu-se em violenta res-
trição da competência da Câmara 
dos Deputados a que cabia a inicia-
tiva de tôdas as leis sôbre matéria 
financeira ( § 1. 0 do art. 67, in fine, 
Const. 46), com as ressalvas das que 
criassem empregos em serviços exis-
tentes, aumentassem vencimentos 
ou modificassem, no decurso de ca-
da legislatura, a lei de fixação das 
Fôrças Armadas (§ 2.0 do mesmo 
art. 67). 
O Projeto de Constituição vai mui-
to além do citado Ato Institucional. 
Aumenta muito mais a iniciativa do 
Presidente da República, em detri-
mento da Câmara dos Deputados, 
pois lhe remete a iniciativa das leis 
que disponham sôbre matéria finan-
ceira, em cujo amplíssimo campo se 
incluem até as que criem receita ou 
as que simplesmente visem a dis-
ciplinar êsse importante setor. A 
competência da União para legislar 
sôbre "normas gerais de direito fi-
nanceiro" (letra c, item XVI, do art. 
8.0 ) se resolve, no campo federal, em 
exclusão da Câmara, mas não das 
Assembléias Legislativas, pois se tra-
ta de legislação supletiva dos Es-
tados! 
O contra-senso é, pois, patente. 
Cantídio Sampaio (seguem-se mais 
103 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 814 

Autor: Deputado Oscar Cardoso 
Ao n.0 I do art. 170, acrescente-se, 
in fine: 

"desde que envolvam matéria de 
ordem política ou de interêsse da 
segurança nacional." 

Oscar Cardoso (seguem-se mais 131 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho, contrário. (Ret. do pa-
recer.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo os 
destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 815/1 

Autor: Deputado Raymundo Padilha 
CAPíTULO VIII - Do Poder Judi-
ciário - SEÇAO li - Do Supremo 
Tribunal Federal 
A alínea b do item I, do art. 112, do 
Projeto de Constituição, passa a ter 
a seguinte redação: 

"b) nos crimes comuns e de res-
ponsabilidade, os Ministros de 
Estado, ressalvado o disposto 
no final do art. 86, os Juízes 
Federais, os Juízes do Traba-
lho e os Membros dos Tribu-
nais Superiores da União, dos 
Tribunais de Justiça e de Alça-
da dos Estados e do Distrito 
Federal, e dos Territórios, os 
Ministros dos Tribunais de 
Contas da União, dos Estados 
e do Distrito Federal, e os Che-
fes de Missão Diplomática de 
caráter permanente." 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 815/2 
Autor: Deputado Raymundo Padilha 

Altere-se a redação do § 4.0 do art. 
131, nêle se incluindo os seguintes 
parágrafos: 

"§ 4.o - o ingresso na magistra-
tura de carreira dar-se-á mediante 
concurso de provas e títulos reali-
zado pelo Tribunal Regional do 
Trabalho, com a participação do 
Conselho Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
§ 5.0 - O acesso ao Tribunal Regio-
nal do Trabalho obedecerá aos cri-
térios de antiguidade e merecimen-
to, alternadamente. 
§ 6.0 - A composição dos Tribunais 
Regionais do Trabalho será regula-
da pela Lei de Organização Judi-
ciária, a ser elaborada pelo Con-
gresso Nacional, no prazo de no-
venta (90) dias. 
§ 7.0 - Aplicam-se aos órgãos da 
Justiça do Trabalho o disposto nos 
arts. 106 a 110." 

Raymundo Padilha (seguem-se mais 
100 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: favorável. (Do parecer 
consta a observação: "só pode ser acei-
ta".) 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

(Observação: O parecer é a Emenda 
n.0 815, sem indicação de itens). 

Parecer da Comissão Mista, contrário. 
(Ret. de 12-1-67.) 

Requerimento de destaque (ARENA), 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 577.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 
Apresentado e aprovado na 52.a Sessão 
- Câmara: 215 sim x 3 não e 6 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773.) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA). Apresentado e aprovado na 
52.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 774.) 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão 
Câmara: 11 sim x 206 não e 8 absten-
ções). (Anais, 4.0 vol., pág. 777.) 

EMENDA N.0 816/1 
Autor: Deputado Raymundo Padilha 

TíTULO I- CAPíTULO VII- SE-
ÇAO VII 

Altere-se a redação da alínea a, do 
item I, do art. 99, para: 

"a) contar mais de trinta e cinco 
anos de serviço, ou trinta, no 
caso do § 1.0 do artigo ante-
rior." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator Deputado Ac-

cioly Filho: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista, pela preju-
dicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo os 
destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 
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EMENDA N.0 816/2 

Autor: Deputado Raymundo Padilha 
TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal - CAPíTULO VIII - Do Poder 
Judiciário - SEÇÃO VIII - Da Jus-
tiça dos Estados. 

Suprima-se o último período do in-
ciso 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 antiguidade 
entre êles, quando tiverem igual na 
classe." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 816/3 

Autor: Deputado Raymundo Padilha 
TíTULO I - Da Organização Na-
cional - CAPíTULO VIII - Do Po-
der Judiciário - SEÇÃO VIII - Da 
Justiça dos Estados. 
Inclua-se: 

"Art. - A Lei poderá tornar pri-
vativos dos Estados os serviços au-
xiliares da Justiça, inclusive os 
cartórios e ofícios. 

Parágrafo único - Os ocupantes 
dos cargos dêsses serviços serão 
remunerados na conformidade das 
leis relativas aos funcionários pú-
blicos, respeitada a natureza das 
respectivas funções e sem prejuí-
zo dos direitos e vantagens em vi-
gor dos atuais titulares dos ofícios 
de justiça." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 816/4 

Autor: Deputado Raymundo Padilha 

TíTULO I - Da Organização Nacio-
nal - CAPíTULO VIII - Do Poder 
Judiciário - SEÇÃO I - Disposições 
Preliminares. 
Dê-se ao inciso III, do artigo 106, a 
seguinte redação: 

"111 - irredutibilidade de venci-
mentos, sujeitos, entretanto, aos 
impostos gerais. Lei ordinária fi-
xará os limites de incidência do 
impôsto de que trata o n.0 IV do 
art. 21." 
Raymundo Padilha (seguem-se 
mais 100 assinaturas de Depu-
tados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 544 a 
548). 
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EMENDA N.0 81711 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Suprima-se o artigo 171. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 

(0 parecer é à Emenda n.0 817, sem 
indicação de itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 817/2 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Dê-se ao artigo 114 e seus parágra-
fos a seguinte redação: 

"Art. 114 - O Tribunal Federal 
de Recursos compõe-se de treze 
Juízes nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada 
a escolha pelo Senado Federal, 
sendo oito Magistrados e cinco 
dentre advogados e membros do 
Ministério Público, todos com os 
requisitos do artigo 111, § 1.0 • 

§ 1.0 - A Lei Complementar po-
derá criar mais dois Tribunais Fe-
derais de Recursos com menor 
número de Juízes, cuja escolha se 
fará com a mesma constituição e 
requisitos mencionados neste arti-
go, sendo um com sede no Estado 
de Pernambuco e outro no Estado 
de São Paulo, fixando-lhes a ju-
risdição. 
§ 2.0 - É privativo do Tribunal 
Federal de Recursos, com sede na 
Capital da República, julgamento 
de mandado de segurança contra 
ato de Ministro de Estado. 

§ 3.0 - Os Tribunais Federais de 
Recursos funcionarão em Plená-
rio ou em turmas cuja composição 
e competência serão estabelecidas 
em regimento interno." 
Wilson Gonçalves (seguem-se 19 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
(Observação: O parecer é à Emenda 

n.0 817, sem indicação de itens). 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte, para efeito de excluir do § 3.0 

as expressões "cuja composição e com-
petência serão estabelecidas em Regi-
mento Interno." 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol. págs. 524, 530 a 
534). 

EMENDA N.0 818 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescente-se ao art. 170 o seguinte 
parágrafo único: 

"O Poder Executivo poderá cons-
tituir órgãos revisores dos atos 
mencionados neste artigo, os quais 
julgarão por livre convicção, sem 
recurso para o Poder Judiciário." 
Eurico Rezende (seguem-se 18 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos: contrário. (Esclareci-
mento oferecido pelo Relator-Geral na 
45.a Sessão). (Anais, 4.0 vol., pág. 626). 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (MDB). 
Aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.o 

vol., pág. 577). 
Requerimento de preferência (MDB). 
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Aprovado na 4a.a Sessão. (Anais, 4.o 
vol., pág. 688). 

Encaminhamento de votação. 
Emenda rejeitada na 48.a Sessão {Câ-

mara 120 sim, 191 não e 10 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 695). 

Declaração de voto do Senador Josa-
phat Marinho (a Bancada do MDB no 
Senado aceitaria a emenda). (Anais, 4.o 
vol., pág. 695). 

EMENDA N.0 819 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Nas Disposições Gerais e Transitó-
rias, acrescente-se: 

"Art.- O Congresso Nacional 
reunir-se-á a 15 de janeiro de 1971, 
em sessão pública, para, em es-
crutínio secreto, eleger o Presiden-
te da República. 

§ 1.0 - Será considerado eleito 
Presidente da República o candi-
dato registrado por partido políti-
co que obtiver maioria absoluta. 
§ 2.0 - Se não fôr obtida maioria 
absoluta na primeira votação, re-
petir-se-ão os escrutínios, e a elei-
ção dar-se-á, no te r c e i r o, por 
maioria simples." 

Wilson Gonçalves (seguem-se 19 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., pá-
ginas 539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 820/1 

Autor: Senador Gilberto Marinho 
Redija-se a letra d do item III do 
art. 19: 

"d) o livro, os jornais e as revistas, 
assim como o papel para sua 
impressão." 

Justificação 
Os jornais e revistas sempre foram 
contemplados com a isenção de to-
dos os impostos pela legislação dos 
Estados. 
O recente Ato Complementar n.0 27 
dispõe taxativamente que "deverão 
ser modificadas ou revogadas as nor-
mas das Constituições e leis esta-
duais e municipais que disponham 
sôbre isenções tributárias, deduções 
ou quaisquer outros favores." 
Tem sido pacífico até aqui que os 
jornais e revistas devem ser equipa-
rados ao livro, no que se refere à 
imunidade de tributos. A maneira de 
se manter essa imunidade, que po-
deria ser acertada por qualquer má 
interpretação do Ato Complementar 
n.0 27, é a consagração na própria 
Constituição da igualdade de trata-
mento aos livros, aos jornais e às 
revistas. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. (Observação: O 
parecer é à Emenda n.0 820, sem indi-
cação de itens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: contrário. 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 
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Requerimento de destaque (Humberto 
Lucena) aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.o vol., pág. 579). 

Requerimento de preferência para 
emendas destacadas (ARENA) apresen-
tado e aprovado na 53.a Sessão (Câ-
mara: 219 sim e 4 abstenções). (Anais, 
4.0 v oi., págs. 781 a 792). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
53.a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 792/3). 

Emenda aprovada, na 53.a Sessão, nos 
têrmos do Requerimento de preferência, 
isto é: Emendas n.os 820/1 e 346 conden-
sadas com a seguinte redação, em face 
da aprovação da Emenda n.0 63 (periódi-
cos): ao art. 19, item III, letra d: "o li-
vro, os jornais e os periódicos, assim co-
mo o papel para a sua impressão". 
(Câmara: 224 sim e 4 abstenções - Se-
nado: 48 sim (Anais, 4.0 vol., págs. 796 a 
798). 

Observação: A Emenda n.0 63 foi apro-
vada na 39.a Sessão, na votação conjunta 
de emendas com parecer favorável, salvo 
os destaques. (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 
533/4). 

EMENDA N.0 820/2 

Autor: Senador Gilberto Marinho 
Acrescente-se ao art. 132 do projeto 
o § 1.0 , neste omitido, mas constante 
da Constituição vigente, respeitada a 
redação desta: 

"§ 1.0 - Os dissídios relativos a 
acidente do trabalho são da com-
petência da justiça ordinária." 

Justificação 
A supressão do parágrafo supraci-
tado, que consta da atual Constitui-
ção, trará como conseqüência inevi-
tável conflitos sôbre a competência 
entre a justiça ordinária e a justiça 
do trabalho, para julgar a matéria 
relativa a acidentes do trabalho, fa-
to que a Constituinte de 1946, com 
inegável acêrto, evitou, não ensejan-

do qualquer modificação no sistema 
tradicional, observado desde a pro-
mulgação da primeira Lei de Aci-
dentes do Trabalho - Lei n.0 3. 724, 
de 15 de janeiro de 1919 -, mantido 
com a segunda lei - Decreto núme-
ro 24.637, de 10 de julho de 1934 -, 
revigorado de maneira categórica e 
explícita pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - Decreto-Lei número 
5. 452, de 1.0 de maio de 1943 -, que 
instituiu a Justiça do Trabalho, 
para, finalmente, erigir-se em prin-
cípio constitucional em 1946. 

A Lei de Acidentes do Trabalho ver-
sa assunto tão especializado, que a 
própria União, os Estados, os Muni-
cípios e as autarquias por êles cri-
adas não têm fôro privilegiado. Co-
mete, também, às varas de aciden-
tes do trabalho (art. 100) competên-
cia para julgar as ações ordinárias 
regressivas do segurador contra o 
empregador e vice-versa, bem como 
aquelas contra terceiro civilmente 
responsável pelo acidente (art. 32). 
Guanabara, São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul, Pernambu-
co, Bahia e outros Estados, com suas 
varas especializadas, perfeitamente 
aparelhadas, processam e julgam no 
momento mais de cem mil causas 
relativas a acidentes do trabalho, o 
que torna facílimo prever as conse-
qüências de um hiato no atual sis-
tema. 

Tramitação 

Observação: O Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso, a quem coube o estu-
do desta emenda, deu parecer contrário 
à Emenda n.0 820/1. Sendo esta última 
da alçada do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito, é possível tenha havido êrro 
de publicação e que aquêle parecer con-
trário diga respeito à Emenda n.0 820/2. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
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contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques. (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 820/3 

Autor: Senador Gilberto Marinho 
TíTULO IV - Da Família, da Edu-
cação e da Cultura 
Restaurem-se o art. 174 e parágrafo 
único da Constituição de 1946: 

"Art. - O amparo à cultura é de-
ver do Estado. 
Parágrafo único - A lei promove-
rá a criação de institutos de pes-
quisas, de preferência junto aos 
estabelecimentos de ensino supe-
rior." 

Se os avanços da ciência e da téc-
nica cada vez mais acentuadamente 
vêm influenciando como fator deci-
sivo do desenvolvimento, o conheci-
mento científico e tecnológico se 
erige em coluna-mestra do Poder 
Nacional. Temos de incorporar ace-
leradamente aquêles avanços para 
dotar o País de tudo o que a inte-
ligência pode dar ao homem con-
temporâneo. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: p r e j u di cada pela 
Emenda n.0 862. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 820/4 

Autor: Senador Gilberto Marinho 
TíTULO III - Da Ordem Econômica 
e Social 
Restaure-se o art. 165 da Constitui-
ção de 1946: 

"Art. - A vocação para suceder 
em bens de estrangeiro existentes 
no Brasil será regulada pela lei 
brasileira e em benefício do cônju-
ge ou de filhos brasileiros, sempre 
que lhes não seja mais favorável 
a lei nacional do de cujus." 

Justificação 
O princípio é tradicional do direito 
brasileiro e não pode desaparecer 
sem prejudicar seriamente a mulher 
e os filhos brasileiros na sucessão de 
estrangeiro. Vem do tempo do Impé-
rio, onde foi consolidado pelas con-
venções consulares, e, na República, 
logo na Consolidação de Carlos de 
Carvalho, art. 29, depois na Introdu-
ção do Código Civil, art. 14, fine, e, 
afinal, em tôdas as Constituições: de 
1934, art. 134; de 1937, art. 152; e de 
1946, art. 165. Em face da equipara-
ção constitucional entre brasileiros 
e estrangeiros residentes, na atual, 
art. 141, e do projeto, art. 149 - só 
a própria Constituiçã.a, poderá esta-
belecer aquêle tratamento preferen-
cial em favor da mulher e filhos bra-
sileiros. Daí a necessidade absoluta 
de restaurar o princípio do atual ar-
tigo 165. 
Gilberto Marinho (seguem-se 18 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
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tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). {Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 821 
Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Acrescente-se ao art. 140 o seguinte 
parágrafo: 

"§ 4.0 - Lei complementar pode-
rá autorizar o alistamento do 
analfabeto, regulando os casos e 
condições em que será êle admitido 
a votar." 

Justificação 
A intenção da emenda é atribuir ao 
legislador ordinário a decisão sôbre 
a conveniência de concessão do direi-
to de voto ao analfabeto, evitando 
que a proibição, inserida no texto 
constitucional, possa, no futuro, di-
ficultar uma deliberação nesse sen-
tido. 
A aprovação desta emenda está con-
dicionada à aceitação da Emenda 
n.0 741, da autoria do ilustre Depu-
tado Chagas Rodrigues. 
Wilson Gonçalves {seguem-se 20 as-

sinaturas de Senadores). 
Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: favorável - "Emenda 
n.0 821. Pela aprovação. Tem a sua ra-
zão em face da aceitação da Emenda 
n.0 741. Entendemos que é mais conve-
niente deixar ao legislador ordinário, 
através de lei complementar, a solução 
do problema; o voto do analfabeto. A su-
pressão pura e simples da alínea a do 
§ 3.0 do art. 140 do projeto poderia ense-
jar dúvidas. O parágrafo, sugerido, deixa 
a questão em têrmos claros." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque {ARENA), 

aprovado na 42.11 Sessão. {Anais, 4.0 vol., 
pág. 577.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas {ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.11 Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
{Anais, 4.0 vol. págs. 714!733.) 

Requerimento para votação em bloco 
{ARENA), apresentado e aprovado na 
49.11 Sessão. {Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.11 Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
{Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N,0 822 
Autor: Senador Edmundo Levi 
Dê-se ao art. 138 a seguinte reda-
ção: 

"Art. 138 - São brasileiros: 
I- natos: 
a) 'os nascidos em território bra-

sileiro, ainda que de pais es-
trangeiros, não estando êstes a 
serviço de seu país; 

b) os nascidos fora do território 
nacional, de pai ou de mãe ou 
de pais brasileiros, estando am-
bos ou qualquer dêles a serviço 
do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro, de 
pai ou de mãe ou de pais bra-
sileiros, não estando êstes a 
serviço do Brasil, desde, porém, 
que sejam registrados em re-
partição brasileira competente 
no exterior; ou, embora não 
registrados, venham residir no 
Brasil antes de atingir a maio-
ridade. Neste caso, alcançada 
esta, deverão, dentro de qua-
tro anos, optar pela naciona-
lidade brasileira; 

11 - naturalizados: 
a) os que adquiriram a naciona-

lidade brasileira nos têrmos 
do artigo 69, números IV e V, 
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da Constituição de 24 de feve-
reiro de 1891; 

b) pela forma que a lei estabele-
cer: 
1) os nascidos no estrangeiro, 

que hajam sido admitidos 
no Brasil durante os pri-
meiros cinco anos de vida e 
se hajam radicado definiti-
vamente no território na-
cional. Mas, para preservar 
a nacionalidade brasileira, 
deverão manifestar-se por 
ela, inequivocamente, até 
dois anos após atingirem a 
maioridade; 

2) os nascidos no estrangeiro 
que, vindo residir no País 
antes de atingida a maiori-
dade, façam curso superior 
em estabelecimento nacio-
nal e requeiram a naciona-
lidade até um ano depois da 
formatura; 

3) os que por outro modo ad-
quirirem a nacionalidade 
brasileira, exigida aos por-
tuguêses apenas residência 
por um ano ininterrupto, 
idoneidade moral e sanida-
dade física. 

§ 1.0 - São privativos de brasilei-
ro nato os cargos de Presidente e 
Vice-Presidente da República, Mi-
nistro de Estado, Ministros do Su-
premo Tribunal Federal e do Tri-
bunal Federal de Recursos, Sena-
dor, Deputado Federal, Governa-
dor e Vice-Governador de Estado 
e de Território e seus substitutos. 
Aos brasileiros de outra condição 
é assegurado acesso a qualquer 
outro cargo público, exigido, po-
rém, o prazo mínimo de sete anos 
de nacionalidade para o exercício 
do cargo de magistratura, man-
dato legislativo estadual e prefei-

to munidpal, e o mm1mo de qua-
tro anos para o exercício de qual-
quer outro cargo ou função públi-
ca. 
§ 2.0 - Além das previstas nesta 
Constituição, nenhuma outra res-
trição se fará a brasileiro em vir-
tude da condição de nascimento." 

Justificação 
Segundo o consenso universal, a na-
cionalidade pode ser originária ou 
secundária. Pontes de Miranda ex-
plica as duas situações: "Nacionali-
dade originária é a que resulta do 
fato mesmo do nascimento, ou por-
que se determine qual a ligação de 
sangue à massa dos nacionais de 
um Estado, ou qual a ligação à ocor-
rência do nascimento no território 
de um Estado, ou qual a relação ti-
da por suficiente pelo Estado de que 
se trata para que o nascimento for-
me o laço da nacionalidade". "A 
nacionalidade secundária é a que se 
adquire depois do nascimento, ou 
porque, ao nascer, tenha outra, ou 
outras nacionalidades, e ainda não 
a de que se trata, o indivíduo, ou 
porque, entre a aquisição da nacio-
nalidade (secundária) e a data do 
nascimento medeie lapso de tempo 
em que o indivíduo não teve nacio-
nalidade". Por isso, conforme ainda 
o preclaro Mestre, "nacionalidade é 
o laço jurídico-político de direito 
público interno, que faz do indiví-
duo um dos elementos componentes 
da dimensão pessoal do Estado". 
Tal a conceituação que tem orienta-
do o Direito Constitucional Brasilei-
ro (Constituições: Império, art. 6.0 ; 

1891, art. 69; 1934, art. 106; 1937, 
art. 115; e 1946, art. 129). 

2. A determinação da nacionali-
dade brasileira originária se tem 
baseado num sistema eclético, resul-
tante da aplicação do "princípio do 
jus soli, temperado pelo do jus san-
guinis", na expressão de eminente 
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professor da Faculdade de Direito do 
Recife. É, tanto quanto possível, limi-
tada, tanto quanto possível rigida-
mente estabelecida. Para a naturali-
zação, que é a nacionalidade ofere-
cida pelo Estado e ato de vontade da 
pessoa, as regras ficam à legislação 
ordinária, que, dentro dos pressupos-
tos estabelecidos, poderá impor de-
terminadas condições na oferta de 
nacionalização, que faz. 

3. A emenda explicita os casos de 
nacionalidade de origem e amplia 
os de aquisição, ao mesmo tempo 
que possibilita ampla integração de 
naturalizado, impedindo que leis or-
dinárias lhe façam restrições em 
decorrência da sua condição. Além 
do caso tradicionalmente reconhe-
cido na naturalização por fôrça da 
Constituição de 1891, a emenda 
contempla a possibilidade comum 
de aquisição de nacionalidade (re-
querida, n.0 II, b, 3) e dois outros 
aspectos: ingresso no País em tenra 
idade e, se ingressado depois, mas 
antes de atingida a maioridade, 
curso e formatura em escola supe-
rior brasileira. E são compreensí-
veis, justas e de ordem prática as 
duas eventualidades. No primeiro 
caso, o imigrante vem alicerçar a 
sua alma e os seus costumes den-
tro do nosso ambiente, das nossa::: 
tradições, na época em que a per-
sonalidade se está formando, se es-
tá amoldando; a sua alma será 
plasmada dentro da nossa alma, as 
suas tradições serão as nossas tra-
dições, a sua língua será a nossa 
língua aprendida nos albores da vi-
da. A integração será total. No se-
gundo, atende-se à necessidade de 
oferecer certas facilidades para a 
formação de técnicos e sua incor-
poração ao nosso meio. Além disso, 
devemos ter em consideração, des-
de já, a liderança que o Brasil em 
breve terá de desempenhar no mun-
do. A sua afirmação deverá come-

çar sem tardança, agasalhando ca-
rinhosamente todos quantos conos-
co queiram colaborar no desenvol-
vimento nacional e oferecendo, den-
tro do aconselhável, o gôzo dos di-
reitos conferidos aos nacionais bra-
sileiros. As reservas indicadas não 
devem ser entendidas como descon-
fiança, hostilidade, ou restrições hu-
milhantes aos naturalizados, mas 
como homenagem aos que são ori-
ginàriamente brasileiros. Aliás, o 
procedimento não será ímpar, mas 
universal. 
Parece-nos que a sugestão contida na 
emenda, sem pecar por excesso de 
liberalidade, elimina os jacobinismos 
deformantes e não só se enquadra 
na realidade nacional como está 
perfeitamente conforme à tradição 
do Direito Constitucional brasileiro. 
Edmundo Levi (seguem-se 20 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela aprovação, com a 
seguinte redação, mais concisa: 

"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 terri-
tório nacional, de pai ou 
de mãe brasileiros, estan-
do ambos ou qualquer 
dêles a serviço do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro, 
de pai ou mãe brasileiros, 
não estando êstes a servi-
ço do Brasil, desde que, 
registrados em repartição 
brasileira competente no 
exterior, ou não registra-
dos, venham a residir no 
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Brasil antes de atingir a 
maioridade. Neste caso, 
alcançada esta, deverão, 
dentro de quatro anos, 
optar pela nacionalidade 
belecer: 

11 - naturalizados: 

a) os que adquiriram a na-
cionalidade de brasileiro, 
nos têrmos do art. 69, 
número IV e V, da Cons-
tituição de 24 de fevereiro 
de 1891; 

b) pela forma que a lei esta-
belecer: 

1 - os nascidos no es-
trangeiro, que hajam 
sido admitidos no 
Brasil durante os 
primeiros cinco anos 
de vida, radicados 
definitivamente no 
território nacional. 
Para preservar a 
nacionalidade brasi-
leira, deverão mani-
festar-se por ela, 
inequivocamente, até 
dois anos após atin-
gir a maioridade; 

2 - os nascidos no es-
trangeiro que, vindo 
residir no País antes 
de atingida a maio-
dade, façam curso 
superior em estabele-
cimento nacional e 
requeiram a naciona-
lidade até um ano 
depois da formatura; 

3 - os que, por outro 
modo, adquirirem a 
nacionalidade brasi-
leira, exigida aos 
portuguêses apenas 
residência por um 
ano ininterrupto, ido-

neidade moral e sa-
nidade física. 

§ 1.0 - São privativos de brasi-
leiro nato o cargo de Presidente e 
Vice-Presidente da República, Mi-
nistro de Estado, Ministro do 
Supremo Tribunal Federal e do 
Tribunal Federal de Recursos, 
Senador, Deputado Federal, Go-
vernador e Vice-Governador de 
Estado e de Território e seus subs-
titutos. 
§ 2.0 - Além das previstas nesta 
Constituição, nenhuma outra res-
trição se fará a brasileiro em 
virtude da condição de nascimen-
to." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte. 

Emenda aprovada, de acôrdo com o 
Parecer da Comissão Mista, na 39.a Ses-
são (votação em bloco de emendas com 
parecer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EiYiENDA N.0 823 

Autor: Senador Edmundo Levi 

Dê-se ao § 5.0 do art. 23 a seguinte 
redação: 

"§ 5.0 - O impôsto sôbre circula-
ção de mercadorias é não-cumula-
tivo, abatendo-se, em cada opera-
ção, nos têrmos do disposto em lei, 
o montante cobrado nas anterio-
res, pelo mesmo ou outro Estado, 
e não incidirá sôbre os produtos 
industrializados destinados ao ex-
terior, bem como os produtos pri-
mários cujo incremento nacional, 
mediante a compensação pela 
União da conseqüente redução da 
receita tributária estadual." 
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Justificação 
O projeto constitucional atentou 
para um problema que havia pas-
sado despercebido quando da elabo-
ração da Emenda Constitucional n.O 
18, também omitido no texto do Có-
digo Tributário Nacional. Referimo-
nos à não-incidência do impôsto sô-
bre circulação de mercadorias sôbre 
a operação de que é fato gerador e 
imediatamente precede ao ato de ex-
portação. 
Uma vez que a Emenda Constitucio-
nal n.0 18 adotou o critério econô-
mico, abandonando o jurídico, que, 
até então, havia informado a natu-
reza da tributação, nenhuma expli-
cação existe para fazer-se a distin-
ção entre fatôres geradores de am-
bos os tributos - o federal da ex-
portação e o estadual sôbre a cir-
culação de mercadorias. 

