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Mensagem apresentada ao Congresso Nacional na 
abertura da primeira sessifo da dedma segúinda 
fogrslahnr.a pello Presidente da 'Ren}uMka Arthur 
da Silva Bernardes - 1924 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 

A insta'llação da i:ffimeira sessiio legislativa da 12" legislatuira do Con-
gresso Naciona.1, que 'hoje a uspiciosamente ce inaugura, deve ser recebida com 
fcmdada .confiança velo povo brasileiro,, que acaba de escolher os seus repre-
sentantes ·para o triennio ele 1924 a 1926. 

Multiplos e graves .seJeão os ·vroblemas que, desafiando o vosso patrio-
tismo, rec1amarão a vossa s~idtuc1e em bem do progresso e .grandeza da 
Republica. 

Pi·oblemas de ordem .constituciona l e juri-clica ou de alta releva nc'.a so-
cial e :politka, i>rob~emas da ded'e·sa nacional ou de or.dem écononüca e finan-
ceira, alguns dos quaes e);)postos no c1e.curs'o desta Mensagem, soJi.citam a 
vossa esc!:ll'ecida attenção, para que seja fecunda, .como o Paiz tem direito. 
de esperar, a vossa acção legislativa. 

Prohlemas de 01,dem constitucional, dissemos, e ·cuml}re justificar a af-
firmativa. 

Expondo ao eleitorado hrasi!eiro o progra111Q1~a de governo com que no'! 
apresent'ámos aos seus suff.ragios, não manifestámos j.cléas de revisão füt 
Constituição Federal, mas de'Clarámos que, para nós e pelo propr!.o texto e 
espfrito do es,tatuto fundrumental da RepubJi.ca, .essa era uma questão aberta. 

A praüca, porém, .ae n1ais de um anno ele ,governo convenceu-.nos füt a:lta 
conveni<mcia, sinão da necessic1aide de a lguns J:·etoques e modiücações, q~ia 
supp.rimam obstaculos 01)postos ao p•·ogresso do Brasil. , 

Essa convicção impõe-nos o dever de não silenciai!" o i;:iosso pensamento. 
As unicas objecções que· patra1n no ambiente p

0

oliti.co contcr·a a revisã" 
constitucional,, objecç0es unicas., porque, .como já se dlsse, e com verdade, é a. 
pr::ipria Constituição que é revisioni.sta, são a ela opportuniclacle ele realizai-a e 

('') '.rrecho da mensagem, relativo á revisão constitucional. 
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a <lo pe1rigo de irmos longe ·demais, alterando-se, na sua esse·nda, a organiza-
1;:'io do regimen. 

A opportunidade, uma vez convencidos, como estamos, de que ha males 
~uja iremoção urgentissima só se pôde conseguir com esse remedio, não nos 
parece deva ser .contestada. 

O perigo de excesso 1reformista não eX:!ste. 
Estabeieddos os •pontos de reforma, por um entendimento prévio entre os 

que a devem promover., e apresentado o respectivo. projecto, só elle pôde ser 
a·pprovado ou rejeitado. Não é susceptivel de ampliações ou innovações: a r,e-
vi.são só póde ser feita nos restdctos termos em que fôr proposta. Qualquer 

,idéa no_va, qualquer reforma não prevista, terá ae ser ll{)roposta em . novo pro· 
jecto, com as mesri1as exigencias .constituçi.onaes. 

Essa é a %tra, esse o espiorito da Constituição nesta materia. 
Isto posto, como uma si:mp.Jes justificação do nosso .ponto de vista e da 

nossa convkção, e não .como um p~·ogramma que não poderíamos for:i;nular, 
d"ante da vossa exclusiva co1npeten.cía constitucional em tão irelevante as-
m1mpto, menc!onaremos alguns ·preceitos que .parecem re-clamair a revisão, em 
hem da feUddade · do paiz e do seu progresso e .tranqui'!Hclade: 

I - A garantia do equíliwio orçament&rio e a bôa oirdem nas finanças plj-
bHcas é a primeira das ·condições para que a Nação possa viver e prosperar. 

Sem preceitos .constitucionaes e:x:~ressos e terminantes,, que impeçam <is 
denominadas caiidas orçamentarias, .rnr-ncro dos orçamentos, que os corróe e 
-0s aniq ui118:, . nada ·de esta vel poderá s~r obtido nas finanças .pubHcas. 

Não ha .como escpnder que os m €ilhores propositos para evitair esse m;;i,l, 
que já é sediço e · quaisi ridicmlo procl:ppar, nada conseguirão, si a Constitui-
çii.o não o prohibfr de modo, insophisrpavel, contra o natu.eal pendor do me-
nor esforço pot• parte do Pod·er Exect,ttivo e 'C'Lo Poder ·Legislativo, inclinados 
e habituados a ·resolver todas as ques tões nas caudas dos orçamentos. 

Por outro ~a;do, a Clt'eação de desriesas ordinarias, ·sem exame prévio das 
passibilidades -O.e pagai-as •COm as rece,ítas ordinarias, aggrava a situação de-
f1citairia permanente, em que nos debatemos. 

Urge sahír desse impasse fumesto ao futuro do paiz. 
A Const'.tuição deve, pois, prohí.bi,r tambem qua1lquer despesa ocdinar~a, 

Sem a •Creaçâo ·da 1recei.ta Ol'dinaria que lhe faça face e prescrever que ás de,s-
pezas e:i.: traordinatrias correspondam recursos e.xctraorcHnarios, concomitante-
me.nte creados, sem eS"quecer que esse,s i;ecursos geram, por vezes, encargos 
,permanentes de juros e out1ros, que terão de figurar nos· orçamentos . 

II - Viola o espíorito d'o regímen e prej.udica a propria formação de, hp-
n .ens de governo, dé cuja escassez .se "'esente innegavelmente o .paiz, a reelei-
•)ão dos presidentes e governaidor.:-es d:e ljlstados, cuja .Prohibição ex.pressa .con-
•1ém seja feita no texto da Constituiçãq. 

Aliás, o Estado do Rio Grande -O.o •E{u~. que foi o primeioro e, prinütivame:ri-
te, o unico que ·perrnittiu a reeleição, fLbrindo caminho, mais tarde, a outros 
Estados, j§: reviu a sua C'onstítuição, fara . p .. ohi!bil-a. 
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[I! - O Governo da União precisa ter .contacto mais immediato e mais 
permamente com es dos Estados, sem diminuir em cousa alguma a autonomia 
destes, que é a propr.ia ,condição da vida federativa . 

.Em regra, o Governo ·Fledera1· ignora of.ficialmente o que occorre na vid'a 
administrativa e, principalm·ente, na gestão financeira dos Estados. 

1Seria de aqta vantagem que os Estados fossem obrigados a .informar offi-
dalmente á União, tod-Os os annos, das occu:rrencias prindpaes de sua ad.rnini>;-
tração e das suas finanças, o que pe.rmittLria ao 'Governo da União melhm· co-
nhecer as necessidai!!es geraes :do paiz e mais ef<fi.cazmente provêr á sua sati:;i'-
::'.ação, além de que esses fofm'mes annuaes estimulariam as administtaçõe.> 
locaes no desenvolvimento das res•pectivas cü·cumscripções. 

A' União in.cumbe o desenvolvimento geral do paiz, que é, erri summa, n 
resu1Ltante do desenvolvimento das unidades que a compõem, e, porrtanto, par\L 
que possa bem desempenhar a sua alta funcção, sem falhas, mas sem pertur-
be <.ão da acção dos E·stados, convém que conheça como esta se manifesta !'J 
1m desenvolve .. 

IV - A permissão expressa do veto ·Paircial, victorioso na melhor doutri-
na e já ad~tado em varios paizes e, entre nós, .por alguns Estados, virá evi·· 
tar que leis boas e uteis dei~em de tter execução, por causa de uma ou outra 
ãisposição considerada inconveniente pelo Poder Executivo. 

Ainda que s·e não adoptasse a expressa prohibição das cauaas orçamenta-
rias, COirJ.O é essenciaq, o veto paJ:"cial seria reme.aio efficaz contra o respe>Ctiv;o 
uso quando inconveniente ao equilíbrio orçamentario e á normalidade das fi-
nanças . publicais. 

V - A morosidad·e na distribuição (la justiça só pôde ser removida, como 
adeante ainda diremos, com a modiftcação de certos preceitos organicos da 
justiça fooeral. 

A · e.reação de juízes e tribunaes regionaes ou de circuito, com COTIJ.llie:· 
tenda de segunpa instancia em 'cer.tas materias, não foi julgada possivell de-
ante da competencia constituciona,Lmente attribuiaa ao Supremo Tribunai Fe-
deral.. 

Sem essa .creaç;ão é impossível alliviar o .pesado encargo desse T-ribunwl. 
·isto é, permittir o mais rapido andamento e a mais prom<pta (lecisão dos feitos. 

Urge, em ta;l sen•tido, uma providencia, afim de que a grancle mo-rosi:dade 
r.a decisão dos processos judi:ciaes não aiss:uma entre nós uma feição de denega .. 
ção de justiça. 

Isso se justifica com a ·sim·pies .consideração de que o numero de Minis-
tros elo .Supremo 'Dribuna~ Fede!'.'al é, ainda hoje, o mesmo que fôra fixado 
pela Constituiç'ão, ha 35 annos atraz, quando era ·menor a nossa população, 
menos .complexa a v;.da nacional e · menor o ·numero de feitos ju.fü.ciarjos. 

VI - A extensão dada ao instituto do habeas-corpus, desviado do seu con-
ceito classico, .por i·nterpreitações que acatamos, é outrro motivo de excesso de 

·trabalho no primeiro Tribuna! da Repwblica. 
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E' t empo de fixa:r os limites do instituto, crean!l.o-se acções rapidas ·e se-
guras, que o substituam nos ca,sos q·ue não sejam ele illegal constrangimeni,o 
ao direito de locomoção e. á libecdaicle physica do individuo. 

VII - A liberdade ele commercio, que não ,põcle nem -deve ser <Cerceada em 
tempos not·maes, precisa encontra1· limites co-nstitucionaes que permit ta1n, sen1 
;;tbolil -a e sem o uso do esta:clo de si<tio, restr.ingil-a, quando o exijam os altos 
i n teresses ·do paiz, em occasiõe s de ex.cepcionaes cdses economicas ou fina n-
c<:iras, ou lJOr · motivo da fo.nn aç[w de trust , e outras combinações monopol.iz8,-
<ioras, , sempre pre jucl' ciaes a o interesse da collectivic1ade. 

VIII - A ques tão da egualdade de dic-eitos dos estrangeiros e nacionaes 
não l)Ode 1ter 1.1,;n cm.·acter t ã o absoluto, como a 1etra da Constitu'.ção parec•! 
.presc1·ever. 

A jurisprudencia tem, é ·certo, µrocmra:d·o no espírito {lo estatuto funda-
menta l o meio {!e ~·emediar os graves ·perigos que a quella egualdade, entendida 
.de mod'o absoluto, geraria f ata;lmente contra a segurança do -pa.iz e o pToprio 
futuro da nacionalidade. 

E' o que se deu .com o direito de expulsão de estra'!lge.iros e com a pro-
11ibição da entra.ela ele indesejaveis . 

.Preferível será, ·porém, que a 'Constituição p.rescreva os limites daquelh 
egualdade, em attenção sómente á se1urança publlca, a ·deixal -a ao arbítrio. iri-
stavel ela jur.isµn1dencia. · 

IX - Grave e de premente actualiclade é o momentoso problema .ela pro-
'IHieLta de e ex ploração das ininas, cu~os productos, na maioria dos càsos, in-
te·J"essam á defesa nac'.onal e c uja exploração, sem uma alta superintendencia 
da União, pôde constituir sério pe;rig0 para a prosperidade e tranquHidad~ <lo 
.paiz. 

Entre o regimen ultra Hbent1l {la Çonstituiçao e o antigo regimen regaliano, 
ha modalk1ades adoptadas por outros .povos, que pennittem conciliar os grarl-
Ces interesses da Nação e elos Esta:dos com os direitos elos ,µropl'ietwrios do 
sõlo, o que se poc1erá obter .por um nqvo texto constitucional, com a resalva de 
direitos ad-quiridos para as ex:plora ções em ·Curso. 

Deverá ücar á fogislação ordinarifL pre.screver, de modo conveniente ao bem 
tpu.blico e ao interesse pdvaclo, as regras relativas á pesquiza, descoberta e ex -
ploração das minas, assegurada a pa1;ticipação do ,proprietario {lo s6'lo nos lu-
<-ros e 'rendimentos. 

- - Não serão estas, por certo, its unicas questões que a rev•sao consti-
1Í.wional poderá sugge1rir a.o vosso escla recido patriotismo e con·hecimento da13 
necessiclaJes e aspirações prese1}tes e futuras {la 'Patria, no seu· constante de~ 

<:nvolvimento. 
Quizemos a penas, nas indicações feitas, ·pôr em rE!levo certos obstaculo>< 

<·onsti tuc'ona es á melhor organização do nosso regímen e á mais prnveltosa 
a ,cção do.s podere~ puhlicos em bem ela Repub'iica. 

O problema da nwisão constitucional, .para assegurar a estabifü1ade da:,; 
~inanças e a verda:de llos orçamentos, para garanUr a necessaria <rapi-c1ez na dir;-
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i:ribuição da justiça e parn permdtir a melhor d~feza da nacionalidade, que!'." 
na o;l'.'clem socia1, quer na ordem economíca, e&tá .posto á consciencla <::o pai:~. 

como urgente e essencial providencia sem a qual nada de estavel será p 0 ssivel 
.construir, como o ·demonstra a experiencia de mais de 30 annos de reg~men. 

Essa é a mec1itac1a convicção, que o nosso patriotismo e os nossos deve-
-~·es de Governo exi2,·iam não silenciassem os nesta opportunic1ade. 





REFORMA DO REGIMENTO 





CAMARA DOS DEPUTADOS ,_. 

SESSÃO DE 26 DE JUNHO DE 1924 

A C:tmara dos Deputaclos resolve : 
Artigo unico. Será incorpo!:'ado ao Regimento Interno o seguinte: 

CAPITULO 

DA REFORMA CONSTITUCIONAL 

.'\.:rt. 1°. A Mesa só .poderá receber µroposta de reforma da Const\tuiçõ.o, 
~•e accôrdo ·con1 as regras expressas nos pa11:agraphos 1 º e 4° do art. DO th 
;nesn1a. 

Art. 2° . Recebida a proposta, será depois de impressa enviada á uma 
Commissão de 21 M.embros, especialmente eleita pela Camara, fig.urando essa 
deição na ordem do dia den tro elas 48 h oras seguintes. 

Ar.t . 3°. D istribuicla em avulsos por todos os Deputados, ·com o ·respecti-
vo .paTecer, que, pro-J:eric1o até o 10° dia, devel'á opinar a favor ou contra, nfto 
podendo propo1· emendas, seTá a proposta, 10 dias depois de distlribuida, inclui-
da na ordem <lo cl'a, em IJ~·imeira discussão, annunciada á Camara com 48 hc-
l:as de antececlencia . 

Art. 4°. A proposta iniciaqmente apresentada terá ti-es discnssõcs, h,1.-
vonclo uma qua•rta para as emendas a1>resenta.<las e approvadas na 2º e na :;•, 
e uma 5ª para as emendas apresentadas na 3n e nesta e na 4ª approvaclas. 

ParagrarJ-ho unico. Sómente nas tres primeiras discussões é permittldo 
a:)resentar emendas, sus·pendendo-se o debate por <Cinco dias para que a Com-
miJ>são especial se manifeste soore ellas . Na 4° discussão só serão discutidas 
e vota:elas as emendas a p<'esentadas na 2" e ne:o;ta e na 3ª approva-ctas, e n a ~· 

:'IS ·que houvei-em sid·o apresentadas na 3• c'liscussã-0 e nesta e na 4' approvaa·::s, 
nenhuma modificação sendo permittido fazer nellas . 
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Art. 6°. Na 1" e na 3" discussões será considerada a ·proposta englobada-
mente e na 2• discutida artigo :rmr artigo, sendo na 4ª e 5ª discuttdas engloba-
damente só as emendas apresentadas e ap·r>.rovadas· na 2ª e 3ª . 

.&rt. 6°. O interstic'.o entre as discussões será de 48 horas no minimo. 
Art. 7º. O.s artigos da proposta e as emendas rejeitadas não poderão ser ire-

novados. 
ParagraDho runico. Entende-se rejeitados não só os que se apresentaTem 

<'err. a mesma fórma, como tambem os que contiverem a mesma materia. · 
Art. 8°. ·Em qualquer das discussões em que é facu1tado apresentar emen-

das, nenhuma será recebi'da"]}ela Mesa sem que esteja assignáda pela quarta 
paTte dos membros <ie que se compõe a Cama.ra. 

1°. Toda emenda deverá .ser redigida de forma a ser incorporada á pro-
posta sem üependencia de nova redacção, 

.§ 2°. A em.enda '.supw·ess•iva proporá a eliminação inüigral .a.e ·um texto 
ou artigo. 

§ 3°. A emenda modificativa ·deverá conter a modifkação proposta ao tex-
to ou artigo sob a fóirma ·d·e um substitutivo ao mesmo texto ou artigo . 

§ 4°. A emenda additiva será um novo artigo a ser incorp'orado á pro.pos-
ta de reforma contendo ni.ateria 

0

ainda não üa-tada nos demai·s artigos ou textos . 
. § 5°. A Mesa não Teceberá emendas que estejam, em desaccõrdo com o 

disposto neste artigo e seus paragra!fhos . 
.Airt . 9°. Na primeira e terceira discussões, os oradore·s só poderão fallar 

dUJrante duas horas, de uma ou de dutts vezes. Na segunda, sobre cada artigo 
e na quarta e na qui·rita sobre toda ?- emenda, sómente uma hora de um.a só 
vez. O Relator do parecer ou o men~bro da Commissão em ~eu ~og~r incÚm-
1.Ji<io de defendel-o, ou '.de. es-clarecer q debate, poderá, ·porém, fallar tantas vo-
7S, quantos forem os in1'!>ugnadores. e ·durante o tem.po corres.pendente a: cada 
um., 

Art. 10 . A discussão não poderá se.r encerrada emquanto houveT algum 
erl'dor insc:::ipto, salvo desístencia sua, ou ausencia quando lhe éouber a vez de 
fallar: 

Art. 11. A votação da .propostµ, será !':empre pelo processo nominal e 
emenda .por emenda e, quando esta ·contive.r mais de um, artigo por art'.go, sü 
se considerando approvado o airitigo qu a emenda que tiver a seu favor do1;s 
terços dos votos dos membros presen·~es á ses·são realizaida com o quorum· in-
dfspensavel para as deHberações da Camara. 

· Art. 12. No momento da votação só é permittida a palavra uma s·6 vez 
paTa encaminhai-a, p elo tem·po improrogavel: de 15 minutos, cabendo ao Relator 
d0 parecoc ou ao membr·o da Commi·ssão, que em seu logar fa1ar, o direito ·de 
responder a cada orador. 

Art. 13. Approvada a proposta mn ultima ·dis russão se•rá pela· Mesa en-
v iada ao Senado independente de r eda('ção final. 

' Art. 14. Os artig os da propost a acloptados pela Camai1:a, que não obtive-' 
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rem dous te.r.ços de votos no Senado, serão ·considerados definitivamente re-
jeitados .. 

Art. 1·5. A propos-ta de reforma constitucional, iniciada pelo Senado, será 
recebida pela Mesa e seguirã os tramites estabelecidos nos artigos antece-
dentes. 

Art . 16. As emendas proJ)ostas e adoJ,>tadas no Senado serão na Camara 
sujeitas ao estudo da Commissão Especial e com o parooer desta su!bmettidas ãs 
trE·s. d!.scussõe.s regirrientaes, sendo consideradas aiJ}J}rovadas as que obtiverem 
elli seu favor dous terços dos votos· em ·cac1a um.a dais d.ioscussões. 

Art. 17. As emendas ã C'orrstituiçãio, apJ)rovaidas no primeiro· an,no ;pe1a 
Camara e pelo :Senado, serão ·J)ostas em dis.cussão q·uize dias depois de aber-
to o Congresso no anno seguinte . 

. § 1º . Nenhuma ~ova emenda, nem alteração alguma da.s emendas já ap-
provadas no anno anterior ·pelo Congresso; poderá s·er então acceirt:a pela 'Mesa. 

.§ 2° . Nais tres discussões a que é de novo submettida a proposta só so 
poderá falar sobre o que houver sido ado·J,>taido e sóm.ente isto serã votado. 

Art. 1·8. kdoptada definitivamente a proposta de emendas á Constitui-
c:ão, o Presidente e Secretairios da Camara a publicarão, conjunctamente com 
0 ·iPresidente e .Secretarias do Senado, na fóirma do .§ 3'0 do art. 90, da mesma 
Censtituição. 

Art. 19. Quando houver '!la ordem do dia maiteiria relativa á reforma con-
stitucional a sessão durará .cin.co horas, sendo ·permittida a p•rorogação atê. ou-
tras cinco horas e pode ndo-se votar na ,prorogação. 

. Art. 20 .. filln. tudo qua nto não contrariar estas disposições especiaes re~ 
gularão a dtscussão da materia as disposições -Oo. R egimento referentes aos pro. 
jectos de lei ordinaria. 

Rio, 25 de ' Jun•ho de 1.924. - Arnolfo Azevedo, Presidente, - Heitor de 
Soitza, 1° Secretario. - Domingos Barbosa, 3° Secre.tario. 

Na sessão de 1° de Julho os .Srs. Antonio Carlos.: Herculano c1e Freitas ;re· 
quereram, e a Camara ·concedeu di.sJ}en,sa de interstício para o projecto de ire- " 
Folução entrar na c>:-iem do dia ·de 2 de Julho . 

SIDSSÃO DE 3 DE JULHO 

DISCUSSÃO UNICÁ 

O Sr. Nicanor Nascimento: - Sr. Presidente, tinha eu esboçado as pri-
im.eiras palav~·as sobi'e a creação do Regimento, dentre; do qual deverá ser di~
cu,tida e pr.ocessada a r e.form:; cqnstit~·cional, q uando V. Ex. me annunciou 
que a hora do e:x;pediente ·estava terminada. 
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J)izia eu, Sr. PresWente, que o art . 8° é uma limitação a o di1·'lite> ·c:onsn-
tucional de inida tiva de proposição que tem o Dep.utado, que lhe f m a11t1da BHl• 

t odos os regimens livres. 
Medite a Camara sobre a observação <:J:U\'l vou fazer, examine o d ispo-· 

sitivo .claro, caraeteN;stirco do SY'S·tema representativo desde sua orjgem.,. 
e verificará a importancia gravissima da restricção que ora se t enta. 

O art . 3G da Constituiçfuo Federal deciara : " ·Sal•vas as eX'cepções ao. 
ai·t. 29, todos os projectos de lei podem ter origem, indistinctamente, n a . 
<:amara ou no Sena,do, so b a iniciativa de qua/,quer de seus niernbros". 

Aqui, S~. Presidente, está a razão por que combato a limitação offere-
c;da pelo actual projecto. 

A Constitui<?ão tem como princi].fio, como dog1na ... 
O SR . B.mnNARDIDS .SonanõrHO: - A disposiçã.'O a q.ue V. Ex. se r efere é· 

de excepção, n ão podendo, porta nto, estar sujeita á regra geral. o que 
se discute é u ma legislação de exeepção . 

O SR. N rcNõroR NASCIMElN'.l'O: - .Se V. E x . quizesse ter a generosidade 
de esperar que e u desenvolvesse a minha argum entação, não darie, esse-
apar te. 

O principio .·geral, <::onstitu cional, é o de que a iniciativa d:e qualquer 
projecto de lei pertence a "q•ua lquer dos membros" de qualquer . das Casas. 
rl o Congresso Nacional . Não é precizo ~azer uma analyse demorada dessa 
expressã o, para mostrar que "qualqfer de se;is meJ1'.lbros", quer dizer cada 
um; cada um, quer dizer .isol'adamer1te, isto é, que a iniciativa de qualquei" 
DeiJutado ou 18enaclor basta para que seja .trazrda a debate, á discussão,. 
uma pr.oposi.ção qualquer, maior ou rnenor, grave, de pequena gravtdade, ou 
até de nenhuma, ou de muitissima, como a actual . 

Esse é mn direito instituciona l dos membi;-os de qual-quer corporação;. 
propor e votar, inicia~· e ·decidi.r. 

Se V. Ex. examina r os estatutos de qualquer corporação particulat',. 
e ncontrará .isc;o : q ue qualquer proppsta, qua:lquer elemneto inicial de uma 
discu ssão, poderá ser aventado e trazido a o debate por qual q11er de seua• 
membros. !Salvo as excepções expTessas. 

o SR. BERNARDES SoBRl•)HIO: >-- Isto é um principio geral . 
o SR. NICN~OR NASCIMENTO: - E' o 1principio gera l da, corporaçiío, das 

assemb1'éas, não só é direito elo associado vota r, como .ter inkiati'va nos de·-
]Jates. 

Fixado, assim, esse princ1p10, q\ie é o de todas a s Constitllições e das 
orgD,nizações de todas as corpor ações legislativas do mundo, temos o.ue es-
ü1beleoer a segunda proposiçã o: "est a,. é que este füreito , esta garantia asse-
·Cura.torla do ·direito ele qualquer OJ:Jinião do paiz se fazei· representar ex-· 
pressamente no Parlamento . Esta -é a doutrina de todos os codigos consti-
tucionaes da terra. 

O .SR. ALE!füICO DE MoRAEs : ,..... ;Bl' o respeito â outorga, que r ecebemos 
do eleitorado. 



-15-

O SR. NICA•).'OR NAscrMEN'.!lo: ~ ET1,tsndo que uma· ga,rantiçi., o reco,nJ;i"'"'~ 

menta de um c1ireito, uma vez declarado na ConstituiçE.•o, n~Q !Ji>ÕG\e ser 
limitado si não de modo expresso. 

10 Dr. Afüerc1i tratamlo dessa mateda {\.eolara: ".I:1as aeyes r,eg~an el 
uso de essas garantias de derecho pubJi.co, pero e! Congresso no podrá dar 
Jey que con oocasio·n de regfo.mentar 6 -organisar s.u e·xerdcio, l{Ls dimi•n·uya, 
restrinja 6 adultere en su essencia". 

Ora, se como ensina Pimenta Bueno: "·cada repre::;entante ,da Nação 
exer.ce a iniciativa, forn\úla e apres·enta por escripto o ;proje.c1lo qu.ei julga. 
conveniente", se é .este o prJncipio gera;], basi.c.o, typico .da ·.r·ep;r,esentação, 
só este €!ireito pôde .ser restringido por uma limitação ,expre:;isa, f,ormal, 
que a propria Constitu4ção tenha .feito a esse amp.lissim.Q direito. 

E-ste ·é o prindpio caracteristico ào regímen: .as -r;ir0p,osiçQes :s.~.o Çle in!-
ciativa dos membros àas Casas ào .Congresso, resafVadas as exoc.eP,çÇes .ex-
pressas. Como o nosso, o art. 6º da Con13tituiçãq ·Arge;riJina <j.atern;tjna q:11-e 
"las 1eyes puede·n tener principio p;or proj.ecto.s :presenta<j.os po:r su.s 
iniembros" . 

Este direito de iniciativa é essencial á r epre,se:atação. 
Se esta ini·ciativa pudesse .ser .tolhida p.0r a;cto .d.a legi:;?lat,ura qrdir~ar.ia, 

estaria violada a regra, por força da qual, o Congres13,o ·póÇe regtilameJ'!-~ar, 

organizar o exercicio deste . dire.Jto., mas em nad:;i; o póde .din;t-iJ1Uh-, nem 
r·est.ringfr. Desobedecida esta regra, o Congresso estaria aMer~ndq a: ,C.oi;.-
stitulção". sem as formafülacl€8 de art. 9@ da C.bn;;;tit1!liçij,q. 

·Effectivamente . .Se a 1Cons·ti1tuição dá ex-p~·essamen.te, :RC/ seu ar t, 36, o 
direito de proposir;ão a o Deputado isolad:a;mente, como Pifl.àe a · legfsl.atura 
nacional ou uma das t:a.maras do Clongresso, el1Il simwJ.e:;i reg·jl1Ile•nt,o intern,o. 
menos do .que uma lei, .restrdngfo.· este direito exp•r:esso no art:ig,0 cit,<ilJdp/ 

Figure V. Ex. que um unico Deputado de todos os 212 que repre~en;tam 
a Nação tenha uma iàéa isola.àa, na qual r epresenta a oPá·niij.o, !jlo Beµ ,d-istri--
cto, de sua circumscripção territorial, dos habitant,es desse e;i;;.~lioctg 1 e que 
essa ic1éa não seja ini.cialmente partilhada ppr nenhum dos quti;q~. m1m~bro13 

do Congresso. 
Ficará essa voz na obrigação de emude·cer, de· não. rep,erc;util' dentro do 

Parlamento aquelle sentir e ·aquella i(\éa, que são a unica razã9 .<\!e ~;ua i:e-
. presentação no Parlamento? quando a Constituição assegJ!r_Q.u .d.!l I/J',Odp c)aro 
.esta prerogativa? 

T ·erá ·essa circumsc.ri:Pçã0 de r enuncia<r, de ficfü' tol•hiçla no seu <lireito 
d.e representação, que :é essencia l ao regimen; tão essenda:l· •que, mesmo 
quando é !burlado, r ealizamos a burla ·com a declaração ele que _esta procura 
a representação real, - a do regimen? .Se é ·certo esse .p11irucipio d.e r,e1~re

senta~ãq, dentro elo recinto do Parlamento, que a h ypocrisi.a m!l!lma vem 
confirmal-o, negando, ·como nega violal-o, CJ:Uando g esitá nega.ntl.o; p,omo ve-
mos nós, neste n;tomento, grave para a Repub.Ji•ca, poi;,qµe é n.eHe qpe va-
mos tentar a remodelação, o aperfeiçoamento da Constituição, erp.l):dec.er 
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essa voz por ventura isolada, mas á qual o pacto f.undamental garantio seria 
representada? 

.Supponha, Sr. Presidente, que amainhã um Deputado communista que 
-aqui se encontre na Camara e que represente, com todo o direito, como 
quailquer outro Deputado as f.éléas de sua circumscripção, de certo ckculo 
O]Jlerario, ,com tal opinião, queira apresentar uma emenda, aiquetla que assb-
g ure mas modifique o direito de propriedade? Terá de emudecer essa voz ..• 

O SR. GILBElRTo AMADO - Eeta .unidade nê".<o repre·senta parnella suffici-
-entemrente ponderada da Naçã!o. 

O ISIR. NrcANOR iN'ASCIM'ElNTo: - Peço a V. Ex. que espere o <r€sto .para 
vêr como vou até Iá, até esta necessidade de um valor .poliüco ponderavel 
que é só para a apresentação da reforma, fixação do,s •Seus ,pontos. 

Teremos de fazer, por um acto de violencia e de força, aquiJ.lo que se 
'fe z em R.oma: emudecer essa voz e reduzn-a ao silencio, se não pela morte, 
-pelo estrangulamento regimental? 

Para a consclencia da Camara e do paiz se, por ventura, se fizer calar-
.qualquer umri. voz, r,elo erga.stulo n,gimental, este acto não. se extrema da 
.contr.icção de uma garganta para que a voz não seja emit.Uda? 

o SR. HEROULAfYO DEl FRElITAS - V. Ex. está fazendo rhetorica. Isto não 
·é ,argumento juridico. 

o SR. NIOANOR NASCIMID::-<TO - V. Ex. ha de permittir que eu nfilo ,tome 
a sério o seu aparte . 1 

O SR. HElRCULAl::-<o DEl FRElITAs --'- V i .• Ex. não tem o direito de não tomar 
a sêrlo o meu aparte. 

o SR. NICANOR NASCIMElNTO: - V. Ex. sabe quanto o respeito. Será uma 
"Pilheria jocunda como as com que, tantas vezes, o finissimo, illustre Zeacler 
pauUsta nos delicia nas Sa:las da Carrara . Não contiém o aparte um argu-
,m ento. 

Não .posso tomar em outro sentid<:> esta .phrase. A minha representa un.: 
-argumento ,concreto; classi·f:kar o acto de fazer parar a voz da garganta que 
·quer emittir tdéa, não é uma phrase de rhetortca. Reproduz a imagem de 
um faJCto physfologico, na violencla do impedimento regimental. 

Imdedir a uma idéa que se gerol.\ em •um .cerebro,, qwe se e~abo.rou, to-
moli o 'VUito, desenho da v•ida, a indiv.idualidade, <conformou-se, integráli· 
-zou-se, tomou expressão concreta ql.Je venha produzir impressão externa, 
no meio, tanto o .é pe~a força da mão .como de !Um dispositivo draconiano. [sto 
'Ilão ,é figura de :rhetorica, é um argu:p:iento. •Em um caso como no outro, CT 
:impedimento é material, anH-democraitico, brutal . ~cto de força .. 

O SR. Hm1tcuLANo iDM ll'RKCTM >--- rn· r-hetorica, porque nada impede essa 
voz de manifestar-se. 

o SR. NIOANOR Nl\.SCIMEl::-<TO - Ist.o é outro fa1l'ar. V. Ex. me dirâ, de-
'J.)ois quaJ a fórma .por .que concretizar~ o seu: pensamento o >Deputado singu-
Jar. E ssa voz isolada o nobre leader r;>aulista já reconhece que se deve ma-
nifestar na Cama.ra, tão imponente é o argumento que r epresenta o ·que ell 
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--disse, apezar de S. Ex . dizer ·.q,ue ·é rhetorica. Entende que ella deve ser 
ouvida, dec!ara que impedil-a de vir ao conhecimento da Camara fõra 
·violencia . 

0 SR. HEROULA!"10 DEl FREITkS 
ió SR. . INIOAN-OR iN'ASCIMEJNTO : 

V . E x. está arromlbando :portas abertas. 
Quero claJ'.'eza, q_ue se .d escerre·m as· por-

tas. Vo.Jto ao argumento. Desde que o -principio c onstitucional irreductive!. 
·e indiscutivel ·é que "qual;quer Deputado", qualquer membro da Camara, 
tem o direito de iniciativ-a de p'l"oposição e esta é a phrase que foi discutida 
nos Estados Unidos, na Argentina, na Allem a nha, no Brasil, na França, na 
·:rnglaterra, desde as ·primeiras asse1nbléa:s·, só de modo expresso pôde esta 
capacidade ser limita da . Trarei, para mostrar que o esi:>i'l"ito do Parla m en to 

•é expressame nte esse que a 1nicia tiva 'da proposiçã!o é direito parJ·am entar 
·(!e represe1lta:nte de qualquer circumscri-pção, os e le me nt o:s do direito 
compara do. 

O ISR. BERNARDEJS •SOBRINHO: - Mesmo em materia constitucional? 
o SR. NICANOR DO NASCIMElNTo: - V. ]Jx. a ntecipa se111pre . T em, ver\'ladei-

ra anciedade en1 a-presentar seus argumentos . 
·E' um encanto esse emipenho da juventude, mas sou calmo. Vou, '[XlU·co a 

1)ouco, até -ch egar a o pont o em que V. Ex. q ue·r. lPo;r ora, formado o direito 
1,c1e ·iniciativa, t enho que estudat as ex-cepções-. 

Ora, o facto é es-se. E stabe1ecido um -principio em reg.ra cons·titucionail, fi-
:xado um direito, uma garantia, esse .direHo, essa garantia, sõ .põdem ter lim\-
,t ação expressa dentro da m esma le i. E ' o principio estabelecido por Alcorta 
·nas _Las Garantias Constitucionales. Até pelos praxistas. e hermeneutas. 

Diz o pensador a-rgentino que uma garantia que está exi:>ressa na Consti-
;tuição, sõ pôde ter limitação absolutamente expressa e pot· acto de egua;J au-
:toridade . 

A excepção do fü.reito, aque1le q_ue limita uma concessão .que já está f ei-
'ta, seja ella no _Codigo Penal , no Codigo CivH ou em qualquer .codigo, só pôck 

. ote-r sua expressão clara exp'r essa. 
Não f r,oss!v-el 0clar o <!Órte da limitação do direito pot· interpretação extens1-

va ou me.smo comprehensiva, como j á se fez ric11cu1amente nesta Casa. 
O .SR. 'BERNARDES So,BRINIIo: - Mas -pôde-.se ampliar -dispos1ção restrictiv::. .. 
o SR. NICANOR NASCIM!ilNTO: - E' um argumento mo'r,to, o que V. Ex. expri-

me. 1Si a Hmitação só pôde ser expre·ssa - n ão ha 'co_mo amrplial-a. 1S6 o pu·· 
~ter -constituinte. 

O .SR. BEJRNARDEJS .SoBRINIIo: - V . Elx .. conhece em m a terfa constitucional o 
.. q ue são ·direitos implicites ? 

O :SR. NIOANO-R N:.i.sorMlilNTo: - E' reahnente inte·ressante fanar em podere.~ 
Jmplicitos n este momento. Appello para a clarividencia do honrado lea~er para. 
que m e tire dessa <!onfusão. 

Qae te•m poderes impUcitos com o córte das gaTan,tias .constitudonaes ·de urn 
'_Deputado? Nlnguem fallou wqu! -em poderes iinplic!toii-. ·ELles Clevem estar im·" 
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pllcitos na consciencia do nobre Deputado ·para não perturbai' o debate, cora. 
máteria de que não fa:llei, que lhe ê completamente estranha. 

O que a lei d'.z, o principio estabelecido é o constitucional, do dire.iw de dni--
ciativa, e, se este é "regra censtituoiomia, só a limitação ··desse •direito .pôde -sei~ 

cxr~:ressa, p0;r -acto 'de 'eg,l'lal autoridaide. N-unoa po~· a;nailogia. 
1Si se trüuxer para •aqui um uni-co commentador wue tenha dito ·q.ue ;pode-

mos · limitar os direitos ·e as 1gar.a1~tias 'lJOr si·m1Dles "·amalogia", terei esquecklo-
"todas ais ·rninhas noções de .di:reioo, <le i>nte.i::y,r<itação. 

·o facto ' é- esse . Elstabelecid.a ;uma .gai11anüa para ·um direito infüvidual na .. 
<"'onsHtuição, este só pôde ser reduzido por 'dispes'.ção expressa da. J.>ro.pna 'Con-
stítu•içãio. 

A ·Constituição o que J;az no que se relativa á .p;rnpositura? 
Diz· D segu~'11te: "S1xivi..s :ia:g · excepçõe~ tto act. 2~, tollos .os pro-jectos de ld 

;pO:dem ter origem incEstinctamente na Cam.ara ou ·no Senado, sob a vniGiativa de. 
qualqwer .,de · s·eus me?'lYb!'os". Elstá -. no .art. _ 36. 

Qual.é a re:;;tdcção ·do art . 29_? Umkamente relativa ãis leis· de meios ._e fo1·-
ças, casos em que a 1niciatlva fica i·estricta ex:prressamente aos Deputados, p-ois 
é á · Gama:ra que ficou reserv.ada esta JYrerog'ativa -inicial. 

·Como vê . .a Canrnra, quando a .!Constituição quiz restringir a iniciativa de. 
quaesque1· m_.embros de uma das Camaii·as, fel- o com a mais c lara expressão . 

No ·Caso ·da rej'O'rma tambem ~ Constitujç~o teve de restringLr:- Re.strin-
giu: Mas 1'.el- o de r'.'odo claro : exigi~ expressamente para a apresentação da re--
fm:ma, ,para .que ella se .considet'aSE>jl apresentada, a assígnatura -<le uma quaT· 
ta r,>arte de uma Cama..ra. !Peço á óamara que veja cuidadosamente qual a es--
.tructura, a eng-.renagem que a Constituição estabelece ·µara a Téforrna. 

O _prime!ro passo, o primeiro t urno "da revisão .pa:ra que se considere a.pro--
sentada a r€1for.ma é a vrovoSitura âella. ·O acto preparai:orio, dn:tical, inau gu-
ra:l ê a propos·itura. iPara elle exigiu a ·Constituição a expressão de uma grah- -
·de força polü'.ca, repre'sentatlva áb. ·vontade "naicwnai: só ·permittiu que fosse-
apresemaãa ·por uma ·rer~resentaçãp O.e gran'oo signif.!cação. 

86 se pôde -considerar aprrnse1J.:tada a reforma quando offer.ecida ·]ile"la qwar--
ta parte, dos menYbros da assenibléa, de qualquer >das Ca.maras em q'lle a s'a ·-
·be·doria do constituinte para mais equfübrar os po·der·es nacionaes, divid1u o.· 
Congresso. 

E ahi limita-se a ·capacidade i·ndiv~dual do Deputado, o seu direito c1e. 
iniciati'Va· "Pa'!'lamentar. 

Não foi arbitraria esta d'.sposiç;ão. Obe-de-ceu, a razões e ,m,o;t.ivos que ª ' 
e:'iplicam com evidencia .suff1oientre .. 

A mo.dii-cação do Tegirnen consptucional, embo11a em par.te, vae abalar . [•· .. 
e~tabili1da;de des esp-iJritos, "modifici;i.r 1 relações estaibelecidas. 11Pa·ra . mostrn.1· 
que .a . fixidez ,dos esrpfa·Hes foi real;rnente abalada, _que a opinião ,está .mesmo .. 

agitada por um -novo sentir é precii;;o que este -estado. -<!te esp·irito se mani·feste 
por uma força ma~or, . nãio só IJé'la expnessão Ido -rep~·ese~ta,nte de -iwma s·im·· 
ple-s• ·Circu.mscri-pção .da Re.pubHca, mp.s ... por .uma força maiis,_pondeTaye,l, gHe b~1n .. 

l 
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'!reve~e· a fürecção, o pro]i>osi.to do espirito nacional. Sem_ isto, sem esta peia 
restri-ctiva .d0 es·vir'.to- de novid-aoe a revisão teria un-, -caracter de leviandade, 
n:to se caracterizaria pelo ·cunho de respeitabfüdade que de-Ye ter um facto 
:de tão · av·ultada signi.fi-caçp,o na vida <le um p,ovo . 

Elsta, ).Yrime·ira phase do acto revisio1rnl wm um objectivo . constitucional:. 
-eaa deve marcar, '1imita:r, circumsicreve-r , poil'." um desenho seguro, os pontos 
oertos sobre· os -quaes dev-e incidir- a reforma.. ·~err:, efJ"ta limitação seguri.., a 
reforma teria :verfüdo a significação de •simples additamento ou moc1ifi-cação cfa 
Çonstituição, para ser ·uma nova Colilstituiçãü a fazeir. Em vez de regulm·-
n1ente, nm·maln1:ente r .eover, em urna assernb1éa ordinairia, pontos certo~: da 
Constituição, teTia mo·s o acto de reforma que pode1'.'.a ser g'lo:bal. mudat· funda-
mentalmente a Constitui~ão 

.Seria o facto de uma ·convengã.ó revoluc10nando de tond en cambie a lei 
;111axima .. 

Fot para este acto grave - iniciar e -ciJ:cumsocever a reforma que .ª re-
gra const;tucional linütou a iniciativa individual -elo Deputado e do Senador. 
'J~ã;; sómente 

-Esta disposição tem um histo·rico . V. Ex. sabe; Sr . Presidente, que ella 
tem _ antecedentes tradidonaes- no Brasil. Antedormente, o 1:egim-en era outro 
A revisão foi estabelecida na Const-itu'.ção do Imperio, foi <le-pois modificada 
']J-ela Constituinte. A apres.entagão d0 primeiro p-roj-ecto do Gov erno Proviso --
rio, e["a differente do que ficou na Constituição, mas· o es.µ'.rito vermanent•~ 
rfoi este . 18-er ;preciso para a provositura .da r eforma que a manifestação do 
espírito publico foss·e ponderavei. Mostrwr que elle já estava alarmado, 'emo-
·c\onado, -com a ne-cess'.·dade -de rev.er a Constituição . A necessi-elacle era pr1>-
funda, não abalava uma pequena paTte do c·a racter -nacional, mas· sim era a as-
pil'."ação, o ·pensamento ·e o sentir ele uma grande parte da l}Opulação da Re1fü-
11li-ca. Não quiz a ConstitU:i-nte, -como n ã o quizeram todos que - a).}resentaram 
p rojectos sobre o assmnpto, que esta "resolução" fos·se ·pTovo·cada po-r paixões 
.de momento, l)JOr irritações, por uma le'.tura ap·ressada por estudo sem me-
·dltação. Não quiz que esta provocação partisse de um individuo mas de grupo 
·ou força, representativa ·da opinião nacional; e, por isto, marcou uma quao: -
ta parte da Camara pa:ra essa resolução. Mas, a UnJitação uni-ca foi esta. 

Não se r ·efere, em nenhum ouoco artigo, ás disvosições -permanentes, n.o 
ipr-ocesso da discussão, á ini-ciativa de -qualquer Deputado. 1s6 ha a limitação 
.que €stabelece. 

E ' •conhecido de todos os juristas .e de todos os cer€bros bem organizados, 
•que uma exc.epção Lmitativa de direitos ê semp-re expressa. Não -podemos 
-<!omp<rehende;r outro limite ao .princivio constitucional estabelecido no art. 
36, -que é a -condensação do pe nsamento repub'licano em mate•ria de iniciativa. 

Nenhum hermeneuta seTio voderá -d;zer que sendo 'o pensamento do syste-
ma representativo dar ao repres~ntante a iniciativa, parlaJ::\)oentar esta pos-sa se» 
limitada . sem que a Constituição t ivesse ex1)ressamente autorizado a tanto'• 

"Bastará. analogia? Não . o argumento analogico é sempr-e fragilíssimo, em 
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qualqu~· genero de inte1·pretação. Si os proprios praxistas nos ensinam que· 
.o argumento analogo é m111itas vezes errado: lJóde ser que a a nalogia não se en-
quadre n as condições perfeitas e exactas em que se t enta assentrul -a, apoian-
'.lo-a na deliberação, que determinou a antecedente. Como vamos agora er.t. 

'Caso -diverso estender ·a restricção? Para a 'I>ropositura da acção r evisora, é 
·preciso um grande abalo nacional, que uma grande elaboração se tenha ope-· 
rado nos espíritos. O argumento ·p.rincipaJ dos que tenta m a restll'."i-cção da 
iniciativa do Deputado é a analogia. Dizem que sendo a eIIll8nda parlamentar: 
µma reforma, deve ser tambem assignruda por 53 Deputados . 

.Podem applicar ao ca;so a inteo:-:p.r-etação analogi-ca? a extensiva? a com-
pn;hen.siva '? eerto que ·não . 

Em ma teria de restricção de direitos nã0 'Cabe a interpretação extensi vni 
s inão no caso ·de ausencia de lei . 

As leis chamadas anorm.aes derrogatorias do di'reito commum não compor-
tam a interpretação ·PO•r anailogia, .por isto que são leis excepcionaes fundad'1.J>. 
em motivos estranhos ás razões de direito .. 

Quando ha uma disposição restri-ctiva de füreito geral, ena só se applica. 
ao caso eJ<pres·so, porque a rat-Lo juris, o tenor ra.tionis assim o determina . 

.Só se póde -entender a interpretação 'Comprehensiva, que s·erfa a do caso,. 
quando .ha ausencia de lei, <le modo que o faicto não ficará regulado µela le ~ 

si se não entender compirehendido no -diSJ;Os1ttvo excepdonaJ. 
Não é este absolutamente , o caf º· Ha -lei reguladora (la especie. O ar-

t'.go 36 que dá o di:reito PTOC:1::ssua1 11ª espe-cie, a t·egra commum, ·dá fórma an. 
acto, está el.Je regulado. Não ha, portanto, razão .para estender co-mprehensivao 
ou analogicamence o -dispositivo excep-cional, <lerrogatorio da prerogativa ·pai·, 
iamentar a ·casos não ·comprehenclidps na excepção e que não obedecem aos· 
motivos della. 

ln his, quae contra ratio·;iem jurí11 const·ituta s-unt, non possumtHI .9equi r0° 
,qulani juris. 

Na hypothese occun·e.nte a regr<t 'COmmum, o <li:reito, a ratio juris estii,<.. 
'Com a perm:anencia ·consuetudi.naria, -Çlepois l:egal, hoje constante, conforme em0 

todas as constitu:ções, da ini-ciativa. individual dos Deputados em materia d'l 
prn.posição. .A ·exoepção está na limjtaçào . ·E,sta é que é anormal, derroga-. 
t o ria. Si ass im é - e sem duvVia Cf ue o é - o dispositivo <le rest rkção só. 
pôde ser entendi.do restrictivamente, por interpretação restrictivi:.. Nunca e:ic .. 
tens iva. Jus commu.ne àe:civare àebem1ts. 

A ratio Zegis, o motivo determinl!f'nte de limita r a capacidade de iniciativa. 
do <De'putaido singu-Iar está expre·ssa 11º .historico da lei, está na discussft.o, na!'!• 
justifi•cativas <los projectos, nas palavras do constituinte. 86 esta fonte -his-' 
torics.. se nos apresenta . 

Ora, o que diz elle? 
"Dominado deste• .cauteloso e cit·-cumsr;.ecto intuito - o de manter a esta-· 

biUdade das constituições - o -constitµi•nte brasil:eiro estabeleceu pa.ra a refor-
ma ou Tevisão ·constitucional p-rocessp adequado . "' 
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Qual foi elle? Dividiu a acção em duas partes distinctas - a da pr°'posta '~ 

a da resolução. Para a .p-.·imei-ra, para a apresentação, pa;ra a proposta jní-
cial, estabelece.ram como cond4ção de ser apresentada ou pela quarta parte dos 
membros de uma das Casas ou .por do·us terços dos Estados federados. 

Isto foi p·ara a apr-esentação da reforma, tão .sómente para isto. 

A ·discussã o e reso1lução consta;1n já d~ um outro turno processual. Nv 
rito da reforma a Constituição estabeleceu duas phases - apresentação 1 , 
discussão 2°. Suppo1nos isto, creamos nós esta hypothesé? Não, senhores! a 
ãivisão ·dos turnos está expcressa no a;rt. 90. Está claramente exposta na dis-

cussão dos pI'ojiectos ·e emendas processadas na Constituinte. 
Ha dous turnos na reforma : 1°, ªP.resentação por uma quaTta parte dos 

representantes; 2°, discussão e acceHação da proposta no p•rimeiro anno. 
Para a primeha .parte - apresentação - exige o art. 90 uma quarta part., 

dos representantes. 

iPara a segunda - discu~são e approvação -nada i·efere sobre este !facto. 
Na discussão e votação deixou tudo ao regimento corn.mum, dentro dos )Jrin-
cipios geraes da Constituição. Só exigiu - para se.r considerada app•rovada a 
pro.p.osta - dous <terços dos !Deputado•s, na Ca:mara, e dos IS!enadores, no 
Senado. 

Considerados assim os motivos da exigencia do art. 90 quando quer uma 
quarta pat·te da representação paira a;presentação, o ponto do prerc:esso em que 
o exige, eviden.;:;ia·se ·que: 1•, tai exlgtómcia é sóm'3ntc para apresentação : 2', 
que eHe só existe no acto inicial de que então trata o artigo citado. 

A .exigencia foi. para 'que se não produzisse o abalo inicial da r"'forma v;llv 
acto singular de um iDeputado. 

Mas, Sr . Presidente, ,quando esse ·a balo jã se rrn·ocluziu na opiniãio e :na 
mentalidade naicional, p e1' gunto eu, qual o mal', 1qual 1a. ·pertu1"1bação nova, 
'CJJUal a agitação nova q•ue póde tràzer a i:n·o'l)osltura isolada de um Deputado 
ao conhecimento da Camara de ·certas e d eterminac1as observações, q11e não 
!foram inc01·pora:das ao projecto? 

O ·Sn. ALBERico DE MoR'AEs: - !Principalmente quando se tenta reformar 
a Constituição em. nome Ida experiencia ·de 13•3 annos de reghnen . 

ü Sn. NrcANOR NASCIMEJNTO: - O De:putado ·pode trazer o concurso de 
uma obser:vação, de uma Idéa .... 

o 1SR. BElRNARDElS SOBRINHO : - 'De 111111.a idéa nova que P,óde :pertur:tiar UI 

reforma da 'Constituição, lquando !foi sug·gerida ·apenas ;por um Deputado. 
O SR. NrCANOP. N'ÁSCIMENTO; - !Si V. IEx. tivesse medit a.do 1bem sabre O· 

assumpto . .. 

0 ISR. BElP.NA!!DElS SOBRINHO: 
IQ SR. NrCANOR NASCIMEJN'ro: 

isto. 

Meditei. 
'Ver ificaria que não é absoluta.menta-

',/ 
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Não pretendo que se dilate o · cs,mpci das proposições . A propos1çao jâ 
esbá na apresentação - o ic'ampo de ·acção j,á está c1elimita0do ,--- a emenda 
só p'odet'â ser dentro da apresentação . 

Qual o .ri:tal 'rfue caé1a um de nós, eu por exempfo, que tenho tido mais 
de 500 casos de luib'eas -corpits, os mais variados, os mais excent•ricos, os mais 
extraordinarios, trruga o contingente da sua experiencia, em relação á r e -
lf.orma - não so.'hre P'Onto .no'VO, mas so:b'l'e 'ponto já ar:n·esentado? 

Qual '° ·defeito de emenda:::- aJ.gum ·ponto da reforma já pro·posta desde 
que se r e.Hra só ao habeas-corvYUs, proposto á revisão .constittLCiona,l ? Que 
nial 'ha e m trazer ·uma nova revelaç;ão, que eu venha dizer aos néo-!consti-
tuintes: vós que •tendes de modiifkar o hwbeas-corpus, '.Para dllatal-o ou 
restringi~ - o. neste caso ·no sentido de restri111gil-o, que é o da proposta, ou 'V'i 

mais esta experiencia, este accumulo de /factos, que trago ao 1con!hecimento 
da ·Camara, 1Jara que ella os estude, e verificando que ·são emocionantes e 
podem inlflutr na conv:icção da assemlbléa, os iru0lua n a proposição já àp·re-

s·entacla ! '.Não é uma apresentação ele reforma, é emenda a ser proposta. 
Não .havia ·mal em que eu rviesse itrazer esse ac1minitculo de ~rova para: 

corroborar, explicar, modiificar essa Wéa vencedora de resttingir o l~abeas

corpits. 
0 SR. ALBEJRICO '.DEJ MloRAEs : Por1 que não ouvir a opinião dos Ministros 

do •Supremo Trilbunal? 
Ü SH. NICANOR NAsCIM:EJNTO : Não quero, Sr . .Presidente, espirito con-

structor que sou, instaura r aiqui, cl13pois ·de ·a.presentada a reforma, uma 
nova reforma. 

O .SR. L<\.DoLPr-ro IB.EJROAM[NI: - Por que, .em um assumpto desta importãn-
da, não ouvir o Instituto elos Ad'Vogados? 

.O ISR. NICANOR N'AsCIM.EJN'.ro: - O :ponto :da !questão que levanto é este: 
que poderemos aJfl're·sentar .emendas, nã:o á constituição, nras á proposta da 
r eforma da Constituição, po11que estfl, pro1)()sta dá tem sido ifeita com as 
limitações n ecesse.riaos na pro.positura inicial·, por ·uma 1quarta par.te do'S 
'l'.'epresenta:ntes. 

Mas nós a,presenta,remos emendas, ú'aremoS' alterações a essa rect'ori:nà 
qlie ·já. está em m1ardha, a essa revisão que \lstlá em movimento . 

O 1SR. AGAM:ENNON DEJ M'.AGAIJI-FÃ·Es: - Não é para alterar. Tendend'o-se a 
!fazer a lhniitação para a!Presentar a reforma, não ·deve ihaiver para emendas . 

.O .SR. A MERICO [FEJrxo1•0: - O orador lé con tradíctoriü . 
O Sn. NrO.ANOR NASCIMEJNTo: - V. Ex. a,cihará ,grande .diílificuldade em 

demonstrar que eu 1c-ontradigo. 
O ·SR. AiVIEmco iPEIXO'!'o : - !Está me parecendo. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - rv. ®x. me -perdoe, mas V. Elx. não 

me entende. 
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o SR. AME!li:rco P ·ri:rxo•.ro ': V. LE~. ,a'dmitte que as emendas modifica ndo 
a reforma p-ossam •ser . apresentadas P'Or' 'llm unico Deputado; todo o argu• 
mento que V. E x . es.t:á apresentando é •Contraidictorio. , 

O Sa. NrcANOR NAsérnrnNTO: - Devido, talvez, á minlha póilca i n teili-
,gencia . . . á mi.!1·ha di'ffi.cuil,da!cle de e:x;posição ... 

O' SR. AMERICO PEIXOTO: - Não apoiado. 
O SR. JOAQUIM riJ!l .S.u,LEis : · - N'ão tenlho a impressão de q u e o orad·or· 

is ej:i. contradictorio . 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - '.IDu tam[bem. 
o ·S.R. ,A.IJBERICo DE l\IIoRAES": ,.-- Ap'oiado. 
O SR. N'IOANOR NASCIMENTO: Aqui ·estão tres illustres Dep·utad·os :q,ue 

mão téem essa impressão. 
0 SR. AMERICO '.PEIX·OTO: 

1111ofüficaçã.o? 
O 1que pôde .a emel1da sinão o'bjectivat' a 

O ,SR. NrcANOR NASCIMENTO : - Ima•gin emos ,que .pelo projecto de reforma 
•constituciona;l só se concec1érá hàb·e.as-corpus aos presos incommunicaveis. 
'Quero apresentar m:na · emenda restaur·ando a Constituição 'OU su,pprimindo 
•este final . E ' m atéria nova? 

o SR. AMERICO PEIXOTO: - Modiífka os termos dia proposta. 
o SR. NICANOR NASCTMENTO: - V . Eoc. está em uma verdadeira p eti-

1ção de prin:cip.ios.. '.Parecê que devido .á; miruha di:ficu1dad·e de expre:ssiio, 
·v. íEX:. ainda n ã o .consegui11 apprehender bem o meu pensamento. 

O :SR. AMERIC'o PEIXOTO: - Não apoiado . \Sou até· um 1grande admi•rador 
·da' éloquencia c1'e V. Ex. 

O 6R. NICANOR NASCI:MENTO : - :Miu ito :grato . Não é ·eloquencia, mas é 
'verdade. ·Ma,s, si V . Ex. verilficar na estrúctura da revisão a s u 0cessão r1oi3 
diversos t ermos, cohii]!l're'héhclerá. .clarament e o n'ieu a14gmn:ento. Ra um pri~ 
meiro· turno, que é a '.fixação dos pontos em ' 1que a reform.a ~Jóc1é s 'ei: feita. 

'Estes f icam na proposta. Não podem ser <dilatados . 
o •S<R. AMEJRICO PEIXOTO: :- !Perlf.eitamente . 
O SR. N rcANOR NASCIMENTO:· - A nüga,mente, no Imperio, r euniu-se uma 

•Constituinte. Elia ia ifazer uma ConstJtuição . Abrang.ia toda a m a t er1a ., 
Hoje, não; hoje exige- se a iquarta pan:te dos [)eJ;rntados, para; fixar o :c.am-
po de nccõ o da ireiforrna . 

o .SR. r!ERCULANO Dl'J iF'RElI'.1.'As: - Tenha a lbo.n dade de ler a Constituição 
do l'mperio. O art . 1714· mostra q.ue não 'h a Cornstit uinte convocada p ela 

•Constituição do Im1perio . Era a p1ropria oama:ra ordinaria q'lle faz;ia a revisão. 
O' .SR. N'ICANOR NASCIMEJNTO: - :O al'gu.mento de V. (Ex . é de simpies 

J:a0tka . 
O !SR. H:mRCULANO DEJ FREITAS: - Não a poia,do. 
iO 1SR. NIC&N'OR NtAscrMEJNTO: - V. Ex. n ão conseguirá me desviar. 
O .SR. 1-IERCULANO DE FREI'l'AS : - .EstoU' ra;pehas corrig.indo urn erro., 
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O .SR. '1'<10ANOR N.ASOIMEINTo: - V. Ex., como pr (){fesso:r, está naturalmente· 
destinado a corrigir os err os, mas eu apenas mostrava qu e n a Const ituinte. 
do Imperio discutia-se, fazia-se toda a Constituição. 

o .SR. HEIRCULANO DEI FREITAS: - V. Ex. dizia ,qu e lhav.iia. uma \Constitu-
inte convocada pela C'onstitui.ç.ão elo ·Imperio, o :que é = er ro . 

O 1SR. lNIOANOR NAS'CIMElNTo:. - V. Ex . está .com o proposito de m e des-· 
'Viar do assumpto . Para isto vinha ·prepaTado para n os induzir a esta con-· 
fusão . Fano de a~hos, V. ·Ex. ex1põe l:l'Uga:lib.os. 

o SR. HEIROUI.ANO DE FREITAS: - V. iEx. está enganado. o que eu não• 
podia era deixar passar um erro g r ave em ma.teria desta ordem na qua l 
V. E."<C. está pon tificando. 

o .SR. NICANOR :NiASOIMillNTO: - Não ha erro. R eferia-me á iformação da 
primeira \Constituição. V. E.x . não ·me perturibará, serei tranquillo e se-
reno na m -inha expoaição. Eu ditf:fer en1crava os processos para qu e o meu 
i1lustre collega pelo Estado do ·Rio de Janeiro ·pU<desse compre'hender bem 
meu pensamento. Na formação de uma Constituição h a a maiis am[l•la lilbei·-· 
dade de proposição . Na re1forma, não. 

o .SR. AMERICO PEIXOTO: - Nem tão cliWcil é o assu mpto. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO : - Mas V. E .x . não me C01TI"]Jrehenc1eu por 

def.iciencia mtnha . Ha ·dous processos de rever a Constituição: ou no t odo,. 
ou dentro do campo da materia inc~uida na a presentação. 

O SR. AMmRrco PruxoTo : Todos nô.s os conhecemos. I sso ê uma 
cousa rudimentar. 

O SR. NrcANOR N.ASCIMEJN'1.'o : - '1\1ias eu preciso ifaze,r referen cia a esses 
dous processos para tirar as conse·quencias das premissas-, justilfiJcar o que 
estou dizendo. Ha, como dizia, dou \> processos: o prime"iro, relativo á con -
vocação de uma Constituinte, na CJ.Ual não se prec.isam, não se declaram, 

não se limitam, não se 0des-enham qua.,es os pon~os em que a Constituição .pôd"l 
ser revista . . . 

o SR. AM:EIRICO PEIXOTO: - 'E, no emtanto, V. Ex. permitte qu e U m"t, 

simples emencla apresentada apenqs por mn [!)e·putado vernh a mocltficar 
esses pontos. 

O SR. NICANOR NASCI111E>NTO: - feço ao mustre icoBega que ouça a mi-
nha ai'gumentação. Um pouco de tjenevolencia . .. Aihi a discussão rubrange 

tudo. Hoje, não : limita-se -o campo . . . mas não .se marca precisam·ente em 
,q,ue 'Vae con-sistir a revisão; apelli\S se limitam os- pontos em que a re-
visão se pôde dar. lDentro desses :ppntos em qu e a :revúsão se J;>6de daT, a 
discussão se pôde estrubelecer so:bre emenc"Las modilficativas, suppressivas ou 
aclditivas. O qu e .faz o quarto de :,Deputados ·que !J)ropõe a revisão é pre-
cisamente 1im.itar esse campo de operação, é declarar 1que é "dentro dos· 
artigos taes e taes" 1que se vae efflfpctuar a . revisão. iEstes, não outros po-
dem ser os visados pela reforma proposta e suas .emendas . 
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o ;SR. AMERICo PEIXOTO: - V. Ex . pôde a:ffirmar que a emenda apre"-
sentada lJOr um só Deput.a:do ... 

O ,sJ!. NICANOR NASCIMEN'.l'o: - Nem estou alfü'irm,!'Lndo cousa al.guma. 
O ·SR, GILBERTO AMADO: - O orador, com a sua elo:quenci'a, está que.rendo' 

nos •conduzir para um ponto de vista peculiar ao seu racio'Cinio. 
o ISR. NICANOR NASCIMENTO: - Isto é o natural. \M:as as. constantes in-

terr:upç;ões não me permittem quasi fallar. Acceito os apartes., Procuro" 
~·esponder-Mrns explicando o meu pensamento. 

O SR. GILBERTO AMADO: - As inter.rupç;ões sãJo naturaes. Acato V:. E:ii:; 
como Deputado e .::amo aniigo, mas, no emtanto, estou. em desaccordo corn 
V. Ex. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: ;- Respeito todas as opfoüões . :J\1(1as o illus-
tre J).eputado pelo Estado do Rio de Janeiro não me deixa concluir o l!'a:cio- · 
cinio apenas iniciad~. Por isto tive de fazer um desvio. 

O SR, GILBERTO AMADO: Porque nem todos os ,Deputados teem a mi-·· 
rl'tta paciencia. (Risos.) 

O SR. AMillRICo ['mxoTo: - Parece que ha, {La parte do orador, urna cer-
ta intolerancia. 

O 1SR. NICANOR NASCIMillNTO: - Não é axaJcto. Ao contrario, a interven-· 
ção de V . Ex. muito me honra . rv . 1IDx . não me permittia expor o qiue · 
quero dizer. Pol' isto pedia á sua benevolencia apenas que me deixasse · ex-
por o meu pensar. 

O S'R. AMERICo PEIXOTO: - Não ['ia necessidade dessa exposição, que repu.r 
to demasiada. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Pontos de vista. Sem ella, não posso' 
m.:plicar o meu pensa1nento. [Preciso lJrimeiro tfixar ;que o que a C,onstituiçào 
exige para a apresentação de emendas é a "'limitação do campo da discus-· 
são". Uma vez estaibelecida essa ·limitação, isto é, quaes as materias que· 
têm de ser discutidas, fixado esse ponto e dentro disso, a discussão é ampla: . 
para que se possam mod·iifi.car os t eirmos da prop•osiç.ão. Si não lf'õr aissim., 
então as cinco discussões que propõe o nobre leacter são absoLutamente inuteis. 

Eu não estou nesta ti·"buna nem para f.azer hypocrisia nem para mentir . 
Estou :falando i Nação, não parai me di'vertir, mas para dizer-lhe que 

desde que exija o Regimento ·513 assignaturas para a a.p•resentação de emen-
das, ê clairo que ha prdhil:iição rubsoluta de qiuallquBr emenda. V . . E'x. srube 
que desde que o ndbre lea.cler da rna:ior.ia se insurja contra a emenda, ella 
não conseguirá a assi.gnatura de 51a Deputados. Apresentada, discutida a 
emenda, ·havendo tempo 1Yara S. Ex. pensar, fio da sua toleranoia. Assim não, '° 1SR. HERCULANO DE F'=TAS: - Não é ver·dade. 

O 1SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. ·Ex. deve estar, ·como eu, fallando cla-
ramente á Nação. Nós, que queremos fazer a revisão constitucional, deve-~ 

mos dizer a verdade ao paiz. Faillair sem rnas·caras. 
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D ,SR. I-IEJRCULANO DE FREITAS: - Terei ensejo de expl.icar claramente a o 
nobre collega a razão desse prajecto . 

o SR. NWANOR NASCIMENTO : - E' claro .que si V . E:xi. 1J:iver a bondade 
de 1~e dar essa explicação e ella me convencer, eu serei o· primeko' a votar 
de a:ccôrdo com a proposição que discutimos. 1Siinplesmente, até este mo-
mento, os argum<Jntos •que teem acudido á :pobreza do meu espirito não me 
teem i::onseguido esclarecer. Esperemos . 

Ha outros. pontos em que eu v ·recisa'\'a ainda ponderar . Diz o ·§ 2° do 
a~·-1:. . 4°, - repare a Gama:ra na estron,dosa, na b 01n·ivel eliminação da 
autoridade parlamentar: "A emenda suppressiva proporá a elimin ação in -
tegral de um texto 'de a:rtigo" .. 

I sto evidencia, como d~go eu á Camaira, <:locumenta ique o que o Re-
g imento novo quer é só consenti.r lá Gamara tima acção .negati:vista. EHai po-
deria, na •hypothese impTovavel de 1q,uerer rejeitar uma emenda, não Ilhe 
querer rejeitar a totalidade, por'q·ue nessa tota'llídade pôde pe.rú'e'itamente 
haver rnfldida boa, mas re:fugar apenas uma paTte qtie julgue prej ullici al, 

•Supponhamos a questão do haõeas-corpus. O n obre Deputado por S~o 

Paulo, .que é profess.o-r ele direito, nosso illtrstr.e mestre, sabe pedeitam<Jrnte 
quantas .formulas extl'aordinarias previstas, ha "do haõeas-corpus. Nos LE:s-
tac1os Unidos anelam por 40. Innu.meras inclue no seu preciose livro o Sr. 
Pontes Miranda.. Na Inglaterra, gefaclora inidal desta formula de deifesa· 
individual, são innumeros os origar1is·mos que permittem a livração por 
haõea.s-corp1is. Suppon\hamos .q'lle nl,l, enumeração das ºtrestricções á Consti-
tuição que a r eforma propuzer, tres, 1quatro, cinco ou seis destas formulas, 
jnclmsi'Ve a!.gumas ·mais essem:;iaes á natur<Jza 'do regimen, e um dos Srs. 
'Deputados .queira :q,ue seja mantida a enumeração feita pela illustre Com-

missão dos 21 mas que SE<ja conserva·da, augmentada ou diminuida alguma 
dessas formulas, que, julgue essenciaies e estejam no Direito am.31-tcano, ar-
gentino, estejam no costume da InglE,~t·erra. 'Terá a Camara duas uni·cas hy-
potheses : O'U accei.tar tudo ou tudo r\')cusar. 

Não é evidente que esta d'ormu.Ia rigida é altamente inconven\ente á 
utilidade da relforma? 

Não nos será Itcito, flntão, approvar tudo menos este ultimo t erm o .. . 
propôr um accrescimo ou OO'd'erecer µm<1. emenda parcial sup.pressi·1ra? 

O SR. Ar..mmuco DE MoRAES : - Será iLcito dizer, mas não emendar. 
O SR. NICANOR NASCIMEJNTo : - iPoder-se-1ha !f'a::ller litteratura, trazer todo o 

direito comparado que d'ormarn toda;; as leis e !baseiam todos os in stitut os, 
mas não :propôr a supp~·essão da .P<Llavra tal e tal, por nós· ju1gada preju-

-Oicia.J . Mas, qual o effoito tintoleravej, qual a perturbação de ordem ;publica, 
que contm,bação d.o espirito, ou 1prE;ôuizo da Ca;maira ;poderlá 1causar a pro-
;positura, aJ)enas, ·da diminUJição de 1.1m membll"o .e.a oração.? 

O SR. AMERICo PEIXOTO: - Pôde h aiver nisto uma a lteraçãio f undamental. 
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O -SR, N'ICANOR NASCIMENTO: - !Certo que pôde haver um accrescimo ou 
diminuição nos termos da proposição . M.as só poderá valer se p.or dous 
terços da Oamara, en.i. kes discus·sões, e depois, no anno seguinte, em , outros 
tres ·turnos e por de as terç.os. Nem descubro o inconveniente ne1Y\ a ille-
galidade do facto. Portanto, um .;Dermtad.o pôde p·retender (e .isto dentro 

·.<ile campo àel:fo:nita;do) uma •lnodlficação, mas só qaem vota ,é a Gamara. A 
Gamar.a J~ega1'á. Os 2[3 .da Camara. negariam.,se a e1nend.a propuzesse uma 
im,prudencia ou um exagero. Ne·m ha ·proh1l'bi.ção dest.e acto na Constituição, 
nem d n cc;mve•t11iente. 

o ,Sli . . AM.E!RIC'O PEIXOTO: - E' mais d:acil con.seg):lir qtte 513 dos l!l0S$0S 
co'!legas ass~gnem . 

O SR. ADOLPHO ·BERGAMINI: - Um Deputado acalha um discurso so·bre 
uma i:déa ide.terminada, e :ha de correr , para os col:le9·as :pedindo pa.11a assi-

·1ginar . Nem ha e t empo ;;n:ateri-al 1para isso. 
O SR. :ALBEmco Jil.E MORA.EIS: O Deputado deve manitfesta;r-se para 

1Hcar ·Com sua ·respc;rn1sabilielade salva perante os Annaes .da Gamar.a. 
O SR. AMERreo Pmr;x:oTo: - 'Ü or.ador está faz·endo ,obra de fantasip,. 
O SR. Nr€ANOR N!ASCIMENTO: - Obra de fantasia? Como, se expo·u!ho col:)sa 

co:ncreta, -realizavel, oecurren.te nonnal.n1ente? Orrde .a 1fiicç.ão, ,se, discuto 
1 lhY\potihe!?es ,iq,ue se estão veFilftca,nelo ]!}revav&is, nat,ur.al.mente .occUN'iveis? 

Sr. Presiàente, como V. Ex. vê, são proposições chocantes .as , do pr,0-
jecto, aggrnssivas ao direito Çle in]0iativa, im:pedientes de actuação util. 
A:gora .. Jileço licença •Jila:t'a es•bgçar uma o.utra duvtda, e cre·ia o nobre leader 
q,ue o faço com verdadeiro acanhamento, pois a min'ha irrferioridade de 

.- >co·n!)'.J.ecimen~o é ,tal qirn ~ne si.nto sirrceramente ·lastimado.,, 
o 'SR. F..lllRCULANO D.E! FREITAS: - .Nji,o .apoiado. V. ,Ex. tem . grande ta-

.lento, e:rmdiçãio e grande '):>riN~o . e está .. a'b.usando de to.das essas cousas, , '° ·SR. NICANOR NASCIMEJN'TO: - V . ._Ex., 1Sr. Presidente, vae vêr outro 
.assum.wto interessante, Ailü venho com ce:r;ta ·corage,m, veniho ·,acolytado pelos 
,batedores do pensamento constitucional da Repu'b.Hca. De mo.do que .á , i1'alta 
de autoridade prom:i a , posso qppõ1· aos autores ela. r.e.forma o prestigio das 

a utoridades .que teem pontificado com acatamento .geral; aip'Oi.am-m.e essas 
-iIJ.fluenctas maiores não elo 1que 1S1S. iE1E.X,, mas ·do que eu müsmo .. 

Re·~iro-me á paTte do Regulamento em, ique se diz ,que a votação da pi;-o- . 
posta será feita pelo processo nOIJ'.!_inal, enienda por emenda, .e quando essft 
tiver mais c1e um artigo, .artigo por art~go, só se conside1·ando approvado 
o arti,go _ ou en1enda ,ci.ue tiver a seu favor dous terços dos votos dos 1ne'l1i,bros 
presentes na Gamara . 

~Sr. ,Presidente, ,.aq.ui a violação .do texto constitucional é eleclaradamente 
expressa .. 1Em que pese ao n1eu respeito doutrinario, iá estima pela auto-
ridade incontestavel .daquenes que organizairarr:i. o Regimento, do respe·ito com 
·que acato essas pessoas que avultaran.n no espi·rito pu!blico pela: immen-
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,;Sidade '.dº 1>e.u . talenfo, pela vastidão dos seus con~1ecimentos, pelos grandes 
serviços prestados á Patria, sou forçado a discordar deante dos ter:::no& cla-

,~ros, rigorosamente expressos da Constituição. 
E para que n ão !fique tsola do e acanhado nessa attitude, eu me venho 

apoia r immediatam ente no :primeiro dos nossos constitucionalistas e com-
,., mentadores ·da Constituição, 1que é João B ar.ba1ho •. 

Entende elle, e entendeu a Constituinte 1que não eram precisos dous 
: terços dos Deputados presentes, mas dous terços da Camara. Quem o d e-
.- clara não ·é a minha poulquissima. autoridade · mas, rep-ito, .João Bal'.'balho. 

' ConsiÇ!erando attentamente os t ermos do art. 90, comparando com ou-
... tras ·disposições re'ferentes lá votação por dous terços, ver-se-iha que h a 
,,di!llferenças de expressãÕ caract!')rist1cas de que em um · •caso se tratava de 

quorum e em outros de percenta,gem sobre a totalida de da Camara. 
O art. !ta, § 2 , exige para condemnação do Presidente da Repulb'lica 

.. pela C'amara dous t erços de votos de membros presentes. !Pa1·a votação lias 
·• l eis vétadas o art. 37 exige dous terços dos. sUJflfragios presentes. Para ap-
provação, r>or uma Camara, das e·mendas r epellidas pela outra, tamibem diz o 

~. art. 39, § 1°: "dous terços dos membros presentes". Entretanto, o art. 90, 
{le pois de se r eferir á a pr.esentação da proposta por ruma quarta p arte, pe.Io 
m enos, dos mem'bros de .q,ua ·]quer das Camaras, estatue .a approvação da 
proposta .por maioria de dous terços 1 de votos em uma e em outra Casa do 

( Congresso. 
E' insop1hismavel. 
0 .SR. ADOLPHO BiERGAMINI: lv,faioria de sud'ifragios presentes. Termo 

. expresso. 
O 'SR. N10ANOR N,;sCIMEJNTo: - N \lm s6 á·sso, Sr. Presidente; quem aicom-

.. panhou a di-scussão desta 'CJiuestão 11ª ConstJ:itutnte, e examinou a ~enda 
do Sr. · ConseJ!heiro ·.Saraiva, verificolj! de modo evidente que o que tornava 

· taxa:tilva para o Conselheiro 1Sara iv·a, a propositura do Gove·r no [Provisorio 
, de que fossem · tres quairtos os merri~Jros de caida Camara que ap•provassem 
: a ·r eforma constitucional. 

