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CAMARA DOS DEPUTADOS 

1936 
Emenda ao projecto n. 177, de 1936 

'·Supprima-se a uiiuea a cio a-ri. 5º" . 
Sala das Sessõe..;, em 2'1 de novembro de 1936 . - B e1·tha. 

Lnt;;. -- r1·auo 11..euy. - J oao Hemlclo. - Calclefra ae Al
va renga . - Ascmiio 'L'1tbinü. - · Lniz Vianna. - Abelardo 
\· t'1'(Jw~ ·iro Cesar. 

Justificação 

' .i\o direiLo anterior a Conslituição de 1934, a legis lacão 
Ql'dinaria, em face po silencio do eswtulo basicu, exigia que, 
para ·o exerc1c10 da proilssao ae commercianLe, sut·re .. ;sem as 
rnuineres casaaas restncçáo expressa, que era a de condi
c;ao proposta no texto em vigor de prévrn autorização de seus 
maridos (God . Com . · n. 1, art. 4º! . J!;ra um dos eHeitos do 
ca;,amento e ela antiga concepção oo poaer manta!, consoan
te o art . 5f:i § 3º do decreto n . HS1, de 1890 e o airt. 233, 
n. i 'v ao Coei . Civil, in. verbis : ·-.u mando é o cirnfe 1ja · so
tiedade conjugal. ·Compete-lhe: . . . . o dfreüo de auto r izar 
lt p1'ofissão da mulher" . · 

h:ste pr111cip10, - se, de urna parte, não obedece ao mo
derno conceILo da familH\, segunao a qual u matrimomo rea
liza, ao lado da unidade bio10gica e da unidade socia l, na 
expressão de Bevilaqua, a '·umdade juridica pela ig·ucüdade 
ªº-" conjug·es ", contraria, ele outra parte, precelLos imperati
vos de natureza const iLucion:al, j á ag·ora incorporados ao 
nosso direito. A regra predominante é portanto, a ao art. 1ia, 
n. 'l, do diploma de 1\:134: "Todos são iguaes verante a lei . 
l\ao lrnverá privilegias, nem dist'incções, por motivo de nas
cimento, sexo, raça, profissões P'roprias ou dos paes, classe 
social, riquez.a, crnnvas relig·iosas ou. idéas politicas " . . En
lre ess·es direitos assim tutelados, sob a égide da ab.;oluLa 
igualdade, esLá o consagTado no n. 13 do cit. art. 11 3 : ·'E' 
livre o exercicio de qualquer profissão, observadas as con
dições de capacidade teclmica e outras que a lei estabelecer, 
ditadas pelo interesse publico " . NesLa ultima clausula - é 
bem de ver - n:ão se comprehende qualquer distincção por 
eí!'eito de sexo ou ele estado civil, porque collidiria com o in
ciso já LranscripLo e, .na phrase de Saredo, não se presumem 
antinomias nem incompatibilidades no repositorio j uridico . 
A:, condições que a lei póde estabelecer são r elativas ao in
teresse publico, entendendo-se por tal o do Estado e o da 
sociedade, na r elação es tabelec ida com o termo antel'io:.· do 
mesmo artigo, referente á "capacidade technica". a ex
pressão generica "distincção de sexo" comprehen·ctem-se, para 
as mulheres casadas, as do estado civil, que decorrem da
qu ellas; e esta interpretação ainda se infere do facto de, em 
c.utros textos, vedar expressamente a Constituição differen
ça de LralamenLo por effeito do "es tado civil ", em materia 
não pBrtinente ao regimen do matrimonio e ás relacões àus 
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conjuges enLre si: assim, no art. 121, inclue, entre os pre
ceitos a serem observados na legislacão do trabalho, ··prohi
bicão ele differenca de salario para um mesmo trabalho, pur 
motivo de idade, sexo, nacionalidad·e ou estado civ'il" . Ahi 
havia necessidade da clausula, porque se traLava ele medida 
de caracter social, de proteccão elo trabalhador em relação 
ao empregador, e não de nenhum prece ito concernente á or
dem familiar ou privada, que todos esses se r esumem na 
norma constitucional de absoluLa igllaldade de direitos. -

Não é pass ive! que, assegurada, sem qualquer limilacão, 
ás mulheres a faculdade de exercerem livremente todas as 
profissões, mediante cumpr.imento elas demais exigencia.s le
gaes communs a um e outro. sexo, se mantenha, para o cargo 
de cmreLores, a prohibição do Coe! . Com. e do Cod . Civi l, 
nos artigos citado e que se d·eyem cons iderar revogados, pela. 
superveniencia da re_gra igualitaria da Constituicão de 16 
de julho. Tão saliente seria,. -ainda, esse absurdo que, nos 
termos da jurisprudencia anterior, a autorização marital ::ião 
podia ser supprida por nenhum dos meios aclmitticlos, como 
seja o consentimento dn juiz (Cohendy et ])p.rras - Cod . 
Com ., v . 1º, p. 24 ; Alanzet - Cod·. de Com . v . 1º n. 66; 
Bento de Fai·ia - Cod. Com. v . 1 º p. !1.Q) ; e ta l dis tinci:: iio 
estabeleceria um retorno á situacão ele clependencia e infe
rioridade das mulheres na familia e na organização socia l, 
com a evidcrrcía ele um retrocesso que r epugna á nossa cu!- r ; 
tura jurídica e ás admiraveis conquislas ele nossa civi lizacão. 

Imprensa Naicional - Rio de Janeiro 


	1936_944_5_1_1_PL_177 - 1936_E177_0001
	1936_944_5_1_1_PL_177 - 1936_E177_0002