Quando o impôsto de exportação 
passou da competência estadual 
para a federal, a intenção foi pre-
cisamente a de eliminar urna das 
causas de entrave fiscal à política 
de expansão do comércio exterior do 
País. 
O projeto pretende excluir da inci-
dência do irnpôsto estadual sôbre 
circulação de mercadorias os pro-
dutos manufaturados. A emenda 
preconiza que se beneficiem da mes-
ma regalia, favorecendo os respec-
tivos Estados produtores, os produ-
tos primários que a política de ex-
portação recomende tratamento si-
milar. Mas, para que a salutar pro-
vidência, favorecendo a economia do 
País, não acarrete prejuízos aos erá-
rios estaduais, prevê a emenda que 
a União compense os Estados do 
valor correspondente às operações 
poupadas da incidência do irnpôsto de 
circulação, o que poderá fazer atra-
vés do Fundo de Reservas Monetá-

rias ou de outros recursos disponí-
veis. 
Edmundo Levi (seguem-se mais 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 518). 

EMENDA N.0 824 

Autor: Senador Edmundo Levi 

Inclua-se no Capítulo VII - Do Po-
der Executivo, a seguinte Seção: 
"Art. - Haverá, corno órgão opinati-
vo, o Conselho da República, cons-
tituído pelos cidadãos que hajam de-
sempenhado o mandato de Presiden-
te da República. 
Parágrafo único- O exercício even-
tual ou transitório do cargo de Pre-
sidente da República não confere di-
reito à investidura no de Conselhei-
ro. 

Art. - O cargo de Conselheiro da 
República é vitalício e incompatível 
com o desempenho de qualquer outro 
cargo, função pública ou mandato 
eletivo. A investidura é automática; 
mas não poderá investir-se o ex-Pre-
sidente da República que houver sido 
constitucionalmente impedido ou ha-
ja renunciado antes de decorridos 
três quartos da duração do mandato. 
Art. - O Conselho da República 
funcionará sob a presidência do Vi-
ce-Presidente da República. Reunir-
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se-á sempre que o convocar o Pre-
sidente da República e, obrigatària-
mente, para opinar sôbre projetos de 
reforma da Constituição de iniciati-
va do Presidente da República, bem 
como sôbre os que digam respeito a; 
1) modificação ou alteração da po-
lítica econômico-financeira, do re-
gime tributário, e do sistema ou pa-
drão monetário do País; 
2) reformas estruturais, de bases e 
administra ti v as; 
3) declaração de guerra. 
Parágrafo único - O Conselho po-
derá reunir-se ainda por delibera-
ção da maioria dos seus membros. 
Art. - Os Conselheiros da Repúbli-
ca poderão ser destituídos median-
te julgamento perante o Supremo 
Tribunal Federal, quando acusados 
da prática de atos de indignidade, 
crime contra a existência da União, 
a integridade do País, a segurança 
nacional e a honra da Pátria. 
Art. - Os Conselheiros perceberão 
subsídios iguais aos fixados para o 
Vice-Presidente da República." 

Justificação 

O exercício do cargo de Presidente 
da República proporciona ao cidadão 
um acervo preciosíssimo de experiên-
cia no trato da coisa pública. Mas, 
infelizmente, o homem que atinge o 
mais elevado pôsto da política é, ge-
ralmente, relegado a plano secundá-
rio, se não inteiramente afastado de 
qualquer posição influente, quando 
termina o mandato. 

2. A emenda visa a pôr têrmo a 
essa orientação, que importa, em su-
ma, verdadeiro desperdício, injustifi-
cável abandono de grande cabedal 
de sabedoria, lamentável desprezo de 
áureo filão de conhecimento capaz 
de assegurar lastro a uma eficiente 
administração. Os ex-Presidentes da 

República são homens que viveram 
os mais variados problemas que em-
polgam a Nação, e o seu conselho, a 
opinião de cada um, representará 
garantia insuspeita de rumo certo 
para a nau do Estado. 

3. O Conselho da República não de-
cidirá, é bem verdade; mas opinará, 
em função consultiva, facultativa-
mente ou obrigatàriamente, sôbre 
assuntos, projetos e acontecimentos 
da mais alta significação para a vi-
da nacional. E, embora sem o poder 
de impedir, os Conselheiros da Repú-
blica influirão com sentido imensa-
mente benéfico, dando ao Presiden-
te, na prática dos atos da sua com-
petência, o apoio do saber de cada 
um e o prestígio e a experiência de 
quem exerceu o espinhoso cargo. A 
criação do Conselho não traduzirá 
restrição às prerrogativas e compe-
tência do Presidente da República. 
Constituirá suporte seguro para deci-
sões relevantes que o Chefe do Exe-
cutivo tem de tomar em ocasiões em 
que a discussão serena, baseada e de-
sapaixonada, em ambiente da maior 
respeitabilidade, muito contribuirá 
para a possibilidade de maior grau 
de acêrto. Surgirá, assim, como uma 
espécie de órgão moderador do dis-
cricionarismo excessivo de que, infe-
lizmente, padece o sistema presiden-
cialista brasileiro. 

4. Há ainda uma questão de psico-
logia individual que a emenda resol-
verá: é o problema do desajustamen-
to que, dolorosa e penosamente, tem 
de enfrentar quem deixa o cargo de 
Presidente da República. O cidadão 
presidente, psicolàgicamente tran-
qüilo pela certeza de que não será 
um dispensado da vida ativa, estará 
mais seguro para exercer o manda-
to, do comêço ao fim, com a sereni-
dade e a imparcialidade de verda-
deiro magistrado. Não terá por que 
aventurar-se a futuros embates po-
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Uticos para se assegurar, como ho-
mem válido, uma posição de desta-
que no cenário da vida nacional. 
Nem todos são Wenceslau Braz, cuja 
conduta, se bem analisada, talvez 
demonstre apenas um doloroso desa-
justamento. A segurança de uma po-
sição condigna bastará ao impulso de 
afirmação permanente em todo ho-
mem normal. Livrá-lo-á da dúvida 
relativa ao seu futuro político pela 
certeza de uma função de relêvo 
compatível com a sua condição, com 
o seu saber, o seu prestígio e a sua 
experiência. 
Edmundo Levi (seguem-se mais 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-
cioly Filho: contrário. 

"1. Trata-se da renovação da cha-
mada Emenda dos Conselheiros. A 
emenda visa à criação, como órgão 
opinativo, do Conselho da República, 
constituído pelos cidadãos que ha-
jam desempenhado o mandato de 
Presidente da República. 
2. A República já tem inúmeros ór-
gãos consultivos, parecendo desne-
cessário aquêle que ora se pretende 
criar. 
Opino pela rejeição da emenda. -
Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol. págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 825 
Autor: Senador Wilson Gonçalves 

Dê-se aos arts. 149, e seus parágra-
fos, 150 e 151, do projeto, a seguin-
te redação: 

"Art. 149 - A Constituição asse-
gura aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a invio-
labilidade dos direitos concernen-
tes à vida, à propriedade e ao tra-
balho, nos têrmos seguintes: 
§ 1.0 - Todos são iguais perante 
a lei. 
§ 2.0 - Ninguém pode ser obrt-
gado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de 
lei. 
§ 3.0 - A lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada. 
§ 4.0 - A lei não poderá excluir 
da apreciação do Poder Judiciário 
qualquer lesão de direito indivi-
dual. 

§ 5.0 - É livre a manifestação do 
pensamento, sem que dependa de 
censura, salvo quanto a espetá-
culos e diversões públicas, respon-
dendo cada um, nos casos e n'l 
forma que a lei preceituar, pelos 
abusos que cometer. Não é permi-
tido o anonimato. É assegurado o 
direito de resposta. A publicação 
de livros e periódicos não depen-
derá de licença do poder público. 
Não será, porém, tolerada propa-
ganda de guerra, de processos vio-
lentos para subverter a ordem po-
lítica e social, ou de preconceitos 
de raça ou de classe. 
§ 6.o - É inviolável o sigilo da 
correspondência. 
§ 7.0 - É inviolável a liberdade 
de consciência e crença e assegu-
rado o livre exercício dos cultos 
religiosos, salvo o dos que contra-
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riem a ordem pública ou os bons 
costumes. As associações religio-
sas adquirirão personalidade ju-
rídica na forma da lei civil. 

§ 8.0 - Por motivo de convicção 
religiosa, filosófica ou política, 
ninguém será privado de nenhum 
dos seus direitos, salvo se a invo-
car para se eximir de obrigação, 
encargo ou serviço impostos pela 
lei aos brasileiros em geral, ou re-
cusar os que ela estabelecer em 
substituição daqueles deveres, a 
fim de atender escusa de consciên-
cia. 

§ 9.0 - Sem constrangimento dos 
favorecidos, será prestada por bra-
sileiro (art. 129, n.Os I e li) assis-
tência religiosa às Fôrças Arma-
das e, quando solicitada pelos in-
teressados ou seus representantes 
legais, também nos estabelecimen-
tos de internação coletiva. 

§ 10 - Os cemitérios terão cará-
ter secular e serão administrados 
pela autoridade municipal. É per-
mitido a tôdas as confissões reli-
giosas praticar nêles os seus ri-
tos. As associações Ieligiosas po-
derão, na forma da lei, manter 
cemitérios particulares. 

§ 11 - Todos podem reunir-se, 
sem armas, não intervindo a polí-
cia senão para assegurar a ordem 
pública. Com êsse intuito, poderá 
a polícia designar local para a re-
união, contanto que, assim proce-
dendo, não a frustre ou impossi-
bilite. 

§ 12 - É garantida a liberdade de 
associação para fins lícitos. Ne-
nhuma associação poderá ser 
compulsàriamente dissolvida se-
não em virtude de sentença ju-
diciária. 
§ 13 - É vedada a organização, o 
registro ou funcionamento de 

qualquer partido político ou asso-
ciação, cujo programa ou ação 
contrarie o regime democrático, 
baseado na pluralidade dos parti-
dos e na garantia dos direitos fun-
damentais do homem. 

§ 14 - É livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou pro-
fissão, observadas as condições de 
capacidade que a lei estabelecer. 

§ 15 - A casa é o asilo inviolável 
do indivíduo. Ninguém poderá 
nela penetrar à noite, sem con-
sentimento do morador, a não ser 
para acudir a vítimas de crime ou 
desastre, nem durante o dia, fora 
dos casos e pela forma que a lei 
estabelecer. 
§ 16 - É garantido o direito de 
propriedade, salvo o caso de desa-
propriação por necessidade ou uti-
lidade, ou por interêsse social, me-
diante justa e prévia indenização 
em dinheiro, ressalvado o disposto 
no art. 157, n.0 VI, § 1.0 Em caso 
de perigo iminente, como guerra 
ou comoção intestina, as autorida-
des competentes poderão usar da 
propriedade particular, se assim o 
exigir o bem público, ficando, to-
davia, assegurado o direito a in-
denização ulterior. 

§ 17 - Os inventos industriais 
pertencem aos seus autores, aos 
quais a lei garantirá privilégio 
temporário ou, se a vulgarização 
convier à coletividade, concederá 
justo prêmio. 

§ 18 - É assegurada a proprieda-
de das marcas de indústria e co-
mércio, bem como a exclusivida-
de do uso do nome comercial. 
§ 19 - Aos autores de obras lite-
rárias, artísticas ou científicas 
pertence o direito exclusivo de re-
produzi-las. Os herdeiros dos au-
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tores gozarão dêsse direito pelo 
tempo que a lei fixar. 
§ 20 - Ninguém será prêso senão 
em flagrante delito ou, por ordem 
escrita da autoridade competente. 
nos casos expressos em lei. 
§ 21 - Ninguém será levado à 
prisão ou nela detido. se prestar 
fiança permitida em lei. 
§ 22 - A prisão ou detenção dt 
qualquer pessoa será imediata-
mente comunicada ao Juiz compe-
tente, que a relaxará, se não fôr 
legal, nos casos previstos em lei, 
promoverá a responsabilidade da 
autoridade coatora. 
§ 23 - Dar-se-á habeas corpus 
sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violên-
cia ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abu-
so de poder. Nas transgressões dis-
ciplinares, não cabe o habeas cor-
pus. 
§ 24 - Para proteger direito lí-
quido e certo não amparado por 
habeas corpus, conceder-se-á man-
dado de segurança, seja qual fôr 
a autoridade responsável pela ile-
galidade ou abuso de poder. 

§ 25 - É assegurada aos acusa-
dos plena defesa, com todos os 
meios e recursos essenciais a ela, 
desde a nota de culpa, que, assina-
da pela autoridade competente, 
com os nomes do acusador e das 
testemunhas, será entregue ao 
prêso dentro de 24 hora~. A instru-
ção criminal será contraditória. 

§ 26 - Não haverá fôro privile-
giado nem juízes e tribunais de 
exceção. 

§ 27 - Ninguém .3erá processado 
nem sentenciado senão pela auto-
ridade competente e na forma da 
lei anterior. 

§ 28 - É mantida a instituição 
do júri, com a organização que lhe 
der a lei, contanto que seja sem-
pre ímpar o número dos seus 
membros e garantido o sigilo das 
votações, a plenitude da defesa do 
réu e a soberania üos veredictos. 
Será obrigatoriamente da sua com-
petência o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida. 
§ 29 - A lei penal regulará a in-
dividualização da pena e só re-
troagirá quando beneficiar o réu. 

§ 30 - Nenhuma pena passará 
da pessoa do delinqüente. 
§ 31 - Não haverá pena de mor-
te, de banimento, de confisco nem 
de caráter perpétuo. São ressal-
vadas, quanto à pena de morte, as 
disposições da legislação militar 
em tempo de guerra com país es-
trangeiro. A lei disporá sôbre o se-
qüestro e o perdimento de bens, 
no caso de enriquecimento ilícito, 
por influência ou com abuso de 
cargo ou função pública, ou de 
emprêgo em entidade autárquica. 

§ 32 - Não haverá prisão civil 
por dívida, multa ou custas, salvo 
o caso de depositário infiel e o de 
inadimplemento de obrigação ali-
mentar, na forma da lei. 

§ 33 - Não será concedida a ex-
tradição de estrangeiro por crime 
político ou de opinião e, em caso 
nenhum, a de brasileiro. 

§ 34 - Nenhum tributo será exi-
gido ou aumentado sem que a lei 
o estabeleça; nenhum será cobra-
do em cada exercício sem prévia 
autorização orçamentária, ressal-
vada, porém, a tarifa aduaneira 
e o impôsto lançado por motivo 
de guerra. 

§ 35 - O poder público, na for-
ma que a lei estabelecer, concede-
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rá assistência judiciária aos ne-
cessitados. 
§ 36 - A lei assegurará: 

I - o rápido andamento dos 
processos nas repartições 
públicas; 

11 - a ciência aos interessados 
dos despachos e das infor-
mações a que êles se refi-
ram; 

Ill - a expedição das certidões 
requeridas para defesas de 
direitos; 

IV - a expedição das certidões 
requeridas para esclareci-
mento de negócios admi-
nistrativos, salvo se o inte-
rêsse público impuser si-
gilo. 

§ 37 - É assegurado a quem quer 
que seja o direito de represEJntar, 
mediante petição dirigida aos po-
dêres públicos, contra abusos de 
autoridades, e promover a respon-
sabilidade delas. 

§ 38 - Qualquer cidadão s e r á 
parte legítima para pleitear a 
anulação ou a declaração de nu-
lidade de atos lesivos ao patrimô-
nio da União, dos Estados, dos 
Municípios, das entidades autár-
quicas e das sociedades de econo-
mia mista. 
§ 39 - Em tempo de paz, qual-
quer pessoa poderá com os seus 
bens entrar no território nacional, 
nêle permanecer ou dêle sair, res-
peitados os preceitos da lei. 

Art. 150 - O Govêrno Federal 
poderá expulsar do território na-
cional o estrangeiro nocivo à or-
dem pública, salvo se o seu côn-
juge fôr brasileiro, e se tiver fi-
lhos brasileiros (art. 129, n.Os I e 
!I) dependentes da economia pa-
terna. 

Art. 151 - A especificação dos di-
reitos e garantias expressos nes-
ta Constituição não exclui outros 
direitos e garantias decorrentes 
do regime e dos princípios que ela 
adota." 

Justificação 

Trata êste capítulo dos direitos fun-
damentais do homem, matéria de 
capital importância na elaboração 
de uma Constituição. 
O projeto os enumera no art. 149, 
mas o faz de maneira vaga e im-
precisa, sem fôrça verbal e intrín-
seca para infundir confiança e es-
tabelecer tranqüilidade à Nação. 
Ademais, no art. 150, remove à lei 
ordinária a substancial faculdade de 
determinar os limites em que os di-
reitos e garantias individuais serão 
exercidos, o que vale dizer que, a ri-
gor, a lei comum é que, em última 
análise, vai conceder êsses direitos 
e limitar o seu exercício. 
A concessão d e s s a s prerrogativas, 
eminentemente inatas à pessoa hu-
mana, como conquista inalienável, 
obtida através de lutas que consti-
tuem as páginas mais refulgentes 
da história da civilização, deve ser 
expressa e insofismável para que a 
nova Constituição tenha um cunho 
verdadeiramente democrático. Elas 
precisam ser afirmadas categorica-
mente no texto da lei maior, para 
inspirar confiança, e não apenas 
anunciadas. 
Concordamos em que o Estado te-
nha podêres vigorosos para defen-
der-se e assegurar o regime demo-
crático e as instituições nacionais, 
mas, concomitantemente, com a 
existência de homens livres numa 
sociedade garantida. 'I'anto o Esta-
do como o indivíduo agirão dentro 
do círculo de atribuições e liberdade 
que lhes conferem a Constituição e 
as leis. Os que excederem êsses 11-
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mites estarão sujeitos às respectivas 
sanções. 
Perfeitamente definidos os campos 
de atuação das autoridades e dos in-
divíduos, num esfôrço de harmonia 
geral, teremos, sem dúvida, o am-
biente necessário ao trabalho em 
prol do desenvolvimento e da gran-
deza de nossa Pátria. 
Wilson Gonçalves (seguem-se mais 
23 assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: prejudicada pela Emen-
da n.0 326. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 

. os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 826 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 
O art. 4.0 do Projeto de Constitui-
ção fica acrescido de um item que 
terá a seguinte redação: 

"Art. 4.0 - ••••••••••••••••••••• 

I- ............................ . 

ll- ........................... . 

111- .......................... . 

IV- ........................... . 

V - As terras que integram o 
"Patrimônio Indígena", como tais 
conceituadas as que estejam sen-
do ocupadas pelos sllvícolas." 

Justificação 
1. A exclusão, do Projeto de Cons-
tituição ora em estudo, do art. 216, 
que assegura aos índios a posse das 

terras que ocupam sem, todavia, po-
der aliená-Ias, disposição essa já 
existente nas Constituições de 1934 
e 1937, vem abalar ainda mais a se-
gurança indígena. 

2. Não foi tampouco incluído, no 
Projeto de Constituição, o artigo 
elaborado pelo Conselho Nacional 
de Proteção aos índios, no intuito 
de aprimorar o art. 216, que vinha 
sendo freqüentemente burlado. 

3. Justificaram-se a exclusão refe-
rida na alínea a e a não-inclusão 
da alínea b por tratar-se de maté-
ria própria de legislação ordinária 
(Código Civil). 

4. O que é certo é que a elimina-
ção do art. 216 ensejará o recru-

descimento imediato e violento do 
movimento esbulhador contra o Pa-
trimônio Indígena, levado a efeito 
pelas correntes pioneiras de penetra-
ção, ávidas de ganho e inescrupu-
losas, que campeiam no interior do 
País . 

5. A repressão dêsse esbulho será 
tanto mais dificultada e financei-
ramente onerosa quanto mais dis-
tantes ou dispersos os centros ad-
ministrativos estaduais, cuja ação 
jurídica deverá ser requerida em 
cada caso de esbulho. 
6. Ocorre ainda que os índios cons-
tituem uma minoria populacional 
brasileira, tutelada do Estado, que 
lhe reconhece capacidade reduzida. 
7. Essa tutela foi agravada pelo 
compromisso internacional impôsto 
pelo Decreto n.0 58.824, de 14-7-68, 
que "promulga a Convenção n.0 107 
sôbre as populações indígenas e tri-
bais". 
8. A medida proposta através des-
ta emenda terá a vantagem de as-
segurar, pelas autoridades federais 
competentes, a proteção efetiva des-
sas terras, ampliando ao mesmo 
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tempo a área de efetiva ação do 
Govêrno Federal nas diferentes uni-
dades federadas, uma vez que, prà-
ticamente, não dispõe de outras 
áreas além das enumeradas nos 
itens I a IV do art. 4.0 dêsse proje-
to, conceituando-se tudo mais como 
terras devolutas dos Estados. 

9. Se a Constituição considera co-
mo de propriedade da União as ri-
quezas do subsolo e as regiões par-
ticulares dotadas pela natureza, pa-
ra efeito de proteção da sua flora e 
fauna, com muito maior razão terá 
de ceder a sua proteção às áreas 
ocupadas pelos índios, que têm ne-
las a sua condição única de sobre-
vivência. 
Wilson Gonçalves (seguem-se 19 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: favorável em parte - "diz 
respeito ao art. 4.0 Pela inclusão do item, 
com esta redação: "As terras ocupadas 
pelos silvícolas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte, aprovando "as terras ocupa-
das pelos silvícolas" (mais o ítem 4.0 ) 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emenda 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534.) 

EMENDA N.0 827 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Inclua-se nas "Disposições Gerais e 
Transitórias": 

"Art. - Fica ratificado, em todos 
os seus têrmos, o acôrdo de li-
mites territoriais, celebrado, em 
1965, pelos governos dos Estados 

do Espírito Santo e de Minas Ge-
rais." 
Eurico Rezende (seguem-se 19 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário. 
3-1-67) 

Deputado 
CRet. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Requerimento de destaque (Wilson 
Gonçalves) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 55.a Sessão 
(Anais, 4.0 vol., págs. 820/821.) 

Emenda rejeitada na 55a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
CAnais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 828 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescentem-se ao artigo 170 os se-
guintes parágrafos: 

"§ 1.0 - O Presidente da Repú-
blica poderá constituir órgãos re-
visores dos atos menciona:,dos no 
inciso I dêste artigo, para apre-
ciar reclamações daqueles aos 
quais foram aplicadas as medidas 
previstas nos artigos 7.0 e 10 do 
Ato Institucional n.0 1, e 14, 15 e 
16, do Ato Institucional n.o 2. 
§ 2.0 

- Quando a revisão envol-
ver atos de cassação de manda-
tos, o provimento da reclamação 
não assegurará ao reclamante o 
retôrno à função eletiva. 
§ 3.0 - ~stes órgãos julgarão por 
livre convicção, não cabendo de 
suas decisões qualquer recurso ao 
Poder Judiciário. 
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§ 4.0 - Provida a revisão, serão 
os reclamantes aproveitados nos 
cargos ou funções públicas que 
exerciam e de que tenham sido 
afastados ou em outros corres-
pondentes, excluído sempre o paga-
mento de vencimentos atrasados 
ou de quaisquer outras vantagens 
ou indenização." 
Eurico Rezende (seguem-se 18 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão {vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 829 

Autor: Senador Eurico Rezende 
O § 7.0 do art. 92 passa a ter a se-
guinte redação: 

"Art. 92- ...................... . 

§ 7.0 - A lei estabelecerá os limi-
tes de idade e outras condições 
para a transferência dos militares 
à inatividade, bem como a refor-
ma por incapacidade moral." 

Justificação 

O Decreto-Lei n.O 2. 746, de 5 de no-
vembro de 1940, instituiu e regulou 
o funcionamento dos Conselhos de 
Justificação. 

Verifica-se que a criação dos Con-
selhos de Justificação teve por ob-
jetivo: 
1) assegurar aos oficiais das Fôrças 

Armadas a oportunidade de se 
defenderem, perante seus supe-
riores e companheiros de farda, 
de acusações relacionadas com a 
prática de atos ofensivos à hon-
ra pessoal, ao pundonor militar e 
ao decôro da classe, bem como 
haver procedido incorretamente 
no desempenho de cargo ou co-
missão; 

2) garantir a disciplina, o bom no-
me, a honorabilidade e eficiên-
cia dos quadros de oficiais das 
Fôrças Armadas, escoimando do 
serviço ativo todo aquêle que de-
monstrar, por seus atos, ser in-
digno de conviver no círculo de 
seus pares. 

Sendo o dispositivo legal que insti-
tuiu os Conselhos de Justificação 
anterior à Constituição de 1946 e 
não constando da mesma qualquer 
referência à prerrogativa atribuída 
ao Govêrno de aplicar a reforma 
como punição, o egrégio Supremo 
Tribunal Federal tem determinado 
por sentenças, lavradas em manda-
dos de segurança, a reversão de ofi-
ciais reformados de acôrdo com o 
art. 16 do decreto-lei em referência. 
Contudo, não parece justo privar-se 
as Fôrças Armadas de tão salutar 
recurso, cujos reflexos, na manuten-
ção da disciplina e preservação da 
honorabilidade dos quadros, têm si-
do sempre benéficos. 
Por via de conseqüência, é necessá-
ria a inclusão, no texto constitucio-
nal em elaboração, de disposição que 
aprove, clara e insofismàvelmente, a 
constitucionalidade da lei que insti-
tuiu os Conselhos de Justificação. 
Merece, assim, ser aprovada a pre-
sente proposição subsidiária, por en-
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volver matéria de relevante interêsse 
público. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho contrário: 
"1. Pretende a emenda aditar, ao 
art. 92, § 7.0 , do projeto, expressões 
que permitem a lei dispor sôbre a 
reforma do militar por incapacidade 
moral. 
2. Alega o ilustre autor da emenda 
que, mantidos os têrmos do projeto, 
os Conselhos de Justificação, de que 
trata o Decreto-Lei n.0 2. 746, de 
1940, perderão sua eficácia como ór-
gão de preservação da honorabili-
dade dos quadros militares, porque 
a êles faltará competência para im-
por a reforma definitiva ao oficial 
julgado culpado de haver procedido 
de maneira atentatória à honra pes-
soal, ao pundonor militar e ao decô-
ro da classe (art. 16 do Decreto-lei 
citado). 
3. A faculdade concedida ao Go-
vêrno no referido art. 16 do Decre-
to-Lei n.0 2. 746 só podia ·prosperar 
sob o domínio da Carta de 37, que, 
ao contrário das Constituições de 
1934 e 1946, previa a declaração de 
indignidade ou incompatibilidade do 
oficial por Tribunal Militar não per-
manente. 
4. O projeto reproduz os preceitos 
de 1934 e 1946, quanto à exigência 
de Tribunal permanente para a de-
claração de indignidade ou incom-
patibilidade, e essa parece ser a me-
lhor solução. 
5. Opino pela rejeição da emenda. 
Deputado Accioly Filho, Sub-Rela-
tor." 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (Wilson 
Gonçalves), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessiio. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 830 
Autor: Senador Eurico Rezende 

Ao art. 112, I, "j", e ao art. 151 
Suprimam-se. 
Justificação 
o próprio projeto, como as Consti-
tuições anteriores e a vigente (1891, 
art. 71; 1934, art. 110; 1937, art. 118; 
1946, art. 135, § 1.0 ), prevêem os ca-
sos de suspensão de direitos políti-
cos, limitada à incapacidade civil 
absoluta e à condenação criminal, 
enquanto durarem seus efeitos. 
A hipótese agora inovada - "abuso 
de direito individual ou político de 
qualquer pessoa natural com o pro-
pósito de subversão do regime demo-
crático ou de corrupção" - con-
tém-se, por definição, no âmbito do 
Poder Revolucionário (Ato Institu-
cional de 1964, art. 10; Ato Institu-
cional n.0 2, art. 15), corresponden-
do a situações transitórias ou de 
emergência, estranhas à normalida-
de da ordem jurídica. Ora, é em de-
fesa dessa ordem que atua o Supre-
mo Tribunal, e, se lhe cabem fun-
ções de Alta Côrte Política, tais fun-
ções, em matéria de sua estrita com-
petência constitucional, jamais se 
exercitariam em detrimento das 
garantias individuais, solenemente 
expressas, e das leis disciplinadoras 
do processo penal. 
Não pode o Congresso, por emenda 
à Lei Magna, outorgar ao Supremo 
um poder que, inerente às Revolu-
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ções, escapa às próprias Constituin-
tes, cuja missão se cinge, por natu-
reza, ao delineamento de um regime 
democrático estável, ao qual repug-
nam, não só os tribunais de exceção, 
como providências também excep-
cionais, fora das que a República 
admite, para sua defesa, no âmbito 
do estado de sítio. 
A inclusão, em nôvo texto, de tais 
normas acarretaria tôda sorte de in-
con venlen tes. 
Se viesse a considerá-las auto-exe-
cutáveis, o Supremo estaria aceitan-
do, em têrmos de permanência, uma 
delegação revolucionária, que daria 
ensejo, desde logo, à súplica de inte-
ressados para a revisão de atos con-
gêneres, praticados pelo Govêrno 
oriundo do Movimento de Março. 
Se, ao contrário, o Supremo repu-
tasse as mesmas normas dependen-
tes de complementação legislativa, 
no especificar as hipóteses em que 
se configure o previsto "abuso de di-
reito individual ou político", ter-se-
ia deslocado do campo revolucioná-
rio para o da legislatura ordinária 
a atribuição de prover a respeito, 
não só com vistas ao futuro, senão 
com alcance retroativo às punições 
do passado. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 831/1 

Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO V 

Inclua-se nas Disposições Gerais e 
Transitórias: 

"Art. - O Poder Executivo, com 
base em estudo e proposta do Ser-
viço Geográfico do Exército, en-
viará ao Congresso Nacional, den-
tro de dez anos, projeto de lei re-
formulando a divisão territorial do 
País, de modo a que ocorra igual-
dade de dimensão física entre os 
Estados da Federação. 
Parágrafo único - O projeto de 
que trata êste artigo será votado 
por maioria simples". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário 
(Observação: Esclarecimentos prestados 
em 14-1-67, pelo Sr. Relator-Geral.) 