·As pa:lavras ·do Consel'heiro .Sa.ra;j-va são decisivas para •a interpretação. 
· Elle reifere-se_ á clii1lHquldade <de "'reu;qir tres. quartas partes dos Deputados". 

· CDesde que !fala e m reunir," clararriente se re;fere á totali-dade da Camara. 
· , Si elle quizesse e a prirneÍ-1'ª proposta da Constituição se 'reiferisse ao quorum, 

como quer o prolator ·elo ·!Regimento, a diJflfi-cu~dade de reunir não se rea -
. liza ria, pois o •qiue ihavia_ a .. r eunir era, ·tão sómente o quorum. 

Medite a Camar a. O que impreqs ionava ao con stituinte era a · diJflficuI-
' dade de reunir os t.res. quartos. 

Ora, si elle pensasse que .a p.orcE)ntagem era sobr.e o quorum, a phrase 
; lficaria absurda. 

Si elle quiz_esse RaL<;.ul~r _p.s _ .ti;e~ Q!Uartos ou os pous terços SGbre o 
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· ·q'uorum, não haveria diiflfculdade de o fazer, nem ella va1iaria com o ser 
.a '[)orc•entagem de tres quartos ou dous terços, porque o qiiorwm sen:do sempre 
·101, não teria variação. 

Si teve elle a tmpressão da .diiflficuldade de reunir os tres quartos é 
que eHe os calculava sobre a totalidade, a ll'.'eunir, isto é, :1!59 em 2:112 •. 

'Si :fosse so1bre o qiiorit.m a poreentagem de dous terços ou tres quartos 
não teria ilnportanc.ja, porx1ue o quorum. se-ria ·i1J1Variavel, acceita uma ou 

- «Jutras <l!as porcentagens. 
Parece que como interpretação lhisto·rica, este elemento é a:bsolutamente 

·deoi'si'iro. 
, O que o' dmp.ressionava e deci<liU: o Con.giresso Con:stitudnte :foi que no 

' ·caso de tres quartos 'haveria a reunir 1519 •Deputa;dos, ao passo que no caso 
dos dous terç.os have.ria a con:gregár no a·ecinto tão sómente 142 represen-
·tantes. 

Ora, ainda 'hontem, para v0tar um reconlhecimento de Deputados do 
Rio Grande, em que o caso a deDidi<r não era ibem de reconlhecimento, mas 
de escoliha entre bol'gistas, tilvemos 13'6 [Deputados .Pll'.'esentes. Ora, si os 
tivemos para uma simples questão de campanario, reconhec-imento de po-
<deres de um ou outro borgista, 1c.onlforme a m·anipu1'ação entre elles ifeita.,. 

O S'R. AiDOI>PHo BmRoAMINI: -; Mlanipulação. E' bôa! •.• 
O .1SR. NICANOR NASCIMil!lNTO: - !Peço ao nobre Deputado que não trans-

forme o meu pensamento: eu me reifiro á ma.ni'putação feita no Rio Ga·an-
<le pelo .poder dictatori'al, ·contra os federalistas. 

Mas, ·como dizia, 1si canseguim-0s reunir 1·36 ante-hontem; si :pa.ra a 
min'ha dego.Ha na leg'isiatura passada a lbenemeren:cia do S.r. Epitacio Pes-
soa reuniu 146 Deputados, por que não conseguill'.'emos 142 para dego!!ar 
quaJli(JJuer emendasinha de Deputado re!belde ?, Vê V. F,,". o historico (]a 

, tiuestã.o manilfesta que a intenção da Constituição era esta que S1L9tento. 
E ha um elemento maior de p·syc'hologi'a col!lectiva, que o nobre col!ega co-
nhece perfeitamente, e deve inlfiluir em nossas deUbera~ões. , 

Qual o espirito dos constituintes quando ·votaram a Constituição? 
Eram ihomens que :vinham da propaganda, da ·batalha 'l'epublicana, ela 

competição pelas suas idéas, e 1que till!hàim defendido essas i:déas na Jucta 
a,ccendra<la do jornaHsmo, dos conüoios e conferencias; que tinham feito 

·aargamente o proselytismo pelas suas folhas: amadurado as id·éas ·comple~ 

- ·tamente antes de apresentalHas á ConstitU:inte; de rmodo que aquiLo que 
:s'aihiu d·a maigna assemlbiléa era, com·o dizi·a i.JuUo de Castillhos, no seu no-
taivel e extraordinario di'scurso, a consoHdação das i'déas da propaganda, dos 
·l['.>rincipios victoriosos fQJUe hlle tinlham viLndo illluminando o espirito através 

· -c1as pugnas ci'Vi-cas as mais bellas. 
Era para eHes - o ;Regimen intangiveJ.. 

Eram os .bataJ.hadores de ;S.. Paulo, do,s ,quaes fo'i parte maxima o mell 
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illustre mestre e querido amigo Sx. •Herculano de Freitas, ci,1jo IJ,.Ome mu,ito· 
conspícuo peço licença para declinar. 

Sr. Presidente, cada um compareceu 1á Constituinte com a~ ,idfçi,s ~aifl' 

claras, com d·isposições fortes traça'('las a traço vermeilho. Para todos a,. 

Constituição havia •de ser obra sabia e 1p•eTfeita. 'Para muitos, como o Sr. 
AJmjno Aifonso, a Constitui.ção seria um monumento perenne que iõcasse 
aka'V'és das gerações. e dos tempos. Nã:o havia na mentalidade dos co.nsU-
tuintes a idéa de revisão, elles queriam que a Constituição ficasao monu-· 
mental e perfeita, .marmo.rea, tmperterrita, que durasse para a eternidacle; 
11ão lihes passava pelo espirito que se pudesse rapidamente, em. 30 annas., 

moEH.fi<car-l h es a o.bra, e, .Po.r tsso, ·puzeram as peias, as III)!ais dif~ioeis, ao 
movimento inicial da Teiformçi,_ da Constituição. QuJzeram quol o m0,!1Ul11Jll,:ÜO· 
~icass.e de lfónna a evitar 0 menor abalo 119 seu embasan;1e11'0. 

Foi preciso o espirito •Calmo e sereno do Consellreiro SaTaivw, tão •h a -
bituado ao respeito da 'Vontaide da N'a.ção, 1que, autor de uma lei , ,Jeitoral 
<111.e declarava .perfeita, e e1le mesmo pondo-,a em exe.cução, viu .der·r0tado· 
o seu .governo nas urnas, e ac-J.~ou a manifestação da opiniao nacional; foi 
.o Consellheiro Saraiva que pro.paz a modifrcação do .prlm:iti'vo proc;esso apre-· 
sentado ]Jefo Governo Prorvisorio e acceito pÇ)lr muitos dos constituintes·. Con-· 
seguiu el1le da .. ~onstituinte que se reduzissem .os tre,; qual'tos .para dous' 
terços, mas iCJJUe estes dous terço~> 11'.ossem da totalidade da Oa1nara. E por· 
que? Por uma razão de ordein. -plLlYlic'a imperbs;:,, . 

.Sendo da totaJ.id~de da Ca,mar·a, ·a vontade nacional estava efilecti"vamen-
te pr~sen,te. sei:ido do ,qiwr•u.rn.: não. Muitas vezes estará um terço apenas. 

Como .Pod'erernos votar, dentro ,desse r egimento, a reforma constitucdonal,. 
sem que tenhamos n em m esmo _qs dou:; terços da vontade nacional? 

'S., \l,Wº~ :~12 deput\Ld9s; . SUJ?.P.Ol~'J;l-arn.os que, de . accôrdo •C'OJ.?.1 o 'regimento 
~1pr,\)sentGi;d9, ,tei;iih'.l-mos . (\e votar c911} 11918. Sevá . esse o regimen rn-oi;iostO". 
p elo R egimento? 

!Peçliria esta expUcaçã.o a,o n9'i;>r·,e Z1<a4er pauJ.i·s~a .. 
O ·SR. ~-Il'lRCULA.NO DE FREITAS: - E)~uá claro., 

O SR. Ni;cA.NOR NAsqi;~i)i~o: '--:-V. ;\'!J,fC . va,e ver. 1S~ tem9s 197 ou~l0.8' 
Deputa.dos, para votar ?- ir~f9rma da C'o.i;istiturição, oheg\Lren;:19s á qo.r;i.01i.i

0
s.ão 

_de ,q~e ,\lil.Se numer.<;> J?°:<:Letf!. v9tar i,:ior é\QUi? te~çqs. do quonpii. A conseguen- · 
e.ia n,u;i;neric?- será q,ue votarem9!,l a 1:ev,isão cppi '7~ -v;oto13, que n.ã,9 re~re

s,<;mtaw ~inãç 9 terço ,d\1- v9,i;i;~ade naç,iop.1çi,l 1;m11~estçi,da ., 

UM SR. DEP,U7'A1,>o: - Ass;ii;n •Se vot·am .toqas ,as le~s .. 

O :SR, NICANOR NiASCIMm<To: ~- !Mas a prova de que não se trçi,ta, rugora,. 
de uma ·lei if;ual ás outras, é qu(:l se sentiu a necessrdade imperiosa de i::e-
tform.ar o Regimento, estalbelecen(lo novas r egras e novo pro·cesso. 

o 1SR. HEJRCULANO DEJ FREITAS: - . E' que não !havia regra aJ.gmna., 
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9 SR._ NICANOR NASCIMENTO : !M;as, si esta lei tivesse a me:;ima imp'Or-
tan.cia das 01.1ti;a13 e. pudessri sei:: votaiq.a 1Jor "líl iDe1Jutados-, não p1'.ecisariaii:nos 
'1'a~1~ tpdF.L e~sa,. ob~:a •q,ue r,1os está 'occup,a11do. 

O SR.- HlilflPULA,-1\fo oo E'RID~ll'AS : - Mas., 1ha outras exig,en,cias:, a r~orma 
tem d,e .sei; votada, em, dcm~ annos successi!Vos, tendo tr:es dÍ&.cussões. em 
eada u il'l' defü1s,. em. a1p.!bas as Casas do CoRgre:;iso ., 

~- >$R,. NIÇ&J:IO·lt )'tASCI:tyIENTo: - Veja-1):Jlos º "absurdo. dessl!: hiorr,tve•1 des-
aNat).pg-:ia. 

<N.ós• e.xi-gimos que a sim'P•les• "·pFop,osituria" de lll\ffi·ai id~a., d13 uma emeNda • 
. que não• tem• ef!feito decisi;vo, qpe não. rvae .pesar na Fesol-ução do Gongress0, 
sinfü]), ·<l©m•o: inicio· Gte d·iscussã0, teruha 5i3: ass.i-g11atu.r,:ais, .pelo in.enos; e a,cce-i-

tamos .que o acto àedsivo, resolutivo, o acto de força, .que rom•pe o emh=run.1eTuto· 
d'a 1C0ns-titui-ç'ão; ai 1·ef.o=ai, seJa vô.tada, a-penas, por, mais 14' J!>epu;tados. 
(Muito bem)'. 

Veja-se oern .q·ue mon'struosidade terlatolog'ica!' Néste r:ecuamie·nto. os OI"' 

gãos de solic'itaçãb dev.em ser enoPmes. Os· de• :rea,lização m1nuscu'los .. 
O SR. AooLPHo· ÉERGA'MINI·: - E ·n a: outra; éfasa do 8ongrésso basta11á q·ue 

votem· a· reforma vinte •Sena!dbres. 
0 •SR. NICkNOR N!A!SCIMElNTo: - E.iS ·a'S conséquenc.ias a· que chega· esse des-

concertante projecto~ a revi"são constitucional será 1'eita :por '71 Be1mtadós e 
22 SenadoJ:tes, quando a· relp.resentação naicibnal' é d.e ·pouco menos de· tte~n1!os 
.ií:1emhros. 

A refOnna da Cbnstit-ulçã!o, .q.ue quiz:emos ter a prutlencih. de evita'.!' fosse 
DToposta por menos de 54 Depu~ados, será votada .por .1;3 da .propria Camara. 
lºvud·e.ncia dema:sia:da· em um caso. Im1p•rude·nc.ia: .ev,idente no óutro·. 

'Desejo intimamente, sinceranrente, que o lucid·o· es·pi•ri'to· do ·no-lke l ea:der' 
cscl:vreça .. 

0 S'R. BERNARDES :SoBRINHo: - A vef'orma tem de ser approvaida dmrs ve-· 
zes, em dous· annos -cortsecu ti vos, nas duas· Casas db ' -Congresso. 

O• .SR. N'WANOR NASGJIMENio :· -; :l\!ras, os 71 serão -üs mesmos; · nãó• au~ 
gmentiam. 

o HR. BIDRNARDES SOBRINHO: - ·IDm todo o ce.so, 11a unia Teaffii:mação do 
voto. 

O sii. NrcANOR NASCIMENTo: - .serão os mesmos; 190 ·re~esent'an~s te" 
rão res'olvi:do a reforma ·constitucional. 

PaTa vropor, que não é decisivo, que :é :um amo inidal! ..• 
o SR. AMIDRICO Pm.XOTO: -; Que é essencial. 
o :SR . . NICANOR NASCIMENTO: - ... aipenais a manifestação de uma idéa 

com fórma parlamentar, exigem-se •54 assignatur[l,s. Agora, para decid·ir, ba>"t:t 
uma maioria oocasional, que ipó•cle no <dia i:;~guinte não. ser a i:;nesma! 

iN"ão quero dizer, .Sr. iPres1iá.ente, que estou com a Tazão. A 1parcimonia 
do meu valo1·, o pouquissi~o que rep1·-esento neste monwnto ,e o pouco · qu'l 
-..·a.le a min·ha intelligen!{)ia •(néio apoiados), ' só estão resg.uardaidos 1pela minha 
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l:ca vontade de acertar. Não rq0uero que a votação seja feita de uma fórmll. 
'contraditoria aos termos da Constituição, e, não quero, rpor uma Tazão de ~u
de11cia. rSei e applaudo que se façam restricçõeSJ ã caipaicidade de contractar 
·'nos Estados. .A:cho que a situação de anarchia ·permanente em• que está a 
'Itep.ubUca obrigaida, no exrterior, ao pagamento de juros e amortizações de 
emprestimos monstruosos, q.ue não tiveram rpor fim o bem publico, mas, em 
muitos casos, a corrupção e.Jeitorail e individual, requer a aicção do contrôle ·da 
HepubUca. Mas, quem nos diz que amanhã ·um Estado que queiira contrahir 
énprrestimo não venha imr:mgnar a Teforma constitucional rperante o Po-
éer Federal e declarar q:ue a <reforma fo .i iprocessa:da fóra dos termos da. 
Constituição e que, rportainto, .não os obriga, não ê rum rpacto q•ue os rpossa 
fovar ã obediencia? 

E' esse o motivo que me determina um estudo mais aPTofundado desse . 
assumpto: Desejo sinceramente que a ·palavra esclairecedora do nobre leader 
pn.u.J.ista venha expHcar todos es·ses pontos de duvida, de modo a co:rwencer-
me. Quero ser convencido.. Mas, :não rpude calar essas observações, mór-
mente quando ellas não são arpenas m inhas, rquaindo veem feitas por espíri-
tos lucidissimos, rpoi-s que, como o commentador que acabei, •ha pouco, de ler, 
tambem o :Sr. Araujo Castro, espírito juvenil, mas completo, intelJi.gente, lu-
c ido no e studo de todas essas questõf s, tendo ainda mais a illuminar-lhe o es-
pirito a rproximidaide sem>pre do ·sr. Ministro Vivei-ros de Castro, uma da s 
'figuras mais desta;cadas da mag.i:styatura do éBrasil, - m ·anifesta-se, clara-
mente, ·contra ·a proposta regimenta;], e sustenta .o que venho sustentando. 

Diz elle aqui: 
''"Tratando-Se do :issumpto, :pareq:e q>ue tem Tazão (Barbalho, ·os •2\3 são da 

Camara e não dos imeinbros preserrtes." 
A minha autoridade será nenhu1na. rMas os dous grandes •constituciona-

1,istas, que GJPplan.J;dem e approvam o meu ponto de vista, dão-me coragem 
]}ara externar estas obser.vações, 'll!li\l quaes não •poruho qualquer certeza. !Não 
quero que minha palavra te•ruha a1.i,toridade; el.Ja apenas manifesta as he-
si'•ações do meu espírito deamte da pro:pria autoridaid.e dos proponentes do Re-
gimento, grandes }Jelo s.eu talento, pela sua cultura, pelo seu patriotismo, e 
da autoridade, tambem notave1, des~es prrofessores de doutrina constitucional, 
que se abes contrapõem ·comµletamente. 

O SR. BEJRNARDES rSOB:RINHO: )M:as o .proprio autor, que V. Ex. citou, 
não aff.irma. Diz aprenas: " •E' de presumir". Logo, n.ão ê rponto ·pacifico; 
depende de inter,pretação. 

0 .SR. NICANOR •NASCIMENTO: jP.eI'dõe-me V. Ex . .que rnão levante esse 
aparte, ,porque estou ·dizendo que t e;nho duvidas. E, si digo que tenho du-
-\•iclas, não declairo que é materia paicifi,ca.. Mais a reforma deve ser apo,iada 
~obre bases solidas, por que não sejí1 desfeLta. 

Assim, a autoridade desses doui,3 ·const-itucionalistas fez que a oscillação 
da iminha ·duvida fosse ainda ma\ol' e tive necessida de de trazer á Camara 
(ir; t.as observações ..• 
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o SR. HERCULANO Dlil· IFRlilITAS: - Muito .pe•rtinentes, a liás . 
O SR. N'ICANOR NAsCIMlilNTo: - ... a lém de outras que terei ·d!e fazer, em 

l10menagem ao a lto espir.ito do '11.obre Relato·r, e !}orque alimento carinhosa-
mente a esperança de que, depois das ex.pJi.cações de S . Ex., eu possa conver<-
cer-me. 

E' o meu desejo; mas que•ro que todos ·nós concorramos co·m essa gran-
;cle sinceridade com que acabo de fallar, pa:ra que a revisão se faça, cora1n po-
1>ulo, deante da R epublica, lís claras, podenéio caida um dos cidadãos· desta 
vatria julgar dos nossos commettimentos, dos nossos intuitos, dos nossos 

1;ropositos e das nossais fina lida{les (muito be1n), mas •podendo ta mbem julga r 
dos nossos processos, ·:POt'•que os p'l:'ocessos s ecretos , obtusos, cerrados, em 
q ue a discussão, em que o debate não pôde t er a eclosão vasta e ampla, que é 
o combate das opiniões pelo ernlbate {las JlTO'!'.)Osições, daria ao ·pa iz a [mpressão 

do1'oros•a e triste de que queremos faze r uma revisão .constituc!ional á liWis elos, 
.stim se verif.icar o choque das j.dêas. 

E eu, que estou ce't'to dos elevados ·p.ro•positos do Sr. P.residente da Repu-
blica, e:x;pressad'os com tanta magnitud'e e trans·parencia n a sua mensagem, 

·.como dos propositos dos leaders desta Casa, ·com a responsabilidade do a:-egl-
:1rnn que apressaram c om a propaganda, que c.i-.earam •com a batalha e que 
{lepois teem ampar ado com, o traiba lho, a energia, o denodo, a vontade perma-
n~nte de acertar, estou certo t amp-em de que elles se encontram comimigo n es -
·se J>onto, e é q•ue todos querem q·ue o maximo de luz seja i!'.oca!izado sohre caida 
u 'm desses p ontos e que ·as pr.oposições apresentadas de um lado e de out.::o 
tenham desenho nítido, idêas d aras, sejam concretos e firmes· nos seus ob-
jectivos, para que a Nação possa entre eHes julgar .e o Congresso possa Ji ... 
vremen:te •decidir todas as questões . 

.Senhores, a a:-evisão constitucional não é uma questão poHtica. (Apoiailo~. 

J)[uito bem.) :E' 'lii:lla q ues t ão n acional. (A.p.oiaclos .) 
O .SR. ALBERICo DEJ MoRA.Els: - Pôde ser .um programma. <le gove11no, rr\as 

Jião programma administra tivo. 

O SR. NICANOR NAsc;:MENTo: - Aquelles que mais apoh:im, que decisiva -
n1·ente apoiam a acção con:structoTa do .S-r. Piresiderite da R epubhca, neste 
momento, t eem antece·dentes historicos, parlamentares, na su a vida; t eern. 

i11ontos de vJsta assentados, que constituem a caracteristica da s ua exist en-
.:ia poliUca, e -estão na obrigação e necessidade ele sustentar esses ,Pontos ele 
~-ista doutri>narios, e.sses a n tecendentes da sua vida publii·ca. 

Pois bem, a rest<ricção im'Posta pelo Regimento ob"."igal-os-hia, a elles que 
.querem colla'.borar n a Teforma e ·corro.boraiT esses .pontos de vista, a limitar 
.n; sua PTOPTia acção a .um negativismo este•·il e se sentirem ·contrafeitos de-
ante desse debate., que ·deve ter grande e levação, .paTa nos tornar dign.os do 
-paiz, do paiz que desconfia de nós, 1porque _, niinguem se (hllucla - a Nação 
1,raslleira cleS'confia [i.rofundamente da s ua r epresentação . Cada rpr opositura 
.c;ue se apressnta na Camara, ainda quando tenha os melhores intuitos, aincl::i. 

~ 
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~iuando venha ali;c<:>,n;ç.ad_a i;i_a delib,eraç~o .. a i:pa,is, segal·a de. acert:µ: para o bem 
dP: .Repub.l·it:;a, é r"cel(i?a- cow g~andes. r".se1:v1\.s pela -Na,çãQ. 

O .S.R. GILSE[l'l'Q· AM4,J?O: ..,.-- A's >;ezes J?Qli' falta de esclarecimentos. 
O .SR. NrcAN.OJl N:<ASOII\<UD)'(TO: ' ....,..- A's vezes, i;>or fa~ta . de esclar;ecimel}tqs e ás. 

vezes pelos antecedentes de impl'.'obidade. 

Qpa,n_dq na,, Camara_ i:ie discl!~ia a q_u_est10 do npi:;de.ste, decl.arei ao Sr. 
Ildef~n~o Albai_io, nesta tribuna,, <J,UJO estava. absqlutamente ce11:0 de q.ue er•t 
n·~ces.sario. fos·semos. tod_qs aQ encont:ro do~ n_ossos irm.ãos soffred.o.res .; ql!e de-
vianÍos. estrur ao !.ado. de_lle'ii P~a mi~iga:r-J_hes as dj'ires ,, IDfLS, a,dma disso, de-
viamos ~er .um 1p.r:c;xp_osito. que é s uperi.or., neste caso, ·:;i,o ·idealismo, ás -conf·rater-
nizações - a ut.ilida.de publica,_;. e accrescenta-v;a· q11fe a. nossa i;-azão d_e decidir 

. , nun.ca d.e:v:e 1'!er o senti!ln~nta}'.sm,o. Est;e nã.o ·Pódr. d,ete·r:n;ii:n.a,r a acç.ão :parclfl,-
menta,r. O q,_ul'l n,os ha. -de deten~1if).al-a . é · a n.eqessi.dade .P.ll•bUC<t., a util)aad.; 
c1illectiva. 

Dizia eu, -então: "!Não são os prOPQêitos, {lf!i J.)ied.aC\JO pelos que sof!llrem,, 
pel~s i'1:m.ãos dQ no~geste, .que ~e d'.;lternünarão a vot:3'F. Que•~o votar o soc-
cot··ro a essa região, mas quero votar esse soccorro debaixo de um p-onto de 
vi~ta:_ scie~t.mco, .cl~bai~o de ·úm ponto de '.Jista ec~~o~co. •S·i ha uma região 
ihl ·paiz q

1
1fe deve ser 81]'.)roveitada ' !argariiJente para uma producção indis.pén~ 

savel á _ gi~andeza do Brasjl, é -nfces'!:Jl.rio CJ;Ue, dentro ·desse .ponto de vi.s~a, va:-
ri.os ao encontro da proposição e d1'mos os recul'.'sp13 ·Pr_ecisos pf!!rá qÚe <'lssa 
regi~o traga qs proveit·o.s ·econqJ:t1kos que o 'Brasi.) espera dE(lla. M;as afü~rmt> 
Crt~e!íor-icamente _.:.... •COntim.J.aV<J. •eu. - ,, ·com <j. CeJ.;teza m<J-Í'! t;ra,nql!ill;;L e rel{OU-
Sll.Q::l, q_u_e esse_s J.)!rOP,PSitos nij.~ se hã~ de, realizij.r; que O noi,déste !).ão , será be-
m·{iciado_; q~e os dinheiros escoar-se-~ã9. para o bol~q -do!'l ·estrang!'lirn:'?; q,tp . 
os emp.restimos serão con·su.mi!dos; e , quando eheg!')ldo o. momento de 'verifjca:r a . 
[·rüfui:i!'lié!a,de d!'1'SeE! P.QSJ.OS _ t,ub11.larE:.s., tereIJ.)-OS vet;ifjcfyqo, [!.J.?enas •UJP..a. ·coµs~: a 
ii1sondabilidade do estomago d_q .S_r. Arrojaid9 q:A.~bÔa .," · . 

De il'ru~tq, .S-r,. P.r;esl,dent~, t.od_o~ qs irepresen,t_fyP.t.~s. do np+deE?te me d~cla~ 
ram •que das obras feitas apenas h~ os .palacio!l, os bwrwal,ows,; 4.a, dive+s9s, , 

. variaidos,_ multipli-cados açudes, anele já se gastaram milhares, dezenas de m:-
!hares de contos, e dos quaes -não e;"j,:istem nein as .paredes ·iniciaes, nem mes-
mc o projec.to, o pe.r-fil da eonstruc,çiio. 

A,ssiri, a , ~13-ção , quand,o olha p,ara E)Ssas cousas, verifica a)nd·a ·quie v_o .. 
tamo'? 1.!1'!1! , credito de 200 rP;iJ contos :paira a electpifiçaS}ão dfü Central. 

O SR. PIRES no Rr9 _: - Não .concordo com V. Ex. nesta, uititpa parte. 
º· s~, NrpA;N'QR NAilCIMElNTO : - A da dnSOI).da,bilidaQ.e . do estornago do-

Sr. A,rrojadp Ljsboa? ' 

O S!'l .. ·J;>IREs Do BiIP: - Nã.o cqncordo. quant.o a. va~·ias · questpes, inclu-, 
sive a do , I).or,E!,este. '° SI),. NIOANOR. INk\SCrMIENTO: --, ·\Se V. Ex. q .µizer, opportunamente ffi)Ode-
II).OS tel')tar essa sondagem. 

O S.Jh Prni;;s no Rrq: 1-:-- Qua;ndq V. Ex. desejar. 
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O :§R. NICANOR NASCIMEN'ro: - IA ·Nação 0des'COhfia dos Iioss6s ·prôposi-
itds, era 'a mr~ha thesé. '.A Naçiio 'dês•co'nfia t'iór~ue quàndó a õaneada do 
Dis'trtcto Federal votou, acyu'i, a. e1€ctriffcaÇfJo da central ; quan:à~ lrÍ1e 'exl-
gi.ram o sarcrificto ·á.e 'ab1:;g-a:r o ''paiz ào pa.ga:me·n to de j u'ros cologsa!~~ aos 

amretica'nbs do .no'l:te, Se nos declarou dá 'trJqJhna, con1·b uma garantia <i'.bso-
J.uta e grande segurança, que seria ele.ctriificada a , Central .parà ~e·n~:i'ido .das 

·populações, até à Barra do 
1

P.fràhy. E 6 einipres'tüno se reaÚzou e o din.heiro 
inão teve aquella ·appUcação. E o din-heit'o fo'i ·es'banjado has 'fest~s .da 1Ex-
posição, .nos délfrios do epitacisrrio. :ID, 'qua:n·ào 1chegarnos. ao 'f.im, à e·l'ectri-
:t'i'cação pão tinha êoinleça.do. 

0 .SR. AzElVlllDo LrM'.o1.: - Mas o ·dinheiro 'evolou-se·. 
O 1SR. 'NICANoR NAscr'MElNTo: ~ :S.im, o àinl!l<eiro voou. Peéuni'a val·ant . .. 

·For isso ·o ,p0v0, q uand'o dizemos "' vamo·s faz.er uma reforma ·C'ons'tihfo.ional 
para que o Governo possa àg'ir no ·sentido de ·rúinorar a ca1·estia à.a vida 
dntervi·ndo nas re!irÇões do :com'mercio", tem o direifo de perg-unta'r : "Será 
mesmo para isso que querem fazer a revisã:o ou é pa1'a p1"eparaí· alguma 
neg@c-iata de Francos .e Arrojados?" 

.Se temos Üm pro·po·sfto sincero : se queremos c·ompat·e·Cer perante O 

nosso paiz recom:men.àando a representaçã:o á esti.ni.a e ao i'espeito das po-
puia·ções, devemos fazer uma obrâ de clareza 'meridiana e transparerrcia 
completa (Apoiados; muito bem), e ·que todos esses p-rop'ositos venham ni-
tidarneRte desen.haE1os, para ql!le 11enlrnma duvida fique no espirito ptfülico. 
(lYiwito bem; apoiarias.) 

O 'SR . PIRES DO R1ro: - Permitte V. Ex . ainda ·Um apar'te? Quero 'C'on-
,signar em seu discurso que protesto contra o vocabulo ne[ro-aiMa. 

o SR. NICANOR NASC'IMENTO: ~ Aceito o ·protesto do meu distincto àinigo 
e ·contra-protestarei opportunameiüé. if'or ora, estou trata:n.do da reforma 
da Constituição. Aguardo . 

.O .SR. P.rnms· no Rro: - Opportt:mamen.te. 
O .SR. NICANOR NASOIMElNTo: r- Apresento ·agora · outro argumento de 

facto . 
.Suppon.ha V. E:x., .Sr. !Presi-d~nte, que amanhã, um ·desses Estados, q~e 

têm contrahido emprestim:os, ou que os que-Ira contrahiT novos e vult u oso,,, 
emprestimos cuja resp0nsabfübade vem recahir sobre a Nação, su·pponha 
que amanhã um desses Esta dos se in;sur~sse ·contra uma .determinação 
constittllciona1 que estabelecesse o contrôle finE\'nceiro da Republiqi.. 

E 'sse Estado o que faria? I:ria pleitear perante a Justiça Federal, o .SU·· 
premo Tribunal Federal, a nullidade .elo additamento á >~onstituição C\tl.e não 
fôra encaminhado de acê'õrdo rcom a technica e a •p·rocêssuaHstica .cortsütu-
clon::i.1. E gan·ha,ria; de modo que o nosso objerctfvo principa,I , ou u~ dos. 
óbJéctivos princi'paes, a cohfórni.ação, a ihteg·raçã!o dos a ppa relhos financei-
ros da R épublfoa , siÍ:a iformaÇão córh.o individu'~, cÕ'rpo uiiico em qtie a nu-

. triçkio e a despe:ta sejam 01'gaiücam€li.te ésfabelecidas córnio no ·corpo h u'ma-
ho, esse propositó ficaria ai11n>tUfad·o pélô dêf•eito de pfoces'sualislticà. 
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Não .quero delongar, porque anceio por o·uvir a palavra do illustre ~eade,~ 

paulista. Peço a S. Ex. que não veja nas minhas phrases intui.to de p.ey.-
turbar nem demorar a discussão do Regimento, pois que o recebi do me.Jho1~ 
graJdo, 1com10 o deveria naturalmente Teceber, dada a admiração; o resp.eito· 
e a estima quasi fraternal .que nutro por S. Ex., apezar de o considerar 
como irmão mais velho e mestre. 

O 1SR. HElRCULANo DEJ FrurrrAs: - Só os meus netos autorizam essa con-
clusão; a idade, não tanto. (RiSos.) 

O .SR. NICANOR NAsCrMEJNTo: - Por esses motivos, a minha determina-· 
ção era ficar silencioso, esperando a votaçã'O do Regimento; mas as duvi-
das me assaltaram e me compe!liram a esse debate, que apenas ini·Cio por-
que se 1houver opportunidade trarei á <liscussão outros pontos do .Regiment.:> 
so.bre -Os quaes tenho tambem duvidas muito accentuadas e muito fundas·:. 
E, por isso, .Sr. Presidente, rtermino, aqui, a minha 1breve nração, aguar-
dando os esclarecimentos. (Muito bem; niuito bem. O orador é · cu7n9)rim'6n-
tado por numerosos Deputados.) 

O Sr. João Mangabeira: - Sr. Presidente, não pense a Camara que & 
um discurso que ivenho .fazer; são apenas •raptdas palavras que vou' pro-
nunciar, a bem dizer em desenoargo de consdencia, em resposta á brilhant.e 
oraç,:ão que se acabo.u de ouvir. 

E' que em assumptos desse 1 porte, que ;respeitam ao maximo problema 
juri~ico-po!itico de uma naciona,lidade, qual a alteração <le sua üàrta, é 
sempre p.ermittLdo a qualquer, rior mínimo que .seja, trazer a contribuiçã:J> 
de seu estudo ou ·de sua consciE\ncia, tanto que o faça de boa fé e alma 
aber.ta, prom·p·to a ceder, sem resentimentos nem resaibos, aos mais capa-
zes que lhe desfaçam os equivoc\ls ou l•he 1corrijam as erronias . Até mesmo 
porq·ue, em uma questão desta prdem, a Camara nir!o poderá votar nunca: 
aos acenos da disciplina partidar~a, mas aos ref.Jexos de sua consciencia es-
c.:lareci<la. (Apoiados; muito bem.) 

Ninguem mais revisionista d\J que eu. Com esta bandeira inkiei minha 
carreiTa politica. Muito mais revisionista sou eu, ipor exemplo, do que o 
Presidente Bernardes, na sua mensagem. Os topieos nella contidos, a não 
ser um 'DU outro, eu os considero se·oundarios, porque ella não alvitra ne-
nhuma modificação nos grandes lineamentos do :regímen, nos que dize1n 
com o futuro e os destinos da nacionalidade. 

E' de ~ouvar, ahás, a sua prudencia, em assumptos que competem, 
precipuamente, áo Congresso. Ta:lvez não quizesse e!le jogar a barreira muite> 
longe. Demais, n-s precedentes a;rnerfoanos não •lhe favoreciam a iniciativa.-

Dos sete presi·dentes dos Estados Unidos que alvitraraim, em mensag·em, 
reforma constitucional, todos sete viram cahir uma ipor ·uma as emendas· 
que suggeriram . Nem Jefferson, nem Monroe, nem Jackson, nem Buchanan, 
ne m Jonhson, nem Grant, nem cA.rthur, nenhum delles vio adoptados p.eli;i. 
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Nação os alvitres que propunham como emendas constitucionaes, nas men-
sagens ao C-0ngresso. 

Bem andou, portanto, a mensage1n Bernardes, bem andou atendo-se, 
prudentemente, aos pontos que empecem ou perturbam a administraçÊ!o. 

Mas eu mesmo, que sou revisionista, não votaria já mais uma emenda, 
quando a minha convicção intima e ·profunda . 11ão á'osse da sua necessidade 

1 ou ind·ispensabi!idade. E é destas alturas e 'á luz destes ·horizontes; é ;va-
\endo-me das rpalavras do illustrie orado·r que disse volveria de sua I~osição 
se por acaso o ·convencessem do contrario, que venho •tentair convencel:o e 
justificar o meu apoio integral â reforma pi·oj'ectada. 

~ous foram os pontos em que S. ·Ex. se ·enterreirou para op1pugnal-a. O 
pr'imeiro ·é ·que ·eJ.la exige que .qualquer emenda tenha semp•r·e um quair.to dos 
Deputados para ·assignal-a. 1S. 'Ex. considera isso uma limitação .do direi.to 
dos Deputados, uma ·diminuição do mandato; como prova a;presenta a hy-
pothese de que, se houvesse., entre nós, um Deputado 1c.ommunista, '.ficaria 
elle to.Jhido de sustentar suas ic1éas, um ponto de programrn1a .de partido, 
porque ·isso lhe veda a reforma, extgindo •53 Dep•utados que lhA sub-
screvessem a emenda, quando, nem ao menos, outro elle tinha a seu favor. 

Mas, !imitação ou não, coacção ou não, imposição o unão, a Íil1[)0Siç.o, 
a coacção, a 1imitação decorre do texto claro, ·Precizo •e peremptorio da Con-
stdtuição . (MUito beni. Apoiacl;o.) 

O SR. 'NICANOR N'ASCIMEJNTo: 1-- Para a apresentação da reforma; o 
mais V. Ex. quer tirar por analogia. 

O SR. JoÃo MANGABEl1RA: - Diz a Constituiç8.o: "Considerar-se-ha pro-
.posta a reforma quando sendo apresentada ·por uma quarta parte dos mem-
bros ('lo Congresso Nacional. " 

o SR. NICANOR NAS.CIMENTO: - E' a ·Proposta de reforma. 
O ;SR. JoÃo MANGABEIRA: - Que é uma proposta ·de reforma constitucio-

nal? Será, por acaso, sempre exigido .que se reforme a Constituição por dn-
teiro? Ni!.!o. Pó de ser apenas a mofü.ficação de um artigo, ·conter apenas a 
suggestão de uma id:ééa. Por exemplo, a emenda 18 á Constituição Am!i) -
ricamt ·refere-se apenas á prohibição de behidas alcooJ.icas . A reforma se 
limitou a esse ponto: a 'U1n, simples accrescimo á Constituição. 

Quando, porém, a nossa ·carta exigiu que, para ·este facto,, fosse precizp 
que !53 Deputados de antemão se pr0'!1u~c'i:assem ·a eJ.le favoravei.s, prooor-0u 
impedir a nação fo·sse wbalada por ·discussões intempestivas e ás vezes 'P'eri,-
g.osas, e quiz que a proposta de uma reforma constituciol1'al ·representasse 
sempre O'U a ma ioria evidente .da nação, ou ào m 1enos urna 1grande corren<t<'l 
capaz de dar a apparencla. de m•aioria . Como vir, ~ntão, 'Um D eputa do corm-
munista abalar a sociedade ·em seus fundamentos, agitar sem probabH~dade 
ele exito, as prop·rias d •asses proletarias, apresentaT11do em•enda de suppress5.ó 
da piropriedaide? LF'oi justame•nte -0 . que a Constitu'ição quiz eV'itar, q·uiz im·· 
,pedir, essas agitações p1Jatonicas, mas inopportunas e pr.ejudidaies. 
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o SR. NICANOR NASCIMENTO; - b que a Consti-tuição quiz impt)diT im-
pedio expressamente, dizendo, por exemplo, que não póde sm· alterada a 
fórma repu1JlLcana 'feder;'l.tiva; rnras a a;Iteração no reghnen da pror;;rieda.de, 
ni:!o prohibio. Aquillo que ·ena jll>lgou immodiif'icavel declarou imrnodifica;. 
vel no artigo 90. 

O .SR. JoÃo MANGABEIRA: - O argume'nto n:ão p revalece, não es~ã á al'-
tura dos faien'tos de V. Ex . 

o SR. NICANOR NASCIM.ENTO: ~A phrase é que esüí, a·baixo é'.à eloquehéia 
de V . ·Ex., porq'ue é uma phrase comm:um . 

O ,sn. J.oko !V&NGÂBErnA: - E o argiumento não es.tá á ·a;itra-a., porque à 
p.rõhibição constant'e desse artigo e re1ativa á 'fórma de Governo e á i•gual-
dade era representaçifo no 1Senado, determina que ne11'1 assignada por 21·2 
De1Jutados a proposta neste sentido poderá ser aceita . ·(Apoiadas; muilio 
bem.) 

As duas situações são differentes; em 'uma a prohibição é absoluta, na 
outra é r elativa . 

O que a Constituição determina, como regra geral, é que c.om menos 
de 53 assignaturas, a Mesa do Congresso não receberà qualquer emenda. 

o SR. NICANOR NASCIMEJNTO: - Na i·nterpretação de V. Ex., porque penso 
que tal exigencia é só 1para a ·p~·oposta . 

O SR. JoÃo 0MANGABJ<JIRiA: ___, 'Toda emenda á Cons'tituição, seja originaria, 
.~·?ja como sub-emenda, é, •POLI' sua 11atureza, uma ,proposta de ir8'forma consti-
tu.cjonal. (Apoü:z,cZos e não apoiados.) 

1UM .SR. 1DElPUTA1Do: - Dar a ·Cacl
1
a loeputa·do a f·acu-ldacde <le prop'or emen-

das, é estabelecer o reg!men •da liberdade e iãa responsabilidac1e . 
O SR. J 00Ão J\fa:NGABEIRA: - .Pôde 13er o regime•n da liberdade, póde ser o da 

1.CCfponsabHidade, não é, porém, o <la constitucionalidade. 
o SR. NICANOR NASCÍMEJNTO: --1 De accôrdo ·com a opinião de V. '.Ex. 

O ·SR. ·JoÃo '.MiANGABEIRA : - iVou 1l'emonstrar por que. Vo!,to ao argumento 
A Constituição exige 53 Deµutados, isto é, 15-s Deputados são 1precisos parn. 

r,ue se apresente uma emenda irelaitiyamente de pouca importancia, como por 
exem•plo, para prohibir a cauda de qrçamento. 

O SR. NICANOR NASCIMEJNTo: - Para isto não é pTeciso .reformar a Consti-
tuição; sem essa reforma, póde-se aicabar ·com as caudas orçamentllii·ias. 

O SR. JoÃo MANGABElIRA: __, E' verdade que se .pôde evitar aictualmente a 
<::aL<da o rçamentaria; mas tambem se póde mantel-a. .Si, por.ém, uma e·nwn-
da <::onstitucional prohibir a j:;raxe abus·iva de se enxe;rtar :cauda no orça-
mento, o abusci está <lefinitivam·ente morto. 

O ·SR. 'N1cANOR N" .. 1.sCIMENTo; - Si V. Ex. diz que é abusivament e, não é 
!Preciso ref·orma da Constituiç'ão. 

O SR. JoÃo M'.ANGABE'rRA: - .Precisamente, no estacdo acttlal, desde que o 
(". hg.resso .qi.iei·ra, enxerta no orçamento 1necÜc1'as que . PO•r sua hatureza não 
1he pertencem. Si houvér, por~m. un1 artigo ·co~stituciÓnal que diga não ser 

{ 
J 

I 
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1nrmittido incl uir no orçamento 'tnatedàl a elle estranha, queira ou niio qi.1ei -
Ta. o Congresso, a cauda ·ürçamentarfa desap.pa:receu. 

O lSR. N1CANOR NASCIMEÚTo: _, .A:ctua~mént'e, a !Gonst~tul(;}ao não ·permitte 
m uita cousa que se faz nesta Camara . 

O .Sr. JoÃo MANGAillEIRÀ : - Isso é ·di'ffe rente. O que eu digo é que não se 
;p(>de votaT o qu e a Cdnstituição expressarneNte veda: V. E x. não pócle apre-
.senta.r u'.m prÓjecto de lei, ;por exemplo, estabele'cendo a pena de morte . 

o SR. NrCANOR NASéIMIDNTO: - V. Ex. não evita a s it'uaçãC'> ·de .fac'to. 
O SR . .JoÃo M'ANCM.BmRA: - Qua:l é a ·situação do facto? 
Eu "estou encarando a questão do ponto de vista ··co'nstitu<Ciona~. 

'O SR. NrCANOR 1NritsCIMElNTO: - A ·Unica limitação do a rtigo 90· é a de que 
.mão se 1póde fazer a apresentação de reforma .constitucional S·inão por 53 
Diiputados. 

O SR. JoÃo oMIANGAJBmRA: - Quando acabo de :ra,ciocina-r, V. Ex. volta com 
.a mesl11·1 questi!io. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - V . Ex. · acaba de an'edo'ndar um s'ciphisma 
·e nós o fazemos volta:r á realidade. A a1>reseritação de e·men.das ã. reforma 

J . 
~ião é a reforma. 

O s·R. JoÃo JY.[/ANGABEURA:' - O que fixei foi o •Seguinte : 'é que toda emen-' . 
·d:i. á Constitu'.ção é, .por sua na:tureza, uma J>roposta de reforma . 

Quando proponho uma emenda, subscripta pôr 53 De'putados, determi-
rn:.ndo, .por exemplo, ·que fique prohib.ida a vencla de bebidas alcooU.cas, eu 

' J 
·:Proponho uma reforma á Constitu'ição; e •quando a est·a emenda, ac.crescen-
to outra, dizendo que fique sUJl}presso o direito de .propr.'.e.dade, proJJ'onho o'u-
i.ra reforma á Oonstituição . 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO : - Não apoiado, uma emenda não é a reforhia. · 
\T. Ex. está invertendo os termos ·constitudonaes. 

O SR. JoÃo 'MANGABEIRA: - E V. E 'x. começa re'formando a Constiti'i'ição, 
':lmpedindo a minha liberdade de fal'lar; é a p.ri'mefra 1refonna que ap.resenta. 

be sorte qu'e toda emenda á Constàuiçãó é refo·tma constitucional; e, se 
.a. Constituição exigiu 53 Deputaic1os para a p.rot}ositura {le i'ima ·re'fo.rirta, o q ue 
ela q u-iz foi impedir .que ·com1entes insignifi.ca~tes do ·paiz viessem, abalar a 

:sociedade .com )Jrof.undas r eformas pu1iticos ou soc·iaes. 
Ella exigiu que o numero fosse bastante .para que 'houvE>ss"e a segurança 

dà seriedade politica da emenda, Q'.>ela força da coT-rente que á a ·mparasse. 
E ptlr q·ue fez a Constitu içã:o isso, e exigiu ·o que não exige a Constituiçii.o 

.a meri·cana? 
O SR. NrCANOR NASCIMENTO: - E lia fez a e;x.fgencia :para a ai:H·esenta-

çiio só. 
O SR. JoÃo MANGABEJIRA: - V. Ex. já repetiu isso d~·coenta vezes. 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: V . Ex . 'sabe que a r'epe'tição ain"da é a 

'IT!elho.r figm·a ãe ·rethorLca . 
. o SR. JoÃo MANGABEIRA : - Por que a l1ossa ConstituiÇ'ão, neste ponto dh 

-vergi'u da americana, q1Íe esta exigencia n&ô fez'? •Exa:ctamente ·pelos :(}rece- · 



40 

dentes da h!i.storia politica amticana. IEl' que varias vezes a opinião publica .. 
americana tem sido insistentemente agitada, varias v.ezes o Congresso .tem Jier:-
dido longo tempo a discutk emendas lá Constituição, que não teem possibili-
dade de approvação. 

INloRTON,, no seu Uvro de 1922 - American <Jonstitution, its soi~r:ce·s anà 
its applications __: observa que, só na sessão de 19·21, de. abril a . novembro .. 
2r. emendas á Constituição foram apresentadas e J:"ejei.tadas . •l!l os professores 
Oaa e RAY, noutro liv.ro, do mesm_o anno, - lntroduction to american gover-
nmnent - informam que de cerca de 3.000 emendas· apresen.taJdas até 1894, 
apenas quinze foram aJpiprovadas. Foi ·para evitar essa ballJur.dia, essa agi-
tnç;ão inutil, essa perda de tempo pelo Congresso, que o Constituinte brasHei-
ro introduziu esta exig.encia. 

O SR. ALBEJRICo DEJ MoRAEs: - Essa exigencia não está clara. 
O SR. JoÃo MANGABIDIRA: ~ Não está clara, ·porque está -cla;rissima. 
O .SR. ALBEJRICO D!lil MoRAEJS: - Tanto não é evidente que .para esJii:ritos lq-

Qidos o ponto ainda é controverso. 
O SR. JoÃo MANqA.BEJIRA: - Eu dei as razões por que essa exigencia consta 

do nosso pacto. Era a licção do dire~to e da politka ame.ricana. Foram este5 
. abusos, censurados pelos constitucionalistas e tratadistas da Ameri:ca do Nor-
te, que levaram os constituintes ·brasileiros a tomar essa precaução da mesma 
maneira que tomaram en11 .relação á S.uprema Cõrte, fixando-lhe o numero do3 
membros. 

<A segunda pa·rte em que se fir \'!1ou o .nobre Deputado para combater are-
forma .regimental, foi não exigir ella dous terços da totalidade da Cam.ara par a 
approvação de qualquer emenda cqnstitucional. Parece, á µrimeira vista, com 
a leit.u:ra que S. Ex. ~ez, de Joãp Barbalho, e ·com as expos'.ções com qcl'3 
explanou o assumpto, que é esse o argumento fo•rnüdavel. Este exactamen-
te o a•rgumento-Achilles, mas tambem, como Achilles vulneravel . 

Assim, é lêr o texto da Constituição, e ;resalta á evidencia materializada, 
que não são precisos os dous terços .para approvação da em.enda . E senãc 
vejamos. Reparae, seI).hores. O projecto feito pela Commissão dos Cinco 
exigia que a 'J:)ro:posta fosse feita .por um terço do ·numero de deputados e se·-
nadores, e a app~·ovação fosse feita p·or dous terços do numero de ·deputados e 
de senadores.. Era quwsi a mesm:;L exigencia do art. 30, da Constituição ar-
gentina, no qual se diz: "dous terços dos membros do Congresso". O '.[.)ro-
jc~cto do Governo Proviso.l'.'.io repelliu essa exige.ncia; ·e, envez de .aizer "dous 
tet·ços do num.ero", disse "dous terços dos votos". Poderií. haver divergenci,a 

mais viva '<l mais ;frisa(llte? 
Quarndo o projecto da Commis:;ião dos Cinco exigia dous .terços do '!1ume-

~·o de depui<'tdos e senadores, evidente s~ rf'.feria á pessoa physi·ca dos cong·res-
sistas ., Quando, po1,ém, a Constituição exige dous terços de votos, é a mani-
~estação da vontade dos mebros do: Congresso que tomam parte na vtação ,a 
que ella se .refere . A situação é .fü.fferente: numa, é material.; noutra, é jur1-
dica. Não é tudo . Quer ve,r V. :Ex., .Sr. iP.residente: O pro!)l·io artigo qu.e 
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.. S. Ex. leu e releu deixa dara a mi·nha afirmação. R e.parae, se.nho.res: "con-
~;iclcra-se proposta a reforma, quando, aip.resen.tada •por uma quarta parte 
dos membros". Não se diz dos votos. Exige-se a personalidade pihysi'ca de 
53 deputrudos, isto é, uma qua.rta parte dos 212. ·Ma s, para ser acceita a. 

emenda, exi·gie -se dous terços dos membros? Não : dous te rç-os dos rvotos. E is 
a differença. 

VM S.R. DEPUTADO: - E .por que é que a Constituição em um C8;SO fa/la 
cm votos e em outro -casn em Deputados presentes? 

O SR, JoÃo IMANGABEIRA: - Respocrid-o ao aparte de V. Ex.: é que nunca 
nenhum escriptor, nenhum orador exprimia sempre os mesmos pensamentos 
pelas mesmas palavras, nos se·us var·i·o·s · ésoriptos .cYU di.scurrsos. 

o iSR, NICANOR NASCIMEfNTO: - Mesmo na lei? 
o SR. j,OÃO MANGABEIRA: - Mes•mo na lei. 

IO SR. AIDoLPHO BEJRGAM[NI: - Maximie em uma Consti<tu'ição. 
O BR. J-oÃo 1-fANGABEJIRA: - Maxime em uma Constituição, V. Ex. ve.j'a: 

t a nto eu posso dizer "d!OUE< terços d.a maioria presente", e-orno "dous tergos 
cios votos". Voto é a mani!l'estação da vontade d·o Deputado presente. 

o SR. H!IDRCULAiN!O DE FHEITA: - V. E:X. dlá licença para um aparte? 
Os tres caso·s ce1ebres citaidos por Bai1,balho se res.umem em um só. !No 
art. 3'3 a Constituição se refere e memlb.ros presentes, no 7•9 a mem·bros pre-
sentes; 'SÓ no airt. •37, '§ 3°, é que se refere ·a su!l'd'ragios presentes. Quando se 
refere a membros naturalmente tdnha de cliizer IJ'.)resentes, porq·ue do contra -
rio seria da totalidade. 

O ISR. .ADOIJPHO BEJRGATuÚNr: - (J]á. · é · um caso. 
to iSR. JoÃo '.MANGA.BEIRA: - ,sr. Presidente, apertemo·s ainda o crivo da 

discussão, 

Queni diz "dous terços de votos", diz, ips0 faoto, "dou;; terços dos 
Dep.urtados presentes" e quando ·di.go "suffragio" era como se dissesse 
"vot-o". Se eu disser que em ;.1111a eleição ubtive mil sufd'ragios ou mil 
votos, direi a m•esma ·cousa. 

o SR. NICANOR NASCIM<ENTO: - Então, por que a Constit,uição em um 
caso diz ''votos" e em outro t"suf:fragio's"? 

O rSR. JOÃO MrANGABEJIRA: - !Porque em todas a;s lin.guas do mundo são 
diversos os modos de se exprimir o me.smc;> ·pensamerto. 

V. Ex. recluziria, assim, a lingua portugueza a rÚn1a Hngua de tarelo's, 
a uma li'ngua insignifkante, sem .beHeza, sem phrases, sem vocabu.lario, sem 
synonymias, sem f6rmas amplas e varia;; da _enund~ção do 'Pensamento. 

o SR, NICM-10R NASCIMENro: - [sto é litteratura. 
O tsn. Jo.Ã.o MANGABEIRA: - A uma especie da Hngua ba1buciada das 

crianças. 
o Sa. NrcANOR NASCIMENTO: . - rNã'o sou litterato. 
IÜ .SR. JOÃO ;M:A;l\\(lABEIRA: 

· mento, é j,urlsta. 
O que V. Ex. nãio está sendo, neste mo-
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Quando clig.o que um prdjecto so 1é ap·provado com o vo'tb úe dolis 

terços . .. 
IÜ ISR. NIOANOR NASCIMEN;To: ,..-- De quem? 
o .SR. JOÃO IMANCIABEHRA: - Dos 1que vota'm .. 
O 1S!R.. :á.LBERwo DE MloRAI!ls: - V. Ex . entr-ou n-o terr·érro uo portugu'ez 

e fez uma ironia ao meu nobl!"e collega a pro·posito da e~:essã;o '' do1ls 
terço". A e:X:pressão dous tel!"ços é math•einatica. ·:EJ' uma f.racçãJO - dous 
.terços de um todo. O 'toho é a Gamara e não a maioria. 

VOZES: __: Oh! Oh
0

! 

o .SR. NIC.U'\OR NASCIMENTO: - A !Constituição sempre fallo•U das Gama-
ras e não dos votos 'Presentes. 

O Sn. JoÃo MANGABEIRA: - ·Q·ual o denomi<m1X'loT desta fraicção? ';l'erços. 
:De Gamara? Não, de v.atos. 

O tS.n. NrcANOR NASCIMENTO: - O denominador da Constituição é C'aimara. 
Diz do·ws terços dos v.otos da Camara. 

O ISn. .J•oÃo J\fÂ.:!ljlcAB!ilIRA: - iNão diz tal. 
O 8'R, NrcANOR NAS'CIMENTo :- Vou lêr: "Do= terços de votos em um,a eem 

-Outra Gamara". ,E' muito ·dilfferente de dous terços dos votos das Camarrus. 
O SR. JoÃo MANGABEIRA: - Dos Yotos,, diz a Constituição . .S•e lfosse "d~ 

votos", ainda seria indefinido, mas é " ·dos votos". E' uma fórm~ clara, 
preciza, definida. 

10 ISR. NICANOR NASCIMENTO: ~- V. Ex. est•á enganado. Vou lêr: "Esfa 
ipr.oposta dar-•se-lá por approvada quando tenha . .. 

1Es-t:lá aiqui: "por dous terço~ dos votos em <uJma e em outra Casa elo 
Congresso. " 

!Es.tou lendo , o a rtigo da. approvação e V. •Ex. está se referindo á rpro-
t)Osta, q.ue ·diz: "IP.ubHcar-se-á qµando seja approvada por dous terços n as 
duas !Ch<maras do Congresso. " 

10 !SR. I-LE!WULA,l\10 DE .FRET.TASi - E' Barbal1ho contra Bar'baÍho·, porque 
-0 que o orado.r tem em· s-u.as mãos é t&m•bem Bar.balho. 

O SR. JoÃO MAl\lCABEIRA: - Ma,s, senhores, attentae. Eu tomo o aparte 
airithmetico que nie deu o nohre iC(YHega. O n.UJmera<lor ;dous, denomi.na:dor ter-
ços <le votos. 

10 SR. NICANOR N'AscrMENTO: ~- ID' a Camara. V-0tos da tota.Udad·e. 
O 1SR . . ToÃo M,~l\'(:!AlllilIRA: - D fL totalidade <la Camara é V. Ex. cyue está 

dizeTI"do. 
o ISR. NICANOR NASCIMENTO: ~- Do contrario, V . Ex. perde o ar'gumente> 

de importancia da Nação. 
'O 1SR. ,J.oÃo MANGABEIRA: S~nhores, examinemos: quando a Co:nstitui-

ção ·diz, por exemplo, que o :Presidente será eleito por maioria absoluta <le 
vo.tos, refere-se ao eleitorado? 

Nãio; aos votantes, porque 'quem não vota é como se e leitor não fosse .. 
Quer dizer, dous terços dos votantes. 



V. ,EJ:x'. estril:Jou a S'Ua ar.gil;lil'!oJ.enJação na autorid'~Jil dfl B.aJ.'1];}al'ho e pei'- , 
doe q,ue mão ·CQn1s idiire B<brballw essa au,t0r.i1dia~ fo·l'IB01tda;vel q.ue geIJaltmeILte . 
se e0n.sider.a. 

Bav.ballho em varias p,01'ltos de se.u tratrudp ®l!l:dic©il;l1. V0,u tr~er ·aU·t.o· 
l'iàades ·incompar.avehnente maiores. 

10 BR. ALBElRICO· j)EJ MORAES: - Creio: q<ue nest,e aSS'UU'l'l·J:>DO SÓ· ·pqàená, tra-
zer· a autoridllide de Carlos MaixtmHi<VJ.1.0. 

O 1Sn. JqÃo. ilVI<ANGABEIRA: - Cri,vJ.0s '.Miaoci·mil&ano. t,am!i:Je.m diyergEt de Bar- · 
'balho . . Mas 'é em autoridades .muito jllais aiLtas <nue me vo11:l e,Scud,ar .. De_ljltre 
os constitucionalistas aimerican0s que . sur,g-iram depois. de Cooley, nen.hum 
pela 5'Ua enver.gadura, pela 'Universalidade dos seus <:onhecimentos jad;dkos, 1 

pela sua clare2la de exposição, pela elegancia de Biia dialeti.ca, se eq'Ui.para 
a Willou.g.hey. 

O- texto da C'onsltitu<ição americana é qu3Jsi ·egual ruo. nosso, quwnto á . 
approvação. 

O Sn. NrcANOR iNAf:ICIMEN\Tº: - Qua1si. 
O SR. J'.oko 'MAi~1oABErRA: - Etla àiz "tivo thir:dJs of both ho1ises/' !? E 

como se devem co,ntar esses dO'U.s t erços? P 'elos dous ter:ço•s da tota lMau·e.? 
O 1sn. NrcANOn NASCIMENTO: - '.P01'que ]á se diz Casa e n'ão Gamara. 

Casa é o nnmero de votocs p·resentes e V. E .x. sa:be que a,qu·i· o Pr,esidente 
diz: na Gaisa só ha 1-0·7 vooll::tintes. 

O 1Sn. J·oÃo 11\faNGABEJIR.ti.: - Agora o erro não é do ponto de vrsta juridi-
co, é do po·nit;o de vlsta restri-cto dà 1ing.ua ing·leza. 

'Se V. iE.x. dis.ser "IChaimber of deputies" o ing.Jez não o entenderá, 
:i>orq,ue el'le diz "House", "C.hamber" é Camara, em o•u.tra aiccepção. 

1() 1SR. ·NrÇA.NDR N.>1:SCIMENT0: - V. IEx., q'uer pertur·bar à ,comprehensã,o · 
da Cama;ra com a traxí.ucç_ão. 

O SR. JoÃo lY.l'ANGAB'ElrnA : - V. EJC. é pegado em flagrante e ·foje corno 
enguia 'que não se deixa pegar. Ca~ara ein inglez, no s entido de Camara 
dos iD~putádo.s, é House, ninguem diz .Chamber; di'z-se Howse of Represen-
tatives; Hou.se of ,aommons, of Lords. ' .. 

I:Touse of ReprB.sentatives ·q:u e·r dizer Ca1m,ara dos Estados Uni·~'S da Ame-
rica do Norte. :Não ha outra, incontestavelmente. Que diz a Gonstitu.içã.o 
americana? ::Oiz:. Two thirds of bot,h . Ohani:bers? :Não - of both h,ouses 
do'lls ter.ços de am:)Jas as C<J;mara13; po:t'q•rne o 1S-enaido é tambem uma C~mara. 

O ISn. iNICAKOR NASCIMEJNb: - iA no'é~sa Oonsti.tu.ição tambem diz -
·amfbas as Camaras. 

O SR. ,J-oÃo MANGABEIRA: - E neste ca~·o 'da Co,nstituição a m ericana ·wn-
1011ghey deoLde q•ue os dous terços. se -contam, não pela total1claic1e da Cama ra , 
mas pela sya matoria presente. iEJ logo imme:di.atamente, corno ach,ando 
pouca a >m.a wutorida1de, a r eforça 'Com •outra maior. iPrn' q·ue rcllos grandes 
speakers da. Cama ra Americana, nestes ultimos 40 annos, o maior de todos 
é Reed que, uma vez interpellado por · um depqhtado, como interpr.etava essa 
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expressão " ·&ous terços", respo·ndia, mai:'l O'U menos nestes termos: ''.;Essa 
q1uestão está iposta e ['eso1vida atravlés de tO!d·a a ihistor.ia ;poliüca e consti-
tucional americana". A Constituição diz: dous terços da Gamara. Que é 
Ca:..in·ara? E' o · quorum com q·ue ella funccio·n:a. Que é quorwm? A rn.aiioria 
e mais um d.e seius membr~ Em duas si.tuaçR)e.s a Consti-
tuição diz: doUJS terç·os - para rejeiçãio de vétos e apm>ravação de emendas. 
Em ambos. os prusos, a solução é pelos dous. terços da maioria '];>resente e . •não 
pela da totalidade". (Trocann-se mwLtos aparteis que interromvem o oraà;or.) 

o 1SR. PRESIDENTE: - Attenção · 
o SR. NICANOR NASCIMEN'l'O: - V. E:iç . . está escusado de meus aparte>! 

e até de ouvil-o. 
o SR. JOÃO MANGABJ!lIRA: - E eu ag;radeço a V. Ex. 
Realmente n ã o me deixam fallar. ·Em mn Parlamento, quiim tem com-

11etencia toma a ·pal'cwra e .r e;pldca, mas não atrapalha e balburdia os discur-
se~ alheios. 

O SR. ADOUPHO BERGAMINr: - Nenhum de nós tem o pro'J)osito d~ atrapa-
lhar V. Ex. Quanto · os apartes t eem . o · o'bjecti:vo .de atrapalhar, ipoderão fazer 
irritação, mas não é o caso. 

O .SR. JoÃo MANGABEIRA: - Tres ou quatro vezes tenho me sentado nesta 
cadeira, po:r que os apartes ·não ~ _permittem continuar. 

·Dizia eu que Reed declarava ~fue era .pelos dous terços da maioria -presen-
te, que se consumrmava a approvação das emendas -oo.nstituc'ionaes e ao mes-
mo tempo se reforçava com uma jLUtoridadl'l de valor inegualavel. Dizia elle: 
".No Congresso de 1789, em cujo Sj'io se contavam todas as gira~lies figuras da 
Convenção de Phfüulel;phia, todos os autores da Constituição, que se acaba 
fü• votar, foram as ·Primeka.s emendas .propostas <por uma personalidade da 
estatura de Ma dison. E •como se votaram essas primeiiras emendas? Vota~ 

~-rim-se pelos dous terç~~ da totaJi.qade da Camara? Não; pelos dous terços dO!ij 
C.Jresentes . iPo:rque sendo a Cama;i-a de 1789 composta de 65 Deputaidos, as J>1'i-
meiras emendas fo,ram appi:ovaidas por 3,7; ev.ide.nternente, .por menos de 
dous t erços da to.talidade, mais por mais de dous terços dos ·present;:s. " 

Deante de 1Jorecedente de tam~n.h~ autoridade na interpretação de um 
texto irmão do nosso; dé uma Con,stituição que nos serviu d;: modelo e de pa· 
.c'..rão;, intel'pretação adaptada nã,o por uma manobr'a poliUca, mas oriunda 
;ry ;,s·pirito cheio <le sonhos dos p.ro:prios convencionaes de \PhilaxlelrYhia, che-

ffados por um patriota, um jurista, um estadista do tomo de '.Miadison, como 
dizer que erraram os autol'es da r17forma, ora em de'.bate, si ielles .tomaram por 
norma a Constituição Americana, a liás, neste .'Ponto menos .definida, menos 

'J'.> .. ecisa e taxativa do que a nossiJ,? Nesse t erreno de precedentes parlamen· 
tares a maxirma autoriliade ameriocana até hoje é As·herflinds. .Sua grande, 
sua vultuosa obra, desenvolv ida, em muitos voJ.umes, sobre ·'"precedente<J 
parJ.anrnntares da 1Carmara", não t em paridade em .nenhum paiz .do n1u11do. 

iPoiis bem: a 9 de junho de l90.9, a CamaTa am·ericarna votava mn a ~·c

eolu1,;ft0, por unanim1dade, entre15amlo a Hinds organizar um Digest o Cla:i · 



45 

\J:.raxes e precedentes '.pairlamentares, ·referentes á Constituição, ao manual de' 
;.-efferson e ao Regimento da Camara. E como comJrnenta o assumr>to o 
g~rande -0onstitucionalista americano? 

iPe.rgunta elle: São· predsos 2/3 da totalidaide? 
americana ria Camara e no Senrudo é sempre pelos 

Estes os factos, estes os precedentes .. 

iNão, reS"ponde; a. praxtt 
213 da maioria presente. 

:Sr. lPresidnte, cuido ter cumprido meu dever demonstrando que voto com 
a convicção mais profunda pela approvação integral do Regimento, com qiJ.e 
(,>Ta se inicia, ou antes, se p1ronuncia a reforma da Constituição. 

Quiz dar estas explicações á Camara, porque, repito, nã,o creio que ne-
nhum Deputado vote neste caso iPelo principio de obediencia partidaria, sinãr. 
pe1o julgamento da razão ·esclarecida, •(JYluA,to bem; apoiados). E' que, ao 

. tocar neste assmrupto, todos nós nos de.vemos ·Ungir de .sentiQneintos sa-
p:E dos.. E' no . tabe:rnaculo que vam,os entrar. Entremos abluindo o co.ra-
{.ã.o dos interesses da ·poliüca, das conveniencias de pairUdo, e dos caporichos 
<tos corrilho·s. 

Levantemos as vistas do terra a terra, das manobras e do egoismo de todos 
os dias, e ol1J.emos para o rulto, para os grandes cimos illuminados, de onde se 
divisa a g.randeza da Nação, para os ·hordzontes amplo:; e descortinados do 
seu futuro! 

Alijemos a carga dais convenieneiaS' pessoaes, dos inte-resses pessoaes, 
das prevençõe'S pessoaes, das questões pessoaes, d a s intimações pessüaes e 
ta~amos, ao rev~s • . provisão do .ideal e d~ :'.é. Impregnemo-nos, ao discu~ir 

esses assumµtos, desse idealismo safüo, de que zmnba,m os sceptic0s, mas· qu~ 
D.limenta, mantém e enfübra o cerne das nacionrulidades robustas; d,esse idea-
lismo que ·Un15'iU a . alma dos convencionaes de 'Pihi.JaJdeJ.phia e dos nossos Con- , 
sU.tuintes de 21 {IM'uito bem), todos elles ohamados sonhadores, vorque . em 
um momento dado da ·Historia, não trocaram a consciencia 1pelo inte•esse, e 
não tiveram outros sonhos senão os da grandeza eterna dos destinos· de sua 

Patria e da estabilidaic'Le imperecivel da Republica. {Mujito bem; muito bem. 
& oraàor é vivarnente curnpirimentado. Palmas no reCinto.) (*) 

O Sr. Bernardes Sobrinho:· - Sr. Presidente, quando um povo consegue 
fixar os direltos de ·cidadão e a esphera .de acção em que se hão tte inover os 
poderes .publicas, encontrando em penoso trabalho de actuação historica a 
!formula definitiva de um t exto coRstituoional, é justo que aija sob a pre-
.. o~cUJpação ·de que não se ja elle apenas um codigo de v•omessas e p.Jssa resis-
tir a todas as orise'S r;olitico-sooiaes, reagind.o {!On.tra as suggestões de mo-
rnento, contra as ·c-ritkas ligetrais, as deliberações tomadas de imiprovisn,. 
vara sómen.te so!l'f.re.r o i..nHuxo da evolução do pensamento do prorn·io povo 

C'') Falaram depois os S'rs A zev.edo Lima e A!dolpho )3ergami·ni1 cujos dis- · 
.êur>1os não foTam pubJi.cados no ".Dia,rio do Congresso" •. 
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que · a ou.tergi;1., ·em precesso ·q•ue reconheça ca.]}az de asseg.ura1' a !).1a,n~{esta

ção in·equi.voca da von.ta;de -po.1~ular. Assim, quep na elabora~ão da Constit.ui-: 
ção Ameri-cana de 1'789, quer na Constituição da Republica, foi, de um e outro• 
povo, p.reoccu;pação })rl<Oi'[:J<ua, per:maner,i.te,. incisiva,. q.ue es,ses n'),Ol).;un;entofl . 
iesistissem á acção do· tem<po e só vies13em a ser alterados ou mO'djficadp,3 . 
quando a opinlão publica, em um rum9. deteo>minado, certo e J;lrec-is(), ach.a:;;se· 
imprescindivel a modificação. 

O SR. ·ADoLPHo BIDRGAMINI: - Ahi to d-os estão de accõrdo. 
O .SR. BEJRNARDE$ So!!RINHO: - Todos estão de aiccordo, entretanto tem. 

s9ado nesta Camara, ao se dhscutirem a:s idé'as preliminares á reforma, a ~ou-· 
trina de que este ou aqueUe brasileiro pos_sa, sustentando princip-ios_ pura-
mente doutrinarios, vazar; nell'es a reforma da Constituição da: R'erll:loTica. 

O .SR. AnciLPHo BEJRGAMINI: - Mas não é emenaa a p.rojecto. 
o SR. BERNARDEJS S'oBRINHO : - Emenda. . . Sr . Presidente, . mas si por· 

E.·menda victoriosa sof.fre a Constituição uma refb-rma, ena nã:o ha de obedecer· 
ao pensamento isolado de um De-putaido ou de um pa,rtido', ou de· uma ·il'e-
acção_; mas, precisamente ás instancias dos problemas p·rinciJ:}aes que vão sen-· 
ão vencedores no meio social, e ás id:éas que dentro de nossa f'ormação c;n-
~titucional 'soffrem a modificação que lhes iínpriine a evolugao de nosso patri-· 
r.10nio moral . De tal' arte se operou· a reforma da Constituição Amerfoana,. 
que ent.rando em vigor em 17·89 1 soffTeu dez emend·as, ·que J:}ro:postas ~es·se
mesmo a:nno foram; o. comp'lemerfto natu1,al do acto de 1'7Si7; e pou,ca)S· ou -
1Jras emendais :floram. ainda adopt;1das, das q,uaes tres depois da gue1,i;a chv .!. 
r;ara. aibolilr:-- ai esmJavid&,o com todas. as suas consectuen_ci~s. 

Os. defenso11es da. 'C:onst~tuiçãq t0ma,1:a,m º' nome· de f{ldera,iista.s e cham.a-, 
vam anti-federaUstas aos seus aav:ersarios-. Represenl:iavam cor.rentes d:o: J;len-· 
,sarnento e não. ifü!a'S isoladas. Nfadison le<Uler:, notae bem, senhores, leq:,der" 
operou a xeforma. ·com a adopçã0 das dez emendas;, es anti -:teder~Iistas n_ii;r>;, 
1&.ztam mais opnosi.ção . á Gonstij:tüção q)le t .Qdps os· EJstados hii.viam. lwmo!o-
gado; quer:i&m. s61nent:e complet&l -a e velai1 em q,ue o po.,deo· c_ent1,a l· não · a,rn-· 
pliasse muito º' seu ·douninio" EJ11tr1e esses ar>ti.gps e'JCJ.J<tm)J.p, o de·cimo - '"o·3' 
,po-:ler,es que não ' sã:o d_eleg,ados aps E!Jtadps. Unijios pela Con.stituigão, ou rn-, 
·cusados por elles aos Estados, ;ião reservados aos Esta.dos respectivament0 
ou. ao J:}ov.o?'. Esse texto qµe ip.vocarp.os deu durante meio seculo rr..aterüL. 
;pa.ra controversias anaixonadas . 

O debate não ·cessou até a .guena ·Civil entre os· parti-da;rios• d·a interpreta-
~,V.o stri·cta que desejavam encerrar o .govel'no federal nos Emites assignaladm;. 
t·xpressamente ·pelo &cto de 1-78·7 e os de intenpretação ampla que attribuiam1 
r:o eongresso fazer todas as leis· -necessariaf!- para o .bomi funcctanamento · dos. 
poderes enumera;dos na Constituição. 

Assim tam.bem, na foirmaQãq de nossa primeir-a Constituição, dep.ois. de· 
.rromulgada, as tdéas que surgil).m 1para reforma não foram Isoladas, mas 
:pleiteadas por corr.entes q·ue- as p,erfil'hav.arp, dando-lhes tal vu;tto ·que se con--
:;:tit,uiram em fonte de, onde promanasse o Acto A&fücional, re-conhecendo p-re-· 
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ro~atiyf!-s á;i woyincias i e fÇ)i ª~!1cT~ () erpiirit? ºJ.J'post.~ de centr::lização que 
conseguiu mais ta;rde restr-1.ngil-as, operando a segunda refor1n.a em fins do 
spgµndo q lJ.art~I qo sec1t!() p~:S~ado. 

N~~Si1fl ·cp!ffliç,õ.~~ a ter;.dfr;cia para a fed~ração pôde resistir á acção com_-
pressora ·de medidas -extremas, federação ·e Republi-~ que :>e foi processando no 
io.~i:rirtto d,o PRYº· ~ll-)t p-r~po o dr-rlJ:cpesSC) ~as revoluções que hoje cornmemo-

rámos, até 'illum1nar o paiz, que abriu os olhos pa~·a a Constituição ~ Repu-
jJli·~1f· · q.µe ~El'.)-!'1-q pb~ecto ~e P,en?êª conq.pist~ para ç espir~.to liberal do paiz, 
:resguardou-se dos p·rincipios fundamenta·es, que defendem seu texto, e o põem 
a cp-bflrto !1() OP.)P.iêí[2-S q~!l It~º §e 1pre~u~~ri: .ti:~c}l!zir Q I~~ns'!'1~er;to do ·P~fz ou 
possam nascer de um sentimento pessoal, de uma O])inião ligei·ra, <le uma 
critica a;paixonada . 

• i ., . ,· 1 1 ,., 

Não podemos assim ignorair que o t exto constitucional procurou evitw~ 

l'eform~s;" qu~ ' é. e;pirtto " des~a mesm~ Constituição iliffi.cultan:- as moc1ifica-
C;Õ()S ~~ -- Se~ t.exto; 

0

que estas sÓ po.dem ser 'propostas quarido a1yresentruda:;; 
po;. uma . dens~ . corrente capaz de -ca:Var ~ul-~o · profundo na oµinião nacional. 

. 1 ' j • ' ' . 