Requerimento de destaque (ARENA e 
Wilson Gonçalves), aprovado na 42.a. 
Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções 
(Anais, 4.0, vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738). 
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EMENDA N.0 831/2 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO VII - Das 
Fôrças Armadas 
Art. 92 
Dê-se ao § 6.0 a seguinte redação: 

"§ 6.0 - Aplica-se aos militares o 
disposto no art. 99, § § 1.0 e 2.0 , 

no que couber, e aos militares da 
reserva remunerada e aos reforma-
dos o disposto no art. 95, § 3.0 " 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

Wilson Gonçalves), aprovado na 42.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 nã-o e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 831/3 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO V - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias 
Inclua-se o texto correspondente ao 
art. 205 e seus parágrafos, constan-
te da Constituição de 1946, e supri-
ma-se o art. 178 do projeto. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário. 
ção de 3-1-67.) 

Deputado 
(Retifica-

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
Wilson Gonçalves), aprovado na 42.a 
Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 831/4 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I - CAPíTULO VI - SE-
ÇÃO II - Da Câmara dos Deputados 
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação: 

"Art. 40 -A Câmara dos Depu-
tados compõe-se de representan-
tes do povo eleitos por voto secreto 
e direto, em cada Estado, Territó-
rio e no Distrito Federal." 

TíTULO I - CAPíTULO VI - SE-
CÃO III - Do Senado da República. 
Dê-se ao art. 42 a seguinte redação: 

"Art. 42 - O Senado compõe-se 
de representantes dos Estados e do 
Distrito Federal, eleitos pelo voto 
direto e secreto, segundo o princí-
pio majoritário. 
§ 1.0 - O Distrito Federal e cada 
Estado elegerão três Senadores, 
com mandato de oito anos, reno-
vando-se a representação, alter-
nadamente, por um e por dois ter-
ços. 
§ 2.0 

- Cada Senador terá um 
suplente com êle eleito." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

Wilson Gonçalves), aprovado na 42.8 

Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.8 Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49. Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.8 Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 831/5 
Autor: Senador Eurioo Rezende 
TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 

Inclua-se: 
"Art. - Na primeira eleição para 
o Congresso Nacional, que se rea-
lizar no Distrito Federal, os dois 
eleitos mais votados para o Sena-
do terão o mandato de oito anos, 
ficando atribuído ao eleito menos 
votado o mandato de quatro anos." 

Eurico Rezende (seguem-se 18 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. (Retifica-
ção de 3-1-67.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

Wilson Gonçalves), aprovado na 42.8 Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.8 Sessão. 
Câmara: 204 sim x 14 não e 2 absten-
ções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.8 Sessão. (Anais, 4.0 vol. pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.8 Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 832/1-A 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I - CAPíTULO VIII - Do 
Poder Judiciário 
Substituindo-se, dê-se ao § 4.0 do 
art. 134 a seguinte redação: 

"§ 4.0 - Os vencimentos dos De-
sembargadores serão fixados em 
quantia não inferior à que rece-
bem, a qualquer título, excetuadas 
as ajudas de custo, os secretários 
de Estado ou os membros da As-
sembléia Legislativa; e os dos de-
mais Juízes Vitalícios com uma di-
ferença não excedendo a trinta por 
cento de uma para outra entrân-
cia, atribuindo-se aos de entrância 
mais elevada não menos de dois 
terços dos vencimentos dos De-
sembargadores." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: favorável. (Obs.: com 
destaque para rejeição da expressão "ou 
membros da Assembléia Legislativa".) 

Parecer do Relator-Geral, Senador An-
tônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
Wilson Gonçalves), aprovado na 42.8 

Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 574.) 
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Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.6 Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714!733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.6 Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 832/2 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Substituam-se o art. 122 e seu pará-
grafo pelo seguinte texto: 

"Art. 122 - O Tribunal Superior 
Eleitoral, com sede na Capital da 
República, compor-se-á: 

I - mediante indicação: 

a) dos dois juízes do Supre-
mo Tribunal Federal, 
mais antigos; 

b) dos dois juízes do Tribu-
nal Federal de Recursos, 
mais antigos; 

c) do juiz mais antigo do 
Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal; 

11 - por nomeação do Presidente 
da República, de dois dentre 
seis advogados de notável 
saber jurídico e idoneidade 
moral, indicados pelo Supre-
mo Tribunal Federal. 

Parágrafo único - O Tribunal Su-
perior Eleitoral elegerá Presidente 
um dos dois Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, cabendo ao ou-
tro a Vice-Presidência." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

Wilson Gonçalves) aprovado na 42.8 

Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 577). 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a. Sessão 
(Câmara: 204 sim x 4 não e 2 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 49.a. 
Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 734) 

Emenda rejeitada na 49.a. Sessão (Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738). 

EMENDA N.0 832/3 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Substitua-se o art. 124 pelo seguinte 
texto: 

"Art. 124 - Os Tribunais Regionais 
Eleitorais compor-se-ão: 

I - mediante indicação: 
a) dos dois juízes mais an-

tigos dentre os membros 
do Tribunal de Justiça; 

b) dos dois juízes mais an-
tigos, dentre os juízes de 
direito da Capital do 
Estado; 

11 - de juiz federal e, havendo 
mais de um, do que fôr es-
colhido pelo Tribunal Fe-
deral de Recursos; 

Ill - por nomeação do Presiden-
te da República, de dois 
dentre seis cidadãos de no-
tável saber jurídico e ido-
neidade moral, indicados 
pelo Tribunal de Justiça. 

§ 1.0 
- O Tribunal Regional Elei-

toral elegerá Presidente um dos 
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dois Desembargadores do Tribunal 
de Justiça, cabendo ao outro a 
Vice-Presidência. 
§ 2.0 - O número dos juízes dos 
Tribunais Regionais Eleitorais é 
irredutível, mas poderá ser eleva-
do, por lei, mediante proposta do 
Tribunal Superior Eleitoral." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

Wilson Gonçalves) · aprovado na 42.8 

Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 577). 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.8 Sessão 
(Câmara: 204 sim x 4 não e 2 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.8 Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.8 Sessão: Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções 
(Anais, 4.0 v oi., pág. 738). 

E:\IENDA N.0 832/4 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Ao art. 112, IH, e parágrafo único 
Substituí-los pelo art. 101, III, alí-
neas a, b, c e d, da Constituição de 
1946. 

Justificação 

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 jurisdicionados 
ao risco da irreparabilidade de cras-
sas injustiças, além de desarmarem 
a União de instrumentos aptos a fa-
zer 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 es-
pécie, de determinada norma, a in-
dagação fará renascer velhas con-
trovérsias, como as relativas à "va-
lidade" e à "aplicação" de leis fe-
derais, que ocuparam, por meio sé-
culo, a atenção de juízes e advo-
gados. 
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 
processuais para os litigantes. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: 
"Entendeu-se de substituir no proje-
to o que consta no art. 112, III, e 
parágrafo 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 ne-
nhum Estado federal se demarcou 
tão corretamente, como no Brasil, J 
campo do recurso extraordinário, a 
corollary that follows from the su-
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premacy of federal law, na clássica 
expressão de Willoughby". "Mutilá-
lo no seu enunciado, que a jurispru-
dência vem clarificando há 75 anos, 
será êrro imperdoável. As alterações 
propostas, principalmente as das alí-
neas a e d, não se recomendam por 
nenhum critério técnico e expõem os 
jurisdicionados ao risco da irrepara-
bilidade de crassas injustiças, além 
de desarmarem a União de instru-
mentos 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 estrei-
to limite, nem valera a pena encar-
tá-la no texto. Mas, se pressupõe a 
vigência, na espécie, de determinada 
norma, a indagação fará renascer 
velhas controvérsias, como as relati-
vas à validade e a aplicação de leis 
federais, que ocuparam, por meio sé-
culo, a atenção de juízes e advoga-
dos. 
A formação 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 
processuais para os litigantes." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
Wilson Gonçalves) aprovacto na 42.a Ses-
são (Anais, 4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 

apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 2C4 sim x 4 não e 2 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções 
(Anais, 4. 0 vol., pág. 738). 

EMENDA N.0 832/5 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Ao art. 113 e parágrafo único, alíneas 
"a", ''b", "c" e "d" 

Substituí-los pelo art. 101, § § 1.o e 2.o 
(com a redação do art. 5.0 da Emen-
da Constitucional n.0 16); e § 4.o (no 
tocante ao exequatur). 

Justificação 
Decorrido apenas um ano da promul-
gação da Emenda n.O 16, que racio-
nalizou a competência do Supremo 
Tribunal Federal e das suas Turmas, 
com reais e proclamadas vantagens 
para o serviço judiciário e rápido es-
coamento de milhares de feitos, mal 
se compreende que, ao se colherem 
os primeiros frutos da reforma, se 
abra oportunidade a uma revisão, pe-
la própria Côrte, do sistema adota-
do há tão pouco tempo e de êxito 
tão patentemente confirmado nas li-
ções da experiência. 
De outra parte, nada legitima a de-
legação (já não legislativa, e sim 
constitucional) à Alta Côrte de atri-
buições privativas do Parlamento 
como a de legislar sôbre processo. ' 
Dilarga-se, abusivamente, o campo 
restrito dos regimentos internos, com 
um privilégio, que subordina os direi-
tos das parte às vacilações da maio-
ria simples do Supremo Tribunal, no 
disciplinar, em regras ditadas uni-
camente por êle, à margem e à re-
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velia das leis, "o processo e o julga-
mento dos feitos de sua competên-
cia originária ou de recurso". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
"Também o art. 113 e parágrafo único 
do projeto governamental se aceitou 
substituí-los pelo art. 101, §§ 1.0 e 2.0 

(com a redação do art. 5.0 da Emen-
da Constitucional n.0 16), e § 4.0 (no 
tocante ao exequatur). Justificou-se 
a opção com os argumentos de que 
"decorrido apenas um ano da pro-
mulgação da Emenda n.0 16, que ra-
cionalizou a competência do Supre-
mo Tribunal Federal e das suas Tur-
mas, com reais e proclamadas vanta-
gens para o serviço judiciário e rá-
pido escoamento de milhares de fei-
tos, mal se compreende que, ao se 
colherem os primeiros frutos da re-
forma, se abra oportunidade a uma 
revisão, pela própria Côrte, do siste-
ma 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 
constitucional) à Alta Côrte de atri-
buições privativas do Parlamento, co-
mo a de legislar sôbre processo. Di-
larga-se, abusivamente, o campo res-
trito dos regimentos internos, como 
um privilégio, que subordina os di-
reitos das partes às incertezas, às 
preferências ou às vacilações da 
maioria simples do Supremo Tribu-
nal, no disciplinar, em regras dita-
das unicamente por êle, à margem e 
à revelia das leis, o processo e o jul-
gamento dos feitos de sua competên-
cia originária ou de recurso." 

O Parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comisão Mista: pela pre-
j udicialldade. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
Wilson Gonçalves) aprovado na 42.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim X 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 7141733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 832/6 
Autor: Senador Eurico Rezende 

Inclua-se, onde couber, no Capítulo 
VIII (Do Poder Judiciário): 
"Art. - O juiz que ultrapassar os 
prazos processuais decairá da com-
petência funcional, nos casos e con-
dições que a lei estabelecer." 
Justificação 

A emenda proposta visa a prevenir 
abusos, que, muitas vêzes, acarretam 
intolerável protelação processual, 
com prejuízos para as partes e des-
primor para a Justiça. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

Wilson Gonçalves) aprovado na 42.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 573.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim X 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 
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Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 832/7 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias. 
Acrescentar: 
"Art. - Fica elevado para dez o 
número de membros do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal. 
Parágrafo - Ficam criadas, na Jus-
tiça do Distrito Federal, uma Vara 
de Menores, uma Vara de Acidentes 
do Trabalho, a Terceira e Quarta 
Varas Criminais, ficando transfor-
mada em Segunda Vara Cível a atual 
Segunda Vara de Fazenda." 

Justificação 
A demanda dos serviços judiciários 
no Distrito Federal cresce acentuada-
mente e está a exigir a ampliação da 
capacidade da sua Justiça. Convém 
lembrar que o próprio Ministério da 
Justiça já reconheceu a necessidade 
premente nesse sentido, tendo solici-
tado ao Tribunal de Justiça a formu-
lação de projeto de lei a êsse respeito. 
Em conseqüência, a emenda se re-
veste do maior interêsse público, em 
favor da justiça e da sociedade. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: c o n trá r i o (Ret. de 
3-1-67). 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
Wilson Gonçalves) aprovado na 42.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim X 4 não e 2 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

El\IENDA N.0 833/1 

Autor: Senador Eurico Rezende 

CAPíTULO VIII - SEÇAO VII - Da 
Justiça dos Estados 

Inclua-se: 

"Art. - A União prestará a 
cooperação financeira que fôr ne-
cessária a assegurar aos juízes e 
membros do Ministério Público 
dos Estados remuneração corres-
pondente a relevância de suas 
funções. 
Parágrafo único - A lei federal 
disporá sôbre o alcance e o esca-
lonamento da suplementação pre-
vista neste artigo." 

TíTULO V - Das Disposições Gerais e 
Transitórias 

Inclua-se: 

"Art. - Dentro do prazo de seis 
meses, contado da data da pro-
mulgação desta Constiuição, 0 
Poder Executivo enviará ao Con-
gresso Nacional projeto de lei dis-
pondo sôbre a cooperação finan-
ceira em favor da remuneração 
dos juízes e membros do Ministé-
rio Público dos Estados." 
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Justificação 
Em mensagem inaugural ao Con-
gresso Nacional (1965), o Senhor 
Presidente da República assumiu o 
compromisso de promover a "altera-
ção das normas constitucionais 
pertencentes à Justiça dos Estados, 
de modo a permitir a participação 
da União no pagamento da magis-
tratura estadual, cujo nível, em 
algumas regiões mais pobres, ten-
derá a baixar por falta de conve-
niente remuneração." 
A Emenda Constitucional n.0 16, de 
1965, iniciou o cumprimento dos 
altos propósitos da União, ao asse-
gurar aquela cooperação (art. 19). 
Acontece que o atual Projeto de 
Constituição silencia quanto a êsse 
subsídio federal, revogando, assim, o 
compromisso esculpido na emenda 
em referência. 
Assim, nossa proposição tem por es-
copo conservar o instituto da suple-
mentação financeira, colocando na 
órbita dêsse benefício a classe dos 
membros do Ministério Público. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista, favorável 

em parte: 
"833/1 - Inclua-se na seção VII: 

"Art. - A União prestará a 
cooperação financeira que fôr ne-
cessária a assegurar aos juízes e 
membros do Ministério Público dos 
Estados remuneração correspon-
dente à relevância de suas fun-
ções. 
Parágrafo único - A lei federal 
disporá sôbre o alcance e o esca-
lonamento da suplementação pre-
vista neste artigo." 

Requerimento de destaque (ARENA). 

Aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 

vol., pág. 574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 

Apresentado e aprovado na 52.a Ses-
são. (Câmara: 215 sim X 3 não e 6 abs-
tenções). (Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 
773.) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA). 

Apresentado e aprovado na 52.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 774.) 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão. 
(Câmara: 11 sim X 206 não e 8 absten-
ções). (Anais, 4.0 vol., pág. 777). 

EMENDA N.0 833/2 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO V - Das Disposições Gerais e 
Transitórias 

Inclua-se: 
"Art. - As emendas constitucio-
nais que disponham sôbre o resta-
belecimento das eleições diretas 
para Presidente e Vice-Presidente 
da República terão o processo de 
discussão e votação previsto no 
art. 50 desta Constituição." 

Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret de 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Wilson 

Gonçalves), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
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55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. 
Câmara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 834 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescente-se ao Título V - Das 
Disposições Gerais e Transitórias: 

"Art. - Na execução do plano de 
valorização econômica dos Vales 
dos Rios Itapemirim e Itabapoana, 
a União aplicará, durante, pelo 
menos, vinte anos consecutivos, 
quantia não inferior a, respectiva-
mente, 1% (um por cento) e %% 
(meio por cento) da sua renda 
tributária." 
"Art. -Na execução do plano de 
valorização econômica do Vale do 
Rio São Mateus, a União aplicará, 
durante, pelo menos, vinte anos 
consecutivos, quantia não inferior 
a lj2 % (meio por cento) da sua 
renda tributária." 

Eurico Rezende (seguem-se 21 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: contrário 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 835 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I - CAPíTULO VI - SEÇAO 
VI - Do Orçamento 

Inclua-se o seguinte: 
"Art. - A lei federal disporá 
sôbre o orçamento plurianual, 
distribuindo o montante dos in-
vestimentos públicos entre Esta-
dos, Territórios e Distrito Federal, 
obedecidos os seguintes critérios 
de proporcionalidade: 

I - população; 
11 - superfície; 

111 - regiões que necessitam, 
prioritàriamente, de estí-
mulos ao seu desenvolvi-
mento sócio-econômico." 

Justificação 
Os problemas de desenvolvimento 
regional são, também, nacionais. 
Por via de conseqüência, deve ser 
incluído na Constituição princípio 
que estabeleça, não apenas a distri-
buição da despesa de capital, mas, 
igualmente, que dê as diretrizes de 
um planejamento plurianual. 
A inovação, assim, nos parece de sa-
lutares efeitos e, mercê de instru-
mentos e recursos executórios há-
beis, atuará em benefício do !)ro-
gresso integrado e nas linhas mes-
tras do desenvolvimento sócio-eco-
nômico do País. 
Sem adoção de critérios de propor-
cionalidade, como os previstos na 
emenda, para a distribuição dos 
quantitativos dos investimentos pú-
blicos, tornar-se-á inviável, por 
carência de disciplinação, o planeja-
mento nacional. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário pela prejudicialidade, salvo os 
destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 a 
548.) 

EMENDA N.0 836 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Ao § 4.0 do art. 92 
Na parte final onde se lê: 

"dois anos", 
redija-se: 

"quatro anos". 
Justificação 

Quando o Govêrno recruta o militar 
para os serviços mencionados no pa-
rágrafo, existe a presunção de que 
tal requisição corresponderá, em di-
mensão, ao mandato governamental, 
que é de quatro anos. 
Daí justificar-se a emenda, que con-
cilia perfeitamente o interêsse do 
Govêrno com o do militar chamado 
a prestar serviço fora do quartel. 
Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho, contrário: 
"1. Visa a emenda a ampliar, para 
4 anos, o prazo de 2 anos previsto 
no projeto, para o afastamento, sem 
transferência para a reserva, do mi-
litar que aceitar cargo público civil 
temporário. 
2. O ilustre autor da emenda jus-
tifica sua proposição, dizendo que, 

freqüentemente, o militar é convo-
cado para uma função civil por um 
Govêrno que tem um mandato de 
quatro anos e êsse deveria ser o pra-
zo de sua permanência naquela 
função. 

3. Na Constituição vigente (artigo 
182, § 4.0 ), é de oito anos contínuos 
ou não aquêle prazo, e na de 1934 
(art. 164, parágrafo único) era de 12 
anos quando descontínuos e de 8 
anos, quando consecutivos. 
4. A finalidade do dispositivo é evi-
tar que os militares se desviem de 
suas funções, ou delas se mante-
nham afastados por prazo que pre-
judique sua formação profissional. 
5. A redução feita no projeto pa-
rece atender melhor a essa finalida-
de do dispositivo. 
6. Opino pela rejeição da emenda. 

- Deputado Accioly Filho, Sub-Relator." 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 837/1 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescente-se ao art. 137: 

"Parágrafo único - É vedado atri-
buir, ao Ministério Público dos Es-
tados, maiores garantias, inclusive 
quanto a vencimento, do que as 
asseguradas ao Ministério Público 
remunerado pela União." 

Justificação 
A medida se ajusta ao sistema do 
projeto, não permitindo que os Es-
tados se sobreponham às diretrizes 
estabelecidas pela União, de molde a 
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evitar injustiças, discriminações, e 
preservar o regime federativo na sua 
pureza. Exemplo é o disposto no ar-
tigo 13, item VI, do projeto, que 
proíbe pagar a deputados estaduais 
mais de 2/3 da remuneração dos 
deputados federais. 
Seria contraditório que se desse ao 
Ministério Público estadual a per-
missão e a representação do § 3.0 do 
art. 117 e § 2.0 do art. 136, sem as-
segurar ao Ministério Público da 
União garantias iguais, como, esdru-
xulamente, vem ocorrendo. 
Por outro lado, sem ferir quaisquer 
direitos porventura adquiridos, a 
medida disciplinará, tornará homo-
gênea e ensejará, sem prejuízo do 
regime federativo, a ação uniforme 
daqueles a quem cabe a fiscalização 
da lei, sua aplicação e a defesa dos 
impessoais direitos da sociedade. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Requerimento de destaque (Wilson 

Gonçalves) aprovado na 42.a. Sessão 
(Anais, 4.o vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário .... 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a. Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 a 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a. Sessão (Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 837/2 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO VIII 
Acrescente-se à Seção IX <Do Mi-
nistério Público) do ·capítulo VIII 
(Do Poder Judiciário): 

"Art. - o agente do Ministério 
Público que ultrapassar os prazos 

processuais decidirá da competên-
cia funcional, nos casos e condi-
ções que a lei estabelecer." 

Justificação 
A emenda proposta visa a prevenir 
abuso, que, muitas vêzes, acarretam 
intolerável pro te !ação processual, 
com prejuízos para as partes e des-
primor para a Justiça. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Wilson 

Gonçalves) aprovado na 42.a. Sessão 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo de Plenário .... 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a. Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a. Sessão (Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

El\IENDA N.0 837/3 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO VIII - Do 
Poder Judiciário 
Art. 105- 11 
Redigir: 

"11 - Tribunal Federal de Recur-
sos e juízes federais." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
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Requerimento de destaque (Wilson 
Gonçalves) aprovado na 42.3 Sessão 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.3 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.3 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 837/4 

Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO VIII 
SEÇAO III 
Redigir: 

"Do Tribunal Federal de Recur-
sos". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Wilson 
Gonçalves) aprovado na 42.3 Sessão 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.3 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.3 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 837/5 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO V - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias 

Suprimir o art. 171. 

Justificação 
A emenda visa a dar melhor reda-
ção ao texto, bem como a aperfei-
çoar o mecanismo jurisdicional do 
Tribunal Federal de Recursos, sem 
perturbar a orientação da proposta 
governamental. 
Convém assinalar que a presente 
proposição subsidiária recebeu apro-
vação do referido colégio judiciário, 
que, assim, traz sua valiosa colabo-
ração à iniciativa do Poder Execu-
tivo em seus altos e aplaudidos pro-
pósitos. 

Eurico Rezende (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 817. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (Wilson 

Gonçalves) aprovado na 42.3 Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 572/4.) 

Requerimento de cancelamento de 
destaque (ARENA) apresentado e apro-
vado na 55.3 Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 816/819.) 

Emenda aprovada em conseqüência 
do cancelamento de destaque, prevale-
cendo, assim, a aprovação em bloco das 
emendas com parecer favorável, salvo 
os destaques. Vide 39.3 Sessão (Anais, 
4.o vol., págs. 523, 530, 533 e 534.) 

EMENDA N.0 838/1 

Autor: Senador Eurico Rezende 
PREAMBULO: 

"0 Congresso Nacional, sob a pro-
teção de Deus, promulga a seguin-
te". 

Justificação 
Redação mais concisa. 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 838/2 

Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO I - Dis-
posições Preliminares 
Art. 7.0 

Incluam-se os vocábulos "0 Bra-
sil" antes do verbo "participe". 

Justificação 
Redação mais clara. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.o 839/13. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas CQm parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 838/3 

Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO li - Da 
Competência da União 
Art. 8.0 , n.0 XIV, letra "b" 
Substitua-se pelo seguinte: 

"Os serviços e instalações de ener-
gia elétrica de qualquer origem ou 
natureza". 

Justificação 
Redação com mais propriedade, 
abrangendo qualquer forma de 
energia e restabelecendo o vocábu-
lo "serviços", de uso corrente. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela Emenda · 
n.0 529. 

O parecer do Sub-Relator foi susbcri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 838/4 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Art. 8.0 , n.0 XVI, letra "i" 
Incluir o vocábulo "saneamento", de-
pois de "água". 
Justificação 
É conveniente tornar expressa a 
competência da União para legislar 
sôbre "saneamento", em consonân-
cia com outros dispositivos do pro-
jeto. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 
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EMENDA N.0 838/5 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPITULO V - Do Sis-
tema Tributário 

Art. 19, 111, letra "d" 
Incluir a expressão "periódicos'" 

após o vocábulo "jornais". 
J ustificaçã.o 
Manter a situação atual em que os 
periódicos são discriminados dos li-
vros e jornais, para o efeito de imu-
nidade tributária. (Constituição de 
1946, art. 31, c.) 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 63. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 a 
548.) 

EMENDA N.0 838/6 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TITULO I - CAPITULO V - Do 
Sistema Tributário 
Art. 27 
Substituir a redação do projeto pela 
seguinte: 

"A União distribuirá aos Estados, 
ao Distrito Federal e Municípios: 

I - quarenta por cento da arre-
cadação, a que se refere o 
art. 21, n.0 VIII; 

n - sessenta por cento da arre-
cadação do impôsto a que 
se refere o art. 21, n.0 IX; 

111 - noventa por cento da arre-
cadação a que se refere o 
art. 21, n.0 X. 

Parágrafo único - A distribuição 
far-se-á nos têrmos da lei federal, 
que poderá dispor sôbre a forma e 
os fins de aplicação dos recursos 
distribuídos, obedecendo ao seguin-
te critério: 
a) nos casos dos números I e II, 

proporcional à superfície, po-
pulação, produção e consumo, 
adicionando-se, quando couber, 
no tocante ao número li, uma 
cota compensatória da área 
inundada por reservatórios; 

b) no caso do número III, propor-
cional à produção." 

Justificação 

A redação da emenda visa a suprir a 
omissão do texto do projeto quanto 
à energia elétrica (art. 21, n.0 IX); 
o parágrafo único discrimina as hi-
póteses, a fim de que o legislador fe-
deral possa fazer uma distribuição 
equitativa dos recursos arrecadados. 
É mantido o critério atual da distri-
buição constante da lei do impôsto 
único sôbre energia elétrica e dá-se, 
aos Estados, uma compensação pelas 
perdas de receita decorrentes de 
inundação de áreas expropriadas. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 327. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 83817 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO VI - SE-
ÇÃO V- Do Processo Legislativo 
Art. 59, § 1.0 

Incluir, depois do vocábulo "aumen-
tem", a expressão "ou discriminem". 

Justificação 
A emenda guarda a coerência ~om 
outros dispositivos do projeto quan-
to à tramitação legislativa, em as-
sunto dessa natureza. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
(Observação: O parecer do Sub-Rela-

tor consta como sendo dado à Emenda 
n.0 838 (1 a 4) o que deve ser entendido 
como êrro de publicação). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 838/8 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I- CAPíTULO VI- SE-
ÇÃO VI - Do Orçamento 
Art. 67, §§ 3.0 , 4.0 e s.o 
Cancelar a segunda parte do § 3.0 , 

que diz: 
"Essas emendas somente poderão 

ser rejeitadas pelo voto da maioria 
absoluta dos membros da Câma-
ra." 

Acrescentar depois do vocábulo "Se-
nado", seguido de ponto e vírgula, a 
expressão: 

"findo êsse prazo, sem deliberação, 
as emendas serão tidas como apro-

vadas e o projeto enviado à san-
ção." 

Cancelar o § 4.o 

O atual § 5.0 passa a ser o § 4.o 

Justificação 
A redação atual permite a repetição, 
no Senado, de emendas já retiradas 
pela Câmara e que tenham êxito, 
afinal, por simples expediente par-
lamentar, dada a exigência de quo-
rum elevado para a sua rejeição, 
pela Câmara. Além disso, abrevia-se 
o processo de votação do orçame~to. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
(Observação: O parecer do Sub-Rela-

tor consta como sendo dado à Emenda 
n.0 838 (1 a 4) o que deve ser entendido 
como êrro de publicação). 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 838/9 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO VI - SE-
ÇAO VI - Do Orçamento 

Art. 68, § 2.0 , letra "a" 
Eliminar o vocábulo "consolidada". 
Justificação 
Redação mais apropriada. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-
concelos Tôrres: contrário (Obs.: O pa-
recer do Sub-Relator consta como sen-
do dado à Emenda n.0 838 (1.0 a 4) o que 
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deve ser entendido como êrro de publi-
cação). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 838/10 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I - CAPíTULO VI - SE-
ÇAO VII - Da Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária 

Art. 71, § 5.0 

Acrescentar um parágrafo quinto ao 
art. 71, com a seguinte redação: 
"§ 5.0 - O Tribunal de Contas, ex 
officio ou mediante aprovação do 
Ministério Público ou dos auditores 
financeiros, se verificar a ilegalida-
de de qualquer despesa, inclusive as 
decorrentes de contratos, aposenta-
dorias, reformas e pensões, poderá: 
a) assina r prazo compatível para 

que o órgão da administração pú-
blica adote as providências neces-
sárias ao exato cumprimento da 
lei; 

b) em caso de não-atendimento, de-
terminar a sustação, no que se re-
fere a aposentadorias, reformas e 
pensões, da execução de ato que 
repute ilegal, e, com relação aos 
contratos, solicitar ao Congresso 
Nacional que determine a susta-
ção da execução ou as medidas 
que julgar adequadas para asse-
gurar o cumprimento dos objeti-
vos legais." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário (Obs.: O pa-

recer do Sub-Relator consta como sendo 
dado à Emenda n.0 838 (1 a 4) o que de-
ve ser entendido como êrro de publica-
ção). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N,0 838/11 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I- CAPíTULO VII- SE-
ÇAO II - Das Atribuições do Pre-
sidente da República 
Art. 81, n.0 XVII 
Substituir o vocábulo "proposta" por 
"projeto". 
Justificação 
Redação mais adequada. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: contrário. 

"1. Visa a emenda a substituir o vo-
cabulo "proposta" por "projeto" no 
inciso XVII, do art. 81, que se refere 
à proposta de orçamento, cuja re-
messa à Câmara é de competência 
do Presidente da República. 
2. Na Constituição de 1934 (art. 50, 
§ 1.0 )' como na vigente (art. 87, xvn' 
e ainda na Emenda Constitucional 
n.0 8, de 1964, a expressão usada é 
"proposta", relativamente ao orça-
mento. 
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 or-
çamentário, se o Presidente não 
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remeter a proposta dentro do prazo, 
ou adotar, apenas para efeito de exa-
me e emendas posteriores, como pro-
jeto seu, a proposta do Poder Exe-
cutivo". 
4. Assim, no caso do orçamento, 
aquilo que o Presidente remete ao 
Congresso não é um projeto, mas 
uma proposta, fundada na qual a 
Comissão de Orçamento elabora o 
seu projeto. 
5. Essa tem sido a tradição em nos-
so direito constitucional, e não en-
contro razões para modificá-lo. 
6. Resta, oportunamente, conciliar 
a redação dos arts. 67 e 81, XVII, do 
projeto, para adotar também naque-
le o vocábulo "proposta". 
7. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., páginas 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 838/12 

Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I- CAPíTULO VII- SE-
ÇAO li - Das Atribuições do Presi-
dente da República 

Art. 81, n.0 XXI 

Acrescentar o n.0 XXI, com a se-
guinte redação: 
"dispor sôbre a organização e o fun-
cionamento da administração fe-
deral, respeitando o disposto nos 
números II e III do art. 45." 

Justificação 
A emenda torna explícita a compe-
tência do Poder Executivo para auto-
organizar-se, à semelhança dos de-
mais podêres; resguarda o princípio 
da independência e harmonia dos 
podêres, vedando a intromissão de 
um na área das atribuições privati-
vas dos demais. A remissão ao art. 45, 
n.os II e III, é feita por motivos 
óbvios que dão ao Congresso Nacio-
nal o contrôle da despesa pública. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: contrário: 

"1. Pretende a emenda incluir, no 
art. 81, do projeto, um inciso que dá 
ao Presidente da República compe-
tência privativa para dispor sôbre a 
organização e o funcionamento da 
administração federal. 
2. O ilustre autor da emenda justi-
fica-a com a alegação de que deve 
caber ao Poder Executivo auto-orga-
nizar-se, à semelhança dos demais 
Podêres, resguardando-se, assim, o 
princípio da independência e harmo-
nia, vedada a intromissão de um na 
área de atribuições privativas dos de-
mais. 
3. Há, data venia, equívoco na fun-
damentação da emenda. Os Podêres 
não se auto-organizam. O judiciário 
organiza os serviços auxiliares dos 
Tribunais (art. 108, II), isto é, as Se-
cretarias dos órgãos dirigentes do 
Poder, regulando, no Regimento In-
terno, o funcionamento delas. Não 
lhe cabe dispor sôbre a organização 
e o funcionamento da justiça- isso 
constitui matéria de direito proces-
sual e da lei de organização judiciá-
ria. Do mesmo modo, as Câmaras do 
Poder Legislativo, que organizam 
suas Secretarias e regulamentam a 
disposição da Constituição sôbre o 
funcionamento delas (art. 31). 
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4. Essas mesmas atribuições já tem 
o Executivo que, pelo poder de regu-
lamentar (art. 81, I!), expede regu-
lamentos e regimentos que dispõem 
sôbre o funcionamento de seus ór-
gãos auxiliares e das Secretarias de 
Estado. 
5. Opino pela rejeição da emenda. 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 838/13 

Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I - CAPíTULO VII - SEÇAO 
VII - Dos Funcionários Públicos 

Art. 95, § 3. 0 

Acrescentar, depois do vocábulo "co-
missão", entre vírgulas, a expressão 
"eletivos". 

Justificação 

A inclusão dos cargos eletivos, no 
caso, guarda coerência com as de-
mais hipóteses previstas na redação 
do projeto. 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 838/14 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I - CAPíTULO VII - SEÇAO 
VII - Dos Funcionários Públicos 

Art. 98, § 2.0 

Incluir, após a expressão "carreira 
diplomática", os vocábulos "e do ma-
gistério superior". 
Justificação 
A emenda se ajusta ao texto do pro-
jeto e corresponde ao que já ficou 
estabelecido, em legislação ordiná-
ria, quanto ao magistério superior. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 838/15 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I - CAPíTULO VIII - SEÇAO 
III - Dos Tribunais Federais de Re-
cursos 

Art. 115, letras "b" e "c" 
Substituir a expressão "Diretor-
Geral do Departamento Federal de 
Segurança Pública" pelo seguinte: 
"responsável pela direção da Policia 
Federal". 

Justificação 
O art. 8.0 , n.0 VII, usa da expressão 
"polícia federal", que é genérica; a 
emenda facilitará a mudança de 
denominação, por lei ordinária, do 
órgão incumbido dessa tarefa poli-
cial. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: favorável (Obs.: O 
Parecer do Sub-Relator é à Emenda 
n.0 838, sem indicação de itens). 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 838/16 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TÍTULO III - Da Ordem Econômica e 
Social 

Art. 158, I 
Acrescentar, depois do vocábulo 
"trabalhador", a expressão: 

"bem como o salário-família". 
Justificação 
A legislação vigente já distingue o 
salário-mínimo do trabalhador do 
salário-família; a emenda mantém 
a situação atual. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho; favorável. 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA), 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 

Câmara: 204 sim X 4 não e 2 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., págs. 7141733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol'! pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.o vol., pág. 738.) 

EMENDA N,0 838/17 

Autor: Senador Eurico Rezende 

TÍTULO III - Da Ordem Econômica e 
Social 

Art. 161, § 1.o 

Acrescentar, depois do vocábulo "fe-
deral", a expressão: 

"na forma da lei". 
Justificação 

A emenda visa a afastar dúvidas 
suscitadas quanto às concessões ou 
autorizações previstas no mesmo 
d_ispositivo, tornando expresso que a 
lei estabelecerá os critérios, condi-
ções e têrmos para sua outorga. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: pela prejudicialidade. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

El\IENDA N.0 838/18 

Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO IV- Da Família, da Edu-
cação e da Cultura 
Art. 167, § 2.0 

Substituir o vocábulo "ramos" por 
"graus". 

Justificação 
Redação mais adequada. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 862. 
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O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 838/19 

Autor: Senador Eurico Re2:ende 

TíTULO IV - Da Família, da Edu-
cação e da Cultura 

Art. 167, § 3.0 

Redigir desta forma o dispositivo: 
"§ 3.0 - O ensino primário oficial 
é gratuito para todos; o poder pú-
blico concederá bôlsas aos estu-
dantes de grau médio ou superior, 
carentes de recursos, que demons-
trem efetivo aproveitamento, exi-
gido o posterior reembôlso dêste 
último grau." 

Justificação 

A emenda acrescenta as palavras 
iniciais e mantém as demais expres-
sões do projeto. A conveniência do 
acréscimo é óbvia, quanto à gratui-
dade do ensino primário oficial. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Dj alma Marinho: pela prej udicialidad ':!. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecP.r 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 838/20 

Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO V - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias 
Art. 175 

Acrescentar, depois do vocábulo 
"catedráticos", a expressão: 

"e titulares de ofício de justiça". 
Justificação 
A emenda resguarda a vitaliciedade 
dos titulares de ofício de justiça, 
nomeados até à vigência da nova 
Constituição, como o fêz em relação 
aos catedráticos, uma vez que am-
bas as classes dela gozavam, nos 
têrmos do art. 187 da Constituição 
de 1946. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 838/21 

Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO V - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias 
Art. 177 

Acrescentar um parágrafo único, 
com a seguinte redação: 

"Ficam excluídos da limitação es-
tabelecida no art. 64, § 5.o, os cré-
ditos especiais ou extraordinários 
vigentes em 15 de março de 1967." 

Justificação 
O art. 64, § 5.0 , restringe a vigência 
de créditos especiais e extraordiná-
rios ao exercício financeiro, como 
norma geral; convém ressalvar os 
créditos já abertos, com prazos em 
curso, que fogem à regra nova. 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 528. 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 838/22 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO V - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias 
Art. 180 
Substituir a redação do projeto pe-
la seguinte: 

"esta Constituição será promulga-
da, simultâneamente, pelas Mesas 
das Casas do Congresso Nacional 
e entrará em vigor no dia 15 de 
março de 1967'~ 

Justificação 
A emenda simplifica a promulgação, 
a exemplo do que se tem feito com 
a das Emendas à Constituição. 
Eurico Rezende (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
o parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorá-
vel. 

Emenda aprovada na 39:a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, ~uivo os destaques). (Anais, 
4.o vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 839/1 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO VIII 
SEÇAO I 
Acrescente-se após o art. 110: 

"Art. - A lei federal e a estadual 
providenciarão seja a organização 
judiciária descentralizada e es-
truturada em carreira; as peque-
nas causas e infrações deverão 
ser julgadas por juízes distritais, 
em forma sumaríssima e oral." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 839/2 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Suprima-se o § 2.0 do art. 106. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: contrá-

rio. 
Emenda rejeitad~ na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de {.mendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 839/3 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Substitua-se no art. 107, I, a ex-
pressão "salvo o magistério", por 
"salvo um cargo de magistério". 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 839/4 
Autor= Senador Eurico Rezende 
Substitua-se na letra g do art. 112, 
I, "de" por "das". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.o vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 839/5 
Autor: Senador Eurico Rezende 

Acrescente-se à letra h do art. 112, 
I, após o ponto e vírgula: 

"e quando houver o risco de se 
consumar a violência, antes que 
outro juiz ou tribunal possa co-
nhecer do pedido". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
judicialidade. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 839/6 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescente-se à letra b do número 
11, art. 112, após "domiciliadas", as 
expressões: "ou residentes". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 839/7 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescente-se, no art. 117, 11, após 
"domiciliada": "ou residente". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

A da ucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator, foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 839/8 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescente-se no art. 117 o seguinte 
item: 

"IX - as questões de direito ma-
rítimo e de navegação, inclusive a 
aérea." 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relutar-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 839/9 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescente-se ao art. 117 o seguinte 
item: 

"X - os crimes de ingresso ou 
permanência irregular de estran-
geiro; a execução das cartas 
rogatórias após o exequatur e das 
sentenças estrangeiras após a ho-
mologação; as causas referentes à 
nacionalidade, inclusive a respec-
tiva opção, e à naturalização." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
f a vará vel, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 839/10 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Altere-se o § 1.0 do art. 161, acres-
centando após "federal" as pala-
vras "na forma da lei", e após as pa-
lavras finais: "no país", acrescen-
tem-se: "com a participação obriga-
tória, fixada na mesma lei, de brasi-
leiros na administração e no capi-
tal." 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA). 
Aprovado na 42.6 Sessão (Anais, 4.o 

vol., pág. 572/4). 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas (ARENA). 
Apresentado e aprovado na 52.6 Ses-

são. (Câmara: 215 sim X 3 não e 6 abs-
tenções). (Anais, 4.0 voL, págs. 762 a 
773.) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA). 

Apresentado e aprovado na 52.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., pág. 774.) 

Emenda rejeitada na 52.6 Sessão. 
(Câmara: 11 sim X 206 não e 8 absten-
ções). (Anais, 4.0 vol., pág. 777.) 

EMENDA N.0 839/11 
Autor: Senador Eurico Rezende 

DA ORDEM ECONôMICA E SOCIAL 
Acrescente-se: 

"Art. - O regime dos bancos de 
depósito, das emprêsas de seguro, 
de capitalização e de fins análo-
gos será o estabelecido em lei, que 
fixará a participação obrigatória 
de brasileiros na administração e 
no capital". 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, 
Djalma Marinho: favorável. 
3-1-67). 

Deputado 
(Ret. de 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.o vol., págs. 539, 
544 a 548.) 
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EMENDA N.0 839/12 

Autor: Senador· Eurico Rezende 
TíTULO I - CAPíTULO I 

Substitua-se, no art. 3.0, III, a ex-
pressão "plataforma continental" 
por "plataforma submarina". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
.os destaques). {Anais, 4.0 vol., págs. 539. 
544 a 548.) 

El\IENDA N.0 839/13 

Autor: Senador Eurico Rezende 

O art. 7.0 passa a ter a seguinte re-
·dação: 

"Art. 7.0 - O Brasil só recorrerá 
à guerra se não couber ou se ma-
lograr o recurso a negociações 
diretas, ao arbitramento ou aos 
meios pacíficos de solução dos 
conflitos, estabelecidos pelo direi-
to internacional; e em caso ne-
nhum se empenhará em guerra de 
conquista, direta ou indiretamen-
te, por si ou em aliança com outro 
Estado." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favoráver. 
Requerimento de destaque {ARENA). 
Aprovado na 42.a. Sessão (Anais, 4.0 

vol., pág. 572/4.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas {ARENA). 

Apresent?.do e aprovado na 52.a. Ses 
\áo. {Câmara: 215 sim X 3 não e 6 at,_ 
tençõ::s). {Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 
773.) 

Requerimento para votação em globo 
{ARENA). 

Apresentado e aprovado na 52.a. Ses-
são. {Anais, 4.0 vol., pág. 774.) 

Emenda rejeitada na 52.a. Sessão. 
{Câmara: 11 sim X 206 não e 8 absten-
ções). (Anais, 4.0 vol., púg. 777.) 

EMENDA N.0 839/14 

Autor: Senador Eurioo Rezende 
CAPíTULO II 

Acrescente-se ao art. 8.0 a seguinte 
alínea, que passa a ser a de núme-
ro I: 

"fixar os limites do território na-
cional, inclusive regular, por lei ou 
ato do Poder Executivo, o espaço 
aéreo e a extensão das águas ter-
ritoriais, das zonas contígua e de 
pesca e da plataforma submari-
na." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a. Sessão {vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). {Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 839/15 

Autor: Senador Eurico Rezende 
O § 2.0 do art. 1.0 passa a ter a se-
guinte redação: 

"§ 2.0 - A bandeira, o hino, o es-
cudo e as armas nacionais, simboli-
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zando a unidade da Pátria, são de 
uso comum e obrigatório, que a lei 
regulará." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão, <vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 839/16 
Autor: Senador Eurico Rezende 

CAPíTULO VI 
Acrescente-se ao n.0 I do art. 46, após 
a palavra "tratados": "convenções e 
atos internacionais". 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 839/17 
Autor: Senador Eurico Rezende 
No art. 54, II, substitua-se a palavra 
"cidadania" por "direitos políticos". 

Tramitação · 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável em parte: -
839 - (17 - em parte, mantendo a ex-

pressão direitos políticos e rejeitando ci-
dadania. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte. 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 
a 534.) 

EMENDA N.0 839/18 
Autor: Senador Eurico Rezende 
CAPíTULO VII 
Acrescente-se ao art. 93 o segUinte 
parágrafo: 

"Serão providos somente por bra-
sileiros na tos os cargos da carreira 
de diplomatas, os de Embaixado-
res e outros, determinados nesta 
Constituição." 

Tramitação 
Parecer da Comissão: Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA), 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 577.) 

Requerimento de preferêncià para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 53.a Sessão. 
(Câmara: 219 sim e 4 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 781 a 792.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
53.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 792/3) 

Emenda aprovada na 53.a Sessão. (Câ-
mara: 224 sim e 4 abstenções). (Senado: 
48 sim). (Anais, 4.0 vol., págs. 796/8). 

EMENDA N.0 839/19 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescente-se ao art. 90 o seguinte 
parágrafo: 

"a carreira de Oficial do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica é 
privativa dos brasileiros natos." 
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Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA), 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 577.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 53.a Sessão. 
(Câmara: 219 sim e 4 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 781 a 792.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
53.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 792/3.) 

Emenda aprovada na 53.a Sessão. (Câ-
mara: 224 sim e 4 abstenções. (Senado: 
48 sim). (Anais, 4.0 vol., págs. 796/8.) 

EMENDA N.0 839/20 

Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO III 

Art. 158 "caput" 
Dê-se a seguinte redação: 

"Art. 158 - A Constituição asse-
gura aos trabalhadores, inclusive 
aos avulsos, nos têrmos da lei, 
os seguintes direitos:" 

Eurico Rezende (seguem-se 19 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 681/17. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
Judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 840/1 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Art. 108, 11 

Incluir, depois da expressão "Poder 
Legislativo", os vocábulos: "por in-
termédio do Poder Executivo". 
Justificação 
A emenda visa a resguardar o prin-
cípio da paridade de vencimentos, 
inscrito no art. 104 do projeto, pos-
sibilitando ao Poder Executivo pres-
tar as informações que julgar úteis, 
ao encaminhar a mensagem ao Po-
der Legislativo. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 840/2 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Art. 23 

Suprima-se a expressão "nos res-
pectivos territórios", constante do § 
8.0 

Art. 24 
Suprima-se a expressão "no seu ter-
ritório", constante da letra c do § 
1.0 do art. 24. 

Justificação 

Tais disposições, cuja supressão a 
emenda objetiva, são atentatórias 
aos interêsses da grande maioria 
dos Municípios brasileiros. Os dis-
positivos, como estão redigidos, irão 
beneficiar apenas os centros comer-
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ciallzadores, em detrimento dos Mu-
nicípios produtores. Seria um ato de 
odiosa injustiça tributária. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
j udicialldade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 840/3 
Autor: Senador Eurico Rezende 

Acrescente-se à alínea d, do item 
III, do art. 19, após a palavra "jor-
nais": "e periódicos". 
Justificação 
Trata-se de uma isenção justa e que 
vem, tradicionalmente, sendo atri-
buída às nossas revistas, com refle-
xos patentes em favor do desenvol-
vimento cultural do povo brasileiro. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 63. 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 40.á Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 840/4 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Art. 15 

Dê-se ao § 2.0 a seguinte redação: 
"§ 2.0 - A remuneração dos verea-
dores será regulada em lei federal, 
que fixará, proporcionalmente à ren-
da tributária própria do Município, 
os seus índices máximos, tomando-
se por base o exercício financeiro do 
ano anterior à sua decretação." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Wilson 
Gonçalves) aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário ... , 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.3 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.3 Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 840/5 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Art. 95 

Dê-se ao § 2.0 a seguinte redação: 
"§ 2.0 - A proibição de acumular se 
estende a cargos e funções da admi-
nistração pública centralizada e au-
tárquica.'' 
Justificação 

A Constituição de 1946, em seu arti-
go 185, dispondo sôbre a acumulação 
de cargos, não incluiu as emprêsas 
públicas nem as sociedades de. eco-
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nomia mista. O Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis da União, res-
tringindo a amplitude do texto cons-
titucional, veio estender o regime de 
proibição a empregos (e não cargos) 
de sociedades de economia mista. A 
estas e às emprêsas públicas, que 
agem no campo privado e com per-
sonalidade jurídica de direito priva-
do, não deve ser estendido o regime 
proibitivo de acumulação. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Wilson 

Gonçalves) a pro v a do na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
S5.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821.) 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.o vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 841 

Autor: Senador Manoel Villaça 

Art.145 

Redija-se o item III: 

"Art. 145- ...................... . 
111 - de prefeito para: 

a) governador; 
b) prefeito; 
c) senador, deputado ou vereador, 

salvo se já tiverem exercido man-
dato eletivo pelo mesmo Estado 
ou Município." 

Manoel Villaça (seguem-se 18 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: favorável em parte: 

Emenda n.0 841. Pela aprovação 
quantos às letras "a" e "b"; pela re-
jeição no que se prende à letra "c", 
pois esta alarga demais a regra im-
peditiva." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte (Quanto às letras a e b). 

Requerimento de destaque (emendas 
com parecer f a v o r á v e I em parte) -
(ARENA). Aprovado na 42.8 Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 
Apresentado e aprovado na 52.8 Sessão. 
(Câmara: 215 sim X 3 não e 6 absten-
ções.) (Anais, 4.0 vol., págs. 762 e 773.) 

Requerimento para votação . em globo 
(ARENA). Apresentado e aprovado na 
52.8 Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 774.) 

Emenda rejeitada na 52.8 Sessão. 
Câmara: 11 sim X 206 não e 8 absten-
ções.) 
(Anais, 4.0 vol. pág. 777.) 

EMENDA N.0 842 
Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Art. 142, § 1.o 

Substitua-se pelo que se segue e 
acrescentem-se dois outros: 
"Art. 142 - ...................... . 
§ 1.0 - A suspensão dos direitos po-
líticos nos casos previstos neste ar-
tigo determina a suspensão do exer-
cício de mandato eletivo, cargo ou 
função pública; e a perda dos mes-
mos direitos acarreta simultânea-
mente a perda de mandato eletivo, 
cargo ou função pública. 
§ 2.0 - A lei complementar poderá 
impor outras restrições ou interdi-
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ções àqueles que perderam ou tive, 
ram suspensos os seus direitos polí-
ticos. 
§ 3.o- Na hipótese de suspensão 
dos direitos políticos em virtude de 
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 pú-
blica." 
Wilson Gonçalves (seguem-se 20 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
P a r e c e r do Sub-Relator, Senador 

Wilson Gonçalves: prejudicada pela 
Emenda n. 0 681/14. 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 843/1 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Art. 8.0 , V 

Redija-se: 
"Art. 8.0 - ••••••••••••••••••••• • • • 

V - permitir que fôrças estran-
geiras transitem pelo território 
nacional ou nêle permaneçam 
temporàriamente nos casos previs-
tos em lei complementar." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável à exclusão do 
qualificativo "complementar". 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a. Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 843/2 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Art. 8.0 , VII 

Redija-se: 
"Art. 8.0 - ...................... 
VII- organizar e manter a poli-
cia federal com a finalidade de 
prover: 
a) os serviços de polícia maríti-

ma, aérea e de fronteiras; 
b) a apuração de infrações pe-

nais contra a segurança nacio-
nal, a ordem política e social, 
ou em detrimento de bens, ser-
viços e interêsses da União, 
assim como de outras Infrações 
cuja prática tenha repercussão 
interestadual e exija repressão 
uniforme, segundo se dispuser 
em lei complementar; 

c) a censura de diversões pública." 
Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: favorável à exclusão do 
qualificativo "complementar". 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte. 

843/2 - "VIII - organizar e man-
ter a polícia federal com a finali-
dade de prover; a) às serviços de 
polícia marítima, aérea e de fron-
teiras; b) a apuração de infrações 
penais contra a segurança nacional, 
a ordem política e social ou em de-
trimento de bens, serviços e interês-
ses da União, assim como de outras 
infrações cuja prática tenha reper-
cussão interestadual e exija repres-
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são unifonne, segundo se dispuser 
em lei; c) a censura de diversões pú-
blicas" (art. 8.0 , inciso VII). 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534). 

EMENDA N.0 843/3 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Art. 8.0 

Inclua-se o seguinte parágrafo, que 
será o primeiro: 

"§ 1.0 - Os planos nacionais de 
viação, educação, saúde e desen-
volvimento regional dependerão 
de lei." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA), 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.o vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738). 

EMENDA N.0 843/4 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Art. 10 

Redija-se o item V, letra c: 
"Art. 10- ...................... . 
V- ............................ . 
c) adotar medidas ou executar 

planos econômicos ou financei-

ros em contrário às diretrizes 
estabelecidas pela União atra-
vés de lei." 

Wilson Gonçalves (seguem-se 19 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer favorável, salvo os destaques). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 844 

Autor: Deputado Aureo Mello 
TíTULO V - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias 

"Art. 180 - Cento e vinte dias 
após a publicação da presente 
Constituição, serão procedidas 
eleições no Distrito Federal e nos 
Territórios, para escolha de Sena-
dores e Deputados Federais, sendo 
três Senadores e sete Deputados 
Federais no Distrito Federal e dois 
Deputados Federais em cada Ter-
ritório. 
§ 1.0 - No Distrito Federal, o Se-
nador menos votado terá o man-
dato de quatro anos, a ser con-
cluído em 31 de janeiro de 1971. 
§ 2.0 - A Justiça Eleitoral com-
petem as providências no senti-
do da realização das eleições, ado-
tado o regime da cédula única. 
§ 3.0 - É dispensada a exigência 
de domicílio eleitoral aos candi-
datos a Senador e Deputado no 
Distrito Federal." 

Justificação 
Cento e vinte dias é um prazo ra-
zoável para serem procedidas elei-
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ções no Distrito Federal e nos Ter-
ritórios, para escolha de Senadores 
e Deputados Federais, nos têrmos 
desta e da emenda aos arts. 40 e 42, 
que vimos de apresentar. 
Evidentemente, por ser o Distrito 
Federal um condomínio eleitoral, 
não deve ser exigido o chamado 
"domicílio eleitoral", o que se faz 
mister nos Territórios. 
O regime da cédula única nos pare-
ce o mais indicado para o presente 
caso. 
Aureo 1\lello (seguem-se 104 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino), aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.0 vol., pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55. a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs ..... . 
820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 s 845/1 e 845/2 

Autor: Deputado Aureo l\lello 

Leia-se: 

"Art. 40- ...................... ··· 
§ 4.o - o Distrito Federal terá sete 
Deputados e três Senadores e cada 
Território terá três Deputados. 
•••••• o o o ••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 42- ........ · · · ·· · · · · · ·· · ··· · 
§ 1.o _o Distrito Federal e cada Es-
tado elegerão três senadores, com 
mandato de oito anos, renovando-se 
a representação, alternadamente, 
por um e por dois terços." 