1'.ãc• é demais, portanto, que o Regjmento exija a assignaturà de 54 Deputa-
dos pa,ra apresentação de emendas á ref-01,ma ·constituc'onal. 'TÚdo aconso-
lh:·i a assim proceder, quando se 1Yretende mudar o texto da Constitl.J.içi!.o vi -
gente, não. se podendo admittir uma em·enda assignaàa isolagamente ·r>or um 
Deputado, o que fo·rçosamente daria logar a modificações ra:p-idas, ·cont~arias 
oc. 'e~pi.r;to dessa mésma Constituição, e a digress0es da -opinião pop,derada dos 
;representantes da Nação. 

Não ha exaggero nesse rn:iter>io. Imaginemos que aqui fosse apresimtac1a 
uma emenda por algum Deputado e que ella lograsse, afinal de contas, a a]_)-
peovação -e a as13igna.turfJ. de toqos q13 :QilI:nttil49s, e:i1 nHP,1~Po . spffici~Jtt~ a:>ani. 
a discussão respectiva. A l'.'Gfoftpa pqr .efi[lª ~:nanejrfL fe~ta r;iío ~~ria ~ re-
forma da Constituição, pqrqµe 013 W~jgçlica,dqs i;~,Ci?~·rj3riatn fj.q f!oqer J }l-Ql-
ciario, .pedindo qué lhe verifioa;;se flS qrig,e11ê, de ;j.c.cõrdo cq!P p.s -:i:rr,siscriP)JÕ!'\S 
estrictas de nosso Direito Pll'Qljco OQJ)..stitllciorfJ.l. . . :ijJ o {~di-cif!-11q ~a!yez "!-
consiàerasse nuHa po1· vtcjo de or)/5,Grn. 

O SR. ALB~Rrco DE MoRAES: - N~o hfl. jpl~q,dq ::?;C?RF<: J'!f:!º:• I!J! Q].:ijniã~ d,9 

y. E f'. .. !/-JI~ Wuitq re~P,eftfJ:Y\(t · 
O SR. B®I-f4_,Rl1I;;~ ~,Qf}Rfflf;Iº: - Pepf~-m-tp li- Ca~í1' ~i q il?od~r Juc1i?iario, qu;-

tem competencia privativa rptrt f::.C~mma;· d~ ~on~J:.ititcior;al!da?e q~ leH, 
j~tq é, q~ f<mr.?- p,e!i} f11.J.?1) for<J,m f')l~RR''a,~a,s .e. ~e, !lãq ~n,c?1:t;am as p-rescri-
pções consti.tucionaes~ flil+!n}rto, {?.i ao f..Optir -J:1-"d!·Ci~rio !Ião :;ssiste o _direito 
;:·:e inqagwr, de nesquizar si a J;troposta fj)ra feita nos estrictos termos que a 
le/ P.~~ceÍtlti! · ~~~b.:8 ·;~~11 c,Q~-~·et~ncfa coi~q ~ma. 

0

da.s ·':ii~i~ ·b,ella; c'?~CJ.~istas 
qR d~riiitq <;0 I1tirtil!l-tª! · · · 

O SR. 4.r.flEll~~~o Djl l,'r9AfE~; 
I1~P· 

P. SR. ~!p~NJ~q E)oBRf~1f9= - A r ,efRrma ~ a prnp-of!ta vktorio~3:· 
O SR. ALBERrco DE MoRAEs: - yiç.tqrio~o ~ A ~ ue, pass~ P.pr dous terço1). 

4 
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O SR. BIDRNARDES SOBRINHO: - Pergunto a V. Ex. si, passando por dous 
terços, ella perde os vi-cios ·de origem. 

O SR. ALBE>RICo Dlil MoRms: - Não, :porque a controversia estabelecida n a 
interpretação do airt. ·9·0 e seus parag.raphos mostra que esse não é um ponto 
,pacifico em Direito Constitucional., 

O SR. HERCULANO DE> FRElITAss - Não ha commentado;r da Constituição que 
t enha levantado a questão. 

O SR. ALBERICo DE MoRA.E>s: - Penso que não é desta op·inião João Bar-
J)alho. 

O .SH. HERCULANO DE FR'1il!TAS: - João Barbalho não se irefere a esse 
ponto . 

O .SR. BERNARDES .SoBRINHo: - A questão p6de, pois, ser reduzida aos se-
.guintes termos: Qualquer emenda victoriosa á Constituição é ou ·não uma re-
forma a essa Constituição? Si é uma reforma, ella pôde ser apresentada arbi-
trariamente ou tem de ser inidada .com certos ·requisitos exigidos po.r lei. 
Si tem de ser apresentada assim, quaes são essbs· requisitos? .A!lguma lei os 
determina? A propria Constituição é que os' determina. 

Si ex1istem esses ·requisitos, devemos attendel-os nos tennos expressos que 
·a Constituição prescreve. (Nesse ;ponto, acho a;bsolutamente fúra de ·duvida a 
.questão da apresentação das eme~das. . 

<Por outro l aido, qualquer reforma constituci<mal,, seja ou não iniciativa 
:)re!iminar de qualquer Commissãc> nomeada por esta Casa, é .p•roposta, e tem 
de ser. ap.resentada de accôrdo co1,n, a fõrma. .prescripta, ou seja com 54 assi-
;;naturas. 

O mais, Sr. Presiclbnte, quan·~o á questão do "quorum", é um ponto de 
cl'.Teito parlamentar e por eJ.la a;p,enas se entende 'o que em todos os Parla-
mentos entende por numero para i,iessão. Demais, note-se bem o espilrito da lei 
-estabelecendo a maiori~ necessari~L á app.rovação desse mesmo p·rojecto, supe-
·perlor á da iniciativa, que é d'e ~3. Deputados ... 

O SR. ALBERICo DE M;oRAEs: ~- "Maioria" é uma exp;ressão conectiva e 
"dous terços" é uma expressão numm·ica. 

O SR. BERNAR!DES SoBRINHo: - Seria melihor para V. Ex. que fossem dous 
terços da Camara; mas a Constituição exige dous terços de votos, 

O SR. ALEmUco DE MoRAEs: - .- Presentes, não. 
O SR. ADoLPHO BlilRGAMINI: ,- Quando a Constitmção quer dizer dous 

terços de votos p.resentes, ena o de·clara expressamente, 
O .SR. BERNARDES SoBRINHo: ~- s,r .. Presidente, devo assignalar a V. Ex. 

o.uP me contrista sobremodo, nest\'l debate, observar que o estudo d'a questão é 
feito fó,ra .da nossa formação ·ccinstitll!cional, ·sem ap.reciação dos dados que 
elevem entrar em jogo, em mat~ria como esta, preferindo-se . fazer crer que 
(['Jal-quer de nós . possa obedecer, em assumpto de tanta imµortancia, a sug-· 
gestões que não venham direct~imente do nosso espírito, do nosso amor á. 

f'atria e do respeito ás institui~ões re.publicanas . 
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Assim tambem, Sr. Presidente, estranhei que se dissesse que a ·Camara 
:rrierece a desconfüança do povo desta teTra, porque dessas .collisões ·que muitas 
'Vezes existem entre o povo e. seus representantes é forrada a Htstoria, e todas 
as nações teem assistido ás. quédas de gabinetes, mudanças de regimen, e; 

~l'iJC tudo são provas suf.ficientes de que o povo nem sempre está contente 
.com seus df,ri.gentes. 

Não chamo a isso desconfiança desta Camara e sim a an.cia do aperfel · 
çoamento das i·nstituiçõ•es; isso não deslustra, honra um povo e o Parlamento 
.que lhe a.ttenc1e áis suggestões, .quand.o ellas são maduramente p-ensadas e mc-
H:cem ser victoriosas. Ainda ha a critica de que em nosso ·paiz as reforma'> 
são feitas ~ surdina, em silencio, sem os pr ocessos extremos das reacções po-
pulares.. E' a critica dos que se alegQ'am com a instrubilidade •das instituiçõe;,, 
dos que afifectam a corrupção do presente, cTos que insistem em calcimn.iar o 
passado, oppondo-se systematicamente ao es]>irito c0nservador, que Tesiste á:> 

!luggestões idealistas e il'.orceja por ·S'UJbtrahir os •destinos da Patria ã;s aven-
turas do sectarismo e aos im<previstos das revoluções. 

E' exactamente comprehender bem o reg;rnen operar pacl1'.icamente "'"' 
f:uas refo1rmas. 

Não ha mal que ·se ev0que um. quadro ·do antigo regimen e que ·>"ate r,01· 
uma lição neste mo.!Thtlnto: q:uancto sie votava uma le1, suo a mwianva ci,, 
um ministro que tinha resistido ·quatro annos e tres me,zes na chefia de um 
gabinete, sempTe victorioso p·elas propostas liberaes, vimos 4 pebso:;, de um 
embaixador da nação norte-americana descer da tribuna offJ.clal, onde se 
coHocára, "' vir apanhar so'bore 0s hombros do granel!:! estwcli.sta patrio · alguma~ 

1oetalas de flores, dizendo que as desejava mandar á sua terra e mo&<tral' 
como, aqui, em silenci.o, e em paz, se faziam as grandei:; ieformas que tinhant 
inundado de sangue o territorio de sua patria. 

Penso .que com •estas palavras justifico o meu applauso ao Regimento que 
com tanto brilho o nobre Deputaido Srr. Mangabeira sustentou, dentro de prin .. 
ciµ'.os de constitucionwhstas n0taveis e que suas disposições devem :perman·e-
cer, para i·e'speito da Constituição e tornar possivel a reforma q·ue, sem essas 
exigencia:s do Regimento, se tornaria impossível, de ntro de molcles severos e 
•JJJ'.'Udentes, dando a iniciativa Ioga!." a .rhap>iodias inuteis, res11ltaT1do nosso tra-
balho em desserv'.ço á Patria. (Mwito bem; m1tito bem.) 

SE.SSAO DE 4 DE JULHO DE 1924 

O Sr. Herculano de Freitas ('') (11iovimento de a'ttenção): - Sr. Presi-
.:lente, a hora adeantada a que c11egou a discussão de hontem, respeito ·ao 
projecto .creando novas disposições no Regimento ·desta Casa e o cansaço 

(*) Não rev isto pe~o 9radlor. Discurso proferido na hora do e:irpedhmte. 



natural dos poucos ])eputados que se ;i.cl'.).avain pr.esentes fi:?~;am corri: quer 
e u deixasse fosse e:rtcerrada !J- discussão .e me r:~servas~e para hoje, na hora 
do expe,diep.te, e_xrilicaT as Tazões justificatiyas <>iµ que, p~rece, · assentam,. 
e a !;!sentaµi 1301idarpent13, os dispositi'.'os }J..Ue encrrra esse accre?cimp da lei 
da nossa Assembléa. 

Relevar-me-hão, Sr. Presidente, os i!lustres collegas. que trat~ram da. 
materia, qi;!iJ rpe Dinja, esH·ictament}l, lj.o lado juriqico da questãq. NfüY 
estão errt pl!=ito q.u!iJstões \ie natµf!'l~ª p.ol·\t~c:;i, Ol..J. social, !nas, sirr).l'.>l~smente , 

mJl.teria jurídica, de il(}erpretação de re:ic~o!l :qos)tivos qa no:;;sa legisla<;ão 
!UIJdament~l e, ~e q ~]le cleyeiuo'l ~uerer ~ uina interpre t ação lucida e 
calma dos meSf110S, nij.o deye:tp.OE? trazer para O debate {)O~Sa q1:1e, apaixo-
na \°l<J.O, pq~sa P,efrurl;l17r a !ier!?r;!qa~E! qos fl.f 9~mentos e a ·boa fé ?a sua re-
cepção pelos oµviptes. · 

.Sr. P residente, por que a M~sa da !Jamara dos Deputados accrescen-
tou ao seu R egimento um capitulo, cogitando da marcha da proposta da 

' l • • ' 

reforma constitucional no seio da Gamar<;t.? Por que não foi aqui apresen-
t a d9, em Jug:j.r dq accre~cimo do Re~i~ento, um projecto de lei°, ~u~ "pas-
sasse ·pelas duas Casas do Congresso e dellas tivesse o prévio assenti-
mento? 

i!?!lreqe-me, •Sr. Presidente, qµe por ~ma razão muito simples . 
A Constituição, tratando de sµa propria refqrma, traçou as regras ca-

pitae~ ; Çle~laf;U que co~petia ao l ôongresso ordir{ario, . bem que u~ando de 
attribl,!ições extraordinarias, a facµldade de modificar a lei constitucional . . ' ' ., : . 
do paiz. Modificar a lei constituqional do paiz, na sua estructura, na sua 
p~rte poJ.itic~. p~rque .disposições ha, ~a pr~prla Constituição, que não de-

, ' • • 1 .. 1 ' ' ~ ! 

pendem de prcijecto de reforma cqnstitucional. Assim, a Constituição de-
clara ·que o Congre.sso se ~brirá a a de Maio, s~ a ·l~i ~ão determin'.ar outra 
fop~c!!., dei<!'.ando á '1~i ~~·dinaria regul,ar ess~ d\"iPOSi~ão do artigo con~~itu

cional. A lei declara que será Capital da União um ponto do planalto 
ce.ntral d~ paiz e essa ·continu~ a ser ~ cidad~ d~ · Ri; de Ja.neir~; mas, 

0

dá 
ao Congres~o Nacional ~ compete\'l~ia p~;mapente para mudfir a ·ca.pitái da 
UniãJo. Não é, portanto, µiateria constitucional. Se o CC'.ngr!'sso tem esta:; 
faculdades prdiif~;"i~s, ,p6de modipcar essa di~posiçij.o, que não é ma~eria 

,constituciona l. 
Mas, Sr. Presidente, as regr11-s do art. 90 entregam ao Congresso Na-

cional, em funcção extraordinarift, a faculdade de modificar a Constitui-
ção e dis põem os el<>mentos indiswnsaveis para a iniciativa, os elementos i·n-· 
d ispensaveis para a marcha, os elem·entos indispensaveis para a consum-
mação da reforma. 

Portanto, o que t em o Conip:esso Nacional a fa:?Jer é, evidentemente, 
traçar :na sua lei interna, que é · o seu · Regimento, ·as regras ~ecunda':riaS', 
as r egras dependentes da marcha desse projecto. Já lhe .da'l:ie, pela Gonsti•· 
tuição, reformar; já sabe ·como deve fazer, ,quaü é a inicir..tlva, qual é a 
·marcha, qual é o q1ioriim necessario para semelh~nte ap_vrov:J.çi;io; caba. 
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:apenas ao Regimento estabelecêr as regras sui;N;>Mrriehtates ciiie dêem viãa 
e movimento a esse projecto ou a ~ssa inlelativá. 

Não ha, pois, necessidade algum'!. de lei. 
Se é certo que o S~nado poderiá pensár de modo differente da Ctlma-

ra e instltuir regras diversas ;;o seu R~gimento, elÍe ·poderia i:knsar fam-
lbem de modo differente e emendar semefüaiii:é foi ó tt rejéttiil-d de Ú>db e 
impedir, assim, a r eforma, como poderia fázél-o, pelâ divetsidadii dé regi-
~entbs. 

Mas. não é tuá;;. 
V. Ex .• Sr Presidente, sabe qÜ.e a Constitliição taxativamente dispõe 

q ue as su~s modiflcaçÕe~ não dependem de iíiterverição dà Pdder Executi-
vo; a san'eção présidencial ilão sé eslerlC!e âs modificações constitucioriaes . 
.E dec1:etar tima lei; qiie · passà pelas duas Casas e vai ã sanc~ã,o do f're-
s idente da Republica, é fazer intervir o Poder Executivo na reforma da 
·ConstitiliÇão, é'ie que elle foi afastàdo t axativa, expressamente •pela Lei Fun-
·damerital. 

Não é , pois, caso de ·uma Uei: ·é caso de dis,posiçQes na lei processual 
das easas ài:i Corig·ressó sobre a maneira por que deve marchar a propos-
ta ou projecto de reforma constitucional. 

'Mas, ·Sr. Presidente, para dar vida a essa ·Comprehensão, çiue fez o ·pro-
jecto? Esta'.tuiti a regra, l:1aseada estrictamente na disposição da Consti-
tuição : 

Dizem, bôi .. ém, algtlns dos nossos colie·gas, e riaturaimente preoccupa-
.àos cbrri as :i;ií:-erogativas dos iliembros dd :Parlai:heiitó: il'M:a s o. 1:1roject0 do 
Regiri:teÍito exige üm cluli'.rto de àssign:ituras dos mernbros da Càmáf'a, para 
·poder ser aceihl. qualquel: eínendâ, ti~arldo, assiill, ads Ileptitàdbs e aos Se-
nadores ás facúldades que lhes são gatan tidas pelá Coristituiçãó. 

1Sr. Lf'residente, ~ão ~ veté'iade: 
O Régimeritb tião tirá, tlão '.gaTa:hte/ porque, technicamente, em 'Direito 

Cdristitucioria:l, se eritertde por "garantias" as protec;;;ões daátts ao indivi-
élúo contra o poder oü as limita\!}Ões do poder eril relação ao individuo. 
AS fa-:mldades, as prerogativas concedidas aos poderes, não são, em techni-
ca jurídica, garantias constitucionaes: são competencias, são fac·uldades, 
sei.o prerbgativàs. Na t echnica do direito inglez, si se referem ao Parla-
mento, são privilegias; si se referem á Corôa, ao Executivo, são preroga\~ivas .• 
nunca, propriamente, garantias constitucionae.s. Ei isso é Cie notavel im~ 
:portancia. 

Já se argumentou aqui, nest7 recinto, ha muitos annos,' qu~ as immu-
nidades concedidas pelo artigo l!J<, pelo artigo 20, eram garantia~ constitu-
-cionaes dadas ªº 1Deputac:io e que, conseguintemente, suspens~s as garan-
tias PE11o estado de sÚ:io, estavam suspensas as immunÍdades dos me;nbros 
do . Parlamento. 

F .eÜzmente, Sr. Presidente, desde então, a jm:if,prudencia victo~iosa no 
Pa~lamento e n'os t r i'bunaes é que não .é a~sim: os p~ivilegios parlamenta-
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res dos iDeputados e dos Senadores não são garantias; são prerogativas es-
1Jeciaes, concedidas aos membros de um poder para o exer.cicio integral! · 
do seu mandato. 

O .SR. PLINIO CASADO: - J:nherentes á funcção. 
o .SR. HERCULANO DE FREITAS: - Não pódem ser, ·portanto, attingidas 

pela ·su spensão dessas garantias. 
Mas, 1Sr. Presidente, por que o Regimento - ponhamos de parte, por 

emquanto, a controversia _:__ por que o 'Regimento, ou projecto de Regi-
mento, dispoz que é indispensavel a assignatura de um quarto de Depu-
tados para a recepção de uma emenda? 

!Para evitar duvidas, trago uma edição official da Constituição (Zê): 
"Art. 90. A Constituição poderá ser reformada por iniciativa -do Con-

gresso Nacional ou das Assembléas dos Estados", do que cogita o Regi-
mento. 

1§ 1.° Considerair-se-ha proposta a reforma quando, sendo .apresentada. 
por um quarto, pelo menos, dos membros de qualquer das Camaras do. 
Congresso Nacional. .. 

Por um qu.arto dos membros de qualquer das Gamaras ... « ••• ou (con-
tinua) ·por dous terços dos Estados ... " 

Portanto, para haver proposta de reforma constitucional, é indispensa-
vel que el!a contenha -este elem1nto iniciaJl: a iniciativa ·de dous terços 
dos Estados ou de um quarto dos membros de qualquer das Casas do Con-
gresso Nàcio~al. Uma reforma qi:fe não seja iniciada por dous terços dos 
Estados ou por uma quarta parte dos Deputados de que se compõe a Ca-
mara, ou por um quarto dos .Senfldores, não tem o e1emento i:qicial indis-· 
·pensavel; não será uma reforma qonstitucional valida: será como não exis-
tente, por.que lhe falta uma condi9ão essencial á sua validade, que é a re-
gularidade da iniciativa prescripta pela Constituição. 

Taes foram, naturalmente, a~ razões inspiradoras do projecto de 1e-
forma. Mas, impugna-se: "Isto ·~ para a iniciativa da proposta, é para 
rasgar na alma nacional o sulco por onde deve caminhar essa idéa, para 

pr-ovocar o sentimento e pensame'tto brasileiros a resip·eito .ª ella, não para 
a sua marcha, para a sua e laborµ.ção no Congresso" . 

Sr. Presidente, vejamos bem: a Constituição não estabelece prazo algum. 

entre a proposta e a sua discussíj.o, isto é: se houvesse uma ·proposta que 
fosse aventurada para que ·a op,inião nacional a conhecesse e sobre ella 
se pronunciasse, ou por meio da, critica ou, mesmo, como era no tempo· 
do Imperio, co11~edendo mandato especial aos Deputados de uma nova le-
.Q"i.«ll'l.tura para conhecerem do as:,rnmpto, mas não pela Constituição clara-
mente, pois que ella não 0 véd!.L expressamente, iniciada a reforma, ella. 
pôde continuar. O pensamento °rº legislador não separa o inicio da pro~· . 

posta da continuação do seu estudo : uma vee; feita, ella continua em ela-
.. i!Joração. o legislador, portanto, quando tratou da materia, não teve em 
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vista se ag.itas~e a opinião, não distinguio a agitação da opinião da elallo· 
ração legislativa no seio do Congresso. 

:Vejamos bem a marc·ha do assumptp (Zê): 

"§ 1.0 Conslderar-se-ha proposta a reforma quando, sendo apre-
11eritada por uma quarta parte, pelo menos, dos membros de qual-
quer das Casas do Congresso, fõr aceita em tres d:iscussões, por 
dous terços dos votos em uma e outra Camara, ou quando fôr so-· 
llcitada por dous terços dos .Estados, no decurso de um anno, re~ ' 

presentado .cada Estado pela maioria de votos de sua Assembléa. 
•§ 2.0 Esta proposta dar-se-,ha por approvada se, no anno se-

guinte, o fôr, mediante tres discussõ:es, por maioria dos dous terços 
dos votos das duas Casas do Congresso. 

§ 3.0 A proposta approvi:i;da, publicar-se-ha cqm assignaturas dos 
i>residentes e secretarlos das duas Camaras e incorporar-se-ha á 
Constituição como parte integrante della." · 

Que quer dizer "proposta"? Como se exprime a Constituição? 
.Será, como na legisl~ção argentina, uma proposta que tem de ser ven-

cedora no Congresso para ser estudada e adoptada por uma Convenção Na-
cional? Será, como na legislação franceza, um projecto de revisão que tem 
de ser adoµtado pela Camara e pelo .Senado para, depois, ser estudado e 
approvado pela Assem'biléa Nacional, composta da reunião das duas Casas 
de que é constituído o Parlamento francez? Será, como o era ·pela Carta · 
Constitucional do Imperio, em .que se propunha a modificação da Constitui-· 
ção em uma das Casas do 'Parlamento, a outra se pronunciava e, aceitan-
do · ~, '"' a: Corôa, que sanccionando o projecto, importava isto €m que a 

.nova Camara ·dos Deputados viesse com o mandato ·conferido para o <:1-· 

feito de elaborar a reforma? Não. Aqui, na nossa disposição constitucio-
nal, pro·posta não é destacada da ma teria que se propõe; é, por assim dizer, 
synonymo de projecto. Quando se diz "a proposta da reforma", é o m esmo 
que progecto de reforma, .o conjünto das emendas que se pro1:rõe appõr á 
Constituição; e tanto assim é que se diz "a proposta será iniciada assim", 
"a nroposta precizará de ser approvada assim" e "a proposta se incorpora-
r·ã. á Constituição como parte integrante della." (Muito bem.) 

•Se, portanto, a proposta fosse diff.erente da materia das emendas, da ma-
teria a propõr, ou do projecto, ella nunca poderia ser incorporada á Con-
stituição como parte integrante .della. O que se propõe é a reforma, o que, 
se incorpora são as emendas approvadas. Assim, das disposições da propria 
Constituição .decorre simples, nitida, honesta e lealmente que o Congresso,. 
quando propõe uma reforma, propõe .já a, materia, propõe o que tem de 
ser reformado. 

Relevem-me os meus illustres collegas o ter de roubar-lhes poucos mi-
nutos mais de tempo ..• · 
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0 SR. ELYSEU GUILHERlliE: Estamos cluvihdo V. Ex. ccím muito· 
prazer. 

-0 •SR. HERCULANO DE •FREJÍ.~AS; - . .. inás, tantã duânto SdU avesso a c i-
tações de autores, me enamoro de conviver com as tradições histor ica.s da 

' • 1 
nossa vida política . (Muito bem) . 

.Aqui tenho a Lei de l:Í d.é Outlibro de i8:Í2, à que autbrizo"li a Camara 
dos Deputados, na ~Ua sessão seguinte, a r~fõrrhar â C:>~+{ 'Cdrisfüuc1onal 
ao Imper;Q,. autorização de qÚe sahio ~ ê~Íe1)r.e ! .ei _;:., 12 d« Àgosto de 
1,~34, conhecida ~1a nossa historia constltiJ.cióriai <;C:hio ":À.coco addicion al". 
(Lê) 

"A Regencia, en:i nome do Imperat.vr ~enhor r:i . Pedfo II, :az 
saber a todos os su'bditos d.o Imperir· ~uP, ~ assémbMa geral legis-. ., 
la.tiva decretou e elle san~cionou ;,, 1eJ seguinte: 

Artigo unico. Os eleitores de .._jcr,utados pa~·a a seguinle legis-
latura lhes conferirão, nas pro~urn~·óes, esp~ciáa facufoade para re-
formar os artigos da Constituiçi:..0 que se seguem .... " 

Era assim, Sr. Presidente, a propost:;i "JJ t<:>mpo da legislação imperia1. 
Mas, dizia eu: se, evidentemente, peÍa 'ê:'mstituição, pelas ~egras estrictas tio 
artigo 90, a prop.osta é synonymo 1 d,. iirojecto, é a materia que tem ;;,0 ser 
votada, é a materia que tem .de iller mcorporada, está claro q~e ~ªº pode-
ria o Regimento dispõr de outra 1r1tneira senão que essa ma.teria só po-
dei;ia ser proposta ao seio da Carnr.ra dos ,Deputados por uma quarta ·parte 
c1ella, quando a reforma fosse de sua Íniciativa, porque, se não obedecésse 
a essa regra, faltaria. a essa pr~posta uma condi0o elementar quai a de 
ser essa irüciativa da quarta pa~1."'> dos mem'l:,'ros da Camarii:· 

Lançada, porém, esta propc • j:a ou esse projecto de reforma no Con-
gresso, que lhe cumpre fazeri fecebel- o, discutil-o simpl~smente, app1:0-. 
val-o ou rejeital-o? Não é evid<wte que sempre que a quarta parte dos 
membros de uma das Camaras fJ.Uizer iniciar uma reforma constitu cional 
t em poder para fazel-o? Se uma. ·quarta parte tem poder para inicÍar uma 
refor:na, ~erá possível negar lJ ue Ejlla .tenha sempre poder para propõr emen-
das á reforma que está em dls.cussão ? Pois então a Constituição daria a 
essa quarta parte de uma das C'','lmar'l.R o direito de iniciativa de uma re-
forma ~onstltucfonad e toJ,hei:ia'. ~il oht~~s tfoi (rüarÜts partes o aireito de 
rriô~ifi carerri essa rbf~rmi? fu-\;füefit.~fü~ntê, nãÓ . Se uiha duarta Barte tem 
seilip~e o direito a~ brovõ~ e itliciar uhi~. 118h réfêi~inâ, e ci:ifd, é logico, 
que não _se ])6â~ rtegãr a rnaa a t1uarlá patle aa: .cãmá~a iios i:H·s . i:lepu~ 
t âdos º direito cie rHbdibbâr éssá, ~~f8r11ia, ct~ enteH.H~r ciue se ciê~e reio~
fila.r; ii.lais ou rrlenci~, refüinbr :,i. codifictiç~ etc; ... 

Parece-me indiscutível, Sr. Presiclente, qu e se uma quarta parte póde 
' • ; ' ~ '. j • • • ' • 

iniciar, as tres quartas partes, (le que aquella faz parte, pódem ,;iviq~nte1 
mente modificar a reforma apre!jentada. Creio que este lé o espírito liberal 



- 55 ·~ ,! 

.da Constituição', ·c:ii.ie o Regimerlto devera traauzii:' e não trazer aqui uma 
proposta rigida, que os Srs . Depútados e os ;Srs . Senadores tive~sem d<i 
:sanccldnar ou re:Íeitár, p'àra iniciar uina n:ova r>i'oposta, cotri os novos tra-
mites. 

•Se b Congresso p6c1e irl!ciar com um qmirto, parece evidente aue põde 
·eme1icial' o que já está iniciá.elo. 

O SR . .JOÃO SANTos: - V. IEx. permitta um aiI>a!'te. il-fa poúco declarou 
q·Üe, íhiéiMla a pro.j;ibstá d'.L re.fmrma co·rlstitucio·fial, die acdõrclo .oom a 

·consübuição, isto é, exig.irrd·o-se llil!>ehas '1.lma .q,uarta •parte para rq ue o Con-
grêssb possa to·inâr cofrliec.iinéntb ào assümr>tci, segUiri·do dep'0Ís a pi·or>osta 
-o curso normail e natural, peço H.cenca para dizer que V. ®.x. está em 
·>contraifücção, poi'>quánto é nebessari~ dâr a c·aidà J)épÜ.taido a'. intoi-àtiva dÜe tem 
.asse•guràd·a 'Pela Constituição, ein 'Um pi'iv.Uegi0 :que V. ·Ex. itão sabiamente 
acaiba de accen.tuar, de emendar essa 'Proposta. 

o Sa. HímicuLÃNO DE FRÉlrl'As: - V. Ex. está apena~ mdiantando materia 
·de que vou traitar. 

o ISR. iTO:ÃO IS.AJNfl'OS: - (Então, rv. IElx. Jli.e ·des•cu11pe. tSabe o respeito 
.que lhe tenlio bori1b mestre .. . 

C. Sá. HE.ÍicuLÁNo DEJ FREITÀs: - Como collega. 
O SR. J oÃo .S.ANros : - S.ou um adrrnri.raidor de V. Ex. e jâ âgora peço 

licença para dizer que ri.retendia teimar parte nà. disoüssão ê f'lii surprehen-
.clido Dom b encerra:rnento CLella. V. Ex. mésmo iné d1sse ql:ié não il'allaria. 
ihoTutem, q•1e fallaria 1hode e estou veruCLci rque não pôderéi usar dà pfüâ.v;;à. 

O 1SR. í.:iillmbur:M;p DEJ FREITM!: ·- !Sr. IPresi.dente; se é indübitav,el, iie ê 
incl!ispensavel a irlíéiàtiva dá quarta parte d~s De:i:l·ut:idôs ou S~nadores r>âra 
emendar ~ Coootil:.uição, co'nfo·rmé a proposta seda de •unia ou de Óutra 
Casa do Congresso, s~rã essencial que parà modificar essa iiràpo.st:;, a:pte-
ilentaciii se exija à ihiciativa da qüarta'. parte <'los Deputados? Pai·ece-fu~ 
-0.tié siin. (Apoiados.) 

O SR. iPIREJs DO m.ro: - IE' ciâro. 

O .SR, H=u~ . .\JNQ DEJ Jl\RElITAS: - A Oonstituiçã.o o que e:xitge P:l;ra se 
reformar? A intciativa de dous terços do.s Estados ou a iniciativa de um 
Jquarto dos membros de cruda uma dais Casas do C°)ngresso em que fôr 
't}ro1pos.ta. Exige mais, Sr . !Presidente, numero determinado de votos para 
._.. sua apDrovaç:ão e um ·certo numero de discussões para sua consum.rnação. 

' f • 'I • • • '.1 ,. • . .._ 1.'J ( 1 ' 1 , ·) 

De maneira que, Sr. PresMente, sem a intcia.tiva pela fórma da Coristitui-
~ã~, se~ o numero de voteis q·Ú~ elia prescrevê, sem o nuirie~o de discussões 
que eJ.la estabeÍece, não póde hàver â1te~àção vaüda na Conshtüição . 

.Se n~o houye~ dou~ tér ço? approva~·do, se ná.o houvér ,tl:es discussões 
·1 '' ' " 'e. 1 .,; \ ' ' ' em caidà uma dws Casas do Con~esso, nos doUJs ann9s, se nao. 'houver a 

q1;Ja~ta IJarte ,(Coíioqueri-:i.cis a matéria na hypeithese, cieixembs dê pa~te a 
iniciativa d.os E~tad.o~), ~e nao houver á qillitrtá párte na inici&tiva, não 
ha reforma valida da Consittuiçã.o. 
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Ora, .Sr. Presidente, que emenda poder.ia. ser esta á proposta ou a0> 
:PrOljecto? Ampharudio a disposição da proposta? <Restringindo a diS[Josição-
da proposta? [Modificando a disposição da proposta dentro da ,sua mesma. 
ex.tensão Jurídica? 

I magine V. !EX., S r . ;presidente. \Esta emenda 'á, propsta é v!ctoriosa. 
no seio da 'Jamara, é approvaida pelo numero de votos determinado, Que <é; 
que sue.cede? 

Succede que ha uma emenda apresentada por um Deputa;do que me· 
di:fica um texto da Constituição. (Apoiados.) 

O 'SR. JOÃO 'SANTOS: - .A:Pi:irovada pelo ·numero competente para al-. 
terar. 

O SR. HERCULANO DEl FRElITAs: - Perdão, o numero não basta. 
O Sa. JoÃo .SANT9S: - V. iEJ,x. mesmo aca,ba de dizer que ·é essencial 

o numero para a approvação .. 
O .sa. HE1~cULANo DEJ FREITAS: ..,-- Infüquei qiue ha tres elementos indispen-

saveis. 
O ISa. FRAJS/crsco PEJIXO>rO: - O ar.gumento é ine:;vondivel. (Apoiados.} 
o !SR. HEJRCULAN9 llEJ FRElITAS: - Mais, si;-. Presidente, para ·q'Ue . então. 

e. tCcmstitu1ção havia tde .exigir ·= numer.o :de representantes para .appro'Var-
a proposta? 

0 :SR. JOÃO SANTOS: - Eu exr.Jico, se V. Ex. <'Lá íiocença ao disc:rpulo: 
é para distinguir o prncesso norm:

1
i.I ordinario na coIJ!!:el?\)ão das ~eis, üo pro-

"esso extraordinario referente á. re'Visão constitucion al. 
O SR. l:IEJRdULANo DEJ FRElrTAs: - Não, senhor. Para isso o<t~<avam os· 

dous terços de votos e a discussãq em dous ·annos conseounvo.s, 
tConUnúo, IS;r. IP;residente. JP:9.r q1ue razão a rConstituição exigia esses. 

elementos para sua modificação? Naturalmente pelo ,9eU instíncto ãe con-
servação, que a rvointade •do tCqrustituinte 1'he .transmi.Uio afim de que· 
ella não pudesse com suprema f<,wHiidtrude ser modi~iocada, po!'qi;e seria um· 
ataq·ue aos attri:butos ·da so.bera.ni.a nacional, d" maneira ·q.ue ella não pu-
desse estar á mercê de imprevistqs. Para q•ue toma" nee;essaria a iniciativa 
êe mn quarto? Para ev;itar q,ue em d'ado momento uma voz elOlqu ente a 
injruncções r>reponderantes pudessii apparecer !'O seio do- Congresso e ar-
ri;i.ncar o Congresso em uma 'deliqeração pr.eci.pitaida q:ue pudesse alarmar o· 
Palz nas i;;uas C'lasses fundamenta1rs· -·(Apoiadlos.) 

São essas as razões que ~ c;onstituição tev~. e se pudesse prevalecer-
' a hypothesl:' de <que uma emenda individual conse.g-ui8se se:r.· v tctorlosa, esta-
ria contrana;do todo o systema da Constii:uição que véda impreVistos. 

1Sr, Presidente, nã.o são extr1aordinarios esses phenomenos, parlamen-
tares. Já uma vez o !Parlam.ent<J inglez, lha;bttuado a ourvfa· a mais divina. 
da;..<; pa;la'W'as politcas, paralysou \Seu tra'ba1ho, de'Clarando-.se .tâJo commo-
v,Mo deante da eloquencia de 1She1·1dan, tqi..e não ti:nha o espírito sufíi:ciente-
niente calmo para proferir o j ulg·amento. 
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Estou dizendo é que a influencia .o:ccasi-onal de UJn discurso ·ou de uma. 
iniciativa plirle arra,nca.r um voto imprudente, impensado, de um parlamen-
to, tanto aqui como na inglaterra, nos Estados Unidos, na Fra:nça ou na 
Argentina. 

O SR. JoÃo !SANTOS; - I sso lé .fatal. IPóde-se dar ta:mbem contra a pro-
posta, 

O 1SR. HERCTJ~o DE ~REITAS: ~ 1Sr. !Presildente, a Oonstttuição nã0 se 
preoccupa do que é contra a i];l~.,oposta: a Constituição, ooinservadora, não 
se .Preoccup<t, reI>ito, de q.ue votos p11ecipi1taidos ou füscursos elocruente~ 

possam impedir a sua refo1·ma, porque a estabHidade permanece. Ao Que 
a !Constituição se opIJ'Õe é a que iniciativas prenipLta:das possam modi'ftcal-a 
em um momento de paixões. 

A.s,qim, Sr. Presidente, ·desde que uma emenda, uma propositura qual-
quer, de fundo ou de fórma adoptada, possa redundar em uma mod1fi.cação. 
se essa propositura, se e~sa emenda, não es':iver reve~tida das solemnidad'es 
exigidas pela pro[)lria lei 1basica para inicia.tiva de ref.oa·ma constitucional, 
não é vaJMa, não pôde ser validamente adori·tR;da. 

O nosso regímen é um regímen de podet·es limitados. 
O ,SR. JoÃo ,S.,;,:r-;rros: - Pe·rfeirt:amente, por isso mesmo uma disposição re-

g imen tal não póde limitar a. iniciativa d.os De•p,utaao,,. 
O SR. HmteuLANQ DEJ l<"'REITAs: - A Constituição - pro-sigo - nos deu 

a facuil'daide ide ref.omnal-a, de tocar .na sua estructura e no~ seus accesso-
rins; mas ·nol-a 1deu mediante •regirais ri.gLdas, 1q·ue estabeleceu. E, emqu&nto 
não alterarmos ·essas regras, em.quanto não aoolirm1os a r'igídiez desses pre-
ceitos, não poderemos absoluta:mente nos afastar delles. 

Sr. íP<residente, é certo que o art. 36 da üonsütuição çi:eclara, estabe-
lecendo =a reg>ra (!e -comipetencia e .não asseguranó.o uma garantia, o que 
é oous,a mruito diversa, ê .certo que. o art. '3'6 da Consti~'llição declara q,ue, 
excepto nos c.asos de iniciativa especl.al, -co~sagrados no art. 29, ca'be indif-
ferente'lrente a uma ou o•utra. das Gamaras a iniciaHva das materias, e que 
.i:;sa iniciativa cabe a qu:aiquer dos seus memmos. Não h a duviaa, nedetta-
mente, € isso mesmo. 

Tudo qu:O:nto não 1é vedrudo 'ª ambas as Ca~as 1eon1he·oerem, pois que iha 
'l.SSUJnptos que são de iniciativa especial da Gamara àus De))'utados, põCie 
ser aiqui O'U no !Senado i~1cia1do, e '[YÕde ser por p;ropo'Slta ae qualquer dos 
seus membros. 

!Mas que assump;to? O pr01Prio tex;to da Constituição está expressa-
mente ded'i·ni,ndo: os assumpto.s de ac.Uvidaide ord;111aria do Congresso, alguns 
do.s q,uaies são de intciatiya especial da Ca:mara dos Deputados e <mtros ca-
ibem aos dous r amos. 

O que poderemos dizer não é q·ue é atacada uma garantia do represen-
tante. Não! O que ali se estabelece é uma competencia, e é uma regra 
.~;>soluta de hermeneuüca que a competencia não se estende; e que nenh1i,m 
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maior defeito do que a falta de competencla, pàra viciar os actos. (Muito 
bein..) 

1Se, poi~m, a Constituiçlio não póde ser tocada sem que sejam o·bedeci· 
dos esses preceitos, e.:iVâ cla;ro qu(> o \Regimento não poderia dispor de 
ifC>i·ma diJ'ferente . 

Dizem alg-uns, entre.tant.o, 1Sr . Presidente: "Ha materias de fórma e 
Jm materias de fumdo. U.ma emenda que não attinja a estructura constitu-
c:onal, a organização dos poueres, seus limites, suas relações, os direitos as-
s egurados ao irtdividtW e garantias 'dadas a esse :direito - uma simples emen-
<:1.a de fórma , .. i. . 

Mas, Sr. Pres~dente, q·uem póde, em uma assembléa, a;ssim pte.ciza:men·· 
te disting:uir a materia de fórma da materiia 'de fundo? 

Eu vos cito um exelllPlO. 
A Constituição -Oispõe: "!Perderão seus direitos poUticos a·quelles que 

accei tarem ·co.ndeco0rações e titulas no:biHaTcfüicos .extrangeiros" . 

J:magine V. Ex., Sr. <Pres~dente, CJ.11e, impressionados com as ràzões 
·c1a das pelo saudosissstmo e nunca egual aJd.o Pcuy Bar:bosa a respeito âisso 
distingiuindo condecorações que s·e nssemelham a tittilos 1ioll:Jd!iarclücos d\ 
condecorações meramente ·honorificas, e tendo a preoCJcUipação de qüe Iiãb 
t1evemos ser uma ·Repu,bl'ica d~ ccnnmendadores, nem com nobr.eZà, hem 
sem nobreza, o Congresso entenc

1
1e que basta apresentar esse ·artigo da ma-

!lleira seg,uirute: . '"!Perderá .seus Direitos poliilcos o ci>dadão que acceitar 
titulos nobil!wrdlücos e condecor,açõe,,". 

iE' m!éra mofüficação de fónma, mas evidentemente tira toda á rázão· 
de ser á argumenta.ç.ão do egt<egfo e i.nolvi<lavel mestre, não se poderá ína'.s 
lfa zer a distincção q·;ie avresentava Ruy Bar'bosa, desde que se digà em pti-
meir lugar títulos 'liobiliarahicos e depois condecorações. 

E' uma simples alteração de fórmà, mas toca essencialmente b fund.O. 

Como, pois, em casos judqicos, di.Scernk oom raipidez a ma;teria dfl 
fórma da de fun-Oo, Ee em todas as e.ousas 'IlÓs não •podemos senão penetrar 
ry:>ela analyse chimi.ca, um pouco, na substancia, sem entrar nos seus segre-
dos? ISe, etn reg.ra, as <cousas .se nos irevelam p.ela fórma rle que se reves-
terrJ, co.mo, no direi1o, ·em lque a 1colhycação de um ']}ronome rela.tiva, o em1 1re-
go Ide ·uma lpreposÍção, uma vontuaçã.o •ele natu~·eza di.fferente pôde arterar 
r •mpletamente o sentido, como f!istinguir, nu.ma disoussão, num IXJ.rlamento 
qual a ma;teria de fórma e quai a de furkío, pará dizÊit 1CJ:ue áqtie!las emen-
das p.odein ser acceitas e esta~ m.ão 1? 

I-Íaveriá. gravissimos ]'.ierigo1,;; iiesta d>isÍ:incçãd, que poderia fazer: rui:l· 
todo o espiTito üonservador que a Constitmiçãb contem em si e formula fi:às 
r egrá s para a sua aii:.eração. 

iPar~cé, riens, 'Sr. Pre.siéÍenté, quê iüi.o é ;i,fifectado o direito ·fo D~pu
t atid ou o .fürekó 'tlo 1Sena<1or. ·:Ejliê póde eXJpôr as ~uas i:d€as, ,p:õtle ,(xjfribil:r.er · 
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a modi'fi.cação .propC?sta, pôde J,?rete!fdtir rp.o4l:j'icar, pó!'Le pret~n<ler atj.dita+ 
ou re.strirngk. 

•Q s~. AnO,WHO tl3ERGAJ)HN):: - l\1'.0dLfkc:p; !).~O '];>Óde, Pois não p6de a.pre-
.se;ntar emendas. 

0 IS!!. ~CULJ).NO D!i) :µ'm;J):T~I!: 

0 SR. A.nOLPHO BEROAMrNt: 
V. ]Jx. faça o fayql' de tne :ll\lvir. 
Estou. ~CQl!1f!%nhan,4o V'. Ex. com. o 

rn;ii!çi·+ int,!3ress~,. 

O SR. lI1EJROlJLAN0 DEJ FREJITAS: - 'Elle pôde pretenide.r fazer todas essa.s 
cousas. Expõe, no dJscurso, os seus airg:umentos, as sua,s razõAs, e fundri· 
mento •que tem •pa,ra esse seu intuitc e, se, na .reaU.dade, é ponderavel, se 
elle, apresen·tan1do .uma emenda, 'Podia iter proba'bfüdade de exito, .evidentemen-
te tem .o m,esmo ·exito c0m a a]:}resentação da id~a. corri o desenvolvimento da 
aI'gll!mentação. (Mitito bem.) 

.Ou entãJo. ISa:-. IPresidlente, a emen:da se·rá tão in.ocma como é o seu dis-
curso. A emenda nãJo teria valor para ser votada., si; o seu d.lseurso nã.o 
teve valo·~· para arrastar 513 •co·mpa<rrheiros a. assigma.rem a emenda. 

IO 18'R. AiDPLPHO BEJRGAMINI! - •En.tãio o exito de1pendeda da elorquenc!a 
do 1D~pµrad.o. 1q1t1ando .~rec~ p~e.fe!'rveJ q·ue elle possa mandar por escrip'.o 
a eme·ruda j•ustificand·o-a e impre·ssion;mdo, a<l3im, a. aês.euulbl<éa. 

ip l~!'I· HEJRCULANO DE FRp;r'11ASi - Pó.de jastifi.car !);lor escripto . . Quem 1m-
pede? 

Hoje, atJé, e, segu.n!do me parece, anti -technicamein.te, são permltUdos 
os .discursos escrLptos n esta !Casa. A •pro.posta de arl1füta,mento aio CRe.gLmento 
absolutamente não tira essa fa,cuíadde, pois •q•u.e <1.eclara que, em tudo quanto 
não provê, o Regimento da icamara :o·r'evalece. 

!Nada im,pede que a!queHes que não têm o dom da palavrà ou ao im-
provi.so trwgaim escrip<ta a sua argurrnentação, apr.ese:item ã. Oamara a fu.n-
d>LmentaçãJo de sua~ id€as. 

O SR. Jo.Ã.o S'.A.NTOs: - V. Ex. b:a de •convir que •nãú al<cançarão o mes-
mo tfile!to persuaslv•o. 

O :SR. RiEmcuIJA.No DE · FnErTAs: - P e7dão; o ~ffeLto persuasivo não est:á 
na emenda. 

(l .Sf!; ~·~.Ã.C SANTOS; - Est~ Il'{ !J1~do rdf! if!}'l)~·r. 

o 'SR. HEJRCULANO DE FREITAS: - Eu. respond1a a ''il}fl'IP 
a eloquencla. 

me fallava contra 
- 1 1 ~ q 

O SR. ADOLPHO BmRGAMrNr: - Eu não fallava conitra a eloquencia. 
O IBR. liERc:uLAJNIO DE F.RlllITAS: - O af<feito persuasivo, Tepito, nã~ esta 

na emenda e o que digo · é que, se algurrn Deputado po·dia com a emenda 
)'.}retendeT modilfd:car, tantl:> de uma . manetra· como de out~a •. 
crttica. 

o .SR. J.OÃO SANTOS: - Não pôde modificar. 
o .SR. HRROULANC D!il FREITAS; :_ Es1lá claro que modificar não pócl~, 
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porque o seu voto sô 'D.ão modl!fica. A m•inha e~·ressãJo foi que elle •pôde· 
pretende? modlfkair o projecto de reforma, elle o p6'de · fazer pela sua 

.A.Mm <do mais, \Sr. ;i:-res•idente, a proposta ue acc:rescimo regimentrul não 
dâ. .füreito de a.presentar emendas apenas numa dismLSsão. Essencialmente 
ltberal, o protjecto dá <dire~to de parei,.entação ide em.erudais .na primeira, n a 
segunda, na tercei.ra diaclissões. 

O 1SR. .JOÃO .SANTOS: - V. Ex. d•á hcenç:a? Nã,o acha que a proposta 
c1o a:tegi•mente> neste cruso contraria a Cons·tituição, que restringe a tres 
disou~sê\es? CNesse ponto o prcrjeCJto realmente foi muite> libe;ral. 

() ISR. HERCULANO DE FRJID:T,\S: - V. [ffix. dâ lieença ;para tiraT a cGnclusão 
do m 0eu ar.gu1mernto, e depoi>5 chegar.ei lá. 

Assim, ;pots, iS·r. !Prc.sirdente, o Deputado ou o i8e·nad'or, sé 1gual ,provi-
clcncia fôr adaptada ,pelo !Senado, pô'd!e evidentemente pro•por suais i<lléas ou 
criücar as i.dJêas da proposta no \p·rimeiro e segurulo turnos, tendo .tempo 
sudificiente ide angariair proselytos, ·oom11anheiros, para o•bter as assi-
•gnaturas regimentaes, a.fim de a.presentar. uma emenda validamente ra-
ceptivel. 

Pergunta, entretanto, meu illustre ·collega, Deputado pela Bahia . .. 
O ·SR. JoÃo :SAN'ros: - Admirador de V. Ex. 
o SR. HERCULANO Il'El FREI~AS: - ... se não acho que a Constituição 

estabelecendo tres discussões, o projecto excede, concedendo discussões. 
Não, Sr. Prei"idente, o projecto º. que fez foi restabelecer as regras 

para que nenhuma propositura possa ser approvada sem passar pelas tres 
discussões que a Constituição \')Xige. 

Se, rígidas, tres discussões do projecto inicial unica e e'Jíclusivament"' 
devessem ser feitas, a conseqmincia seria que sô na primeira das discussões 
se poderia "pretender alterar esre :projecto; a o passo .que o P.egimeri.to, con-
cedendo a faculdade delle ser aJ!terado na segunda e terceira discussões, 
deu as providencias .corollaria11: determinou que h averia uma quarta dis-
cussão para as emendas aprescmtadas em segunda e approvadas na segun-
da e terceira, e uma quinta p.iscussão para as emendas apresentadas em 
terceira e approvadas na terc{\ira e na quarta, 

O .SR. GILBlilRTo A.MADO: _, 'l'oda emenda ê proposta. 
O .SR. HlilRCULANo Dlil FREI(l'AS: - Não ha duvida, ê isso m esmo, toda 

a emenda ê proposta. 

O SR. J oÃo 'SANTOS: - Pefdão. Não ê proposta no sentido t echnico. 
o SR. HE'.!CULANO DE FREI'.l'AS: - Mas, Sr. Presidente, se assim ê, dizia 

llu, não se ataca de modo nenhum o direito do Deputado ou .Senador; se o 
.Oeputado ·e o Senador teem as suas facuk1ades para os trabalhos ordinario,, 
elo 'Congresso, o \Deputwdo e o ,Senador teem as suas faiculdades para o- tra-
~mlho extraordinario da revis~o constitucional. 

o proprio Regimento da éasa, .Sr. Presidente, modifica o exercicio. 
desse direito. 
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V. Ex. salb'e que, quando se discutem . 'OS O,J.'çamentos, um simples 
'Deputado não pôde apresentar emendas em todas as discussões. O Regi-
mento só consente que emo as àpresente em determinados momentos, nos 
o_uaes 'OS orçamentos ficam sobre a Mesa para esse fim. Depois, as emen-
das só pódem ser apresentadas, pelos membros da .Commissão. 

(EJ nenhum Deputado se sente . escravizado. :São regras estabelecidas 
para o bom encaminhamento da discussão, para o processo normal dos tra-
balhos, afim ·de que se chegue ao objecto vizado •pela existencia do Parla-
mento, pela existenc1a da Camara. 

Não podemos, .Sr. '.Presidente, viver na liberdade a1t1so~uta, não vive 
assim sêr nenhum. Ou sob o imperio das , leis biologicas, ou sob o imperio 
das leis sociaes, temos de ser subordinados a regras determinadas. Muito 
n1enos poderia o Parlamento viver na anarchia, sem um Regimento, e ern 
porque o projecto do •Regimento estabeleceu essas regras. cm mtuira boa 
t~. para não parecer que a reforma constitucional podesse sPr eivada de 
vicios, que permittissem a dl::icusii~o · aa sl:la validade. 

<Sa1>'e o meu nobre collega que a Carta Constitucional do ·1!Ilperio dava 
á Camara dos Deputados o direito de propõr a reforrnll, da Constituição e, 
approvada essa proposta. · 1ielo Senado e sanccionada :i. elo Imperador, via 
a Camara subsequente ·Com 'Os poderes conoititucionaes; sabe S. Ex. que, 
em virtude dissü, a lei notavel a .que me referi ha pouco - o Acto .A.ddi-
cional - foi elaborada e decretada pela Camara dos Deputados. 

[nterpretou-se então, e a meu ·vêr interpretou-se bem, que a Consti-
tuição o!'denando que os Deputados to.'ouxessem mandato 1exp1icito pa;ra 
<lSte effeito e Ol! Senadores sendo vitallclos, a esle:;s n[o era licito ccfüabo-
'1-'ar mais .. .. 

o .SR. JOÃO SANTOS: - Perfeitamente . . 
o 'SH. HERCULANO DE FREITAS: - ... do que tinham feito, votando a lei 

-de ·pr0po:;:itura, e que a existencia 'da Camara Alta e do throno es tavam 
sufficientemente asseguraaa;; pela sua collaboração na lei inicial. 

O .SR. JoÃo SANTos: - Adopto est.e argumei.~o de V. Jilx., para 'con-
demnar o processo da revisão. Esta não deve ser feita em uma legislatura 
só. Não me sinto com autoridade bastante para decidir a respeito, porque 
não lforam os meus committentes ouvidos acerca da revisão constitu-
donal. \ 

.O rSR. Hl!lRCULANo Dlll FREI,TAS: - Os com1nittentes. º·" elAit.or"."· ""n "''"'<-
pre ouvidos a esse respeito. Quar;tdo n0s conferem o mandato, conrerem-
nos a fa:culdane latente de reformar a Constituição, pois que esta é attri-
1J'Uição permanente do Congresso Nacional (Muito pem). 

O SR. JoÃo SANTOS: - Mas dgnorando os ·pontos que se vão r'eformar. 
O SR. HoocULANo DE FREITAS: - Aliás, não estamos discutindo o acerto 

ou o erro da disposição constitu,,:anal. 
O 1SR. JoÃo ·SANTOS: - V. Ex. d!scutio este ponto, evocando, e muit~ 

ilem. o exemp"1o do Acto .A!ddicional. 



o SR. liEftCULANO DE FREITAS: - :perdão. E 0voquei o e;erpplo pari; o ef-
felto do argumento que estou ,i.ç1duf1ip.dq. psta1'fi.os qjscutin~o, ·~r · ;er,e.llil}~n

te, se as d!:;posi(;ões do R.egiµiento se ~cha!Il qe;ntr9 das qi:Sfl.OSiçõe~ con-
stitucionaes oµ se coillidem com ejla:>. 

'Dizia eu, então, que, se n0s illegitir;n<J.;m~nte toni.a:isemos ·itma inipj~t}va,. 

mod!f1cassernos a Constitujção sem ser pelo proC!;i>So ·Por epa estabe)r'cido,. 
poderiarnos incorrer n:;i péc4a ·que se lançou ao A,cto A.c'fRicion;4. 

Criticou-se rnl].ito, a opipião con~erv~dora qo S"lnadq inteiro se levfl'n-
tou, declarando que o Acto Ac1dicional er:;i. uma r(lforp1a revol).lcionari~, flãp· 
era uma Jt:l normal, pois que o Sen<J.do pãq tiI).h~ participado q.e l'jUa foi-
mação. 

O Sn. Pí{fJ::5IDEN'rE: - :j:,er;nbr{) ao !].Obre De}Jutaslo qite e~tá find[]. <J. l)ora. 
destin,i.da ao expedf,ente. S . Ex . poderá coptimpj.r µ/·t~;riorIJ.1ent~, efU ~l}Pli

·caçã.o I>f,SSOll>i. 

O 81'!. :fIF,RCU"L~No D!Jl F.!lJJ!J,TAf?: ---: J]J;ntij.q, peço perrnjssij.o a V. :plx., 1Sr • 
Presidente, para usar Çlessg. faculÇl.ade. (Muito he11i; 'l'JV/lÂ.to h.epi. O or,aàqr· 
é cu11iP,rimentad.o.) 

O Sr. Herculano de Freitas (*) (pq.ra utyia e:x;P,l:caçéf,p P.essoal): ~ Sr . 
Pr~l!idente, pãr-1 :n:;ie tepdo ~jc1Q possível, dent:i;o Ç!a hQrll- Cio ~e:i<pedien.t<;;, co:n:;i-· 
iiletar os raciociniqs g)le v;IJ.J.1t c;iese11Jvo!veJ'.!dO, no iI).tui!o .de justifjcar ?- pro-
·posta de uma parte <J,qdjçio1iall a9 Regiment.Q, apreseIJ.tada pela C1j.p:J.Jl).'a, 
e corresi:wr1der ªºª mew;; illu~1tres .colleg1\-fl, que, ;na tri):Jun!J., lev1j.ntq.r;;ttn du-
v!di:-s a respeitq ria materia coµipreheµ,dicijª' ngss<1- prqiipstit, 1.J.!>O do lJ.J:v!tre 
que r;ne propo;<: Y. 1!Jx. e conF~rn.o ª' faP~il-r ii. ii-ttf!J1Ç;ij.o <lo Cpf_lgresso ..• 
(Não apoiados geraes). 

o SR. ANTONIO CARLOS: ~- V. :ii;~. é qgvid~ cori r;nuito v,ra~~i:. ~Mui

io bqrt.), 
O 'SR. ~I!l(ccut.~N~ ~ FREJl"J.'.A~: - ... para COfU?let,i.r o~ n~pio.cinjo~ qne 

tenho de expep.der. 
>S~. Presiqente, acaphadawei;te, e):f PyQo ye!!ia ~ c .aIJ1arp. ~ar<J. !1}7 re-

!erir a IR-ir71 J'.lFOprio, parq. 1,j-Ei~~gUrf!-r-!h!f q~e f!U;1cª o jJ.tfl1'/t17 ?}1 p poli_tic\' 
!!e S~FiU de ~~ :3-T!?llmeIJ.tq OlJ. C!J'l l.J.!fl'i} idé~ ~Ufl replff§ni;ts~e a Sl}fL C,O:t'[lClen-
c!a e á Iealdft~e d~ quen; i:qicj~ m,o~os r,.o estw:lo qo dtfeito. Já n~~te re-
cinto, em hora solemnissima para a Republica, pugnando pela approv1;-,91i.::> 
dps actps pr~tiCf7fº~ P,,Qf, JffIL Çtoy~r;nq, !;U de,clfj.ravr.i. i;t.O, Congressq qu8 os 
reputa_va utefs e effic~z"'.s w-r~ ~ de~eS1f qí'- R,ep~f:!ljc;t, e ept~.o ,c/-izifj-: n;its P.tP 
posso comn;ette~ ~ )fr~~F.J.inir, e}~ 11-f~irFg.r fl.Hy e§ls~~ :;i.ctos j'.orij-f!t Pl)ittjca-
dos de accôrdo com ~ Co~;;titµição, com a l!'li e copi qs J?riR?iRi(Jll• p.orfHH~ 

~onstitujram u~a v~ºlJZ.çi}o flq.gr~nte das r.egra;;i da t.-':i FuI\d,a1:)13p.tai. E . 
~uem E'.steve ~t~ e;n fl'rmas ~ªf<J. .cJef~sa <'!.ª l~J:>~rda~e, qu:p1qp ª· ;qoivqlfta com-
batia o Governo do . Marechi.ü Florial/çi e yin)]a ~qµi fazer de~!a~ affjrll).f!--

(*) Não revisto pelo or1aidor. 
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~õ-es, peuco depois, na Camara dos Deputados da Republica, niio pórle, a() 
tratar quaesqu13r assum11tos rle direito, i1fü· out.r:;i. ·psycholog;ia senão essa: 
a de dizer, a d'e ·esorever aCi)u.illo que honestamente eu ~ntendo que é _ a 
v.evdade legal, que· é a. verdad!;) juridica. 

Naturalmente, •S1·. Presidente, terei errado uma porção de vezes, e 
peço a Tuus. qi:ie me cor,ceda sufficiente vida para continuar a . errar, por-
que nã,o e11ro peccaminesamen.te, não erro no proposito de teimar nos meus 
erros. Quando· a mi·nha natureza contingente me arrasta 'Para e.lles e me 
conv':ln<J<i. de que er:1tou erra.do .. sou o primeiro a vir declarar: eu errei. 

O Sn. ANTONIO CAnLos: - Toda gente faz a V. Ex. essa justiça. (Apoia-
dos") 

0 Sn. HmncuLA.No· -D:EJ FREITAS: - A Constituição de São Paulo contém 
em si um erro quasi -capital, que eu me penitencio ser de minha iniciat.i-
va. Assim, rewetindo a Constituição Federal, a Constituição do E.stado de-
clarava que, adaptada a reforma constitucional, seria incorporada á. Con-
stituição como parte integrante della. E, <l:iscordando do meu saudqsissimo 
amigo, o grande pro.fessor e gvande ~urista Almeida N<?gueira, a~r~stei o 
Congresso Constituinte de ·São Paujlo para a adopção -do meu alvitre, e se 
comwrehendeu esta walavra - incorporada - no sentido material da ex-
pressão; de modo· que, em cada reforma ou em cafila revisfü;i da C.onsti.tni-
çã,o de· São Paulo, que se faz de dez em àez annos, por disposição da pro-
pria Constituição, apparece u.m novo monumento.; n ão ha a trafüçã0.. E 
eu hoje reconheço - já o tenho confessado, m,uitas vezes, a meus- d.isci-
pulo.s e digo afLtli aos meus col113gas - foi um erro p©r mhn praticade. 

Pedindo, Jjlortanto, desculpas aos meus collegas e a V. Ex., pela tatui-
dade de me referir a mim proprio (não apoiados), quero :bem q.ue a Cama-
:Jia -c0mprehenda que eu não 1.)0éLia ter, nas idéas que estou e:x;pendendo, 
outro movei, outro intuito senão obedecer ás min•has integraes convfoções, 
err0neas - quem sa'l:ie? - mas, em sumn-1a, ás min'ha.s 'h-qnes tas co;nvieções 
jurídicas. 

· 'Sr. Presidente, o Re.gimento dispõe ·q<ue as emendas chegairão ao seu 
fim independente. de redacção, e assim füsp©e, ou pm-.q_rl:le se permittiri4 
que em uma 1 unica e rap ida discussão . se pudesse consagrar a sua fórma. 
ou então teriamas de fazer mais tres discussões 'Para approvar a redacção, 
nois que, como já mos;l;rei a V. Ex., a materia de fórma ')!lóde interessal ' 
a materia de fl:lndo, e não h a modi!f'icaçã0. possivel na Constit<uição sem 
tres qiscl\ssões em cada uma das Casas, em cada rnn dos -annos em que 21. 

elaboração constitucionall. _tem 'de se ·passar. !Por isso é que o Regiment<> 
conti\m a 4i&pos\ção ·de q.ue . tGdas as em en jilas devem ter o ca1·acter de sub 
stitutivas, por já serem a]i>resentadas com a redacçã0 defünitiva em qu<o-
iêm <le ficar; de modo que, :q1Uando são simples materia de fóruna, matu · 
ria de transp-osição, pe:quenas suppressões, pequenos accrescimos, ellas têm 
d!J vir todas como se fossem artigos novos, para ficar em lugar dos da 
Constituição, independente ele redacção, q;ue poderia falsear: o pensamente 

5 
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com aue o Congresso approva essas emendas, por uma fórma proposital-. 
mente procurada. 

Mas, .Sr. Presi'dente, esta ma teria de que tratei, da· iniciativa, nunca 
pensei que pudesse ser objec'to de duvidas. Lidando com estes assumpt-O:!I, 
e nrn.ito vizinho de t-0d-0s -0s que teem neste paiz 'lidado com elles, não co-
nheço, até hoje, levantada, uma duvida a res·peito. Suppunha que era ma-
~eria inque'bi:antavelmeute pacifica, esta da iniciativa do quart-0 indispen-
savel" para apresentação de modlificações de disposições constitucionaes. 

Entretanto, não succede o mesmo com -0 numero de votos necessarios 
para apJ;irovação das emendas constituci:ohaes. 

Barbalho, ·nos seus "Commentarios á Constituição", e o fülustre cone. 
ga iSr. Araujo Castro, ·em livro muito mais recente, repetindo a duvida e 
ós argumentos de Barba1ho, decllaram que 011 dous terÇ-Os de votos exigi-
àos para a approvação das modificações evnstitueionaes devem ser dous 
terços dos membros de que se compõe cada uma das Camaras e não dous 
terços do numero dos presentes. 

!Sr. Presidente, comquanto o meu saudoso amigo, !Senador Joã-0 Bar'tla-
lho, não tivesse a ·pretenção de escrever um livro como mestre de direi:t<>, 
senão apenas de conjugar em uma unica o'bra a ·proposta inicial da com·· 
mtssão encarregada pelo Go"V'erno iProvisorio de elaborar o projecto fü, 
Constituição, -0 'P(l'ojecto desse poiverno e 
e pondo umas modestas ol?servações 
se 'bem que meu saudoso amigo não tivesse 

as emen:d,11.s na Consütuinte, 
ao texto· da Constituição, 
pretenções· a mestre, é forçofl<> 

reconhecer a sua autoridade de jurista, a sua honestidade de pesquizador, 
assim como tambem é um dos mais lucidos trabalhos, se bem que elt:.-
mentar, de commentarios á Constituição, o do Sr. Araujo Castro. 

E', poil!I, mateI'ia que levan~ou controversia; não era materia que e. 
Regimento ·pudesse considerar ·pacifica. 

Mas, por que, Sr. Presidente, não seguio o Regimento a lição de Bar·· 
t'alh-0 e de Ara,ujo Castro e radicalmente se afastou della? Parece-me qut> 
ç fez. com acerto. 

A Constituição - consultemos sempre a edição official, porque as mais 
não merecem a mesma f€ - diflpõe: 

. "Considerar-se-ha prpposta a Teforma quando, sendo 3ipresen-
tada por um quarto, p~1o menos, dos me1nbros de qualquer das 
Camaras do Congresso, o,u aceita em tres discussões por dous ter· 
ços dos votos· em uma e outra Camara ... " 

§ 2. 0 Essa prur,osta dar-se-ha por approvada se, no anno se 
guinte, o lf'ôr mediante tres discussões por maioria de dous terços 
dos votos nas duas Casas do Congresso:" 

Notai, desde logo, isr. Presitlente, a Constituição, nem no texto nem 
~o IJ./'lr.agrapho 1°, nem no outro, diz:. dous terços 'elos votos das duas Casas· 
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ido Congresso; diz: dous terços de votos, ou dos votos, nas diuas Casas de 
Congresso. 

A prime/ra expressão poderia deixar Gugar a duvidas; a segunda P>t·· 
irece que não. Aqui mesmo, nos "CommentaTios", .de iBarbalho, póde ae · 
vêr que eÚe dá como razão de opinar péla necessidade de dous terços do:j 
membros as disposições dos artigos 38, ·37 e 39. 

1Diz ello q•ue o legislador constituinte sempre quiz que o numero fosi;e 
referente aos presentes e applicou a expressão "presentes", e que, no ca~o 
.(lo artigo 90, tendo declarado dous terços dos votos, sem restringir pela 
rvalavra "presentes", quiz dizer dous terços da totalidade dos representaii-
.tes. O artigo 33 dispõe o seguinte, tra:tando da com11etencla do .8enadv; 

"§· 2.0 Não proferirá a sentença condemnatoria senão por dous 
terços dos memb'ros presentes." 

Está claro. •que aqui elle .precizava dizer "present~s7', porque, dizendo 
"dous terços dos membros", se não dissesse "presente!!'', seFia1n dous ter·· 
ços da totalidade. Não ' póde •hàv'er confusão possível .com o ·numero <le 
membros de que se ·Compõe a Cama1'a. 

o. art. 39 dispõe, quando trata do confHcto entre as duas Casas do Coii .. 
gresso, acerca de emendas ao projecto; 

"§· 1.0 :No caso cüntrario, volvera á CamaTa revis.ora, ~ se a!Õ 
aliterações obtiverem dous terços dos votos dos mem'J:lros presei• · 
tes ... ", etc. 

A Constituição ainda emprega, portanto, a palavra "membros", e prG·· 
·cizava dizer, naturalmente, "membros presentes", porque membros rn·esEm·· 
tes não ·póde dar lugar à confusão. 

Agora, no artigo 37, paragrapho 3.0 , a Constituição esta'beleúl; 

"Devolvido o pro]ecto á Camara iniciadora, ahi se sujeita.rã tt 

uma discussão e á votação nominal, considerando-se appruvado ª" 
obtiver dous terços dos suffragios presentes." 

Como' vemos, os •tres câsos referidos por J3arbalho se reduzem a UTIL 

s 6, porque n ão se trata de votos; trata-se do numero tota l de memi:lros d.e 
·~1·ue se compõe cada uma das Camaras~ Nesse artigo 37 elle •t:mprega a 
·expressão "suffragios ", que · é synonyma . !!e votos. 

Em · primeiro ·lugar, Sr. Presidente, o legislador tra tou dessa materia 
-c0m especial cuidado. · Cogita-se a.qui dos : conflictos entre a vontade par-
1amentaT e a vontade 'Presidencial, d9 numero indispensavel par.a manter li 

v.onfade do Oongresso, expressa em · um prajecto, ., a vontade do Preside.n.- . 
te que lhe n ega a sancção. 
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:)il notai bem, sen.hores, a psychologia domlnante no n1omento e1n QU~ 

se acabou de e.laborar a Constituição. 
V. Ex., Sr .. Presidente, e a Camara., sabem per.feitamente que jli. er1'> .. 

latente a luta entre o Governo Provisorio de então e o Congresso Con-· 
stituinte, luta cujos resulta dos histol'icos infelizmente se conhecem. 

O legislador constituinte teve a 'Preoccupação de assegurar as faculd&--· 
des do Parlamento contra a possível intervenção do Poder Executivo. Ne,.-· 
tas conclições, não quiz 'Pudesse pairar uma duvida sequer, empregandu 
"su'ffra,g io", empregou 'Pleonasticamente a expressão "pres~ntes", esclan; -
cend:o que bastavam os dous terços dos suffragios presentes para mantel· · 
ª· vontade . parlamentar contra a vontade presidencial. 

!Isto tambem pôde ser facilmente explicado. Não quero cansar dema: 
iiladam.ente a att~nç:ão da Camara (Não apoiados.) 'l.Y.ras, aiqui mesmo, em 
Barballho, veri1'ioca- se que, no art . 3·3, a que me referi, a commissão doS'. 
'~inco, encarregada de 'e'lat•orar o projecto da Constituição, empregava sem-· 
'Pi:e a expressão' "votos presen~es". Não é uma expressão correcta, n ão é· 
o voto que está .presente, é o representante, é o Deputado ou o 1Senador· 
que vota ; o voto não está presente. ·E', portanto, incorrecção 'lingulstica 
empregar a expressão "votos presentes. " 

O Governo Provisorio teve, então, o escopo de corrigir, e substltuio nr.> 
j)rojecto que pul:fücou em relaçto aos artigos 37 e 319, onde !havia "votoa 
1Jiresentes" por "membros presertes . " 

A hi se vê bem o zelo do noravel Ministro da Fazenda do Governo Pro-
visorio, mas escapou talvez ·á i,ma attenção, poi!! que esse dispositivo do 
art. ·37 não emprega a palavra '"votos" e sim a palavra "suffragios" . e fico11. 
essa expressão. Mas o facto é que tudo se reduz u nica e · exclusivament<>. 
a ·este caso. Pôde, en tretanto, /lÔ elie vakr para fixar uma r egra? Nau •. 
A.'bsolutamente, não. 

Qu al é a r egra parlamentar? O artigo 18 da Cqnstituição estatue ex:,; 
pressamen te: 

"As deliberações serão tomadas T~o11 maioria de. votos, aohandu•· 
se presente em cada uma das Camaras a maioria absqiuta d~ !>eUtic. 
memlJros." 

Quando a ConstituiçP,o, r,ior~antp, eni.preg,a a expressão "v.otos", o fa:z.. 
en;. relação ao quorwrn necessario para que funccione, para que delibere v,.~ 

Iidam ente o Parlamento, nunca c0m, a preoccupação da totalidade doli· f'el\,;.,. 
membros. 

O SR. AnoLPHo BElRGAMINI : -.- Except0 na reforma -constitudonall. 
o 'SIL HERCULANO DEl FRJJ;I,Tj\.S: EiX,cep.to, n ãv. N~ reforma, c0nstit11,.. 

donal. 
A Constituição emprega a expre13s~-:; "voto;;~ nc mesmo senüdG, DJe .. 

"votos" como elle~ são comprehendidoa. 
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Parece completamente claro, Sr. Presidente, o projecüi da co'mtnlis-
:são dos cinco, que dispunha, no paragrapho unico do art'ig'o 117; 

"A proposta passará por tres discussões, e, a:pprovada por dous 
terços do numero de Deputados e do de Senadores ·presentes ... " 

"Dous terços do numero de Deputados é .Senadores", veja;m be1n os 
i!lobres collegas. 

Vem o Governo Provisorio e estatue, no art. 85 do projecto: 

"Oonsiderar-se-ha proposta a reforma quando, apresentada por 
uma Gtuarta parte, pelo menos, dos membros de qualquer das Ca-
maDas do Congresso Federal, fõr aceita em tres discussões, por dous 
teDços elos votos en1 uma e em outra Casa elo Congresso. " 

Pois, se-nhores, ·ha nada mais claro? Alli se dizia dous terços dos mem-
'bros de que se comp1:1Rha cada uma das Camaras, e, aqui, se modificou 
-<ilizendo "dous ··terços" dos vot•os. Que se qi:Iiz dizer, senão que eram pre-
•di.zos do1:1s terços elos mem'br.os? Mas, ·Sr. Presi·elente, o prdjecto elo Go-
'Verno Prov·isorio ainda podia ser -considerado, como o não . é actualmente 
·O systema ela re.forma, entre uma iproposta e uma consummação, pois que 
exigia para o anno seg1!1inte uma approvação por maioria superior, isto é, 
por tres quartos ele votos. 

A Commissão de. Congresso Constituinte, incumbida ele dar parecer so-
·.'bre C> pr0jécto de reforma, declarou: 

"O art. 85 ci!a Constituição difficulta ele tal modo as reformas 
constitucionaes, que praticamente as torna quasi irrea.lizaveis. Pen-
sando a Commissão que convém moderar tamanho rigor, propõe 
que se substitua a maioria de tres quartos ele ,que trata o para-
grapho '2° desse artigo, pala maioria ele dous terços." 

'.Assim, o pensamento predominante, ou melhor dizendo, a emenda ado-
ptacla pela Commissão, emenda ·do Senador !Saraiva, a emenda ac1optac1a e 
.approvada pelo Congresso 'Constituinte, é o que constitue o a rtigo que es-
. tamos estudando. 

Portanto, Sr. Presidente, essa emenda sign1fi.ca que a CommissãQ quiz 
mitigar o rigor do processo ela reforma constitucional. Entendendo que a 

'1ei .fu ndamental devia ser resguardada de modificações precipitadas, filhas 
ode paixões ou de contradições ou de quaesquer moveis occasionaes, enten-
-0.eu, entretanto, o Congresso Constituinte que não era .possivel difficultar 
excessivamente a modificação da Constituição. As circumstancias politicas 
e sociaes do povo se modificam, e estas modificações substanciaes devem 
por força acarretar a necessidade de modificações estruc'turaes. Precizo 1'.oi, 
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·'ti°or isso, fazer com que a nossa carta politica não difficultasse a vida e os 
movimentos a essa sociedade para que ex1ste e onde imperam os seus dis-
positivos. 

E', pois, indispensavel que as Constituições sejam modificadas. O le-
gi.slador constituinte brasileiro, porém, entendeu de equi!i'brar a estabilida-
de com o movimento. Deu o processo da reforma, permittindo-a, mas com 
as .diffic.ulldades ·accidentaes que occorressem, para que ella só se realizasse 
quando fosse in'disp.ensavel á vida nacional, á vida da Republica. 