Justificação 
Justifica-se a presente emenda pelo 
fato de o Distrito Federal ter eleito-
rado e não ter representação no Con-
gresso Nacional, sendo que os seus 
eleitores, presentemente, sob o regi-
me de eleições indiretas para Pre-
sidente da República e Vice-Presi-
dente, não têm em quem votar. ~sse 
fato, por si só, já se constitui em 
anomalia jurídica. Além disso, é de 
tradição da legislação brasileira o 
Distrito Federal contar com a suare-
presentação parlamentar. 

Com relação aos Territórios, ao au-
mentar para três o número de depu-
tados, visa-se a ampliar as perspecti-
vas administrativas, política e demo-
cráticas dos mesmos, onde, às vêzes, 
quando o seu representante está in-
compatibilizado com o Govêrno, ou 
por não ser do Partido do Executivo, 
ou ao qual pertence o Chefe do Exe-
cutivo, fica o Território sem uma re-
presentação imparcial junto ao mes-
mo, dando-se a recíproca quando a 
representação territorial é em oposi-
ção ou em pluralidade. 
Aureo l\lello (seguem-se 104 assina-
turas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (João Her-

culino) aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 
4.o vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário .... 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., páginas 
820/821.) 
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Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 846 
Autor: Senador Eurico Rezende 
No Título V -Das Disposições Ge-
rais e Transitórias, inserir o art. 172, 
renumerando-se os seguintes: 

"Art. 172 - No exercício de 1967, a 
percentagem da arrecadação que 
constituir receita da União, a que se 
refere o art. 25, será de 86% (oiten-
ta e seis por cento), cabendo o res-
tante, em partes iguais, ao Fundo 
de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal, e ao Fundo de Par-
ticipação dos Municípios, respecti-
vamente." 

Justificação 

O exame atento do capítulo sôbre o 
Sistema Tributário levou o autor ao 
cálculo de sua repercussão sôbre o 
Orçamento para 1967, votado e san-
cionado com equilíbrio entre a Re-
ceita e a Despesa. A conclusão é a 
de que, ainda no próximo exercício, 
o Tesouro Federal não poderá pres-
cindir de um pouco mais do percen-
tual mencionado no art. 172 do pro-
jeto, sob pena de comprometer o 
equilíbrio orçamentário, elemento-
base no combate ao resíduo inflacio-
nário que ainda perdurará. 
Um acréscimo temporário de seis por 
cento na participação da União na-
quele tributo não onerará por de-
mais os Estados e Municípios, pois, 
através de outras emendas que es-
tamos apresentando, essa aparente 
diminuição é compensada. A inspi-
ração da presente emenda é realista 
visando a preservar o equilíbrio or-
çamentário, a duras penas consegui-
do depois de longa perseguição. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
o parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA e 

MDB) - coincidente - Deferido pela 
Presidência na 41.a Sessão. (Anais, 4.0 

vol., pág. 561 e 579). 
Requerimento de preferência para 

emendas destacadas (ARENA) apresen-
tado e aprovado na 5o.a Sessão. (Câma-
ra: 207 sim X 2 não e 5 abstenções.) 
(Anais, 4.0 vol., págs. 743 a 748.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
5o.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 748.) 

Emenda aprovada na 5o.a Sessão. (Câ-
mara: 219 sim e 5 abstenções. Senado: 46 
sim.) (Anais, 4.0 vol., pág. 751.) 

E~iENDA N.0 847 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Adite-se ao art. 162 o seguinte pará-
grafo: 

"§ 4.0 - Sem prejuízo do que dis-
põe o § 2.0 do art. 19, a lei poderá, 
nos casos de simultâneo exercício 
de atividade pública e exploração 
de atividade econômica, estabelecer 
distinções quanto à forma de inci-
dência tributária." 

Justificação 
Determina o art. 162 do Projeto de 
Constituição que as atividades eco-
nômicas serão preferencialmente or-
ganizadas e exploradas por emprêsas 
privadas, sendo que na hipótese de o 
Estado atuar diretamente - para 
suplementar a iniciativa privada -
as suas entidades serão subordina-
das aos mesmos princípios aplicáveis 
àquelas, inclusive quanto ao regime 
tributário, em determinados casos de 
atividades não-monopolizadas. 
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O princípio parece não comportar 
objeções, mas a forma de expressão 
usada poderá conduzir a uma ampli-
tude de tributação não desejada e 
até contrária ao espírito da norma, 
no caso - como é, por exemplo, ~ do 
Banco do Brasil - de simultâneo 
exercício de atividade pública, de in-
terêsse direto do próprio Govêrno, e 
exploração de atividade econômica, 
em caráter supletivo e pioneiro. 
No âmbito federal, o problema ainda 
seria passível de correção a posterio-
ri, mediante adequada definição em 
lei ordinária. Mas, no que concerne 
aos tributos aplicados pelos Estados 
e Municípios, poderia ocorrer ônus 
para a própria União, já que as en-
tidades atingidas, justamente por te-
rem de conduzir-se em regime estri-
tamente empresarial, não poderiam 
deixar de repassar-lhe os encargos. 
Para obviar êsses inconvenientes -
que assumem especial relevância em 
face da magnitude dos valôres repre-
sentativos das atividades em causa 
-, é de tôda conveniência a presente 
emenda, acrescentando ao referido 
art. 162 um nôvo parágrafo. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (Wilson 

Gonçalves), aprovado na 42.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 577.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plcn:J.rio 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs 820/821.) 

Emenda rejeitada na 55.6 Sessão. (Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 848 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Adite-se ao art. 157 o seguinte pará-
grafo; 

"§ 9.0 
- A União, mediante let 

complementar, poderá estabelecer 
regiõe3 metropolitanas, constituí-
das por M:unicípios que, indepen-
dentemente de sua vinculação ad-
ministrativa, integrem a mesma 
comunidade sócio-econômica, vi-
sando à realização de serviços 'ie 
interêsse comum." 

Justificação 

As regiões metropolitanas consti-
tuem hoje em dia uma realidade ur-
banística que não pode ser desco-
nhecida das administrações moder-
nas, nem omitidas no planejamen-
to regional. Por regiões metropoli-
tanas, entendem-se aquêles Municí-
pios que gravitam em tôrno da 
grande cidade, formando com esta 
uma unidade sócio-econômica, com 
recíprocas implicações nos seus ser-
viços urbanos e interurbanos. As-
sim sendo, tais serviços deixam de 
ser de exclusivo interêsse local, por 
vinculados estarem a tôda a comu-
nidade metropolitana. Passam a 
constituir a tessitura intermunici-
pal daquelas localidades, e, por isso 
mesmo, devem ser planejados e exe-
cutados em conjunto por uma admi-
nistração unificada e autônoma, 
mantida por todos os Municípios da 
região, na proporção de seus recur-
sos, e se êstes forem insuficientes, 
hão de ser complementados pelo 
Estado e até mesmo pela União, por-
que os seus benefícios também se 
estendem aos governos estadual e fe-
deral. Eis por que a emenda propõe 
o reconhecimento constitucional des-
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sa realidade, possibilitando a unifi-
cação dos serviços intermunicipais de 
regiões metropolitanas, subvenção 
estadual e federal, se necessário, pa-
ra o pleno atendimento da imensa 
população que se concentra nessas 
regiões. 
Nações civilizadas já adotaram essa 
técnica administrativa, com exce-
lentes resultados, como é o caso de 
Toronto, Londres e Nova Delhi. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (Senador 

Wilson Gonçalves). Aprovado na 42.a 
Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 572). 

Requerimento de cancelamento de des-
taque (ARENA) apresentado e aprovado 
na 55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 
816/819). 

Emenda aprovada em conseqüência do 
cancelamento de destaque, prevalecen-
do, assim, a aprovação em bloco das 
emendas com parecer favorável, salvo os 
destaques. (Vide 39.a. Sessão - Anais, 4.0 

vol., págs. 523/530/533/534). 

EMENDA N.0 849/1 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I - CAPíTULO VIII 
Ao art. 112, item 11, letra "a" 
Substitua-se a redação do projeto 
pela redação do art. 101, inciso III, 
letra a, da Constituição vigente. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 819/2 
Autor: Senador Eurico Rezende 
TíTULO V 

Incluir um § 3.0 ao art. 183: 

"§ 3.0 - o juiz representante 
classista que servir por mais de 
dez anos na Justiça do Trabalho, 
quando não mais reconduzido, ou 
não capacitado fisicamente, ou em 
razão da idade, terá direito a uma 
pensão proporcional ao tempo de 
serviço prestado, com base no seu 
último vencimento, no cargo 
ocupado." 

Justificação 

A função do classista, pública, cria-
da por lei, com remuneração certa, 
em número determinado, dá ao seu 
titular a qualificação de funcionário 
público na forma das leis vigentes. 

Quando exercida por vários manda-
tos, o titular, já ajustado à função 
de magistrado e por 'lêzes depaupe-
rado pelo longo tempo de exercício, 
não pode reiniciar convenientemen-
te a sua atividade econômica ou 
profissional depois de longo tempo 
de ausência. 
A medida é justa e com precedente 
legislativo, como no caso ocorrido 
com Ministro do próprio Tribunal 
Superior do Trabalho, que obteve 
uma pensão em razão dos muitos 
anos que nêle servira. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
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Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (ARENA), 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 \'ol., 
págs. 579). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714!733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado ~ aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738). 

EMENDA N.0 849/3 
Autor: Senador Eurico Rezende 

TíTULO I - CAPíTULO VIII 
A letra "c", n.0 11, do art. 134: 

Substitua-se o dispositivo pelo se-
guinte: 
"c) somente após dois anos de exer-

cício na respectiva entrância po-
derá o Juiz ser promovido, salvo 
se não houver, com tal requisito, 
quem aceite o lugar vago." 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: favorável. 

o parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vota-
ção em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 4.0 

vol., págs. 524, 530 a 534). 

El\ffiNDA N.0 849/4 
Autor: Senador Eurico Rezende 

Ao art. 119 
Transforme-se o parágrafo único em 
§ 1.0 e acrescente-se um § 2.o com a 
seguinte redação: 

"§ 2.0 - Os juízes militares e to-
gados do Superior Tribunal Militar 
terão vencimentos iguais aos dos 
juízes do Tribunal Federal de Re-
cursos." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela rejeição. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

El\IENDA N.0 849/5 
Autor: Senador Eurico Rezende 

Ao art. 132 
Transforme-se em 1.0 o parágrafo 
único e acrescente-se o seguinte 
§ 2.o: 

"§ 2.0 - Os dissídios relativos a 
acidentes do trabalho são da com-
petência da Justiça ordinária." 

Justificação 
A supressão do parágrafo supracita-
do, que consta da atual Constituição, 
trará como conseqüência inevitável 
conflitos sôbre a competência entre 
a Justiça ordinária e a Justiça do 
Trabalho para julgar a matéria rela-
tiva a acidentes do trabalho, !ato 
que o constituinte de 1946, com ine-
gável acêrto, evitou, não ensejando 
qualquer modificação no sistema 
tradicional, observado desde a pro-
mulgação da primeira Lei de Aciden-



- 916 -

tes do Trabalho - Lei n.0 3. 724, de 
15 de janeiro de 1919 - , mantido 
com a ssgunda lei - Decreto nume-
ro 24.637, de 10 de julho de 1934 -, 
revigorado de maneira categórica e 
explícita pela Consolidação das Leis 
do Trabalho- Decreto-Lei n.0 5.452, 
de 1.0 de maio de 1943 -, que insti-
tiu a Justiça do Trabalho, para, fi-
nalmente, eng1r-se em princípio 
constitucional em 1946. 

A Lei de Acidentes do Trabalho ver-
sa assunto tão especializado que a 
própria União, os Estados, os Mu-
nicípios e as autarquias por êles 
criadas não têm fôro privilegiado. 
Comete, também, às varas de aci-
dentes do trabalho (art. 100) com-
petência para julgar as ações ordi-
nárias regressivas do segurador con-
tra o empregador e vice-versa, bem 
como aquelas contra terceiros civil-
mente responsáveis pelo acidente 
(art. 32). 

Guanabara, São Paulo, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco, 
Bahia e outros Estados, com suas va-
ras especializadas, perfeitamente 
aparelhadas, processam e julgam no 
momento mais de cem mil causas 
relativas a acidentes do trabalho, o 
que torna facílimo prever as conse-
qüências de um hiato no atual sis-
tema. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

'Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
pág. 577). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 

(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820 e 
821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim X 206 não e 6 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 849/6 
Autor: Senador Eurico Rezende 
CAPíTULO VII 
Ao § 2.0 do Projeto de Constituição 
Substitua-se o § 2.0 do inciso II do 
art. 99 pelo seguinte: 

"§ 2.0 - Os proventos da inativi-
dade serão revistos sempre que, 
por motivo de alteraçf.o do poder 
aquisitivo da moeda, se modifica-
rem os vencimentos dos funcioná-
rios em atividade, estabelecendo-se 
o mesmo percentual do aumento 
concedido a êstes." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 84917 
Autor: Senador Eurico Rezende 
CAPÍTULO VI 
Substitua-se, no § 4.0 do art. 65, a 
expressão: "receita tributária", por 
"receita orçamentária, excluídas as 
operações de crédito". 
Justificação 
o § 4.0 do art. 65 dispõe: 
"A despesa de pessoal da União, Es-
tados ou Municípios não poderá ex-
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ceder de cinqüenta por cento da 
respectiva receita tributária." 

Sendo a receita tributária a decor-
rente de impostos, de taxas e da Con-
tribuição de Melhoria, não poderão, 
para as despesas de pesseal, ser con-
sideradas as demais fontes de re-
ceita. 

Pela Discriminação de Rendas cons-
tante do projeto, os 11/Iunicípios terão 
a sua "receita tributária" reduzida 
consideràvelmente, eis que o Impôs-
to Municipal sôbre a circulação de 
Mercadorias, que será durante a sua 
curta existência como tributo muni-
cipal a principal "receita tributária 
do Município" vai desaparecer e, pa-
ra compensar tal perda de receita, 
os Estados entregarão aos Municí-
pios 2C% daquele tributo, que passa-
rá a ser um impôsto de exclusiva 
competência do Estado. 

A transferência que o Estado fará 
ao Município, daquela percentagem 
do impôsto, não será, para o Muni-
cípio, uma "receita tributária", mas 
sim uma "Transferência Corrente", 
pois assim se classifica a receita fa-
ce à Lei Federal n.0 4.320, que esta-
tui normas para a elatoração dos 
orçamentos públicos. ConiOeqüente-
mente, não poderão os Municípios 
contar com recursos suficientes para 
as suas despesas de pessoal, muito 
embora possuam receitas outras que 
para o fim não seriam consideradas. 
As autarquias, por sua vez, não con-
tariam com recurso algum para as 
despesas de pessoal, eis que as mes-
mas não têm "receita tributária"; as 
suas receitas decorrem de "contribui-
ções". 

Do exposto verifica-se a necessida-
de da emenda, providência com a 
qunl, a par da correção do que con-
sideramos um êrro de terminolo:sia 
orçamentária, manter-se-á o princí-
pio consubstanciado no projeto, ou 

seja, redução das despesas de pes-
soal das entidades públicas. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 

O p:::.rccer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessâo (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

Ei'\íENDA N.0 849/8 

Autor: Senador Eurico Rezende 
CAPiTULO VIII 
Ao art. 106, § 2.0 

Suprima-se. 

Justificação 
r~ada recomenda que os membros dos 
tribunais decretem o impedimento 
de seus pares, ainda mesmo por mo-
tivo de intêresse público, dada a 
celeuma que a decisão poderia pro-
vocar, além do natural constrangi-
mento para os julgadores. Além dis-
so, os juízes de qualquer categoria 
sempre responderão pelas suas faltas 
e delitos, na forma da legislação 
comum. O dispositivo proposto, por 
conseguinte, apresenta-se de todo 
inútil e de manifesta inconveniência. 
O assunto, aliás é de economia in-
terna dos tribunais e pode figurar 
no seu Regimento Interno, como 
ocorre com o do Tribunal de Justica 
de Silo Paulo. · 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
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Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.11 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) - (Anais, 4.0 vol., págs. 
544 a 548). 

EMENDA N.0 849/9 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Ao art. 112, n.0 I, letra "b" 

Suprimir a referência ao Tribunal 
de Alçada dos Estados. 

Justificação 
Os crimes comuns e de responsabili-
dade dos membros devem ser excluí-
dos da competência originária do 
Supremo Tribunal Federal e passar 
para a dos Tribunais de Justiça dos 
Estados, pois são êstes os órgãos de 
hierarquia imediatamente superior 
que os indicam, por merecimento e 
antiguidade, para o preenchimento 
das vagas dos Tribunais de Alçada. 
Logicamente, a competência de tais 
crimes deve pertencer aos Tribunais 
de Justiça dos Estados. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. "Aprovada 
para substituir o trecho destacado da 
Emenda 873/11: "pelo voto de 3/4" (art. 
112, I, b). 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., pág. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 849/10 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Ao art. 112, parágrafo único 

Suprima-se. 

Justificação 
Além de vazado em linguagem am-
bígua e confusa, o dispositivo versa 
matéria processual regulada pela Lei 
n.0 3.396/58, que' se acha em plena 
vigência. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Ada ucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.11 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) - (Anais, 4.0 vol., págs. 
514 a 548). 

EMENDA N.0 849/11 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Ao art. 134, 11, letra "a" 
Substitua-se o dispositivo pelo se-
guinte: 

"a) a antiguidade apurar-se-á na 
entrância, assim como o me-
recimento, mediante lista trí-
plice, quando possível." 

Justificação 
A emenda é de tôda pertinência, 
pois nem sempre se torna possível 
organizar lista tríplice para as va-
gas de merecimento na carreira de 
magistratura, sobretudo nos Estados 
mais progressistas, como o de São 
Paulo, onde o quadro da magistratu-
ra se movimenta, por vêzes, com 
grande intensidade, em virtude de 
reformas judiciárias para atender à 
criação de novas comarcas e ao pro-
gresso do Estado. Aliás, o próprio 
projeto prevê, no tocante ao ingres-
so na magistratura, a indicação de 
candidatos, sempre que possível, em 
lista tríplice (art. 134, I). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 849/12 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Ao art. 134, n.0 11, letra "b" 
Substitua-se o dispositivo pelo se-
guinte: 

"b) no caso de antiguidade, o Tri-
bunal poderá recusar o juiz 
mais antigo somente pelo vo-
to da maioria absoluta de 
seus membros, repetindo-se a 
votação até se fixar a indica-
ção." 

Justificação 
O veto, tal como previsto no ante-
projeto é inexeqüível, constituindo 
letra morta. É mister fazê-lo ope-
rante como defesa necessária e im-
prescindível da instituição do Poder 
Judiciário. E por isso propõe-se que 
o veto seja tomado apenas pelo vo-
to da maioria absoluta dos mem-
bros do Tribunal, o que já constitui 
garantia suficiente e justa para o 
magistrado mais antigo, ao mesmo 
tempo que configura uma seguran-
ça para se afastarem os maus ele-
mentos da magistratura. É o crité-
rio, aliás, adotado pela própria 
Constituição para a declaração da 
inconstitucionalidade das leis ou de 
atos administrativos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: prejudicada. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 849/13 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Ao art. 134, 11, letra "c" 
Substitua-se o dispositivo pelo se-
guinte: 

"c) somente após dois anos de 
exerclClO na respectiva en-
trância poderá o juiz ser pro-
movido, salvo quando o inte-
rêsse público exigir a dispen-
sa dêsse estágio." 

Justificação 

O preenchimento de comarcas vagas 
nem sempre pode ficar aguardando 
a conclusão do estágio mínimo dos 
juízes em condições de promoção, 
impondo-se, muitas vêzes, a redução 
do estágio, para atender aos inte-
rêsses superiores da Justiça e da co-
letividade. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA), 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.o vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 
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Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 849/14 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Ao art. 134, n.0 111 
Suprima-se o seguinte período dêsse 
dispositivo do anteprojeto: 

"Havendo Juízes de Tribunais de 
Alçada ou com função permanente 
neste ou no Tribunal de Justiça, 
terão êles a preferência sôbre os 
juízes de entrância, apurando-se a 
antigüidade e o merecimento pela 
mesma regra, sem distinção de 
classes." 

Justificação 
Justifica-se a supressão da alínea 
supra, porque o anteprojeto, logo a 
seguir, na segunda alínea do inciso 
IV do mesmo dispositivo, que reser-
va um quinto da composição de 
qualquer Tribunal a advogados e 
promotores públicos, estabelece que 
as vagas do Tribunal, resultantes do 
afastamento de advogados ou de 
membros do Ministério Público, se-
rão preenchidas, respectivamente, 
por advogados e membros do Minis-
tério Público, indicados por lista trí-
plice. Em conseqüência, como a pri-
meira disposição do inciso III do 
art. 134 favoreceria o entendimento 
de que os juízes do Tribunal de Al-
çada, mesmo os representantes das 
classes de advogados e do Ministério 
Público (visto que não haverá dis-
tinção de classes), concorrerão, pe-
los critérios da antigüidade e do me-
recimento, às vagas dos juízes de 
carreira do Tribunal de Justiça, jun-
tamente com os juízes de carreira, é 
lógico que o segundo dispositivo em 
foco, qual o do inciso IV, propiciaria 

a alteração do quinto constitucional 
em pouco tempo, transformando-o 
em quarto, têrço, metade ou mais. 
E isso em m8.nifesto prejuízo e deses-
tímulo para os magistrados de car-
reira. Eis por que se torna necessá-
ria a supressão ou cancelamento do 
período acima referido relativo ao 
n.0 III do art. 134 do anteprojeto. 

'.framitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adauto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão :Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 849/15 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Art. 134, n.0 IV 
Substitua-se a redação dêsse dispo-
sitivo do anteprojeto pelo seguinte: 

"IV - na composição de qualquer 
Tribunal será preenchido 
um quinto dos lugares por 
advogados e por membros 
do Ministério Público, to-
dos em efetivo exercício da 
profissão, de notório me-
recimento e idoneidade 
moral, com dez anos) pelo 
menos, de prática forense. 
As vagas do Tribunal que 
devem ser providas por 
advogados ou por membros 
do Ministério Público se-
rão preenchidas, respecti-
vamente, por advogados ou 
por membros do Ministério 

Público indicados em lista 
tríplice. Onde houver Tri-
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bunal de Alçada, ao pre-
enchimenro das vagas re-
servadas ao quinro consti-
tucional, nos Tribunais de 
Justiça, poderão concorrer 
os ocupantes das respecti-
vas categorias daquele Tri-
bunal. Os advogados con-
tarão como tempo de ser-
viço exercício da profissão 
para o efeito de aposenta-
doria ou disponibilidade." 

Justificação 

A nova redação do item quarro do 
art. 134 é necessidade imperiosa pa-
ra eliminar as incorreções de que se 
reveste o texto original e ainda para 
ajustá-lo devidamente ao item III 
do mesmo dispositivo. Assim como 
é jusro e legítimo garantir o acesso 
dos membros do quinto constitucio-
nal dos Tribunais de Alçada para os 
Tribunais de Justiça, quando nestes 
se abrirem vagas dessa natureza, não 
se poderá permitir que esta faculda-
de prejudique os juízes de carreira, 
desestimulando-os pela competição, 
dentro dela, dos membros do quinto 
constitucional. As vagas do quinto 
devem ser, pois, ocupadas pelos re-
presentantes das classes dos advoga-
dos e do Ministério Público. ~les, po-
rém, não devem concorrer com os 
juízes de carreira, no rocante às va-
gas dessa espécie, como é óbvio. Por 
outro lado, não se justificaria que a 
contagem do tempo de serviço dos 
advogados, aferida pelo exercício de 
sua profissão, tivesse outro efeito se-
não para a aposentadoria ou dispo-
nibilidade, porquanto a antigüidade 
entre os elementos do quinto cons-
titucional nos Tribunais de Alçada 
não teria sentido e nem efeito prá-
tico. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relaror, Deputado 
Adaucro Cardoso: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques) . (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 849/16 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Ao art. 134, § 1.o 

Redija-se: 
"§ 1.0 - A lei poderá criar, me-
diante proposta do Tribunal de 
Justiça: 
a) Tribunais inferiores de 2.a ins-

tância com alçada em causas 
de valor limitado ou de espécie 
ou de umas e outras." 

Justificação 

É óbvio que os Tribunais inferiores 
de 2.6 instância só devem ser cria-
dos mediante proposta dos Tribu-
nais de Justiça dos Estados, porque 
só êstes possuem exato conhecimen-
to das necessidades da Justiça. E 
calamitoso seria entregar matéria 
de tanta relevância à iniciativa do 
legislador ordinário, que poderia 
ainda sofrer os influxos da política. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA). 

Aprovado na 42.6 Sessão (Anais, 4.o vol., 
págs. 572/574). 
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Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 
Apresentado e aprovado na 52.8 Sessão. 
(Câmara: 215 sim x 3 não e 6 absten-
ções). (Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA). Apresentado e aprovado na 
52.8 Sessão (Anais, 4.0 vol., pág. 774). 

Emenda rejeitada na 52.8 Sessão. (Câ-
mara: 11 sim x 206 não e 8 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 777). 

EMENDA N.0 849/17 
Autor: Senador Eurico Rezende 

Ao art. 134, § 3.0 

Redija-se: 
"Compete privativamente ao Tri-
bunal de Justiça processar e julgar 
os membros do Tribunal de Alçada 
e os juízes de inferior instância, 
nos crimes comuns e nos de res-
ponsabilidade, ressalvada a com-
petência da Justiça Eleitoral 
quando se tratar de crimes eleito-
rais." 

Justificação 
A emenda visa a observar a hierar-
quia dos tribunais nos Estados, co-
mo já se disse em relação à compe-
tência originária do Supremo Tribu-
nal Federal. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 

EMENDA N.0 849/18 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Ao art 134, § s.o 
Substitua-se pelo seguinte: 

"§ 5.0 - Serão inalteráveis a di-
visão e a organização judiciária, 

salvo proposta motivada do Tri-
bunal de Justiça." 

Justificação 
É de tôda conveniência que a inicia-
tiva da alteração da divisão e orga-
nização judiciária pertença aos Tri-
bunais de Justiça, em cada Estado, 
para salvaguardá-lo dos maléficos 
efeitos dos interêsses políticos. 

Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: pela pre-

judicialidade. 
Requerimento de destaque (Wilson 

Gonçalves) aprovado na 42.8 Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 579). 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
55.8 Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 820/ 
821). 

Emenda rejeitada na 55.8 Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826). 

EMENDA N.0 849/19 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Inclua-se, onde convier, a seguinte 
emenda: 

"Fica instituído o Juízo Arbitral 
com a função precípua de dirigir 
as demandas dos magistrados con-
tra a Fazenda Pública do Estado, 
relativamente aos vencimentos e 
vantagens da carreira, na forma 
que a lei especial regular." 

Justificação 
A emenda, de cunho altamente mo-
ral, visa a subtrair tais demandas 
do julgamento do Poder Judiciário 
local, para que os seus membros não 
sofram constrangimentos de ordem 
moral, visto que muitas vêzes os in-
terêsses dos litigantes podem coin-
cidir com os seus, ou ter repercussão 
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geral na carreira. Assim, organizado 
o Juízo Arbitral por lei especial, ha-
verá recurso sàmente para a justiça 
de grau superior, que seria, no caso, 
o Supremo Tribunal Federal. 

Eurico Rezende (seguem -se 17 assina-
turas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

El\ffiNDA N.0 850 

Autor: Senador Eurico Rezende 
No parágrafo único do art. 101 subs-
titua-se a expressão: "ficará desti-
tuído", por: "será exonerado". 

Justificação 
A exoneração, como conceituada na 
legislação corrente, condiz melhor 
com a situação prevista neste artigo, 
razões apresentadas na justificação 
da emenda ao art. 93, § 2.0 

Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Accioly Filho: favorável. 
"1. Propõe a emenda substituir, no 
artigo 101, parágrafo único, o vocá-
bulo "destituição" por "exoneração." 
2. A expressão "destituição" é em-
pregada no direito administrativo 
brasileiro para o caso de vacância de 
função gratificada (art. 77, do Esta-
tuto dos Funcionários Públicos). 

3. Opino pela aprovação da emenda 
Deputado Accioly Filho, Sub-Re-

lator." 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão 1\llsta: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 4.o 
vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 851 

Autor: Senador Eurico Rezende 

No art. 93, § 2.0 , substitua-se a pala-
vra: "demissão", por "exoneração". 

"§ 2.0 - Prescinde de concurso a 
nomeação para cargos em comis-
são, declarados em lei, de livre 
nomeação e exoneração." 

Justificação 

Na legislação atual, o têrmo "demis-
são" tem significado de pena dis-
plinar que não é o que se pretende 
neste parágrafo. Assim, a substitui-
ção dêste têrmo por "exoneração" 
atende melhor ao escopo visado. 

Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: favorável. 

"1. A emenda substitui o vocábulo 
"demissão" por "exoneração", no 
art. 93, § 2.0 , do projeto. 
2. Trata-se da emenda de redação, 
que ajusta melhor o projeto à termi-
nologia técnica do direito adminis-
trativo. 

3. Opino pela aprovação da emen-
da - Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 
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O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques).- (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 852 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Acrescentar ao art. 71 os seguintes 
parágrafos: 

§ 5.0 - O Tribunal de Contas, ex 
officio ou mediante provocação do 
Ministério Público ou das Audito-
rias Financeiras e Orçamentárias e 
demais órgãos auxiliares, se verifi-
car a ilegalidade de qualquer des-
pesa, inclusive as decorrentes de 
contratos, aposentadorias, refor-
mas e pensões. deverá: 
a) assinar prazo compatível para 

que o órgão da administração 
pública adote as providências 
necessárias ao exato cumpri-
mento da lei; 

b) no caso do não-atendimento, 
sustar a execução do ato, exce-
to em relação aos contratos; 

c) na hipótese de contrato, solici-
tar ao Congresso Nacional que 
determine a medida prevista na 
alínea anterior ou outras que 
julgar necessárias ao resguardo 
dos objetivos legais; 

§ 6.o - o Congresso Nacional de-
liberará sôbre a solicitação de que 
cogita a alínea c do parágrafo an-
terior no prazo de 30 (trinta) dias, 
!indo 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 § 5.0 

ad referendum do Congresso Na-
cional. 
§ 8.0 - O Tribunal de Contas jul-
gará da legalidade das concessões 
iniciais de aposentadorias, refor-
mas e pensões, independendo de 
sua decisão as melhorias posterio-
res." 

Justificação 
A presente emenda completa a parte 

do projeto que dispõe sôbre o Tribunal 
de Contas da União. Seu objetivo é for-
talecer o órgão, particularmente no que 
se refere à fiscalização da legalidade das 
despesas. 

De outra parte, ao lado dêsse fortale-
cimento do órgão fiscal, introduz medi-
das de prudência para que essa ação 
não se transforme em fator de emper-
ramento da Administração. Daí a fixa-
ção de um Calendário e a previsão de 
hipóteses processuais que dinamizam a 
tramitação dos processos de julgamento, 
seja no Tribunal seja no próprio Con-
gresso. 

Acreditamos que a emenda atende à 
dignidade e à fôrça do órgão controla-
dor e, sem prejuízo delas, ao dinamismo 
que a administração moderna requer. 

Eurico Rezende (seguem-se 17 assina-
turas de Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável. 
(Considerações expedidas pelo Sub-

Relator sôbre a matéria, no parecer às 
emendas que lhe foram distribuídas: 

No tocante à organização e funções do 
Tribunal de Contas, o projeto é bem me-
lhor do que a Constituição de 46, bastan-
do considerar que, para a escolha de seus 
membros, deverão ser levados em conta 
não só a idoneidade moral como os "no-
tórios conhecimentos jurídicos, econômi-
cos, financeiros ou de administração pú-
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blica" do candidato, o que não acontece 
atualmente. 

De qualquer forma, para melhorar 
ainda mais o texto, julguei oportuno aco-
lher emenda que amplia as atribuições 
do Tribunal de Contas, mandando acres-
centar ao art. 71 mais quatro parágrafos. 

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 Admi-
nistração. 

" 
Obs.: A Emenda aludida é de n.0 852. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (Senador 

Wilson Gonçalves) . 
Aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 

págs. 572/4). 

Requerimento de cancelamento de 
destaque (ARENA) . 

Apresentado e aprovado na 55.a Ses-
são (Anais, 4.0 vol., págs. 816/819) . 

Emenda aprovada em conseqüência do 
cancelamento de destaque, prevalecendo, 
assim, a aprovação em bloco das emen-
das com parecer favorável, salvo os des-
taques. (Vide 39.a Sessão - Anais, 4.o 
vol., págs. 523/530/533/534) • 

EMENDA N.0 853 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Suprima-se a palavra "consolidada" 
entre as expressões: "montante da 
dívida" e "dos Estados e Municípios", 
do texto da letra a, do § 2.0 do art. 
68 do projeto. 
Justlficação 
Não nos parece justo que a interven-
ção se limite aos casos da dívida 
consolidada. Êsse dispositivo, na 

Carta em vigor, não impediu que as 
administrações estaduais, levadas, 
muitas vêzes, pelo interêsse eleitoral, 
sobrecarregassem o Tesouro com en-
cargos que vieram a tolher a ação 
de seus sucessores. 
A emenda dá um caráter geral à 
norma do projeto e essa disposição 
se inspira em alto conceito demo-
crático. Cria para o Governador a 
obrigação de uma programação fi-
nanceira equilibrada, impedindo 
avanços indiscriminados sôbre futu-
ras receitas estaduais. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parr.cer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 854 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se ao § 4.0 do art. 65 a seguinte 
redação: 

"§ 4.0 - A despesa de pessoal da 
União, Estados ou Municípios não 
poderá exceder de cinqüenta por 
cento das respectivas receitas cor-
rentes." 

Justificação 
A limitação que o projeto estabelece 
para as despesas de pessoal é de cin-
qüenta por cento da receita tributá-
ria. Ora, tal limitação não faz justiça 
aos Municípios, pois os coloca em pé 
de igualdade com os Estados e a 
União, quando, na verdade, pela pró-
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pria discriminação Constitucional de 
Rendas, sua receita tributária está 
contida, ficando parcela considerá-
vel de seus recursos dependente de 
transferências. Em escala menor, o 
mesmo sucede na relação dos Esta-
dos com a União. A emenda altera 
o conceito, fazendo a relação da des-
pesa de pessoal com as receitas cor-
rentes. Em assim procedendo, firma-
se um critério mais justo, possibili-
tando aos Estados e Municípios a 
manutenção de quadros de pessoal à 
altura de suas necessidades, embora 
dentro da disciplina que o projeto, 
com todos os louvores, implanta. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (Senador 

Wilson Gonçalves). Aprovado na 42.a 
Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 572/4). 

Requerimento de cancelamento de des-
taque (ARENA) apresentado e aprovado 
na 55.a Sessão (.Anais, 4.0 vol., págs. 816/ 
819). 

Emenda aprovada em conseqüência do 
cancelamento de destaque, prevalecendo, 
assim, a aprovação em bloco das emen-
das com parecer favorável, salvo os des-
taques. (Vide 39.a Sessão (Anais, 4.0 vol., 
págs. 523/530/533/534). 

EMENDA N.0 855 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Acrescente-se ao art. 64 o seguinte 
§ 6.o: 

"§ 6.0 - o orçamento consignará 
dotações plurianuais para a exe-
cução dos planos de valorização 

das regiões geo-econômicas menos 
desenvolvidas do País." 

Justificação 
O projeto, fundado em imperiosas 
razões de disciplina orçamentária, 
elimina as vinculações de receitas, 
que chegaram a comprometer mais 
de quarenta por cento da renda tri-
butária da União. Tal providência 
realmente se fazia necessária, bas-
tando lembrar que, somando-se as 
vinculações ao gasto com pessoal, 
apenas uma margem ínfima, de cêr-
ca de dez por cento, sobrava para to-
dos os investimentos do Govêrno. 
Daí as emissões e a nem sempre 
confortável dependência de recursos 
externos. 
Contudo, alguns programas impor-
tantíssimos, como os da SUDENE e 
da SUDAM, para não citar outros de 
valorização regional, ficaram sem 
uma cobertura no que toca a recur-
sos. Passam a depender simplesmen-
te da boa vontade das autoridades 
financeiras, elemento muito variá-
vel, como o demonstra a prática ad-
ministrativa. 
A emenda de agora visa a institucio-
nalizar o dever da Administração 
Federal de amparar os programas 
de valorização regional, tarefa indis-
pensável em nosso País, sabidamen-
te possuidor de regiões desigualmen-
te desenvolvidas, mas com potencial 
para, recebendo investimentos tec-
nicamente aplicados, chegar a um 
status econômico harmônico. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável- "855 (sem a 
expressão geo-econômica). 

o parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 
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Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte: "aprovada com exclusão da 
expressão "geo-econômica" (art. 64, § 
6.0)". 

Emenda aprovada em parte na 39.3 

Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534). 

EMENDA N.0 856 · 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Suprima-se a letra c do § 1.0 do art. 
24, bem como a referência à mes-
ma letra c, no § 2.0 , do referido ar-
tigo, operando-se os ajustes redacio-
nais necessários em decorrência da 
supressão. 

Justificação 

Obedece a presente emenda à neces-
sidade de extinguir-se a contradição 
que há no texto do Anteprojeto da 
Constituição entre as regras dos 
§§ 7.0 e 8.0 do art. 23, e do § 2.0 do 
art. 24. Referem-se os três parágra-
fos à forma de distribuição do im-
pôsto sôbre circulação de mercado-
rias pelos Estados aos Municípios, 
criando um choque entre êles, pois, 
segundo os § § 7.0 e 8.0, os 20% da 
arrecadação dêsse impôsto perten-
centes aos Municípios seriam reco-
lhidos automàticamente a estabele-
cimento federal de crédito, fazendo-
se sua distribuição mensal aos Mu-
nicípios proporcionalmente ao valor 
das operações realizadas nos respec-
tivos territórios. Já o § 2.0 do art. 
24 dispõe que êsses 20% do impôsto 
de circulação devam ·ser entregues 
aos Municípios, à medida em que 
forem sendo arrecadados, cominan-
do pena de demissão para o não-
cumprimento desta forma dentro do 
prazo de 30 dias. Ora, seria impos-
sível ao Estado, ao mesmo tempo, 
recolher os 20% do impôsto de cir-
culação pertencentes aos Municípios, 
a estabelecimento federal de crédi-

to, e distribuí-los a êstes, na medi-
da em que forem sendo arrecadados. 
Com a supressão da letra c no texto 
dêsse § 2.0, elimina-se a contradi-
ção. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-
veira Brito: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.3 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 857 
Autor: Senador Eurico Rezende 
Dê-se ao art. 23, § 7.0 , a seguinte re-
dação suprimindo-se, em conseqüên-
cia, o § 8.0 do mesmo artigo. 

"§ 7.0 - Do produto da arrecada-
ção do impôsto a que se refere o 
inciso li do art. 23, 80% (oitenta 
por cento) constituirão receita dos 
Estados e 20% (vinte por cento) 
dos Municípios. As parcelas per-
tencentes aos Municípios serão 
creditadas em contas especiais, 
abertas em estabelecimentos ofi-
ciais de crédito, na forma e nos 
prazos estabelecidos em lei fe-
deral." 

.Justificação 
A emenda objetiva evitar que o que 
se acha expresso no inciso li do art. 
23 se transforme em coisa inteira-
mente diversa. Por outras palavras, 
diríamos que o impôsto de circula-
ção, instituído no inciso li do referi-
do artigo em favor dos Estados e dos 
Municípios, deixa de o ser, porque, 
operada a sua arrecadação por parte 
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dos Estados, êstes têm a livre dis-
posição de sua quota-parte, ou seja 
80% (oitenta por cento) do arreca-
dado, enquanto os 20% (vinte por 
cento) restantes, pertinentes aos Mu-
nicípios, passam a constituir apenas 
suprimentos de um Fundo em favor 
dêles. O seu pagamento, distribui-
ção ou entrega ficará em depósito 
no que denominam 

" ... na conta Fundo Estadual de 
Participação dos :Municípios ... " 

Deduz-se daí, antes de mais nada, 
que, se trata de Fundo Estadual de 
Participação dos Municípios, o pa-
gamento do que vier a caber, em 
cada exercício, a tal ou qual Muni-
cípio, poderá ser feito mediante bons 
ou maus critérios adotados pelos Es-
tados, que terão liberdade de pagar 
ou recolher aos cofres dos Municí-
pios o que lhes seria devido, me-
diante as preferências resultantes da 
di s c r i mina ç ã o político-parti-
dária. Não é de admitir-se que, no 
texto constitucional, se insira uma 
tal regra, tanto mais quando se cuida 
de discriminação das rendas, cujas 
linhas se devem definir em têrmos 
inequívocos, para evitar ou obstar 
que uma entidade autônoma, de Di-
reito Público como, na hipótese, o 
Município, venha a sofrer restrições 
de outra - o Estado -, no tocante 
aos meios inc~ispensáveis aos nns 
que lhes incumbem, que outros não 
serão os deveres de administra';ão 
da célula política - o Município. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 858 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Redija-se o inciso li do art. 23 do 
seguinte modo: 

.. H - operações relativas à cir-
culação de mercadorias, in-
clusive lubrificantes e com-
bustíveis líquidos, na forma 
do art. 21, § 5.0 , realizadas 
por comerciantes, indus-
triais e produtores." 

Justificação 

Esta emenda se interliga a outra, 
que também estamos apresentando. 
Cuida de acautelar os direitos dos 
Estados e Municípios, no que se re-
fere ao impôsto de circulação sôbre 
lubrificantes e combustíveis líquidos, 
nas operações de distribuição ao con-
sumidor final. Tal como está no tex-
to do § 5.0 do art. 21 do projeto e 
mesmo no inciso li do art. 23, que 
esta emenda contempla, não está 
claro o direito dos Estados e Muni-
cípios. 
Não alterando o espírito do projeto, 
antes aperfeiçoando-o pela clareza, 
a presente emenda acode aos temo-
res dos Estados e Municípios, res-
guardando de forma mais expressa 
o que o projeto já lhes assegura. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
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Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 859 

Autor: Senador Eurico Rezende 

Dê-se ao § 5.0 do art. 21 a seguinte 
redação: 

"§ 5.0 - O disposto no parágrafo 
anterior não inclui todavia a inci-
dência, dentro dos critérios e limi-
tes fixados em lei federal, do im-
pôsto sôbre a circulação de mer-
cadorias na operação de distribui-
ção, ao consumidor final, dos lu-
brificantes e combustíveis líquidos, 
utilizados por veículos rodoviários, 
cuja receita seja aplicada exclu-
sivamente em investimentos ro-
doviários." 

Justificação 
A emenda traz o espírito da prudên-
cia. Com efeito, o disposto no texto 
do projeto, tal como está, deixa um 
vácuo onde se poderia enxergar uma 
exclusão ampla da incidência do im-
pôsto. Porém, não é isto o mais con-
veniente para os Estados, que não 
se negam a pagar o preço da Refor-
ma Tributária, mas, com razão, de-
sejam saber qual será exatamente o 
preço. 
Daí a inclusão da intercalada "den-
tro dos critérios e limites fixados em 
lei complementar". Esta intercalada 
exige a presença da norma comple-
mentar, que dirá então até onde irão 
os limites da norma do projeto. 
É de se notar ainda que, com a atual 
redação, dá-se uma compensação aos 
Estados pela quebra da receita pro-
veniente do tributo anteriormente 
arrecadado com base no mesmo fato 
gerador, ao tempo em que se prevêm 
investimento no setor rodoviário, sa-
bidamente de alta importância eco-

nômica. Ademais, a modificação de 
agora aprimora o texto do projeto 
no tocante ao seu exato enquadra-
mento na própria filosofia da política 
tributária que deseja institucionali-
zar. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 860 

Autor: Senador Eurico Rezende 

No art. 8.0 , acrescentar o inciso XIV, 
rem:merando os seguintes: 

"XIV - estabelecer e executar 
planos de ocupação, va-
lorização e desenvolvi-
mento das regiões geo-
econômicas menos de-
senvolvidas do País." 

Justificação 

Visa a presente emenda a preencher 
uma lacuna no Anteprojeto de 
Constituição, que, tendo eliminado 
tôdas as vinculações orçamentárias 
- fonte dos recursos dos diversos 
Fundos existentes para o desenvolvi-
mento de diferentes regiões do País 
-, não previu a qual das unidades 
federativas caberia a promoção do 
desenvolvimento econômico e social 
dessas áreas. 

Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 861 

Autor: Senador Eurico Rezende 
Redija-se assim o art. 8.0 , n.0 XVI, 
letra c: 

"c) normas gerais de direito fi-
nanceiro; de seguro e previ-
dência social; de defesa e pro-
teção da saúde; de regime pe-
nitenciário; de planejamento 
integrado regional.'. 

Justificação 
Compreende a presente emenda dois 
acréscimos: 
1) Parecer ter havido um lapso na 

enumeração das normas gerais 
sôbre as quais a União tem po-
der de legislar, omitindo-se as-
sim "previdência social" ao lado 
de "seguro". No sentido de re-
parar essa omissão, acrescenta-se 
"previdência social " nos itens 
referidos no inciso XVI, letra c. 

2) Não é necessário falar-se sôbre 
a existência de órgãos e métodos 
de planejamento ~stadual, regio-
nal e nacional nos diferentes ní-
veis dos podêres públicos, mas 
deve-se notar a ausência de pla-
nejamento feito de modo inte-
grado, isto é, obedecendo a nor-
mas gerais, ditadas pela União. 

A presente emenda visa a suprir esta 
deficiência, incluindo entre as atri-
buições da União o poder de legislar 
sôbre normas gerais de planejamen-
to integrado regional. 
Pretende-se, assim, dar à União as 
possibilidades de formular uma po-

lítica nacional de desenvolvimento 
urbano que relacione as inversões de 
infra-estrutura urbana e rural com 
as metas do desenvolvimento econô-
mico e social. 
Essas normas gerais não diminuem 
a autonomia local ou municipal, 
procuram somente orientar a admi-
nistração quanto à forma de exe-
cução de suas obras e serviços, do 
planejamento de sua economia, da 
sua organização e estruturação ad-
ministrativa, e, dêste modo, promo-
ver o desenvolvimento econômico e 
social no nível municipal. 
Eurico Rezende (seguem-se 17 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito, favorável, em parte: 
"861, relativa ao art. 8.0, item XVI, 
letra c. Pela aprovação da frase "de 
planejamento integrado regional", 
para incluí-la no texto do projeto." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista, favorável, 
em parte: 

"de planejamento integrado regio-
nal" (art. 8.0 inciso XVI, letra c.) 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão (Anais, 4.o vol., 
pág. 574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 

Câmara: 204 sim; 4 não e 2 absten-
ções (Anais, 4.0 vol., págs. 7141733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão (Anais, 4.o vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. 
Câmara: 7 sim; 205 não e 3 absten-

ções (Anais, 4.0 vol., pág. 738). 
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EMENDA N.0 862 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 

TíTULO IV - Da Família, da Edu-
cação e da Cultura 

"Art. - A família terá direito à 
proteção do Estado. 

Parágrafo único- O casamento é 
indissolúvel e gratuita sua cele-
bração. 

Art. - A lei instituirá a assis-
tência à maternidade, à infância 
e à adolescência. 

Art. - A educação é direito de 
todos e será dada no lar e na es-
cola; assegurada a igualdade de 
oportunidade, deve inspirar-se no 
princípio da unidade nacional e 
nos ideais de liberdade e de soli-
dariedade humana. 
§ 1.o - o ensino será ministrado 
nos diferentes graus pelos podê-
res públicos. 
§ 2.o - Respeitadas as disposições 
legais, o ensino é livre à iniciati-
va particular, a qual merecerá o 
amparo técnico e financeiro do 
Estado. 
§ 3.o - A legislação do ensino 
adotará os seguintes princípios e 
normas: 

1 - o ensino primário somente 
será ministrado na língua 
nacional; 

11 _ o ensino, na faixa etária 
dos 7 aos 14 anos, é obri-
gatório para todos, e gra-
tuito nos estabelecimentos 
primários oficiais; 

111 - a gratuidade do ensino ofi-
cial de grau m6dio e su-
perior será assegurada aos 
que, habilitados na forma 
da lei, provarem falta ou 
insuficiência de recursos; 

IV - o poder público concederá 
bôlsas aos estudantes de 
grau médio ou superior, 
carentes de recursos, 
que demonstrarem efetivo 
aproveitamento, exigido o 
posterior reembôlso do au-
xílio correspondente ao 
curso superior; 

V - o ensino religioso, de ma-
trícula facultativa, consti-
tuirá disciplina dos horá-
rios normais das escolas 
oficiais de grau primário 
e médio; 

VI - o provimento dos cargos 
iniciais e finais das carrei-
ras do magistério de grau 
médio e superior será fei-
to, sempre, mediante pro-
va de habilitação, consis-
tindo em concurso pública 
quando se tratar de en-
sino oficial; 

VII - é garantida a liberdade de 
cátedra. 

Art. - Os Estados e o Distrito 
Federal organizarão os seus siste-
mas de ensino, e, a União, o dos 
Territórios, assim como o sistema 
federal, o qual terá caráter suple-
tivo e se estenderá a todo o País, 
nos estritos limites das deficiên-
cias locais. 

f;\ t.o - A União prestará assis-
tência técnica e financeira para o 
desenvolvimento dos sistemas es-
taduais e do Distrito Federal. 

§ 2.0 
- Cada sistema de ensino 

terá, obrigatoriamente, serviços de 
assistência educacional que asse-
gurem aos alunos necessitados 
condições de eficiência escolar. 

Art. - A União aplicará, em 
cada exercício, nunca menos de 
12% e os Estados, o Distrito Fe-
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deral e os Municípios, nunca me-
nos de 20% da respectiva renda 
de impostos na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. 

"Art. - As emprêsas comerciais, 
industriais e agrícolas são obriga-
das a manter, pela forma que a 
lei estabelecer, o ensino primário 
gratuito de seus empregados e uos 
filhos dêstes. 
Parágrafo único - As emprêsas 
comerciais e industriais são ainda 
obrigadas a ministrar, em coope-
ração, aprendizagem aos seus tra-
balhadores menores. 

Art. - As ciências, as letras e as 
artes são livres. 

Parágrafo único - O poder públi-
co incentivará a pesquisa científi-
ca e tecnológica. 

Art. - O amparo à cultura é de-
ver do Estado. 

Parágrafo único - Ficam sob a 
proteção especial do poder público 
os documentos, as obras e os lo-
cais de valor histórico ou artísti-
co, os monumentos e as paisagens 
naturais notáveis, bem como as 
jazidas arqueológicas." 

Justificação 
É indispensável sejam incorporados à 
nova Carta não só os princípios já 
consagrados pelas Constituições an-
teriores, em matéria de educação, co-
mo também as conquistas consubs-
tanciadas em normas da Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional 
e as recomendadas pela experiência 
colhida, nesse terreno, nos últimos 
anos. Assim, e para que o Título IV 
do Anteprojeto obedeça a um siste-
ma de coerência interna, oferece-se 
a presente emenda substitutiva. 
Adaucto Lúcio Cardoso (seguem-se 
100 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável em parte: 
"com as seguintes restrições: a) re-
tirar no § 3.0 o item I e, quanto ao 
item II, as expressões "faixa etária", 
b) manter, no item VI, as expres-
sões "concurso público de títulos e 
provas"; c) retirar o terceiro artigo; 
d) substituir o quarto artigo da 
emenda pelo dispositivo correspon-
dente do Projeto-§ 4.0 do art. 167)" 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável, 
em parte: 

"Acrescer artigos, a) retirar no § 3.o 
o item I e, quanto ao item II, as ex-
pressões "faixa etária dos 7 aos 14 
anos"; b) manter, no item VI, as ex-
pressões "concurso público de títulos 
e provas"; c) retirar o 3.0 artigo; 
d) substituir o quarto artigo da 
emenda pelo dispositivo constante 
do Projeto - § 4.0 do art. 167." 

Requerimento de destaque (ARENA e 
MDB) - coincidente - Deferido pela 
Presidência na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 

vol., pág. 579.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (apenas o 
art. 5.0 da emenda) (ARENA). Apresen-
tado e aprovado na 49.a Sessão. (Câma-
ra: 204 sim X 4 não e 2 abstenções.) 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714 a 733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão (arti-
go 5.0 da emenda). (Câmara: 7 sim X 
205 não e 3 abstenções.) (Anais, 4.0 vol., 
pág. 738.) 

Emenda 862 - os demais artigos da 
emenda, com exceção do art. 5.0 , já re-
jeitado. 
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Requerimento de destaque para emen-
das com parecer favorável em parte. 

Aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 

vol., pág. 574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA). 

Apresentado e aprovado na 53.a Sessão. 
(Câmara: 219 sim e 4 abstenções.) 
(Anais, 4.0 vol., págs. 781 a 792.) 

Requerimento para votação em bloco 
de emendas destacadas (ARENA). 

Apresentado e aprovado na 53.a Sessão. 
(Anais, 4.o vol., págs. 792/3.) 

Emenda aprovada na 53.a Sessão. Câ-
mara: 224 sim e 4 abstenções; Senado: 
48 sim. (Anais. 4.0 vol., págs. 796 e 799.) 

EMENDA N.0 863 
Autor: Senador Vasconcelos Tôrres 

Substitua-se, no Projeto de Consti-
tuição, o segundo período do inciso 
III, do art. 134, o qual passará à re-
dação seguinte: 
"Havendo juízes de Tribunais de 
Alçada, ou com função permanen-
te, nestes ou no Tribunal de Justiça, 
terão êles preferência, sem distin-
ção da origem do provimento, para 
a composição da lista tríplice, na 
promoção por merecimento, obser-
vando-se, quanto à antiguidade, a 
lei estadual." 
Justificação 
o elaborador do Anteprojeto da 
Constituição visou, com a disposição 
a que se refere esta emenda, favore-
cer aos juízes dos Tribunais de Alça-
da oriundos das classes de advoga-
do~ e membros do Ministério Público. 
A preocupação foi das mais louvá-
veis, muito embora êsses juízes já 
conhecessem a situação vigente, 
quando pleitearam a sua admissão. 
A liberalidade do texto foi, contudo, 
além do que razoàvelmente se podia 
admitir, concedendo o que não seria 

demais, se não acarretasse o sacrifí-
cio de outros direitos, igualmente res-
peitáveis. 

Em síntese, o projeto, na redação 
atual, cria um escalão intermediário 
na carreira da magistratura e igua-
la os juízes do "quinto" aos que in-
gressaram na carreira, depois de 
concurso de provas públicas, e se sa-
crificaram, por dezenas de anos, nos 
postos intermediários. Mais do que 
isso, tornará cada vez mais escassas 
as possibilidades dos juízes de car-
reira de chegarem ao Tribunal, uma 
vez que as sucessivas promoções de 
juízes do "quinto", de Alçada, eleva-
rá progressivamente a participação 
de juízes estranhos à carreira, no 
Tribunal de Justiça, muito além da 
proporção fixada na Constituição. 
Em !' .. Unas Gerais, nos Estados de 
São Paulo e da Guanabara, enquan-
to os juízes de carreira farão uma 
penosa ascensão, de centenas de po-
sições, na lista de antiquidade, desde 
a entrância inicial os juízes do Tri-
bunal de Alçada terão de galgar a 
reduzida escala, representada pelos 
poucos componentes dêsses tribunais. 
É lícito admitir que, dentro em pou-
co, os Tribunais de Justiça estarão 
constituídos, em sua maioria ou qua-
se, por desembargadores saídos do 
"quinto". 
Por outro lado, o projeto não atentou 
para certas peculiaridades da organi-
zação judiciária dos Estados, e, por 
isso, feriu profundamente direitos 
adquiridos. No Estado da Guanabara, 
segundo a Lei Estadual n.0 489, de 
8 de janeiro de 1964, o ingresso no 
Tribunal de Alçada não constitui 
promoção; é remoção facultativa, 
concedida pelo Tribunal de Justiça a 
um dos cinco mais antigos juízes que 
o requeiram. E, por ser facultativa, 
não influindo na carreira, muitos 
juízes dela se desinteressaram, pre-
ferindo continuar à testa de suas 
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respectivas Varas. A inovação cons-
titucional os deixará em situação de 
inferioridade ante juízes mais novos, 
mas que optaram pelo Tribunal de 
Alçada, uma vez que: 

a) ficarão excluídos da promoção 
direta ao Tribunal de Justiça; 

b) não poderão reconquistar a 
prioridade anterior, mesmo que 
se disponham, agora, à remo-
ção, pois já encontrarão no Tri-
bunal de Alçada, contando an-
tiguidade, os colegas que os 
precederam. 