'Sr. il?residente, dous terços de 107 são um numero insignificante para 
approvar uma modificação da Constituição. Porém, senhores, a metade mais 
um de 107 pôde modificar o Codigo 'Penal, o Codigo Civil, póde declarar 
a guerra, ·Póde paralyzar todos esses dispositivos constitucionaes, pelos dis-
lJiOsitivos' das leis sul:1stantivas - Direito Civil, Direito Commercial e Di-
reito Criminal. Que muito é que alguma cousa mais, muito mais do que 
isto possa modificar a Constituição? 'Porque não são só os dous terços 
<la iniciativa; são os dous terços dos <votos, depois da iniciativa de dous 
terços dos Estados ou da iniciativa dos dous terços do Congresso. Nem se 
trata de uma simples discussão como em regra nos projectos da legislá-
tura ordinaria, em que os projectos vindos de uma Casa para outra, entram 
logo em segunda discussão; mas sim de seis discussões, e não de ·afogadi-
lho, no mesmo mez e no mesmo 

1 
anno, mas em dous annos consecutivos, em 

duas sessões · ordinarias, pois qu,e não seria permittido convocar as sessões. 
extraordinarias para consumman a reforma, com tempo sufficiente para a 
meditação e a intervenção natural! da sociedade, no caso. 'Sim, 'Sr. Presi-
dente, da sociedade; porque, po1; mais vtciado que seja o systema ele'itoral, 
por ma.is injustos que sejam o:.s seus ·processos, sempre um Parlamento ê 
a representação ela sociedade para que existe. Não ha paiz algum no mundo 
em que a totalidade elo eleitorf).do directamente delibere e e1'fective a sua 
escolha. Socialmente, vitalmente fallando, toda eleição é semipre uma elei-
ção indirecta. Alguem vota em outros, porque tem confiança em outros 
que o aconseI.ham a dar esse yoto. Esta é a realidade social, e nós aqui 
estamos é para cumprir os del)e'jos dos habitantes do paiz que para aqui 
nos mandaram; aqui estamos U~gislando ·para a sociedade. 

O SR. Gil .. BERTo AMADO: - :E esta é a verdadeira explicação scientifica 
do suffragio u.niversal. 

o ISR. HERCULANO DE FREITAS: - Mas, Sr. Presidente, se nós podemos, 
na legislatura ordinaria, praticar <validamente todos estes actos, que mal é 

_que pa;ra a reforma da 'Constituição p@ssamos <fazer •p·ela maioria de dou_s 
terços, do quorum presente? Dous terços da totalidade <los mem·bros do 
Congresso seria dar a uma irn.significantissima <fracção o poder de impos-
sibilitar toda a reforma da Con13tituição, e não foi o que o legislador q_uiz. 
O q_ue quiz foi mitigar o ri.gor dessa reforma, tornar a promessa da refor-
ma da Constituição uma possi'bilidade e não uma mentira, um ludibrio lan-
çado á soberania nacional. 
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Creio, Sr. Presidente, que d'oi V. Ex. .mesmo . que ainda hont.em. me 
-disse que fôra um. milagre accidental o contar-se dentro desta Casa certa 
vez 180 'Deputad~s; a média de comparecimento é sempre multo iruferior, de 

·maneira que, sendo 142 os dous terços. de 212, V. ·Ex. teria que um nu-
m ero insignificantissimo poderia constituir um terço e aqui ifazer numero 
para impedir toda e qualquer reforma da Constituição. Isto é, a promes-
sa de que essa ITei fundamental elalJ'orada pelos Constituintes podia ser mo:-
dificada 1quando a soberania o exigisse, seria uma simples mentira .•. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - E se um terço assim insignificante póâe 
derrubar toda a obra, por que tanto rigor para a apresentação de uma 

:emenda? 
O 1SR. HERCUI,ANo DE FREITAS: - Depois, senhores, não estamos fugindo; 

estamos antes na regra constante do nosso direito nacional. 
A Carta Constitucional do 1Imperio dispunha no art. 174: 

"Se, passados quatro annos depois de jurada a Constituição do 
Brasil, se reconhecer que alguns de seus artigos merece reforma, 
se fará proposição, por escripto, ·a qual deve ter origem na Cama-
ra dos !Deputados e ser apoiada pela terça parte delles." 

"Art. 175. A proposição será lida por tres vezes, com intervallo 
de seis dias, de uma a outra leitura; e depois da terceira delibera-
rá a Camara dos Deputados se poderá ser admittida 'á discussão, 
-ieguindo-se tudo o mais que é precizo para a :formação de uma lei." 

.Isto 1é, ·a mofüficl'),ção da Constituição se dava pelos mesmos tramites 
de uma lei ordinaria, no regimen· da Carta Constitucionail. Mais do que 
isto; os nossos precedentes e as nossas tradições mais proximas são de 
outro dia. A não serem os fellizes jovens que estão nesta Casa, mas cufo 
patriotismo de certo lhes volta as vistas e as attenções constantemente 

·para a . vida nacional, todos nós assistimos aos trabal!hos da Constituinte 
que elaborou a Constituição repul:ilicana. 

Que pensa. V . . E.x., Sr. Presidente, que estatuio a lei desta Casa, . ·para 
a elaboração da Constituição da Republica?. Pensa V. •Ex . ql.!e exigio dous 
terços de votos dos 'membros constituintes? Pensa V. Ex. que exigio maio-
ria 'absoiuta dos membros constituintes? Não, Sr. Presidente. 

O CR.egimento expressamente determina: 

"Da votação, ca:p. 6°, art. 4°. - Nenhum assumpto será posto 
a votos sem que esteja presente metade mais um dos mem'bros do 
Congresso." 

EstaL'eleceu um quorum, e subre esse quoritm vêm as regras, a vota~ 
ção symlbolica, a maioria, sobre esse .quorum sufficiente para tornar victd~ 
ri-Osos os textos da Constituição que ora pretendemos refo1'mar. 
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Por ·consequencia, a nossa prop·ria tradição nacional, quer no· aintigo 
regimen, quer no actual, é de simples maioria relativa, contados os votos 
para 1que validamente delibete a Camara. 

O Regimento rião faz mais, Sr. !Presidente, senão interpretar gramma-
ticalmente a lettra do art. DO, pois que elle não c1iz votos, mas pessoas, diz 
a expressão da vontade dessa.s pessoas manifostada em um .dBterminado 
acto;· e 'interpreta systematicamente a Constiülição e lhistoricamente a für-
mação ·{lesses t extos, como jâ, vos mostrei, e, a·inda mais, os ·preceàerutes 

nacicmaes, que são todos de que o Regimento rubsoluta.Inent·e não abusa, 
esta'belecendo o numero de votos necessarios i[i)ara a apresentaçã0 das emen-
das, porque a Constituição dispõe que são dous t erç.os de votos dos pre-

'sontes. O mais é .crear •um ludibrio; é pi·.et.end.er ·uma r .eforma .que seria 
irrealizavel. E a Constituiçã.o n ão quiz isso. 1Ella ·quiz que, a o lado da sua 
estaliilidade, r>údessé ser modificada, de accô·rdo com os interesses da Nação 
e as exigencias ·progressivas ·da Re·p,u~lica. 

1Sr. Presidente, '.Poderei estar em erro, mas -com bea u~; com tanta lu-
-cidez ~ttanito permitte o acanhaimento de minhas facuJ.dades (Não apoiados 
geraes) exprimi o que Teputo ser a verdade juridica e consta do pr:ojecto 
de reforma apresentado a ·esta Casa. 

!Peço desculpas aos metts collegas pelo tempo que tomei á sua attenção ... 
IO >SR. ALBERrco DE M!oRAES: 1L..... V. Ex. nos proporcionou uma Hção ma-

·gnifica. (Avoiaãos). 
·O 'SR. I'úlrncuLANo DE FREITA~ : ... e aos illustres companh~ro:;o que 

impugnaram a medida, por nãq ter tomado em consideração outra ordem 
·de se11s argumentos, porque, corno disse, me restringiria unicamente ao as-
pecto juridico-constitucional da questão. 

Não ha meRos·prezo algum ás suas opiniões, ás ·suas palavras, em re-
·lação ás situações politicas ou actos politicos; apenas queria desfazer essa 
atmosphera que poderia encandescer o debate e prejudicar a sua nitidez ju-
ridica. (Muiti.:i be1n; m:itA.to bem, Palmas. O oi-ciãor é calorosaniente . cumvri-
nientaão.) 

O Sr. Gilberto Amado: (*) - 1Sr. !Presi<lente, tomar a :palavra quando 
ainda vibra o ambiente ao calo~· desse .esplendid-o faqlar, feito de ex;periencia 
e 1de meditação, sõ po'r força •c,la necessi'dade, para cumprir UJm dever. 

JJescle que "surgio ao debate a questão que aquece ·a Camara neste mo-
mento, que fi-cfuei espantado da ·sinceridade com que a lguns dos nobres col-
legas IÇliSl~utem contrariando o ·p:rojecto de r eso.lu ção da Oo~missão de fP:oUcla. 
Antes quizera ·que .eJl.es estivessem ·de má fê; assim, oomprehendeTia çom mais 
facili!dade a sua attitude. 

ISr. 'Presidente, não haveri.a interesse Ide quaDquer natureza, q·ue me 
obrigasse a vir di~er desta tri!bpna qµe estou convenc•kLo à:e uma ·coUJ.sa ·sem 
~ est_ar. E da bôa razão ·do ,projecto de 1·.esolução da Commissão de Policia, 

(") Em ·explicação pe·ss·oal. 
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<0st©U tão convencido ©OlnO da miniha :j))l'Opria · eristencia mateTiaJ, ~OffiO de 
estar d'.allaindo ruq.ui. 

·Os co!<legas 1que divergem laibo;·a:m em 1!1'ma ,()oniusãJo; não verillficaram 
.que o art. 90 cria um •regimen especial, um sys!tem.a, um canon, u:ma regra 
imperativa pa,ra â re'llo•rma •da ICo.nstituiçifo. ;A. . Gonstit•1.i,içã0 da Argentiiaa, a 
dos trr:stados Unidos, constituições outras estabelecem os seus systemas. \Mas 
'º nosso, é systema proprio. E tê supertfüuo aip.péllar para wquelles syste·mas 
quando 'º no·sso nos é 1mposto in:JJplacav.elmente 'l'lela nossa Gonstituição. 

A nossa \Oonstituição, •Sr. [Presidente, ·deu ao Deputado, ao \Senador, ao 
representante da iNação, iso}adamente coo1si:derade, o direito de pro.por leis; 
recusou-lhes, porém, o de pr0<po.r reformas ·á Consti<tuição. O art. 9-0 não deu 

a o r epresentante da Nação, 1Senador ou De'PutaJdo, o direit6 'de constituir.; 
deu-l<lre af)'enas o de legi&lar. · (M'!/A,to 7mm.) 

Esse artigo creou ires entidades novas t.tue, s6, -poc1em to.car na Constitui-
·ç.ão - e sào a quarta .parte dos lDep1'1tados , a ql'l.arta 1pa1rte dos /Senadores, 
e os Esta,c1os da União, em numero .de dous t erços . 

.S6 essas enlidade·s lé •que prydem pro1por r eforma. A ssim, ·desaJPparece a 
'entidade Deputado ou Sei:;irud·or, tqu ando se trata: de ipro·por a r efor.ma, paira 
appare.cerem essas tres entidades novas - -o •q<uarto da 'Camaira, o quarto 
·do !Senado e os dous terços dos IEsta&o'S. 

O tSR, AooLP:rw !BEJRCIAMINI: - tSobr.e este ponito, rnão :ha duvida al!guma. 
O .SR. GII.BJ;JRTo AMAD0: - Mas, acode o nobre e talé ntoso Deputado 1pelo 

'Di&triJcto m'edera1, sobre este ponto não ha duviJda alguma. 66 essas entida-
.e,es po•c1em apresentar propostas, màs emendas ·quabquer IDeputa:do pôde apr·e·-
sentar. 

'Se assi<stisse razão ao honrado oollega e aos •demais •que <pensam com 
S. Ex., chegaria111os ao seg,uinte absur.do 1para 1q ue •chamo a attenção da 
Camara: 13 fillstado<s ela R epuiblica, <Rio tGra,nde, São Paulo, IMina:s, lBahia, 
Espirita .Santo, Sergipe, etc.; •5'2 1Depurtad-0s e 16 !Senadores não_ poderia,m, tfazer 
-0 que a cada um de nós, i.soladam·ente seria I'icito. 

Imagine-se que 14 Estados da União (dous terços) ou ,5;3 Deputa:dos (um 
quarto da Can1ara) ou 17 .Senadores (um quarto do S.enado) resolvam propot· 
como ·r etforma da Constituição apenas uma ligeira mo.dilffoação; acDrescen:tar 
ou sup~:i.rimiT, por exemplo, uma si.mples conjuncção, itnu e, entre duas .pala-
·vras ou duas pr-oposições; inragin.e-se que nem,, a essa con'juncção aJttin-
gisse a p·roposta a ser apresentada, mas a 'll<lna s•im,ples virguJa a s er suripri-
mida ou aocrescen.tada . ®ssa hyipo<these n os vae revela,r clarissi~uamente o 
:e-r1gano, o ·equiv-0co d-os meU:S •collegas. 

Para que essa <pro·posta ide reforma :fosse recebida, ·")ara ·qve tão si·mples 
·mo'd'i·'ncação 1)udesse ser ap.resentaJda, seria <precizo que em torno d:ella se reu-
nissem dous 'ter<}os dos Elsta àos, 53 De·pUtados ou 17 tSenado<r-es. 

Mas para aTJ·resentação daiquillo que os nobres Deputados denominam 
emenda, por mais laita que seja, tocando nos fundamenlos das ~diéa:s · essen:. 
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Ciaes da nossa vida social e da nossa. -0rgani~ação politica, bastaria a assigna7 
tura de um simples 1Deputado -0u 1Sena,c1or ! 

O nobre a:>ep1utado em uma siunp1'es emenda põ:de propôr ama,nhã: -
fica abolido o direito de propriedade ..• 

o !SR. ADOLPHO BERGAMINI: -.., :A!hi, trata-Ee de id:éa nova; affecta a Cons'1:i-
tuição. 

O S:R- GILBERTO AMADO: - Quero dizer: ad·iniHem .1ss·. E iEx . . que parlj. 
tocar. na CD'nsttiit.Iição são precizos os totaes numeri:cos minhnos a que alludo, 
essas novas untdades a que me refiro, crea,das a;>elo art. ·90. 

o ISR. ÁDOLPHO BERGA:Jl~Ll\1I: - Isso feito .•• 
IO !SR. GILBERTO iAMADO: - ... isso fei•to, pensam VV. IEEx., abre-se a 

.1r>orta: ca,da qual pôde .pro.pôr o que 1llhe aprouver; suscitar as questões mais 
profunidas e tomar as i:niJCiati'V(LS mais 1grav€S . .. .Aihi é que se ipa,tenteia o 

.eqiuivoco dos m.eus honrados coUegas; não querem vêr que to•da emenda é 
proposta. E nesse ponto, só nesse, quanto á technica, ré que estou em div,er-
gencia .COIIIl o protledo. 

0 iSR, lHEROUL.\NÓ DJIJ .FREITAS: - E' uma questão de .paia,YTaS. 
O ISR. GILBERTO AMADO: - Não é tanto assim. iPenso q·ue o pro'.ieCJto não 

devia falla,r em emenda, por<que o art. 90 da IOonstituiçiúo não aidmitte a by-
potbese de emenda; só admHte vropostas. 

'Ü >debate sohre a refnrma n~o se tra,va á luz do regímen •Commum do 
processo de legislar; trava-se em um regimen espe·cial; fere -se entre propos-
tas, proposta contra p~oposta, .nãq emenJda lá .proposta. Disse o 1r:wbre Depu-
ta,do por São .Paulo, meu eminentE; mestre, que a proposta e·ra •como que um 
projecto de reforma; estou em \\Iivergencia com .S. ·Ex., neste ponto. A 
Constituição, no art. 90, não usa ·pe nenhum dos termos da te.chnica fogisla-
tiva usual; não falla em resoiuç~o ", em "projecto ", o·u "prop.osição ", ,nã,,. 
emprega nen·h=a das palavras pe significação notoria na elaboração :(li..., 

leis; falla em "'proposta" ap.resentada, "'prOlposta" discuüda, "provosta" 
votaida. !Não se votará aJqui uma 1proposição, um '[Jrajecto; vota-se a 
"proposta"; tanto que o q•ue l,lerlá incor<poraxlo, lá /Constituição, 1depois 
dos turnos do processo especial dq art. l.lO, não é uma lei, ou uma resolução, 
mas "a proposta". 1(Muito bem.) 

Os nobres Deputados qflle lqfllerem ã viva força a facu1dade, que lhe foi 
nega,da pela Oonstituiçãio, de a,pre·sentar in.div~duaJmente emendas á proposta, 
se esquecem, pelo habito ide consii.\ieTar essa,s cousas Ido ;po.nto :de vista .pra-
ticas dos nossos costumes rpolitic6~, que o nosso sy,stema po:litco se ba,seia no 

principio representativ·o, que estair,nos aqllli em vkrbude de mandato, que so~ 
mos aJqui interpretes de füversa,!l ~m.rrentes da opiniãJo pubHca nacional. iPor-
que os commentarios da rua, a iI11'[J•rensa e nós mesmos, levados pelo empi-
rismo do dia que passa, recorihecemos a precaria ll'ealização do systema, 
wcabamos quasi por mos esquecer •pe que assim rpó'de ser na pratica, mas em 

!l:heoria não póde ser. Nã.o deixemos •q•ue a nossa bocca se entorte pelo usq 
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<lo cachimlbo; temos que leg.islar, pensando sob os ensi·namentos da <theoria 
e da ,logi:ca essencial :dos systemas. Quando ·5•3 'Deputaidos a;presentam u:mii. 
proposta de refor.ma da Constituição, entende-se, deduz-se, que a O·pinião, à 
Nação estrá trabalhada de tq,l manefra q'lle maricla para a;qui dnco•enta e tres 
dos seus repres.entantes rpre1porem a red'orma. A,presentwda essa pro·posta, 
cada DBputaido, cada !Senador, vaie á tribuna, diri.ge-se á Nação, vae de 
Deputaido a [)eputad.o, .grita nos ic.omicios contra essa 1propo.sta e suggere 
owtra ·pro·po·sta; se esse· IDeputwào 'encontrar '5•2 coHe.gas que estejam de aClcôr1do 

com elle, outra •proposta sera apr·esentada. Ver~·se -á assim outra corn-einte 
tão :forte quanto a primeira se apresentar a ãisputar o voto ,da Camara e 
a aip1lrovaçã,o de dous te·rços de vo<tos. Para i&so se estabeJeoem os praoos 
da discussão, se arrnrpliam e se· espera tol'Lo U!1l1 anno para a r.esoluçãio defi-
nitiva. 

A essa nova pro·posta, o proje cto ·de resoluçã,o do iRegimento chama 
.emenda, devia Clhamar proposta; ipnopo&ta contra a pr.oposta, 

o SR. ADOltP'HO BERGAMINl: - (Eis a:hi, V. 'Ex. condie:mna a techini:ca da 
ref.o•rma. 

O SR. GILBERTO ;AMIADo: - Da reforma? Náo . Penso que ao e:nvez de s0 
dizer ·emenda, devia se dizer proposta . :Mlas, :porque, V. Ex., iStr. Presidente, 
e os demais di•gnos membros da Mesa e o meu eminente collega e mestre, ·o 
Deputado por '8. lf>aulo, 'S•r. Her.culano de tFreita"3, aclrrnittirarrn a denomi•na -
ção eme111das? P'or que? Sei :hem a -razãio; lfoi :para que VV. E!Ex. não se 
ala:rmaimem, nã,o exti·anha·ssem, não protestassem contra esse jogo de pro-
irnstas, pensando q·ue VV. ·EEx. 'CO'!ffiprehe n•deriam a liberaliicla:de da sua 'Pro-

.. posição. 

Pensavam que assim VV. E:Ex. ficariam mais satisfeitos e não faHassem; 
mas VV. E®x., fanaram. . . (Risos.) 

'.Penso, IS-r . IP:residente, ter d·emonstrado p:or~ue ·voto pe1'o prajecto de r e-
soluçãio da Mesa; pe0nso ter convenci'do os nobres col!egais . 

o SR. ADOLPHO BERClAMINI: - Não co·:p.seguio 'O o.bjec:tivo oeollimado. 

o •SR. GiltBERTO AMADO: - Então, sou ll!m .hai'bd;tante de Mm·te. 1Sou dif'fe-
rente de VV. ffilEx. V. Ex. nãio está convencido? 

1() 1SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Infelizomell'te, não estou. 
O SR, GILBERTO AMADo: - E' assom.broso. AJcredite :.V. Ex. que com isto 

!faz um mal exit.rao.rdinario á miin·h:a smude. .(Ris.os.) 

o ISR. ADOLPHO BERGAMINI: - V. Ex. p6de vêr, praticamente, como são 
funàadas as d.uv~das que temos! 

Imagine que a proposta de refo·rma conistgne: " 'E' garaintido o dir.eito 
de .prop·r-ied:aJde" - a liás isso elltrá .na Çonstituição - "sa l'vos o.s •casos de 
de·sapropriação por ut!Hdade ou necessidade pubUca". Dese'jo emendar essa 
l}roposta, esse prodeoto, ou ·que outro nome tenha, mandando süpprimir a 
!Palavra " •UJtilidade". Quero q•ue a desapr.o•priação se veri.fique sómente no ·caso 
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de necessidade p11b1ioca. Não o .po'derei fazer, embora nã:o altere a Consti'tuição, 
não esteja :reformando nem me <prO([)ondo a refomnaT a ·c _o-nsti<tmição. 

o SR. ALBElR:rCO DEJ llfoRAES: - Não -é a,rtigo novo, 
O .SR. kDOLPHO BEJRClA:MI~~: - (Não ê artigo novo, não -é id-é-a 'nova: é, 

dentro da mesma id.éa, fazer uma rpe1qruena [imitação. LNão po·sso co.nsw'bs.tan-
'fiar esse meu desej·o em uma emenda. IS~ -quizer, terei de obter 5-3 assi"gna-
turas, sahi.ndo, 'Para isso, a coc·er bancadas. 

O iSR, GILBERTO AMADO: - !Não é nada disto. ~u não tenho culpa de 1que 
a Constituição não admitt.a ique o 1Dep11taJdo 1ndiviidualmente proponha reil'or-
ma. A Oonstituiçã.o r>ensa :que s6 a Nação por intermedio 1die fo•rças políti-
cas ponderaveis, mínimo de .5.3 Deputados, de 17 ISeµadores e de 14 iEJ:sta<los 
por suas 'legislaturas tem. o direito de lhe ');lro·por :reforma . .A!hi nossa Consti-
tuição -é sabia, d<efende-·se. O art. 90 é uma obra prima; sagraria o genio 
poli<tico ca Co-nstitu•inte, •se outros tantos títulos não o attestassem. 

E' a !Constituição 1que estaJbelece rque o lDer>utado não est'á â. altura de 'l)ro-
pôr inc1ivi'duaJ1rnente a r eforma. 

O ISR, ALBERICo DEJ MoRAES: - A estructura consti tu1ciona;l não p6de se,. 
abalada com uma emenda assignada por um s6 Depu.tado; mas, estando 
ve ncedora a idéa da reforma e apresentad'a essa idléa por 153 Deputados, che. 
gou a hora de to·da a :Nação se manifeEitar por intermedio de seus re-p·r:esen-
tantes. 

O ISR. ADOLPHO BIDRGAMINr: -· Imagforn V . Ex. se, mesmo no caso de desa-
propriação, e-nvez de "utilidaide ou necess1da<le", se dissesse "utilildac1e e ne-
cessidade" - as duas cous-as juntas. E:sse "e" iem imr>ortanda car>ital. 

O IS-R. IciERCULANO [}Jil FREITAS: - V. !Ex. apresetnado un1a emenda, essa. 
emenda ·ha de modiricar a CO'ns1;ituição ma1s ou menos do que a mo·d:iJ'ica a 
€lnencla ·co,nticla na proposta. E1' sempre uma modificação na Constituii;:ão. 

O Sn. AnoLPHo BIDRGAMINI: - -E stou em desaccôrdo: uma emenda ao 
projecto -pôde n ão ser á Constituição . 

O SR. GILBERTO AMADO: - 'V. Ex. red'ja uma ·contra-proposta e 'V·enha 
para a Ca.mara pleitear a sua adhesão. lP·orque a Constituição, por .mais 
consideração que dispense aos peputados, o que quer saber é -da corrente 
subs-tanciall que sulca a or>iniii.q da !Nação. -De -outra f6rma, como disse o 
1101're Deputado ·por São Paulo, uma palavra illuminada, um magnetizador, 
poderia em um instante a rrancar_ á Camara, um voto imprevisto; ao passo 
que a exigencia de 53 assignaturas é uma garantia de que a Nação está 
sufficientemente trabalhada. 

O SR. AnoLPHO BJDRGAMINI: - A emenda pôde ser no sentido de se 
approxima1: mais (~a Constituiçij:o ou até de mantel-a. 

Imaginemos outro caso, figL1remos a hypothese da Pr9posta de refor-
ma trazer um artigo: ":Dar-se-1'1a o habeas-corvus sempre que alguern sof-
:frer prisão". E eu quero ap·resentar uma emenda, accrescentando: "sof-
frer ou estiver na immine ncia de soffrer". A1JProxl.rria-se a emenda da 
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Çonstituiçij_o actual e, no emtanto, estou impedido de oHerecel-a, porque 
llão tem ,53 assignaturas. 

o SR. GlLBElRTO AMADO: - Que quer V. Ex.? Não sou eu quem im-
lJede; é a Constituição querendo defender-se. 

Sr. Presidente, penso ter dito o que tencionava, na justificação do meu 
P.Onto de vista. 

Como accentuei de comego, não .posso entender a mentalidade dos . pre-
zados -collegas, que discordam <le mim. Tive de fazer violencia sobre mim 
l~'lesm.o, sob a coacção encantadora que se cre ou nesta sala com a palavra 
do nobre Deputado 'por :São ['aulo ~ara fal1ar, por estar -convencido de 
que em pro'b:lemas de tal natureza, todos devemos trazer pa ra aqui o m a -
xim.o que tivermos em nós de sinceridade, com o pensamento na grandeza 
da Patria. (,1J1'iiito 'bem; muito bem,, O qraclor é cumprimentado) . 

6 Sr. João Santos: (*) - fü•. Presidente, vejo que o •proj.ecto da Com-
missão de Policia desta Camara, relativo lás 1IJ.oirmas l'eg1:1ladoras da discussão 
. e vot<J,ção da esperada revisão constiJt1ucional, está victori•oso e· já tem a 
sua dis·cussão encerrada. Isto n ã o obstante, eu me animo a usar da pa -
lavra para, em ex·plicação pessoal, na fórma do Reg.imento, escla•recer as 
minhas opini0es, emittidas em resumidos apartes que tomei a liberdade 
ce proferir, acePca do importante assumpto O['a em deliate, quando 
discursavam os oradores que me precederam. Dentre os casos regulados 
pelas alludidas e pojectadas normas, dous, ·principalmente, levantaram sé-
rias celeumas e têm motivado grande divergencia e severas criticas. 

O prim·eiro versa sobre o modo por que o .Deputado vae colla borar mi. 
revisão da nossa Constituição FederaJ!. 

O segundo é concernente ao quoru1n necessario pa ra servir . de base á 
verificação <los dous terços de votos exigidos pela citada Constituição para 
a app,rova ção definiUva da proposta de sua revisão. 

Eu declaro, desde já, •que a minha divergencia versa so1:.re a primeira 
hypothese. 

Assim . a disposição do artigo 8° do pr0jecto em debate prohibe a aceita-
ção. <l~ emendas que não sejam subscriptas ·pela quarta parte dos mem-. 
bros da Camara, tal como a Constituição exige pa,ra a aceitagão da ·pro-
P.Osta de 11evisão. Não posso aceitar, Sr. Presidente, essa disposição prohi-
b~tiva .porque della decorrem lamentaveis e condemnaveis effeitos de ordem 
legal e de ordem moral. 

Os effeitos de ordem moral se o];)jectivam na dura necessidade do Depu -· 
tado, que quizer apresentar emendas á proposta de revisã o, ir implorar 
para essii.s emeRdas a assignatura de cincoenta e d:eus collegas, reconheeen-
do a deficiencia de autoridade do seu mandato. 

E tan.tp mais anomala e injustificavel se me affigu.r ai essa prohi'biçã.o· 
q;uant:o a Constitujgão assegura a cada D eputado o uso da mais ampla; 
.Qfitica. ás idéas constantes da proposta de revisão . 

(*) Em explicação p e·$ ·oal. 
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Considero aquerla prohi1:1ição sobre a emenda unipessoal um cerceamen-
to regi·mental do exercício elo mandato legislativo, ' a liás, amplamente asse-
gurado pela Constituição, Dir-se-ha, talvez, que essa restricção é imposta 
'P,ela Constituição. Ora, ·é exactamente isso que eu contesto e passo a evi-
dendiar. 

Comecemos por estudar o artigo 90 ela Constituição de 24 de Feve-
reiro: 

"A Constituição poderá ser reformada, por iniciati'va do Con-
gresso Nacional ou das assembléas dos Estados. 

§ 1.° Considerar-se-ha proposta a reforma, quando, sendo apre-
sentada por uma quarta parte, pelo menos, dos membros de qual-
quer das Camaras elo Congresso Naicional, fôr aceita, em · tres dis-
cussões, por dous terços dos votos em uma e em outra .camara, 
ou quando fôr solicitada por dous terços dos Estados, no decurso 
de um anno, r epresentando cada Estado pela maioria de votos de 
sua Assembléa. 

,§ 2. 0 Essa proposta dar-se-ha por approvada, se no anno se-
guinte o fôr, mediante tres discussões, ·por maioria de dous terços 
dos votos nas duas Camaras do Congresso. 

'~ 3.0 A proposta approvada publicar-se-·ha com as assignatu-
ras dos Presidentes e s 'ecretarios das du as Camaras e incorporar-
se-ha á Constituição como parte integrante dellla. 
. 1§ 4.º Não poderão ~;er admittidos como objecto de deli'beração 
no Congresso projectos lendentes a abolir a fórma repul:llicana fe-

, derativa ou a egualclade de representação dos Estados no Senado." 

Em face das dispo_siç;ões constitucionaes ora transcriptas verifica-se 
que a iniciativa da revisão cons-ptucional, entre nós, póde emanar: 

a) ou do proprio . Congresso Nacional; 
b) oci das Assembléas .L egisl,ativas dos Estados. 
No primeiro caso a propoi>tp, deve ser subscripta e apresentada, pelo 

menos, !];leia quarta parte dos membros de cada Camara; no ~egunclo caso 
ena deve vir apoiada por dous Ü)rços elos Estados, representados pela maio-
ria de votos de su as Jegislatur~s locaes, manifestados no decurs-p de um 
anno . 

Esses são, entre nós, os requisitos essenciaes e os meios !egaes para a 
iniciação da ·revisão constitucionf!.l. 

-E' esse um dos dous ponto') de commum entre os processos de revi-
s ão consagrados nas Constituiçõe:e norte-americana e lbrasi!leira. 

Uma vez utilizado qualquer desses meios de iniciação ou propositura 
do projecto ele ·revisão, seguenhs·e- lhe as discussões parlamentares e, ao 
meu vêr, como consequencia log\ca do direito de <!ada Deputado discuti!-o, 
o não menos respeitavel ele emendai-o. 
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Approvada que seja a pro·posta na sessão annual legisla tiva de sua 
üniciação, aguardará ella a sessão immediata para ser de novo votada e in-
corporada á Constituição caso obteruha de novo a a pi;>rovação de dous ter-
-ços de votos em cada Camara. 

Podemos assim, Sr. Presidente, distinguir dous p eriodos no i;>rocesso 
normal e legal da revisão constitucional. 

O primeiro é o da p·ropositura, o da phase eml:iryonaria da revisão; o 
segundo é o da sua i:q.dividuação ou rigidez. O primeiro i;>eriodo corresi;>on-
de á phase da apresentação e discussão e consequentes alterações i;>orven-
tura feitas ao texto iniçia)l da proposta de revisão,. 

O segundo periodo corresponde á phase · da ratificação dessa proposta, 
certamente já discutida, emendada ou não, mas api;>rovada na sessão an- · 

ter'ior por dous t erç;os de v otos em ambas as camaras legislativas .. 
Desde que, .Sr. Pres1dente, a Constituição· vigente não vréde expressa-

Tnente a !faculdade de emendar-se a proposta na s·ua prime~·ra phase, me i;>a-

!rece que da autorização exi;>ressa de cada Deputaao fü.scu.til-a decorre •natu-
ra.Jmente o d>ireito de emendM-a, 

O 'J.'.}ro'jeoto · de resolução ora em deba,te sobre as normas regimentaes para 
-discussão e .votação d.a .proposta de revisão, p01~ém, só 1permitte emendas a 
essa proposta quando estas !forem· aipoiada;s pela quairta parte dos memibros 
da. Cama·ra, o que equiva:le a cC>nslderal-as s·wb-propüstas. 

A contrario sensii, lê claro !que e·mas ·veid'am a a,piresentação de emendas 
swbscr iiptas por um Deputado ou 1por um numero infer1o·r a cincoenta e tres 

T eipreseintaintes, tal .como a ConstituiçãJo exige imra a \i!niéiação da proposta. 

Essa inte11pretação eiquivale a considerar sempre rfoiàa a :propo1sd:a inicia l 
de revisão, é, portanto, es<tá ~nsu~c!aptivel de quaesq:uer mo'difi•cações, senãü 
por substittii~ão, porventura, proposta: pelo numero de Depu.tados ex:mtamen-
:te precizo para ser acceita e julgada objecto de deliiber.ação a proposta inidal. 

Ora, esse racio1cinio não · s~ me aJfigura fogico . 
Certaimente no segundo <turno, isto é, na segurndà sessão ·legisrativa a pro-

posta ·de revisã;o, porventura, aipp·rovada na sessão anterior, não é suSoceptivel 
de alterações; é absoQutamente rigida. 

JVI:as, se o p.roj·ecto em idebate a Julga sempre assi,m, em rquàlquer d1e seus 
turnos .consti:tuciol!laes, para ser logi-co deveria irepellir . q·ual•quer modifica-
ção, wté mesmo por substituiçãio, apoia!da embora ·pe1o 'l1U1mero sufficie·nte de 
.Deputados reclaJmado pela. :constHuição paira a iniciação da prop·o·sta. 

Realmente, ou a propo·sta 'de revisão é rigida ou não é. 
Se é rigida nfw pôde sofillrer modifica9ão ou substituição em •hi.po1hese 

a lguma; se nã;o é, pôde ser BJ11e1·ada por em'enda de qualtquer DeJ}utado, no 
exe11cicio .Ieg·itimo do seu ma,n1d1ato, sem nenhun1 inconveniente, aité pol'que 
.o· díssi:Mo ir'á àer re&oivido· rpeli ·maio'.Fia a,rô,s aous terçoi; de vótos, como pre-
.ceitua a Constituiçã o, · 

Nestas ·condições .não se me afigura regular .o cer.ceamen-to, por . effeita , 
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de méra disposição regimental, da !funcção constitucional de legislar, inheren-
1e ao exercicio do mailldato. Sr . Presidente, o met!hodo de r·evisã,o ;i,clor>tado' 
pelo nosso estatüto de 24 de Feveretro se afasta àos systemas conhecidos· 
de reforma constitucional, adoptrudos peios paizes cuja fórm.a de Gover.n0 nos: 
servi.ram de modelo. 

O systema argentino, previsto no artigo 30 da Gonstituiçã;o Argen1ina,, 
submette qua1'quer alteração constitucional, porventura .decretada pelo eon-
gresso Federal, á rwtifi!cação de uma 1corn>tituinte esp·ecialmente convo:cacla. 
1Ja:ra esse fim. Cel't-amente esse não é •o systema ad:optado pelos nossos. 
constituintes rep·ublicanos. 

O methodo de revisão consfitUJcional d:a America do Norte é igualmente-
muito difforente, a começar pela adopção do principio fundaimental da sepa-
ração do 'l?oder Legislativo ol'dinario do [Íoder constituinte. 

diz: 
E' o que nos ensinam varios pwblicistas inclusive o Duo de Noailles .que 

"A separação do poder oonstituin,te do pocler legislativo, 1wi durr 
traços mais oaraoteristioos e unia das dlisposições oapitaes das insti-
tuições a1nerioana.s . .. " 

Sabre o pro·cesso da revis~1o nol'te-americana, ainàa ensina, 0 referide-
pubHcista: 1 

"A iniciativa das •:q•ropostas de emendas per,ten<ce ou a0 .Congres .. 
so Federal ou aos Estados particulares, mas nenhuma proposta de-
re'Visão será acceita S~) üaus terços dos membros de cruda Camara., 
do Congresso, ou dous <terços das legislaturas locaes, ·não a app<ro-
varem. 

Além disso, embill'l,l a proposta obtênha a ciifra de votos neces-· 
saria, não fü'Lquire força legal senão "mm a adihesão dos tres <quartos 
dos Estados, por inter+nedio de suas J.egislatU1J1as O!ll pCYr convenções: 
especiaes, ·Confornne o pongress0, Federal resoliv:er. 

IEm verdad.e, qurunfio o povo é chamado a ratifi<car üirectamente 
e pelo sucf'fragio unive1·sal a r.ev.isão ,con.stitucional, o V•Oto versa so-
ibre o conjuncto, por si'fn ou por não, sem modificações possíveis. 

O po·v0 soberano se vê assim. condem.nado a essa alternativa: ou 
'.[.lara acceitair a revisão approvar innovações co•ntrarias lás \Suas ideias ,. 
ou para não homologar taes innovações repellir a r.evisão, cu,ja ne-
cessidade ~oi reconheci<,ila. 

€,orno se vê, 0 methodo (:le revisão da Const1tuiçã0 norte-ameF~cana é , 
substancialmente dHlferente dq que foi adoptado pelos nossos coi1sti11lintes. 
de 1891. 



- 79-

·A constfüuiç'ão nor.te"arnerkana p.re.vê duas ihipotheses . de inicia9ão da 
propt'Ysta de •revisão: a) ou :pelas . ca<maTas fed•era:es 1com a,pprü"vação dos dO'Us 
terços ,éf.e se.uR mflmi!Jros: b) o•tt- oor do·us terços dos Estados, mediamte mani-
festaç.ão ida maioria de .suas · J.egisla1turas. • Uma ivez preenchida qua;J.q.uer des-
tas ·d'orma·lidad'es, é •considerada acceita a pro·Posta de revisão, a qual se torna 
rigi.da, passaindo assim a ser ojijjeoto de deli'beração . defi.nH:iiva ou a.os ,1res 
q·uanos dos 'Estaidos, por intermedio de l'!Uas assembliéas, ou de •conV'enções 
é'speci'aes, cünv.01ca.das para resolverem o çaso, •conform·e este ou wquelle meio 
:fôr ,prelferi'do pelo Congresso Felderal. 

Com-0 entre os rnOI'te-am,ey-i1canos, tambem en1re ·nós, não pôde ser acceita 
'P•ro;posta que -cogite de lm'Ulda;r a lf6rma repuihlilcana ld'e governo ou tente 
abo!rj,r a i.gua;ldade de representação dos Estaidos :no !Senado. 

!Na <America do No;rte a .prolIIlJUJlgaçã:o da revisão é -·feita pelo Depa.rtamento 
do Estado.. emq·uanto, en1.re nós, é effectua:da pelos mem'!J.r.o.s da Mesa das 
Camaras Federaes. 

, Da eJGpo:sição q.ue acrubo de fazer do metho:d.o de <revi.são, previsto no 
airt . 5º da Constit'lllção ·norte-americruna, se V'erifica q.ue mm:huma formalidade 
ê . imposta por esse •codigo. 1p.o,qi1Jco fu.nda<me~tal á ~niciart:i<va de s ua Teivisão. 

O projecto ou a proposta de rev.isão pôde ser aip·resen<taida por q:ua}quer 
representante, mas s.ó se1'á ãciceita se fôr aI>p·rovada por dous terços dos 
votos de .cada uma .das camaras federaes; ou, se tiver inicio nas !egisliatwras 
dos 1Estac1os, é ine-ceS'sari·o 1q.ue se-ja approvada por maioria de votos n•os dous 

terços .dos ·Estados, representados p'Or suas legislaturas. 
Ora, ruhi estiá; para a in<iiciaçãio nenhuma exigenoia extra.OI'dI·na:ria é d'eita. 

Ella 1p6de :Pa:rtir, 'quar nrus camwras lfe'de<raes, quer nas focaes, de 
um .só reI>resenta;nte. iNo primeiro caso, porem, pa.ra a sua approvação ·é que 
se faz mister a manifestação de dous .terços de votos tavoraveis, em oada 
uma .das camaras fe:deraes. !No segundo caJSo já ·o oriterio da rupprovação 
não tem por lbase . sómente o numero de votos .super·ior ao da _ma:ioria idos 
membros d.as 'camaras locaes, mas s-im essa maioria deve ser ID!anifesta:da nos 
dous terços d.ais legislaituras dos IE•stados. 

'Como se v·ê, 'º syiste:ma adaptado pelos nossos cons·tituin.tes de 1891, 
consagrado na Oo·nst1tuição de ~·4 de ,F'evere'iro, '.diffor.e substancialmente do 
methodo ide revi.são constitucional norte-wme-ricano, à.e modo que não pode-
mos invocar as praticas da revisão desta CO'IJ.stituição ·em busca de subsidios 
para um;a exacta interµretação do texto em ap·reço, daquella nossa Const itui-
ção política .. 

'rifas .fica, em todo caso, evi:denoiado que uma vez satisfeita a ex:igencia 
constitucional da qrua:rta parte dos membros de qua;~qiuer Idas noss·as ·cáma:ras 
fe-deraes no apoiamento da p<roposta .inicial de revisão, essa . pro•pos~a é ac-
ceita e seguirá os seus . turnos regulares, e nerrhUJma disposição ·cons.tituciona l 
limita o dil'6ito consagrado do Deputado •discutk e emenda r a mate ria, cons -

6 
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tante da .proposta de revisão, ficando, aJfinal, esta e as emendas, porventura 
·a:presentadaS, sujêitas aos dous terços dos votos dos mem]:}r.os daiquellas Ca-
maras. 

Esse lê o rpriméiro :petiodo do ç.urso regular d:a. 'P·rO'psta de 1revisão, cor-
·respondente á phase de iniciação, ao estado em:bryonaJI'io, susceptivel de mo-
did'icaçÕes d•urante o tempo. de uma sessão legis!a;üva, 

A esse iperiódo segue-se o outro q ue rubrange a .sessão rregislativa imme-
·diata, correspondendo ao 'Período de indii!Viduação e ri[Jidez da proposta de re-
visão anteriormente adopta:da, de sor.te que a:s medida;s, 'PO:rrventura, a,pprova-

<las, não podem mais su'IJIPortar alterações; é o .período da ratid'icação iilorte-
.americana, em q'lle ou se wcceita tal como foi apir>rovada a pro.posta de re-
vi.sao, ou se a recusa em bloco, de a.ocôrdo reoro o diSJ>osto no § 2° do airt. 90 
Çla nossa OonsUtudção F ederal. 

PaJSso agora, .Sr. Presidente, a opinar acerca da questão rela'ti'V'a ao quo-
r111m sohre que se ~deve contar os dO'lls terços dos votos exigidos pela cita.da 
constituição para approvação aa proposta de revisão. 

Ne;ste ponto, Sir. J?lresidiente, folg.o de confessar lq'lle estoú de inteiro ac-
cõrdo com os defensores do rp.rO!iecto das normas regimentaes reg.uladoras da 
discussão e votação da proposta de revisão constiltudonrul. 

Isto é, eu penso que, exigindo a Constituição de 24 de Fevereiro a apipro-
vação "por dous terço.s dos vot?s", estes devem ser contados so]:}re o numeiro 
de representantes sudlfidente pa;ra a respectiva Camara installar-se e d)unccio-
na.r Jegalmente, como corporaçiio legislativa, ·e neste caracter deliberar. 

iBem se vê, 1que, ~de •confor.rr4dade com semelhante interrp.reitação, n ão ficam 
computaido.s os reprooentantes pmsentes nem as 'Vagas .pol'."Ventura existentes. 

DJaro é. reailment:e, lque O representante da [Nação SÓ tem " v oto" quan-
do reunrn.o ao~ seus pares em p'llmero sufficiente, para deliberar. 

IF6ra dahi, terá eI1e immunidaides, :prero.gativas, mas, certamente, não 
terá "voto", não deliberará. 

Enrcon°tro, 1Sr, Fresiden.te, a uto.rizaJa:o alpoio a esse modo de intrepretar 
no3 ensinamentos do em1nente publicista italiano MíCeli, quando nos ensina : 

"Aipós termos ·fallado da cifra do quorum é ·preclzo estabelecer 
outra. questão, isto é, a de oaiber se elle deve ser propo1•cional ao 
nuanero ·dos mt"IIlbros elfü'ectivos ou ao numero legal doo m·amlbros; 
ou melhoir, se e.Jle deve ter por base o numer.o dos membros de que 
e. assembléa odeva se comPoOr em virtuode da dei~ig•nação legal ou se 
deve ter por base o nipmero dos membro.s que se aC':ham em condi-
çõe~ de participàr effe:Qtivamente ás Jfulicções da.s assemi!Ylléas, exíClui-
das por consequencia ,as vagas existentes, os te]'.>resentantes eleitos 
mas não reconlhecfafos, os representantes ausentes por molestia ou 
licenciaidos. 
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Ora, em confonrhiclade com o .principio de que o qworúm deve 
inspirar-se no sil~noio ou incerteza d.a le,i, nós cremos que elie deve 
tomar vor base o numeto ào8 mernbros effectivos e nã.o o nwmero 
legal'°'. 

E', .Sr. P·residente, o que eu tinha a dizer em· justificativa do meu voto 
,;obre algumas das disp0siçêíes ão prc.jectc. de ll'esolt1ção em debate. Muit"o bem; 

1nuito bem, O orador t! abraçado vor varios seus colleuas.) 

SESSÃO DE 11 DE AGOISTO DE 1924 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO 

N. 1 A - :L924 

Estabelece normaes vara •a cl1>7;,ate da proposta de reforma da .Constitwição; 
tendo varecer da Com.missão de Policia, com su'bstitutive ao proje-
cto e ás emendas apresen5adas em discussãÓ wnica 

:A Commissão de Policia, tendo examinado attentamente as emenãas 
offereoidas em ·plenario ao projecto de resolução n. 1, que teve a honra 
<le formular com o escopo de additar ao Regimento Jnterno da Camara nor-
mas regedoras da elaboração .Jegislativa da reforma da Constituição, vem 
enunciar o seu sentir solbre e11as. 

A emenda n, 1, do Sr. Deputado Adol1:i,ho J3ergamini, ' encerra um sub-
.istitutivo do projecto, onde se alteram nn!ito .aos dispositi'ves deste, manten-
do-se, porem, a sua estructura essencial. 

Parece á Commissão lque são aceitaveis, pela .sua melhor adaptação. 
ao systema do nosso estatuto interno, algumas das medidas nesse sub'stitu-
tivo contidas. 

No tocante, porém, á iniciativa de emendas á proposta originaria de 
reforma constituciona!l, a Commissão entende que deve ser mantida a exi-

igencia .do artigo 8°, do projecto p ·rimi.tiv.o, ·porque, ·como resultou d:o brilhan-
te e e~haustivo debate que ella srnicitou no plenario, essa exigencia lança 
Taizes no texto constitucional, e foi inspirada ao legislador constituinte pelo 
·salutar empenho de difficultar as reformas do nosso estatuto .fundamental. 

iEm um systema de constituição rigida, como o ·;que adop.támos, a intel-
ligencia dos dispositivos que disciplinam a revisão constitucional não podia 
conduzir a orientação •outra que não a compendiada naquella disposição re-
gimental. 

No que respeita a outras modificações sobre a composição da Commis-
:são Especial de 21 memlbros, tanto na fórma do escrutinio para sua elei-
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:ção, como na Tepresentação ob1:igatoria nel!a ·de todos os Estados da Fe-
deração e so'bre a ordem das discussões, o substitutivo encerra detalhes-
-convenientes _que estmvam uns no espirito da reforma_ e outros na lettra .• 
do Regimento vigente, notadamente os que concernem á iista incompleta. 
para escollha dos mem'J:lros daquel!a Commissão, afim de que ficasse asse-· 
gurada a _representação da minoria. 

A Commissão julgou conveniente elaborar um substitutiv;o de sua au,-
toria, no qual se . fundissem as medidas do projecto .n . . 1 e .as modificações: 

da emenda substitutiva !Bergamini, que se lhe afigura:m aceitaveis, e tem· 
a honra de submettel-o, com este parecer., ao aj:to juizo e ao voto da Ca-· 
mara. 

A emenda n. •2, ·tambem do Sr. Deputado A. Bergamini, contém uma. 
sug.gestão salutar, mas iI11cabivel como disposiç.ão permanente do !Regi-· 
mento. 

Consiste o alvitre nella proposto na audiencia do Instituto dos Advo-
gados Brasileiros sobre a proposta de Reforma Constitucional com effei-
to suspensivo da discussão desta durante o prazo de trinta dias assigna-
do para o pronunc.iamento daquella douta corporaçã0. 

®', sem duvida, preciosa a contribuição tque poderá trazer ao Poder 
Legislativo aquelle 'Instituto, onde se encontram as mais altas competen-
das juridicas do paiz, mas fl' fórma e opportunidade dessa -collab'oração é 
materia que poderá ser mefhormente regulada ·pefo proprio •Instituto, ou 
pela ICommissão Parlamentar preposta ao exame da revisão constitucional .. 

Quando fosse possivel inçluir aquella audiencia, cwja utilidade não pôde· 
ser contestada, em um dispositivo ordinario do Regimento, o prazo desi-
gnado na emenda seria ina,p.missivel por ser tres vezes maior do que e> 
termo improroga.\,e1 marcado para o parecer da Commissão '.Especial e mui-
to superior aos prazos regim,entaes para as emendas dos Deputados e parà. 
o andamento da proposta. 

A Commissão · sente, por esses motivos, não poder opinar pela appr,o-
vação da emenda e propõr a sua incorporação , no substitutivo que elabo:... 
rou. A emenda n. 3, da propria Commissão de Policia, envolve apenas ma-
t-eria de reda:oção •para ·oorrlgir esse senão do .projecto n. 1 e está preju-
dicada pelo substitutivo, ora ,apresentad_o, onde a correcção foi operada. 

Em synthese, é a Com~issão de Policia de parecer: 
1.0

, que se substitua pelp que se segue o projecto n. 1; 
2.0 , que sejam por isso consideradas prejudicadas as emendas nume-

ras 1 e 3; 
3.0

, que seja rejeitada a emenda n. 2. 
Substitua-se o texto lntE;ig·ral do projecto e das emendas pelo seguinte~ 
"iA Camara dos Deputa~los resolve: 
Art. l.º 'Serão incorpor13.da.s ao seu Rggimento Interno, como secção-

I do capitulo LI do titulo Uf, da sua segunda part-1;l,_ as seguintes disposi-
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-ç.ões, convenientement~ numeradas e sob a epigrap'he Da reyorma coristi-
turJional; 

Artigo. A Constituição da Republica só poderá ser re.formada por<-ini-
·ciativa do Congresso Nacional, ou das Asseml::iléas Legislativas dos Estados 
{Co11stituição, art. 90). 

,~ 1.° Considerar- se-·ha 'Proposta a reforma por iniciativa .do Co.ngresso 
Nacional, quando apresentada por uma quarta parte, pelo menos, dos mem- . 
IJ:iros de' qua1quer de suas Camaras (Constituição, art. 9-0, e paragrapho 1°, 
in principium). 

§ . 2.~ Considerar-se-ha proposta a reforma 1JOr iniciativa das Assem-
1:iléas do& Estados, quando fôr solicitada por dous terços dellas, no decur-
so de um ann.o, representada cada uma pe~a maioria de seus votos (Con-
stituição, &.rt. 90 e paragrapho · 1.0 , in fine) . 

. § 3.0 :Não será admittida pela mesa da Camara dos Deputados, como. 
objecto de aeliberação, proposta de reforma da Constituição contendo dis-
rposiç:ões tendentes a abolir a fórma repubHcana federativa, ou a egualda-
-de da repre::.entação dos Estados no Senado (Constituição, art. 9,0, para- . 
·grapho 4°). 

Artigo. :Recebida pela mesa da Camara dos Deputados a proposta de 
.reforma da Con.stituição da Repu'l:llica, será lida á •hora do expediente, man-
dada publicar no orgão of.ficial da Camara e em avulsos, que serão distri-
buídos por todos os Deputados, ficando sobre a mesa durante o prazo de 
<lez dias uteis para receber emendas de primeira discussão. 

,§ 1.0 Dent:ro das 48 'horas seguintes á leitura official da propqsta de 
reforma da Constituição, Berá eleita uma comrnissão especial de vinte e um 
membros, um de cada Estado, inclusive o Districto Federal, á qual, rfindo 
aquejl!e prazo, a mesa da Camara enviará a ,proposta e as emendas que 
houverem srno recebidas. 

,§ 2.0 Para a eleição da commissão especial da reforma <:onstitucional 
-cada Deputado apresentará cedula <:entendo nomes de representantes de 14 
Estados, assegurada, assim, a representação das minorias acaso· existentes . 

. § 3.0 As vagas na commissão serão preenohidas por eleiçã o que se rea-
lizará dentro de 48 ·horas contadas da sua verificação. 

§ 4. 0 A' commissão especial da reforma constitucional incumbe, dentro 
do prazo de dez dias, a contar da data em que a recel:Jer da mesa da Ca-
mara, apresentar parecer sobre a proposta da reforma e sobre as emendas 
-de primeira discussão, .opinando .a favor ou contra, não podendo offerecer . 
novas emendas, e, nas mesmas condições, dentro de cinco dias, sobre as 
-emendas offerecidas, á mesma proposta, nas discussões subsequentes. 

Artigo. Findos esses prazos, com ou sem parecer, irão a propost~ e 
-emendas, se houver, á impressão e entrarão <:onjuntamente em ordem do. 
dia 48 horas depois de distribuídas em avulsos pelos Deputados. 

: Artigo: A proposta: de r eforma constitucional tem preferencia sobre 
as proposições da lettra e) do art. 221 do Regimento Interno. 
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ParagrlJ-pho unico. Dura1'á cinco ;:ti.oras a ses13ão em cuja ordem do 
{lia figurar materia relativa á revisão constitucional, sendo prorogavel e P,O-
·dendo"se v0tar a provosição pri:p.cip:al, ou a,s a.ccessorias, nas prorogações. 

:Artigo. Qualquer proposta de •reforma da Constitutçãe da Re•puj:>l!ica 
terá tres discussões (Constituição, art. '90, paragraphos 1° e 2-0 ). 

§ 1.0 A proposta de reforma da Constituição apresentada p•or ~ma 

quarta parte dos meml:lros de quail.quer das Camaras do Congresso Nacio-
-nal será considerada na propria sessão legislativa em ·que •houver luga1· 
(Constituição, art. 90, paragrapho 1°), ficando prejudicada se não fôr ap-
provada em todos os termos nas duas Casas legislativas. 

§ ·2.• A proposta de reforma da Constituição solicitada, no decurso de 
um anno, por dous terÇ}OS das assembléas •legislativas dos .Estados será con- ,_, 
siderada em a sessão legislativa do anno seguinte (Constituição, artigo 90, 
paragrapho 2.0

). 

:Artigo. A proposta de reforma da Const•jtuição da Republica será con-
siderada englobadamente na primeira e na terceira discussões e artigo, pa-
ragrapho, numero ou alinea de per si na segunda discussão. 

,§ 1.º Na primeira e na terceira discuss·ões cada Deputado tem direito 
a fallar du·rante duas horas, em uma ou em duas vezes, e na segunda po-
derá fallar duas horas, de uma vez, ou dividindo esse tempo pelas va.rias par- . 
tes da proposição que desej~ discutir. 

§ 2.0 Ao relator ou ao men,bro da commissão especial que o substituir, 
é licito replicar, nos prazos ~ue cabem a cada Deputado, a qualquer orador. 

,§ 3.0 Nenhuma discussãp será encerrada emquanto ·houver orador in-
scripto com direito á paJavna. 

§ 4. 0 O intersticio minimo e indispensavel entre votação e qualquer 
act0 inicial da discussão su:qsequente da prop.osta de reforma da Constitui-
ção será de 48 horas. 

Artigo. iE' licito apresep.tar emendas á proposta de reforma da Con-
stituição, desde que não infrinjam o disposto no paragrar>ho 3° do artigo 
1°, em qualquer de suas di~cussões. 

Artigo. Para recelJ'er emendas ificará a proposta de reforma consti-
otuqional sobre a mesa dura,1te dez dias uteis na 1ª, cinco dias uteis na. 2º 
e tres dias uteis na 3ª discµssão. 

§ 1.0 Em qualquer das discussões em que é facultado apresentar emen-
das, nenhuma será recebida pe!la 'Mesa sem que esteja assignada pela quar-
ta parte dos membros de que se compõe a Camara. 

,§ 2.0 As emendas serão lidas no expediente da sessão immediata á ter-
minação do pra;;:o para seu recebimento e enviadas á commissão especial. 

§ 3.0 Toda emenda dev~rá ser redigida de fórma a ser incorporada ' á 
proposta sem dependencia qe nova redacção. 

,§ 4 .0 A emenda suvp~·essiva de dispositivos da Constituiçã-0 p_roporá a 
-€liminação integral de um texto ou artigo, 
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5.º A emenda modificativa ,deverá co~ter a altera,ção suggerida ao 
ou artigo sob a fórma de, um s~bstitutivo ao mesmo texto ou ·artigo . 

,§ ·6.º A emenda additiva será um novo artigo a ser incorporado á pro-
po~ta àe r e'forma contendo m a teria, nãq traFada nos demais artigos ou 
tex\ os. 

§ 7.º A Mesa da 'Camara Elos Dep,uta,dos só aceitar~ emenda .- addi-
tiva, \ m'bstituti'va, moài:ficativa ©U sUPJ?re15siva .,....- pom a re!iacção defh:ütiva . 
do tex\ o, artigo, paragrapho, Ill!lrnero ou alin!'la a que se reportar. 

:§ '8°.0 O parecer ,sol:/re as emendas de :a• d·iscussão, nesta, e na 3" ap-
provadas, soffrnrá uma discussão especial. 

§ 9:.• O parecer sobre as emendas de 3" dis.cu9são, ·nesta e na dis-
cussão especial approvadas, soffrerá mais uma segµn,da discu;;9ão especial . 

§ 1.0 . Na discussão do parecer sobre emendas de 2• e de 3" discussõef! 
cada Deputado só poderá fallar uma vez e pelo temp,o de uma hora. 

Artigo. A votação àa '.proposta será sempre pelo procei;so nominal e . 
eme;nda por emenda e, .quando esta contiver mais de um, artigo P,Or artigo, 
só se considerando approvado o artigo ou a emenda que tiver a s,eu favor 
dous terços dos votos dos membros pres,entj:ls á s,essão r ealizada com o quo-
rum indispensavel para as deliberações da C:;tmara. 

Artigo. No momento da votação só 'é permittida a :pa lavra, uma wez . 
para encaminha!l-a, pelo tempo improro.gavel de 1'5 minutos, cabendo ao re-
lator do parecer ou ao membro da commissão, que em seu lugar fallar, o 
direito de r esponder a cada orador. 

Artigo. Os artig·os da proposta e as emendas rejeitadas não poderão 
ser renovados. 

Paragrapho unico . Entende-se renovados não só os que se apresent_a- . 
rem com a mesmo 1'órma, como tam·bem os que contiverem a mesma ma-
teria. 

!Artigo. Aplprovada a pr.opos.ta em ultima discussão, será p ela Mesa en-
viada ao Senado, independente de redacção final. . . 

Artigo. Os artigos da proposta adoptados pela Camara, que não oLti- .. 
verem dous terços de votos do Senado, serão considerados definitivamente 
rejeitados. 

Artigo. A ·proposta de reforma constitu cionail, iniciada pelo Senado, 
será recebida pela Mesa e seguirá os tramites estabe1ecidos nos artigos an-
tecedentes . 

Artigo. As emendas propostas e adoptadas no 'Senado serão na Ca-
mara sujeitas ao estudo da Commissão Especial e com 0 parecer desta 
submettidas ás tres discussões regimentaes, sendo consideradas appr·ova-
das as que obtiverem em seu favor dous terços dos votos em cada uma 
mas discussões. 

Artigo. As emendas á Constituição, approvadas no .. primeiro anno pela" 
Cama,ra e pelo 'Senado, serão postas em discussão quinze dias depois de 
atberto o Congresso no anno seguinte. 
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§ 1.• Nenhuma nova emenda, nem alteração alguma das emendas já. 
approvadas no anno anterior pe:Jo Congresso, poderá ser então aceita pela 
M~a . 1 

§ 2.º Nas tres discussões a que é de novo submettida a proposta só je 
ipoderá fallar so'bre o que houver sido apotado e sómente isto será vota1º· 

Artigo. Adaptada definitivamente a proposta de emendas á Constitui-
ção, o Presidente e •Secretarias da Camara a pul:llicarão, conjuntamente 
com o Presidente e Secretarias do Senado, na fórma do paragrapho 3° do 
artigo 90 da mesma Constituição. 

Artigo . Todos os prazos marcados neste capitulo são irreductiveis e 
improroga'Veis, devendo mediar o intersUcio de 48 horas sempre que não 
esteja marcado o inicio do acto a praticar-se, o que será annunciado pela 
Mesa. 

Artigo. Em tudo quanto não contrariar estas disposições especiaes re-
gularão a discussâlO da materia as disposições do Regimento referentes aos 
projectos de lei ordinaria. 

Sala da Commissão de Policia, 11 de Agosto de 1924. - Arno·lfo Azeve~J, 
Presidente. - Heitor de Souza, 1° Secretario. - Bocayiwa Ounha, 2º Se-
cretario. - Domingos Barbosa, .3° Secretario . - Ephigen~o de Salles, 4º 
Secretario . 

EMENDAS AS fUAES SEl REFERE O PARElCElR 

N. 1 

Substitua-se a ementa do projecto pela seguinte: "·Estabelece normas 
regimentaes para o andamento da proposta de re'forma da Constituição." 

Substitua-se o texto integral do projecto pelo seguinte: 
"A rCamara dos Deputados resa! ve: 
Art. 1.0 Serão incorporada:il ao seu Regimento Interno, como secção I 

do capitulo I do titu~o III da sua segunda parte, as seguintes disposições, 
convenientemente numeradas e sob a epig:raip.he Da refvrma con$tituoional: 

Artigo. A Constituição da Republica só poderá ser reformada por ini-
ciativa do Congresso Nacional ou das Assem'bléas Legislativas dos Esta-
dos (Constituição, art. 90). 

§ 1.° Considerar-se-ha proriosta a reforma por iniciativa do Congres-
so '.Nacional quando apresentaqa por uma quarta parte, pelo menos, dos 
meml:.Tos de qualquer de suas Camaras (Constituição, art. 90 e paragrapho 
1°, in principio.) 

§ 2.° Considerar-se-ha proposta a reforma por iniciativa das Assem-
lbléas Legislativas dos Estados jl.Uando fôr solicitada por dous terços dellas, 
no decurso de um anno, representada cada uma pela maioria de seus votos 
(Constituição, art. 90 e paragrapho 1°, in fine). 

§ 3.º Não será admittida :pela Mesa da Camara dos Deputados como 
objecto de deliberação proposta, de reforma da Constituição contendo dia- . 
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posições tendentes a abolir a fórma repu]:fl.icana federativa, ou a egualdade 
.cta representação dos Estados no Senado (Constituiçã?, art. 9\0, paragra-
pho 4°). 

\ Artigo. R~cebida pela Mesa da Camara dos ~eputados, a proposta de 
.reforma da Constituição da Repu'blica será lida á •hora do expediente da 
a:irimeira sessão, mandada pul:>'licar no orgão official da Camara e em avul-
:sos, que serão distribuidos por todos QS Deputados. 

§ '1.º Dentro das 48 horas seguintes á leitura official ela proposta de 
Teforma da Constituição será eleita uma commissão especial ele vinte e um 
membros1 um ele cada Estado, inclusive o Districto Federal, á qual, logo 
-constituida, a Mesa da Camara enviará a proposta. 

§ 2.º Para a eleição da Commissão .Especial da reforma constitucional 
.cada Deputado apresentará cedu'1la contendo nomes de representantes de 14 
Estados, assegurada, assim, a representação das minorias acaso existentes. 

,§ 3.0 As rvagas na Commissão serão preenchidas por eleição. 
§ 4. 0 A' Commissão Especial da reforma constitucional incumbe, den-

tro do prazo de dez dias, a contar da data em que a receber da Mesa da 
'Camara, apre·sentar -parece·r sobre a proposta da refor:ma e, nas mesmas 
condições, dentro de cinco dias, sobre as emendas offerecidas, em cada dis-
·cussão, á mesma proposta. 

Artigo . A proposta ela reforma constitucional tem :vreferencia sobre as 
:vroposições ela lettra e do artigo 2•21 do Regimento Interno. 

Paragrapho unico. Durará cinco .horas a sessão em cuja ordem do dia. 
figurar materia relativa á revisão constitucional, sendo prorogavel e po-
·dendo-se votar a .proposição principal, ou as accessorias, nas pvorogações. 

Artigo. Qualquer pr-oposta de reforma da Constituição da Republica 
·terá tres discussões (Constituição, art. r90, paragravhos 1° e 2°). 

§ 1.0 A :vroposta de -reforma da Constituição apresentada por uma quar-
ta parte dos membros de qualquer das Camaras do Congresso Nacional oorá 
considerada na propria sessão legislativa em que houver lugar (Constitui-
·çã-o, art. 90, paragrap·ho 1°). 

í§ .2.0 A proposta de reforma da Constitu-ição solicitada, no decurso de 
.um anno, por dous terços das Assembléas Legüjlativas dos Estados será 
•considerada em a sessão legislativa do anno seguinte (Constituição, artigo 
'l.JO, paragraplh-o 2º) . 

Artigo, A proposta de reforma da Constituição da Republica será con-
.siderada englobadamente na primeira e na terceira discussões e artigo, pa-
ragrapho, numero ou alinea de per si na segunda discussão. 

§ 1.0 Na primeira e na terceira discussões cada •Deputado tem direito 
.a faJiJar durant·e duas 'ihoras, em uma ou em duas vezes, e na segunda 
poderá ·fallar duas horas, de uma só rvez, ou em cada uma das partes da 
proposição· que desejar disc!ltir. Sobre o parecer relativo ás emendas apre-
:Sentadas em cada discussão cada Deputado poderá fallar uma vez, duran-
te uma hora. 
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§ 2.• Ao relator, ou ao membro da Commissão Especial que o substi-
tuir, é licito replicar, nos prazos que caJ:.'em a cada Deputado, a qualquer 
orador. 

,§ 3.º Nenhuma discussão será encerrada emqu anto ,houver orador 1n-
scr1pto com direito á pallavra. 

§ 4.º O interstício mínimo e indispensa_vel entre votação e discussã1> 
subsequente da proposta de reforma da Constitu ição será de 48 'horas. 

Artigo . E' licito apresentar emendas á proposta ou projecto de refor-
ma da Constituição, desde que não infrinjam o disposto no paragrapho 30-
do art. 1º, em qualquer de suas discussões. 

§ l.º As emendas ao projecto de proposta de reforma constitucional 
assignadas por menos de dez Deputados deverão ser apoiadas por um quar-
to da maioria absoluta dos Deputados. 

§ 2.0 As emendas assignadas por dez Deputaclos independerão, em a J?ri-
mcira discussã-0, de apoiamento . 

. § 3.º As emendas que, em segunda discussão, tiverem 20 assignaturas, 
independerão ele apoiamento. 

§ 4.º Para independerem de apoiamento, em terceira discussão, as emen-
das deverão apresentar cincoenta e tres assignaturas. 

§ 15 .º A Mesa da Camara dos Deputados só ÇLceitará emenda - additi-
va, substituÜva, mudificativa ou suppressiva - com a redacção d'liinitiva 
do texto, artigo, .paragrapho, n1tmero, ou alinea a que se reportar. 

Artigo. A ,pr-0p013ta de refqrma da Constituição da Republica, Se'l'á vo-
tada, em todas as discussões, pelo processo nominal, para a preciza veri-
ficação dos dous terços exigidos nos paragraphos l6 e 2° do art. 90 da 
Constituição . 

Paragrapbo un.ico. Para epcaminhar a votação da proposta, ou emen-
das, da refor ma da Constituição, só é permittido o uso da palavra uma só 
vez a cada Deputado, por quinze minutos, salvo o Relator, ou o membro 
da 1Commissão Especial que o substituir, a quem cabe responder a cada ora-
dor dentro do referido prazo. 

Artigo. App:rovada em redacção final, a proposta de reforma consti-
tucional será immediatamente enviada aio Senado. 

§ 1 .0 As disposições da prqposta, ou emendas, que não lograrem appro- . 
vação de uma das Camaras, ejltão definitivamente rE\ieitadas e não é l icito 
renovai-as . 

,§ 2. 0 As propostas e as erpendas do Senado á proposta da Camara se-
rão discutidas e votadas na Oamara, de accôrdo com as disposições ant e-
riores, sutmettidas ás tres d.iscussões aqui estabelecidas. 

§ 3. 0 A' Camara iniciadora da propo,sta C'.l)Jerá a redacção final da 
reforma. 

Art . A proposta de reforma da Constituição da Republica. approvaa:>~ 

d.efinitivamente, pub)icar-se-ha ·com as assignaturas dos Pnosidentes E' 

Secretarios das duas Camaras. do Congresso Naciona'l e incorporar-se-ho. 
á Constituição como parte -integrante della (Constituição, art . 9o, § 3º). 
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Art. As dispos-ições geraes deste Regimento regulam o andamento 
da proposta de reforma da Constituição da Republica na Camara dos 
Deputados, quando não houver a respeito .dis·posiç;ão es·pecial nesta 
sec(lão." 

Art. 2. 0 !As secções seg(uint.es a .. esta, q_ ue será a I do capitulo T do 
titulo III da parte segunda do Regimento Interno, e q_ue teem actualmen· 
te os numeros I, II, III, IV e V, passaJI"ão a ser numeradas successivr~ 

o respectivamente II, III, IV, V e VI, modificada convenientemente a 
numeraç;ão dos respecthros artigos. 

Art. 3. 0 Revogs,m-se as disposiç;ões em contrario. 

J iistificação 

A redacç;ão · deste substitutivo ao .projecto de resoluç;ão da Camara ' 
dos Deputados, m. , de ,1924, justifica-se ·com. a simpl,es attenta leitura dt) 
artigo 90 da Constituiç;ão da RepubHca. 

"Art. 90. A Constituição poderá seF reformada, por iniciati-
va do Congresso Nacional, ou das assembiéas dos Estados. 

1. ° Consi.derar-se-ha proposta a reforma, quando, sendo 
apresen tada por uma q_uarta parte, pe~o menos, dos membros da 
qualquer ·das Camaras do Congresso Nacional, fô'r aceita, em 
tres discussõ-es, f)Or doHs terços dos votos numa e noutra Cama· 
ra, ou quando for soHoitada por dous terços dos Estados, no de .. 
c urso de um anno, representado cada Estado pela maioria de vo-
tos de 1sua. Assemhléa. 

§ 2.0 Essa proposta dar-se-ha 'POr a:pp,rowada, se no anno se-
guinte o for, mediante tres discussões, por m a io.da de dous ter-
ç;os dos votos nas duas Camaras do Congresso. 

§ 3. 0 A pr.oposta approvada pub~icar-se-ha com as assigna-
turas dos Presidentes e Se,cretarios das ·duas Camaras·, e incorpo-
rar-se-ha tá Constituiç;ão como parte integrante della. 

§ 4. 0 Não poderão ser admittidos COil'l\O objecto de d,eJi.beraç;ão 
nu Congresso projectos tende ntes a abolir a fórma republicana 
federativa, .ou a dgualdade da representaçãp dos Estados no 
.Senado." 

Impõe-se, desde logo, a modifi.oaç;ão da emenda do projecto, que não 
cogita apenas do "debate" da proposta de reforma da Constituição, mas 
do seu :comp~eto "andamrento''., na Camara. 

Quanto á reforma em si, que exige a Constituição p.ara que se 
verifique? 
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1 º, iniciativa - Duas hy.potheses: ou é do Congresso Nacional, por 
uma de suas Camaras, ou é das Assembl:éas dos illlstados. 

iNa primeira hypothese, a Constltu içãio exige que a iniciativa seja 
de uma quarta .parte, pelo m enos, de m embros de qualquer das Oa,-riaras., 
do Congresso NacdonaL 

Na segunda hypouhese, a Constituição exige que a reforrr.a seja soli-
citada, no decurso de ·Um anno, por <dous terÇ-Os .(14 em 21) das Assem-
'bléas Legislaitivas dois Estados, representa das pela maioria de votos de 
cada uma. 

2", dilscussão - 1Se ja qual fôr a ini-ciativa da 1'.)raposta de reforma 
constitueional, deverá . sofilrer tres discussões em cada uma das C'amaras 
do Congresso Nacional. Prefixando a Oonstituição esse numero, .não é 
licito á legis'latura ordinaria augmental-o, ou diminuil-o. 

Na hypothese de ser a inióativa da proposta de reforma da Constitui-
ção originaria de uma das Camaras do Congresso Nacional, será consi-
derada na sessão legislativa em que tirver lugar. 

Na hypothese, porém, de ser a ini•ciativa da pro·posta de reforma da · 
Constitu ição das Asseml>léas L egislativas dos Estados, só poderá ser con-
siderada pelo Congresso Nacional na sessão legisla tiva do anno seguinte. 
E assim ipredispoz a Constituiçfüo por fixar o "decurso de ·um anno" o 
p r azo em que se deve computar os dous terços de representações das 
Assembléas, solicitando a :i·~formi . 

A Oonstituiçfüo não exige a erpprovação das propostas de sua reforma 
e m duas sessões legis'lativas cons,ecutivas . O que exige é que a proposta 
sol:i!citada pelas .&ssembléas dos E stados seja c onsiderada no anno seguinte 
ao de sua apresentação. 

'3°, approvação Para a approvação de iproposta da reforma da 
Constituição, devidame nte feita e ·constitucionalmente considerada, a 
Constituição exige maioria de dous te r ços de votos. 

São, pois, essas as exigencias constitudonaes .par.a a reforma da Con-
stituição. Quaesquer outras, se Jtão forem inconstitucionaes, ~erão extra-
con stitu cionaes . 

!Para que a exigen cia de det.erminado numero de assigm.aturas em. 
emendas á propos ta de reforma constitUJciónal? Para prestigiar as emen-
das com grande numero de assip-naturas, sem vedar, mas c.oarctando, á 
iniciativa individua l, ahi está a formula regimenta:! d-o "apoiamento" . 
Para que exigir 53 . a !;'signaturas a uma sim!IJles emenda, · na Gamara, 
q uando, no Senado, bast ari:•o 16 para a iniciativa da r eforma? 22 votos 
bastarão, no Senado, á sua apprpvação, ,5.3 é mais :n do que a maioria. 
absoluta · do Senado, é mais 27 do que a m a ioria de votos com que o Se-
na do pôde deci·dir, é 84 ºIº da totalidade do Senado e dos dous terços ·da . 
Camara. ·E acaso existente na Cilmara minoria, que não attingisse a um 
quarto de sua tota:Udade, c omo nermittir a iniciativa de sua collaboração : 
e m projecto de reforma da Constituição? 
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Por uHimo, aocentuemos que, sendo a Comrnissã~ Especial de Re-
forma Constituci-0nal, pelo projecto que consideraimos, de 2•1 membros, se al-
gum dos se"Gs memibros divergiT do seu parecer, o seu voto 'em separado, 
que é mais do ·que uma emenda, não ·poderá ser, assim, admittido ... 

IDste substitutivo pa:rece me!.h-0r inspirado no texto iconsttitucional e 
-está mais de accôrdo com o espirita do nosso Regimento Interno. E' 
methodico e é .logico. 

;Sala das sessões da Camara dcs Depatados, 1 de Julho de 1924 . 
. A<iolpho Bergamini. · 

N. 2 

Accrescente-se, · onde convder. 
Art. Apresentado -0 projecto -de reforma, será enviado um exemplar 

ao Instituto dos Advogados Brasileiros, para se pronunciar a respeito, 
dentro de trinta dias. 

§ O prazo começará a correr da data do recebimento do avulso 
na Secretaria do InstHuto e será · im])vorogavel. ffi'indo -0 prazo, continuará 
o andamento do projecto, nos termws r .egimentaes . 

.Sala das sessões, 1 de Julho de 1924. - Aàolpho B ergamim. 
Art. 7. 0 paragrar}ho unico: 
Onde se diz "'rejeitados", diga-se "ren-0vados". - Arnolp•ho A.zeveào. 
Heitor àe Souza, - Do'Yl'llingos Barbosa. 

SESSÃü DE 14 DE AGOSTO 

(Discussão unica d-0 projecto de resolução, n. 1-\A, de 1924, estabelecendo 
normas para. o debate da proposta de red'orma da Constituição; tendo parecer 
{la Commissão de Policia, com substitutivo ao projecio e ás emendas apresen-
.taidas em discussão unica •. 

O Sr. Adolpho Bergamini (*): ~ :Sr. !P.res'idente, qunado se discutia o 
projecio de resolução da ICR.mara ao qual tiv·e a honra de offerecer o substi-
tutivo a rque se refeTe o ·parecer ora em debate, accerutuei a minha apinião, 
modesta mas sincera, .. de que a . mate.ria deveria i;er regulada por lei, ac:> 
invez de :f!.cair ao ç.riterio do ífteginiento da C'amara, . que poder>ia collidir com 
o do iSenaid-o . 

PaTece quo .fui prop.heta uma vez na minha v·~da. 

0 ISR. ALBEIUoO DE MORAES: - Apoiaid-o. 
o IS'R • .ADOLPHO BERGAMINI: - O Sena:do FE.-0.eral ·houve por bem . votair a sua. 

lei interna, regulamdo o íProcesso, an<laimento. e votação da .proposta ·de Te.for-

(*) Não foi revis'to <pelo orador •. 
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ma cons,ti·tuci<Yllal. E ne"'3a lei interna estabeleoem que, apr esentada a propo·s-
ta., 01bedecendo esta a formrultdade pl'éviamente esttpula;da, era Uoito a quail-
quer iSe>naidor Olfferecer emendas a.o projecto, desde que essas emendas não 
est.endessem ais suas raizes á Constituição reformanda . 

.A.o contrario disso, a Camara, se votar o projecto de reso,l'llçã© em debate, 
vae ,crear uma condição de desigua1dade pa.ra o Deputado, que ficara. 1privada 
de consubstanciar em emenda o seu pensamento, afim de submettel-o á apre~ 

dação e ao voto dos seus pares ..• 
·O ISR. HEJ:!';JRIQUEJ DonswoRTH: - Impede-se a collaboração individual, is'0-

laida. 

O SR. AnoLPHO BEIRGAM1N1: - ... impefündo-se, d>est'a,rte, a collaboraçã.o 
individtual, isola.da, do Deputadu. 

1Reco:n:1o-me, Sr. Presidente, de que o mus.tre p.rofessor de direito, nosso 
preclairo crulega, leader da bancada pawlista, ~Sr. Her.oulaJile d.e :F'r~itas., em 
resposta com 1que me honr·OU, f.l'izou bem que um·a lei não .deveria reg"ular ·ó 

andamento do rproje·Cllo de reforma á Oo.nstitu1ção, p0<l'que se observa .cla ra, 
mente que o legisla,dor constituinte q'llizera afaBl!:ar por completo o E:x;eoutivo 
de qualqu·er iroterife:rencia na modid'i1caçãio do pacto c001stitU'Cional; e, se fo·sse 
~JOr via de uma lei reg·ulada a mate!'ia, o Execu<tiv.o teria de intervir pe>la 
sancção, o que se afigurava a ,s. Ex., o .prefüto collega, urma vi.olaç.ão d o p.en-
.sarnelll:o do constituinte. 

Data venia, Sr. Presidente, .não ~cOnClordo ·com essa opihiãe, a dtspeito (te 
m uito autorizaida, por todos os ti.tulqs. Antes que tudo, deveriamos rubstrahir 
do 1momento actual, não deveriarrios partir do ·presu.p.posto, .ae que vae ap-
parecer já um projecto de reforma da C'ons1tituição, e, as:sim, o Executivo . .• 

O SR. ALBEJruco DEI MoRAEs: - E:;ita não é uma lei de emergenc!a. 
O iSR. ADoLPHo lBERGAMINI : - ... sanccionanao a .Jei, não have·ria porque 

Sllppor que elle tivesse de inter.vir im l·e1'orma da Constituição, q ue i:wderia 
operar-se j~ na vigencia de o'lltro período .gorverriarnenta!, quando OU;tro ci- . 
dadão estivesse na presidenc!a ela· lt?Puiblic~. 

O SR. BERNAIIDEIS SoBRL1'1Ho: - Se pudesse sanClc!onar, poderia vetar 
tarnbem. 

O SR. ADoLPH<l BERGAMINI: - Se vetasse, voltaria a p•roposiçã.o á Camara 
da qual fosse originaria, e nella seria mantida ou não. a disposição iimp.u.g;nada 
pelo Executivo. 

Na primeira hypothese, se fosse manti.da, seria lei; na segunda, of.f.erece-
'riil opportunidaide para novo projecto, no qual se es1'lldassem e ventilassem 
as questões suscitadas pelo véto; em nada .co:ntraTiaria· ao es·pi.rito da eo.ns'ti-
tuição, e muito menos ao systema demo·cratioo que nos rege, pois que é e!!-

sencia1mente o regímen da cliscu.ssã,o, do· debate, da '!}u.hli:cidade, <la li.bei·dade 
e da clareza. 

O .SR. BEIRNARDES .SoBRINHO: E por quantos votos seria mantida? 
tO SR. ALOLPHO BERGAMINI: 11ei oTdi:naria, seria mantida pela mesma 
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lfórma estabelecida na Constituição, art. 37, § 3°, pura todas as le1s oi·d1-
Imrias. 

o SR. ALBERICO DE MORAES: - Dous terços dü'!! votos. 
() 'SR. AnoLPÊ:d BEROA:MINI: - Dous terços dos suJliiragios. 
O SR. BmtNAIIDES SonRINHO: - Ma~ de vutos tios prnsentes ou uo Con 

gresso? 
ó SR. AooLPH9 BERGAMrNi: - Tratwndo-se de 1ei ordina:ria, de votos r>re-

sentes, ou, na Ungua.gen1 do art. 37, .§ '3º; >dos suffragios presentes. 
O \SIR. BERNARDES \SOBRINHO: - Neste caso, seria meno,r o numero do que 

a votação exlgicla pelo projectu. 
o SR. ADOLPHO BERGAMT1l\'ll : - Não tive a fortuna de me fazer cornprehen · 

jder. Não estou tratando da pro~Josta de refo.rmas, estou ;;agitando apenas 
da lei reguladora do andamento, dis•oussã,o e votação da proposta que viesse 
·mai-s tarde a surgir; e se nunca viesse, seria uma lei que ahi !ficaria sem 

' . ' -applicação, oomo a de responsabi.Ji.dade do Presidente ou de em'l)'i.ohmen·t. 
Traria a vantagem dé uni.!-&rmizar o prooosso, a que não se M na 1hypothese 
J}resen<t:e. 

Pergiun~o . por que um Senador poderá isoladame,nté o.fferecer emenda 
a proposta da reforma constitucional, conforme il'oi consignado no Regimento 
daiqueHa tCa.<>a, e o DepUJtado nãio o pôde fazer? 

IO 'SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Suppo.nihamos que houvese;e representaçã.o 
do parttclos; a collabo-raçã,o seria tmpossivel desde que as assignaturas não 
alcançassem um nUJm&ro necessario para apresentação da. emendá.. 

o SR. ADOLPHO BEIRGAMINI: - Muito bem. 
Gosto sempre, ISr ; Presidente. de soccorrer-me dos m.e·stres, •por"<quo tenho 

.a co·n~clenda do meu desvalor. (Náo ap•oiados.) 
•Deploravel é que nesta Casa tenhamos de fazer sem:pre obra~ ás carrei-

ras, es•tu.dos apressados. Ho'je, po.r exem'J}lo, fui surprehendido com a inch1são 
!fia ordecrn .cl:o dia, do p'l'ode.cto em delbate .. , 

O ISR. NICANO.R NASCIMENTO: - Sem a distribruição com a antececlencia de 
24 horas como determina o Regimento. 

O iSu. :A:DOLPH:O BE!ioAMINI : - . .. sem a füstr1bruição, como diz o illustre 
oeollegà ,Sr. Ni'canor Na,scimento. Sru.ccede que deixe! em casa apomtamentos 
l<J:'Ue em tem'Po op.portuno tomára de sorte que vou mentalmente add:uzindo 
.àrgu.rnento:!!: 

Á' gentileza dd illustre c1ire;;tor da Secretaria desta Casa devo ter-m·~ 
chegado ás mãos, neste momento, o volum'e de João BarbaJ.ho. E como disse, 
.soccorro-me dos mestres e vou pedir .licença á Camara para :proceder á lei-
' i.ura é!a lição que elle nos oifferece nbs seus "Comrti.enta;rios ·á Constituição", 
riagina 379. 

o 'SR ALBERICO DE MORAEs: - Lição qtié t 'em todo o cabimento, deante do 
:vrocedimento do Senado, i}rocedimento, aliás, ;;orr·ecto. 

Ü SR. ADOLPHO BERGAMINI (lê): 



"Em qual das Casas do Congresso deve com,eçar a discussão da!:l 
reformas ·constitucionaes? A Constituição do Imr>erio, art. 1'74, ex-
pressamente reservava essa iniciativa á Camara dos Deputados, quc-
era consü'tera'<'la o ramo poi:mlar do Poder Legislativo. A CÓnstitui-· 
ção republicana não a menciona como privativa dessa Camara nem 
no art. 29, em que se occu.pà dos casos de iniciativa della, nem no · 
arf. 90, em que trata das reformas. E dizen~o este uJtimo artigo~ 

"apresentada por uma quarta parte, pelo menos, dos membros ele 
qualquer das Gamaras do Congresso Nacional", é de inferir-se ,que· 
a inLciativa cabe a q ualquer dellas. 

Mas ha a :iniciativa da apresentação da proposta de reforma e a 
iniciativa de sua discussão. A a·presentação pôde ser feita por umfl. 
ou outra das Camaras, ou pelas Assembléas <los Estados. E h a ainda a: 
<liscussão pwra approvação da p.roposta, isto é, a conversão desta em: 
acto constituciona1. 

No silencio da Constituição, cump;ré ao Congresso Nacional, usan-
do da attribuição que tem de decretar leis organicas para execu ção-
completa della (art. 34, n. 34), regular esta importante m ateria das. 
reformas constitucionaes, estabelecendo, s'ob· as :bases· p·rescriptas na. 
Constituição, o processo resr>ectivo. " 

Aqui, especialmente, peço a ~ttenção da Camara: 

"E ha de. seir isso por lei e não em regirn.ento, porque assim o ex:-
ge a importancia da m~te:ria e porque aquella attribuição toca a<.> 
Congresso, não para r egiinEmtar seus serviços Eo que llie é dado po1: 
outra disposição, art. 18, paragrapho unico), ·mas pwra, mediante. 
acto legislativo e com S::j.ncção do Poder Exe·cutivo, completar asse-
gurando-a com as dis•posi!Jões e .providencias que tiver por adequaxias 
a execução dos preceitos constitucionaes, que disso pl·ecisem. 

Um expediente acceitavel parece ser nessa lei orga.nica dos tra-
ba.lhos legislativos quanto a re.formas ou emendas á Constituição·, 
declarar-se competir a ip.Lciativa· da discussão á Camwra onde fôr 
apresenta<la a proposta, e ao Senado, que é o corpo de embaixadores· 
dos Estados, a da proposta f·eita ·pelos dous terços destes. 

Nessa mesma Jei ha logar a estabeJecer-se a fórma da expediçã•). 
do acto ou iresolução que aidopta a p.roposta para ser deliberada de-
iinitivarn.ente no anno se~nte." 

Ahi está, Sr . Piresidente, comp clara e insophismavelmente João Barbailho· 
ensina-nos, o melhor camill'ho a seguir: orientarmo-nos por uma lei que teria. 
ainda. o merito de dizer onde a discussão seria iniciada, ao em vez de ado-
pta·rmos um [Regimento feito à la diable e em desaJccôrdo com o Senado. 

O argumento, t razido a debate pelo illustre professor Da:". Hercu'lano de 
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Freitas, nosso prezii.do ·CQnd'.rade, leq,der qa maioria paulista, de que não se 
·deseja a intervenção directa ou indi~ecta, proxima ou -remota, do Presidente 
c1!1- RepqbUc!\., do Chefe ílP :jllxecutivo, na reforma da Constituição, esta con-
1ra,riaqo n9 caso wesente pelª' rp.ensagem do iUm;;tre Presidente Dr. Arthur 
Be.q1ar.C!es, a!lvift;da ao Congre1>so µq diit 3 de Maio. do corrente ann,o . 

o 'SR. SIM?E& JNLHO: - Aliá& q !Presidente da R epublica não fez pró-
:postas, fez suggestões. 

O SR. A.DoLPHo BEJRGA:MINI: - A inic'ativa da r <;<forma constitucional, nln-
guei;p. pôde neg;tr, é do ·Sr. Presidente da R épubJica. 

Tenho em ;mãos a mensagem, que tambem µiandei buooar ha ;µouco, 01I1de 
se lê: 

"Expondo ao eleitorado brasileiro o progiramrrna de governo com 
que nos ai;>resentamos aos seus suffragios, não mariiifestrumos ·idéas 
de revisão da Constituição Federal, ma·s declaramos l'J.ue, prur.a nos " 
pelo proprio texto e espidto do estatuto fundamental da Republica.. 
essa era uma questão aberta. 

A pratica, porém, de mais de um armo de governo convenceu-no:! 
da altà · conveniencia, sinão da necessidade de alguns retoques e me~ 
dificações, que su.ppr·imam obstaculos -0ppostos ao .progresso do 
Bcasil. 

Essa convicção impõe-nos o dever de não silencia~· o l),Q,Si>Q Den-
samento. 

As unicas objecções que pairam ·no ambiente J>Qlitic9 contra a 
revisão const;j.t'[lciona,l, qbjecções unicas,, .porque, coi;no j~ se disse, e 
com yer·dade, é ª' propria Constituição que é reyisiçmista, são a da 
-O'PIP<'l.'!'t\lnidade de i;-ea'lfaal-a e a çlo pe;i;igo de irmo& longe demais, a,1-
ter;;tndo-s\), na sua essencia, a organização do regi1,ien. 

A CJlÃPOrtunidade, uma vez convencidos, cpnw e~aiµos, de que J:la 
m<1,les cuja rçmqção 11rg:entiss!m<1 só se pôde coµseguir com esse 
remedia, não n,os parece deva ser contesta,dii.. 

O per·igo de exçe.sso refo'11'l<Ísta não existe . 
. Estabelecid?s os :pontos de refor.roa, por ·um entendimento p,ré-

vio entt·e os ciue a devem p-romover, e apresentado o respectivo .pro-
~ecto, só elle pôde ser a:pprovado ou rejeitado." 

~· a propria mensagem que vem ·dizer ao Congresso a maneira por qua 
deve a:ccei\ar Ôu rej·eitar in totum a reforma constitucional. 

O SR.. SIMlõ·ms FILHO: - E' 'Uma opinião simplesmente. 
O SR. Aoor.Ho BERG.AMINI: - E' uma o].'.J'inião que, por coincidencia, está 

~i;ndo segu~da até nas disposições regimentaes ·desta A.ssembJéa . 
O •SR. ALBEJRICo DEJ ·MoRAES: - Logo a].'.J'6s, a mensagem do Sr. iPresidentP 

d:;i. Republica declara <;\.Ue deseja a collaboração e as luzes ele' Congresso, o 
que quer qizer que o Congresso .pôde agir no caso. 

7 
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O SR. ADoLPHO BEJRGAMINI: - Continúa a m ensa gem: 

"Nã o é susceptivel de ampliação ou innovação: a revisão só pód~ 
ser feita nos r estrictos t ermos em Que for proposta. Qualquoc idéa ' 
nova, qualquer reformá n ão 1)1'."evista, terá de ser proposta em novo' 
projecto, c om as m es·mas exigencias constitucionaes" • 

.til a inda dLctando a fórma ... 
o SR. GILBIDRTo AMADO: - Devo dizer que não me inspirei absolutamente 

. 10 pensamento do Sr . Presidente da RepubU.ca. 
o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Não desvidue o meu proposito. . . 
O SR. ÜILBERTO AMADO: - Estou resalvando, porque fui 11artldario desse 

.:Pon to de vista. 

o .SR. ADOJOPHO BERGAMINI: - Não ,precisava a r esalva . 
O SR. SIMÕES FILHO: - O Congresso p6cle entender de modo contt·ario e 

t em hom.bri·dade para f azei-o . 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Não ccmtesto, porém no add!ta m ento do 

Regimento desta Casa n ão encontro senão uma coincidencia ... 
O 1SR.- .S'rMõms ·FILHO: - Feliz coi"ncidi:en C"ia . , 

O .SR. '.fuDOLPHo BElRGAMINI: - ... na adopção das s ugestões do Sr . Pre-
'Sid.e nte da Republica. 

UM SR. DlilPUTADo: - O Congresso acceitou as sugestões elo Sr. Pres.iden~ 
.. e ~a R epublica. 

o .SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Estão fugindo a o ponto. 
Nosso illustre ·Collega, Sr. ;,:;:e:rnulano <le Fireltas, impugnou a idéa de s ·~ 

['egular a discussão, a ndamento e votação da proposta <le r eforma constltu-
·cional, por via 'de lei, porque entendia não dever o ~resi·dente da R epublica, o 
,i.'.hBfe do Poder Executivo, interterir proxima ou remotamente na reforma 
constitu cional. Era do regímen e quiçá do es]'.>irit o a da propr ia lettra da 
Con stituição o afastaimento completo <lo Executivo no assumpto. Uma lei 
se regulasse o processo de reforma, a intervenção do Sr. Presidente da R e.., 
-!>Ublica se daria pela Sancção ou i:ielo véto. 

J á .discuti este ponto ê agora mostro que em n enhum momento esta in-
ter!fe rencia mais se verifica do ql/e actua lmen.te. 

iUM SR. lDm>UTAJDo : - Isto n ã o importa em uma interferen.cia <lo Sr. Presi-
dente da Republica. 'São suggestões. !Na sua mensa.gem o Sr . [presidente da 
Republica a:borda todas as questões que julga uteis á aidmnistração publica. 

O .SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - E ' o que esto~ dizendo
0

' . O .Sr. Presidente 
.rla, R epublica, na sua m en sagem, :p.ão só diz qua:l a fóTma a que deve obede-
cer o processo •nesta € na outra Oasa do Congresso, .como até det€rmina os 
r1ontos que devem ser debatidos e1n tão impo:rtai:te assumpto. 

O SR. HoMElRO PIRES: . --., Ninp-uem d1etfendeu mais a lettra e o espirito 
da Constituição ·que o Conselhei.ro Ruy Barbosa; entretanto, S. Ex. fez .um. 
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~rogramma de revisão que, como Prestdente da Repu:blica, proouraria por 
. ·tooos os ·meios levar a effeito. 

O SR. ALBERICO DE MoRAES: - E nós, infe~izineinte, vamos fazer uma il'efor-
=a sem V<rogramma. 

O 1SR. AOOLPHO B.EJRGAMI1'jr: - Não .é o mesmo caso. O Sr. Ruy ·Barbosa 
·apresentava •um prog.rarruma, poli<ti:00; não estaiva no exe.l'cicio do IPo.d.er !Exe-
cuUvo. 

O ISR. HoM'ElRO PIRES: - O Col1S€!.he:1ro Ruy 03airbosa dizia o que faria 
.como Prestdenrte d.a Republica. 

O IS-R. '.AOOLPHO BERGAMINr: - Não estava no exercício do Poder •Executivo, 
•era um candidato que expu1llha seu pensan:nento ... 

O ISR. HoMERO !PIRES: - O Oonse1hei·r o R'Uy (Barbosa disse que, como IPre-
·sidente, PT•ocuraria, .quanto possível, interferir para .que .a reforma se fizesse 
:nos .pontos que im1icava. 

o SR. ADOI.J'HO BElRGAMINI: ·- Quem sa;be .sé por- isso mesmo, a Naç.ão :não 
.tenha su<f:fragado seu programma po.Jitico, !llão o ·elegemio? QUJem sabe? 

O ISR. HoM<EJRo Prnms: - 'Em 190·9 o elegeu. 
O .SR. AooLPHO LBERGAMINI: - IP;rosi.gamos no exame ·da mensagern. 

f Lenào): 

"A revisão s6 póàe ser feita :nos restri-ctos termos em que for 
prapos<ta. Qualliquer idléa nova, qua;lq<uer refor.ma não prevista, 'terá 
\ie ser proposta em novü p;r:o1Jecto, oom .as m·esmas exigencdas const1-
tucionaes. " 

rE' a summUJla do v.roiject.o de res·olução que estamos ·disetllltindo, é a 
ementa .a.o l>rojecto de resoh1çifo ·que estamos discu:tinc1o, ;(Lê): 

'~ffissa ié a lettra, esse o es·pkito da <Gonstitu1ção ··nesta materia .. 
[sto posto, ·com uma simrples jurstificação do nosso ponto d.e vista 
e da nossa ·conV'icç.ão, e não como 'llJITl P·rograrnma que não poderia-
mas formular, deante da vossa exclusiva comrp·etencia 0onstitucional 
em tão relevante asSIUmpto, men0io·naremos alguns P•receitos •que 'Pll-
reoem reclamar .a re:visão em 'bem da d'elic~da;de do 1'.]aiz e do· seu 
•Prog-resBo e ·tran<q ufü1dade. " 

Quer acabar com a ca;uda orça:mentaria. kqui ·ha uma ooincidencia uo 
Execlitivo •com o relatorio da Commissíiio .Ingleza, que tambem se insurgia 

·.contra as caudas orçamentaria~. 
O .SR. GILBERTO AMADo: - V .. Ex. não deve lfalla·r 'dessa Missão Ingileza. 
O .8R. ADOLPH9 BERGAMINI: - !Mais adeante temos que fal.lar muito a 

·i··espei<to, , . 
O ,SR. GILBERTO AMADO: - Nã<0 fallem nessa Missão. Ingleza, porq·ue ha 

certos nervos que ·não su,pportariam a allusão. 
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. O SR. ISA Fn.Hoi ~ 1Cer.to.s nerrv;os ~atriotico.s, 

() SR. ADOLPT-l:O BERGA:ll!!INI: Diz a mensagem. em. referen:cia a0 equili:b'l'Lo 
Qrçrumen tario: 

"A. garantia do elqutlilhrio orçam.1entarla e a bôa oJ:?dem nas fl· 
nançag pulblicas ê a primeira das oo:rrdições pa!'a que a NaçãQ ·pet;!Sa: 

viver e !?'rosperair. . 
rSem. preceitos constituc!onaes e:x;pressos e ter.minan•tes, 1que 1mp1<-

çam as de·nominadas, cauàas orçamentarias, ioancr0 ·do.s -orçamentos, 
ique os ·Corróe e os ini·q•uiRa, nada d., estave1 pd.clel".â seri opt\d1t na,; 
f1nançais publicas/• 

tã~ corudemna;das, 
um acousado sem 
1>. seu favor. 

que já vou tendo <vontade de defendel7as;· seII1fpr$) que V.\'ljo 
defesa, fico ·desEl.loso de aiàlàu.* llíma v.alii,y;r!-n·hã NI. ~e,.eno"-

O SR. A1'(°\'lmAr. To·LEIDo: - E' essa a inc!Lnação d.e V. Ex. 

O iSR. ADoLPHO BmiiaAMINI: - Os inglezes se im.pres·si-onaram com as cay.-
das dos nossos •Orçamentos ·po.vque se esqueceram que ellas <tiveram orige·m 
-em seu proprio pa!z ... 

.Seguem os pontos ida c~mstit~i.ção ~ue 0 :i»r. il?.resiQ.ente d::i, ~e.publica 

htlga deverem ser reformooos: 

"Não ha como esconéter que os melhores propo.sitos para evitar 
esse mal, que já é ·sedi<;;o e quas! ddiculo p:rmelamar, nada consegyirã<>, 
se a Constibuição não o 11woht'bir de modo. insop'hism.avel, cQnka g 
n!litural pendo,r do meno'r e:,3fo.rc:o .por pa1'te do B01der Executivo e do 
Poder Legisilativ.o, incili·nado.s e ha:hituaJdJos a reso~ver toda13 as q·m'lS•· 
teles nas ca,udas dos orçameRtos. 

lPor outro la do. a, creação de des'pezas ,o.rdinarias, sem exaro~ 
pl'e~.lzo •das possi.bilhlaJdes d<( paga]-a13 com as reeleitas ordinarias, ag-
~aya a f?ituação deifiicitaria permanente, em que nos debatemos. 
' Urge sahir desse impas;;e tunesto ao futuro do pa!z. 

A Constituição deve, :pois, prohibir tam'bem quaJ:quer des);leza·. 
-0rdinarl?-, sem a creação da receita ordinaria que lhe faça face e , 
.PresClrever que ás despézas extraordinari!l!S -0arrespondam recuTsos 
e~tra9rdinarios, ·concomitantement,e creados, sern esquecer que esses : 
recurs,os geram, por vezes, encargos permanentes de juros e outros, 
que terão c1e figurar nos · orçamentos. 

II - V:iola o espirito do regimen e prejudica a propria for, 
mação de :homens de governe, de . cuja escassez se resente inne- . 
,gavelmente o paiz, a reeleição ·dos J?·residentes e Governadores de, 
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Estádos, cuja prc:Hlibição expressa convém seja feita no texto da 
Consti'tuiçao. 

Alliás, o Estado cio Rio Grandê do Sul, que foi o primeiro, e, 
primitivamente, 0 unico que permittio ·a reeleição, al:/rindo cami-
nhai ma~s tarde, a outros Estados, já revia a sua Constituição 
ipara prohibU-:a . 

III - O Governo da União preciza ter contacto mais imme-
diato e mais permanente ·com os dos Estados, sem dimniuir em 
cousa alguma a autonomia destes, que é a propria condição da 
vida federativa . 

Em regra, o Governo F ederal ignora officialmente o que oc-
.corre na vida administrativa e, principalmente, na gestão financei-
ra dos 'Estados. 

-Seria de alta vantagem {[Ue os Estados fossem obrigad0s a in-
formar officialmernte á União, todos -os ann0s, das O,Clcurrencias 
principaes de sua administração e das suas finanças, o que permit-
tiria áo Governo da União melhor conhecer as neéessidades geraes 
âo paiz e 'mais efficazmente prover á sua satisfação, a lém de que 
esses i~formes annuaes estimulariam as administrações locaes no 
desenvolvimento da-s respectivas circuniscripções. 

A' União incumbe o desenvolvimento geral do paiz, que é, em 
summa, a resultante do áesenvolvimento das unidades que a com-
;põem, e, portanto, para que possa bem desempenhar a sua alta 
funcção, sem falhas, mas sem perturbação da acção dos ·Estados, 
cõnvém que cmtheça como esta sê manifesta e se desenvcilve. 

1IV ~ A p'ermlssão expressa d'o véto pardi.al, victorioso ria me-
lhor doutrina e já adaptado em varias paizes, e, entre nós, por al -
guns Estados, virá evitar 'ctue leis boas e uteis deixem de ter exe-
buç:ãó, por causa de uma ou di.ltra disposiçiÍo consláeradà incon-
veniente pelo Pbder Executivo. 

Ainda que -se não adoptasse a expressa prohibiçií.o das caudas 
orçamenta-rias, como é essencial, o véto parcial seria remedia effi-
caz contra o respectivo uso, quando irlcbh-Vehiehte ab equlli1:1rio or-
çarhentfürio e â normalidade dás finanças puolicas. 

V - A morosidade na distribuição da justiça só póde . ser re4 
movida, como adeante ainda diremos, com a modificação de ·certos 
lpreoeitos organicos da justiça federal. 

A creação de juízos e tribunaes regionaes ou de órcuito, com 
competencia de segunda instancia em certas materias, não foi dul-
gada passivei deante da competencia constitucionalmente attribui-
da ao Supremo Tribunal ·Federal. 

Sem essa creação é impossível alliviar o pesado encargo desse 
tribuna:!, isto é, permittir o mais rapido andamento e a mais prom-
pta decisão dos feitos. 
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Urge, em tal sentido, uma providencia, afim de que a grande 
morosidade na decisão dos processos judiciaes . não assuma entre-
nõs uma feição de denegação de justiça. 

Isso se ·justifica com a ·simples consideração de que o· nume-
ro de Ministros do Supremo Tribunal Federal ê, ainda hoje, o mes-
mo •que fôra .fixado pela Constituição, ha ·35 annos atraz, quando· 
era menor ·a nossa população, menos complexa a 'Vida nacional e 
menor o numero de feitos judiciarios. 

VI - A extensão dada ao instituto do habeas-corpus, desviado 
do seu conceito classico, por interpretações ·que acatamos, é outro-
motivo de excesso de trabal.ho no primeiro Tribunal da íRepublica .. 

E' tempo de fixar os limites do instituto, creando-se ácções ra-
pidas e seguras, que o substituam nos casos que não sejam de· 
illegal constrangimento, ao direito de locomoção e á liberdade phy-
sica do individuo. 

VII - A liberdade de cornmercio, que não pôde nem deve ser· 
cerceada em tempos normaes, ·preciza encontrar llimites ·constitu-
cionaes que permittam, sem abolH-a e sem o uso do estado de sitio~ 
restringil-a, quando o exijam os altos interesses do paiz, em occa-
siões de excepcionaes crisep economicas ou financeiras, ou par mo-
tivo da formação de tru.s~ e outras coml:Jinações monopo.Jizadora-sr 
sempre prejudiciaes ao int~resse da conectividade. 

O SR. ALBElP.ICO Dlil MoRAES: - Com o item referente ás disposições em 
contrario são os dez mandamentos da lei de Deus! (Riso.) 

O •SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - E não ficou ahi a acção do egregio iPre-
sidente da Republica. Em uma entrevista que •S. Ex . . concedeu a um ma-
tutino desta cidade, O Paiz, declarou-se francamente rpela reforma da Con-
stituição, adiantando que inter·cediq, junto aos seus amigos em uma . e oubra 
Casa do Congresso, para qu.e essa refor-ma se realizasse nos termos pre-
tendidos por S. Ex. 

ü SR. .SA FILHO: - E essa ;entrevi·sta foi authenticada? 

O SR. AnoLPHO BERGAMINr: -- Merece toda a fé, porque não foi con-
testada. 

o ..SR. iBEJRNARDES SOBRINHO: - ·São duais COlTentes politicas. o Sr. Pre-
sidente da Republica demonstrou que pertence a uma dellas. 

O ISR. AnoLPHo BEJRoAMINI: ~ Não. O Sr. Presidente da Republica, de 
certo, se não representassem a yerdade as expressões que um jornalista.. 
lhe attribue, jornaflista, que, aliáij, frequenta o Palacio do Cattete, desau-
torizava a referida entrevista. 

O •SR. SA FILHO: - Devemos collocar o patriotismo do Sr. iPresidente 
.da RepubUca acima da probidade do jornalista. 
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o SR. ADOLPHO iBERGAMINI: - De accôrclo; como, pOTém, não foi desmen-
tida a . entrevista a que me referi, sou obrigado a admittil-a como o reflexo 
do pensamento elo Sr. 'Presidente ela Repul:.'lica. 

o tSR. BERNARDES SOBRINHO: - Ha algum mal em que o iSr. Presiden-
cl:e da Republica se revele revisionista? 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - O Sr. Deputado Herculano de Freitas, 
cujo nome pronuncio com a dievida venia, disse muito bem: que na riefor-
ma constituciona:l não se podia n\.lm devia immiscuir directa ou indirecta-
mente o 'Sr. Presidente da Republica. :Esse era o motivo jurídico que o le-
vava ·ª impugnar a fei,tura de uma lei ·para regulamentar o processo da 
reforma .cunstitucional: o S.r. iPresidente da 1Repub/lica, p chefe do Exe-
cutivo Nacional, interviria, pela sancção ou pelo véto. 

'UM SR. DElPUTADO: - !E'sse proposito veio tardio, porque a intervenção 
s~ se tin~1a da,clo. 

o ISR. ADoLPHo BERGAMINI: - E' isto, justamente, que estou procurando 
demonstrar . 

.UM SR. DEJPU,TADo: - A ·mensagem do 1Sr. P.residente da Republica é 
uma intervenção na feitura da lei? 

10 SR. NicANoR NASCIMENTO: - A intervenção não é cirurg1ca, quer 
V. Ex. clizer. (Risos.) 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINr: - ·Eu sustentei, quando offereci o meu sulb-
stituti<Vo ... 

o 'SR. GILBERTO AMADO: - Ali:ás, muito bem !eito. 
O IS.R . .A!DOLPHO BEJRGAMINI: - ... que deveria: o processo <la a:-eforma 

constitucional ser regulado por uma lei. Fil-o, aliás, ol:/edecendo aos ensi-
namentos dos mestres, entre elles, João Barbalho . 

O SR. Grr,BERTo AMADO: - Que neste ponto, como V. Ex., não tem razão. 
o ISR. AD<?LPHO BERGAMINI: - Valha-me a companhia . 
. o SR. GILBERTO AMADo: - Neste caso, antes só do que bem acompa-

nhado. 

O ·SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - O leader paulista pensa de modo contrario. 
O SR. GILBERTO AMADO: - ·E eu penso que ellle pensa bem. 
O ·SR. AooLPHo iBElRGAM"INr: - Estou mostrando que o escrupulo de Sua 

Ex. não ·querendo a inte11ferencia do J>resiclente da Republica, .no simple s 
véto ou na .sancção ao projecto, não tem cabimento, não tem lugar de ser, 
não tem ·procedencia, porque interferencia muito mais directa, muito mais 
grave e ostensiva está tenclo no caso em apreço. 

o SR. BERNARDES .SOBRINHO: ___.;. Que 'interferencia? Como V. ·EX . . enten-
<J.e a ·l'Ilterferenc1a? 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - J'á expliquei. Seria fatigar a Camara re-
petir a expo:;iição que já fiz. 

A mensagem su.ggere a fórma, suggere como regimentalmente nós nos 
devemos conduzir, aponta e que se deV'e reformar e ha completa coinc!-
dencia na adopção passiva dessas suggestões. 
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O SR. AzEVl'lIJo LIMA: - V. ·Ex. note que a reforma co.fl:st>ituciohal s(> 

se tem operado nos pontos em que a lludlo o lPteside nte oa RepliJ:Hica. Não 
sabe oahi. 

o SR. GII.BERTo AMADo: - V. Ex. tem a lg-uma duvida sobre a una ni-
midade do ªJ.?oio do Congresso ao iPreSidenté da R eputUca? 

o •SR. AWVEDo LIMA: - Não t enho dUvidà alguma, mas laínênto. 
(.A.par tes.) 

O •SR. ADoLPHo ÉERGAMINí: - Mais úinà .razão par'lt n os ];J'l"évehh'mos, 
porque nas outras ·questr6es s'ujeitas á 'Càinatà, ql.1asi serri!>re, !ha o áS'pecto• 
sóm ente ·p'olitico a tolher a liberdade do ibetHltado, ao p asso qúe a · refer-
ma constitÍ.!·cionaJl vai ter um caracter perrüanente, de.fittitivo. Verificamos, 
diariamente, que os goV'ernos que passaram soffrem criticas severas ãs 
vezles l:núíto severas, rià Caina·ta e no Senado . E.' que, seccionado 'é vin-
culo polltico que unia Senadores e Deputados aos governos; r ecuperam -estes 
a sua liberdade . 

. Na hypothese em. debate verifica-se interferencia muito mais âih~cta; 

Sr. Presidente, mais efficiente, do -ohefe do Executivo Nacional, na refo·rma 
que se t em em m ente pela maneira por que ven<ho expóndo, do qtié teria 
em uma simples san cção . ou véto a um ·pro]ecto que regulasse o àiidal'hen-
to da reforma do pacto con s.titucional . Esta actuaçáo é que devétiamos 
repellir. 

1 ' o ISR. GILBERTO AMADO: - Digo ao Deputado pelo Districto Federal, ·Sr. 
Azevedo Lima, que e sse phenomepo. da prepondérancia do Poder ·Executi-
vo ou do Presidente da Republica 110 exercício do fjóder ·p dlitico no Brasil .•. 

O SR. SA FILHO: - E' do reglmen. 
o. •SR. GILBERTO AMADO: - . , . é plienomerto de tal ordem gra.ve que 

n ão se pôde destruiT p or m eio d E! discursos. :Nãio hà ·m eio dé combatei-o. 
ü SR. AzEvEID'o LIMA: - V. ·EX, considera o ma l irreparavhl? 
O .SR. GILBEJR'.I'o AMAoo : - ·E' mal gràvissimo que tenho estudado e n ão 

achei meio de com'bater . 
O SR. AooLPHo BEJRGAMINI: ~ Uma vez qi.1e a Constituição tornou in-

oependentes ·os tres po~eres, imp,edio a predominancia de qualquer delles 
sobi·e os otitTOS. 

iO ISR. GIUBEJR'.!10 .lMAoo: - Tenho esbti.-dado isso e não ach ei meio de 
.corrig ir. 

Não acredito. Os homens nã o são différentes; nãd se ínodlflCartl · al:.'So-
·1u tamente. Somos feitos oa i:nesma massà dos varões de Pltitárcho. Estes 
nilo fo ràm melhores do que nós, ~J·e10 menos melhotes que eu. Era o r egi-
men que fa:cilit ava, que vreparavf!., 'que >fazia com 'que ·os hotnens pudes-
·sem .á.glr. N6s aqui não podemos. 

O SR . AzEVEoo LIMA: - Coqo •havemos de corrigir esse m al? Defitro 
-O.a éonstttuiçào é impossível. 

O S·r. ~'\'.ooLPHô BfuRGAMINI: -· Dentro da Constituição é perfeltatnente 
possivel corrigir, e, mais do que i$to, é do nosso dever limitar 9 nuu, ·tanto 
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'CJUanto posslvêl, até tttie elle c'hégue á, desappa>tecer por completo. Os tres:· 
-poderes são ind'épénáe:tí.tes ~ritre si e Ii.âd ié admissive,\ que um poder, qual-
.quer que elle seja, tenha prédomi:b.anêiá !lo15re q t1àlquer dos outros. 

Àdlnlttir córho hórma; regulai', legá! e moral esse facto, é confessar a 
fa llhcià do tegÍl:hen. 

O ·SR. ALBERico DE MoRAEF.l: - •E' do nosso dever ébr·rigir esses erroo, 
que têin desvirtuatlô o· regimen , 

O SR. GiLilEiRTo AMADO: - Isto é claro. Mas o meio ef.ficiente de cor-
1•\gir? ·S'e ti regimefi está errado; vamos pr oeurar um mei'o. Vamos estudar 
'€sàas qiíestlms do ponto de vista sci<entific@, e não à la Zeg;áre. 

d SR. ·Ml:JLPiio BEiRQ:A.J\,nN1: .-= Estuda-se à la legere porque? Os assum-
ptos mais se-rios surgem debaixo dos pés dos Deputados inopinadamente, 
.qüáfidd tJ Executivo quer ·e .h'õs · renunciamos, abdieamos dos nossos direi-
tos e· até dos nossbs "deveres , 

Horitém fbi b projecto reft:rrmando o processo federal, que ;passou com 
uma tâlpiêléz fulrhinahte : Não se podia estiídal- o, em a:bsoluto. Hoje é a 
-refbrinà db 1ie~iníento, qúe estoura na ordem do dia, sem {Iue -nós tivesse-
mos éô!\l!{lcimento disto, sem que fossem distribuidos avulsos, corno disse o 
Sr. Nicanor Nascimento, que, como eu, ·não GS recebeu. ·Sem publicação, sem 
fiada ·que nos orierHê, temos de fazer um estudo á .la Regere. 

Os c\i:l'pados não · s-otrios nós, -os da :rriinoria. 
o Sii . BERNARDES SOBRINHO: - Mas, 3J materia é con·hecida por V. Ex. 
O , .SR. ADOLiPI:lü BmRGAMIN~ : - O nobre collega .Sr. Bernardes Sobrinho, 

ih.ornem •habituado ao estudo, sabe que ninguem póde fazer estudÓ de uma 
<:1uestão •co-mo esta, em cima da perna. 

Fiz o estudo so•bri: o i>rojecto de reso.Jução da Camara, offerecÍdo á nossa 
consideração. Apresentei meu substitutivo; voltou á <Commlssão. '.Ê'ntremen~ 
tes, surgiram outros projectos . Não sou dos mais vadios: . acompanho . o 
"novimento .da Camara, pela .fõrma que me é possivel. Estudei outros casos, 
'De <repente volta-me este projecto anteri>or. 

As minhas notas, meus apontamentos estavam em ·casa. Como não sou 
-rico, sou obrigaclo a morar na zona dos meus eleitores, s-offrendo .com elles 
'OS mesmos mailes ,e dôr.es; moro no .Engenho de Dentro, para onde, ao dar 
-com este projecto em ordem do dia, nã~ tinha tempo de voÍtar. 

O 1SR. HElRNARDES •SOBRINHO: - .Acho que V. Ex. levantou nessa ques-
tão toda um ponto sério : o da mateúà nova. V . . ·Éoc. <liséütio isto cmri hi.uita 
!Jrdfi.Ciencia , Mâs, não tem tazão quando. se . afasta do terreno legal, para 
:acreditar 'que uma simples disp.0Sição de mensagem possa servir com0 ele-
.mehto de -cg]Jàl:,.ora<;;ão com o Parlamento.,. 

IÜ •S&. AboLPHO BÉilaA:MrNr: ~ E a coincifilencia do projecto de resolu-
·ção ser a reproducção da mensagem d'O Sr. Presidente da R-epuli>lica põe 
•.em <Nidencia que estamos seguindo eiitriõcamente as suggestões do Poder 
Executlvg·. Mas, se ó ·Sr. Herculang de !Freitas não queria uma lei que T'e-
gUlassé a mitter'ia, porque t'lesejava afas.tàr de ta1l modo o iPresidente da. 
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!Republica, que não lhe daria nem a sancção ou o véto, como vamos fazer-, 
Gbra, que constitue verdadeiro decalque do que o !Presidente da Republicru_ 
diz na sua mensagem e em entrevistas publicadas? 

o SR, GILBER,To AMADO: - Mas o facto do Sr. Presidente da Republicai 
suggerlr a lgumas idéas faz com que essas idéas fiquem malsinadas.. De-

vamos coml:latel-as? 
O Sn. ADOLPHo BEROAMINI: - E porque ficaria malsinada uma lei que, 

regulasse o •processo? Como se rejeita a simples c~lla1:1oração, decorrente 
da sana,ção ou do véto d·e uma lei, e se adopta, se endossa, se admltte com-· 
pletamente a collaboração do mesmo Presidente, exercida por via de men-
sagens, de entrevistas publicadas na imprensa, tiran{lo-se dessas mensa-

g ens rigorosamente o que S. Ex, ditou? 
o SR. ALBERICO DE MoRAEs: - 'Permitta V. •Ex. um aparte. Supponha-, 

mos q ue o Senado tivesse aceitado no seu Regimento dous t-erços da to-
talidade dos votos, para essa votação, e a Camara d·ous terços dos mem-
bros pr-esentes á sessão. Quando a Camaria ou o .Senado não aooitasse um·a 
<proposição da outra Casa, a situação não seria {lesegual? Da.'h.i a necessi-
dade de uma lei que obrigue as duas Casas do Parlamento a agirem unifoQ·-
rnemente no processo da revisão constitucional. 

O SR. AooLPHo BEROAMINI: - Tanto a falta desta lei se faz sentir que 
não teremos, de facto, uniformiqade. Nós, Deputados, não poderemos apre-
sentar -emendas e os Senadores ·poderão, 

O .SR. NICANOR NasCIMElNTO: - Estou convendd-0, sem, entretanto, nin-
guem me ·haver disto informado, que naturalmente o 1Senado d'ará a uni-' 
furmlzação . 

10 SR , SÁ FILHO: - !Nós é que devíamos recuar para ficar de accõrdo. 
com o Senado . 

O SR, ADOLPHo BERGAMINI: -- Aliás, da nossa parte, não haveria r ecuo: 
porqu-e ainda não está approvad,o o projecto de rnso!ução. 

O SR. NICAN~R NASCIMENTO: - A resisten cia, aqui, foi opposta desde °' 
primeiro dia. 

O .SR. GILBERTO AMADO: - E' precizo não esquecer que, quando se co-' 
gita de reformar uma Constituiçãu, entende-se que as correnttd poliUcas 
que sulcam a Nação ... 

O .SR. SÁ FILHO: - Quaes são ellas? 

O SR, GILBERTO AMADo: - . . . ·tenham entrado em accôrdo, quanto á. 
opportunidade da reforma, em çertos ·pontos. 

O •SR. ALBERico DE MioRAEs: ·- Já se verifica que esse accõrdo não exis-o 
te, porque o Senado começou resolvendo, de modo differente da Camara, a 
questão do processo para a re:fonna. 

O SR. Gn.BERTo AMADO: - Presume-se ·que haja sempre esse accôrd-0~. 
para a solução das grandes qt,testões" nacfonaes. Ainda ha pouco, isso se 
.observou na França, em torno da eleição do Presidente da Republica. No 
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Brasil, porém, não existe opinião, não existe nada: só ha o Poder Executi-
vo, em volta do qual borl:loleteamos como dansarinas. (Risos .) 

o .i;;R. - ;\.DOLPHo BERGAMINI: - Sr. Pr~sicÍ.en.te, encerrado o parenthesis, -
aberto pelos meus . ·collegas, vou pro seguir. 

A objecção, portanto, suscitada p~lo lead_er .paulista a meu vêr está des-
trui&a ·completamente. 

Passemos, agora, uma vista d'o0lhos no parecer da Commissão de '.Po-
licia, offerecido ao substitutiV'o que apresenfoi. 

!Diz o pa:recer: 

"No tocante, }lO!'ém, á iniciativa de emendas á . pToposta origi-
na1·ia de reforma qonstitucional, a Commissão entende que deve 
ser mantida a exigencia '<lo artigo 8°, do projecto primitivo, por-
que, -como resultou do ·bdI:hante e exhaustivo debate que ella sus-
citou no plem11rio, essa exigencia lança raízes no texto constitu-
cioniil e .foi inspirada ao legislador constituinte pelo salutar empe-
nho de difficultar as reformas do nosso estatuto fundamental. " 

Em primeiro lugar, •Sr. Presidente, nem todas as emendas lançariam 
raizes no texto constitucional. -Se as erriei1das foss·em, como adaptou o Se-
nado, á proposta ou ao projecto de reforma, sem affectar a Constituiçã0<-
teformanda, não lançariam suas rai'zes no texto constitucional. 

O '1s'R. SA FILr.ro: - M!uito -bem; está aqui ·o artigo da reforma do R e -
gimento <lo ·Senado, que cons-igna a verdadeira doutrina. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - O Senado adaptou este oriterio no ar-
tigo 7° (O orador /.ê o artigo 7° da proposi:ção · do .Senado). 

Este, a meu vêr, é o verdadeiro espírito lil:;eral. 
O SR. ALBERICo DE MoRAES: - E' liberaJI, mas não é verdadeiro. 
O .SR. ALBUQUERQUE LlllORIO: - [E>ôde ·ser liberal, mas não é constitu-

cional. 
o SR. ADOLPHO ·BElRGAMINI: - Convido V. Ex. á prova. 
O SR. ALBUQUERQUE •LIBoRro: - Já foi cabalm·ente provado, . pelo •Sr. 

Deputado Herculano de Freitas, em brilhante discurso, e pelo .Sr. Gilber-
to Amado. 

Se V , Ex. fizer o -obsequio _de me emprestar a Constituição, mostra-
rei a V. Ex . 

.. Q . _,s~ .. ADoLPno .BERG'AMINI: - Vou lêr o artigo da Constituição para 
que .. o- nobre ·Deputado, Sr. AHrnquerque Liborio, verifique que não tem razão. 

O SR. ALBUQUERQUE LIJWRIO: - Já está provado . 
. O SR . .AnoLPHo iBERÇJAMINI: __: Não est~ tal. O pooprio Senado, onde tem 

jurisconsultos de grande valor, a:dopto~ doutrina opposta. Logo, nij.o ap-
l)royou. 

O SR. 'ALBUQUERQUE LrnoRro: - Repito: pôde ser liberal, mas não i con., 
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stituc!onal. A inter·pretação verdadeira do artigo 90 do nos.so paclo fu'ridà· 
mental é a 1Jró1pugnàda 'Pelo Sr. Herculano ide Freitas. 

O S:R. !AJDóLPHo BElRGAMINr: ~ Ve!'âadei.fa, na npinião de V. Ex. 
O ISR. AIJ3uQuElRQUE LIBoRio: -' .Sim, tm niirllha op·iniâo. 
O SR. ADOLPHo BElRGAll!i:INr: - O noibre Depi1tacfo 'Pela Bahia diz que 

o art1i.go ·9·0 eX:pressamente reg>ula a m·ateri-a no seruti.do do rprnjec'to de re-
so!ução em ·causa . Vou! defuonstra·r que não é vei:'dalde, ·iendo o artigo 90, 
que está assim concebido: 

"A Constituição pode1'á ser Teformaida, por iniciativa do Con-
gresso Nacional, ou das Assemb1éas · dos Estados . 

·§ 10. Oonsiderar-.se-.ha proposta a reforma, quarudo, .sendo ap~·e

sentaida por uma quarta !parte, pelo menos, dos mem:bros de q.ual-
qúer das Camaras d-0 Congresso Naciion a l, á'.ôr aceita em tres dis-
cim~sões, fPOr dous terços dos votos em uma e outra Camara, ou 
quando fôr solicitada P:ór dous terços dos Estados, ·no decurso de 
um anno, represehtaido cada Bstado pela maioria de votos de sua 

· 1Asserrii8:éa" . 

Ahi está o art. 90. 

o SR. !ALBUQUERQUE] LIBORIOI: - iPeço a V. Ex. a Constituição para 
mostrar o paragtrwpho .1° desse artigo 90·: (Zê) ·"Oonside.r ar-se-•ha proposta 
a reforma , •quando, send'O apre11>entaida por wma quarta parte, pelo meno01, 
uos memlbros .de qualquer das Cama.ras do Congresso .Nacional, fôr ac.eita, 
etc." Qualquer dis·positivo, ·que; vi3e a .modincar o nosso codigo supremo, 
é clairo EJ. Ue ha mis1lér, -pelo mep.os, de ·5G a:ssignaturas dos Sr·s. Deputa.Idos. 

O SR. ADOLPHo BEJRGAMINI: - Quanto á pto•posta de reforma . 
O SR. ALBUQUERQUEl Lrnoruo ; - 1\'l'a:s qualqll'er emenda ê chamada, con-

&oante a technica constitucional - •proposta, de r efonna. 
1() ISR. ADOLPIIO BmoAMrNr: - Não, não. é a mesma cousa. 
O .SR. ALBUQUERQUE Lrnoruo: - E' um processo especial, pela sua re• 

levancia e p elo .seil melindre, o da refdr.ína constituciohaJ:. 
O Sit. Azmvooõ L'.I:MA: - E 'no caso ue uma sub-emenda? 
O ISrt. ALBuQui!lR"UEÍ !LfBoRIO: - A meu vêr, a interpretação pó Settad0 

é erron ea . 
d SR. AD'ouPHo BElRaÁMINI: - Não é. Vou provar a v, Ex: Irhâgin•) 

V , Ex. que a proposta -da refprma :vem e ded;ara: "lDar-se-ha o habeas• 
corpus sómente aos ínáiviáuos loihidos nà -sua loi1berdade corpotea". A pro· 
posta é, p:or hypdthese, .conéebtqa nesSes termos - qiwà Deus avertctt / -'- d 
e:.i apresento uma ememfa: "-D<~r-se-ha o 7;Labett8-corp1is quandd o iiidíVid·uo 
i:-stiver soff1·endo consfranginientd lia sua li~.rrdâde ct>tporeá, ·ou quando 
e!'tiver ha i0mmineiibia de o sofff!rer". 

IA minha figurada emenda altera a Constituição r·e.formanda? !Não·; ab 
Cühtrario, estlá erli hÚmdiiia 'COÍn ella, é parà qÜe j:}eTrhárleça ó ihstituto do 
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habeas-cor-pus preventiyp, que a ,proposta de i·e"j'orma quer tornar apenas 
<tJOSitivo e limitado á lj]:le-r.daçle ooFporea 1ª não á li)Jerdade indiyiduaU com 
;i amplitl!<'le gue Q pqcto constitucional as,segura. 

A minha enw·n4a não é coritfa a Çonstitµição reformanda, não tem rai-
zes na !Constituição Teformanda, não vn.e Mterar 8enã,o a proil(lsta. 

lPara iss o não 'ha int.e!ligencia. ne+µ illustração ca.pazes de n1e c.onvencer 
que seja;:µ'l n!l\OOssairias, em fa;ce (lo aPt, 90 aii. Constitui~o, do seu t!O!xto ou 
do seu espirita, seja ·neeess.ario um quarto dos in1e mbros de um;i, pu de 
cnttva Casa cl10 Cpngr.e~o . 

O iSR. Ar,BUQUElRQUE LIBOR10: - ])' o lql,le es.tlá escripto na Constit'l.jjção. 
Esta. claro. 

1õ ISR. AlioLll'HO B.E]RGAMrl''1: - .Está escripto um qua.rto para a prpp,o·~ta 

de reforma. 

O iSR. AN•:$BAL DE ToLEJDo: - 1Segu.nd-0 a Consti-tuição, quando se consl~ 

dera "·pro:posta" a red'orma? 
O SR. ADOLPHO BrnRGAMINr: - Quando "a.presentaxla p·or uma qua:t>ta 

parte , pelo menos, dos memlbros de 'qUalq·uer das· Cannaras" . .. 
O ISR. ANNIBAL DE TOLEDO: - E "acceita por dous terços dos voto::;" . 
10 :SR. ADOL.PHO BERGAMI~r - . . . e acoeita per dous terços dos 'V'otcs, 

em tres disC\ussões. Portanto, antes de ser acceita não ha proµosta, ha um 
p.r.ojecto de proposta. 

Nê V. Ex . , .Sr. íPresi·Cl.ente, q ue o m eu presado coll0ga pela Bahia, Sr: 
Alibuquer.que tLiborio, não 1em razão, quando affirma que o Senado agia 
com liberalidad~, rmas contra a Constituição adaptando o art, 7° do seu Re-
gimento,. que :vou tornar a lêr porque, a meu vêr, consigna bôa doutrh 
na (!~): 

"Art. 7.0 Nas 1lisc115sõei; podt! rão ser apresentadas eme ndas á~ disposl· 
ç~~"!. ~a, Cb-n.stitÚfçãp ºV emendas á pno1posta inicia.I de reforma. 

IParag.rapho unico. Para as primeiras é exigida a assi-g,nautra da .quarta 
parte dos membros do Senado, permittindo-se >que as segundas, não contenüo 
m11>tyrj.a nova, sejam, assi&"na.das por •quallq'Uer numeT-o de Senadores."' 

:Mas, 1S.r. !Presidente, o parecer não quiz collocar-se em h armonia com o 
dl!!pqsltivo do r egimento .ao .Senado, que acabei de lêr, e, esquecido de qu'l 
:mais aideante t inha de abordar um outro assrnnpto, tambem muito grave, 
li..nt;Oll t:~ta ai:trr1rri..açao: "O legislado,r constituinte to! inspirado pelo salut1:1.r 
empenho de di:llficul'tar 1\.5 reformas do nosso estatuto fundamental . " 

Nij.o ~~eçamos es~ conceito da ilijustre Oommiss!io de policia desta 
Cas:.-, povqui?. vamos verificar q·ue adeante ella se 1contra.diz entendendo que 
::. ref~ma do estatuto ·furuda.menta! tem de se operar com -toda facl!ldacfo, 
sem peias, satisfazendo-se, pa ra a app,roivaçã.o em definitiva, de aipenas dous 
tetçllfl ~oii :ypto11 p:resente,"I ~o iillVeZ ldfl dQu& te~ços (lc um todo, CongresSv, 
·!in;na f! outra /Cas~ do Congl'el:\!IO Naciopa!, ~orno está çlaro e insophisµiavcl-
mente escripto na !Constituição. 
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O .SR. PREJsmmNrn: - L emibro ao nobre ora:dor que está. terminado o tem~ 
.~'° de que ipodia dispor par fallar sob·re o parece'!'. f 

O SR. ADOLPHO .lBmRGAMINI: - Sr. Presidente, para cu.mula, não se rpóde, 
-tt..Jlos os termos regimentaes, nem 3JO 1nenos rtwmina.r 1.l.ma amalyse desall-
11havada. (Não apoiaàos.) 

'Ú Sn. NICANPR NASCIMI!lNTO: - Peço a palavra. 
O ISR. ADOLPHO BEaGAMINI: - Jlá o pro:jecto de r esolução estoura, espouea 

l'.le:u<d:xo dos p:és dos congressistas, sem q ue eliles possam estudar deti'daimente 
-0 assu.mpto. Ao caibo de alguns minutos sobrevem a terminação do tempo 
-t'egimenta,l. IEn-1 todo o caso, nestas di.scussões, nes·tes trabalhos da Cama.IH, 
'1om·o em tudo na minha vida, tenho apenas· o dese\jo de po:der ifazer um exa-

-me de consciencia, tra!Jlquillarn.ente, sem que ella me aponte uma falta girave 
no cumprimento do meu deve-r. 

iPenso, !Sr. [presidente, que nós <levemos, urrna vez que não regulaimo:!ó 
•) asi;,-urrrpto por meio do uma lei, .c,ol!ocllll'mo-<nos em harmonia com o Re-

. g imento do 18ena:do, por todas as razões, por todos os motivos, mesmo :i>ara 
'que os J:leputados não sdiffJ'am um -capitis àiminutio, como muito bem diss., 
o meu preEiado •collega S;r. Annibal de Toledo, dian:te da '.Nação Bra.8ileir ... 
qua'Ildo essa mesma iNlação, constituída em poder que .nos legou a Carta. 

·Constitucional de ·24 de Fevererro, quiz plena, completa e integral egualda:de 
entre Depu".:11{1os e Senadores n? exercício das .suas attrib'llições. (Muito be1n,: 

wn,uito bem.) (*) 

Vem á •Mesa, é lido, apoia;do e posto conjuntamente em ·discussão co~ 
.o projecto o seguinte 

RlllQUERIMElN'!r<l 

Ck<iqueremo.s que a votação se !faça p-or artigos <; tambem os paragrap:::to~ 
:relativos ao numero de De1;J·utados 1que devem assignar as .,mendas e <LW 
Y:itos s .uoflfragarndo a p;r·opoSlta de reforma. 

:Sala das sessões, 14 de Agosto de 1·9•24. - Ad<.olp<ho lrergamini. _ Sá Fi-
lho. - Henrique Dodsworth_ - A'Oberico de Morae$. _ Costa kibeiro_ 

iEm segutda ·ié encerrwC!a, a discussão unica do 1projec-to <ie resolução 
n. 1-A, de 19~4. · 

O Sr. Presidente: - A Mesa está mformada de que já não existe nu-
mer.o J-egal va-ra as votações, por terem se retirado varias rSrs _ .Deputados. 
_Deixo, por este motiv.o, de subo:n~tter lá v·o'taçã o o projecto de resolução 
n. 1-A, da 192.;, que fica aãiaÇ!a. 

(*) Fallou -em seguida o :Sr. Ni•canor Nrasçimento, e o Sr_ Adoltp<ho Ber-
gamini respondeu . 'Estes discu;rsos não toran1 publicados no "Diario ·do 
Congresso". 
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SESSÃO DE 18 DE AGOSTO 

O Sr. Alberico .dl.l Moraes ("): - Sr. Presidente, figµra na ordem elo clia . 
..Pe hoje, com a sua '<l.iscussão encerra:da, o .p·rojecto de alteração do iRegi-
•mento, pe1o crua,\ se tem de operar a ipretendMa r eforma. <da !Constituição de 
.24 de F evereiro·. 

Não fôra, Si!'. Presildente, a ci11c111m•iiltancia de haver e'U dado alguns apar-
·tes aos oradores que, lblrtbhanüem·ente e oom grande saber, occu;param a 
kibuna, apartes daidos no •calor ela disüussão travada em torno do m ·esmo 
projecto, 1quando su;b.mettido em primei.ro turno, â consideração da ICamaira, 
certo eu não viria usar da palavra na hora do expediente, alim de tratar 
:deste asgum,pto, porquanto estou .co0nvencido de lque a Caimara dQS 'Depu-
·tad'Os vae votar integralmente o projeoto, tal qua:l foi offerecido ao seu 
·exame. 

Duas corrffiltes de op1niões surgiram no Primeiro momento. 

Uma dessas correntes era ·constituida pe1os illustres Deputaidos, Srs. 
'Nicanor do Nascimento, João Samtos, Azevedo Lima, Ado1pho Bergamini e 
o humilde orador, e intocpreta o · art. 90 da Constituição como permittdndo 

·que cada um dos S'!'s, Membros destá C'l.sa pudesse, depois de ápresentada a 
<pro.posta de r el(orma da. Ctiristituiçiii.o, consubstanciar as suas Id1éas em emen-
das s 0:1\l'erecel-&.5 ao estude> da Camara; e, . mai1'1. q·ue a exigencia constitu-
tiona1 para a approvaçà,o dessas ernenfüi.M e a doa. proposta de reforma da 
Constituição ê de <1.ou>i te·rços da totalidade dos membros . de cada Casa <lo 

·Congresso e não de dous terços de votos, do quorum, regimental. 
Divergindo desse modo de pensar, vieram á tribuna os illustres Depu-

tados · João Ma ngaibei ra, Gilbertc Amado. Herculano de Freitas e Bernardes 
.Sobrinho, sustentando these diametraJmenti; opposta, 

;Sr. Presk!ente, b&Sta enunciar estes nomes para ique meu espírito seja 
·1n vadido po·r sim.:ero. tem.or. tendo eu, ao· j.ust!fi.car meu voto contrairia á 
'Teforma do Regimento, grande receio deante do saber e da el<Yq•uência da-
quelles '(!Ue apoiairam, ·com.o ãisse, a these menos liberal na refor.ma da 
nossa Constituição. 

Eis .opor.que spu obrigado a acompanhar os d!scuQ·sos aqui pronunciado11 
·para, data venia, .combater as affil'mativas dos oradores a que · me aca:bo de 
.refbrít'., 

O 'discurso >do ·honrado .re]jresenta111te. da Bahia, ISQ'.' . J ·oão ll\l[angabeira, 
·causou no espkito da 'Oamara prod"unda impressao, o que, aliá:!!, sôe sempre 
·acontecer, dadas a •belleza da sua linguagem, a fertiJi.dade ·de sua imagina-
ção e a 15'\la elevada oeu~ tura. 

Disse o ·noibre Deputado pela Bahia: (lendo} 

(•) Discurso prpferido ria hora ido e:x;pedjente. 



"Carlos Maximiliano taimbem diverge de Barba.lhe>. iMas é e:m 
autoridades muito mais altas que me vou e~cudar. iDentrei os ·consti-. 
tuclona,ljstru>; l!ll'Ilericanos q.ue surgiram depojs de :Cooley, nenhum. 
pela Sl.Ja envergÇJ,(iiura,, ·P,ela qn,ivl}r.sa,l!dade dos seus conhecimento8' 
juridieqs, ve!a i;iua d~ui, de e;x:J'o~ção, pela elegancia. de iJUa dia-
·lectica, se equipara a Wi!loughby." 

Continua'l\do, a.inda {) illustre representant~ da Ba'hia disse mais: (lendo)· 

·"E neste 1Caso qa, ICo~titllição americana Willoughby decide 
que os Õ0'\1$ ternos :;;e Ç,Qll,·taqi, n,íl-0 ipel(l. tÇ>ta:lidade da Ca,mara, mas 
'J)ela 5iUa <rp.ajoria presente. Jll logo, iµime'diatamente, como achandcr 
.pouca â suii, aµ.topida:de, a. ·r~o.rça,. co)'ll outra 11\aior .. Porque dos. 
grandes speakers da Caanara Americana, nestes ultimos 40 annos, o· 
ma,ior dl) tqdo,:i é ~q:d,, que uma vez intE'.rpellaido por um dezyu,tado,. 
como interpretava essa eXipressão dous if:erços, reS'Pondia, mais .ou 
menos neste.s termos: "\Essa <questão está nesta e r.esolvta.a a.través 
de toda a historia politica e •constituc!oJJ,al america,.pa". A Copst\tµ-i~ 

ção diz: dous terços da Orumara. Que ré KJ<!.mara? !E' o quorwm CO!l;l 

que ella funaciona. Que é quor111rn? iA maiorii;t. e a;nais '\l'\Il de seu!\' 
m~lbros. Em duas si~uações a Constitudção· •qi_z: t:l®f\ terços -
-parn ·rejeição de vétos t1 ap:µrova(j)fio de em.e.Ilidas. ~ amlbqs os ca!;!qs, 
a solução é pelos dous terços <da maioria presl)nte e <nã:o pela da, 
tota!Ulade •·. 

QueFn fazer c.on&tar qo roeu t(awursn uiµ 0utrQ tr~cl10 dl(L ·belHssima ora-
ção de iSr. J' oão [Mangabemi. 

":Pizja .eu gl,le ~lllld declfLI'ava .que era pelos dous terços da 
~i.ioriçi, Pr-.eJ:iente 'l!'l.le s~ consum,ava a approvação <las emendas 
·cp,]'ls;titucjon11-e,,, e ao ~Elll.l1l9 tem.•pn ~e reforçava com U•Jpa autorida-
de de 'Va1o.r ineg4~1q.vel. Dizia eJ.le: "No Congresso de 1789, em 
cu<jo .selo se contavam todas as grandes !figu1·as da Convenção ode-
iPJ.,iJadi:il)>hia, <todus o(! a4tore!! da Oons~ituiçã,o. que se acaba d~ 

voÇar, ~p,ram a:s .pr\me\ras emenda!I -propostas por =a personan-
dade ·da estatura de !Madison. IE oeomo se v·otairam essas primetr-as 
eIJ1enda,s? Votaram-se peles d·OU& terÇO!s da t·otalldade. àa. \Camara'? 
Não; 1J.elos dous terç.o~ dos ·presentà.11. !Porique sendn a Ca,mara d.e· 

Çl, 789 corpposta de 65 '.D€;putados, as primeiras emeILda& f0.J:am. a,pP,1'0-, 
vadas .por 3'7; evidenteIItente, .po.r menos de dous terços da t().ta1i4<l.de, 
mas por mais de dous terços dos pre9en·tes. " 

•São esses os periodos, lá ·primeira vista conrvi•ncentes, do illustre repre-
sentante da Bahia; ma.s os te~tem1.<n,hos ~~criptc;i19 d~ :Oir;eito Constitucional 
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• devem ser de texfos, COlll'O 8. IÉX. mesmo ·diss'e, em SeI discurso, irmã,os e 

semelhantes pa;ra que 1hajà um ;\:lâra:llelismo, e, no 'emtahto; .nã.o podemos 
de ifórilià algl.ima irlvocàr o :i:>keitó cShstitudclnáJ àmerrcan'o, :ri.este ponto, 
pois a rdisposiçãb ao art:~ 9b iía rconstítUiÇã\l .brâsil<efrâ é ibiisl:ânte ci\ifferente, 
râdicalhlehté dififerénté, do arÍigb 5• dá cóiisüttliçã,6 áinertéaha. lEl si o 
éXefüpfo não ííer'Ve Q:>brqu\;i os <l:óus üispositivõ~ são .coml_:Yietamênte difie-
rêi:ites, a iini)tessãtl tleixàda pê.la illtistre iDéJ;h1tíitlo, .sr. João iJ.l<l:angabeira, 
tfazen'dõ .cómh reforço de sua ar.guril.entação a o<pinião .a.e wmotlghby e do 
spe'áõlcer Refltl, rlão .a~ve l'evrur â CârhÍlrâ á ~astar-sl! da vérdadeirà dou.trma, 
dà vé1'C!aia~irâ f.n.tér,r}i:etaçãó do nos8o texto ê<i\:lstiiluéió,tlal. 

o lffa . .A.ool,plio BÊJRGÁMÍI'Ír: - iNhi:itb beÚl. 
, O 'SR. AÍ.ifatuob Í>Éi ®ítills: - !Sr. 1Pre5télente, vambs vêr, ;ra;pida,mente, o 

mecani'lmo •da reforma constitucional norte-ameriéaiiâ:. E' 111ilih. píl..gina de 
Bh'<Cé que vbü lêr . 

(Lendo): 

iA)' O Cougresso póde r!;i°Ór si rti~smb; po.r •dolHl tetÇoi; . d.\i.s votos 
em cadà casa! ~repahr ~ J;ltbpàr e1í:iendª's ~ IConStitüiçio. 

J3) As ÍÍllÍ;isiiUúr~s âe 'aJius teTdo~ dos Estádos p!i.fl.ehi pedir> 
áci dtln-ilfe~st> ·d.V.e ,conv·oqúe Hiha ibonvhção Nwéio.iiâ1. 

xj 'A§ Iêgl~1:Hui-as Je tres ti.1faH0El d.às ;É§.tilâ.~s têm o :pO'der 
ãe ' t.;,,rnt~a:i- ~s emefiruis à, ellãs k,bniêttitlas. 

t) ls oohvenções po'dem sêr cií~m~i:iíás i ' ·~· ' • " n9s u1ver.S!Os, Es·tados 
·e tres quartos (<3/4) idessas con'Venç·õe~ iêiri. o :podei: de ratificar as 
eme'Il!das p~opostâs. 

sã'o est~s, ÍSQ". PresLde~i:e, os fre0ho~ prirl.ci.Baes dà pagfn~ de Jayrnes 
Bryce e com {) fim de evidenciar a difforenç.a rai'ilica1 do hiecaÍilsrllb da Te-
d'oi:.ma ~;;_Úe a ;;,o$i C~nstltuiÇã~ e a da~ .Estad.os UÍiidbs da Ameiri:ca do 
Norte, eu farei constar ·na integra e e~ odisinai fnglez a mesm~ p:i~na. 

. ) • ... .;e. '.. • : ~ ·•• ' ~. .. ' ~ l 
Mais adeante fBryce accrescenta:· 

"On aH the O'Ccasions on whiah the amending power has .been 
exercised, methoO"~ À has been emP.~oyed ior proposing and '.l'Íietihod 
X for iratifying. " 

rrsto é, ·em to.das as ·o.ccasiões em ~ue s~ t.em exercici~ ó pó~et_ â~ ·"·;;·~El~= 
dair a Constituiçã:o, se tem empre.ga:do o metÍ10'do Â parà pro.pôr emenda,:; 

7 ' • ,. ,, • 

e o methodo X para ratificar • 
• ELend,o): 

' :)3ryce VGlume 1st., p. 35·5. 
';I'l)e American C'ommonwealth. 

3 .. 
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The men who set 'in the Convention of 1878 were not sanguil!le • 
enough, lilke .some of <the Jegis-Iationg sages of antiquity or li;ke 
such imverial oodiJfiers as the '.IDmperor Justtnian, to suppose that 
their worl{ cou!CL stand unaltered fo ali time to ~orne. 

T·hey provi.ded (art. ·5) that Congress, whenever twothirds of 
lboth houses shaH deem it 1I1ecessary shall iprapose amendments to · 
this iConstitution or on the ap,plication O!f t'he Jegislatures of two-
thirds of the severa! States, shaH call a convention for proposLng 
amendments, which in e·~ther case, shall be valid to ali intents anCh 
tpurposes as part of thLs tConstitution wJ:ien ratified íby füe iegis.ta-
tures Olf thlree f.ourths o'f the severa:! 1States, or iby conventions in 
<three >fourths ,therof, a~ the one ·or t•he other mode may ibe preséri-
bed by Congress '' . 

There are toherefore two metho.ds olf fraúling and proposing 
amerudmen.ts·. 

A - Congress may itself, •by a two thirds vote in each hous!l, 
prepare and pro.po.sed amendments. 

B - T .he Jegislatures of two-thirds of the States may requtre 
Conf(Tess to summ.011 a Constitutional Gonvention. 

Congress shall thereupon c1o so, 'having no option to Tefuse and 
the Gonvention when caJ.led shall draift a nd .submit amendments. 

No prorvision is made as to the election and composition of the 
Oonventi-on, matter wlüch lwould there.fore appear to lbe left to the 
discretion of CongreSl!. 

There are also two meúhoãs of exena:cting amendments framed 
and proposed in eitheir o·f t'he foregoing way.s. 

It is left to <Oon.gress to prescr1be one or ot'her method as Con-
.gress may think it. 

X - The legislatures of three-ifoUt·ths o<f the States may ratifY' 
amy amem'lments ,srubmited to the:m. 

Y - Convention may be called in severat ,states, and three-
fourths of these conventioi1 may ratify, 

A:qul, o art. 90 da Constituiçao estabelece que o Congresso inic.id. a rtJ-
;forma constitucional e a ultima; nos Esta.dos Unirlos, o Congresso inicia a 
!reforma, awrova-a ipor 2/3, mas 3/'4 das convenções reunidas nos Estados 
ou ·3·14 d·a maiioria das assemiblléas esta:doaes são ·chamados a approvar defi-
nfüvaimente a treforma da !Constituição. 

iPor ccmseg>uinte, o me·canismo é <le todo diverso. E, se tivermos de com-
J.'.)arar as duas <Constituições, sem para fazer resal1:ar tão sómente 'CJ.Ue ~â, a. 
ireforma da Constituição é muito mais füft'ici~; paJra 'CJ.Ue ,seja efifectuada se 
-exigem inão 2/13, como aqui, rrias 3/4 da representação . 

.AEsim, não m ·e parecem tão ,coHvincentes os argumentos trazidos 1ielo i8r. 
Deputado Joã.o OY.ranga.beira ao co1'1'he'Cimento da CaI11ara; mas e 'q·ue quero 

• 
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:farer sentir ·e notar, desde já, é, que 1~f. 1Ex., talvez Jevado por uma. traiC!u-
· ~>ção mal feita, de uma nota ap.posta aos colil!mentarfos á Constituição de 
·1(,'airlos 1Maximiliano, não r.epar.ou .bem nas e.Jl'.pUcações do SP'eacker norte-
·i:t.1nerioano, q•ua0nd<1 aiffir.mava que aa prime1'raa emen<laa em um · Cong·res.su 
·de 6·5, 1foram ap1provadas po·r 37 cong.ress1stas. S. !Ex. deu essa phrase como 
~endo de uma affirmação absoluta; e;ntretanto, ·sr. !Presidente, esse periodo 
do .Speacker Reea não 1é Mtirma1liv·o <luanto ao elemento histodco da appro-
·vação das primeiras em.e.ndas. 

Para melhor orientação de meu discurso, vo~ ler â Camara o period-o 
·de :tleed, a .que se referio 'º dl.gno representante da iBahla: (Lenào) 

"The !first IOongress, I think, had a'bout sixty-.five members and 
the flrst amendme11t that was pr~posed to the Constit'Ution was 
voted <for by t •hirty seven memibers., olbvious by i;wt two-thircls i.t 

the enüre House: 
Capitulo XXX:VI, § 2·Z5. The a;mendment, pags. 519 a 520, B. 

11° Wester Willoughy Clause." 

v primeir·o Oongresso I thtnk, eu penso, foi o .que disse o tratadista 
norte-americano e é o que não consta do dds·ourso do illustre Deputadv pela 
•Bahia. 

E' •o proprio. Wil1oUJgfuy que, trazendo no seu comvenfüo, á margem, a 
·opinião de Reed, ·o faz •com a ·expressão dubitativa J think, eu penso. 

!Essa expressão 'Obrigou-me a !fazer uma vesquiza mais lo-nga para vêr se 
a ô:uvida appareoe depois na historia oonstitucional americana como uma 
expressão de certeza em favo-r da argumentação do no:bre Depu·tado pela 
(Bahia, e verifiquei que as 10 .primeiras e·mendas, app0rovadas oomo reforma 

· Cla constituição desse grande J><n:o o foram por ·2/3 da maioria do Con-
\14Tesso, 1Jor isso .que o Congresso se compunha não 'de 65 membros, porque 
duas ·províncias das 1•3, não se d);izeram r epresentar! !P·or conseguinte, 5·5 
eram o-s :membros desse Congresso e 37 foram os •que •cam•varec.eram e Y·o-
':taram as 10 ,prim•eiras enl.endas. 

o !SR. ALOLPHO J3ERG,;.MINI: - 2/13 .do Congresso. 
o !SR. ALBElRICO DE MoRAES: - Obrigado ao aparte ide V. Ex. 
Analysei a comparação trazida por V. Ex. para mostrar que, 'P"ara 

"logo devia ser posta á margem, deante da diversidade dos .dov.c texto.si co.nsti-
tucionaes, e de comp.Jeta disparidade entre o artigo · 90 da Constituição Bra-

.sileira e ü 5º .da norte-americana. O que trouxe oomó positivo, não estava 
com acerto tradruzi.do, pocque escapem a IS. Ex. a oração intercalada 1 thinlc. 