Em face disso, os juízes que hoje en-
cabeçam a lista de antiguidade, per-
to do acesso ao Tribunal de Justiça, 
ficarão em segundo plano e sob o 
risco de jamais chegarem ao ápice 
da carreira, dado que, segundo a ci-
tada Lei Estadual n.0 489, o acesso 
ao Tribunal de Alçada não obedece 
ao sistema alternativo, de mereci-
mento e antiguidade. O Tribunal de 
Justiça os escolhe livremente, e tem 
ocorrido, em alguns casos, que a re-
moção não foi concedida aos mais 
antigos. Isso não afetou o direito dos 
preteridos, desde que todos contam a 
mesma antiguidade. Se se altera o 
sistema, porém, passando o Tribunal 
de Alçada a constituir um degrau, os 
juízes, que não obtiveram a remo-
ção, ficaram, por via oblíqua, com o 
seu direito à promoção por antigui-
dade cerceado, sem que na votação 
do Tribunal de Justiça se verificasse 
o quorum de 3/4, necessário para im-
pedir essa promoção. 

A fórmula preenche, de modo mais 
satisfatório, os objetivos do elabora-
dor do projeto. Assegura a todos os 
juízes do Tribunal de Alçada, sem 
distinção de classes, o acesso ao Tri-
bunal de Justiça, colocando os juí-
zes do "quinto" em igualdade com os 
demais juízes da carreira. E, no to-
cante à antiguidade, comete ao le-

gislador estadual a tarefa de regu-
lar a situação dos interessados, aten-
dendo às particularidades de cada 
Estado. Isso evitará que o benefício 
a uns poucos seja concedido em pre-
juízo da maciça maioria dos juízes 
de carreira. Não será difícil, através 
de lei local, obediente à situação pe-
culiar de cada Estado, encontrar 
uma fórmula conciliatória, entre as 
pretensões de uns e os direitos de 
outros. Vasconcelos Tôrres (seguem-
se 18 assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, sal-
vo os destaques). (Anais, 4.0 vol., pági-
nas 544 a 548.) 

EMENDA N,0 864/1 
Autor: Senador Wilson Gonçalves 
Substitua-se a redação do atual ar-
tigo 132 pela seguinte: 

"Compete à Justiça do Trabalho 
conciliar e julgar os dissídios ori-
undos da prestação de serviços, 
respectivas infrações fiscais, ho-
mologar acôrdos, inclusive inter-
sindicais e executar suas deci-
sões." 

Justificação 
O art. 132 da nova Constituição é 
cópia do art. 123 da Constituição 
agonizante. Quem sugeriu a cópia 
demonstra ter parado nestes 20 
anos. Há milhões de trabalhadores 
que estão marginalizados, sem di-
reitos, mas que o Govêmo do Ma-
rechal Castello Branco procura am-
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parar. :l!:sse amparo será mera pro-
clamação, porque a maioria não tem 
recursos financeiros para arcar com 
os tremendos encargos da Justiça 
Comum. Urge ampliar a competên-
cia da Justiça do Trabalho, para 
abranger rodos os casos de presta-
ção de serviço, e não apenas os em-
pregados na indústria, comércio e 
agricultura. Há que atentar para os 
trabalhadores avulsos, ocasionais, 
meeiros, colonos, domésticos, moto-
ristas particulares, granjeiros, vigias 
e zeladores de casas de campo etc., 
etc. O próprio serviço dos profis-
sionais liberais, modestos advoga-
dos, médicos, desenhistas, pinrores 
etc., necessita do amparo da justiça 
obreira, porque tudo é trabalho sob 
tutela da União. Urge aparelhar o 
organismo judiciário especializado, 
dar-lhe competência para dirimir os 
problemas dêsses brasileiros e tor-
nar exeqüível a lei da categoria e 
as leis disciplinadoras da profissão. 
Outrossim, deve ela julgar as infra-
ções dos contratos de emprêgo, e 
das leis de proteção aos trabalha-
dores, com o que se assegura ao pro-
dutor um direito de defesa no con-
tencioso, livre de restrições do âm-
bito administrativo, em geral sigilo-
so. O vulto das penalidades impos-
tas, com base no salário-mínimo, 
que a própria Justiça do Trabalho 
pode aplicar, torna inconcebível não 
se lhe atribua o julgamento e exe-
cução. E' forma de reverenciar o di-
reito de defesa e resguardar as en-
tidades de abusos, o mais das vêzes 
fruto do despreparo jurídico da fis-
calização ministerial. 

A Justiça sempre proclamou sua in-
competência em homologar acôrdos 
entre empregados e emprêsa à qual 
prestam serviços. A lei só lhe deu 
podêres para acôrdos inter-sindicais. 
Ora, isso é restringir o dispositivo 
constitucional da livre sindicaliza-
ção, e forma oblíqua de forçar sin-

dicalizar-se. Daí por que convém 
deixar expressa a competência para 
acôrdos de grupo de obreiros com 
suas emprêsas. 
O que proposto tem subido alcance 
social e demonstra que o propósito 
de amparar, de que o Govêrno faz 
praça, é autêntico e sincero. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relaror, Deputado 
Adaucto Cardoso: contrário. 

O parecer do Sub-Relaror foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrá-
rio. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 864/2 

Autor: Senador Wilson Gonçalves 

Suprimir o parágrafo único do art. 
159. 
Justificação 
O parágrafo umco do art. 159, além 
de constituir antinomia ao artigo 
que declara "livre a associação pro-
fissional e sindical", contém prin-
cípio de arrecadação pelo sindicaro, 
que os Tribunais sempre repeliram. 
Se a filiação ao sindicaro é volitiva, 
não se compreende o ônus impôsro 
a quem não é associado. Outrossim, 
a matéria do parágrafo único já 
consta do art. 513, E, da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, que os 
Tribunais interpretam como de apli-
cação restrita aos associados, em re-
verência ao disposto no art. 159 da 
Constituição de 1946. E' forma sor-
rateira de forçar sindicalização e 
colhêr numerário, que os sindicatos 
quando dominados pelos subversivos: 
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ao Congresso, com o auxílio do Tri-
bunal de Contas. Ora, se o item 4.0 

do art. 13 manda prescrever aos Es-
tados os mesmos princípios, no to-
cante à fiscalização das finanças 
públicas, não poderia ser omitida a 
questão de forma, sob pena de dú-
vidas e controvérsias futuras. Ade-
mais, os membros dos Tribunais de 
Contas Estaduais devem usufruir 
uma situação jurídico-funcional 
que os coloque acima das manobras 
da política local, resguardada a in-
dependência com que deve apreciar 
as contas dos três podêres esta-
duais. 

Dinarte Mariz (seguem-se 16 assi-
naturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: favorável em parte. 

"868, também relativa ao art. 13. Pe-
la aprovação do texto: "a fiscaliza-
ção financeira e orçamentária ca-
berá à Assembléia Legislativa, com 
o auxílio do Tribunal de Contas." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (ARENA) 
- aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.o 
vol., págs. 576/7). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 52.a Sessão. 
Câmara: 215 sim x 3 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 762 a 773). 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
52.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 774). 

Emenda rejeitada na 52.a Sessão. Câ-
mara: 11 sim x 206 não e 8 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 777). 

EMENDA N.0 869 

Autor: Senador Dinarte Mariz 

Substitua-se o n.0 VI do art. 13 pe-
lo seguinte: 

"VI - proibição de pagar a depu-
tados estaduais mais de dois ter-
ços da remuneração atribuída aos 
deputados federais; aos vereado-
res dos Municípios mencionados 
no art. 15, § 1.0 , letra a, e dos de 
população superior a duzentos mil 
habitantes, mais da metade dare-
muneração atribuída aos depu-
tados estaduais; e aos dos demais 
Municípios dentro dos limites fi-
xados no art. 65, § 4.0 remunera-
ção que importe em despesa su-
perior à quinta parte." 

Em conseqüência suprima-se o § 
2.0 do art. 15. 

Justificação 

O número exagerado de Municípios, 
em diversas regiões do território na-
cional, e os abusos ocorridos, em 
muitos dêles, no tocante à remune-
ração dos Vereadores, deram lugar à 
drástica medida constante do art. 
15, § 2.0 , do projeto. 
Entretanto, o exercício gratuito dês-
ses mandatos poderá representar, 
também, em muitas localidades, sé-
ria ameaça à moralidade adminis-
trativa, através de expedientes con-
denáveis. 
A emenda acima procura, portanto, 
dar solução razoável ao problema. 
Assim, na quase totalidade dos Mu-
nicípios, reservar-se-ão, pràticamen-
te, 40% da receita tributária para o 
pagamento dos servidores e 10% 
para a remuneração dos vereadores, 
ficando, dessa maneira, atendido o 
principal objetivo do projeto, na 
matéria: o preceito do art. 65, § 4.o 
Dinarte Mariz (seguem-se mais 23 
assinaturas de Senadores). 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
544 a 548). 

EMENDA N.0 870 
Autor: Senador Dinarte Mariz 

TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 
Acrescente-se, onde couber: 

"Art. - Na execução do plano 
de defesa contra os efeitos da de-
nominada sêca do Nordeste, a 
União despenderá, anualmente, 
com as obras e os serviços de assis-
tência econômica e social, quantia 
nunca inferior a três por cento da 
sua renda tributária e que será en-
tregue ao órgão federal competen-
te." 

Justificação 
Trata-se de reproduzir o texto do 
artigo 198 da Constituição vigente, 
mas com uma inovação salutar: a 
entrega do dinheiro da Nação será 
feita à SUDENE ou ao órgão federal 
a que competir, qualquer que venha 
a ser a sua denominação. 
Não sendo assim, teremos de retor-
nar à chamada "indústria da sêca", 
em que políticos sem escrúpulo, em 
Estados e Municípios, chamavam a 
si a aplicação dos créditos ... 
É bastante que se recm'de a cam-
panha da imprensa contra o desvio 
das verbas destinadas ao combate às 
sêcas, para a aceitação da presente 
emenda. 

Os parlamentares do Nordeste vêem 
com muita apreensão o fato de o 
Projeto de Constituição omitir o tex-
to da Carta de 1946, que tratava da 
matéria. 
Dinarte Mariz (seguem-se mais 23 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: favorável. (Ret. do pa-
recer.) 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
G44 a 548.) 

EMENDA N.0 871 

Autor: Senador Dinarte Mariz 

Acrescente-se ao art. 21: 

"§ s.o - o impôsto referido no in-
ciso 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 instituições sem finalidade 
lucrativa, vinculadas ao credo re-
ligioso do contribuinte. Se êste não 
professar qualquer religião, terá o 
aludido adicional a aplicação pre-
vista no art. 167, § 3.0 ." 

Em conseqüência, acrescente-se ao fi-
nal do n.0 II do art. 9.0 o seguinte: 

"e o disposto no art. 21, § 6.o." 

Justificação 

Cumpre-me, de início, assinalar que 
o adicional acima sugerido é adota-
do, por exemplo, na Alemanha, Suí-
ça e Itália, sendo que, no primeiro 
dêsses países, a alíquota oscila entre 
6% e 10%. 
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Depois de afirmar o princípio da se-
paração entre o Estado e as institui-
ções religiosas, a Constituição de 
Weimar, em seu art. 137, estabeleceu 
o impôsto constante desta emenda. 
E a de Bonn, em seu art. 140, nada 
mais fêz do que incorporar a mes-
ma disposição. 
Como se vê, apesar da opinião con-
trária de vários teóricos, a grande 
realidade é que Estados da maior 
projeção no mundo ocidental não 
vêem inconveniente algum na ajuda, 
dessa maneira, às instituições reli-
giosas. 
Agora que o Concílio Ecumênico 
trouxe tantas inovações salutares e 
está levando os ministros de confis-
sões religiosas a atuações mais am-
plas e eficientes para a melhoria das 
condições de vida do povo, sobretudo 
nas regiões subdesenvolvidas da 
América Latina, nada mais adequa-
do, portanto, para tal fim, do que 
essa modalidade de colaboração do 
Estado. 
Percorri, ultimamente, mais de vinte 
países. E, diante do que observei no 
que concerne ao funcionamento de 
organizações religiosas, especialmen-
te nos setores de educação e assis-
tência social, convenci-me da ne-
cessidade de enfrentarmos, tam-
bém, preconceitos que visam, ainda, 
a dificultar ou restringir a ajuda do 
Estado ao trabalho tenaz e meritó-
rio dos diferentes credos religiosos 
para o progresso moral, intelectual 
e espiritual das novas gerações. 
No Brasil, a penúria em que vivem 
centenas de sacerdotes me levou, por 
exemplo, quando Governador do Rio 
Grande do Norte, a nomear vários 
dêles para o Magistério, a fim de que 
pudessem ter garantida a própria 
subsistência. 
Espero, por conseguinte, que o Con-
gresso Nacional, agindo revolucionà-
riamente, proporcione tão grande be-

nefício à coletividade com a aprova-
ção da presente emenda. 
Dinarte Mariz (seguem-se mais 23 
assinaturas de Senadores). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (Filinto 
Müller), aprovado na 42.a Sessão (Anais, 
4.o vol., pág. 579.) 

Requerimento para votação conjunta 
de emendas destacadas ainda sem pro-
nunciamento definitivo do Plenário 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
55. a Sessão (Anais, 4.0 vol., págs. 820/821). 

Emenda rejeitada na 55.a Sessão. Câ-
mara: 9 sim x 206 não e 6 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 872 
Autor: Senador Dinarte Mariz 

Acrescente-se ao art. 13: 
"§ 5.0 - Não será concedido, pela 
União, auxílio a Estado ou Municí-
pio, sem a prévia entrega, ao ór-
gão federal competente, do plano 
de aplicação dos respectivos crédi-
tos. A prestação de contas, pelo 
Governador ou Prefeito, será feita 
nos prazos e na forma da lei e 
precedida de publicação no jornal 
oficial do Estado." 

Justificação 
A corrupção administrativa é apon-
tada como uma das causas funda-
mentais do Movimento Revolucioná-
rio de 1964. 
Ora, se se pretende, realmente, im-
pedir, de maneira eficiente e salutar, 
a volta daquele estado de coisas, 
nada mais justo do que a aprovação 
da presente emenda. 
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A entrega à União, previamente, do 
plano de aplicação do auxílio pre-
tendido, evitará certos desperdícios 
de dinheiro público e permitirá, 
também, segura fiscalização do em-
prêgo dos créditos distribuídos. 
Sem as medidas sugeridas nesta 
emenda, fácil será, por parte de go-
vernantes inescrupulosos, que por-
ventura vierem a ser eleitos, o desvio 
dos dinheiros da Nação para fins 
eleitorais ou para outros objetivos 
ilícitos ... 
Os exemplos do passado exigem a 
aprovação de emenda assim. Pouco 
importa que "teóricos" achem o tex-
to acima minucioso ou inconvenien-
te, do ponto de vista técnico. Entre-
tanto, a realidade deverá sobrepor-
se a certas filigranas. Do contrário, a 
Revolução falhará muito no que dis-
ser respeito à moralidade adminis-
trativa. 
Dinarte IUariz (seguem-se 23 assi-
naturas de Senadores) . 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
<Ret. de 14-1-67.) 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.o vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 873/1 
Autor: Deputado Adaucto Cardoso 
Ao art. 112, n. 0 I 
Acrescente-se letra n: 

"Compete ao Supremo Tribunal 
Federal: 
I - processar e julgar originària-

riamente: 

n) as causas relativas à carreira 
ou a vencimentos e vantagens 
de juízes federais ou estaduais." 

Justificação 
Partindo do princípio de que nin-
guém deve ser juiz em causa própria, 
a emenda acima contém salutar pre-
ceito, arredando o natural constran-
gimento do magistrado que a legis-
lação atual força a decidir causas 
em que está, algumas vêzes, direta 
e imediatamente interessado. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador An-

tônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.3 Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 873/2 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 
Ao art. 112, n.0 11, letra "a" 

"Compete ao Supremo Tribunal 
Federal: 

11 - julgar em recurso ordinário: 
a) os mandados de segurança e os 

habeas corpus decididos em úni-
ca ou última instância pelos 
tribunais locais ou federais, 
quando denegatória a decisão." 

Justificação 
Não há razão para que o anteproje-
to conceda o recurso ordinário so-
mente quanto às decisões originárias 
dos tribunais e o negue com relação 
às tomadas em grau de recurso. A 
prevalecer essa orientação, logo se 
implantaria a diversidade de juris-
prudência entre um e outro tipo de 
decisões, sem possibilidade de uni-
formização. 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 873/3 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 
Ao art. 112, parágrafo único 
Suprima-se. 

Justificação 
Não há razão para que apenas o 
Presidente dos Tribunais locais, e 
menos ainda para que o órgão do 
Ministério Público, possam ter acesso 
ao Supremo Tribunal Federal, a fim 
de pleitear a uniformização da ju-
risprudência. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 873/4 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 
Ao art. 116, § 1.0 

"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." 

Justificação 
A emenda permite que o Estado seja 
subdividido em mais de uma seção. 
Quando o interêsse da boa distribui-
ção da justiça impuser, Santos, ou-
tros portos ou cidades de grande mo-
vimento forense poderão constituir 
seções independentes. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 873/5 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 
Ao art. 117, § 1.o 

"As causas em que a União fôr 
autora serão aforadas no juízo fe-
deral do domicílio do réu. As pro-
postas contra a União poderão ser 
intentadas no Juízo Federal do do-
micílio do autor, no da situação 
da coisa, no em que se verificou o 
ato ou fato originador da ação, ou, 
ainda, no Distrito Federal." 

Justificação 
A emenda visa a harmonizar o texto 
com a redação proposta para o art. 
116, § 1.0 , supra. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: favorável. 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
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Requerimento de destaque (ARENA), 
aprovado na 42.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 49.a. Sessão. 
(Câmara: 204 sim x 4 não e 2 absten-
ções). (Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a. Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a. Sessão. (Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções). 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 873/6 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 
Ao art. 122 

Acrescentem-se dois parágrafos, 
passando o parágrafo único a § 1.0 : 

"§ 2.o - Os juízes do Tribunal 
Superior Eleitoral serão nomeados 
por quatro anos, fazendo-se a re-
novação por metade, proibida a 
recondução. 
§ 3.0 - Os substitutos dos mem-
bros efetivos do Tribunal Superior 
Eleitoral serão escolhidos, na mes-
ma ocasião e pelo mesmo processo, 
em número igual para cada cate-
goria." 

Justificação 
o anteprojeto é omisso quanto às 
disposições supra, ao que tudo indica 
por simples lapso. Sugere-se critério 
idêntico ao adotado pelo anteprojeto 
para os Tribunais Regionais Elei-
torais (vide art. 124, § 1.0 ). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
o parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
(Câmara: 204 sim X 4 não e 2 absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., págs. 714/733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 87317 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 

Ao art. 131, § 1.0 , letra "a" 

"O Tribunal Superior do Trabalho 
compor-se-á de 17 juízes, com a 
denominação de ministros, sendo: 
a) 11 togados e vitalícios, nomea-

dos pelo Presidente da Repú-
blica, depois de aprovada a 
escolha pelo Senado Federal; 7 
entre magistrados da Justiça 
do Trabalho; 2 entre advogados 
no efetivo exercício da profis-
são; e 2 entre membros do 
Ministério Público trabalhista, 
todos com os requisitos do art. 
111, § 1.0 " 

Justificação 

A emenda esclarece que somente 
magistrados da Justiça do Trabalho 
podem ser promovidos ao Tribunal 
Superior do Trabalho, e, por outro 
lado, define com precisão o número 
de advogados e membros do Minis-
tério Público. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: favorável. 



-944-

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534.) 

EMENDA N.0 873/8 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 

Ao art. 131, § 4.o 

"A lei disporá sôbre a constituição, 
investidura, jurisdição, competên-
cia, garantias e condições de exer-
cício dos órgãos da Justiça do 
Trabalho, assegurada a paridade 
de representação de empregadores 
e trabalhadores." 

Justificação 

A emenda suprime, no anteprojeto, 
as palavras "observado o disposto no 
§ 1.0 ", colocadas por engano no tex-
to. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaque (ARENA) 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim X 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 7141733.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 873/9 
Autor: Deputado Adaucto Cardoso 

Ao art. 131 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"Os Tribunais Regionais do Tra-
balho serão compostos de dois 
terços de juízes togados vitalícios 
e um têrço de juízes classistas 
temporários assegurada, entre os 
juízes togados, a participação de 
advogados e membros do Ministé-
rio Público trabalhista em propor-
ções semelhantes às estabelecidas 
na alínea a do § l,O" 

Justificação 
O anteprojeto é omisso a respeito 
da composição dos Tribunais Regio-
nais do Trabalho, e, por simetria ao 
que ocorre em todos os órgãos fe-
derais de segunda instância, é con-
veniente fixar a sua composição no 
texto constitucional. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.o vol., págs. 524, 530 a 534.) 

El\IENDA N.0 873/10 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 
Ao art. 134, n.0 11, letra "c" 

Suprima-se. 

Justificação 
A matéria é exclusivamente de orga-
nização judiciária, não comportando 



-945-

inclusão no texto constitucional. Em 
vários Estados tem sido difícil aten-
der-se a êsse preceito, já consagrado 
na vigente Constituição e que, além 
do mais, impede o rápido acesso dos 
juízes de maior mérito. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardoso: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Requerimento de destaques (ARENA), 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
págs. 573/574). 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sessão. 
Câmara: 204 sim x 4 não e 2 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 714/733). 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
49.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 734). 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim X 205 não e 3 abstenções 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738). 

EMENDA N.0 873/11 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 
Ao art. 134, n.0 111 

"O acesso aos Tribunais de segun-
da instância dar-se-á por anti-
guidade e por merecimento, alter-
nadamente. A antiguidade apurar-
se-á na última entrância, como tal 
se considerando os Tribunais de 
Alçada, quando se tratar de pro-
moção para o Tribunal de Justiça. 
No caso de antiguidade, o Tribu-
nal de Justiça poderá recusar, o 
juiz mais antigo, pelo" voto de 
três quartos dos desembargadores, 
repetindo-se a votação até se fixar 
a indicação. No caso de mereci-
mento, a lista tríplice se comporá 

de nomes escolhidos dentre os dos 
juízes de qualquer entrância." 

Justificação 
O anteprojeto é omisso quanto à pos-
sibilidade de ser recusado o acesso 
ao Tribunal do juiz mais antigo. Por 
outro lado, na promoção por mere-
cimento, a emenda mantém o pre-
ceito constitucional vigente, permi-
tindo o acesso de Juiz de qualquer 
entrância, dando assim oportunida-
de de aproveitamento imediato nos 
Tribunais de magistrados de excep-
cionais qualidades. Finalmente, re-
gula de forma mais adequada a si-
tuação dos magistrados competentes 
dos Tribunais de Alçada estaduais, 
evitando o critério impreciso de sim-
ples preferência, a êles atribuído no 
anteprojeto, para efeito de promoção 
ao Tribunal de Justiça. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Adaucto Cardos: favorável. "873/11 
(com destaque da expressão "pelo voto de 
%", que se rejeita para aceitar a 849/9)" 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
em parte, "aprovada com destaque de 
expressão "pelo voto de %" que se rejei-
ta para aceitar a 849/9 (art. 134, III). 

Emenda aprovada em parte na 39.a 
Sessão (votação em bloco de emendas 
com parecer favorável, salvo os desta-
ques). (Anais, 4.0 vol., págs. 524, 530 a 
534). 

EMENDA N.0 873/12 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 
Ao art. 33 

Acrescente-se um parágrafo 4.0 , as-
sim redigido: 

"§ 4.0 
- As prerrogativas proces-

suais dos senadores e deputados, 
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quando arrolados como testemu-
nhas, não subsistirão se deixarem 
êles de atender sem justa causa 
no prazo de trinta (30) dias, ao 
convite judicial." 

Justificação 

Tornam-se notórios, principalmente 
no fôro criminal, nos processos de 
crime de imprensa, os casos de pres-
crição pela impossibilidade de se ob-
ter o depoimento de membros do 
Congresso, às vêzes arrolados como 
testemunhas com objetivos de sim-
ples protelação. O privilégio contido 
no art. 221 do Código de Processo 
Penal, que determina sejam os par-
lamentares inquiridos em local, dia 
e hora previamente ajustados entre 
êles e o Juiz, transformou-se em 
muitos casos numa causa de impu-
nidade que só a Constituição pode 
fazer cessar. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso; favorável. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 

Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 4.0 

vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 873/13 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 

Ao art. 134, n.0 IV 
"Na composição de qualquer Tri-
bunal, um quinto dos lugares será 
preenchido por advogados no efe-
tivo exercício da profissão e mem-
bros do Ministério Público, de no-
tório merecimento e reputação ili-
bada, com dez anos, pelo menos, de 

prática forense. Para cada vaga, o 
Tribunal, em sessão e escrutínios 
secretos, votará lista tríplice. Es-
colhido um membro do Ministério 
Público, a vaga seguinte será pre-
enchida por advogado. Os advoga-
dos contarão, como tempo de ser-
viço público, para todos os efeitos, 
até 15 anos de exercício da pro-
fissão. Os juízes dos Tribunais de 
Alçada nomeados nos têrmos dês-
te inciso poderão ser indicados em 
lista tríplice para o Tribunal de 
Justiça, observada a sua procedên-
cia da classe dos advogados ou do 
Ministério Público." 

Justificação 

A emenda esclarece de que forma 
serão preenchidas as vagas do cha-
mado "quinto constitucional"; torna 
explícito que a contagem do tempo 
de advocacia, para os membros do 
quinto, deve ter todos os efeitos; e 
resolve em difinitivo a controvérsia 
relacionada com a situação dos juízes 
dos Tribunais de Alçada nomeados 
pelo quinto, assegurando a possibi-
lidade de sua promoção ao Tribunal 
de Justiça, como se ainda fôssem re-
presentantes da classe dos advoga-
dos ou do Ministério Público. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Adaucto Cardoso: prejudicada pela 
Emenda n.0 849/15. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548). 
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EMENDa N.0 873/14 

Autor: Deputado Adaucto Cardoso 

Ao art. 134 
Acrescente-se o seguinte parágrafo: 

"Só por proposta do Tribunal de 
Justiça poderá ser alterado o 
número dos seus membros e dos de 
qualquer outro tribunal estadual." 

Justificação 

A emenda reproduz o texto vigente. 
Sua supressão, feita pelo anteproje-
to, significa que a lei ordinária pode 
modificar a composição dos Tribu-
nais estaduais, o que não parece ra-
zoável. Assim, ficará mantida uma 
regra salutar que deixou sempre o 
Poder Judiciário estadual livre da 
ingerência de fatôres políticos nem 
sempre bem inspirados. 
Adaucto Cardoso (seguem-se 21 as-
sinaturas de Senadores). 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 874 

Autor: Deputado Amaral Netto 

TíTULO II - CAPíTULO V - Das 
Suspensão dos Direitos e Garantias 
Individuais 

"Art. 154 -

Parágrafo único - As imunidades 
de membro do Congresso Nacional 
cuja liberdade se torne manifesta-
mente incompatível com a defesa 
da Nação ou com a segurança das 
instituições políticas ou sociais po-
derão ser suspensas, mediante o 

voto de dois terços dos membros 
da Câmara ou do Senado." 
Amaral Netto (seguem-se mais 103 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: prejudicada pela Emen-
da n.0 359. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548). 

EMENDA N.0 875 

Autor: Deputado Amaral Netto 

TíTULO I - CAPíTULO VII - SE-
ÇAO VI - Das Fôrças Armadas. 

O artigo 90 passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 90 - As Fôrças Armadas, 
constituídas pela Marinha de 
Guerra, Exército e Fôrça Aérea, 
são instituições nacionais, perma-
nentes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na dis-
ciplina, sob a autoridade suprema 
do Presidente da República e den-
tro dos limites da lei." 
Amaral Netto (seguem-se mais 
103 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 40.6 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 
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EMENDA N.0 876 
Autor: Deputado Amaral Netto 

TíTULO I - CAPíTULO VI - Do 
Poder Legislativo. 
O item VII do artigo 45 passa a fi-
gurar como item I do artigo 46, mo-
dificando-se, em decorrência, a nu-
meração dos itens do referido arti-
go, de acôrdo com a seguinte reda-
ção e disposição: 

"Art. 46 - É da competência ex-
clusiva do Congresso: 

I - conceder anistia; 
11 - resolver definitivamente sô-

bre os tratados celebrados 
pelo Presidente da Repúbli-
ca;" 

111- .......................... . 

Amaral Netto (seguem-se mais 
103 assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

El\IENDA N.0 877 
Autor: Deputado José Barbosa 
TíTULO I - CAPíTULO VI - Do 
Poder Legislativo. 
Suprima-se o artigo 50, passando o 
49 a ter a seguinte redação: 

"Art. 49 - Em qualquer caso, a 
proposta será discutida e votada 
em reunião do Congresso Nacional, 
dentro de 60 dias a contar do seu 
recebimento ou apresentação, em 

duas sessões, e considerada apro-
vada quando obtiver em ambas as 
votações a maioria absoluta dos 
votos dos membros das duas Casas 
do Congresso." 