!Pes:quizando >0s annaes .da oonstituinte norte-americana, encontramos que 
apenas .5.5 representantes tomaram parte nessa ·convenção, e ,que 37, 2/3 da 

;t otalidade, approvaram as 10 primekas emendas. 
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O ·SR. Bl!lRNMtDEs SOBRrNHO: - Os demais não flzeraim parte da 0on-
v enÇão? 

Ó SR. ÀLBIDRrco DE J.v.[oRAJi:s: - RecÜSaram-se á faze~ l;iárte da convenção. 
Nào éompal·eéeram, 

o JSR. BEJRNARDÉS SCJ'BRrNHO: 

dei;}ois se chegaram. 
O que sei iê que · ·não ·compareceram e 

d !SR. ÁL~ERÍCO DID MORÁES.: Precizamos nfuJ confuri.dfr;, as eme~das 
foram ~·~utincad0!8 por 3/,4 .aas legislaturas dos. Eskdos, durante cerca de 4 
annos, de setembro de 11,s1 a :Maio de d. 190 - mak pàra approvaçãó preli-
minar (Íl/;S), estes !'oram à.e fi5 e nãio de (),5 congressistas, .po1,que, como disse, 
duas p·rovincias se recusaram. 

Q .SR. NrcAN<iR •N\A.11cIMENTO: - Só :fforãm approvacfüs á cüsta de muitas· 
outras ..:oncess©es que se tiveram de iàzer . (Apàrtes). 

O is~. ALBEruCXJ na Mo·RAllis·: - ID•aas· provincras .recúSc1'ram-se a se fazer 
representar; 't'euniram-se delegados <le 111 Estados, em nu:m:erCY C!le 55, e a. 
l4! de Maio de 1787, ·elaboraram as emenaãs. á CooshEUiÇão. 

!Por conseg-uinte, foram ,55 os m errubtos l']iNe c0fü1fa,recel!a!ril! é o numero 
não podiia ser maior, po0rique os ,que se recusaram recusaram-se tambem a. 
da r n-mnero e .tomar parte na Oonvenção. 

Mas, .ha afoci.a uni ponto interessà:nte sobre 8ste cáso. 
Alnda mais uma prova, iSr. It·re.sidente, de 1que as io primeiras emenaas 

á Constituição nome-americana fqram app.rovadas por do·us terços (2/13) da 
totalidade do Congresso, tenho ª'flui na leitura que vou fazer, C!le Auguste 
Carlier, no_s IÍe-tls estudos sobre La Rep,ublique Americaine. 1Etats-!Unis,. 
pag. 2·29. (LenClo,) :. 

" ·Les dix amendewnents. f'l.l~ent :v_oWs par !e Cong:Fess dans sa. 
pre.ruiere sessio;n ou:verte ~e 4 Mars 1789., a la majoiritê de de·u.a: tiers· 
de ses. Tnemibxes et SCJ1wni~s en s.uite á l'aceep,t.ati.qn .oos legislateurS; 
d"Etat suiva.nt l'·un des. IUfOàes prescri·pts par la C.@nstitutio.n," 

Não ê só: O relatorio feito pelo [)eputado. Steele, que se encontra na. his-
toria do Congresso norte-americar10, m-estra ·pela fó.rma em que está ·redigido-
-que 2/3 do . Co.ngresso concorrerain para approv-ação das r~fer!·d:a.'l emendas •. 

.. Ei.s o trecho em original: 

Mister Stee!ê. 
iRelatorio. , 
Histor :v ofi _rC{>ngTeM. 
An whereas,, in the .s,esion of the C,ongress of t.he United States· 

01! America., begu;n amil h ,eld at the ciiy of New. Yo.rk on vVeds nes-,.. .. (. ' 
day, the fO'U1·th Marnh. 0r1e thousend se;vei:- hundred and eight:r-nin~--

:it was resolv:ed bY: t'he Senate and House of Representatives ot· 

"· 
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U~jted S.~~tes a! !Ameri0~ in Congress assembled, two thipds df :both 
Hou~~· ci;n-ourri1~7 that •tqe 
Legisiatu.res of severa!" States 
Uniterl States. 

Em Jane)ro 25 de 1790. 

~p)! tO'i)l'iI).g ar~tpl~ l)~ Pfppqsed the 
as amar.ments to the Constitution -0f 

: ' · ,,. 1 

A.inda so1bre este ponto, na Constituição A.rgen.ti'!la, Vedia diz: 

'"Os Elstaidos Unidos adotJtaram dous mo.Ides .de revisão, em ·qu13 a ·inl-
cia.tiviJ. P,Fte11ci~ óra ao Congre;;sp, qrq. 1á ll'git>l17tmra dqs :p;1?J:.a4p~. 

tNo primeiro ca.s0 as emendas devia.m reunir em •cada Camara a maioria t ' - 1 0 1 ·~ •J { f ''!llf./ . ~ ,'• " _j ' 1 . ) • J r {f• 1 • ' r \- ' 

.fios 2(3 qos seus 1ne?nprp,s e pa~r;arem deJ?,oi~ ~is~f~ p~lq, raüfipa:çãp qe ~/4 :da 
legi13latur<!- do.:_i ~~tiyJq.s." 

O trecho em original é o seguinte: 

A.ugÚstin de Vedia, Constitiioion Argentina, pagina 13.l! 
Los EstU:clos Unidos. adoptaron d~s modos ·de r.evision: 

La ·iniciativa pertence ya al Congresso, ya a las legislaturas de 
los •'Estaxlos. 

iEln el p.iimeir caso, las emmie'fliilas deven reunir em éada .ca-
mara, la mayoria de dos tierços de sus vi,ie1nbros, Y piassar a <le-
mas, por la ra.tiücacion de las tres cuartas ·parrtes de las legislaturas 
de Estado. 

:sr. P.r~sldente, jdisse, ao começar esta ju.stiil'icaçã@ de vipto, .que sabia 
ser in.J;ructili'er@ quai1quer esf·o·rÇo no sentido de ser alterado o projecit:o de 
reforma do Regimento; isto nã-o 1:t:n;peGle, po1'ém, q.ue eu pr,.oteste c@ntra a 
exclusão d'a co[~aborarçãJ© pessoal d·e cada u.m de n<lis na ref.orroa p;r-ov.avel 
j]a GonsUtu.ição, cpl!abt'H'açá-0 asseg.uraida pelo art. 36 do •Jl.üSse P'acto consti-
tucional. 

A Cam;'Lff}, p©r sµa l'l'laiQ.ria, '!D.Ode~á faz.eJ-o, mas ;i,0 meno.s ni,iJo inV.OGJ.Uem 
como argumento o testemunho de textos da p.mastitiüç:ão da !l'forl:ie Americ11, 
c-oni.pl.etamente djfferente do nosso djsposiUv.o. constitu•cional, que rege o 
as,sµmptQ, porrJ·He e~.;;/es estu4;:;ii! i(J.e #ireitp oonstHuciena! ·compari:a\ilo, ig.q 
caso, are gooa for nothing. 

Perdpe a c;awar:z a ~i~)àa insi'§~•r;t!i!ja d~ ar,g1!-=eIJ.t(l,ç~. A ª'!'l•tpri<dade 
tdos illustres Deputados 1q:l!'e ~§l 100410,c~fªW- ~ll'l. •pcmto :_de y1stgt '9PPc'!t;;tP é tã.<? 
.grandç, tãa res)?eHarve), !ilH§l · a t?-11 to ·IR~ li!i~to ~·f:>a:j·gijtq.~ . 

.q con>itH·ncio:rpj.list~ i~al!.a~@ p.. P.r-l!>~t!P· •COll1~en~oH ~ v~"l!J'Ll ~ª/."íl- p 
·seu ifü.o~!L a ~qflsPtHiç;ilq ;a.me1:i'Cl}r-;a, e o art. 15.º ·em est~d{) t,epa a :t'.õf?Jllª 
>lleguinte( lenr:fo1: 

"P IC0~1gre;>s2, ·qual'!:di;> 'd~e tersi !'leHe dµe Gamer§l l.e i:Mercra),mo 
:ri .ec~ss~rio, e F·G·:· •.. "· 
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Não duvido, ·S.r. Presidente, q'lle por um jogo de synonim1a bem divei:--
Udo e interessante, venhan: interpretar as palavras desse artigo pela se--
guinte fórma: 

!Camere quer dizer Camaras, Camara quer dizer casa, casa quer diZt.1' 
quorum, quorum quer d~zer a metade · e máis <Um, log-o sãio dous terços ' 
(2/3) da metaxl.e e mais um! 

Assim, ·Sr. Presidente, n ão ha trecho q'Ue esca;pe, nem constituição qu e· 
resista!! 

Teniho tambem aJqui um tralbalho de Louis Vossion, que foi consul da: 
França em PhHadelphla, escripto para com-memorar 1() centenario 'da Const'-
tuição ameri1cana. Louis Vossion verteu para o francez diversas obrais de" 
dfreito ·constitucional :unericano - entre ellas a de :Ellis Stevens - Fonte& 
ãa OoMtituiçiio dDs +' !P-t'dos Onidos; -é, pois um conhecedor profundo do 
inglez f a llaxl.o na !Norte AmerLca. 

Veja.imos como Vo.ssion traxl.uzio o ar.t. 5° da Cons.tituição (lendo): 

Le !Congrês toutes les fois que les deux 'l'IERS JJlilS MElMBRES DIDS 

DEJUX CHAMBRES le jugerut necessai!'le proposera des amendementS' 
a cette Constitution, etc. 

!Assim, S-r . !Presidente, as exip~·essões two tl'llirds af both Houses co-rres-
pondem a. les deux tiers des membres des deux Chambres. 

Tivesse eu de traduúr as e~ressões d-o refer-i"do art. 5°, cçim o rigot1 
de e:icpressões de <Uma C'onstituiçãio e eu diria - dous terços do Cotigres>:1u --
ou dous terços das dual! Camaras o nun·ca dous· terços das duas casas. 

Está, assim, estudado o disc-q.rs-o aqui µrod'eri-do !pelo ihril:hante orador 
parlamentar, o ,Sr. J'oão IMangwbeira, que a;llia ~os seus dotes intellectuae.s, 
uma vasta cultura jurid·ica. 

!Pretendi, ,Sr. 1Pres1dente, acom1paruhal-o aité mesmo nos exem'plos em que 
S. Ex. ·mu.strou o seu discuTso, 

Prefiro, porém, a sua at'.gumentação pessoal, proprla, a sua interpreta-
çãio do art. 90 de nossa Constitu~ção aos testemunhos escriptos de direito 
constitucional norte-americano. 

E isto pol'lqUe ha µroifunda e fadicaÍ d·i!fferença entre o a.rt. ·90 de nose:... 
Constituição e Q art. 5º da Constituição Americana, 

ffiln_tre nós a Crunara ini-cia a Teforma com· uma p-roposta assi-g.naida por-
53 1111.emlbros e o S-enado rpor 14. U:lrtimo estUJdo 'dessa proposta com a wppr o-
vação no PTimeiro anno por l.l/'3 d-os voto-s - e na legislat<U~·a seguinte pelo-
mesmo numero de vot-o.s - incorIJ:o-ra a Te·forma á Constituição, 

ffilntre os ameri•canos ·ao norte o Congresso prepara a refonna e resol- -
ve se ella deve ser av·provada por convenções ou µe~as legislaturas dos esta.-
-dos; esse pr-ojecto <'Le reforma nq qual" tambem se estabelece a !fõrma de.· 
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a:cceltação de<finitiva requer dous terços (2/:3) dos v·otos das duas camàras, 
mas só será approvado se oMiv·er (3/4) tres quartos das legislaturas. 

Logo aqui 2/i3 e 111 3/4, o que me parece bastante dif:ferente. 
Sr. Presidente, vou agora passar ao discurso do illustre representante 

de S. iPaulo. J)is.se o acatado Pro;fessor Herculano de Freitas, que horje não 
M encontra entre nós: 

(Lendo) 

"O legislador con.stituinte teve a preooCU:pação de ass0gurar as 
faculdades do Parlamento contra a possível intervenção do Poder 
Executivo. Nestas condições, não q•uiz pude;;se paiTar uma duvida 
siquer, empregando "suffragio ", empregou pleonasUcarrne.nte a ex-
t>Tessão "presentes", esclarecendo q.ue bastavam os dous terç;os dos 
.<ru:ffragios presentes para manter a vontade parlamenta!' contra 
a vontade presidencial.,. 

Sr. Presidente, a ex·pressão co.nstitudo·nal usada - suiffragios presen-
tes, - votoo presentes - nã:o é uma exipres»ão pleonastlca, MI contr~rio, o 
mes·mo qi1e fosse, não s&ia condem~avel, porqu~ o pleoi:iasmo, sendo uma. 
.redundanci<t, um exc0sso de palavras, torna quasi sempre o sentido ma.i~ 

claro, e R.s leis .devem ser daras, muito embora as palavras possam parecm-
excessi;yas. Na lei, dizem todos os interpretadores, e entre elles Paula Ba-
ptista, não ha palavras em excesso, palavras q·ue devam ser abandonadas 

verba non sint superflua, 

O SR. AnOLPRO 8ERGAMI:t:l!t: Servem para esclarece.r. 
O .SR. ALBUQU.EJRQUE Lrnomo: - E' uma expressão technicamente errada 

voto!! presentes - em I·uga:- de membros presentes. Os Deputados é que 
estão presentes e não os votos. 

O SR. ALBEmco nlJI MoRAEs: - E' que V. Ex., quando diz - votos pre· 
!'lentes -- associa esfla f>'(Dressâo á idéa de votos ausentes, o que não d<>v•· 
fazer. 

0 S'R. ALBUQUEJRQTTB' LISORIO: - 0 proprio Bal'.'lba~ho, corr: quem V, :;;:;,,_ 
.se escuda, diz que não ha votos presentes, mas membros presentes. 

O ISR. AuBERICO DE MoRAEs: - O prorprio Sr. HeTculano de Freitas, no 
seu dlscurso, em um pel'lodc, muito be1n feii:o, para esclarecer o seu ~sa
rnento, usa da ex;prressão - quorivrn presente. 

O SR. ALBuQUERQUl!I LmoRio: - Quorum ?resent<! l outr~ cousa. 
o 18R. NICANOR NASCIMENTO; - Ab1 ê que ina redund<1.ncia.. 
0 SR. ALBUQUERQUE LIBoRm: - V. Ex. cita uma exp·ressão do De1rntado 

Herculano de F .reitai;. Ea me restrin~·o á. e:xipressão coru5tltuclonal de votos 
presentes, ex;p.ress·ão essa tech~icamente im.proipria, po.rque, como 
ha votos presente5, mas De:im·tados presentes, memb;ros presentes. 
-c:;,so v.ertente, ê a. n.aniresta.çàt,i da vontaiO.\. d!l Depufavdo. 

disse, não 
Voto, no 
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(1 SR. A~a0 D.li; ~oRAJps · - :j!I' verdade tudo isso, mas se V. Ex. tirar 
iki. expres~o. oonst\t~c10:µa1, que s~ r efer e a 2/3, Q VO\)ab:ul;1;>, Presen~e, e~ia 

flca confTI;Sa, l?go ~ r;ecesl:\ari!!. 

O SR. ALBUQUERQUE LIBORI'O: - A Consntuiçãio, no art. 9(J, não se re'fer.e 
a votos presentes, mas a dous terços d<Js votos em uma e outra Camaira. 

o SR. ALBERICO DE MORAES: - Sr. Presidente, V. E x. va i ouvir, melhor 
talvez do que as minhas palavras, as palavras das constituições dos :\l)stados 

brasileiros, inclusiv.e a do ]}stado do Sr. Herculano de Frettas, Constitu ição, 
aliâs, que teve em S. Ex. o seu collaborador max\rno. 

O SR. ALBUQUERQUE L~BORIO : V.. ~x. 0 qµe m9Strarâ é IH!e as consti-
tuiçpE?S d,os Estados in,corr!"ram no. me~mo erro de teda,cção que se verifica 
em nos'!o. P,acto funda9ei;\tal. 

P, si:. AL~~Rrpo DE MORAES : - NÊ\0 é erro. 
q Sf· ALBUQ,VERQUE Lr~ORIQ: - ~ntão q~e é yotq? ~, :;i. r:q~nifii~tação da 

vontade do Dep utado. Como dizer -se que ha v~to rres!"~t!l ~ voto a~sente? . 
O SR. ALBERICO DE Mor.AEs: - Sr. Pres idente, vou ler as constituições dos 

Estaqqs, <;1,pe µsam da expressão - votol:\ presentys. 
~ar~ - ~rt. 86, § 1° ?iz : 4s emei;i~as só Podem S!lr a i;>J?r?Vg.\lªi!!, p9r 2t/;3 

dos votos presentes . 
Alagôas - Art. 144, § 1° - .àcceita a i;>roposta por 2/3 q9~ m(lmb1·9'i Pfe-

sentes1:1 · · 1 
1 

·' 
1 

, .. t 

, ~ , r 
~anta Céj-tl\arina - A~·t. 92', ~ - Aycei!iz ~e P,btiver 2"/3 de votos dos 

membros presentes. 
' .,Min~s - Art. 121 - Acceita por 2/3 de vot9.s :pr~s~ntes, i:;uma e outra 

Camara . 

!S'ào f0~uJo - Art . 65 - :pe 1~ em 10 a:µi:;os o Co~gre~sq proC!~d~râ â 
revisão ~a Constitl.ljção. Nenl\uri;ia alt~~·aç~p ser~ f~it~ s.em qu;i ot!tenha 2/3 
dos votos presentes. 

0 illustre r~~)re~entante C\~ S~o P·~ll\(J, Zeader de su'.1' baD;cada, o Sf . Her-
culano de Freitas, foi constituint19 da Constituição de São Paulo, e foi o re-
lator da refÓrma; ~ art. 65 foi emendado por occasião dessa reforma para 

,que se tornassei rmwis o!aro, diz o pa recer e no emtanto as expressões votot:i· 
presentes lâ estão para que duvida não possa h aver quando se tiver de re-
formar a Constituição do grandiqso Estado. 

Eis porque eu não posso acceitar a condemnação dessas expressões 
razão pois tem J ·oã<J Barb:úho, qµando diz ' que sempre que o legislador con~ 
s tituinte quiz esclarecer os dispoisitivos constitu cionaes em materia de vota-
ção - accrescentou aos substant1.vos - mempros, i;uffragios que é sy,nonimo 

·de votos - o adjectivo presentes, e se no art. 90 ·disse aP,enas dos votos -
é pqrqµe se trata de 2/3 da totalidaqe. 

{:'lr. J=:residepte, eU acceitp f?j· totip:n a <!jrgµ)"Il~IftaÇ1j'.Q qe Joã o :i:Jarb;;i,)p.o, 
·com a qµaj e1>tâ de in~eiro acc0r4o A.ral.\j~ Çaspro, µos ~eµ~ cpintn~lltartos 

fl Cqp.stitui r;ã!-] e 111fo ~e j:u~Jo a,o q~;;ejo de fao;er C:?I\:>ta.r fl? in~u qisr;:ur~o 
e ssa lição. · 



, 
Le'f!-4<>. - "ÇpJ'!siFi~fª!1fl.º a~tiintar;1en~ os ~erip?s Çlo art· 9p e-

comparando-os cqrt q!? qe outra.s d!:SP?Si~pe~ re~~~·e11t~ê a ypta~ão P?r 
gquiê terços, v~-~e q~f} r·it füfJler~mça q;.ii:t~!º aos d~~:ie!ie. 

O art. 33, § 2° exige para a condemnação do Presidente f!!l' :i;te~~}

blica Ije)g ;3e~a.gp dOljS F!'JfÇps qe VQtO~ ~?S fll~~?rp~ P,fe~entes. Para. 
{I adqJ:l.Ção !'lfl Ie4s vetad!!-~, 9 art. ~7, Pl}rl}graP.1Jo 3º, fJ;x<i§"e ~o;is terços 
dos suffragios presentes. Para a approvação, por l:!!Bª Cl}mªfª-• !)~s 

~mencj.f!.!? r!)pe!nql};S Pe!!!- º!m·a, .Q ::i-rt. 3,~, PiF~gfªP~q +~· J:amJ:iem impõe ª' portdiç~o de do,Hs tfl+Gº~ dos ~~mbros pr!sl'1!te~. 

Entretanto o art. 90" Çlepois de referir-se á qµarta Pl}rt~ pejo 
menos (que considera indisi::iens<J..Ve[ para av.rese:ntação -(ja pronoiita) 
dos membros de qualquer das ·camara:;; do Congresso lN'iJ,dopal, es-
tatue a approvação da proposta por dous tm·ços dos votos numa e 
noutra Camara e tratando da -aJpprovação. da I'eforma diz: por maio-
ria de dous terçDs dos votos nas duas camaras de Congresso. 

O art. 90, assim, _nem consagra. em seus termes a limitação con-
stante ·aos outros artigo:? cita&os, não se referindo como elles a votos 
dos membros presentes, nem se exprime de modo que induza a sup-
por-_se, 'por argumentá, que quizesse estabelecer-se tal limita-ção. 

Teria iisado dos mesmos termos, si houvesse qiierido a mesma 
-coiis(f,. Não , o fez, e tornou-se mais exigente, querendo ~Dus terços da 
totalidade dos membros de cada ca:sa do Parlamento, por considera-
ção da excepcional ,gravidade e importancia da reforma constitucional, 
q'ue submetteu' a condições e prncesso mais rigorosos que os prescri-
ptos para as ·reis ordinarias. 

Nem é para ter-se· por excessiva tão grande cautela . Os consti-
• ~ • • 1 ' • ' ' ' ' .• 1 - • • • ,. Í' 

tuintes zelando como deviam sua obra, quizeram que não ficasse ex-
\#•... 'l ' ' .1, . ' i 1 : •· - • ' • 

post<J..s a re~o;~l}S p~ecip~tadas, inc~~1sidér~das, ~ivadas de virus p~~-
tidario, realizadas sob a inspiração de paixões do momento. Certo, a 
constituí\;ão 'iiã'.o poa'e~-se~hia • consider~i inta~give1, immutave1 e 

' 1 f 1 ' . "' ~. " • , ' 
por mais conservador que haja sido o espírito que a ditou nesta parte, 

• '. j • ' • ( • • 1 t . ... . ~ • 

não lhe teria escapado que para conservar é preciso aperfeiçoar. Mas 
1 '' ~ • ) • • • • • •. ,. ~ •. 

tal é a naturez!'L, tão grandiosos os propositos da lei fundamental, que 
deve ena ser con;ideracla 'coro: um ré~p'eito rel'igioso, é' o p~rigÓ de ai-
·:· ~ -• l l • • ' ' • .1 • • , 1 t r T ( ' ' 

terar uma Constituição para tornal-a melhor (no dizer de autorizado 
publicista) é 'quasi sempr-~ mais corisider;,,vel qt{e o .. de soffrel-a 'tâl 
qual ella é. (J. P.

1
Pagés). · ,,. '., ·'· •' ·' 

O SR. ALBUQUERQUIB Lrnomo: - V. Ex. está mostrando, repito, que a s 
. • r.. • 1 , ~ • , 1 , 1 , , ' l- , 

·<:onstituições d'os Estados teem o seu t exto mal redigido. 
, ' ' . . ' . ,,,.. . ' t 1l 1 , 

A ~lt· 1}LHJli~F.Oº pro M?fltE~ ; - E' p.n::r Hrnrnage;rt I~Jfic~ ·e gr:i.r::rmatical-
:n;~:,it~ peâeit;t . fJ m~is, .é a,, !ipgH-t~em dí}(> fPX:~tit).liçõ~~ ~V~ t!)l fitei. 

~1.1ora1 ~r. fr~P:iHf1;te. q1pX:~P ~~ ~?P;~t~t::i-ipges qo~ El::?Uf~~s pretende-
rnn; !1-/l~ p~ qcm~ ~~r~O'i ~os yot3~ fos~e~ d17 toraliq~~~ dos tr,~mpros do Con-
;gresso, ou disseram-no expressal:f}el?-~e ou ~mpr~f;ªr~!'fl- s~m:i;1t~ ~ ~xpressã<> 
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nos votos. E as constituições que assim se manifestaram foram as do Mara--
nhão, "Ceará, Pernambuco, Sergipe e Espírito Santo. 

o SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: - Todas ellas usaram uma expressão in-
defensavel. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Mas quanta gente a errar! 
O SR. ALBUQUERQUE Lrnomo: - A Constituição Federal foi a primeira a 

commetter .o erro. 
O SR. ALBERICo DE MoRAES: - Não foi tal, porque as constituições dos 

Estados foram feitas na mesma época em que foi elaborada a Constituição 
Federal, facto este censurado na Constituinte, porque os Estados deveriam 
esperar o padrã-o das suas constituições, que é a Constituição Federal. 

· Sr. Presidente, lamento que não esteja presente o Sr. Herculano. de Frei-
tas, illustre representante de São Paulo e professor de direito, deante de cuja 
autoridade, deante de cujo saber eu me curvo reverente ... 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Todos nós. 
O SR. ALBERICO DE MoRAEs: - Se S. Ex estivesse presente por certo me 

ouviria sem má vontade, porque é uma qualidade propria dos mestres a de 
perdoar os que erram . 

. O SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: - Quando V. Ex. diz: "O Presidente da 
Republica foi suffragado pelo eleitorado brasileiro", eu pergunto a V. Ex. 
si inclue ahi todo o eleitorado d9 paiz ou sómente aque·nes que cpmparece-
ram ás· urnas. 

O SR. ALBERICO DE MoRAEs: -,~ Não posso acceitar para discutir nem. a 
minha linguagem nem a de V. :.Ex., mas as expressões da Constituição. O 
que está esc:r:ipto na Constituiçãp t em de ser entendido como a expressão 
da vontade e do pensamento do l-flgislador. 

IHa grande düffet-ença entre '<\'S "expressões :dous terços de votos" e '"dous 
terç-os dos vo~os". A primeira é }ndeterminada e vaga, e a segunda é deter~ 

· minada e precisa. Dous terços DE VOTOS quer dizer dous terços da quantidade 
dos niembros presentes na ICamaFiL; dous terços Dos VOTOS, isto é, votos deter 
minados importa dizer dous terços dos votos da totalidade da Camara. 

o SR . ALBUQUERQUE LIBORIO: ~-Isso vem a meu favor. 
O SR. ALBERICO DE MoRAES: - Si vem a seu favor, é ·porque V. Ex. está. 

pensando de accôrdo commigo, o que muito me satisfaz. 
Sr. Presidente, lamento que p assumpto esteja em mei~, que não tenha' 

podido enunciar por completo o ~neu modo de sentir e pensar; quero ainda 
ler uma pagina de A . Esmein s-ob;rn este assumpto: {Lendo): 

"L'Assemblee Nacionale ne peut prendre des deliberation~ portant 
revision des lois constituqonelles qu'"à la majorité absoliie des mem-
_brcs co-rnposant l'Assemblee Nacionale", Ie · chiffre sur leque! doit 
être caicul.ée •oette ma:jorité est d'ou.rni par le .nornlbre addicioné de 
•siêge s d'un côfé , le .Senat et, d'autre part, la Chambre des Deputés 
(aujourd'hui 314, d'une P<Lrt, et 626, d'autre part, soit 940 au total) 
sans qu'on defalqite les sieges vacants, les mem:bres absents, le1; 
abs'tentions, bulletins blancs et nuls. 
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Le texte, de l'article 8 (alors art. 5) presenté en seconde lecture 
(discussão), et redigé dans cette partie e~ctement comme il est 
aiijourd'hui, souleva des observations tres precises de la part de lVL 

1Bara.gn<0n, dans la seance µu 3 janvi-er 1875, il criti.quait d'ailleurs 
cette disposition et demandait à la commission une modification ela 

tex.te. A' Ja troisiêm·e lecture (discussão), la 1·eda;ction maintenue tellc 
qu'elle fut adoptée sans aucun debat, sur ce point. C'est l'interpreta -
tion qui à été suivie en 1879 et egalement, mais aprês discussion, à l'As-
semblée Nationale du mois d'out 1885. 

C'.est d'aillers, la moindre exigence quel'on 'J'.}Ouvait m ·anifester, 
si l'on voulait, comnne dans la plupart des Oonstitutions, ime majoritê 
exceptionelle en nw'tiere de revision. (A. Esmein, Droit Constitutio-

110lle !Flrançais et Cm11paré". Vol. 2, pag. 500). 

Sr. Presidente, na sessão de 24 de Fevereiro de 1875, .na Assembléa Na-
donal, o Deputado M. Baragnon pedia a modificação do art. 5°, sob o fun-
damento de que n ão comprehendia comrrrent les absents, les décedés non rern-
placés, ·podessem tornar impossivel uma r'evisão votada pela maioria dos mem-
bros presentes! ! Apezar disso esse dispositivo Constitucional foi mantido 
até hoje . 

E aqui se pretende reformar a Constituição com . os votos de 72 Depu-
tados!! 

A reforma constitucional na Suissa é ainda mais difficil , do que na pro-
pria União d'America do Norte, muito embora tenha sido a Cónstituição Ame-

ri·cana ·de 17·87, a grande inspiradora ·das leis fundamentaes suissas a começar 
de 1815. A iniciativa de revisão só pód:e ter logar por decisão de ambos os 

ConseJ.hos, o fN:acional e o ·dos cantões e nos termos do art 120 e 121 da Con-
stituição o projecto de emenda está sei:ipre sujeito a dous plebiscitos, um pre-
liminar sobre a conveniencia da revisão e o outro para sanccionar definitiva -
mente a revisão. 

Sr. Presidente, é meu proposito, com estas citações, mostrar que a ·con-
stituição brasileira, mesmo com a interpretação rig-orosa de seus termos, como 
o fizeram João Barbalho e Ara ujo Castro, é ainda aquella que mais facil-
m ente póc1e ser revista e emendada. 

O art. 30 . da Constituição Argentina diz : 

"1L·a Oonstitucion puede reforn;taTse en el todo o en cualquiera 
de sus partes. 

La necessidad de r eforma debe ser declarada por el Congress-:. 
con ·el voto de dos terceras ;partes al menos, de sus mi-embros; p ero 
non se efectuará sino por una Convencion convocada al efecto." 

Como vê V. Ex., duas terças partes dos memb1:os do Congresso julgam 
é!a necessidade da reforma; ·esta, 'POrém, só 'Poderá· ser a pp·rovada por con· 
venção. 
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:!J'i!)almimte, Sr. P residente, ~ prir,!=!iP~O cor~tit~cional e universal para 
reforma das constituições escriptas é que a~ reformas sómente sejam levadas 
a effei.to com a a~

0

quiE:JêCencia qua~i ' unanime eia' 'Nação.· ' · ,-. ·. . 
" · • i r 

O que se prete nde obter não é uma maioria, mas sim uma menor minoria 
e neste ponto a C~mstitu!~ão do ~mpe;io AÍI~~~o, vigente qu;:i-ndo :dós elabo-
rámos a nossa, dá-nos no art. 78 a affirmação nítida desse conceito, não 

• 1 ' • . ' •'; -
f a llando em maioria, mas dizendo: "toda e qu_alquer modificação constitu-
cio'nal 'que obtiver 14 ,(;otos àe opposição será rejeitada." 

O Conselho F ederal se compõe de. 58 ~embros, ~ que importa dizer que 
as emendas teem que alcançar mais de qous terços! 

Fallei, Sr. Presidente, muitas vezes neste desataviado discurso, em ini-
ot'.f"tiva de reforma - e os textos e.studa~os das diversas constituições tam-
bem faliam na phase inicial das reformas. 

' ·: 
As constituições dos Estados do Pará, Maranhão, Piauhy, Rio Grande do 

Norte, Parahyba, Perflambuco, Alagoas, Sergipe, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Minas e Matto Grosso t ambem ·dispõem so•bre a phase inicial 
<la reforma, que é aquella em q:ue se reconh ece a necessida de da aiJ.teração do 
estatuto fundamental, isto é, quando se apresenta o proj"ecto de pro.posta de 
r efm:·ma assignado por 53 Deputados'. 

Assim, a reforma regimental que a Camara vai votar é uma violencia 
que parece vol~!ltariamente qu~r fazer a si mesma; é preciso porém não es-
quecer que em se tratando de re~orma da Constituição a Nação· terá •O direito 
de fa llar por ultimo. (iWil-ito bem; miiito bem. O orador é ou1nprimentado.) 

' f f - T 
Votação do 1Jrojecto de resojução n. 1 A, de 1924, estabelecendo ~armas 

para o debate da proposta de refprma da Constituição; tendo parecer da Com-
missão de Policia, com substitutivo ao · proj~cto e ás emendas apresenta!!las 
(discus;;;ão unica). 

O Sr. Presidente: - Dura11te a discussão unica deste projecto de reso-
lução foram offerecidas tres emendas. 

A's emendas e ao projecto vrimitivo a Commissão de Policia apresentou 
o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

"A Camara dos D eputa dos re~O}"\I~ : 

Art. 1.0 Serp,q iRPºfPºradas a~ sep Re?imi;mr,o I n terno, coµio secção I do 
<Capitulo I do titulo III da sua sêgunda parte as segu!:qt\ls Çlis1J,osi~pes, con-
ven,.ief)-~flmentEl nur:qerada~ e J?Pb ~ e!Ji~;r~p):_le D!f refor:m'f oonstifiicional. 

AJ:Ffpº. A Con:.>ti~uiç~p ~:'1' '.Rep)lqlica ~!'.> poqer~ s~r r~f8r~agl!- por ini-
ciativ~ do ConpTe~fi.º N:i-cional, C?)f d~;;; :i-ssemblé!!-s l~M~lat~v-iJ-ê ~os Estados 
{Constituição, art. 90). · ' · 

§ 1.° Conside+ar-se-ha propo~ta a reforma por iniciativa do Congresso Na-
cional, quando .apr,esent;_d; .pÓr umá ~uart~ p~;te; · pelo menos dos ci~~bros 

1 
' • r' • ~ • • · ) i · • ' r • · 

de qualquer de suas Camaras (Cpnstituição, art. 901, e § 1º in principium). 
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§. 2 . .i Corisiclerar-se-ha IJropo~tá a r efbrma por iniciativa elas a~serr:ibléas 
á.os Êstaclos, quando fÔr sàlÍcitàclà iJor dolis terços derias, no decurso de ilin 
an.nÕ, representada cada U.;.\ia p~lã m:aior ia dé seus votos (ConsÜi:u ição; ar-

(~ 1 ~ ~ '. •• ~ ' ' 
tigo 90, § 1 º, in fine). 

§ 3.0 Não será admittida p·ela Mesa da Camara àos De1mtados, como ob-
je.eto. <ile deli-beração; prow_osta de reforma da Constituição contendo disposi-
ções teru:cilentes .a ab0lir a f0rma republicana federativa, ou a iguaidade d~ re-
preseRtação dos Estados no Senado ~ConstituiçÍl. o, art . 90', § 4°). 

Artigo. R eceblda pela Mesa da Camara dos Deputados a prop0sta de re-
f©'l1rna. da. C©ns-tituiç.ã0. da. Rer:mbliea, serft lida á h ora do expediente, mandadA: 
pubHeaF no orgã:o oHicia l àa Oarnara e ·em avulsos, que serão c1istribuidos. po1· 
-tod:os· os :Dep'l!l·ta<ilos, fieando sobre a mesa durante o prazo de dez dias uteis 
para receber emendas de primeira discussão . . 

§' i'. 0 Dentro cÍàs 4g horas segu~htes á leitil±rà efficiaI da proposfa:t de r e-
foí;ma éiili Corrstitufçã\o, seÍ'á: eleita tl.Tn.a: Coinmrssão esp écia l d'e vi·rrte € mi;n 
me1nbros, um de cada Estado, i·nclusive o Districto Federa:1, á: qual, findo 
à.qiie lT~ prazÓ, a :Mesa dÍl CainiH··a etivÍarã. a i)ropdstâ e as e~en.da:s .Cfué ho:u-
ver~m :§idd r ééebiáfti: . 

§ 2.0 Para a eleição da commissão especial da reforma consÜfucioi'rai cruda 
Deputdcib ap;·~~eritarã c~dilfa, corítei1cto n 6nies i:t<é rebresentàntes à:e 14 Es-

1tâdo~·; ~S~égui~~db., ~sSitii, á r~preséritEtç~d ~'ás i'Hi11 0I~i-á.S· acaso eXi~te'rltés. 
d i , ' 

3.0 As vagas da comrnissão serão preenchidas por eleição q,ue se rea -
Hzará dentro. de 48 horas contadàs da sua verificação. . 

' ~ . . ' .,,. " . . . , 
§ 4.0 A' Commissão especial da reforma constitucional incumbe1 , dentro 

ào. prazo d·e à ez dias, a contar da da·ta em '\lue a . receb.er da ~sa da Camara, 
apresentaJ? parecer sobre a . ·liJi:©posta da Feforma e sobre as e~endas ,de pri ~ 

meira d<iscussão,. opinando a favor ou contra, não podendo offerece1· novas 
emendas, e nas mesmas condiçÕes,. dentro de cÍnco dias, sob1;e· as eme ndas. 

.©iffereddas, á n.esma pro'[ílosta, nas diseussões subsequentes. 
Artigo . Findos esses pra zos, con1 c::n!l serl!r parecer, irão a pFoposta e ernen-

<ftas, se h~_uve~: ~ irn /.')re~sãio e entrarão C~fj_un9tainen~~ em ordem do dia 48: 
horas depois ,de ~ist:~·bmid,as erµ avulsos _ pejos ,Deput_ad~s ·.. . . . ,. " 

Artig©. A proposta de reforma c0nstitucional tem preferencia sobre aii> 
pr~p~slÇÕes da ietrâ e) do ai:t. 221 d~ Regimentô Iriter~1.o. 

Paragrapho Único . DurÚ~ cinco h~ras a sessão ~m é1.Üá ord"érn do did. 
ffgtira{· r:1aterià reíahva á i·evisãÔ corisÍ:itiJ.Ci8iiar, sericto ÍJ}orogavei e poden -
â~ -se v otâr a pi·o1:iôsiÇão priilCipái, ou as a ccessona§, niis prorogá(;ões. 

Artigp. Qualq,ueF J>ro1;osta de· ref01m1a da Constiruição Ç!a R epublica terá 
tres discussões (Constituição, art. 90, paragi;-aphos 1° e 2°). 

§ 1.º A propost a de. refm:ma da Constitui\iio a1~~~sentada por umá . q.Úarta 
parte dos membros de quaiquer àas cai:naras do Congresso Nacional, se~á con-
sideraida na prop1:ia sessã~ l~gisiativa em qµe ho~,;er lagar (Cor;i.stfluiâ©, Ú-
t igo 9Ô, § 1 ~), f icando ~rej,udfcada si não fôr ·aÍJprováda em todos os termos; 

' ~ .... •:) ~ 1 

nas duas casas legislativas. 
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§ 2.º A proposta de r eforma da Constitu ição solicitada, no -Ç.ecm·so de um 
.a nno, por dous terços das assemblêas legislativas dos Estados será conside-
rada em a sessão legislativa do a nno seguinte (Constituição, art. 9101, § 2°). 

Artigo. A proposta de reforma da Constituição da Republica será consi-
.derada englobadamente na primeira e na terceira discussão, e artigo, paragra-

. _-pho, numero 011 a!linea <le per si na segunda discussão. 
§ 1.º Na primeira e na terceira discussões cada D eputado te m direito a 

f a lar durante duas horas, em uma ou en1 duas vezes, e . n a -segunda poderá 
falar duas horas, de uma vez, ou dividindo esse tempo pelas varias partes da 

··proposi~ão que deseja discutir. 
§ 2.0 Ao relator ou ao membro da Commissão especi·al que o substitui.r, 

. é licito replicar, nos prazos que cabem a cada Deputado, a qualquer orador. 
§ 3.0 Nenhuma discussão será encerrada emquanto houver orador ins-

, cripto com o direito á palavra. 
§ 4.0 O intersticio m-inim-0 ·e indispensavel entre votação e qualquer acto 

,inicial da discussão subsequente da proposta de r eforma da Constituição 
.será de 48 h oras . 

Artigo. E' licito apresentar emendas á proposta de reforma da Consti-
t u ição desde que não infrinjam o disposto no § 3º do art. 1º, em qualquer 
.de suas discussões. 

Artigo. P a ra receber emendas ficará a proposta de reforma cop.stitucio-
nal sobre a mesa durante dez dias uteis na ia, cinco dias u teis na 2ª e tres dias , 
uteis na 3• discu ssão. 

§ 1.0 Em qualquer <las disct1tssões em que é facultado apresentar emen-
·das, nenhuma s erá •recebida 1'.]ela M.esa sem q·ue esteja assignada vela quarta 
-parte dos membros de que se compõe a Camara . 

. § 2.0 As emendas serão lidas no expediente da sessão immediata á termi-
mação do .prazo para seu recebimento e enviadas á .Commissão especial. . 

3.0 Toda emenda deverá ser redigida de forma a ser incorpora da á pro-
·posta ·sem dependencia de nova redacção. 

§ 4.0 A eme nda suppressiva de dispositivos da Constituição proporá a eli-
·:"lnin ação integral de um texto 0~1 a rtigo. 

1§ ·5.0 A emenda m odifiocativa deverá conter alteração s uggerida ao te~to 

... ou artigo sob a !órma de um substi.tutivo ao mesmo texto ou artigo . 
§ 6.0 A emenda additiva será um novo artigo a ser incorporado á proposta 

.·de J:'ef.orma contendo ma.teria trq.tada nos demais ar tigos ou textos. 
§ 7.-o A Mesa da Camara dos Deputados só acceitará emenda - additiva, 

··substitutiva, modificativa ou suppressiva - com a r edacção definitiva do 
1texto, artigo, paragrapho, n u mero ou alinea a que se reportar. 

§ 8.0 O pare-cer sobre as emendas de 2a ·disc·ussão <nesta e na 3ª approvadas 
soffrerá uma discussão especia l. 

§ 9.0 O parecer sobre as emepdas de 3ª d iscussão nesta e na discus:;;lií,o es-
~ pecial a pprovadas soffrerá mais uma segunda discu ssão especial. 

§ 10 . Na discussão do pareper sobre emendas de 2ª e de 3ª discussões 
, .. cada ([)eputailo só poderá falar -uma vez e •pelo tempo de uma hora. 
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Artigo. A votação da proposta será sempre pelo processo nominal e emen-
. •da <por eme nda, e quando esta >Contiver mais de um, artigo rpor artigü, sô se 

considerando approvado o artigo ou a emenda que tiver a seu favor dous ter-
ços dos votos dos membr.os presentes á sessão realizada com o quorwin in-
.dispensavel para as deliberações da Camara. 

Artigo. No momento da votação sô é permittida a palavra uma vez para 
,-encaminhai-a, pelo temp~ improrogavel de 15 minutos, cabendo ao relator do 
parecer ou ao membro da Commissão, que em seu legar falar, o direito de res-
,ponder a cada orador. 

Artigo. Os artigos da proposta e as emendas rejeitadas não poderão ser 
·'renovados. 

Paragrapho unice. Entende-se renovados não sô os que se apresentarem 
com a mesma fôrma, como tambem os que contiverem a mesma materia. 

~rtigo. Approvada a proposta em ultima discussão será pela Me.sa en-
'·viada ao Senado, independente de redacção f!nal. 

Artigo. Os artigos da proposta adaptados pela Camara, que não obti-
verem dous terços de votos do Senado, serão considerados definitivamente re-

·jeitados. 
Artigo.. A rp.roposta de reforma constitucional, iniciada <pelo Senado, 

será recebida pela Mesa e seguirá os tramites estabelecidos nos artigos an-
tecedentes. 

Artigo. As emendas propostas e adaptadas no Senado serão na Camara 
,;sujeitas ao ·estudo da Commissão especial e com o parecer desta s·uhmettidas 
ás tres discussões regimentaefi, sendo . consideradas approvadas as que obti-

·verem em seu favo·r ·dous terços dos votos em cada uma das discussões. 

Artigo. As emendas á Constituição, approvadas no primeiro anno pela 
,Camara e pelo Senado, serão postas em discussão quinze dias depois de aberto 
o Congresso .no anno seguinte. 

§ 1.0 Nenhuma nova emenda, nem alteração alguma das emendas já 
.approvadas no anno anterior. pelo Congresso, poderá ser então acceita pela 
.Mesa. 

§ 2. Nas tres discussões a que é de novo submettida a proposta sô se 
'JlOderá falar sobre o que houver sido adaptado e sómente isto será votado. 

<Artigo. .:A,dopta!da definitivamente a pro.posta de emendas á Constituição, 
·o Presidente e Secretaries da Camara a publicarão, conjunctamente com o 
Presidente e Secretaries do Senado, na forma do §. 3° do art. 90 da mesma 

. Constituição. 

Artigo. Todos os prazos marcados ~este capitulei são irreductiveis e im-
prorogaveis, devendo mediar o intersticio de 48 horas sempre que não es.teja 

·mal'C!Ldo o i.nfoio do a.etc ·a praticar-se, o que será annunciado 'Pela Mesa. 
!Artigo. Em tudo ·quanto não contrairiar <estas disposições especiaes, regu-

.' larão a di1scussão da m·ateria as disposiçõ·es do R egimento referentes aos pro• 
_jectos de lei ordinaria. 
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Ó Sr. Adolpho Berganiini (pela orclem): - Sr . Presidente,,ha um reque-
:rimento meu e de <mtros .Srs. Deputados, pedindo a votação por ártig-o e espe• 
cificando os paragrâpbos. 

O Sr. Presidente: - A Mesa ia anni.tnclar â Camara o i;equerimentó 'à 
que V. Ex. se refere. (Pausei.) 

Vou subnletter a votos, fia forma do Regimento, o substitll!tivo bf:Í'erecido· 
pela Càmmissãb de Policiá.. 

Antes, porém, de fazei-o, devo levar ao conhecimento da Camara qué ha 
sob1·e a Mesa um requerimerito, apreçsentado pe1os Srs. Deputados Adplpho 
Bergamini, Sá ]'ilho, Henrique Dodsworth, Alberico de Moraes e Costa Ribeiro. 
concebido nos seguintes termos: 

"Requeremos que a votação se faça por artigos e tambem os 14ara-
graphos relativos ao numero de Deputados 51ue devem assignar as 
emendas e aos votos suffragando a proposta da reforma." 

A Mesa submetterá a votos o substitutivo, artigo por artigo. Nã.o poderá 
entret~nto, suhmettel-o á votação por paragraphos sem que a Camara <> 
conceda. 

Vou, assim, pôr a votos· o requerimento. 

O Sr. Heitor de Souza: -i Peço a palavra. 

O ~r. Presidente: - V. ljJx. pede a palâvrâ para enca~inhà:i: a vota-
tação do requerimento? 

b SR. Fl:mi:Ton n-E sôuzl: 
tutivo? 

V. Ex. não àiuiinicibtl a votaçãà ao imlísti-

O Sr. J>reslílenté! - Vou subinettel.· j:Jrim,eiro a votos o requerimento, 
para que a Gamara se pronuncie sobre o modo por que se deve realizar á vo-
tação do substitutivo. Depois qµe a .Camara decidir a respeito, porei a v6tos <> 
substitutivo; da maneira por que houver sido deliberado, e, ahi, darei á pala-
vra ao nobre Deputado. 

Em seguida é rejeitado o referido requerimento do Sr. Ado0lpho BergamiBi 
e outros. 

O Sr. Nicanor Nascim.ento: - (p ela ordem) req_uer a verificação da vo-
tação. 

Procedendo-se· á ver.ificação de votação, reconhece-se terem, votàdo â, 
f avor 23 Srs. Deputados e contra 64; total, E7. 

o s~. Presidente: - Nã.o ha numero. 
Vae-se procecter á chamada. 
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O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1°) procede á chamada 
dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, verifica-se terem se ausentado os Srs. Chermont de 
Miranda, Arthur Collares Moreira, Aggripino Azevedo, Rodrigues Machado, Ma-
noel Satyro, Alberto Maranhão, João Elysio, F. Solano da Cunha, Rego Bar-
ros, Agamennon Magalhães, Austregesilp, Solidonio L eite, Gilntil Tavares: 
Carvalho Netto, Alfredo Ruy, Berbert de Castro, Fiel Fontes, Pereira Moacyr, 
Sá Filho, Pinheiro Junior, Henrique . Dodsworth, Bettencourt da Silva Filho, 
Nicanor Nascimento, Azev·edo Lima, Cesar Magalhães, Americo Peixoto, José 
de Moraes, Alvaro Rocha , Francisco . Valladares, Basilio de Magalhães, João 
Lisboa, Raul Sá, Zoroastro Alvarenga, Theodomiro Santiago, Raul Faria, Ga-
ribaldi de Mello, Francisco Campos, Nelson de Senna, Eloy Chaves, Alberto 
Sarmento, Fabio Barreto, Annibal de Toledo, Severiano Marques, Adolpho· Kon-
der e Lindolpho Collor ( 45). 

O Sr. Presidente: - Respondera·m á chamada 88 Srs . Deputados. 
Não ha numero para proseguir-se nas votações. 
Comparece ainda o Sr . Rocha Cavalcanti. (1) 

SESSÃO DE 20 DE AGOS.TO 

O Sr. Albuquerque Lihorio (*): - Sr. Presidente, as questões que o 
projecrt-0 de resolução que estaJbelece ·normas .para o de:bate da 'I"eforma 
constitucional . suscitou nesta Casa, tãio amplamente dü;cutidas e tão 111agi ~ 

tralmente esclarecid.as . se acham, que eu não viria á -tribuna adduzir algu-
mas ponderações concernentes a ellas; se o nobre De'P'uta:do pelo Distrioto 
•Federal iSr. kdol}l<ho Be1,gami·ni . {llão me houvesse, no ultimo k'tiscmrso que 
;prCJlferiu reiativarnente ao assUITTIJpto, em resposta a um .aparte •que tive ensejo 
de arti!cular •contra o seu parecer, convidado a p 0rovar •que eille se não har-
moniza com a verdade constitucional. 

O ponto de vista, a 1que se ip·retende emprestar os fóros de 'Ii:beral e jur'-
dico, nàJo se co·ruf'O·rma de todo em todo com a lettra e o e:>pLri:to do textô' 'élafo 
e · ins ophismavel do nos.~o •codigo sup·remo. 

Ante,; de mai.s nada, dev-o notar <r1;Ie. at!t aJqUi, se têm synonim\z-a.r1o duas 
expressões, que merecem, para a clareza da materia, ser pTeciza:mente d.isc ri-
minad:as: r}Fojecto de refor:ma e •p.ropoSlta de re:for:rn.a. Ella.s não' significam, 
de modo nenhum, a mesma ~d~a. 1Enas não se equivalem, de modo nenhum, 
dentro do •que esta.belece, transparentemente, o art. 90 e paragraphos do 
nosso pacto fundam·ental. E' incontestave1 que, do ponto de vista lexicolo-
gico, se ·PCYdem empregar as suas duas exp,essões uma pela outra. Nada 

(*) Discurso rp.raferido na hora ··do expediente. 

9 



.o}!~UJ: a •q<Ue, ina µn~uagem 'llsua!, <;\igam_~, P.!~r;>;is}!/: ;g~, r~~:I'~.!I. ~m; J?r.o~ecto 
de refo!'ma . Rroposta, -con•siigmam ·os diccionarios, é aiqu;W-o q;ue se ~lv\tra

que se s1ug·gere, que se p::-o.põe ; a'qui~lo que, c9mo· 11º caso vertente, se ·o.ffe-
r ece ao e:Ji:ame, ao estudo, á d.elJl;>eraçã.q . ç!,e uma assem'Qléa. 

O :SR. AooLPHO BEJRGA11uN1: - Y . ®'x . permit:te um a:parl.e? 
o isa. AúBuQU.ElRQ~E (LmÓ1ho:' - Com muito ·prii.z"er: • 
ô s.R; Aõbi:.úró1 BmRGAM'i~i:" ___'.' · P°f'eélan'~ "rriesfré" á;e direito, que é o Sr. 

Her~~la~~ •d!i''.Fi·eitas,' e'nconfi:-a syno~imili: ~ntr~ --0s dóus 'te~m~s." . •· ·' ' 
,,,... !(/·:§R".'1:A~uQ'UERc;ÍuEJ 'i:'.:i'iíókio :" ...:.._ ~ãi6 infv~ta .... 'Vl/i.U. 'aê.mmE!ífa:F':que, el'l} face 

t'.Jrlf1, h ·" .. ; ·: ' ;;. '' · ·.-:··:( !•. •::,;·." ·.•'" '' ,.·.·-)1 ~--'"' ,r ··i "' ~ ~I. 
<la Constituição Federa( as dÚas exip'ressõe'à n ã o são equivalen·~e!!." . • 
ç~ ~- dt '~;.i .. ~~:Á~~ ~~GAM\~l:i :\o.~ ·1 Ài~~i~r:gf~tJ::P~ra'° 0T.i~lf:1~:· ~t1- . ·r · 

.~,i. -l F--.; .. ,y,,.,, i~·· ~ ,t~ ...... ~f.':C: . ;:SC:,+i -~· "'""':- r~::.;· {;• .--o·:J:t ~ ~h ·r 
O ' f;· ~4..LBUQUEIRQDE LIBORIO: - ... sem eini.?argo 1~ O!J.'.>j'.I} ião d~ U};UJ>~r;e 

e 1s~~pre a~~Í~a~ · ;s;:-- He;~·~ 1i:no de Fr~Ítas, "; '.;~~.~ --;~ndo-- -~· nSnh:~"ii~ . 
' r;.•'f ,- - .... • •, .,,.,. 1..,._. • .., ._' 

rnenagens. Neste ponto, entreta:1'to, não estou de accôroÕ oe-0m !S. 'Ex. 
O il;lµ . .;\uousro PEJ LIMA: - J;,'.J.·opost.a e p~jecto não sª'º· sy_n_oni~ps , nem 

lexico1ogi1camen1te. 

1() :SR. ALBUQUEJRQUEJ iLmomo : - .Eu ô.i:sse '!)rojecto de refor ma e proposta . 
de reforma, e não shnplesmente p.ro'jecto e prnposta. iDo -ponto de vista j u-
ri'dico 'é ique 1devo tratar ·do assu'Ínlp;to. ·;m desse •ponto de :vista, -0 u, melhor, 
elo ponto de vista do nosso direito constitucional, projecto de reform a e pro-

~ ....... .,.... • • • I" ,., ,.. ~.,,... ··• 1" . ' L-"":- ":i> 
posta -de refo!'ma não se •Podelf confundir, porque · 'têm, tec>hni'camente, si-
gnificações l'listintCtas. O 'que intenrl:o mostrar é •que, á l uz dos· ttiNnos l'ta 

• - .,_ ~ • ~ ... ...... ..• ,· ' ' . .,, • ,;K :.:. .. ;w ~ ,~.,, 

Constituição Federal, -proljecto dfl reforma indica uma co.isa e proposta outra 
eoisa . muito diversa. o,. ~oniurvcto · aa . àilvl!t~es; a.{ ,éJ.i.sp~s! gõe.,, ; 'ª"' ·P:rofo'dtos, 
q~e;· firfu~os, -pelo" menos: por ,5,3 J)eytJtâao;, e 'visan.à.(," a - ait~rar o '\-iós~o 
f.,Sfatutô p~!iÜco.' serão, dentrÓ il'm brev~, ; .e;ceh.fdo;;- v~1i' Me~a "dâ 1Carí1à:ra, 
n·ã~ ' c·o'n~ti'tu€' c1e m·O:cl~ · ~g.i1;n · ·u~ila'1 pr·Ó·p-0iSta~d·~-- .. ~éf~rri'.a~ ~~ ISe~:" .. Sim; ·uma illí-
ciativa de -i-elf~i-mO:, . uin ipl~~o ele ç refb~n1~." utrl"p~õ;jêcto . (l;;'' r;form'~ . ,J[fí 'C~-~-
j unéto d~ en\e ndi s â rbo"hiÜtuiQ'ã,o" Fed.éral. "~ '' .,. ·"" ·" ..,_... "•'" 

' ., • . • 1 • • l "f • ' ' . 1 - 1~,.: 

O ISa. ANNIBAL DEJ TOLEDO: - · A oeon-6J.usão vae ser de accõrdo ·com o _sUJbs-
i ~ -. _,... ... .. ~: t) ~·- "'t ~· ., ~-- • .<) . :·,t-~~·-

.!~~Jv~ d_p ~'.. ~q~~~ho J{i>flS_fl'Ill./~!. 
O rSR. ALBuQUEIRQUE LlBoRIO: - De modo algium. 

. ' 1· ·~.~ ·,' \ i .. ·,:. ,jlr 'l ' . ;_'~" -~ r ,.-..:Yl , ' 1 ~i...':',.!; , 
<UM :SR. DEl?uTAoo : - Em desaccõrdo, porque -o rsr. ·Bergamini faz ames-

....... . · , ·,···.. y~ • 1~ c,.,1 ~";.-·: ,._ ;,{..,, .. ~· 1h_ ·:..· 
ma conclu.sii._o 'que .p.retendo Cojlllbater. " · ... 

t.}, 1. ••.. ',.,. • ·~'-' • • . ~ • ' 

O ISR. AnOLPHO J3ERGAMIN1: - 1Estou .ouvi-ndo. 
O is~ ~~uQ,UERQ~~ LmoRio : ·:..._ :f~oi?osta ;d~ refgrm!'l-, 'qjp-9 e_y, n,,,ãior, é.~ .• o 
.... •<t,;.•- \.' •· ~· ' ...... . .1 ~·1 ' .- ~ • . ; . . :., ~ , .i- .... ·~·"'-'"'" l·.J' t . (.~-- .• , 

l>f,Ojecto t~içial, e ~ ~istJIJJcç~o ~iue estou a ti;;~ ~ nece~s;;1;~; <;> 3;
1
t. 99, ,§ 1 •. ~· 

da Const_ituiçã_o, di~!põe: 
( . 1 .. . ..-.!... • •,:,,; 

1,~L~ ) ·" 19onsk1r:~r~~e~~. pr~??ºs!a a r<f.fo.f,~ <l!}~n~o, ~;n~~ ~R;~-
sen ta1da por ·uma •quarl:i;L parte, pelo menos, dos membros de 'quafauer 
das Cama,ras 'do Congr_esso 'Nacional, fôr aaceita, em tres discussões, 
'!>Ol" dous 1erç;os ·a:e votos em úma 'e em oútta -Gamara, ou quanid<> 
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fôr solidtada ·po-r dous terços dos Estados, no decurso de um anno, 
r epresentado ~a;da 1ESta.ao ~la maioria .de voto.s de sua Assémbloo." 

Estâ, pois, evi-dente ·que, amte.s da , discuSiSão e da a:ceitaçãp . . µor dous 
terçôs'·dos votos er'tÍ uma e outra Camo,ra, nãó ha propóstâ de re~oruna consti-
t ucionail. 

IÜ i§R. "\~.NI)ilAL D!'J TOLJ;JD,O: - ;~Slfl9 ~ ir..i:eS!J~!;l,cl;!\"~.l. 

o iSR. Av~:U9J),J~.u~ 'LJ.BQR'.I\l: - Tu~a!'!. en1~~0 'Cl.1!ie J::i;a:? O ,§ 4° ~i a;_rt. 9() 
dar-nos-~ ·O te.i:wo. iCO IJ;S~gr1;1,ç,o-. 

o SR. A.oo!Jpr-to BEJ~OAJl![Il:'~: - ~· aP:Prç>va,id,a a J,'.IXD'J?º .S.·~rt? E. º· 
,o lªR, . .i\I!B:UQ:UE!;tQU!p L W9R!O.: -::-:- ~';N~9 P,O}llt~·ã,º" r epa o ~. ~:· s,_e~ 

§ f!º ?. 
~<l'.~ittidos . '{h, ,. 

"ºmo obj~c.to de 1'e.lih.~;raçãio.1 n9, Çoll(9i;;e:;>flo, 11rof,e<.',~os, te:i4en11:~r 111 ~1?-~W r 
~- fór;ma. re1m_bH~na ·~~der:;i,tiva ou a ig\l.~Ixcaçll(l •%i rep;çes.el}taçil,_51 dS'~ Jt~~a,d,o.s 

· no 'Senado. " 
'9 SR. A<49,LP.HO B i;iaaAIVIIl':lr: - ~ergunto: Rec~bi.d.a a propo•sta !pela lf6rma 
·~ .• ;J "}'\<V · ' '· :•,!.'. ,,;, ' . '!JJ· t:~ •, .. i · ,":"" ···-'f't>f,.t -t .. ... _~/J";4-tli- ·~· .• .,>_ 

]JJ:".\ll'l'?l;i;P,.ta .pelo. :i.,rt. 9.0'. da Óonstituiçã·Ó, a crve conclusãó c hega? • . 
· _ ,,i.;~.,,~.,.,,ltu :··' · · J , _ . :f··.·~·f,~lfl.(•-t•':,•J, ~. f,:{.." ~ ·~ ',' ·,· ·t ; ~'·a. 't 

O ii;\R. ALBUQUERCIUE J.,rooliro: - V. Ex. · -o · vei;"â dentró em pouco. Terei 
...... - 1~ • .. • ., .: ' f . • '3 .·: " .;:.; .. ; ' . ' . ~·:'• . i ·, • 1 ~ ...... •.' . 

de discuUr a mate.ria sob varias as·p,ectos. 
1Cq.mo di.zia , Sr. P·r~s)!dente, · ·o ,·~~i-tj•u,~t~ de. emenÇüaE!, de suggestões, Qfül 

~ ' ;)' ;J . 1 ..... ~!··\ ' _" •.,. .... ~ ,. .. ;_.\.'.\ ' ":'~-:::·; ··i :·,· •. \ '·'. !."'" 
serão en via.aas á Ca.mara, não .cons titue uma ·pro[íos tá, mas um proJe.cto d 9 

.i~;- '::',ri. -- -: /, 
;r-eforuna co11.Stitucio-n <J,l, 1q•u e, se ·não fõr aoceito em tres ·cliscu S.Sões', '1:fõr dous 

• \ 1 . • '. r ~, J t '. ' ' ' . l. . ·• ~ t r . ' . .... •,· · .. ,' i> 

t e.r ç9s d,os v9tos e:m u.ma e outra Camara, 'nao ·c:hega1<á1 siqu'er a ·ser pro-
·.póSt~~ , .i. . . .1- .~- .1 ·ç··:·: ":.: ._.,.. ·· ···1·~ ~- r :[, .. , ··rt.~?'- .... , ~-1,, 

1?~.~Ç!.Ípna1i;os, pois, :1'\lS ~1;a~1it;s pc:r~,ue •pa~~.a:n;-· .~~ ; mendé'_s â. C_onstitu i-
.ç~N t1;~s1e.ra1 , .a;1;1;a,s ·r.ma~es : ·1; ~r,/.~.er;.~· ,e~ ':Y.e eu~s ~~º· ~.~e·n~s r:,ro'j~ctos, 
fl, a~p.1ram. a sçr IP·ropostao~; e a s_eg.u.uda, em · •q·ue, 'Jla convertidás em 'JJl'o1Jo.s-
tas;"a~ emenda~ ~~pira'.~ · a ~er . ;te~t~"'6o•nstÍtucionàÍ. · ' · •• ' 

• .• • • • } • \ • '. ~ 1 ·. t ' • i' 1 ' • ' • .. •• , • t . ' • o SR. ALBEJR100 DEJ MoIÍAEs :" ~ o art. 90 fall'a: em iniciativa da Camara.; 
.<, 1 ~ "" ;:' "•1. ' -'i·. '','I \ ' ',;. 1.. • . ..,,, .,) - r f' J ' 

por. con:segu h)<te é a · pri.meira ·parte; 'é o morvi'rmmto ini:cial; no mà is teni ·de 
, ·.~:1. (_1 ,. ,1 • ·i.. . • ,.. , . ., ,, , - . ·, · t' • ~n 

ser obededdó o a r\. •38 da íConstituição. .. 
O 'SR. ALBUO.UEJRQur; 'Lrnrm:ro: - Quando a 1Constituiç;ã.o, no art. 36, exara, 

que ·~Ode ;ú refo~.~';;.aa: iJor inic~i~a.' ~i~ ' c o.ngr esso Nacional, quer dizer q ue 
-0 Puner competente pa ra iniciar a relfo1' ma é o L gei-sla tivo. 

O .iSR, AIÍoúPHO BEJROAM.]?qr : - Cada vez me ·cqnveni}o m a5,s, Ç:e <).:UEl seria. 
1ieces:Sa~ià u'ma lei r egulân ilo os tr<im'i.tes por .que dever],<), pa,sar. 9 proj~_c,~o 
o.u 1p'.i·opô.sta de reforma •Constitucio.nal. 

O ISfi: AL~UQUEJRCÍUE ·:Lrnoit~o: - 'V. iEx .. nã o 1;erp I'.qzfi,o, pgrrque, a Çor;i,~~i
tuiç[o 'é muito · c!á1:a , ' e, d~ntro do a rt. 9,0', e seµi; · paragrllt>h,o.s , as q_~e~tões 
:s uscÍtadas · podem ser facilmente resol<v. idas. 

o SR. AD01::ruo BmROAl\ÜN1: A ·pro,;a de ·que não ha essa clar eza é q:ue . ' ~ ' ~ ' .. ' . . . ,. . exis'tem' varias inte.q ;íretações. 
·"o'·sií:' :,.'l.1.íiui;iuEJRG!UE 1LrnoRro : - E~ po1'1;r1ie a,J.gumft_B dE)sfias i?te~pi;eta,çõ~s 

$â·O f Íl:has ué' cer ta' 'falta ·de reflexão •sobre. os terl).10S tra m;pa_ren.t.es e P~):en;i-
:ptorios da C01nstituição. 1·1 
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'O .SR. A.ooLPHO J3EJRGAMJNr: - iElntão V. tEx,. ha de •convi.r que a falhai 
de reflexão ·é de varias· IDeputadüs e Sena;dores, 

'() •SR. AI,BUQUERQUEl LIBORICl: - Não iinJPO.rta: se . allego um argumentoo 
logico, V . iEx. não pôde op.põr-me quem qµ·er •que seja como autoridade, 
mas outro argumento !ogico. 

1() SR. AooLPHO iBERGAMÍNr: - Tambem eu •sou contra o magister àia::it:. 
O iSR. ALBUQUEP.QUEJ LrBCRIO: - · Neste caso, estamos ·de a;ccôrdo. 
Agora, per.g111.nt-0 eu: podem as emem'l!as, ·na segunda phase d·O 'Processo• 

da :reforma constitudomlJl, receber alterações ou sub-emendas.? 
Não - re&P01mle o r,H·o.jec·to de resolução, em um de seus ·dispositivos, se-

gundo o qua;J ·"nenhuma nova emenda rram alteração alguma de emenda j á 

approvada no anno anteriür pel'° Congr.esso P'O'C'lieriá ser então acceita pela 
Mesa." 

.Não - tambem· respondem, á. uma, os comsUtucionalista,s, entre os quaes 
basta citar os ·dO·US mais illustres 1commentrudo.res da ho·ssa Constituição,. 
J-0ão Bar.talho e Cairlos Maximiliaino, cujas obras, en11bora não sejam notaveis,. 
honram inco•ntestavelmente -a •nossa lite ratura juridica. 

O 1SR. ADOLIPHO J3ERGAMINr: - A·poiado; mas V. ,Ex. não · deve esquecer-
Arist.1des Milton. 

10 tSR. ALBUQUEJRQUEJ LIBORIO: - OLtei os dous µrincipaes, e quanto a. 
Aristides Miiton·, .creio nã-0 en.-a\· assegurando •qu~ V. CEx. certamente n·ão· 
o em].:>arelha!'á a elles. 

O .Sa. AooLPH() BEJRGAMINr: - Não acompanho V . Ex. nesse ·conceito. 
O SR. ALBUQUEJRQUEJ L IBORIO: -- rSeja como :fôr, no momento nã-0 tratamos 

de aµurar qual 9 1constitucionalis1;a brasHeiro, qual o commentador da nossa 
Carta 'Magna 1que sobrelleva aos demais. O que se fü.sicwte é outra ma,teria e · 
apenas me .referi 
a doutrina delles, 
Resolução. 

aos ·n omes deSljes dous ·COJ.Tu1'11entadores, para mostrar que-
[lesse 'JJ·Oi!l tü, hal'moniza com 'º dispositivo do µr-Oijecto de· 

" 
O ·SR . .AnoLPHO BmRGAMThlr: - Não estão em harmonia quanto ao caso 

dos 1dous terços, 

·O 1SR. ALBUQUERQUE LIBORI-0: ~ E '' outra •questão . Não cogito agora do 
"que. V . Ex . ·chama caso dos dou11 terços, e limito-'ITle a dizer que a .proposta. 
de reforma não p6de receber ej'Ilendas, consoante o proecto de resolu-
<;ão, o sentir d.os escri,ptores e de todos os ·r.epresentantes da Nação. 

Essa materia, .J.oão Barbal1ho a discute com toda a lucidez, asS"enhorean.-· 
do-se do e.ssumpto; quanto lá prim~ira phase, entretanto, do •Projecto de re-
forma, e lle não.· 'P'resente a questão, não . a estuda, não a elucida .. 

Sr. Pres~dente, resumirei r aitJWarr.ente, pa.ra cJhe gar á minha co,nclusão, 
·a · argumentação de: João Ba.I"ba;jho, fundamentando seu voto contrario ás: 
ernende;s -ao 'j)ro~ecto na segunda µhase do pro.cesso da refo·rma constitu-
-cional, 
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A .segunda :phase - diz elle - é a da a.d.opção da reforma pretencl:ida 
~ atnparada, 'é a 'da ,consagração ein lei do ·que a Nação qmir, conrforme 
:se mani<festou pelo ongão &as Cà.maras ·Legislativas, ou dos Estados. A 
.a,dmi-ssão, então, de alterações •qu·e não foram e>hjecto 'de eogitação antes 
-de se rucceitar a ·':proposta, viria ex;pol-a ao desvirtuamento e ao perigo de se 
"dar ·ao 1paiz cousa füfferenete de .sua aspiração. 

'Tratando de lei tão especi~l - co-rutinúa João Banbalho - a Constituição 
·estrubeleceu para ella disposição não compTehendida .na parte em que .füs-pu-
-:.riha a respeito de outras leis. ;Em tal disposição, determinou as .condiçõKi 
Precizas, elementares .da r eforma, distinctas d·a.s de leis ord!narias, sem fazer 
referencia aos µrocesso.s e termos .destas, e setn fallar em emendas á Te-
.J'c.rma ··proposta. Ora, se a co.nst!-tuição es'ta:bele·ceu um ·metho·do especial de 
.leg:slar-se a reforma, tdis:tincto do ordinario, não é Hcito saihir dos termos 
em que foi estabe~ecldo esse methado; e, não tendo ella fallado em emenda!!, 
,pbvio 'é que não as a:dmitte. \Com muita .razão quiz, de feito, .por esse modo, 
!)rohlbi.1-as. 

IEJ conduc: : "!Não ha nada mais claro d•o que o dispos•to- rio §· 2° do 
:art. 90. Que se lha de p~ati-c:ar, para ficar ap.~orvada a propos•ta? Submettel-a 
a tires discussões e á votaçfLo .po.;r maio·ria ·de ·dous terços em •cada uma das 
Casas do Congresso: só e mais 'nada. Emendas? mas o ·processo da apr1ro-
vação da refol'ma é es.pecial, não 1'18 r ege pelo das leis ordinaria.s, e o '§ 2• 
de emendas não cogítou." 

IE', porta.nto, fô,ra de toda a c1u;vida ,para toda a gente qiue a pro-posta 
ode reforma, ou o pro1jecto de re,forma na ·sua segunda _phase, não Dôde. re-
-ceber ememhs. 

UM !SH. IDmPuTADO: - ,Mas a segunda -phase ·é 0 .seguJ11do armo. 
t0 1SR. ALBUQUEJRQUEJ LIBORIO: - E' o de .que estou tratrundo. 'Terei itam-

lJem ensejo de me referir á primeira phase ela reforma, ua qual. não ha 
:.ainda 'proposta, e sim p·rojecto. . 

o ISR. ANNIBA.L DEl TOLEJDO: - Plrojecto de P·roposta. 
O .SR. ALBUQUElRQUEl LmoRro: · - "!Pro'jecto de proposta:'', -póde f!.car ma1>1 

·precizo; mas " ·prDjecto .de re!onna., dlz a mesm·a. cousa. 
• O SR. ANNIBAL DE ToLll!llo ~ - E' proje.:!to de proposta de reforme.. 

O 18R. ALBUQUEJRQUE LIBC'RIO: - . Projecto de proposta de reforma é p1·0-
Jecto de re!ol:'ma • 

.O :SN. AóoLPH9 BE!!GAMrNr: - Na hypobhese é uma especie de "tentativ:i. 
de intenÇãó sinis,tra'º. . . (Risos.) · 

O SR. PRFJSIDEThjTEI: - ;Lembro ao ora:d!or Qtte está finda a .hora destinada 
ao e:x:ipedien te. 

o · 'S-R. ALBUQUERQUE .LrBORro: . - LN este .•caso, peço a V. E .x. que me con-
-.ceda a " palavra;, depois da ordem dp dia, .para continuar, em ex.plicação pes-
-soal. (MWito bern; mu4to beni..) 
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() SR. PRESIDENTE : V . IEJ(.. s.ei:á . attendido . . .. 
Votação do projecto ãe . reflolução n. 1 A,. de 192~, estabel~pendo p.ormÇtS 

t de refo[·m a da Constitu(çã,o ·, ·t~ndo . parece. ·i· . da. par,a o d_ebate d<t propçs a . . 
Com;missão de Policia, com subsÜt~tÍvo ~o p~ojec'to e ás en1~~d~s apre~en :.. 
tadas (discus~ã.o uiiica ). 

õ sr~ :Présr.:ren'Yê': - ·'Quanto á discu·ssão ubrca deste proj~cto de resolu -
ção foram offerecidas tres emend'á's". 

A's emendas e ao ijrojecto primitivo a Comrnissão de Policia apresentou 
ó seguiílte 

SUBSTITUTIVO 

"A Camara dos D eputados resolve: 
1 , ~ 

Art. 1.º se;ão incorporadas ao seu Regimento Interno, como sécÇÍio I. 
• .t- J, . • 

do capitulo I do titulo HI da sua segunda parte, as seg.uintes disposigõei;, 
conveniente1nente numera'a 'as e sob a e'pigraphe Da reforn~a constitucional. 

Ahigo. A Consqtuiçã'o dá R'epublica só boa'erá ser reformada por ül.icia.: 
tiva (i\) ConÚesso NaciÓnal , óu das assenlb!'éà:s legislativas dos Estados (Con-
stituigão; art. 90). 1 

§ 1.º Corisiderar-se-ha proposta a reforma por iniciativa do Congresso. 
Nacional, quando apresentada 'Por uma .quarta parte, pelo menos, dos mem-
bros de quaJlqu€r de suas Gamaras (Coüstituição, art. ·9'0 e ,§ 1 º, in pri:nci.piwrn.J. 

§ 2.° Considerar-se-ha proposta a reforma por iniciativa das ,ass€mbléa!l' 
dos Estados, quando .fõr solicita d1t por dous terços dellas, n o ,decu.rsq ,de. \lm 
a nno, representada cada uma pel1t maioria de seus votos (Constituição, arti-

go 90, § 1°, in fine). 
§ 3.0 Não será :;i.dmittida J?ela Mesa da ·camára dos Deputados, ~omo

objecto de de-liberação, ·proposta de reforma da Constituição contend'o dis-
posições tendentes a abolir a forma republicana fede1:ativa, ou a igualda\'le 
da representagão dos Estados no Se nado (Constituição, art. 91JI, § 4°). 

1..~rtig·o. Recebida pefa. 'M€Sa ·aa Camára do·s Deput'aâbs a. pró:post:i d'e re-
forma da <Conb·tituição da Republit:a, será lida, á .}fora dó exp'edi'e rit'e, mahda'dà 
publicÚ no orgã'o ófficial do Ca1Y\ara e em avuls'os que serão disÚibufo&! 0por 

todos os Deputado's, ficando sobre a me'sa durante o pi:'az'o de dez d1'a's 1iteis, 
para receber em€ndas de primeira discussão. 