José Barbosa (seguem-se mais 103 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: favorável. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
Emenda aprovada na 39.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
favorável, salvo os destaques). (Anais, 
4.0 vol., págs. 524, 530 a 534). 

EMENDA N.0 878 
Autor: Deputado Amaral Netto 
TíTULO I - CAPíTULO I - Dispo-
s.ições Preliminares. 
O parágrafo único do artigo 7.0 pas-
sa a ter a seguinte redação: 

"Art. 7.0 - ••••••••••••••••••••• 

Parágrafo único - Em caso al-
gum o Brasil se empenhará em 
guerra de conquista, direta ou in-
diretamente, por si ou em aliança 
com outro Estado." 
Amaral Netto (seguem-se mais 103 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputados 

Oliveira Brito: prejudicada pela Emen-
da n.0 839/13. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
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salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 879 
Autor: Deputado Amaral Netto 
TíTULO I - CAPíTULO VI - Do 
Poder Legislativo 
o parágrafo 1.0 do item IV do arti-
go 36, Seção I, passa a ter a seguin-
te redação: 

"Art. 36 - Perde o mandato o 
deputado ou senador: 

§ 1.o - No caso dos itens I e II, 
a perda do mandato será declara-
da por dois terços da Câmara dos 
Deputados ou do Senado, por pro-
vocação de qualquer dos seus 
membros, da respectiva Mesa e do 
partido político." 
Amaral Netto (seguem-se 103 as-
sinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 880 
Autor: Deputado Amaral Netto 
TíTULO I- CAPíTULO VI- SE-
ÇAO V - Do Processo Legislativo. 
o artigo 53 passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 53- O Presidente da Repú-
blica poderá enviar ao Congresso 
Nacional projetos de lei sôbre 
qualquer matéria, os quais, se as-
sim o solicitar, deverão ser apre-
ciados dentro de sessenta dias a 

contar do seu recebimento, na 
Câmara dos Deputados, e de igual 
prazo, no Senado; caso contrário, 
findos êsses prazos, serão obriga-
toriamente colocados na Ordem 
do Dia da sessão seguinte para 
votação em caráter de absoluta 
prioridade sôbre qualquer outra 
proposição. 
§ 1.0 - A apreciação das emen-
das do Senado pela Câmara dos 
Deputados far-se-á no prazo de 
dez dias, findo o qual serão vota-
das em caráter prioritário. 
§ 2.0 - Se o Presidente da Repú-
blica julgar urgente a medida, 
poderá solicitar que a apreciação 
do projeto se faça em quarenta e 
cinco dias em sessão conjunta do 
Congresso Nacional, na forma 
prevista neste artigo. 
§ 3.0 - Os prazos fixados neste 
artigo não correm nos períodos de 
recesso do Congresso Nacional." 
Amaral Netto (seguem-se mais 103 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Vas-

concelos Tôrres: contrário. 
o parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 881/A 
Autor: Deputado Jamil Amiden 
TíTULO V - Das Disposições Ge-
rais e Transitórias 
Onde se lê: 

"Art. 176 - São 
Leia-se: 

"Art. 176 - Serão ... " 
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Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

EMENDA N.0 881/B 
Autor: Deputado Jamil Amiden 
Inclua-se, onde couber, nas "Dispo-
sições Gerais e Transitórias": 

"Art. - A União Federal, os Es-
tados e os Municípios prestarão 
assistência, proteção e amparo 
aos ex-combatentes da Fôrça Ex-
pedicionária Brasileira, do 1.0 

Grupo de Caça da FAB, da Mari-
nha de Guerra e da Marinha Mer-
cante que tenham participado da 
2.a Guerra Mundial, na forma que 
a Lei determinar. 
§ 1.0 - Ao ex-combatente, quan-
do julgado incapaz para o serviço 
militar, será assegurado o direito 
de reforma ou aposentadoria co-
mo se em serviço ativo estivesse, 
aplicando-se a legislação compatí-
vel já existente e pertinente aos 
mesmos. 
§ 2.0 - Ao ex-combatente que es-
tiver em perfeito estado de saúde 
será assegurado o seu aproveita-
mento no serviço público dos Po-
dêres da União, considerando-se o 
nível intelectual e técnico de cada 
um. 
§ 3.0 - Ao ex-combatente funcio-
nário civil, ao se aposentar e apo-
sentado, aplicam-se os itens I, II 
e III do art. 184 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da 
União. 

§ 4.0 - Fica assegurada au ex-
combatente e aos seus dependen-
tes a assistência médica, hospita-
lar e educacional, às expensas do 
Estado. 
§ 5.0 - Fica assegurada ao ex-
combatente a aplicação, no que 
couber, da legislação já existente 
e pertinente aos mesmos. 
§ 6.0 - Fica assegurado o direito 
à promoção ao ex-combatente ser-
vidor público, após o interstício 
legal, uma vez que haja vaga na 
classe ou cargo imediatamente su-
perior." 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, 

Djalma Marinho: favorável. 
3-1-67) 

Deputado 
(Ret. de 

Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável 
(Ret. de 12-1-67.) 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.o vol., 
págs. 572/4.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas ARENA). 

Emendas 37 - 881/B - 881/D - apro-
var, na emenda, as expressões: "fun-
cionário público e autárquico" "e com 
as vantagens previstas na legislação 
em vigor na data da vigência desta 
Constituição" para constituírem texto 
com o da Emenda n.0 143 já aprovada 
(na 39.a Sessão), sem prejuízo, naquilo 
que não fôr colidente, do disposto nas 
Emendas 881/B e 881/D. 

Apresentado e aprovado na 51.a Ses-
são. (Anais, 4.0 vol., págs. 752/756.) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA) apresentado e aprovado na 
51.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., págs. 756/7.) 

Emenda aprovada na 51.a Sessão. Câ-
mara: 219 sim e 5 abstenções. - Sena-
do: 44 sim. (Anais, 4.0 vol., págs. 760/ 
761). 
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EMENDA N.0 881/C 

Autor: Deputado Jamil Amiden 
"Art. - Fica assegurado ao ser-
vidor público e autárquico, ex-
combatente da Fôrça Expedicio-
nária Brasileira, do 1.0 Grupo de 
Caça da Fôrça Aérea Brasilt>lra, 
da Marinha de Guerra e Marinha 
Mercante, que tenha participado 
da 2.a Guerra Mundial, o direito 
à aposentadoria após 25 anos de 
serviço e demais vantagens pre-
vistas na legislação em vigor à 
data da promulgação desta Cons-
tituição.'' 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 143. (Ret. de 3-1-67). 

O parecer do Sub-Relator foi susbcrl-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
MDB) - coincidente - deferido pela 
Presidência na 41.a Sessão. (Anais, 4.0 

vol., pág. 561.) 
Requerimento de preferência para vo-

tação de emendas destacadas (ARENA) 
apresentado e aprovado na 49.a Sess8o. 
Câmara: 204 sim x 4 não e duas absten-
ções. (Anais, 4.0 vol., págs. 714 e 733.) 

Requerimento para votação em bloco 
de emendas destacadas (ARENA) apre-
sentado e aprovado na 49.a Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 734.) 

Emenda rejeitada na 49.a Sessão. Câ-
mara: 7 sim x 205 não e 3 abstenções. 
(Anais, 4.0 vol., pág. 738.) 

EMENDA N.0 881/D 

Autor: Deputado Jamil Amiden 
"Art. - O ex-combatente, segu-
rado da Previdência Social, que 
participou de operações de guerra 

com as Fôrças Armadas ou com a 
Marinha Mercante, durante a Se-
gunda Guerra Mundial, após 25 
(vinte e cinco) anos de serviço, 
terá o direito de aposentar-se com 
um valor de aposentadoria igual 
ao do salário que estiver realmen-
te percebendo e que será reajusta-
do, anualmente, com o aumento 
do custo de vida, como o serão os 
benefícios que disso resultarem." 

Justificação 
Dentre os ex-combatentes, os segu-
rados da Previdência Social são os 
que, até agora, pràticamente nada 
obtiveram em reconhecimento pelo 
que fizeram pela Pátria, e agora 
quando realmente começariam a 
usufruir de uma aposentadoria inte-
gral, após 25 anos de serviço, êsse 
direito lhes foi retirado com a en-
trada em vigor do Decreto-Lei n.O 66, 
de 21 de novembro de 1966. E, por 
isso, pouquíssimos são aquêles que já 
puderam gozar dêsse benefício que 
vem de ser extinto, enquanto que a 
massa dos companheiros "militares 
e funcionários" já disso usufruem 
há bastante tempo. 
O acima proposto apenas garante de-
finitivamente o que lhes era assegu-
rado pela Lei n.0 4.297, de 23 de de-
zembro de 1963 - nesta parte -, 
cancelada em conseqüência da en-
trada em vigor do decreto-lei refe-
rido, por ser êle lei mais recente e 
cujos arts. 6.0 e 17 dispõem em con-
trário ao que preceitua aquela lei. 
O art. 176 do Projeto de Constituição, 
modificado por S. Ex.a o Sr. Presi-
dente da República, ao manter em 
vigor a legislação que vigora para os 
ex-combatentes, não restabelecerá 
-em sua essência- a Lei n.0 4.297, 
por já estar ela revogada. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. (Ret. de .. 
3-1-67.) 
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Parecer do Relator-Geral, Senador 
Antônio Carlos Konder Reis: contrário. 

Parecer da Comissão Mista: favorável. 
<Ret. de 12-1-67.) 

Requerimento de destaque (ARENA) 
aprovado na 42.8 Sessão (Anais, 4.0 vol., 
págs. 572/4). 

Requerimento de preferência para 
votação de emendas destacadas (ARE-
NA). 

Emendas 37 - 881/B - 881/D -
aprovar, na emenda, as expres-
sões: "funcionário público e au-
tárquico" "e com as vantagens pre-
vistas na legislação em vigor na 
data da vigência desta Constitui-
ção" para constituírem texto com 
o da Emenda 143 já aprovada (na 
39.8 Sessão), sem prejuízo, naquilo 
que não fôr colidente, do disposto 
nas Emendas 881/B e 881/D. 

Apresentado e aprovado na 51.8 Sessão. 
(Anais, 4.0 vol., págs. 752/756.) 

Requerimento para votação em globo 
(ARENA). 

Apresentado e aprovado na 51.8 Sessão. 
(Anais, 4.0 vol. págs. 756/7.) 

Emenda aprovada na 51.a Sessão. Câ-
mara: 219 sim e 5 abstenções. Senado: 
44 sim. 

(Anais, 4.0 vol. págs. 760/1.) 

EMENDA N.0 881/E 

Autor: Deputado Jamil Amiden 
"Art. - Os atuais concursados 
habilitados em 1concurso público 
para as Repartições Federais rea-
lizados pelo Departamento Admi-
nistrativo do Serviço Público, já 
homologados, com seu prazo de 
validado em vigência, serão todos 
automàtlcamente nomeados efeti-
vos na data da promulgação dêste 
Ato." 

Jamil Amiden (seguem-se mais 107 
assinaturas de Deputados) . 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: contrário. (Ret. de .. 
3-1-67.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Requerimento de destaque (ARENA e 
MDB) -coincidente. 

Deferido pela Presidência na 41.8 Ses-
são (Anais, 4.0 vol. pág. 561.) 

Requerimento para votação em con-
junto (ARENA). 

Apresentado e aprovado na 55.8 Ses-
são (Anais, 4.0 vol., págs. 820/1.) 

Emenda rejeitada na 55.8 Sessão. Câ-
mara: 206 não x 9 sim e 6 abstenções.) 
(Anais, 4.0 vol., pág. 826.) 

EMENDA N.0 882 

Autor: Deputado Leão Sampaio 

Substitua-se o parágrafo 2.0 do art. 
100 pelo seguinte: 

"Ao funcionário que fôr eleito ve-
reador ou que se candidatar a êsse 
cargo não se aplicam as restrições 
constantes dêste artigo, bem como 
das alíneas a e b do § 1.0 ." 

O disposto no parágrafo segundo 
passa a constituir parágrafo terceiro. 
Leão Sampaio (seguem-se mais 109 
assinaturas de Deputados) . 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.8 Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 
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EMENDA N.0 883/1 
Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO I- CAPíTULO li- Da Com-
petência da União 

Art. 10, inciso m, redija-se da se-
guinte forma: 

"111 - pôr têrmo a guerra civil ou 
ameaça de sua irrupção;" 

Justificação 
A Constituição de 1946 menciona 
"guerra civil", ao invés do têrmo 
"perturbação da ordem", adotado no 
projeto. Em razão da perigosa elas-
ticidade e extensão da forma pro-
posta, preferimos adotar a redação 
sugerida na emenda, que tem a van-
tagem de conjugar a idéia da Cons-
tituição de 46 com a do projeto. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 883/2 
Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO I - CAPíTULO li - Da Com-
petência da União 

Suprima-se a alínea c do inciso V do 
art. 10. 

Justificação 
A redação da referida alínea fere o 
principio da autonomia dos Estados, 
assegurado no próprio projeto. 

A União poderá, por outro lado, en-
contrar outros meios para impor os 
seus planos econômicos ou financei-
ros, sem que êles sirvam de pretexto 
para a intervenção nos Estados. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Oliveira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscrito 

pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre.:.-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo.:.. 
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 883/3 
Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO I - CAPíTULO Ili - Da Com-
petência dos Estados e Municípios 

Redija-se assim a alínea a do § 1.0 

do art. 15: 
"a) da Assembléia Legislativa os 

Prefeitos dos Municípios con-
siderados estâncias hidromi-
nerais em lei estadual, assim 
como das cidades incorporadas 
mediante tombamento ao pa-
trimônio histórico e artístico 
nacional;" 

Justificação 
A emenda visa a excluir do disposi-
tivo a competência dos Governado-
res para a nomeação dos Prefeitos 
das Capitais dos Estados, o que 
contraria princípio democrático já 
consagrado pela experiência do Im-
pério e da República. 
Ademais, não vemos nenhuma razão 
que justifique a não-eleição dos pre-
feitos das capitais dos Estados atra-
vés do voto popular e direto. 
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Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Oliveira Brito: contrário. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 883/4 

Autor: Deputado José Barbosa. 

TíTULO I - CAPíTULO III - Da Com-
petência dos Estados e Municípios 

Suprima-se a alínea b do § 1.0 do 
art. 15. 

Justificação 

A supressão da alínea b do § 1.0 do 
art. 15 se justifica porque está redi-
gida em têrmos vagos, além de o 
conceito de segurança nacional ter, 
nos dias de hoje, sentido amplo, po-
dendo ser encarado não apenas sob 
o aspecto militar, mas também sob 
os aspectos político, econômico e 
social. 

A matéria já está prevista e sufici-
entemente regulada no art. 10 do 
projeto. 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., pá~s. 539, 
544 a 548.) 

E"ffiNDA N.0 883/5 
Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO I - CAPíTULO VI - SE-
ÇAO I - Disposições Gerais 
Ao inciso I do parágrafo único do 
art. 29, dê-se a seguinte redação: 

"I - ser brasileiro nato, ou na-
turalizado há mais de dez 
anos e que tenha filho bra-
sileiro." 

Justificação 
A presente emenda está conjugada 
com outra de nossa autoria, que pro-
cura instituir a segunda grande na-
turalização, e visa, sobretudo, a criar 
estímulos para os que, vindos de ou-
tras terras, já estão integrados na 
vida do País. 
A Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, de 1948, assegura, ení 
seu art. 15, que "ninguém será pri-
vado de mudar de sua nacionali-
dade". 
A êsse respeito, Hildebrando Accio-
ly, em seu Tratado de Direito In-
ternacional Público, afirma que a 
tendência moderna parece ser no 
sentido de se colocar o naturaliza-
do na mesma situação dos nacio-
nais, isto é, em perfeito pé de igual-
dade com êstes. O naturalizado ad-
quirirá, assim, plenamente, a quali-
dade de cidadão da Pátria que o 
acolhe. 
Aliás, nos Estados Unidos da Amé-
rica os naturalizados só não podem 
ser eleitos para a Presidência da 
República, conforme decisão da Su-
prema Côrte sôbre o texto do art. 
II, sec. I, cl. 5: " ... sob a Consti-
tuição, cidadão naturalizado está em 
pé de igualdade com og cidadãos na-
tos, sob todos os aspectos, salvo o de 
elegibilidade para Presidente da Re-
pública." Os naturalizados podem, 
nos Estados, ser eleitos Deputados e 
Senadores. 
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O objetivo da emenda é conceder, no 
Brasil, êsse mesmo direito ao natu-
ralizado, desde que plenamente in-
tegrado na vida brasileira. 
Na era das conquistas astronáuticas, 
cabe ao legislador ter uma visão 
universal do mundo que, dia a dia, 
caminha no sentido de "Um mundo 
só ... ", de que nos falava Wendel 
Wilkie. 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 883/6 

Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO I - CAPíTULO III - Da 
Competência dos Estados e Muni-
cípios 
Acrescente-se ao inciso VII do art. 
13 mais um parágrafo, de n.0 3, re-
numerando-se os demais, com a se-
guinte redação: 

"§ 3.0 - O Vice-Governador exer-
cerá as funções de Secretário sem 
Pasta, cujas atribuições serão de-
finidas em lei." 

Justificação 

a emenda visa a c o r r i g i r uma 
anomalia que vem perturbando de 
há muito a vida política do País: os 
eventuais substitutos dos Governa-
dores e dos Prefeitos, enquanto não 
exercem a substituição, ficam sem 
qualquer função. O certo seria que 
se preparassem, pelo conhecimento 
dos problemas e pela experiência, 
para o exercício eventual dos res-
pectivos cargos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: pela prejudicialidade. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, S~mador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

El\1ENDA N.0 883/7 

Autor: Deputado José Barbosa 
TíTULO I - CAPíTULO III - Da 
Competência dos Estados e Muni-
cípios 
Ao inciso I do art. 15, dê-se a se-
guinte redação: 

"I - pela eleição direta do Pre-
feito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores." 

Justificação 
A emenda visa apenas a prever a 
existência do cargo de Vice-Prefeito, 
cuja omissão não se justifica. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: prejudicada pela Emenda 
n.0 268/1. 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a. Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 539, 
544 a 548.) 

El\1ENDA N.0 883/8 

Autor: Deputado José Barbosa 
TíTULO I - CAPíTULO III- Da 
Competência dos Estados e Municí-
pios 
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Acrescente-se ao art. 15 um parágra-
fo primeiro, renumerando-se os de-
mais: 

"§ 1.0 - O Vice-Prefeito exercerá 
as funções que lhe forem confe-
ridas em lei." 

Justificação 
As emendas visam a corrigir uma 
anomalia que vem perturbando de 
há muito a vida política do Pais: 
os eventuais substitutos dos Gover-
nadores e dos Prefeitos, enquanto 
não exercem a substituição, ficam 
sem qualquer função. O certo seria 
que se preparassem, pelo conheci-
mento dos problemas e pela expe-
riência, para o exercício eventual 
dos respectivos cargos. 
A Emenda n.0 883/7 visa apenas a 
prever .a existência do cargo de Vice-
Prefeito, cuja omissão não se jus-
tifica. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Oli-

veira Brito: contrário. 
O parecer do Sub-Relator foi subscri-

to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 883/9 
Autor: Deputado José Barbosa 
TíTULO I - CAPíTULO VII - SE-
ÇAO VII - Dos Funcionários Públi-
cos 
Ao § 2.0 do art. 93, dê-se a seguin-
te redação: 

"§ 2.0 - Prescinde de concurso a 
nomeação para cargos em comis-
são, bem como os que a lei decla-
re de livre nomeação e demissão." 

Justificaçã& 
A redação oferecida conjuga o tex-
to consignado na Carta de 1946 com 
o do projeto, buscando aprimorar a 
técnica legislativa. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Accioly Filho: contrário: 

"1. Pelo projeto, independe de 
concurso o provimento de cargos em 
comissão, declarados em lei, de li-
vre nomeação e exoneração (art. 93, 
§ 2.0). 

2. A emenda, alterando a redação 
dêste dispositivo, se refere a cargos 
em comissão "bem como os que a 
lei declare de livre nomeação". 
3. Na boa técnica do direito admi-
nistrativo, só os cargos em comissão 
são de livre nomeação e exoneração. 
Assim o projeto estaria a reclamar, 
exatamente, a supressão das expres-
sões "destacados em lei de livre no-
meação e demissão". 
4. Opino pela rejeição da emen-
da. - Deputado Accioly Filho, Sub-
Relator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 883/10 
Autor: Deputado José Barbosa 
TíTULO I - CAPíTULO VII - SE-
ÇAO VII - Dos Funcionários Pú-
blicos 
Ao art. 96 dê-se a seguinte redação: 

"Art. 96 - São vitalícios os ma-
gistrados, os Ministros do Tribu-
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nal de Contas e os titulares de 
ofício de Justiça." 

Justificação 

Ao texto consignado no projeto, a 
emenda, inspirada na Constituição 
de 1946, acrescenta os titulares de 
ofício de Justiça, com a finalidade 
de evitar que perseguições ou inte-
rêsses mesquinhos possam influir no 
comportamento daqueles cuja ativi-
dade merece fé pública. 

Tramitação 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 

EMENDA N.0 883/11 

Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO II - CAPíTULO IV - Dos 
Direitos e Garantias Individuais. 
Ao inciso VII do art. 149, dê-se a se-
guinte redação: 

"VII - inviolabilidade do sigilo da 
correspondência sob qualquer for-
ma de comunicação;" 

Justificação 

A emenda, além de procurar melho-
rar a técnica legislativa, objetiva 
conceituar como correspondência e 
proteger, como a esta, outros meios 
de comunicações. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-
son Gonçalves: pela prejudicialidade 
(Obs.: o parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda 883, sem indicação de 
itens): 

"Emendas n.os 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, 130-58, 
569, 433, 524, 690, 825, 775, 883 e 766 
- Atendidas, na essência, no todo ou 
parte, com a aprovação da Emenda 
n.0 326. Por isto, prejudicadas." 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
544 a 548). 

EMENDA N.0 883/12 

Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO li - CAPíTULO IV - Dos 
Direitos e Garantias Individuais 
Suprima-se o art. 150. 

Justificação 
A supressão do art. 150 se impõe, 
dentro da melhor técnica de elabo-
ração constitucional. 
O quod abundat non nocet deve ser 
banido como regra de procedimento 
do legislador constituinte, que não 
deve perder-se na teia do casuísmo 
e da redundância. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade. 
(Obs.: o parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda 883, sem indicação de itens.) 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 40.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
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contrário e pela prejudicialidade, salvo os 
destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 a 
548.) 

EMENDA N.0 883/13 
Autor: Deputado José Barbosa 
TíTULO II - CAPíTULO IV - Dos 
Direitos e Garantias Individuais 

Suprima-se o art. 151. 

Justificação 
A supressão do art. 151, que peca pe-
la falta de técnica legislativa, se jus-
tifica também porque a matéria já 
se acha disciplinada no Capítulo II 
do projeto, relativo aos Direitos Po-
líticos. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Senador Wil-

son Gonçalves: pela prejudicialidade 
(Obs.: O parecer do Sub-Relator refere-
se à Emenda n.0 883, sem indicação de 
ítens). 

O parecer do Sub-Relator foi subscri-
to pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 883/14 
Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO m - Da Ordem Econômica 
e Social 
Acrescente ao § 1.0 do art. 162, in 
fine, o seguinte: 

" ... , mantido o monopólio da ex-
ploração do petróleo e seus deriva-
dos e dos minérios atômicos." 

Justificação 
O acréscimo previsto pela emenda 
ao § 1.0 do art. 162 dispensa maiores 

comentários, bastando lembrar que 
assegura simplesmente o monopólio 
estatal do petróleo e dos minérios 
atômicos. Caso seja aprovada esta 
emenda, o Brasil evitará a aliena-
ção do seu futuro. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho: favorável. 
Parecer do Relator-Geral, Senador 

Antônio .Carlos Konder Reis: contrário. 
Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Requerimento de destaque (MDB), 

aprovado na 42.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., 
pág. 577.) 

Requerimento de preferência para vo-
tação de emendas destacadas (ARENA), 
apresentado e aprovado na 50.a Sessão. 
(Câmara: 207 sim x 2 não e 5 absten-
ções). 
(Anais, 4.0 vol., págs. 743/8.) 

Requerimento para votação em bloco 
(ARENA), apresentado e aprovado na 
50.a Sessão. (Anais, 4.0 vol., pág. 748.) 

Emenda aprovada na 50.a Sessão, na 
forma do Requerimento de preferência, 
condensadas as Emendas n.os 883/14, 94 
e 78 com a seguinte redação: "A pesquisa 
e a lavra do petróleo em território na-
cional constituem monopólio da União, 
nos têrmos da lei". (Câmara: 219 sim e 
5 abstenções. Senado: 46 sim. (Anais, 
4.0 vol., págs. 748!751.) 

EMENDA N,0 883/15 
Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 
Dê-se ao art. 179 a seguinte redação: 

"Art. 179 - Os Estados, dentro de 
sessenta dias, adaptarão as suas 
Constituições ao disposto nesta 
Constituição." 

Justificação 
Os objetivos visados com estas 
emendas são melhorar a técnica le-
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gislativa e procurar atingir os mes-
mos fins do projeto, sem necessida-
de de abrir mais um caso de inter-
venção federal nos Estados. 

Tramitação 

Parecer do Sub-Relator, Deputado 
Djalma Marinho: prejudicada pela 
Emenda n.0 369/3. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 883/16 
Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 
Ao art. 179, parágrafo único, acres-
cente-se in fine: 

". . . que será considerado aprova-
do, se, decorrido o prazo, a Assem-
bléia Legislativa deixar de promul-
gar o competente ato constitucio-
nal." 

Justificação 
Os objetivos visados com estas emen-
das são melhorar a técnica legislati-
va e procurar atingir os mesmos fins 
do projeto, sem necessidade de abrir 
mais um caso de intervenção fe-
deral nos Estados. 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Djalma Marinho, prejudicada pela 
Emenda n.0 369/3. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 883/17 
Autor: Deputado José Barbosa 

TíTULO V - Das Disposições Gerais 
e Transitórias 

No art. 180, suprima-se a palavra 
"simultâneamente". 

Justificação 
Verifica-se que o projeto, inadverti-
damente, reproduziu têrmo existente 
no art. 218 da Constituição de 1946, 
sem se aperceber que não tem mais 
aplicação, uma vez que não há Ato 
das Di s p o s i ç õ e s Constitucionais 
Transitórias a promulgar. 
José Barbosa (seguem-se mais 108 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado 

Dj alma Marinho: prejudicada p e 1 a 
Emenda n.0 838/22. 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: pela pre-
judicialidade. 

Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-
tação em bloco de emendas com parecer 
contrário e pela prejudicialidade, salvo 
os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 544 
a 548.) 

EMENDA N.0 884 
Autor: Deputado Euclides Wicar 
Redija-se assim o § 1.0 , inciso li, do 
art. 99: 

"§ 1.0 - O tempo de serviço pú-
blico federal, estadual ou muni-
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cipal será computado integral-
mente para os efeitos de aposen-
tadoria, disponibilidade e qüin-
qüênios." 

Justificação 
Por motivo de omissão, no atual 
projeto, da palavra "qüinqüênio". 
Nas Constituições anteriores o fun-
cionário público tinha êsse direito. 
Euclides Wicar (seguem-se mais 117 
assinaturas de Deputados). 

Tramitação 
Parecer do Sub-Relator, Deputado Ac-

cioly Filho, contrário: 
"1. Visa a emenda a estender, à 
concessão de qüinqüênios, os efeitos 
da contagem de tempo de função 

pública federal, estadual e munici-
pal. 
2. A Constituição vigente, ao con-
trário do que se afirma na justifi-
cação, não estende aquêles efeitos 
aos funcionários (art. 192). 
3. Opino pela rejeição da emenda 
- Deputado Accioly Filho, Sub-Re-
lator." 

O parecer do Sub-Relator foi subscrito 
pelo Relator-Geral, Senador Antônio 
Carlos Konder Reis. 

Parecer da Comissão Mista: contrário. 
Emenda rejeitada na 4o.a Sessão (vo-

tação em bloco de emendas com pare-
cer contrário e pela prejudicialidade, 
salvo os destaques). (Anais, 4.0 vol., págs. 
539, 544 a 548). 
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