§ 1.0 Dentro das. 48 horas se,guin tes á leitura official da PÃoposta de r e -
forma da Constituição, será eleita uma Gommissão ~speçial de v~nte e u~ 
t;n!;lmbr_of!, u m de .c~<;J._a .Es_taÇlp,, _ jnd.us.iy~, o Di;;;triçto Federa}, á ,qual, findo 
aquelle prazo, a Mesa da Cama~~ enviará a proposta e as emendas que hou-. 
vere,n::, sid.~~. rpceb\das1 " ,. : .w ., , , 1 ; . • 1 . • , . . .. , -~ r;:, Par,~ p. ~El)ç~o P.'.1 fiemi:itss~o ... espe~ia,I ~a . reforma co1;1st~tuci~nal, , ca,?a 
Deputado apresentará cedula, cqntendo nome_s .d~- rypre.~enta~tes •4.~ . 14 . Es-. 

tados •. assegura<la, assim, a representação das minorias acasó existentes. 
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§ 3. 0 As vag;;_~ ;d-;;_ G~miriis~~o .sedio l)ree~chidas por eÍeiç;ã:o, qi.ie se n~ali~ 
zará .. dentro de 48 horas contadas da sua verificaçã.o . . , ~' . . ' ·". ,: . \.' .~4 ... ;. ,,,: ,,. . '~-1 "!' ... , ' '\ .. 

§ 4.0 .A' Commissão especial c1a reforma constitucional incumbe, dentro 
, , it '' •.• f ··~ .J'•I .., '\' 1. 1 •• ~ •' • ' , ,.. 1 _."' • ' ' 

do prazo de dez dias, a contar da da ta em que a receber da Mesa da Camara, 
~wresentar parecer sobre a :propost~ á!i. reforma e sobre as emendas dà Íiri-
"I. ·1~ • • 

1
r '·'' ' • 1' •. ' ,: : ::· • ,:. ·~ J· . ; 

meira qiscuss~o: q.12'.R·a,~ªº· ~ .fFor ou •cc,mti;~ , não podendo of'fere.cer 
1 
novas 

. em,ep.d~, e, n a13_ m; sm1;1;s . '?,ondições, dentr? ,de cinco dias, sobre as emendas 
offerecidas á . mesma pro'!}osta, nas discussõe s subsequentes. 

Artigo. Findos esses .prazos, com ou sem parecer, irão a proposta e emen-
das, si houver, á impressão e entrarão COI,ljunctamente em ordem do dia 48 
horas depois de distribuidas em avulsos pelos Deputados. 

Artigo. A proposta de ~·eforma. constitucional. tem preferencia sobre as 
proposições da letra e do art. 221 do R egimento Interno·. 

Paragrapho unico. Durará cinco horas a ·sessão em cuja ordem do dia 
fig1J.rar materia r~lat!v9- . á . revis.ão constitucional,_ SE!ndo _prorogave1 e. poden-
do-se votar a proposição principal, ou as accessorias, nas prorogações. 

Artigo. Qualquer proposta de reforma da Constituição da Republica terá 
tres discussões ·Cqo·nstituição, àrt. 90, 'pa,ragraphos 1° e 2°). 

§ 1.0 A proposta de r eforma da Constituição apresenta da por uma quarta 
parte dos membros de qualquer das Camara_s do \Congresso Nacional será con-
siderada na propr1a sessão legislativa em que houver Jogar (Constituição, arti-
gó 90, § 10), fi.cand•o prejudiocada s! não fôr a!)provada em todos os .turnos 
nas duas casas legislativas. 

§ 2.0 A proposta de r erorma da Constituição solicitada, no decurso de um 
anno, por dous terÇos da s assembléas legisiativas dos Estados, será considerada 
em a sessão leg islativa do anno seguinte (Constituição, art. 90, § 2°). 

Artigo. Ji 'proposta de r eforma da Const ituição d a R epublica será consl-
<clerada englo·badamente na primeira e na tercefra <liscussõ·es, e artigo, para-
grapho, numéro, .ou alinea de per ~i, na segunda discussão . 

. § 1.º 1'!"'8; pTii;n~ira e na .. terceira . discussões ·cada DeJ?uta do tem direito ~ 
falar dura nte duas horas, em uma ou em duas vezes, e na segunda poderá 
falar duas horas, de uma v ez, ou dividind . esse tempo pelas varias pa rtes da 

·proposição que deseja dlsc~ti~· . . 
§ 2.º Ao relato·r •ou 9-0 membro da C~mmis.são especial que o substit1,ür, (l 

licito replicar., nos :r;irazos que cabem a ?ª~ª Deputado, . a qualquer orad?r; . 
§ ·s.º Nenh~ma discussã o será encerrada emquantü houver orador inscripto 

com füreito á pala:vrà . 
• ~1t . • ·;·_.,,><J· .... "'-·~ . J 

§ 4.º O intoersUcio minimo e indispensavel ,entre. votação ou qualquer acto . ' .. . . ,• /. '.;,.. ... . . \,, , ~· . . 
~picial .da discussão subsequente da proposta de reforma da Constituição será 
de 48 horas . ·'·"' ;.«.>Jl. 
.. Art.~go. E' l_icito apresenta r emendas á. P.roposta de, r~f9r~~ .d~· Sºfi.~titui-

. ~~o de_s qe, que não infrinja m o disposto no. § 3° do art. 1°, em qualquer de suas 
discussões . ,::1>~<1,..1.<; 

Artigo. Para receber emendas ficará a p r oposta de reforma constitucio-
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na.l sobre a mesa durante dez dias uteis _na 1", cinco dias uteis .na 2ª e t res 
dias na 3ª discussão. 

§ 1.º Em qualquer das discussões · em que é facultado apresentar emendas, 
nenhuma se~á recebida •pela Mesa sem que esteja asslgnada pela quarta parte 
dos membros de que se compõe a Camara . 

2.0 As emendas serão lidas no expediente da sessão immediata á termi-
nação do 'J)razo para seu recebimento e enviadas á !Commissão especial. 

§ 3.0 Toda emenda deverá ser redigida de forma a ser incorpora!da á · 
proposta sem dependencia de nova redacção . 

. § 4. 0 A emenda suppressiva de dispositivos da Constituição . proporá a 
e liminação integral de um texto oµ artigo. 

§ 5.0 A emenda modificativa deverá conter a alteração suggerida ao texto_ 
ou artigo, sob a forma de um substitutivo ao mesmo· texto ou artigo. 

§ 6.0 A €menda additiva será um novo artigo a ser incorporado á pro-
1posta de :re'f.orma, contendo ma~terla, ou tratada ·n os demais a:r tigos ou textos. 

§ 7.0 A Mesa da Camara dos Deputados só accei-tará emenda - addittiva, 
substitutiva, modificativa ou suppressiva - •com a .redaicção definitiva do tex:to, 
artigo, paragrapho, numero ou alinea a que se reportar. 

§ 8.0 O parecer. sobre as. emendas de 2ª discussão :nesta e na 3ª approvadas 
soffrerá uma discussão especia l. 

§ 9.º O parecer sobre as €mendas de 3ª discussão nesta e na discussão es-
pecial approvadas soffrerá mais_ ~ma segunda discussão especial. 

§ 10. Na discussão do pareceu sobre ·emendas de 2" e de 3• discussões cada 
Deputado só poderá falar uma vei-; e pelo tempo de uma hora. 

Artigo. A votação da prop~sta será sempre pelo processo nominal e emen-
da por em·enda, •e q<Uando esta contiver <mais de um, artigo por artigo, só se 
considerando approvado o artigo ou a emenda que tiver a seu favor dous ter-
ços dos votos dos membros presep.tes á sessão realizada com o quorum indls-
pensavel para as deliberações da Oamara . 

Artigo. No momento da votação só é permittida a palavra, uma vez para 
encaminhai-a, pelo t empo improrogavel àe 15 minutos, cabendo ao Relator 
do parecer ou ao membro da Commissão. qll.f> err.. seu logar falar, o direito de 
r esponder a cada orador . 

.Ar tigo. Os artigos da pirop~ e as emendas rejeitadas ·:não 1poderão 
ser renovados. 

Paragrapho unico. Entende-!;& renovados não só os que se apresentarem 
com a mesma forma, como tambem os que contiverem a mesma materia. 

Artigo. Approvada a proposta em ultima discussão será pela Mesa en-
viada ao Senado, inder,endente d €1 redacção final. 

Artigo. Os artigos da propo:;;ta adoptados pela Camara, que não obtive-
rem dous terços de votos do Senado, serão considerados · definitivamente re-
jeitados. 

Artigo: IA •pro.posta de reforma constitucional iniciada p~lo .Senado será 
recebida pela Mesa e seguirá o:;; tramites estabelecidos nos artigos antece-
dentes. 
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Artigo. As emendas propostas e adoptadas no Senado serão na Camara 
,;;ujeHai. uer es~udc, da üornmis~ã<J .espectal e com o parecer d·esta submettidas ás 
tres d iscussões regimentaes, sendo cons'ideradas approvadas as que obtiverem 
em seu favor dous terços dos v 0tos em cada uma das discussões. 

lArtigo_. As emendas á Constituição, app·rovadas no ·primeiro anno pela 
Camara e pelo Senado, serão postas em discussão quinze dias depois de 
aberto o Congresso no anno seguinte, 

.§ 1.º ,Nenhuma nova ei:ienda, nem ailteração a lguma das emendas já ap•pro-
vadas no anno anterior pelo Congresso, poderá ser então acceita pela Mesa. 

§ 2.~ Nas tres discussões, a que é de novo submettida a proposta sõ se 
·poderá fala r soíbr>e o .que !houver .si'do ado,ptado, e .sõmente isto será votado . 

Artigo. ikdoptada definitivamente a proposta de ·emendas á Constituição, 
o Presidente e Secretarios da Camara a publicarão, conjunctamente com o 

.:Presidente e .Secretarios do .Senado., na forma do § 3° do art. 9() da mesma 
Constituição. 

Artigo. 'T.odos os :prazos marca;(l.os n•este •caipitulo são irreductiveis e im-
prorogaveis, devendo mediar o intersticio de 48 horas sempre que não. esteja 

<marcado o inicio do acto a .:praUcar-se, .que .será annunciado peja Mesa. 
Artigo. Em tudo .q•uanto não contrariar estas disposições especiaes, re-

gularão a discussão da materia as disposições do Regimento referentes aos 
projectos de lei ordinaria. 

Na fõrma do ~egimento, o substitutivo tem preferencia na votação, que 
será feitã. artigo por artigo. 

Precede a votação o seguint'? 

REQUERIMElNTO AO PROJECTO DE RESOLUÇÃO N, 1 A DE 1924 

Requeremos que a votaçifo se faÇa por artigos e tambem os paragraphos 
celativos ao numero ·de Deputados .q•ue deve·m assignar as em•endas e os vo-
tos suffragando a proposta de reforma. 

Sala das sessões, 14 de Agosto de 1924. - Adolpho BergMnini. - Sá Filho. 
-- Henrique Dodsworth, - Albe1•ico ãe Moraes. - Costa· Ribeiro. 

Rejeitado. 

O Si·. Adolpho Bergamini (pela orde11i) - reci·uer a verificação da vo-
ta.;:ão, . 

iProcedendo-se á v<erifiocação da votação, reconhece-se terem v,ota<lo a fa-
vor 17 Srs. :Oeputados .e contra 82; total 99, 

O Sr. Presidente: Não ha numero. 
Vae-se proceder á chamada. 

O Sr; Domingos Barhosa (3° Secretario, serviindo de 1°) procede á cha-
mada dos Srs. Deputados. 
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tF~ita ·a c:ha~aâ~, v-erifiea-se tere'~1 se àll~"eiit:iáo os 1~s. Chêrmónt Cifu Mi-
rari.áa Arthur ColÍ~~~~ l\Íó1'éil:a, Agiriplno Azev~do, J~ió Ely~io; .À.Üstreg;sifo, 

\j'·1;.·~"'l•:1~:' ,·· ~ l' '·.' .~X .. ;~·.~ •."'- il >'• • ' ' • . ., ·I • '.:t:· ,· ' ,·• ·~ -i'. '· 

NataUcio Cambo!m, GHberfo Amado, Pacheco :Mendes, 'Fiel ili'ontes, Pereira 
)){oacyr, Sá :Fú:ho, ·Homero P'i~es, Pinh-eiro Junior·; deraláo Vianila, :Ndgueira. 

• ,- • .i : ..., ~ ' - ···1 )" · ,,. •• ,.- ... • .: · ür• :i • ·--:.r .- . • ' , ·~ 

Penido, Bethe.nçóurt ãâ $'ilva Filho, dscar_ Loureiro, A<1evedo Lima!,. Ail:íerico-
;J.~ •111:or'i:{s, ci~~àr i:fã:f~u;ã~'!3, Jo~quifn de "Mlii110, vianriá ·â:o Cas:telio, Fra:qciscó 

"' ' -1· ' ' ~~..::··~~ .. ~ ~ ... . .~ .. !h ........ 
V~lladares, lZoroastro tA.lvarenga, Raul F â ria, Honorato Alves, .Adorf>ho Kon-

t. · '· ~- ~ <'\/.~~--" • ~1-·· 1 '·:" "" · ... .,._. · ?' r~ 1 '-f11 • 
der, Art!lur Caetano, Getu"Iio Várgàs e Anfones ·lVIáciel (SOf. 

;'l .~'I ·~· <t_... / /. .... 'i • .~, t . 1 ~ - •·• -! ·• -~ ,j { l,-

Q , ~r~ , rres!~er:i:!e:,,,-:-;:- i,;te~p.~r;i51~r~,m .~,.,chama.4,f ,.92 
N'ão ha numero parà ilrciseguir-se nas votações. 
C~

1

mPa'rece ainda o Sr. J o~qui1

~ de Sà1~S (:i_.') • 

Srs. De))~tadci~. 

'ô Sr. Albuq~~~ijue Lib3Çio <v~ia ~ e;;f,.zicaçiã; 'p~ssó&z): - ~ir. Presi-
dente, entraYa eu, ha pouco, no estudo de uma das questões debat~a~. quan-
do aqui se d1scUJtio o pró]éC'to de resolução em apreço. 

!Como -deix.ei expe·nfüdo, o projecto de ref-Orma, na sua segunda phaser 
não vóde ·rP.ce1Íer emendas ou alterações. Relativamente, p0r1ém, á 'primeirar 
surge a cont11:oversia. 

~ipresenitáido o :projecto de reforma, p6de eUe receber alterações ou emen-
das? Em outros .~ermos, ap.rese~tada uma emenda á IC~n~tituição, Í>l\d'e e11a: 
receiber sub-enrnmlas? 

Sim, estatue o •prO'jecto de resoluçfw: 

"Para receber emenid'as ficará. a proposta de reiforma constitu-
cional sobre·ª niesá. durimte aez 'diá?! ut'eis na 11~; ··cinco dfas uteis na. 
2ª e tres dias uteis na (la ~iscussão. 

§ 1.0 (Em qua~quer das -OiscussÕes em que é' facultado apresen-
tar emendas ne111huma será, recebida pe:a. Mesa sem que esteja àssi.-
gnada pela quarta parte dos membros de que se compõe a Camara." 

Que o prodec.to de reifo-rma póde receber emendas, tambem o affirrna;m 
alguns dos sernhores De1puta.dos, e estes vão mais longe ai11Jda. Hústentarr> 
que o proj"ecto de i·es:olução n li,o ·é liberal, por enteniderem que qua~quer

Dep.utad~ p.óde ai.Presentar su'b-emendas. 
o rp-rojecto de refo.rrrna, aJffirmo eu, e o demonstro, não [lóde recêbei-· 

eme:rudàS, quer .SeJB.ini. ifii-n1à:das i:,or un1 .só DeJ;ÜOO..d~~ citfer ~Pífii ·cíll~r;l~ i:i~rte,. 
pelo menos, dos memb!ros de iqpe se coin;pÕe ·â. ba~'ãi·á. . 

.O ISR. ToLEIDo DODSWORTH: Como ex.plica V. Ex. a elaboração ão !Re-
g in1ento no senado? .. '--... . . •' ~· ·~··1' .. ,.. .;- .. ·· 

O ISR. Ar..suQUERQUE Lrnoruo: - A e·laboi·aç'ã-o dia lRegirríento rio Senado 
i;ãq a 't~;ihp, q~e-~e~r.!1ica:i:._ ~er1')-,s,,~'Lgl'. , a :V,:.: ;px;: q~e º. 11~r",~~1n;to r, d.o~ Se-
nado não l"e co.nll'orma com o ique está escri;pto, .. IJll;,, f°i:q~tit·W~Ê-9_, J.1''1\1!7raJ. 
!Elle náo destróe, Ide fórma algl.Jma, a mi.ruha a.1igumen1ação. Sustento que O. 
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projecto ;de reforma, na .sua pri111eira P,hase1 não póde rece~r,1: ei::~endas, . qu,e~ 

sejam ellas fir-madas por um só DeputíJ,do, iquer sejam finna:d.as por cin-
, ' .. ~ •, ' j,. '...,... ' .. .... 

coenta _e tres, e v-oú .provar o que ruf.fi~mo . . 
, ,, ,O .Si:, AD9LPHO ~ERGAM1N1: E' u.m ponto de vista. Não se admitte in 
totu?n . , ...... ~- },. 

O 1SR. AúBUQT.TERQUE LIBORro: - GD' o J}o.nto de vista, que se estriba na. 
Constitu"1Jo. · 

o SR. AN•NIIBAL DEJ TOLEDO.: - -:V. Ex. aoha q·u;e a proposição é intangivel, 
desde o prim·ei.ro até o ultimo momento. 

O SR. ALBUQlTERQUE 1LIBORIO: ,-- IE' o que vou demonstra±. 
!() ique im,propriamente se tem oha;ma<lo emenda â .pro·posta é mn nov<> 

projecto de reforma, _sujeito a to'dos os tramites do art. \JO. 

O SR'; ANN1mAL ·um ToLEJDo: - E' um :p·rajecto ·novo, inteiramente? 
O BR. AooIJPHo BERGAMIN1: - Nem todas as emen1é1'as e sub-emendas 

seriam um novo p.rojeoto. Por isto é que o Regimento ão -SenaJdo esola .receu 
mu ito .bem. 

O 'SR. ALBUQUERQUE ·Lmomo ·: - A11}pl1carei o me-smo pro.ce::iso . <lialectico 
de João Bar.ba;!ho, quando m:ostJra q~e, na segúm:la phase do ,projectà ô.é 
.refo1;ma, não se admittem, bmendas. 

o ;SR. ÁDÓLPHO BER~AMINI: - iNo segundo ro;no. 
·o .Si~. A~BUQUERQuE L1BPRIO: - No segU:nd6 a~.no. não l~a duvidàia ~qdestão 

.:; pacntica. Ba.rba,Jho teve clara :i. com'prehensão da que'.stão na sua ~~_ii;.nda 
phase, ma;s não diz U'.ll~a palaVTa a respeito da •primeira phase idO .proj-ectO 
de re"forma, isto é, que é i~pdrtante e m erece exame ·detido e a;curado . E' 
() que ~ou, no mo~ent6, 'enfrentar. 

o SR. ~LD9LPHO BI>P.GAMINI: - .Ene ug;tingue .projecto de r eform11. 
o ISR. AGAMEMNON( Dl!l MAGALHÃljlS: - V. ;Ex. aJdmi1U:e mui.to bem, de ac-

côrtfo com •a !ConsUtuição, que ·ha. u~na :phase dy elaboração da pro•posta, 
que é a ·primeira em que a ,proposta v a e ser discutida em -tr-es turnos r e-
gin1entaes. 

O :SR. ALBUQUElR,'lUE LIBORIO: - Pe~o a V. Ex . que precize seu pensa-
mento. 

o ·SR. AGAMElMNO~ DI!l 1\iAGALHÃES : - V . Ex. sustentou que, de a;ccôrc1.o 
com o art. 9(} da Constituição, o :projecto ide J:eforma., na pri~~ir;_ phase .. • 

o .SR, ANNIBAL DE TOLED~: - É, ;ta segu.;11da, "propostã de .;.0.fo1:n~e.~'. 
O , :SR. AGAMEMI\:l()N .DE éfy.IAGALHÃES:- .. . est1á em e.Ja.boração; e se o estlâ, 

::>()de ser discutido ~ emendaclo. ' t ,.: 1 .·:' ·/;; ~ •• ,l .~. 

O .SR. ALBUQUERQUE Lrnoruo: - J)emonstirarel ·que n ã.o pôde se_r, erneytdado. 
O SR. AGAMEJMN9N D'.El MAGALHÃES: - Estou aicceitando uma premissa de 

V . . Ex._ .para tirar a conclusãct. 
O ISR. ALBUQUERQUE .LillORIO: - Deveria ~er emendado, se ifo~.S:: ~~ lei 

ordine.ria; se, para a ela1tJaração da ràtori-na conlStit·ucJonal, se obse~~~~~ 
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os dispositivos attlnenteis ~ ela.boração das Oil'fünar!as. Não rege a materia 
-ú a1'*. 36 da Comstituição Federal, segull'do o qual. . . 

o SR. AGAMEMNON DEl MAGALHÃES: - Não estou dizendo isto, 
'O SR. ALBUQUElR'lUEl LrnoRio: - ... •qualquer pr<Yjecto de lei pôde teor ori-

gem, _ indistinootamente, na 1Camara, ou no rSenado, sob a inidativa de qual-
quer 'dos seus membros. 

iO projeieto não pôde ser aprese·ntado pai- um só Deputado, e sirri, .pelo 
lhenos, por clncoenta e t'l:es. 

o :SR, AGAMEMNON( DEl O\fAGALHÃES: ---: V . !Ex. está desvian<lo. 
O .SR. NrcANOR , NASCIMElNTo: - V. Ex. me permitJte um aparte? Qual a. 

d!fterença que V . Ex . estabelece entre propositura e emenda? msta di:st!n-
cção é tec-hniica. 

O SR. ALBUQUERQUE LrnORIO: - Provositura e emenda, no caf:lo, vêm a 
ser a mesma co-us•a, por'q'Ue todos os 'Pr·ode'Ctos de reforma, como disse, são 
emendas á Constituição Fede'!'al. O •projecto de reforma p6'de apenas sugigerir 
uma idréa, fazer 'Uma só alteração, Foi o que aconiteceu nos Est ... dos Uni'do13, 
quando se a<loptou ii. emenda 18, que vro·hi-ulo a venda de beb!-Lfas alcooltcas. 

o SR. NrcANOR NASCIMl!lNTO: - Isso é emenida. 
O Stt. ALBUQUEJRQUE .Lrnomo: - -Emenda, que reforma. 
V. Ex. está em elquivoco. Emenda á Constitu ição, ou ao proj.ecto de N:-

forma da Constituição, vem a s~r a mesma cousa. To-d:o o- projecto de refor-
ma, uma vez apporovaJdo, dep.ois dos tramites constitucionaes-, é uma relforma 
constitucional, é uma emenda á Constituição, 

O .SR. Nm~\OR :NASCIMENTO: - Isto agora .é segunda pante. 
IO .SR. ANNIBAL DE ToLElDO: -.- V. Ex, denominou a })roposição inicia;] um 

proje oto de reforma_, e, na segunCLa p.hase, uma pro.posta de reforma. Por 
que se dá essa mudança de dep.ominação? 

o SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: - E' o § 1 o do art. 90 da Constituição 
Federal -q'lle r.esponde a V. Ex . 

"IConsi-derar-se-iá proposta a r eforma -qua•ndo sendo apresentada .por uma 
quarta parte, pelo menos, dos r;nemhros de qual1quer das ICMnaras Ido Con-
gresso Nacional, fõr acceita, Bm tres discussões, JJOr -dous terços dos <votos: 
em U!lUa e em outra Camara? 

Antes de ser acceito, o pro.jecto não é pro·posta. 
o SR. ANNIBAL DE TOLEJJ;1): - Por •que muda de nome? 
O SR. · ALBUQUERQUE L!BORIO: - Isso V. ·mx. perguntar-a aos ·cunstituin-

te::; de 91. 
o ISR. AN1J\'\IBAL DE, TOLEDO: - E' porque ,n,0 fim da p-rimeira phaise o 

po~ecto se transforma em propos ta. E', portanto, um proj ecto de proposta .. 
• O ,SR. ALBUQUER'lUE Lroomo': - Projecto de proposta exprime o mesmo 

-que .projecto de reforma ma sua primeira phase. 
o SR . .NrcANOR NASCIMENTO; ~ Ago.:ra, ria primeira p.hase, por .que p.ão 

Se ádmittem emendHS? 
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O .SR. ALBUQUERQUE Lmoruo: - Vou dizer a razão a V. füx., e já o te-
ria feito ha mais tempo, senão me t ivessem VV. EJEx. dado o -prazer de en-
trecortar as minha,s consideraçõe:;; c:om tantos apartes. 

Q 'SR. 'SIMÕES F.!úHO: - I sso demonstra o 1nteresse que o discurso .de 
V. iEx. está despe!'ltarudo no seio da Camaira. 

O SR. ALBUQUillllQUE Lmoruo: - Muito olbrigado a V. ·Ex . .AJrgume'Iltarei 
com a proprias palav·ra,s de João Ba·nbalho. Como no.tei. Banbalho examinou 
a questão relativa á segu.nda ph0.1Se do ip.rocesso de reforma com seguramça 
e clareza • . 

Entretanto, ao seu espirito não se apresentou a h ypothese de que na pri-
meira phase do processo de reforma se viesse a renhir com tanto calor a dis-
cussão attinente a sub-emendas ·ou emendas ao projecto. Barbalho não a 
previu, mas eu vou raciocinar com os elementos que elle applicou á prova 
de que não se admittem emendas na segunda :phase da reforma. 

o •SR. AGAMENNON DE l\fa.GALHÃES: - Ahi, não . 
O SR. ALBUQUERQUE LrnoRro: - Peço a V. Ex. que me deixe concluir. 
O SR. AGAMENNON DE MAGALHÃES : - Desde que V . Ex. disting·ue duas 

phases differentes, h a, pelo menos, illogismo, em querer applicar com relação 
a ambas a mesma argumentaçãq. 

O SR. ·ALBUQUERQUE Lrnoruo: - Vou mostrar a ·v. Ex. que não é assim . 
Para regular a marcha do projecto, tanto na segunda como na primeira 

phase, nós temos uma legislação especial, que é .a da reforma constituciona l. 
Na pi;imeira phase, V .- Ex. o sabe, porque está na Constituição Federal, que 
a proposta de reforma t em que ser apresentada por uma quarta parte,. pelo 
menos, dos membros de qualquer das casas do Congresso. Pergunto: não é 
uma disposição especial? Para a apresentação <le qualquer projecto de lei, 
é mister a iniciativa de uma quarta parte dos membros de que se compõe 
a . Camara? 

0 SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - Não. 
o SR_. NICANOR NASCIMENTO: - Mas a Constituição tambem não diz isso. 
o SR. ALBUQUERQUE LIBORIO -'-- Diz, e posso mostrar a V. Ex . 
o SR .. NICANOR NASCIMENTO: - o caso geral é ' que qualquer D eputado 

apresente. Quando h a 'excepção, é expressa a Constituição . 
O SR . ALBUQUEHQUE LrnoRro: - O r egime estabelecido pela Constituição 

para a apresentação do projecto de r eforma é um regime de excepção·. 
Respondendo ao aparte do nobre Deputado pelo Districto Federal, argu-

mentarei, com relação ao§ 1°, do art. 90, como Barbalho de referencia ao 2º. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Nesse ponto, dirirjo de V. Ex. 
O SR. ALBUQUERQUE LrnoRio: - Diz Barbalh o: "Não ha n ada mais claro 

que o disposto no paragrapho 2°, do art . 90. Que se ha de praticar, para 
ficar · approvada a proposta? Submettel-a a tres discussões e votação por:-
maioria de dous terços em cada Casa do Congresso; só, e mais nada. Emen-
das? mas o processo de approvação da refornia é especial e não se rege pelo 
das leis ordinarias, e o § 2°, de emendas não cogitou." 

Appliquemos estas ponderações ao § · 1°, onde cabem á justa. 
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o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Nesse ponto, discordo. 
O SR. ALBUQL'ERQUE Lwomo: - "Nada inais cia.ro '"do que o paragrapho 

1° do art . 90 da Cónstituição. Fedei·al. Que 8e ha de praticar para; · considerà1· 
apresentada a r·eforma'! 

Firmal-a , pelo menos, por uma quarta parte dos m embros de qualq"\ler da~ 
Camara do Congresso Nacional ; só., ê mãis na<la. \E!mendas? Mas .o prptle.sso 
de. apresentação àa r eforma ·é especial, não é o m esmo a,as le_is ordiIJ..airi<).s, e o 
§ 1°, de emendas hão •cogit.ou." 

o SR. ANNIBAL TOLEDO: - Porque nã.o. er a, prec.i.so. 
O SR . ALBUQUFJHQUE LIBORIO: - O regime é especia l. E' especia], §r; .. J'r~ 

si<fente, o pi;-ocesso da apresentação d11 r~~orrp.a, porque se exie,e 9.1;1~ a façam, 
pelo m~mos, cincoenta e tres Deputados, e,1:it re.ta.nto que p_a,ra a apges~p.~a,<;;~9. de 
qualquer projecto de lei ba.s ta a, ini.ci.a,tiya de ~1"\1.a,lgu.er- m emJ;i.ro d9. Ç.o.IJ..g:resso 
Nacio11.al. 

Póde o proje.c.to de re~orm!J, s_er. qf:(~recid.o. irnr u,J:P.. só w.eml:lro ~ u,i;n.a 51.?.S 
Casas do Congresso? 

0 SR. ADOLPI;I<?. ~Jil\tGA,MINI,: - N~o, po·r;q:y!'l e~cep9i·o!}a,~mente a Consti-
tuição est.abeleceu r egras eR-oeci.aes. 

10 SR. ALBUQUEJRQUE LIBORIO: - l\IL."lS, s;i~ •Criov um regin;ie eSPflCi~l . ~uppri,

miu desse regimen, como diz Barbalho, as emendas. A '. Consti.~lJJçij.o, no. § 2•, 
não veda expre.ssamente que se apresentem emendas ao pr.ojecto. n a segunda 
phase da r eforma, quando já tem a denominação constitucional de nroposta 
e, comtudo, ninguem sustenta ~ue eLla possa emend11r-se. 

o SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - - Prphib.e, porque ahi l)âO se trata d.e pr_ojeq~o. 
e sh)l de proposta, denominaçãq especial, d11 techniqa. 

O SR. ALBUQUERQUE_ LIBORIO: - . Quero que V. Ex. me mostre~ na Cons1;i-
tuição Federal, o dispositivo que V. ~x. affirma impe<Pr, expressamente, que 
se apresentem emendas ao projecto d,e ref.orma na sua segunda phase. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Posso mostrar a V . Ex. Qualqu Elr alter11-
ção da Constituição deve ser votada f:ll)l dous am:ios, e, s i n a segunda phase 

quan;lo j;á '.ha a proppsta, se of;fereé·~ren; qu!'lesq,uer. e~endas, :z.ião !er}a.m r ece-
. bido estas a ápproyação no a,npo anterior . 

O sri ." ~BUQÚERQU~ ' L~BORI<
0

Í: - ·1;( e~a<;t_aip.~n.te esse um argurµento que 
se póde accrescentar aos de ~fu:ba_Ih ,?. !Vf~s é a_Pe nas u,J? a rgui;1ento, qu~ r;e-
iorça outros já addu~idp~, mas não é tex.to constit1;JCiPn.~ l. 

O SR. ADO·LPI:Io BEJW;\Mirn: - Alleg? o arg.u mento, a forti,qri, d.e accôz:qo 
com os pr oprios t ermos Çla. Copstitui~ãp. 

O SR. AisuQUERQUE L rnomo·: - Eu desejaria que V . Ex . me apontasse 
na constitui\;ãó uq-1 ctisnosi tivo impedi~ªº . qu~ , se . apr~sentem emeddas ·~º p~:º_ 
jecto de reform~ na ~u~ 'segi.u1cià phase . ' . ' •. . .• ' 

O SR. ANNIBAr, DE. To.LE~o: __'. ' Projecto não~ proposta. 
O SR. A.LEP.QuEJRQUE Lrnm~ro : -

0

A. pr:oposta. ·é o p r oject.o d13 reforma na 
j - • ... • • • • 

sua segunda phase. 
A .c':on~tituição n ão estabelece, em nenhum dos seus artigos, que se não 

poss'àm apr esentar· e~endas á ·proposta de reforn;a c.on,~titucional.., Mas. s~-s-
• ~ • 1 J • ' , .• • t 

t entamos todos esta opinião, interpret.a_ndo o § 2° do art. 90, A Const,i"j;uição-
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· nã?- impEl_dfl expres~~.men~e que ~e 9ff:~eç_a_ll): e~e'.11:ªs ao pr~jeJcto de r~~Lorma, 
-0 .projecto de proposta, como quer o nobre D€putado por Matto Çl-!'9i5so. ~~.s 

.semel,ban~e pronififçã.9 resa.~ta 4P § 1.º, 4,9 ~iJ- ~P- · 

Não é, porém, Sr. Presidente, ig,ual ao nosso systerrl.a q~ reforma o, C).Ue 
·consagra, no seu art. 30, a magna carta argent.ina. Par;i, a a ,c:;ce_i,t.açã,p do 
"Úrójê cto, para o .. co~ve;:ter em ''propost.a, ~H;i, -~xigfl o vpto 9fl q,qus te_r.çps, pelo, 
n1enos, dos membros do Congresso. Quanto, porém, á apresent.açã:o do J!!i·()~ec~o. 

n~o dispõe éo'rtio a nossa,· roas, ao :reyé.s, pernttt,te q]Je qu,~l,q.\ler, ~e1!,lpr9 do 
Congr·esso tenha a inidaÜva da ·1·efp,rma ;cons~lt,u,cigl:).a}. :a,ecpn,;_he.~~, é v~,r.1i_o/.},~' 
a cada · Depu taqo, a 'atti-ibuição de emendar o J?roji:id,o d~. re\orl:).1,<J., m.a.s tam~ 
bem a cada Deputado confere a iniciatfya qe o l}Pres,ep~'!-1·. 

Não ha árgui:_nento, Sr. Presidente, que ampare os defensores da,s emendas 
ao prdjécto. de ·reforma, no systema a:croptado p~ta nossa Cm1stltuiçãp. . ' 

Reza o projecto de resolução: 
;.r· :: ~ - ' ::'lo'. / t.:1 

· "§ 1.0 Dentro das 48 horas seguintes â. leitura officia l da pro-
:~ ~1 -. , _.,·r~i;. . ... ... , · .. :.t . . _,, •. , . 

posta 1'!13 -reforr:na da °Constit·uiçào1 :será eleita .uma Commissào espeéial 
~ ... 1! • ··1- .,- "l0-'"' '; . .. :. . ' ;t•,... --~. ~ :..· .. ~ ~~,., . ''T-iõ ·' ....;.; .•• ,, • -'í 

de vinte e 'um membros; um de cada 'Es'tado, 'inclusive o Districfo Fe-
d~~ai;1~· 'quaí; 'ri~d~ iqueile 'Ji~dio , ' à:'M:~~à dií:º can; ara enviah "ás ';;men-
•<!'.'..( ~-- • j{ ·:. ' •( .i,' • '.ri··"' ... >. .,, :.:·~ ;··· '="t!- l·~ .. ,: ·-.(· . , .. / ""~:' 

q~ .. q:ti-e houvere,m. si~p recebi4fl,,s." 

E mais adiante: 

§. 4.0 A Gomn;iissã.o especlal da reforma constitucional· i,ncumbe, 
• ,,. ,_l ,., <~ .. - .,.,':i'·.' ~'~·· i'. ~. ;· •• • _v~ú~l 1. ,,\..,:: ..... ~;._,'!, ..,., , 1 

dentro do prazo de dez dias, a contar da data. em que a receber da 
. i ...... ·' ,1:· 

M.e~?- ~a yª~.\fl:• a1~resenta,z: P?;TªPrer sob1:e a ~rop?PJH qa . re/ o.:,ma, e 
sob.re as emendas de prinne-ira disc1tssão, opinando a fa-vor o·u contra, 
nà~''pod~nd.~' õ! tereder no'L;a; en:e;;d~;, ·~t.c_-;; · · '·· · " '· -· , . .; 

Ternos =;,4i \1~13< ~-ºrn!rliss.ão que tã pa1:.e,c~r s_o,):>r~. ? p~oj~ftç e as em~ndas, 
m~. que. :r:~o pó,d,e ap;.e~enta; SJtbS!H~tivq, J.?ºTqu~ o S1.~bstit,u9;yo 11ria um 
l1ovo projecto de reforma, que, para ser ~J?r,es~~~~'~P · n~ces3j~~r/fl' 9~ . 53 '.1!l_S~
gnaturas de :r;>eputados, quando a commissão apenas se coinpõe de 21. 

, '~,--> ''I O.t- 7 ! ,'.'·'.'.!t • -.· : ,;, .... ~ ;,,- ,,,:, .::"- .,• . .,•', _r~·.(,I. ,' 

O SR . A.DoLPHO BE1<GAMIN1 : - Ahi, V . Ex . não tem razão, porque a Com-
..... 1~ ~ • . .\:?_ "\' .·.4-1" .. , ~ ~-..... :;· -·'..,...· ... ~ , · \· 

mis~~.? dos _ t_l; ~ ~EP~?i~.~;ia da ~o~~i~.,,n~a- da 9~~f,ª. i_11tc}:.;i,: ~u: :;, ·e!~u~e. 
º· S!( . ALBUQUEJRQUEl l,.IBORIO: - Q argu_mento tetp v!J]o~:- . . 

O S~. A,noLPHo ;ElERGA11pN1: - T~mJ p_qr!!w •não qolcy_e, porqµe esses p 
:São, c~mo disse, depositario·s d;'L -0onf,iança_ de_ tpda a Camara, que os es~ol/ie_u . 

o SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: - 'c) que' assignalp é que, não i:;~nqp ljçito 
fl. essa 'comrp'issão of.ferecer substitut,Lv'o, f~ca evi~ente que os proj13ctos podem 
ser approvados ºou rejeitados, mas não" a lterados. ' 

Ha ainda outro dispositivo do P,n:ijecto de rel;lolução, que d)z: 
' '. .'CPrlil emenda d13ve ser re~1igida .de forma a · pqd13r ser inco_rporada á. 

proposta, sem dependencia de nova redacção. 'I 
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o SR . ADoLPHO BERGAMrn\: - O .qu .,, ·significa que não se acceitam emen-
da$ de r edacçKo. 

O SR. ALBUQUERQUE Lrnortro: - Esse dispos itivo patenteia que ·o que se-
tem chamado emenda ao projecto de reforma . é, por sua natureza, projecto. 
de reforma, emenda á Constituição. 

Onde já se viu .uma .emenda ·que, logo de inicio, tenha de vir redigida· 
de modo definitivo? 

!Pois o '!lrojecto dé resoiução exige .que µ, reda'Cção seja definitiva,, e aic<:res-
centa : " ... para ser incorpora da á proposta" .· 

iDevra -dizer: '"incor·porada á Constit uição" . Toda sub-emenda é , ·por sua. 
n a tureza, uma emenda á propria Constituição. 

O Sr. ADOLPHO BEilGAMINI: - Nesse ponto, discordo: póde não ser. 
O SR . ALBUQUERQUE LrnoRro: - .Vou figurar uma hypothese, donde essai. 

.verdade resalta em toda a sua evidencia, ao mesmo passo que se põe a · calv0o 
o absurdo da apresentação de emenda por um só Deputado. 

Supponhamos que 53 Deputados apresentem esta emenda á . Constituição~ 
"Fica prohibida a venda de bebibas a lcoolicas". 

Enviada á Mesa, u m Deputado firma a seguinte sub-emenda: 
":Fica 'P•rohibida a venda de bebidas alcoolicas, excepto 'º .vinho". 
Emenda e sub-emenda seguem a sua marcha . Devo accentua~ que a sub-

emenda, no -caso, é modifkativa da emenda; mas,. assün, uma c omo outra são 
a dditivas á Constituição Federal. Na votação, rejeita-se a emenda, e é appro-
vada a sub-em enda . 1 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: -- Não pôde ser; está prejudicada. (Apoiados.).. 
O SR . ALBUQUERQUE LIBORIO :· Não está, existe- confusão por parte· 

de V. Ex. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - O accessorio acompanh a o principa l. 
O SR. ANNIBAL DE T oLEDo: - · Nem o Presidente poderia então submetter-

a votos a sub-emenda. 
o SR . NIOANOR NASCIMENTO: - Não ha a·djectivo sem substa ntivo . 
O SR . ALBUQUERQUE Lrnomo: -: Os nobres Deputados estão equivocados. 
O SR.ANNIBAL FREIRE: - O principal é a prohibição de venda de bebidas. 

alcoolicas; o m a is é complemento. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Sublata causa, tollitur effectus. 
O SR . ALBUQUERQUE LrnoRio : ~· A hypothese que formulo é a de ser apre-

sentada uma emenda á Constituii;:ão, declarando que fica prohibida a venda d e· 
bebidas alcoolicas, em enda essa p,ssig nada por 53 Deputados, e ter um Depu-· 

· tado, que acha que não deve ser .vedada a venda de todas as bebidas, que o· 
vinho, por exemplo, faz menos )'na! á sau de do que o abysntho,: o whisky & 

outras, apresentando esta sub-emenda·: 
"Fica prohibida a venda da!J bebidas a lcoolicas, excepto a do vinho." 
UM i:l1L DEPUTADO: - E' out;ra emenda. (A.poiaclos.) 
o SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: ._ Assim, não posso con cluir. 
O SR. AGAMENNON DE MAGAL:fiÃES : - V . Ex-. fa n ava em sub- em enda, e °' 

caso é .füfferen te. 
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O SR. ALmJQUERQUE LmoRro: - Os nobres Deputados impedem-me de des-
envolver o m·eu argumento ... 

O Si-.. SIMÕES FILHO: - O argumento é perfeito; sómente V. Ex. applicou 
inenos adequadamente a expressão "sub-emenda", pois que .se trata de outra 
emenda. 

O SR. ALBUQUERQUE Lmomo: - Vou mostrar que a hypothese está bem 
formulada . Emenda ou sub-emenda . . . 

O SR. SIMÕES FILHO: - V. Ex. não deve usar da expressão "sub-emenda". 
O S1L ALBUQUERQUE Lmomo: - O nobr·e Deputado fallou em emendas ao 

proj.ect0, e o •p1roj'ecto já é uma emenda á Constituição. A emenda ao projecto, 
logo, si se admittir, será uma sub-emenda relativamente á Constituição. 

Apresentada a primeira emenda a qrni alludi, pela quarta parte, ao menos, 
dos membros da Carnwa, e offerecida a outra, modificativa daquella, nos ter-
mos por mim citados ... 

O SR. ANNIBAL FREIRE: - Não é modificativo; é substitutivo. 
O SR. ALBUQUERQUE Lmomo: - Mas eu já disse que, sendo a sub-emenda. 

modificativa da em·enda, é, como a emenda, a{Íditiva á Gonsütuição. 
o SR. ANNIBAL FREIRE: - As duas emendas. 

O tS1R. ADoúPHO BERGAMINI: - E, •Pelo Regimento do .Senado, por exemplo, 
nem poderiam seg.uir .. 

ú SR. ALBUQUERQUE Lmomo: - O que affirmo é que a primeira emenda. 
veio no. projecto inicial ele reforma enviado á Mesa; agora, essa nova a lteração· 
tem de ser emenda a tal projecto . 

Como dizia, a emenda e a sub-enienda, ou, como quer o nobre Deputado 
por Pernambuco, as duas emendas são postas ·em votação. 

A primeira é rejeitada. E ' apptovada a segunda. 
Como não depende de sancção nem de véto, a emenda firmada por um só 

Deputado "publicar-.se-ha (§ 3°, art. 90) com as a;ssignaturas dos Presid:entes 
e Secreta.rios das Gamaras, e incorpor<w-se-ha á Constituição como parte inte~ 
orante della". 

A emenda apresentada por um s6 Deputado já é, pois, texto constitucio-
nal; reformou a Constituição . 

Mas o art. 90 é expresso e peremptorio, quando determina que a reforma. 
deve ser apresentada por uma quarta parte, pelo menos, d,os membros de qual-
quer das Camaras ... 

UM SR. DEPUTADO: 
.satisfeita a exigencia . 

Isso para a apresentação da reforma; já está. 

.O SR. ALBUQUERQUE Lmomo: - ... porque . . 53 Deputados já representam 
uma força política, uma corrente da opinião . nacional, e podem, em um dado 
momento; ser o orgão de uma aspiração geral de reforma, tomando-lhe a · iJl'i·· 
ciativa, a.pres~ntando-lhe .o pr0jecto, ,cpnquist:;mdo-lhe adhesÇies, preçonizando-
lhe a necessidade, assistindo-lhe, emfim, á victoria ,opportuna e desejada, ra-
diosa e bemfazente. 

O Sr. ADoLPHO BERGAMINI: - Si 53 Deputados, que obedeceram a uma 
c.qrrente de ophi.Hj,o, d!"fendiam a prohibição absoluta do alcool e um susten-

1 o 
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·-tava í<léa diversa, os dous terços de Deputados, que com este concordaram e 
suffragaram sua idéa, devem representar corren.te mais for:te. A quarta parte 
dos membros da Camara tem de se submetter, muito naturalmente, ao voto de 
.dous terços da mesma Casa. 

O Sr. ALBUQUERQUE LrnoRro: - V. Ex. não quer perceber a procedencia 
do meu argumento. Digo que uma emenda apresentada por um Deputado re-
formou a Constituição, quando o § 1° do art . 90 exige que ~ualquer reforma 

.s eja apresentada, ao menos, por 53 Deputados .. 
O SR. JoÃo SANTOS: - Intervenho no assumpto·, porque defendi a inicia-

tiva do Deputado, na apresentação de emendas, e então responderei: Os dous 
t erços dos votos soberanos homologam a emenda apresentada por um Depu-
.tado. (Apoiados.) 

o SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: - Está de pé ·ª minha argumentação. 
Mostro, de maneira positiva, evidente, insophismavel .e irretorquivel, que não 
se podem receber emendas firmadas por ·um só Deputado, e a hyp9these que 

.acabo de formular ..• 
O SR . . JoÃo SANTOS: - Pois, si os dous terç;os homologam! ..• 
O SR . ALBUQUERQUE LrnoRro: - ... sõ não a reconhece elucidativa quem 

quer cerrar os olhos á propria evidencia. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Na opinião de V. Ex. 
O SR. ALBUQUERQUE LIBoRio: - A hypothese que figurei não foi destruida . 

. Vejo-me obrigado a insistir no ponto: offerecida uma emenda por 53 Depu-
·tados ou mais e outra por um apenas, rejeitada a primeira e approvada a se-
gunda, será esta, nos termos do art . ·90, § 1 º, ·inaorporada á Oonstitui·ção, haven-
'do reforma proposta por um u:qico Deputado! 

o SR. ADOLPHO BERGAMINH -.- Mas approvada por dous terços. 
O SR. ALBUQUERQUE "LrnoRro: - Ora, si a Constituição Federal exige que 

a reforma tenl;la, para a . sua apresentação, a assignatura de 53 Deputados, 
pelo menos, é porque entende que não deve ser iniciada ~ reforma segundo 
a opinião individual de cada um , .. 

O ISR. JoÃo :SANTos: - Não deve ser iniciada; oé cousa muito differente .. 
O SR. ALBUQUERQUE LrnoRio: - ... é porque julga que se torna indispen-

savel a existencia de uma correr1te de opinião que pleiteie a reforma deste ou 
daquelle topico do Codigo Supre:q10. 

Creio, Sr. Presidente, que ~)rovei de modo cabal que o pr.ojecto de re-
forma não põde receber emendlJ-S, ou sejam firmadas por 53 Deputados, ou 

·sejam por um apenas. 
O nobre Deputado Sr . Adolpho Bergamini, qúe acaba de me entrecortar · 

"O discurso com seus apartes ... 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: -.- Peço a V. Ex. que me desculpe, mas esse 

facto é prova do interesse com cfue estou acompanhando sua oração. 
O SR. ALBUQUERQUE LIBoRro: ---, E eu me sinto honrado co·m a attenção e 

-a intervenção de V. Ex. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: -- Muito agradecido. 
ü ·SR. ALBUQUERQUE LrnoRio: - O nobre Deputado, repito, formulou ha 

·poucos dias,..si não me engano, prna hypothese· para provar que é defensavel 
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ci.. opinião de S. Ex. e dos que sustentam a faculdade da apresentação ele emen-
-das por um só Deputado. 

Imaginou S. Ex. que o projecto ele reforma supprimisse o habeas-corp11.s 
preventivo. Realmente, o art. 72, § 22, da Constituição, estabelece que o ha-
,beas-corpus se dará sempre que o individuo soffrer, ou estiver em imaninente 
verigo de soffrer, v iolencia ou coacção por illegalidade, ou abuso de poder, 
e S . Ex. admittiu que fossem supprimidas as palavras "em imminente p e-
dgo ele soffrer" ... 

O SR. -AnoLPHO BEJRGAMINI: -- E que se restringisse a liberdade qu e o 
Jiabecis-corpus protege, fazendo -se que, em vez de ser a liberdade individual, 
;fosse simplesmente a liberdade corporea. 

O ·SR. ALBUQUERQUE LIBoRio : - F. então ponderava: "Estaria eu inhi-
b iclo de propor emenda a esse projecto-, na qua l restabelecesse o instituto no 
:seu aspecto preventivo"? 

S. Ex. não t em razão mesmo porque, como diz Jorge Huneeus, no seu 
Dicc·ionario -Constitiicional Oomparaào, toda a reforma de Constituição ha de 
ser contraria a esta, visto que tem por fim precizam ente reformai-a, e não 
mantel-a, e a emenda ele S. Ex. seria em pró! ela conservação elo t exto. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI : - Em parte: poderia, por exemplo, co·nfor-
mar-me com a restricção do habeas-corpus ao caso ela liberdad€ corporea, 
mas querer que eÜe fosse tambem prev~ntivo. 

o SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: - Já citei textualmente o art. 72, § 22. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Mas V. Ex ., que ê advogado distincto, sabe 

.que a amplitud€ desse dispositivo tem permittido a concessão de habeas- cory1is 
para garantir a liberdade individual ampla - a manifestação do pensamento, a 
.communicabilidade dos presos ... 

o SR. ALBUQUERQUE L IBORIO: - Daqui a pouco, V. Ex. faz em aparte 
ruma prelecção sobre o habeas-corpus ... Não se trata disso. 

O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: -:-- Estou apenas mostrando que a reforma, 
J,Jermittindo o habeas-corpus sómente ·em relação á liberdade corporea, já seria 
.restrictiva. 

o SR . ALBUQUERQUE LIBORIO: - A hypothese figurada por V. Ex. foi a 
.da apresentação da ·emenda que supprimisse as palavras •;ou estiver em im-
·minente perigo de soffrer", redigindo-se assim o texto: "Dar-se-ha o habeas-
corpiis sempre qu e o individuo soffrer violencia ou coacção em s ua liberdade 

,corpor€a, etc ." Ora, r €stabelecidas aquellas palavras, o t exto corresponde 
. ao actual, que estatue que o habeas-corpiis se dará sempre que o individuo 
•soffrer -ou estiver em imminente perigo de soffrer viol€ncia ou coacção, etc. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINr: - Não restringe a liberdade corporea, 
O SR. ALBUQUERQUE LIBORIO : - O nobre Deputado não desvirtue o intuito 

.da hypothese . 
O SR. ADOLPHo BEJRGAMINr: - V. Ex. não pôde disvil'tuar o meu in-

tuito. E' querer .um raio X, que não exjste. 
O SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: A intenção do orador é a que está nas 

•_s uas palavras. 
o .SR. ADOLPHO BERGAMINI:. - . o que ha ê isto, imaginada a hypothese de 
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lima proposta de reforma á Co~~tituição, •com o objectiv0 de !l'estringir °' 
habeas- corP.US, para que elle protegesse, apenas, a liberdade corporea, digo,. 
vindo uma proposta n estas condições, eu, conformando-me com a restricção. 
em parte, mandando estende r o instituto ao seu aspecto preventivo, embora )i-
mitando-o, m:as m e approximo, na emenda á sub-emenda, a o t exto constitu-
cional , Não estou fazendo reforma á Constituição; estou fazendo a lteração 
á emenda e não póde ser r ecebida ! 

O SR. ALBUQUERQUE LrnoRio: - A emenda de V. Ex. altera ou n ão a. 
Constit·uição ? Si 11ão a altera, V. Ex . .quer a propria Constit uição. 

o SJ'l. ADOLPHO BERGAMINI: - Approximo-me della. 
O .SR . t..'li.BUQUERQUE Lrnosro : - Si ~e a,p·proxima deNa, alte ra-a . 
O SR. SIMÕES FILHO: - Altera a Constituição, desde que não seja a trans-

scripção da Constituição. Basta que modifique uma proposição, para a lterai-a. 
O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Quem modificaria não seria a minha emen-

da; seria o proprio projecto de reform a . 
o SR . ALBUQUERQUE LIBORIO: - Mas com a em enda de V. Ex .. 
Creio, Sr. Presidente, t er prova do que o projecto de refo.rma, qu e dentrD" 

de poucos dias será posto em discussão, nesta Casa, não póde receber emen--
das, sobretudo as firma das por um só D eputado. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - O que será apresent ado, nesta Casa, dentr o· 
de poucos dias? 

O SR ALBUQUERQUE LrnoRio: - O nobre Deputado sabe que se vai refer-
mar a Constituição. i 

A revisão n ão é segredo para n ir/gu em. 
O SR. ADoLPHO BERGAMINr: - Çreio que não é possível fazei-a debaixo--

do estado de sitio., sem que a nação se possa manifestar, pelas su as associa- . 
gões scientificas, juridicas, por jurisqonsultos , pela imprensa, emfim, pelas ca- -
madas de é!ite. 

O SR. ALBUQUERQUE LrnoRro : - Estão, pois, satisfeitos os desejos do nobre--
Deputado pelo Districto Federal, erp. seu ultimo discurso, convidando-me a. 
provar que ao texto da Constituição ... 

O SR. 4-DOLPHo BERGAMINI: - Congratulo-me corri.migo m esmo por te1--
dado, á Cam:ara, com m eu covite á V. Ex., o ensejo de ouvir su a brilhanteo 
oração. 

O SR . ALBUQUERQUE Lrnoj'tro : - ... se não póde arrimar o seu modo de ver --
relativamente a os tr·amites da refo;rma constitucional. .(Miiito bem; mui~o . 

bem. O oraãor é cump1•lmentaoo.) 

O Sr. Annibal de Toledo (para wma explicação pessoal) : - Sr . Presl- -
d,ente, a lguns apartes, que tive occasião de proferir, durante o discurso do . 
nobre representante pela Bahia, obrjgam-me a v ir á tribuna esclarecer meu 
pen samento sobre a que~tão em debate: o projecto de resolução, estabelecendo . 
normas para a r eforma constitucio:qal. 

Para a boa intelligencia do a rt , 90 da Constituição, parece-me ser nf'-
cessario, antes de tudo, fixar b em a significação de tres palavras, das quae8'. 
se usa frequeptemeI).te. durarite a disçussão: projecto, proposta e emenãa. 
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O SR. A·DOLPHO .'BElRGAM'INI: - Muito bem. 
P elo referido dispositivo, o t ermo projecto deve ser entendido como .<>, 

11roposição inicial, que se apresenta na primeira phase, e é um projecto ele 
proposta. Por que? Porque esta phase t em, exactamente, por objectivo, or-
;ganizar, confeccionar, elaborar a proposta. E' a phase de elaboração da pro-
:vosta. -

O SR. ANNIBAL DE T OLEDO: - Proposta, portanto, é a proposição resul-
·tante das discussões, das emendas e das votações, que se fizerem, durant e a 
::Primeira phase. 

Teremos, assim, que a proposta só apparece ao fim da primeira phase, 
:para ser r·emettida á segunda phase da r eforma . 

Durante esta segunda phase, a proposição corre, toda ella com o nome 
da proposta. No fim desta phase perde o nome de proposta e adquire a de-
nominação de enienda á Oon:~tit11,ição . 

E ' o que está, exactamente, em todos os paragraph os do art. 90. 
No § 4° diz-se: "Não poderão ser admittidos, como objecto de deliberação, 

:no Congresso, projectos tendentes a abolir a forma republicana federativa". 
·etc . . .. 

O que se apresenta inicialmente é, porta nto, um projecto e projecto de 
:proposta. 

O nobre Deputado pela Bahia denomina a esta proposição um projecto de 
·~·efornw. Acho impropria a denominação. Deve ser projecto àe provosta. 

O SR. ALBUQUERQUE L IBORIO: - Projecto àe refo1'ma ou projeétó de pro-
posta, são uma e a mesma cousa . 

O SR. ANNIBAL DE T OLEDO: - Não. Ha differença, e n ão é sem razão. 
O projecto de vrovosta tem por fim iniciar a discussão do assumpto, e ao 

=esmo tempo a elaboração da proposta. 
o SR . ADOLPHO BERGAMINI: - Abrir o debate . 
O SR. ANNIBAL DE ToLEDo: - T em por fim abrir o debate e por isso exi-

ge-se a assignatura de 53 Deputados . 

O SR. ALBUQUElRQUE LIBORIO: - Será a denominação de projecto de refor-
:1na que impedirá o debate sobre e lle? A questão de denominação é secundaria. 

o SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - Não. E' principal, e tanto assim que V. Ex. 
·11ão me pôde explicar porque o seu projecto àe reforrrw da primeira phase 
·:Se transforma em proposta àe reforma na segunda. Por que muda de nome? 

o SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: - Como? Não expliquei? Isso é questão de 
·technica; é a linguagem adoptada pela Constituição. 

O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - A denominação de vrojecto de vroposta é a 
propria, porque a finalidade do primeiro turno é chegar á vroposta. E' por-
tanto, denominação rigorosamente technica e corresponde á expi·essão exact a 
..do facto, exactidão que falta á locu ção projecto àe r efornia. 

O SR . ALBUQUERQUE LmoRIO : - Uma cousa é o m esmo que a outra. 
Ü SR. ANNIBAL DE TOLEDO : - Não . 
O SR. ALBUQUERQUE LmoRro: - V. Ex . nega que este seja um projeeto 

.Q.e r eforma? 
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O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - -Na primeira phas•e é um jn:ojecto de. pro-
posta; na s-egunda, proposta; é, depois de ap1}l·ovada a proposta, ·passa a ser 
uma emenda á Constituição. E' a rigorosa technica processual da reforma con-
stitucional brasileira. 

A palavra emenda appaTece, . na discussão, como significando emenda <11. 

Constituição e e?nenda ao projecto de provosta. 
São cousas inteiramente diversas. 
E' preciso distinguir bem, para que se possa esclarecer o pensamento-

do orador, quando se refere ao assumpto. O nobre Deputado pela Bahia, du-
rante .a discussão, empregou a palavra emenda indistinctamente, em um e em 
outro sentido, estabelecendo um.a confusão, talvez no seu proprio espírito e, 
com segurança, no dos que o ouviram. 

0 SR. ALBUQUERQUE LIBORIO : - Não ha confusão alguma. A ·emenda. á;. 

Constituição, que, na primeira phase,. póde ser alterada, de accôrdo com a 
opinião de V. Ex., na segunda não pôde. 

o SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - A emenda á Constitufção é a finalidade de 
toda a reforma. A enwnda ao _projecto de vroposta é a suggestão accessoria, 
secundaria, que se apresenta á proposição inicial na primeira phase qo pro-
cesso ·aa r eforma. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINr: ·- O orador está delimitando com muita pre-
cisão. São exactamente essas .denominações bem claras e ben1 precisas que 
estabelecem as bases para a discussão. 

O · SR. ALBUQUERQUE LrnoRrn: ~- Emenda é qualquer dispositivo que vise 
alterar a Constituição Federal. 

O Sr. ANNIBAL DE TOLEDO: - Fixada assim a significação de cada um 
destes tres vocabulos, _vejamos o que se passa na primeira phase, a da dis-
cussão, emenda e votação do vrojecto de vropost.a. 

O SR. AUBUQUERQÚE LIBORro: - .- ·E, tambem um projecto de reforma . 
O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - .A- finalidade da primeira phase é organizar-

a pro-posta. Logo, é vrojecto de provosta, que desapparece, finda a primeira 
phase, para apparecer, então, .a prpposta ... 

o SR. ALBUQUERQUE LIBORIO: -- Esta distincção é secundaria. 
O SR. ANNIBAL DE ToLEDo·: - ... com característicos jurídicos novos. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Que se torna, então, intangível; ou é acceita 

integralmente, ou é rejeitada. 
o Sn. AGAMENNON DE MAGALH,ií.ES: - E' o resultado das tres discussões. 

do p1·imeiro anno.· 
O SR. AN NIBAL DE TOLEDO: - ·.A,. prim€ira phase, por conseguinte,' é aquella 

·em que se organiza a · proposta. O illustrado representante pela Bahia acha 
que mesmo nesta phase não se d~ve admittir emendas. 

0 IS-P., ALBUQTJEJRQTJE LIBORIO: ·.- füun. 
O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - Jl,'fisto, diverge S. Ex. tanto do nobre repre-

sentante pelo Districto Federal, C(lmo do projecto de resolução. A doutrina 
d e S . Ex . é radicalmente contraria ao .projecto;. não admitte emendas, em mo-

. mento algum. E' a mais rigorist<~. é a mais restrictiva de quantas se têm 
,suggerido aqui. 
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O SR. SIMÕES FILHO: - Neste particular, o ·nobre Deputado pela Bahia 
não tem razão. 

O SR. ALBUQUERQUE Lrnomo: - E' a que consulta o t exto constitucional. 
O SR. SIMÕES FILHO : - Mas não consulta a índole do regímen. 
O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - A distincção que se estabelece entre projecto 

de propost.a na 1 ª phase e proposta na 2ª phase tem por fim, exactamente, 
mostar que, na primeira, a proposição que se apresenta ainda não tem os 
caracteres de intangibilidade que se dá á proposta na 2ª, e ena de' facto tem. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Muito bem. (Apoiados.) 
O SR. ANNIBAI, DE TOLEDO: .- E' um projecto ordinario, do qual se diffe-

rencia simplesmente por estas duas circumstancias: vrecisa ser avresentaclo 
por 53 De1Y1itados e approvado por dous t erços. 

O SR . AGAMENNON DEl MAGALHÃES: - Qual a razão desse iniciativa res-
tricta? 

O SR. ANNIBAL DE ToLEDo: - E' a necessidade de se deixar amadul'ecer, no 
espírito dos homens publicas do paiz, as idéas que se corporizarem no prn-
jecto de proposta. 

o SR. AGAMENNON DE MAGALHÃES: - :Muito bem. E' assim que se argu-
menta; sem procurar restringir a índole .liberal do texto constitucional. 

0 SR. ALBUQUERQUE LIBORIO·: 
tendo o aparte de V. Ex. 

Não estou procurando restringir. Não en-

O Sn. ADOLPHO :BERGAMIJ\\I: Restri-nge-se na elaboração e arruP'lia-se 
na votação fina l. 

O SR. ALBUQUERQUE Lrnomo: - Acho a Constituição tão clara a respeito 
do assumpto. 

O SR . ANNIBAL DE ToLEDo: - E' t ão clara realmente, e, si tem provocado 
tanta discussão, é exactamente, como bem disse V. Ex., por falta de a tten ção 
na leitura do texto. Já um escriptor dizia que é, lendo, attenta e lentamente , 
que se póde descobrir, em todos -0s seus escaninhos, as subtilezas do pensa-
mento do autor ou do legislador. 

O SR. BERNARDES SOBRINHO: - Com.o V. Ex. explica esse demonstrativo? 
O SR. SIMÕES FILHO: - O orador está interpretando. V. Ex. chegaria ao 

extremo de exigir que a Constituição declarasse a necessidade de haver cadei-
ras no recinto para que os Deputados se sentassem·: si ella não o disse, os 
eputados ficariam de pé. (Apoiados. Riso.) 

O SR. AnoLPHo ÉERGAMINI: - Ou de cócoras". .. 
O SR. ·SIMÕES FILHO: - A Constituição foi feita para ser lida e praticada 

por homens intelligentes. 
O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - Mas, estabelecida a distincção e fixada a 

significação da locução "projecto de proposta", entremos no ·exame desta 
primeira phase. 

Tratando-se de um projecto ordinario, do qual differe apenas na circums-
, tancia de se exigir a apresentação por um q~arto e a approvação por dous 
terços, a elle póde logicamente ser offerecida emenda. 

Onde vamos descobrir essa h ermeneutica que exige para todas as emen-
'das cincoenta e tres assignaturas? 
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O SR. SIMÕES FILHO: - Não está isto na Constituição nem nos prece-
dentes do nosso direito constitucional. O caso t em de ser resolvido ele accôrdo 
com os nossos precedentes a respeito. 

o SR. BERNARDES SOBRINHO: - V. Ex. não acha que a Constituição teve a 
preoccupação de defender o seu texto qua ndo instituiu esse _processo? 

O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - Acho que não houve nem podia haver essa 
preoccupação. A que houve foi de evoluir, àe acompanhar o progresso das 
instituições politicas, sem excessos nem em um, nem em outro sentido! 

O .SR. BERNARDES 1s·oBRINHo: - Houv·e a preo0cUJpação de deifeI11der o itexto, 
a ponto de impedir certas reformas. 

O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - O que quiz a Constitulção foi apenas exigil· 
que as idêas de i·eforma amadurecessem no espírito dos homens publicos para 
surgirem no seio do Congresso; não houve nem podia haver preoccupação de 
facilitar, ou de difficultar; não podia estar isto no espírito de nenhum homem 
publico. 

o SR. BERNARDES SOBRINHO: - V. Ex . viu que não se pôde mudar o re-
gímen federativo. 

O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - Esta ê outra questão, diz com a integridade 
da Nação. E assim m esmo houve na Constituinte quem apresentasse emenda 
em contrario. Saraiva offereceu uma emenda supprimindo esse dispositivo, sob 
o fundamento de que era contrario á soberania da Nação . 

O SR. BERNARDES SOBRINHO: - A mudança de regímen só se pôde fazer por 
m eio de uma convenção. 

O SR. ANNIBAL DE ToLEDo: - Como mostrei, o proprio dispositivo a que 
V. Ex. se refere encontrou repul;ia no seio do Congresso Constituinte. 

O SR. SIMÕES FILHO: - O precedente unico no direito constitucional bra-
sileiro, a esse respeito, foi o da reforma do "Acto Addicional". Montezuma 
consultou a Camara si se poderia admittir emendas á reforma da Constituição, 
assignaclas por um s6 Deputado ou si se deveria exigir -0 numero necessario. 
A Camara em peso resolveu que, quando as emendas não encerrassem materia 
nova, bastaria serem apresentadas como de ordinario. 

O SR. ANNIBAL DE ToLEDo: - Fixada, como disse, a significação ela locução 
"projecto ele proposta", examinemos si este projecto lJóde ou não receber 
emendas individuaes. 

J á demonstrei que ê um proj(lcto como qualquer outro, differind:o apenas 
quanto á apresentação por um qu;;trto e a approvação pelos dous terços . São 
essas as unicas excepções do art . 90 : não podemos crear outras. 

O SR. SIMÕES FILHo: - São as unicas restricções, deve V. Ex. dizer. 
O SR. ALBUQUERQUE LrnoRro: -· Ha o modo ordinario de legislar e o modo 

de reformar . 
O SR. SIMÕES FILHO: - Si !L Constituição faz restricções, só podemos 

attender a essas restricções, que e15tão expressas, e não crear novas. 
O SR. ANNIBAL DE ToLEDo: - fl' materia de direito estricto, não podemos 

invocar restricções quando ellas 11ão existem na Constituição . .. 
O SR. ALBUQUERQUE LrnoRro: -- Nem, tampouco, crear ampliações. 
O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - , .. e, ainda mais, quando não são da índola 
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<democratica do nosso povo, das liberalidades do nosso regimen. Não vejo, ab-
'Solutamente, motivo para isto. 

Mas, Sr. Presidente, demonstrada, assim, a possibilidade da aoresentáção 
·de emendas ao projecto, na sua primeira phase . . . 

o SR. ADOLPHO BERGA:rvIINI: - Na phase de elaboração. 
O SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - ... na sua phase de elaboração, vamos exa-

·minar as consequencias dessa affirmação_ em todo o decurso do processo da 
)'eforma. 

Veremos que o J>I'Ojecto de resolução, desde o art. 2°, § 1°, pécca, con-
·siderando a reforma proposta pela simples apresentação do projecto de pro-
:1Josta por um quarto da Camara dos Deputados, e esse equivoco se estende a 
toda a primeira phase, em que o projecto de resolu,ção emprega a palavra 
"proposta", falseando, portanto, o dispositivo constitucional. 

O SR. AnoLPHO BERGA:rvIINI: - Este assumpto deveria ser regulado por 
·um projecto de lei. Cada vez me convenço mais disto. 

O SR. ANN!BAL DE ToLEIDO : - 'Ainda ha .Jinai.s: transplantando l['.lara o 
.seu text9 o § 4° do art. 90, da Constituição, o projecto de resolução substituiu 
.a palavra "projectos", pela palavra "proposta", que tem na technica do dis-
positivo significação propria, especial, inconfundivel, falseando ainda o dis-
])ositivo da Constituição, para pol-o de accõrdo com a sua erronea interpre-
·tação. 

O SR. AnoLPHo BEIRGAMINI: - Cada vez me convenço mais que seria ne-
.cessario ou conveniente uma lei porque esta teria os tramites regulares e abri-
-ria opportunidade ao debate . . . 

o SR. JOÃO DOS SANTOS: - E ás diSC\fSSÕes? 
O SR. AnoLPHo B.mRGAMINI: - ... offerecendo ensejo á revisão pela outra 

.Casa do Congresso, e uniforrn!izaria o processo. 
O SR. ANNIBAL DEJ TOLEDO: - Mas não é só neste ponto, Sr. Presidente, 

.que eu divirjo do projecto de resolução da Commissão de Policia. Entendo tam-
bem que a maioria de dous terços exigida pela Constituição para a votaçãi> não 
-é a maioria relativa, variavel em cada sessão, mas a maioria absoluta. 

o SR. JOÃO SANTOS: - Ahi, V. Ex. está enganado. 
O SR. ANNIBAL DE ToLEDo: - Examinei o relatorio da Commissão prola-

"tora do parecer sobre o projecto de Constituição do Governo Provisorio e iâ. 
·se diz: 

"O art. 85 da Constituição diif:fi-culta de tal mo-d-o as reformas 
1constitucio-naes que pratilcamente as torna quasi irrealizaveis<. Pen-· 
sando a 1Commissão ·q·ue convem moderar tanto ri:gor, ·propõe que se 
substitua a maio-ria de tres qua:rtos de .q.ue trata o paragrapho 2° desse 
artigo pela mai·oria de dous :terços . " 

Acaso seria µraUcamente irrealizavel a maioria de tres quartos, si se 
tratasse d-os membros presentes? 

Claramente, que não. 
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!E' evident.e que a Commissão entendeu que se tratava da maioria> 
absoluta, isto é, de tres quwrtos dos D eputados, e não da maioria relativa, 
isto é, de tres quartos dos presentes. 

O ISR. BE~K/ARDES SOBRINHO: - Ten'ho um ar,gumento da mesma época. 
As constituições estadoaes se fizeram no mesmo anno, ·dous ou tre,; 

=ezes depois e inaluiram nc.s seus textos a express-ão "votos presentes". 
O SR. ALBUQUERQUE LIBORro: - Esse argumento não procede. Qual é "' 

fonte? E' o art . . 5° da Constituição dos Estados Unidos. 
IO SR. Al'1!'IBAL DEJ TOLEJDO: - Não pól'te haver sobre isso duvida na inter-

~)retação, poI'que eu trago o elemento hiS!to·rico mais poderoso que se paderái 
encontrar, a Lnterpretação da Gommissão, interpretação autihentica. 

O parecer diz que tres quartos seriam irrealizavei•s. ISe eram irrealiza-
yels, só o era;m por incidirem sobrf) a totaJi:d:ade da Camara. 

IO iSR. JOÃO 1SANTOS: - 'Esi:lá. aiqui: "Considerar-se-á p.roposta a raforma 
quando, send-o apresentada pela q.uarta parte dos membros da Camara, fôr 
acceita em tres discu1Ssões ·por dous terços dos votos"! ... 

O SR. ANNIBAL DEJ Tüu,,"Do: A si,gnificação da palavra voto já estr.i 
amplamente discutida a;qul'. 

o 18.R. ALBUQUEJRQUEl LIBORIO: - JTI o que é "voto"? 
O ISR, ANNIBAL DE '.roLEoc.: ·- Acho desneces~ario voltarmos a discutil-a. 

Não estou invocanido esse al'gumento; estou trazendo eleanentos ·historiicos, 
rpara mostrar que a Commissão 1que deu. parecer sobre o projecto de Consti-
tuição or·ganizado pelo Governo P:rovisorio entendeu .tres ,quartos do todo 
e não dos presentes, e substitu\o "tres quartos". por "dous terços". E se, 
hoje, fosse .cha;mada a inter.pre.ta~ão o te:icto, diria de novo "dous terços" dos 
membros da ca.mara. 

'O SR. JoÃo SA11'1TOs: - V. lE~. está corrigindo o texto constitucional, na 
parte relativa á app.rovação. 

O 1Sn. ANNIBAL DEJ TOLEJDo: - Digo ·que, se a !Com.missão fosse chamada a 
interpretar authentLcamente a Cqnstituiçãp, reaf.firmaria que se trata de -dous 
terços da totaHdaide da Camara. 

Sr. Presidente, ha um outro argumento que dese5o incvocar para susten-
tar a minha af.fkmação de que {.levem ser admittidas eme·ndas ao projecto de 
.reforma, 

iO 'SR. JoÃo iSANTOs: - Ahi, ~stou de accôrdo com V. Ex. 
O ISR. ANNIBAL DE ToLEJDO: - E é o seguinte: grande parte das constitui-

ções mo·dernas estabelecem no Llrocesso das respectivas reformas duas pha-
ses, como a nossa, sendo uma 1para votação e outra 1para ratiú'.icação. [E, 

em gerai, essas duas votações sij.o feitas por camaras dif1'erentes., invocando-
se o concurso e a c0>llaboração l'tº povo pela eleição do seus novos !l:epresen-
ta.ntes •. 

O ISR. JoÃo S:AJN{ros: - Perd'eitamente. 
O 1SR, ANNIBAL DEJ TOLEDO: - .- !No nosso caso, se estabelece .que um mes-
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.mo congresso póde votar nas tluaa p.hases. Não ha necessi·dade, portanto, 
<le ratificação. Eis por.que a primeira phase. é destinada apenas a elaborar 
a proposta e a segunda a ÇliS'cutil-a e votal-·a. E ela!borar a pro·posta, como 

.já demonstrei, é fazer tranEiiar o · Tesp~ctivo projecto •como um projecto de 
lei ordinaria, com as duas . unicas restri:cções çonstitucionaes: - apresenta~ 

-ção por um quarto e votação por dous terços. As suas emendas se.rãa, como 
as emendas a qual•quer outro .projecto de lei ordinar1a, apresentaJdas por um 
-0u mais .Deputa.a.os. Não podem nem devem ser consi•deradas proposta nova 
-ou iniciativa nova, 

IA unka restri•cção ·que se poderia ifazer ao diTeito de emendar seria 
o que se faz tambem com as emendas aos projectos de leis ardina.rias: 
'6Xigir ·que se pkcums>crevrun á.s materias ou pontos fixados no vrojecto (J,e 
.vroposta. 

Tenho conclutdo, .ST. PreskLente. Creio haver justificado os meus apar-
tes, P·raferidos quando orava o · nobre .representante pela Bruhia. (jjfuito bern~ 

muito bem. O orador é curnvrimentado). 

O Sr. Adolpho Bergamini (") (vara urna ea:vlicaçéio vess·oal): - Sr. Pre-
sit1ente, feUcito·-me ·ca:da V'ez mais 'POr ter convidado ao debate alguns co·I-
legas, trazendo o concurso precioso do seu estudo, da sua meditação. Quanto 
a mim, Sr. rPresi•dente, ·continuo cada vez mais co•nverucido de que os trarn.ites 
·Por que deve ;passar a p·roposta de reforma da C.ons•tituição, ou antes, na 
tecfünica a!do.ptada pelo i11-u:stre representante de Matto Grosso, -sr. Anntbal 
de Toledo, o projeoto de proposta de reforma . da Constituição, deveriam ser 
traçados por um.a lei que obrigasse uniforme e ·egualmen'1:e a ambas as 
·Casas ·do . Cong·resso. 

Não coJ.he o ar.gumento invocado de que o Chefe do Executivo co.Jlabora-
ria nessa lei, pela sancção, promulgação, ou pelo 'IJeto. A res•ponsiabilidade 
do iPrestdente da R.epublioa abre uma instancia em que elle é r ·éo e no 
emtanto o processo se regula por uma .Jei, n. 27, de 1892, que oomeça .p.recj-
zamente assim encabeça.da: "O Vice-Presidente da Republica dos rEstados 
Unidos do ·Brasil: ·Faço saber que o Cong·reso Nacional de·creta e eu promulgo 
.a lei seguinte ... " 

.A attrfü.uição do Congresso para adaptar leis or.ganicas para a perfeita 

·exe-cução do PaJcto Constitucional indica a verdadeira trilha a seguir no caso. 
Votada uma lei estabelecendo o processo de apresentação·, recebimento, 

debate e votaçã:o oda proposta, não signi.ficaria a proximidade de reforma. da 
Constituição, co·mo p.rev·emos occo.rra no mo·mento p-resente. iPrevemos e co.m 
que procedencia ..• Que tristeza nos i.nvade a alma de ·patriotas com a leitura 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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do Diario Of!iaial de 29 de Junho, notada.mente, á pagina 1'5. 295, da memia-
gem de 3 de Maio e ·do Times, de 30 de J ·uruho, tudo do corente anno ! 

-Emfi.m ..• 

Uma vez, poriém, que n ã o prevaleceu o alvitre que suscitei, que se in-
sistio em r egular o assum>pt.o por rudditivo regimenta! , -o:fifereci 0 subs titutivo 
ao projecto de res;olução que se vae apiprovar. Isso serê. feito, por.ém, c<>nt ra 
o meu vioto: 

-1º, pm<q ue não concordo que qualquer emenda á proposta ou projecto de 
;reforma deva re unir 5,3 ass1gnaturas: 

2º, p orque não admitto a votação rd.a r efoTma constitucional senão por 
dous terços dos votos dos Te]?resentantes com assen t o nas d.uas reamaras do 
Congresso (art. 90, §§ 2° e 3° da IConstitwção). 

Essas d uas .p.rovidencias conju.gadas invertem por completo o escopo 
constituciona l, fazem PTecizamente o opp.osto : difbcultam o estudo, o exame. 
o debate com possibilidade de exito pela aoceitação e trium'Jl'ho de emendas. 
facilitando, no emta nto, a a:pprovação cle.fi.nitiva da R eforma, ·que o Z~gislador 

consti.t'Ulinte teve o saluta.r empenho de diffi<mltar . 
.Não concordo com a aJbs·uTda e draconiana exigencia ·ele 513 assjgnat·uras. 

Prefiro o oriterio fixado no art. 7° d o Regimento do sen aido, assim. concebid•o :• 

".Art. 7. 0 ·Nas di~cussões poderão ser apresenta.das emendas ás 
dirsposições da Co-nsti)-uição, ou emendas á .proposta inicial -de re-
lforma. 

!Paragrapho uni·co . Para as primeiras é exiogida .ª assi0gnatura da 
quarta pairte dos me1T1ibros do Senrud.o, permittindo-se que as segun-
das, não contendo m ateria nova, sejam assignadas :por qualquer nu-
n1ero de :Sena;dores. " 

·Em .face da disparidade Cfos dous regim~mtos, o Deputado soffre uma. 
dimlnuição eviliente. 

O projecto ia.e r esolução erp. debate, estrubele·cendo nonmas pa.ra o anda-
mento -da p.ro.posrta de reforma do nosso estatuto fun<lamental, dispõe que a 
materi.a, na segunda <lüicussão, será consi'derada arti.go por artigo. 

Ora, -como a ma-i-oria absoluta da Camara é de 10·7 inclusive o Presidente, 
a sua quarta parte 53, os seu13 dous terços 14'2 e os dous teroos de votos-
(110.7) - 71, se-g.ue-se que um artigo da ~wopos-ta ou proj·ecto, presentes 1(}7' 

Depu.ta1dos, ;póde deixar de ser p:wrova;do se nãci r eunir 7,1_ vo'fbs ou seja se 
lhe re-cusaTem saffragio ·316. Deputados. 

E ahi está como 3·6 Deput'tdos podem poT omissão emenda.r a propostâ 
- e ainda por melo da ap·pry;-ovaç;ão 'de urna sup-pr essão ·de facto, .quando 
para uma simples emenda, su•jeita a a poiamento, ;pa r ecer , discussão e vota-
ção, na qual, para ser approvada, se exigem, pelo menos, 7•1 votos_, preten-
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de-se que consiga pelo menos 53 firmas ... No Senado, com egual criterio, 
bastarão H votos para derrubar disposições 1ia proposta de reforma enviada. 
:pela Oamara. 

·E se •Se a,dmittir - como a OonstituiÇão quer - <rue são necessarios dous 
terços dos votos da Camara, isto é, de t oda a Cama'I'a, para a ap.provação 
da .proposta, a sit_uação será ainda mais clamor-osia : serii0 necessarios 142 
votos para a rupip·rovação e se estiverem presentes 143 Deputados, bastará 
que dous H1e re·cusem os votos para denrubal-a quando não se conse nt.lo que 
menos de .5'3 a emendassem .. . No !Senado bastarão, presentes 43 Senadores 
ás votações, que ·dous neg:uem os seus votos, ·para que a m•esma não logre 
a:pprovação. De moclo que as .suppr.essões de facto podem verificar-se ·com 
do!Us votos, na segunda hypothese, e por 36 na Camara e 11 no >Senado, na. 
primeira, e não se pócle oiflferecer emenda, na Camara, senão mediante 53 
assi!gnaturas. 

O absundo <é evidente, é palmar. 

:E no caso dia emenda ser su.p;pressiva, no todo ou em parte, de disposição 
da proposta, com o fi.m de re·staurar o texto cuja reforma nella se propõe 't 

Ainda nesta hypothese ~-e sustent,,u>ã que a emenda deve conter as assi-, 
gnaturas de um quarto do numero de representantes de cada Camara, po1· 
lançar raizes no texto constitu<>ionaZ? 

Desde •que são necessa rios dous terços de votos, (7:1, ou 142, na Camara, 
e 21, ou 42, no Senado) para. a;p,p•ro•vação de qua:liquer prCJlposição - principal, 
ou access:oria - da prOiposta de r eformra d:a Constituição., claro está qu e 
q ua lquer emenda q ue consi.ga tal votaçâJo con seguio muito mais do que a as-
slgpatu'I'a de 5·3 Depwtados, ou de 16 !Senadores, ·um quarto da Camara i> 
do SenWdo, pois que ninguem duvtda que 71 sed·a mais do CJ:Ue 53 e 21 mais · 
do que 16 . .. 

Ou as propostas de r~orma constitUJcional não adJinittem emendas, 0'1. 

se admittem, a exigencia de assignatu.ras, nellas, de um quarto de ca<la 
Camara nã:o é constitucional , po.r super!lJua e inef.ficiente quanto aos fins 
com •que se a j u:sti.fi.ca, uma vez >que a exigencia de numero para a sua 
e.pprovação attend.e me~hor a taes fins. 

Não a(l,mitito tam!be!l} a votação ·da reforma de nossa carta poUtica senã.o 
por dous terços rnos votos nas duas CaJIUaras do C'on g•resso, porque assim o 
exige a Constituição, n o salutar e'lfüpen·ho àe diffioultar a.s refonnas ào nossc•· 
cstat1~to f unàanientaz (linguagem do parecer 2 da Commissão de Policia) · 

.Estou de pleno accõrdo com a angumentação succinta, mas convincente. 
do nohre representante pelo Estado de Matto Grosso, o -Sr, Annibal de To-
ledo, cujo nome declino com a devida venia. 

1S. Ex. trou:x;e um ar.g·umento a mais, o argumento histoóco, a inter-
pretação verdaJd~ira do texto constitucional, lemlb.rando que os constituintes , 
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modificaram, para que não se tornasse impossível a reforma constitucional, 
a fracção de 3/4 ... 

.Q SR. ANNIBAL DE TOLEDO: - Unicamente. 
O 1SR. ADOLPHO BmP.GA.MINI: - . • • [Jl:!.ra dous terços, . mantendo, porém, o-

o todo - os mernblI'os da Camara e os ~emihros do Sena:do. 
Com elffeito, o nosso pacto de 24 de Fevereiro obstou que o alterassem 

os condliaibulos politi<cos de pe'queno grupo de Estados; quiz dou s terços 
para a proposta de modificação. 

Como deixar a app·rovação definitiva a po·~cos füstados, cujas represen-
tações decldi.rão soberanamente em uma e em outra Casa do Congresso ? 

ISim, po1;que, na Gamara, sõ ll'fina:s, S. PauJo e Bruh1a somam &1 votos, 
dez mais que dous terços ão quorum; no •Senado, bastando vinte e deus 
votos, menos de oito Estados de.cidem da sorte da Constituição. 

"icontraistando com essa facilidade na deliberação definitiva, entre~e so-
beranamente a .pequeno numero de Estados, ficaria o povo de o~ze un idades 
da Federação impedido de oiffe·recer uma simples emenda na Camara : o 
.Amazonas, Parâ., Mararnhão, Piau1hy, Rio Gra;nde do Norte, Sergipe, Espirito-
Santo, Pa:ranlá, .Santa Oatharina, Goya.z e l.Matto Grosso reunidos não som-
mam senão 00 Deputados numero reputado lnsu!fficiente para que as s.uas 
aspirações se!iam consubstanciadas em uma simples emenda! 

Não. Esse nãio é, nem podia ser, o pensamen•to da Consltituiçã.o. 
O art. 90 fa:lla em Congr~so e camairas do Congresso. Esse o todo do 

.qua:J dous terços dos votos sii-o a parte. 
Quando a Cons.tituição se contentou co·m dous terços de votos presen tes 

fel--0 e:x;pressamente: art. 32, ~ 2°; art. 31,, § lº e art. 39, § lº. 

Dilffieultar o debate e faJcilitar a a .pprovação é praticar a Constituição-
inversamente, é ap.pli·cal-a ás avessas. (Muito bem; muito bem ) . 

dESSÃ.Q DE 21 DE AGOSTO 

Votação do ]l'I'oijecto de re!jol,ução n. 1-A, de 1•924, estabelecendo nórmas 
para o deba:te da proposta de retm"ma da Constituiçãio; tendo parecer d21. 
Commissão de Policia, ,com su:J;><stitutirvo ao projecto e ás emendas apresen-
tadas (discussão unica). 

O, Sr. Presidente: - Quanto á discussão unica deste projecto de resoiu · 
ção fo·ram Qlf.fere'cidas tres emepdas. 

Ás emendas e ao projecto ~)rimitivo, a Commi-ssão de Pnlicia apresentO<U 
o· seguinte 
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SUBSTITUTIVO 

A' Camara ·dos Dermtaidos resolve : 

Art. 1.0 rSerão incorporadas ao seu •Regimento Interno, como secção ·r 
-do capitulo I do titulo HI, ida sua segunda parte, as seguintes disposições: 

<!onvenientemente numeradas e sob a epigra'Phe Da reforma constit1Wional. 
Artigo. iA Constituição da Re]'rnbHca só po:derá. ser refürmada :Por inl-

dativa c1o Congresso INaioLcmal, ou das A.ISgemfblléas Legislativas dos Estadia,,. 
{Con.stituição, ar<t. 90). 

§ l.º Oonsidera,r-se-lá ·proposta a reforma por ini'Oiativa <lo Congresso 
Ne;cional, quando a,µresentaida por uma quarta parte, pelo menos, d·os mem-
lbros de qua]quer de suas Camaras. (Constituição, art. 90 e § 1°, in princ:-
·pi'lllm . ) 

1§ 2.° ConsLderar-se-lá pI'o·posta a re1fo.rma por inidativa das Assem.b11éa31 
do'S Estados, quaim1o .fõr soUcitaJda po.r dous terços dellas, no dec urso de 1.l!lh 

anno, represen'ttl.da cada uma pela maioria de seus votos. (Constituição, ru:-
tigo 1JO, § 1 º, in fine . ) 

§ 3.º Não seI1á a·d.mittida pe!a Mesa da Camara d-0s Deputados, com<"> 
olJjecto de deliberação, pro.p·osta de r.eforma ·da Constituição contendo dispo-
1';ições ten!dentes a abolir a fórma repuiblrcana fe·derativa, ou a egualdade da 
1·epresentação dos Estados no ;Senado. (Constituição, art. 90, § 4°.) 

Artigo. !Recebida pela Mesa da Camara dos Deputados a ' propósta de 
1!'eforma da. Constituição da iP..epublka, sená lida á hora do expediente; man-
dada pwbliicar no orgão official da Cama;ra e em avulsos, que serão distri-
b uídos por todos os De}>utados, !ficando sobre a mesa durainte o iprazo de dez 
? ias uteis, para recCo>ber emendas de .primeira discussã,o. 

·§· 1.º Dentro das 48 horas, seguintes á 1e~tura o'.l'ficial da pr.c>posta de 
r eforma da Constituição, será e leita uma Commissão especial de vinte e um 
m embros, um de 1car1a Estailo, inclus1ve o Districto F ede ral, ll. qual, findo 
.aquelle prazo, a Mesa da Camara enviará a pr-0posta. e a:s emendas que 
.houverem sido recebidas. 

§ 12.º CPao·a a eleição da Commissão especial da reforma constituciorni.l 
cada Deputado ap·resentarâ cedula, contendo nomes de representantes de 14 

"Es tados, assegurada, assim, a representação das minorias, acaso e~istentes. 
§ 3.º As vagas na Commissão seirão preenchidas por eleição, que se i·ea· 

Jizará dentro de 48 horas, contaidas da sua veri!ficação. 
§ 4.0 A' Commissão especial de reforma <!onstitucional incumbe, dentr::> 

do prazo de dez dias, a contar da. data em que a receber da. Mlesa da Ca-
mara, apr.esentar parecer sobre a J,l'roposta da r eforuna e sobre as emendas 
de primei.ra discussã,o, opina.ndo . a favor ou contra, não podendo offerecer 

-novas emendas, e, nas mesmas {:Ondições, dentro .de cinco dias, sobre as 
.emendas o<f!ereoid·as, á mesma proposta, nas discussões sulJsequentes. · 
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A.rt. iFindos esses prazos, cam ou sem pare·cer, i.r5,o a propoota. e 
emendas, se houver, á i<m•pressão e entrarão co111j•untamente em a1,dem do 
dia 4S !horas depois de füstribui:das em avulsos pelos Deputados. 

ÂI't. A propasta, de refo!'llla consti<tucional tem preferencia sabre as 
proposições -Oa lettra e do art. 22<1 do Regimento I•nterno. 

Pare>grap;ho unfoo. J)urará ci•ruco haras a sessão em cuja ordeni do dia. 
figurar materia relativa á r.e'Vi.são constitucional, sendo p.rorogavel e l}oden-
do-se votar a proposiçã:o prin<Ci<pal, ou as accessorias, nas p.ro!"ogações. 

Art. Qualquer ·Proposta de reforma da Constituição dia. Rep.ublica terá 
tres diS1cussões. (IÜO•nstitUJiçãJo, art. 90, · § § 1° e 2º) . 

§> 1.0 A pr·opost a de r eforma da Constituição apresentada por uma .. 
q •uarta parte dos memb~·os d·e .qualquer das Camaras do .Congresso Naicioinall 
será considerada na propria sessão !egiSilativa em que ·houver lugar. (Co111st1-
tuição, art. 130, § il.0 ), ficando prejudicada se não 'fôr a,pprova;da em todos: 
os turnos nas duas casas legislativas. 

§ 2.0 A proposita de r efOiI'ma da Constituição so!icita;da, no decusro de 
um anno, por dous terços das Assembléas L egislativas dos .Estados, será ~on
siderada em a sesisão legislattva do anruo segm~nte. (IConstttuição, arti-· 
go 90, § 2°). 

Art. A proposta de reforma da Constituição da Repuibli-ca será oonsi-· 
derada englobadamente nl:L primE(ira e na terceira discussão e a,rtigo, para-· 
g rapho, numero ou a linea, de p~r si, na segunda ·discussão. 

§ 1.º Na pr)u-neira e na tel'cetra discussões cada Deputa.do tem dire ito.-
a fallar d:urainte duas ho.ras, em uma ou em duas v.ezes, e na segunda po-· 
derá fallar duas 1lwras, de uma vez, ou dividi'!ldo esse te mpo pe las var!as. 
partes .da; proposição . que deseja d!iscutir. 

§ 2.0 Ao relatoT ou ao membro da Commissão especial •que o substituir,. 
é licito •replicar, nos prazos .que cabem a cada 1Deputado, a .quabquer ora.dor .. 

~ 13.0 Nenhuma discussão Sl3rá. encerra.da emquanto hou-ver orador inscr.1-. 
pto com o direito á palavra. 

§ 4, 0 O intersticio minimo e if11d1sipensavel entre votaçã:o e qualquer aoto· 
inicial da dis·ciussão sub.seiquente füt proposta de reforma da Constituição será. . 
de 48 horas. 

Art. .E' licito a:pr?."€nta.r erp.enàas á proposta de reforma da Gonsti~ 

tuição deSde .que não imrinjam o disposto no § 3° do art. 1°, em qual.quer· 
de suas discussões. 

Art. a?ara receber emendas fica.I1á a proposta de r eforma constitu.cio-· 
na! so•bre a mesa durante dez dia~ uteis na l', cinco dias uteis na 2" e tress 
dius uteis na 3a d iscussão. 

§ 1.º Em qualquer das discussões em que ê facultado ap.resentar emen : 
4'.'Hoi, nenhuma será recebida pela ~esa se!Il que esteja assigna,da pela quat't:b. 
parte d.as meIIl!br·os de q·ue se .coµi.põe a Gamara. 



159 -

§ 2.º As emendas serão lidas no expediente da sessão immediata á teÍ" 
minação do pra~o ·para seu recebimento e envladas á Commissão especial. 

§ 3.º Toda emenda deverá ser redigida de fór.ma a ser incorpoorada á 
.Protposta .sem deoendepcia de nova redacção. 

§ 4.º A emenda suppressiva de dispositivos da Gonstituição proporá a 
e[iminação integral de ·um texto do artigo, 

5.º A emenda modificativa. d'everá conter a alteração suggerida :w 
texto o·u artigo, so,b a fórma de um sulbs·titutivo, ao m eS:mo texto ou a.rtigo. 

6.º A emenda a•düitiva sem um novo arügo a i;;er incorJl'orado á pro-
posta. de relforma, contendo materia ou trataida nos demais artigos ou textos. 

7.º A iMesa da Ca.ma.ra dos Deputados só acceitará emenda - addiüva, 
su'hstitutiva, modLficath•a ou suppressiv-a. - com a redacçãJo defintiva do 
texto, artLgo, paragrap•ho, numero ou alinea a que se ·re·portair. 

§ 8.º O pareoe.r sohre as emendas de 2• diSicussão nesta e na 3,• aippro-
vadas soffrerá uma discussão esipecial. 

§ 9.º O parecer sobre as emenda:;; de 2a discussão nesita e na discussão 
es.pecia:l approve.das soffrerá mais uma 2• disoussão especial. 

§ 10. Na discussão do parecer sobre emendas de 2a e 3• discussões 
cada Deputado só podera fa llar wmi. vez e pelo tempo de uma hora. 

Art. A votação da proposta será sempre pelo processo n=ina.l e emen-
lla por emenda e quando esta contiver mais de mn artLgo, por artigo só se 
<lOnsiderando approvado o airti.go ou a emenda que tiver a seu favor dous 
terços dos votos dos memll:H·os p·re:;entes• á sessão realizada com o quonim 
i'Illdispensavel para as deliberações da Camara. 

Art. No momento da votação só é perm~ttida a pa:lavra, uma vez para 
encaminhai-a, .pelo tenLpo improrogiwel de 15 mi>rrntos, cabendo ao Relato·!' 
do pa,recer ou ao membro da Commissãio, que em seu lugar fallar, o direito 
de responder a cada orador. 

A:rt. O.s artigos da prorrns.ta. e as emendas rejeitaidas não poderão ser 
a·enovaidos. 

Paragrapho unico. Entendem-se renovados não só os que se apresentairem 
com a mesma fórma, e.orno ta:mbem os que co·ntiverem a mesma ma teria. 

Art. Ap·provada a proposta ein uma disclissião, será, pela Mesa, en..: 
via.da ao Senaido, i·ndeperudente de redacção final. 

Art. Os arti.gos da proposta ad•optados pela Cama.ra, que não obtive -
rem dous t erços de votos do Senaido, serão considerrud<is definitiva.mente r e -
óeitaidos. 

Art. A proposta de reforma constitucional, inicia;da pelo Sena:do, se1'â. 
reoobida pela Mesa e seguirá os tramites estabelecidos nos arügos antece-
dentes. 

Art. As emendas propos.tas e ado•ptadas no Senaido serão na Ca.mara 
sujeitas a.o estudo da Commissão especial e com o 'Parecer desta submetti.aas 

1 ·1 
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~ tres discussões r egimentaes, senrdto consi'deira<das aw·rova<das as que obt1- . ~ 
verem em seu d'avor dous ter\}os. dos votos em cada uana das discussões. 

Art. As emendas á Constituição, aP'J;l'rovadas no p.rimeiro anno · pela 
Camara e pelo Senado, s:erão postas em discrussão quinze <lias depoi!! de aber-
.to o Congresso n<! anno seg·uinte. 

§ 1.0 Nenhuma nova emeruda, nem alteração alguma das emendas já 
.ar>provaxlas no a'D.no an•te<rior pelo Congresso, podera então ser acceita pela 
Mesa . 

§ 2.0 Nas tres discussões, a •que é .de novo submettida a proa>osta, s5 
se podera faUar sobre -0 que 11:110uver sildo ado·ptad-0· e sómente isto i;era 
votado. 

Art. .A.doptada definitivamente a proposta de emendas á ,Constituição 
o Presidente e .Secreta.rios d'a Gamara a pubJi.carão, conjuntamente cpm o 
Presidente e is ecretarios do Senado, na fórma do § )3°, art. 9(}, da m esm a 
Constituição. 

A.l't. Todos os :prazos mamcados 'Ileste 1capit1uJo são irreic1ucti-veis e im-
proroga veis, devendo mediar o i'IlterstiL°!o de 48 ho<as semp.re que não esteja 
noarcado o inicio do acto a praticar-se, o ;que será annuncia-do pe~a Mesa . 

.A.rt. Em tudo quanto não .contrariar estas disposições especia·es, :reguia-
rão a discussão da m a teria as d~sposições do R egimento ;referentes . aos 
projectos de lei ordinaria. 

Na fõrma do Regimento, 9 suibs>titutivo tem p~·elferencia 'D.a votação, que 
sertã feita artigo por artigo. 

Precede a votação o seguipte 

REQUEJRIME1'ÍTO AO PR(lJECTO DE RElSOLUÇÃO N. 1-A, DE 1924. 

Requeremos que a .votação se faça por artigos e tambem os parag<aiphos 
r elativos ao numero de <Deputados q ue devem assignar as eme:q,das, e cs 
votos suffra-gando a proposta de reforma, 

Sala das :;essões, 14 ·de .A.gosto de 1924. - .Aàolpho .Ber.gc11mAni. - Sá Fi-
lho. - Henrique Doàsworth. - Alberico de Moraes. - Costa Ribeiro. 

Vou submetter a votos o requerimento. 
Reje i taldto. 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela oràem) requer a verificação da votação. 
P<_oceàendo-se á verificação de votação, reconhece-se tere~ vótaào a. 

fa.vor 19 1Sr.s . D eputados e . contra, 79; total 98 . 
o SR. PRESIDENTE : - Não ha numero. 

O Sr. Domingos Bai:bosa ~3° Secretario, servindo àe 1°) procede á cha-
mada dos Srs. Deputados. 
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F eita a Clhama:da, veritl'ica-Se terem se ausentado os Srs. Chermo1J1t de 
Miranda, Arbhur Collares Moreira, lR.od.rigues Maoha'<io, Ba1)tista Bittencourt, 
Fiel Fontes, Henri:que Dod·sworth, Bettencourt da. •Silva FHho" Adolpho Ber-
gamini, Azeved'O Lima, Joaquim de Salles, Francisco Valladares, Theodomiro 
Santiago, Raul Faria, •Severiano J\1Ia11q ues, PUnio Marques e Art<hur Cae-
tano (1 6). 

O Sr. Presidente : Responderam á chamada 99 Srs . Deputados. 
Não ha numero para proseguir nas votações. 

SElSSÃ.O DE 22 DE AGOSTO 

Votação do projecto de r esolução n. 1-JA, de 1924, estabelecendo nõrmas 
para .o de·bate da proposta de reforma da .Constttuição; tendo parecer da. 
Commissão de Policia, ·com s ubstitutivo ao projeiYto e ás eme.ndas apresenta-
das (discussão unica) . 

O Sr. Presidente : - Quanto á discu ssão unica deste projecto de resolu-
ção füram offerecidas tres emendas. 

As emendas e ao projecto primitivo, a. Commissão de Policia apresentou 
·-O seg;utnte 

SUBSTITUTIVO 

A Camara dos De-putados resolve: 

.Art. l.º ISerãio incori;>ocall.as ao seu Regimento Interno como secção I 
.ao capitulo I do titulo IT•I, da sua segunda parte, as seguintés disposições, 
-convenientemente numeradas e so•b a epigra'P·he Da reforma cons'titucional. 

Art. A Constituição ela. RepuibJica s6 poderá ser r~o1-mada por inh)ia-
tiva do Congresso Nacional, 011 aas A.Ssembl'éas Legislativas dos Estados. 
·(Constituição, art 90 .) 

§ 1.º Consi•derar-se-1á prO'Posta. a .refovma por iniciativa elo Congresso 
.Kacional , quando apresentada por uma quarta parte, pelo menos, elos' mem-
'bros de qualquer de suas Camaras. (!Constituição, art. 90, § 1°, in principi1tm.) 

§ 2.º IConsi.derar-se-á proposta a ;red'orma 'POr iniciativa das Assembléas 
-dos E...<>tados , quamc1o fõr soHcitada por dous t erços dellas, no de.curso de 
u m anno, rep.resentada cada uma pela maioria de seus votos. (.Constituição, 

.art . 90 e § 1°, in fine.) 
§ 3.° Nãio será aCLmitticla pela Mesa da Camara dos Deputados, comC? obje-

·<:to de dehberaçãio, pror>osta ·de reforma da ConSltitu ição contendo di&posiçõe.s 
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tendentes a abolir a fórma •repu,bUcana federativa, ou a egualdade da repre-
sentação dos Estrudos no Senadü. (.Constituição, art. 90, § 4º . ) 

.A.rt. '.Recebida pela Mesa da Camara dos Deputrudos a pro'p-osta de ré-· 
lf'onma da Constituição da '.Republica, será lida á hora do expediente, mam:l.ada 
publicar no orgão offlcial da Camara e em avulsos, que serão distr1'büidos 
por todos os Delputadüs, ficam'l..o sohre a mesa durrante o prazo de 0.ez dilil s 
uteis, para reoobe'l:" emendas de prLmeira dtscussão. 

1.0 Dent ro das 48 horas segiuin.tes á leitura ofüicial da 'Pro·posta de 
reforma da Constituição, sem e~eita ·uma Commissão especial de vinte P 

um mem'bros, um de cada ·Estado, inclusive o Districto Federal, á qual, findo 
aiquelle prazo, a Mesa da Gamara enviairlá a proposta e as emendas que hou-
verem ·Sido recebidas. 

§ 2.0 Para a ·eleição da ICommissão e~peC'ial da reforma constituciom\.l 
CaJda Deputado rupresentarlá ced:ula, contem'lo nomes de representantes de ·14 
Estados, assegurada assim a rep.resentação das minorias, acaso exist ente;;; .. 

§ 3.0 As va gas na 1Commissão serão preenchidas· por eleição, que se rea-
lizar::\. dentro de 48 ·horas, cont-±das da sua verificação. 

§ 4.0 A' Commissã.o espeoial da rert'orma oon stitucional ill'cumlbe, denfro 
do prazo de c'k!z dias, a contar da data em que a receber da Me sa da Camara, 
a.presentar parecer solbre a propüsta da reil'orma e sobre a s emendas de pri-
meira discussfuo, opi.nando a favor 1 ou contra, não podendo oflferecer nova s 
emendas, e, nas mesma;s coll'dições, d entro de cinco dias, sobre as em.en das 
of!l'er.eciUas á mesma proposta, na'\ d•jscussõe s swbsequentes. 

Art. ill'indo.s esses prazos, com ou sen1 parecer, i'rão a propüsta e emen-
da s, se houver, á impressão e entr,arão conjuntamente em ordem do dia 48. 
'horas ,depo·is de •distribuídas em avulsos pelos Deputados. 

Art. A IJ'!"Oposta de reforma constituci·onal tem p;ref&encia sobre as-
p;roposições da lettra e do art. 221 do R e gimento Interno. 

1Pa;ragra,p11i.o unico. IDurariá dnço horas a se·ssão em cuja ordem do din... 
lfi.gurar ma,teria relativa lá a:-evisão const itucional, s e:n<do ,proro.gavel e po-· 
dendo-se vota r a propos ição principa l, ou as acéessorias, nas µroro.gações •. 

Art, Qu,alq·uer proposta de r eforma da Constitúição da Republica terá, 
tres disoussões. ' ('Co.nstituiç.ão, art. ~o. §'§ 1 º e ·2º. ) 

§ 11.º A propos·ta de r eforma da Constituição aipres·entaida por uma quairta . 
parte dos membro~ de qua,lJquer d(Ls Cá!naras do Gong'l:"·esso Naicional serâ. . 
consi'derada na propria sessão legü;lativa em qu.e houver lugar. (Constitui- · 
~ão, a.rt . 90, § 1°) , ficando prej,udicooa se não :i'ôr approvada em todos os 
turnos: nas duas casas legislativas. 

§ 2.º A proposta de re!forma 4a ConsHtuição soHcitad:a, no decurso de 
um anno, por .CLou,s terços das A,gs·érrnb~éas Legfolativas dos Estados, será con "•-
s1C:erada em a sessão legislativa do anno segu inte. (Constituição, art. 9ô., § 2°.). 

Art. A pró<posta de reforma da 1Constituição da R epUJblka será con--
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siderada engloba<lamente na primeira e na terceira dis .:ussões e art.igo, pa-
:;i.•ag.rapho, numero ou alinea, de ,per si, na segunda discussão. 

1.0 Na p.ri~ira e na terceira Q.iscmssões icada Deputado tem direito a 
:fallar durante d.uas horas, em uma ou em duas vezes, e na segunda poderá 
:fa.llar duas horas, de uma vez, ou diviéLindo esse tempo pelas varias paa-tes 
-O.a proposi"ão que deseja discutir . 

§ 2. 0 Ao (Relator ou ao membro da Commissão espe·oia:l que 0 substituir, 
é licito replf.car, nos prazos .que ca!bem a cada iDepu~ado, a >qualquer orador. 

§ 2.0 JNeruhuma uisoussão será encer.ra:da emq.ururuto houver ora4or 
insoripto com direito á palavra. 

•§ 4.0 O instersticio minimo e indispensavel entre vo-tação e quatquer acto 
'in~cial da dis cussã'O subsequente da proposta de reforma da Constituição 
será de .48 choras. 

Art. l!Il' licito aµresentar emendas á proposta de ref.orma lia Constitui-
ção degde que não irnfrin1ja,m o disposto no •§ 3° do 'art. 1º, em qual'quer 
.de suas ' disoussões. 

Ar-t. iPara receber emendas ficariá a proposta de reforma cqnstjtucio-
·nal sobre a mesa durante dez dias na 1• .. c:Ln;co dias uteis .na 2• e tres 
<(tias uteis na 3a discussão. 

§ 1.0 Em qual'quer da·s 'Cliscussões em que é faoulta•do apresentar emen-
.-cla s, nenuhma será recebida pela 'Mesa sem {;1Ue esteja assignada pela lçgia1·ta 
parte dos membros de 'que se compõe a Gamara. 

§ 2.0 ,As emendas serão Udas no exiµed'iente da sessão imn,ediata á ter-
Jninação do prazo ipara seu reoebim·ento e enviadas á Commissão especial. 

·§· 3.0 Toda emenda deverá ser .red-igida lie f6rma a ser inoor.porada á p.ro-
-posta, sem dependencia de nova redacção. 

§ 4. 0 A em&nlda suppressiva de ·dispositivos 00. Constituição proporá a 
.eliminação integr"LJ de um texto ou artigo. 

·§· 5.0 A emenda modifi·cativa deverá conrter a alteração suggerida ao 
texto ou artigo, soib a f6rma ti.e = substitutivo <liO mesmo te:x:to ou arügo. 

6.0 A emenda ad!ditiva será um novo artj.go a ser incorporadQ á pro-
yosta de reiforma, contendo materia º1.l ·tratada n os de.m,ais arUgos ou tex:to·s. 

7.0 A Mesa da Camara dios Deputados s6 a:eceita.I1á emenda - auditiva, 
substitutiva, modiücativa ou supµressiva - com a redacção d,efiniti'Va do 
texto, artigo , parag·raµho, numero ou alinea. a QUe se r epO'rtar. 

§ 8.º O parecer rnbre as emendas de 2• diseu8são nesta e na 3º aippro--
vadas soflf.rera uma discrussão especial . 

. . § 9.º O parecer .sobre as emend::i,s de 2a discl.jssãio nesta e na discussão 
'E:Specia~ a;J)provrudas eo1'frerá. mai-s UJma, •Segl.jl}dai ,füsr ussãio espec·ial. 

§ 10. Na discussão do parecer sobre eme•ndas . de .2• e· de ,3• diiscussão 
caida ll)eputa-0.o s6 •poderá !lia-J.lar um;;i. vez e 'Pelo tempo qe uma 1iora. 

Art. A votação da proposta será sem1'!"e pe~o processo nominal, elllen- . 
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da por emenda, e quando esta contiver mais de um, artigo por artigo, só se 
consideramdo app,rovado o artigo ou a em·enda que tiver a seu favor dous 
terços dos votos dos membros presentes á sessãio rea:lizax:la com o quoruni in-
clispensavel para as deUberações da Camara . 

Art. N -c momento · da votação só é permittkla a palavra, uma vez parm 
encaminhai-a, pelo tempo improroga,vel de 1'5 minutos, caben'do ao Relator 
do parecer ou ao membro da Commissão, que em seu lugar fallar, o direito 
de respon\'ler a caida orador. 

IA.rt. · :Os artigos da proposta e as emendas rejeita:das não poderão ser 
renovauos . 

Paragrapho unico. Entende-se renovados não só os ·que se apresentarem 
com a mesma fórma, c-om.o tambem os que contiverem . a mesma materia. 

Art. ApJ}rovaida a proposta em uma d-iscussão, sem, pela Mesa, enviada. 
ao Sena:do, independente de r edacção final. 

Art. Os artigos da propo·sta aidoptados pela Cama;ra, que não obtiverem 
dou s terços de votos do ;Senado, serão ·considerados ·definitivamente rejeitados . 

.&rt. A proposta de refo,rma constituciona;l i·niciada p elo Senado será 
r~cebida pela Mesa e segtUiná os tramites estabelecidos nos a'I'tigos ante-
cedentes. 

Art. As emendas propostas e adoj}tadas no ISenaido serão na Camarai. 
suiieitas ao estudo da Commissã-0 eFecial e ·com o parecer desta submettt-
d:as ás tres !discussões regim•entaes sendo consitderadas . appro'Vadas as que 
obtiverem em seu favOT dous terços dos votos em 03Jda uma das füscussões~ 

Art. As emendas á Constituição, approvaidas no primeiro anno pela 
Carrnara e pelo !Senado, serão postas em discussão quinze dias depois de 
aberto -o Congresso no anno seguinte. 

~ 1.0 Nenhuma nova emenda, n em alteração alguma das emendas já. ap-
provadas no anno antel'ior p·elo Congresso lJOderá então ser acceita peh 
Mesa . 

§ 2.0 Nas tres discussões a que é de novo sulbmettida a proiiosta só se, 
poderá fallar sobre o que •houver sido adaptado, e sómente isto será V'Otado-

Art. Adoq_:>tada definitivamente a proposta de emendas á Constituição, 
o Preside-n·te e ·Secretarias da Camfl'ra a j}Uhli-0arão conjuntamente com o 
Presidente e .Secretarias do 1Senado, na fórma do § 3°, do art. 90, a:a mesma. 
Constituição. 

Art. 'Todos os p r azos rnar-cados neste caipitulo são irn·eductiveis e im-
p-rorogaveis, devendo mediar o inters•pci-o de 48 hüTas, sempre que não esteja. 
mavcado o inkio d.o aicto a pratical'-Se, o que será a,nnunciado pela Mesa .. 

Art. Em rtu do 'quanto não contrariar estas d·isposições esp-eciaes, regu-
larão a discussão da m~teria as disp osições do Regimento refel'entes. aos.· 
projectos de lei oiidinaTia, 

:Na fórma d-o Regimento, o S'll'bStitutivo tem preferencia na votação, que- · 
trem feita artigo p or a r tigo. 
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Ha sobre a mesa o seguinte 

REQUEJRIMEN'l'O AO PROJECTQ DE RESOLUÇÃQ N . .l·A, DE 19·24 

:Requeremos que a votação se faça por airtigos e tambem os paragraphos 
relativos a o numero de Deputaidos -que devem assignar as emendas e aos 
v ot-0s sufd'ragando a p r oposta de re'for~a . 

!Sala das sessões; 14 de .'\Jgosto <de 1924. - .A.àolpho Bergamint. - Sá Fi-
lho. - Hewrique 1).oàsworth, - Alberioo de Moraes. - Costa Ribeira.' 

Vou submetter a votos o requei•imento. 
Rejeitado. 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela ordem) r equer a vei·ificaçào da votação . 
P.rocedendo-se á verifica\:;âo de votação, reconhece--se t erem votado a 

lfavor 12 Srs. Deputados e contra &9 ; total, 10'1. 

O Sr. Presidente: - Não ha numero . 
Vae-se PT-oceder á chamruda. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1 º) procede li. chamada 
dos Srs. Deputados. 

Feita a chMna'da, veri!fica-se terem se ausentado os Srs. Alci'des Bruhia, 
Prado Lopes, Bento Miranda, Ohermont de Mi-randa, José Lino, Alberto Ma-
ranhão, -Fiel Fontes, N-ogueira IPenildo, Bet'hencourt da Silva Filho, :AJdolp'ho 
Ber.gamini, Azevedo Lima, AJberi-co de Moraes, J OOkJ_uiru de MeHo, J owquim 
de ,sanes, Vianna ido Caistello, Augusto Gloria, 'Tiheodomiro 'Santiago, Leop-ol-
dino de Oliveira e Mn.rcólino Barreto 019) . 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 10.2 Srs . Deputados. 
iNão 1ha numero ,para se proseguir: nas votações. 

SESSÃO 'DE 2õ DE AGOSTO 

Votação do 1projecto de ·resolução n. 1-i.A, ae 19i24, estabelecendo normas 
para o !debate da prop-0sta de reforma da !Constituição; tendo parecer da 
Commissão de Po!iicia, com sUJbstitutivo ao project-o e iâis ·emendas aipresem:a-
das (cl<iscussão unka) . 

O Sr. Presidente: - Dura nte a discussão unica deste projecto de resolu-
ção foram ofiferecidas tres e.mendas. 
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As emenda's ns . . 1 e 3 ·e ao projecto 'Primiti<v-0, a Ocimmissão de Pocl~res 
a'!}resentou o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

A Camara dos Deputrudds resolve: 

Art. 1.º 'Serão incor.poradas ao seu Regimento Interno, COilJ.-O secç·ão I 
do <!apitulo I do titulo li! ·da sua segunda parte, as seguintes dis·posições, 
oonveniente:mente 'Il.Umera;é!as e sob a eipi.grapihe Da '(eforma constitibcionai. 

Art. A Constituição da Repiu.bli-ca só podem ser re.formaida por ini-ciatt-
va do Oong'I'esso Nacional, ou ·das Ass&m.bléas JAgis1ativas <los .Estadoa. 
(.Constituição, apt. 90.) 

·§ 11..° Considera;r-se-lá tpiropqsta a reforma por ini>Ci'l.tiva do Congresso 'Na-
cional, qu:ando apres·entada 'IJe>r uma ·qual'.'ta parte, pe1o menos, dos me1u;.bros 
à:e 1qual1quer Ide suas Camaras. (IOonstituiçãJo, art. ·90· e § •1 º, in plT'incipiumr,.) 

.§ 2. 0 1Considerar-se-á pl'Opostl;. a reforma per i::p.içiativa das -Assernlbléas 
dos [Estados, 1qruaindo if'ôr so[i•cUa'!'lli p0r dous terços de\,as, no decurso de um 
anno, representaid:i. cada >Uma pel'a maioria de seus votos. (ICo·nstituiçã:o, ar-
tigo 90, § :1°, in fine.) 

1 1§· 3.0 Nãio será admittida ipela ·Mesa da Ca;mara dos Deputa:dos, como 
o.bjeoto K!.e deJl.beração, 1p:ropost11 de reforma da Constituição contendo 'dispo-
sições tendentes a a;bolir a fórpia repUJbUcanit foderati.va, ou a egualdwde da 
rep:rese!l1tação dos Estados no !Senado. ('Constituição, art. ·90, § 4º) . 

.ATt. [Recebida >pela 'Mesa da iOamara qo·13 De·putqdos a :PrGPosta de re-
for>ma da Con1>tiin1Jiçã0 l(!a ReIJ'Ublica, ser1á lida á flora do e:<Cpediente, mandada 
puibli:car no orgão official da tCa;mara e em avulsos, •que ser ão füstribuidos por 
t(}dos os Deputados, ficando so1)re a =esa durante o .p.razo de dez dias u.teis, 
para receber emendas .de. prime\ra discussãio. 

·§ 1 .0 Dentro •da:s 48 horas f>e.gui.ntes f\, leitura ·oif'ficia;l .da p;ro·posta de re-
forma da Constituição, será eleita 'Uma Commissão especial de vinte e um 
membros, um de ciaida Esta:do, i:rrclusi<ve o iDistri:cto ·Federal, lá qual, findo 
a:quelle prazo, a Mesa da Camara enviarlá a ijlroposta -e as emendas ·que hou-
verem sido recebidas. 

§ 12 .. 0 !Para a eleição da Commissão especial da re forma constituciona.l 
ca.da De.putaido aprese:p.tal'á ce·~ula, <!onte.IJJdo ~omes de representantes de 14 
Estados, assegurada, assim, a -representação das minorias, acaso e:xJstentes. 

§ 3.0 .Af3 vagas na Commissão serão u:>reenchidas vor e]eição, que se l!'eal.i-
zarlá dentro làe 48 horas, ·contflldas da sua 'Verlifi.cação. 

§ 4. 0 iA.' Gommissão es.p•ecia] da reforma constitucional incumbe, dentro do 
prazo de dez dia:s, a conitar da daJta em 1qu·e a r eceber qa Mesa da C,\l<ffia:ra, 
apresentar parecer sobre a p.roposta da Teforma e sobre as emendas Cj.e tJri-. 



- 167 --

ni,eira discussão, 01>inando a !favor ou contra, não podendo offerecer novas 
~m·endas, e, nas mesmas condições, !dentro de cinco dias, sobre as emendas 
o1iferecidas, tá mesma pvoposta, na:s discussões subsequentes. 

Ar-t, Findos esses •prazos, com ou sem parecer, irão a ·propo:sta e emen-
-0.as, se houJVer, á Impressão e entrarão conjl!intamente em ordem do dia 48 
noras depois de •distrfüuida;s e·m av.u lsos pe<los De<putactos. 

Art. A proposta :de reforma colllstituciCl'IlaJl tem pre'ferencia sobre as 
1noposições da lettra e .do art. 221 do Regimento Interno. 

Parag·rap.ho unico. Durará cinco .horas a sessão em cuja ordem do dia 
:ifigiurar materia relativa a revisão constitil.!'ci.onal, sendo proroga'Ve! e JJO'den-
-0.o-se votar a proposição princi•pal, ou ai:> accesso.rias , nas r>rorogações. 

Art. Qua;lq·uer .pt-.oposta. de reforma da Constituição da ReJJ•Ublica terá 
tres füseussões. (IConsttiuição, art. 9(}, ·§·§ '1º e 2°.) 

§ 1,0 A p·raposta de reforma da ICons•tituioão apresentada por uma quarta 
}Jarte dos memibros de qualiquer das Camaras do Oonrgesso Na'Cional será 
cohsi>de·rada na .pro.pria se·ssão legislativa em que ·houver Iu:ga·r, (Constituição, 
art. 90, § 1° ) , ficando pr€1j1ufü.cada se não fôr approvada em todos o.s iturnes 
nas duas Casas l egis.Jaüvas. 

§ 2.0 A •proposta de Q·efmmia da ConsUiuição solicitada, no decurso l!e 
um ainno, por dous terços das Assembliéas Legislativas dos Estados, será con-
sideraida Bill a sessãio •legislativa do anno seguinte. (.Constituição, art. 9(1, 
:$ 2.º.) 

Art. A proposta de reforma •da Consitituição da RepUJb.Uca seriá cons1-
·d era.da englolJ.aJd'amente na primeira e na terceka discussão e artigo, 1para-
grapho, numero ou alinea, de per si, na segunda discussão. 

·§ 1.0 fNa ;primeira e na terceira .discussões cada Deputa;do tem .direito a 
fallar du·rainte duas horas,. em uma ou em duas .vezes, e na segunda poderá 
:fallar duas horaJs de •u ma 'Vez, ou di"vidindo esse tempo pelas varias partes 
-Oa .proposição que deseja dis•cuitir. 

1§ 2.0 Ao relator ou aio membro da Com.missão espe'Cial que o sui!J.stituir, 
é licito repUcar, nos prazos •que cabem a cada DeJJutacio, a qualquer oradOf. 

1§· 3.0 !NeIJJhU'ma ·discussão sel'1á encerrada emJquanto hoUJVer oraJdor inscri-
pto com direi.to ã. palavra. 

§ 4. 0 O interstício mínimo e indi&pensavel •sobre votação e qua1quer acto 
jnicial da discussão subsequente da p.roposw. de reforma da ·Oonstituição será. 
ele 48 horas . 

.A.rt. :El' liClito aporesentar emendas á p•roposta de reforma da iConstítui-
-ção desde que nãio irufri0njam o disposto no § 3° do a;rt, ·1°, em 1qualq•uer de 
.suas discuss•ões. 

Art. Para receber emellldas d'.i-car.á a proposta de reforma constitucio-
nal sobre a mesa durante dez ·dias utets na 1", cinco dias utefs na 2a e tres 
oãias •uteis na 3ª discussão. 

§ 1.º 1Elrh
0

qualq:uer das i!iscuss~es em 1que é facultado apresentar ·emen-
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1ias, nenhuma ser>á recebida •pela Aesa sem que esteja assignada pela quarta· 
parte dos membros 'de que se compõe a Camara. 

§ 2.0 As emendas serão lidas no expediente da sessão immediata á termi-
nação do prazo para seu recebimento e enviadas á Commissão especial. 

§ 3. 0 Toda emenda deverá. ser -redig:ida de fórma a ser .incorporada á pro-
posta, sem ·depenidencia .ae nova redaicção. 

§ 4. 0 A emenda S'll'Ppressiva ~-e dispositivos da Constituição proporá a 
eliminação integral de um texto ou artigo, 

§· 5.0 A emenda rnodtfi<cativa deverlá conter a alteração sugger.ida ae> 
texto ou artigo, s.e>b a fórma de um S'U'bstituti<vo ao mesmo texto ou airtigo. 

6. 0 A emenda ad-ditiva seriá um novo artigo a ser incorporado á pro~ 

posta de reforma , contendo maiteria -ou tratada nos demais airti.gos o-u textos. 
§· '7.0 A Mesa -da Camaira dos Deµutados. só rucceitará. emenda - adiditiva, 

substitutiva, mod:iifiva 011 supr>ressiva - com a redacção delfinitiva do texto, 
ar.tigo, paraigra;pho, numero ou alinea a que se re'!)ortar. 

1§ 8.0 O parecer se>nre as emendas de z• discussão nesta e na 3ª ruppro-
vadas sofifrer'á .UJma <discussão especial. 

~· 9.º O parecer so'b·re as emendas de ·2" discussão nesta e :(la discussão 
especial approvadas sofú'rerá mais uma <Segunda discussão especial. 

§ 10. Na <lis•cussão do ,parecer soibre emendas de .2• e ·3a dis{lussãC> 
cada Deputado só p-od·erá faHar uma vez e pelo t emp-o de uma ihora. 

Art. A votação da proposta 1será sem"Pre o;>elo }Jrocesso nominal, emen-
da por emenda, e quando 1esta co:qtiver mais de um, artigo por artigo, só se 
ccmsiderando aIJ.r>i•ovad-o o arügo ou a emenda que tiver a seu favor dous 
t erços dos votos dos mem1biros presentes á sessão realizada com o quorUJin 
üidispensavel para as deltberações da ICame.ra. 

<A.rt. No momento da votação só é permitüda a 'J.)aJlavra, uma vez para 
encaJminhail-a, pél-o tempo im1proroga:vel de 1•5 mi•nutos, ccwben1do ao Relator· 
do parecer ou ao memb.ro à.a Oomm1ssão, que em seu lu;gar faJlar, o direito 
ae responder a cada ora;do.r. 

cArt. Os airtigos da proposta e as emendas rejeitadas não poderão ser 
rene>vados, 

Para151rapho unic o. Entendem-sei renovados não só os que se apresentarem 
-com a mesma <fórma, -como tamibem os que -contiverem a mesma ma-teria. 

cArt, :Approvada a proposta E-~1 uma discussão, será, pela Mesa, enrviaJda 
ao Senado, independente de reda.cç,ão lfihal, 

Art. Os airtigos da :pro.posta adopta:dos 'Pela Caimara, ;que não obtive-
r em dous terços de . votos do ISena(\o, será.o consi.aera·dos definitivamente re-
jeitados. 

Art. A pro.posta <Te reforma constitucional iniciada pelo .Senado seri"l. 
r ecebida pela Mesa e se151111rá. os tramites esta:be'lecidos nos artigos ante-
cedentes. 

Art. As emendas propostas e adoptadas no Sena:do serã.o na Camara 
• 
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sujeitas ao estudo da Commissão >especial e ·com o .parecer desta submettidas 
ás tres discussões regimentaes, sen•do consideradas approvadas as que 0011-; 

verem em seu fa'Vor dous terços dos votos em cada uma das discussões. 
:Art. As . emendas á Constituição, ª~'Provadas . no primeiro anno pe:a 

Camara e pelo Senado, 'serão postas em Uiscmssão quinze dias depois de 
aberto o !Congresso no anno seguinte. 

§ 1.0 Nen·huma nova emenda, nem a lteração a.lgun~a das emendas j'á ap-
provadas no anno a;nterior pelo Congreso, ,poderá então ser acceita J;Jela. 
Mesa. 

§ 2.0 Nas tres discussões, a que é de novo submettida a proposta, só se 
poderá fallar sobre o que houver sido adaptado, e sómente ~sto será votado., 

Art. Auopta'da definitivame!llte a proposta de emendas á Constituição, 

' 

o Presidente e Secretarios 
P.residente •e Secretarios do 
C onstituição. 

da Gamara a publicarão conjuntamente com o 
•Senado, na fórma do § 3° do art . 90· da mesma 

Art. Todos os prazos marcados neste capitul-0 são irreductiveis e im-
prorogaiveis, devendo mediar o intersticio de 4>8 horas, sempre que não esteja 
marcado o inicio do acto a praticar-se, o ·que será anruu nciaido pela '.Mesa. 

Art. ·Em tudo 1quanto não contrariar estas disposições especiaes, 'r'egu-
Jarão a ·discussão da materia as ·di®osições do Regimento referentes aos pro-
j ectos de lei ordinaria. 

:Na fórma do Regimento, "o substitutivo tem preferencia na votação, que 
será feita artigo '.POr artigo. 

Antecede a votação o seguinte 

REQUER:IME~TO AO FRO.JECTQ DE RESOLUÇÃO N . 1-A, DE 1.924 

IR.equeko que a votação se faça :Por arti.gos e tan1'hem os paragrar-hos 
,.elativos ao numero de Deputados que devem assignar as emendas e aos 
votos suff,ragando a p·roposta de reforma. 

Sala . ·das sessões, 14 de Agosto de a:924. - Adolplbo Bergainini. - Sá Fi-
lho. - Henrique Doàsworth. - A lberico de .ll!oraes, - Costa Ribeiro. 

Vou submetter a votos o requer~mento. 

iRejeitado. 

O Sr. Adolpho Bergamini (p ela ordem) r equer a verificação da votação. 
O?rocedendo-se á verificação da votação, (["ecollihece-se terem votado a 

favor 19 Srs. Deputados e contra 106; total 1'25. 

O Sr. Presidente: - O requerimento do Sr. Adolpho Bergamini e outros 
foi ·. rejeitado. 

Vou suJJmetter a votos o substitutivo da Commissão de Policia. 
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O Sr. Adolpho Bergarnini (pela ordem): - Sr. Presidente, requeiro qu e 
o ,projecto s ubstitut ivo seja votado pelo .processo nomin al. 

O Sr. Presidente: - Queira V . Ex. mandar, po1: escripto, o requerimento. 

Vem â Mesa e é fül.o o seguinte 

RElQUERIMEJNTO 

iRequeiro votação nominal para. o projecto de resoiução n . 1-A. de l924 
(substitutivo) . 

Sala das sessões, 25 de Agosto de 19214. - Aàolpho Bergamini. 

O Sr. Presidente : - Vou s ubmetter a votos o requer imento do Sr. Adol-
Pho Ber.gamin i. 

Em s~guida é r ejeitado o referido .requerimento de votação nominal. 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela ordem) requer a verificação da votação. 

iP.racedendo-se á verificação da votação, reconhece-se iterem vota.do .. 
favor 8 Srs. Deputados 

1 
e con tJra n.3; to tal tíll. 

O Sr. Presidente: - O requerimento de votação nominal foi rejeitado. 
!Vou submetter a. votos o Slllbstitutivo da Commissão de Policia. 
A votação se1•á feita artigo 'POr artigo. 
Votação. do seguinte arUgo do projecto d:e resolução n. 1-A, de 1924. 
'"A Ca,maTa dos Dej.)utados resol'Ve : 

.Airt. 1.0 1Serão incorporada•s ao seu '.Regimento interno, ·Como secção I do 
capitulo Ifil, da sua seg:unda parte as seguintes disposições, convenientemen-
te numeradas e sob a epigraphe Da reforma constitucional". 

O Sr. Presidente: ·,- Devo dizer ao nobre Deputado que, na votação 
em 2ª élisc'Ussào a q'Ue corresp.onde esta discussão unica, o encaminhamento 
da votação do '.P·ro:jecto fa r -se-Já sobre o con<juncto de seus artigos, de uma 
só vez, e, portanto, ao sier votado o artigo primeiro, e das emendas tambem 
em conjunto, ao ser anµunciade. a votação da primeira. 

O Sr. Heitor de Soflza (para encamihihar a votação): - Sr . Presiden te, 
a inesperada r rupidez CO·Jt'l que se encerrou o debato do parecer e do substitu-
tivo ·cu~a votação V .iEx. aca,ba de annu nciar determinou que eu me prevale-
cesse deste lance regimental ·para., em uma rapida synthese, responder ás 
arguições e ás mscrepações que lhes foram feitas na sessão de 14 deste mez. 
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Articmlou-se preliminal'mente, 1Sr. Presidente, que o ·parecer fôra incluido-
na ovdem do dia, de so.r.p.reza e de chofre, sem ser publicado, sem distribuiçií.'.>· 
regular, estourando e es·poucando sobre os pés dos congressistas, sem lhes 
dar tem1rn, s-i1quer, para consultare·m as notas col:hidas ou to-madas so1bre a. 
ma teria. 

A inexacti.dão e a injustiça se disputam a primazia nessa increpação. 
•Em 1Jlrimeiro lugar o parecer foi publicado çom a aintecedencia d'e mais. 

de 48 horas, foi distribuido regularmente, foi incuido na ordem do dia ;not·-
maimemte, sem •que rtivesse siquer sido p·rec-eilido do requerimento de urgen-
c:ia, cahivel ·por se tratar ·de m·ateria que entende directan1ente com a econo-
mia desta Gamaira. 

Em segundo lugar, quamdo tem.pestivo não !fosse o advento do parecer, 
á urdem do dia não se poderia d~zer, de surpl'."eza, uma materia sabida e Tesa.-
bi'da pela Camal:'EL, já versada magistra1J.mente pelo ·douto p•r.ofessor de dfa-eito. 
constitucional, nosso eminer.te coUega, ,sr. Hercuilano de Freitas, e1·ucidalda 
p.ro.ficientemente pelos illustres e compete.ntes Deputados Srs. João Manga -
beira, Gifü.erto Amado e brilhantemente discutida por muitos outros -o-raclo-
res, os iHustres ISrs, Bernardes :Sobrinho, João Santos, Adolpho Bergamini e 
Nicanor Nascimento, Annibal de To1edo, A1beri1c-o de Moraes e Al1bulquerlque. 
Liborio, materia que se costuma conCleituar em direito judiciario :como mate-
ria vel.ha. ])e.pois, o rpare·cer da Commissão não suscitou facto algum novo;. 
com'Pendiou no su•bstitutivo quasi to·das as idéas da emenda Ber.gamini. .• 

O SR . .AnoLPHO BEJRGAMINI: - Menus as duas p1rinci1paes. 
O '.SR. I-tilrroR DEl 1SouzA: - . .. mantendo -se no POI1;to de vista originario,. 

quanto á exigenci·a de numero para a inídativa de emendas e quanto ªº' 
quo.run~ ·para a votação da re'forma consti twcional . 

. Ao demais, Sir. Presidente, se de censu:ra fo·sse passiveI a Mesa, serla 
•em· ãuvida, :por 1haver retai!'dado a discussão dessa nrnteria, por ter ex'Ce-
dido de muito o prazo regimental para emitttr parecer sobre essas emenfüJ.s. 
E, não fora a no.to,riedade dos motivos de ordem puhlica dessa retardanç>i, 
não de precipitada, ma;s, ao eontrario, de retar·dataria, se poderia, com jus-
üça, innrepar a Mesa da Camara. 

Arüculou-se tambem, Sr. lPres-idente, .que as idléas car>itaes da resolução, 
;regimental são .de tal sorte a reproducção e o decal1que das idéas do Sr. Pre-
sidente da Republica na mensagem inaugural desta sessão legislativa, (J.lle· 
bem se poderia dizer que se ca.racterizava na especie a intervenção do. 
Poder Executivo na feitura da refo.rma •constitucional, intervenção veda(la 
pela Constituição Federal, e 1que foi -escopo da Commissão .de lP'ol<icia evita~· · 

recmsando-se a resolver, .por me.i-0 de uma lei, como suggeriam varios Depu. 
tados, o procesi;;o parlamentar da rr.ivisão. 

E', Sr. Presidente, por igual ~m<proceden•te e gratuita essa coima. As idéas. 
oppoirtunas, saJbias . e patrioticas com que o Sr. Presidente da Re·prublica, em 
su~ mens_agem, procurou tra:IJJquillizar o espirito do paiz, depois de havei··· 
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preconizado a necessidade ele uma refo~ma cons:itucional, essas tdéas não se 
podem confundir com a collaibor::ição por meio da sancção e do véto, colla-
'boração prevista na Constituição e exigida para a generalidade das leis, mas 
vedada, defesa no caso de reforma do nosso maximo estatuto político. 

iE, Sr. Presidente, estas suiggestões foram feitas pelo eminente Chefe da 
Nação no exercício de um direito, pu, quiçá, no oum.primento de um deve1" 
que se ins•creve no indso n. 9, do a;t. 48 da Constituiç.ão, onde se assi.gnala 
ao P.residente da RepuibJi.ca a attTibuição de indicar, em mensagem ao Con-
gresso Naiciona:1, quaes as reformais ·urgentes d~ :que carece o ipaiz. 

,E' sabido 1que entre n6s, como entre todos os povos -C1UJ!rtos, ha, em ma-
teria de reforma corustituicional, duas tendencias op-postas, d-uas eorrentes 
contrafüctorias : uma que se ·constitue dos conservadores á outrance, secta-
rios da immobi.J.i.daide chineza, inspirados no receio de que" aberta uma brécha 
na muratha constitucionatl, não mais se p.assa deter o camal'teno _revisionista; 
outra que .se compõe elos ultra-ltb'era.es, a que entende que é ' incompati<vel 
com o .reginie n ele soberania a limitação ou a restrdcção d'.o Poder Legislativo 
na escofüa das instituições e das leis que devem reger os destin.os do paiz. 

O Sr . Presi·dente da (Rep•tJJbhca ·quiz demons·trar que ha entre esses dous 
campos ni,dicaes lugar para uma outra corrente, ipartidaria de uma ;reforma 
discipli·nada e ·prudente, qual a prevista pelo n osso estatuto fundamental; e 
S. ·Ex. ·aiccentuou então deairite elo paiz o nenhum perigo do delírio refor-
mistá; ·-aeante ·elas regras rigorosas, ·deante do espírito de rigidez que preside 
á reforma constitucional entne nós. 

Não é, poa:tanto. de est'I"'tn1har, IS·r. Presidente, que o RegimeYJ.to seja o 
r1ecaolque dessas idiéas. rl.e vez que o S.r. CPresidente da Republica e a Com-· 
missão de Policia -as foram co1her na mesma fonte originairia, - o art. ·90 da 
Constituição. Nós não podfamos, porta.nto, estabelecendo as r egras disdpli-
:nadoras da reforma, diver,gir ou dissentiT daiquelle CTiterio, porque e1le se 
embebe e lança raízes :p.a m ei,ima nascente, a;quelle dis-po_sitivo çonstitucional. 

o SR. NICANOR NASCIMEJN•ro: - E o Senado? 
o SR. HEITOR ,DE SOUZA: _ , vou r'ilspon·der a V . Ex . 
o SR. AnOLPHO BERGAMINI: - Um dos dous oé costitucional . 
o ISR. I-IBJ.ITOR DE s.ouzA: -· Articulou-~ce tambem, Sr. Presidente, e, agora, 

de novo artiouia o nobre .De·putado, o talentoso representante do Districto 
Feclera!l, Sr. Ni·canor Nascim<mto, que o Senado d.a Re'J)u'bUca dissentio da 
nossa oriemtaçiio, que estabeleceu normas que, no entender de S. ffilx . , se 
a:par 'tam das iclJêas do Sr. Pr1isidente ela rR.epublica, dos projectos de resolu-
çio e do dispositivo .do art. 90 ela Constituição. 

ro Se·nacl.o, no exercício ele sua autonomia legi&lativa, podia ter aberto, 
neste .caso, como pôde fazel-o em todos os demais, o que se ohama, ein boa 
technica ·constitucio.nal, ·um .confÜcto ; ;podia te:r erÍtiméHdo de modo · diverso. 

illl' o uso de um direito que ninguem lhe contesta, mas, a Camara, a meu 
vêr, adaptando as icl.éas do· füs;positi'vo da IJ<reserite reforma regimental, com-

-'li 
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.pendia rá e entendei•á melhor o preceito con stitucional; a Camara tem, dentro 
da Constituiçã o, dentro do R egimento, dent ro dos seus deveres, o m eio ela 
corrigir esse, se assim posso m e exipómir, desacerto da outra Casa do Con• 
gre·Eso. 

O ISR, P RESIDENTE : - L emhro ao nohre orador que está terminado o 
tempo de \que dispõe. 

O SR. HEJITOR DEl 1SouzA: - Sr. Presi:dente, V . Ex . me a'dverte de que a. 
hora está finda . O prazo é realmente angusto e não me 'J)ermitte discutir 
ainda o merito da questão, j~ aliâs exhaustivamente estudada n esta Casa. 

Os Srs. Herculano de Freitas, Joãio Manga.beira e G1Lberto Amado ex-
;;iungiram de duvidas a materia, refutanido as impugnações feitas á exLgenc!a 
'\'!e •5·3 a.ssi•gnaturas para as emendas e á fórma de coIDJputar os dous terços 
.f.!e votos pa·ra a 31pprovaçã.o da reforma em uma documentação, irresistivel. 

Pelo espirito e pela phHcso.phia politica da Constituição e pela r ec'Lacção 
do seu art. 90, ê de clareza meridiana, senão de evidencia solar que a exi-
gencia de um <J.1.iarto dos m embros de cada uma das Casas do Poder Legisla-
tivo para a in1ciativa de emen1das á <Constituição ê COnidiÇÍÍJO Sine qiia de Sua 
admissão JJela !Mesa respectiva. 

Cada. uma das alterações consi-gnadas· n as emendas á pro·posta originaria 
-ê uma nova pr-oposta e a proposta definitiva, .que fica dependente de appro-
Vação no segundo turruo da refol'Illa uu na phase da deliberação, ê um · agglo-
mer aid'.o das p·roi;>astas surgidas no ·primeiro turno - a phase da elaboração. 

lf-Ia. no caso, .Sr. Presidente, uma plu.rali!dad.e de propostas ou emendas. 
ama cumulação o'hjec.t.iva de iniciativas reformadoras. Ora, U11ão é passivei 
.admittk que, para a iniciativa primitiva ou originaria, se exija m aior 
éapitaes e graves. 

A!queHa poderá conter, como ponderou com o costumado bri,füo o Sr. 
G ilberto Amado, =a modifi-cação secundal'ia, e estas · ultimas alterações 
<!ap itaes e graves. 

iNão h a, Sir. IPre.sidente, como dissimu~ar o absurdo de seme1'hante 
.doutrina. 

A e:xJigencia de cincoenta. e tres assignaturas ê 1d'omi.nante e aibrange 
-todas as iniciativas rm>isionistas. 

~e fosse passive~ reoorer - a interpretação para a intelligencia do q'ue ê 
.c.Jariv1dente, seria o caso ·de repellir . a exegese dos partidados da . iniciativra 
das emendas, .porque ella condu-z ao absurdo · assign_a lado e ê regira funrla-
me!J.ta-1 de hermen.eutica rque se deve evitar a exegese que con:a.uz ao 

:absurdo. 
\Sr. Presidente, a reforma r-egimenta l •que a Camara v ae votar foi inspi-

r a da no espirita e na lettra ida Constituição e nos .granues lineamentos das 
constituições rigic1a.s como a ·nossa e a sua ap.provação 111ão póde ·ser 'a u-
·yiuosa. ( llfui to bem _; milito bem. O oraã9r . é m1lito cumpq·im:entciao : ) 
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O Sr. Adolpb.o Bcrgamíni (*) (para encaminhar a vota~ão): ~ Sr. P re• 
sidente, concluio a sua oração o illustre rel}resenta.nte do Estado do Espiri-
to 1Santo, advertinão-nos de que não devemos, em boa regra de · hermeneutica, 
cond·uzir a interl}retação de '1.lm texto legislativo de mod!o a ohegarmo·s a: 
um absurdo. 

Perdoar& o meu prezado cü'11ega que ac.cemtúe 1que a um absurdo se 
chega com a interprntaçã'O dalda po.r S. Iqx . ao dispositivo do artigo 90 da. 
Constitu1çã-0. 1Se aos desej-0s reformistas, se aos pruridos de reforma á Cons-
tituição -O.PI>Õe um füq:ue, exigindo o nwmero de 53 Srs. Dep1UtaJdos ii-ara ofte-. 
recer o projecto de p.roposta de re;forma, como .S. Ex. poderá logicamente. 
argumentar, a .cceitando que para a ap•p•rovação delfintiva da reforma sejam 
necessarios mais 18 .Srs. :Deputados, uma vez que S; E;ic . se cornfo•rma conl' 
os dous terços dos m<.>·mbros p 1resentes, ao envez de dous terç.os da totalilda-
de da Camara? 

O que a Constituição quiz - é de ruma clareza meridiana, não ha duvida. 
-- foi que a reforma, isto é, que o Pacto Constitucional não fosse abaladCJ> 
em seus alicerces. com uma p.ropositura para sua reforma •.. 

o SR. ALB!!lP.100 DE Jli.LORAES: Muito bem. 
O SR. ADOLPHO BEJRGAMrNr: ... sem um numero exigido exrpressamente, 

sem um quarto de Deputados ou um quarto de Senadores, sem dous terços. 
dos Estados, por suas rep·resentações, e pela f6rma prescripta ·na propr1a. 
Constituição. 1 

.AJberta, iP0•11ém, a p:hase d© pebate, a ph:ase da elaiboraçruo, como muito bem. 
a denominou o .Sr. Anmi:ba! de '.,('ole!do, em seu magiistr:al di'Scurso de ha poucos: 
ãi'3.s, nessa phase toda a Naç:ã9 é •chama;da a collaiborar, tada divuLgação deve 
ser dada aos nossos debates, p•;ilas suas instituições scientiHca;s, pelfl, impr·en-
sa, pelos orgã:os dos juristas, pelas e.amadas de "élite"; a Nação inteira vem 
comnosco collaborar na refon:r(ª• trazP,ndo a palavra da sua ex:periencia, da. 
sua ·comnetencia e a1lé da pratica de alg1.1IT1as instituicões ou sociedades do-
classe, .qae possam vir dizer qµe, no decurso de trinta annos, a Constituição· 
demonstrou que . preciza ser reto·cada neste O!l naquel•le ])Onto. 

iSe para 0 Codigo Civil se rubrio disc'!lssão iHimitada. ouvindo-se Juristas' 
e associações, com maioria .de razão se de'Ve seguir esse criterio, eni se tra-
~a;ndo da Carta P.olitica. 

O SR. HEJITOR DEJ 1SouzA: D-essa .collaboração não se !Prescinde. E~ 
collabo.ração extra-parlamentar. 

Q !SR. AooLPHo BERGAMINI: - Essas opiniões, essas as1pirações e esses de-· 
sejas, abalados em sua estructt,tra, não nos esqueçamos, pelo numero extgido, 
restrictivamente, pela Cons•tituição Feoderal, 1qualque1· Deputa.d.o pôde apre-
sentai-as, vi,hi.ciulail-as por via de .emendas, que, se otbtiverem os dous terç.os: 
(\e votos que compõem uma e outra Casa do Congresso .. . 

("') Não foi revisto pelo <;>radar. 
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o . SR .. ALBERICO DEJ l\foRAES: - Mu.:to bem. 
O SR. .'\.DOLPHO BEJRGAMrNr: - .. . nos t r es turnos tarnbem estabelecidos 

na Coostituição, "ipso facto'' terá a Nação aJff.irmado, de maneira inequ!-
voca, que essas Méas, esses pro:positos são a cceitos dentro das normas ex-
pressamente estatuidas no art. 90, que examinamos. 

o !SR. HEJITOR. DEJ :SOUZA: V. Ex. evoluio; entendia que s6 se podiam 
votar emendas de :fórma. 

O .SR. AnoLPHO BERGAllHl\\r: - INão posso com<p-rehender o di~parate, per-
<lôem-me o termo, de se diffi.cultar a discussão, de se embaraçar o transito 
das idéas dos Brs. Deputados, dos Estados "que elles re:p·resentam - é jil 

-demonstrei ·que J.fl. Estados juntos, pelas suas representações nesta Casa, 
não poderão apresentar uma simples emenda a:e redacç_ão - não se com-
prehende que se difficu1te o de1bate e, no entanto, se facilite, se amlJYlie ond.e 
a Constituição não permitte ampliação, se amplie o dispositivo do airt. 91.lt 
para approvação definitiva, para a elaboração c.ompleta da proposta que, no 
anno seguinte, tambem, pe.Ja me.sma fórma de dous terços dos votos :p·resen-
tes, como querem os Srs. da Mesa e o illustre orador que me precedeu ... 

O .Sn. HEITOR DID SouzA : - Como quer a Constituição. 
-O 1SR. AnoLPHO BEJRGAMrl\1r: .... se modi.Ifi'que inteiramente a Cons ti-

õuição. 

JNão, a Constituição não iquiz isso, não :poderia querer, porq1ue se da ria, 
uma ~nversão completa dos vel'cladeiros princípios de Direito Publie;;o, ext-
;,".indo-se todos os rigores p.ara o debate e faicil-itando-se a <;p•provação defi-
nitiva. Não foi isso que a Constituição quiz, não foi isso que os constituin -
tes de 911 quizeram. Não nos colloquemos fôra do espirita e da letra consti-
tucional. 

E ainda estamos em divergencia com o . Senado, no seu Regimento, e 
deste dilemma não ha fugir: ou este projecto de resoLução que se va.e vota r 
é constituc-ional, e é i-nconstttucional, então, o do . senado, ou a constituciona-
Udade do Regimento :pend~rá em favor da do Senado, e inconstituc!o.na l 
se.rã este. 

o SR. ANNIBAL DEJ TOLEDO: - fEm, qu.a~quer hypothese, a reforma seria 
viciada. 

O SR. NrcANOR NASCIMEJNTo: - E será. uma re!l'orma desmoralizada, 
O SR. AnOLPH9 BElRGAMrNr: - Enl quai1quer •hypothese ha'Verá esse viela 

de origem. 
Por todos os meios a meu alcance, continuarei na trU.ha que me tracei, 

pol'que estou de àccôrdo com a minJha. co1nsciencia e com o meu .patriotismo. 
Envidei todos os esforços para que se corrigisse esse erro, para que hou-
vesse uma norma un~·ca, urrüforme, que obrigasse egualmente esta e a outr~ 
Casa do Congresso, afim à.e {iue todos estes factos p.uJdessem ser debatidos 
no curso de u.ma lei, com os turnos regi.m entaes estabelecidos para todas 

12 
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as leis ordinarias, e, no emtanto, '!lão consegu! ser attem'!i-do pelos dig.llos 
col!egas. o futu·ro dirá com qi~em está a razão. 

Não aioredito, seja.-me Ucito assi.gnalar, de passagem, que se ooegue ao 
imvatrioti:;mio de se propõr uma refor.ma constitudo.nal no regimen de mor-
daça em •que estamos, não aicredito que, debaixo do estado de sitio, • quando 
não existe, si•quer, a liberdade ido Deputado fazer conlhecer á Nação in:teira 
as suas palavras, os seus votos, as suas opiniões, emitüdos .no exercicio do 
mandato; 1que, em uma €jpoca dessas, haja alguem que se proponha fazer 

a reforma da Constituição, que, não precizo diizer, é a Lei Mater, a Lei S·u-
prema, a lei de todas as leis. 

lf>assaida a borrasca, qua:nldo diecutkmos o assumpto, se rulgium dia ti-
vermos de deliberair em oofi.nitivo, hei de ter a feUcida;de d~ ser julgaido en-
tão com mod.eração, com justiiça, com benevol·encia e com verdade. 

Voto contra o projecto. (Muito 'bem; muito 'bem.) 

O Sr. Albuquerque Lihorio (para encaminhar a votação): - S::-. 
Presidente, quamdo., ha ·poucos dias, .pr.econizei, aqui, o ace:rto, a c001Stitu-
cionalidade, o fun!dame.nto Iogioeo e doutrinario, com que se aibona o prodecito 
de r esolução a;go•ra .posto a votos, no dispositivo q ue e::cige que qualquer emen-
da ao projecto de reforma constitUJCional seja a'!l'I'esentada, pelo menos, por 
uma quarta pante dos mem~·ros de que se comp6e a Camara, tive oc•casião 
de asseverar que divergia d-ps autores do mencionado project:o de r esolução 
em d·ous pontos • 

.Cuido •que, á luz <lo artigo 190 da .Constituição, devemos distingu'ir na re-
forma duas p:hases, na primeka das quaes não ha proposta. Na primeira 
phase, a inioia'tiva reformistf!. item o nome de "~rojecto de rerf.orma", como 
se induz do § 4° do artigo ~O; na segunda, calbe-lhe a d:esi.g.nação constitu-
cionalm~mte teohnica e evidentemente es·pecifica de prop•osta. O nobre Dépu-
tado p.or Matto Grosso, ;Sr. Ann[•bal de Toledo, ailv·i'trou se de11ominasse a 
reforma, na pri.meira .phase, "'Projecto de fl)ropo.sta". 

A meu V'êr , po·rlém, S. E;c. não tem razã;o; porque a proposta não ê, no 
caso, o ifim cofüma do, o . olbdectivo p,retendi'<'l.o, ié co·rpo de n,ormas 1que repre-
sentara um idea\ co.nseguido, o p0rto almeja;d•o, porque assi·m o digamos, onlde 
o bar.co ·das asr>irações r ed'ormistas tem de lançar a ancora, até que surjam, 
nos hor°'izo'lltes da ex:periencia política, idiéas, sy.stemas, pro.grammas, - que 
se ImponJham ao estudo, aq deibate e á ado.pção constitucional. 

Dizemos, é bem verdade, projecto de C'od.igo Civil, pro.jecto de Clonstitui-
ção, projecto de lei, mas a lei, a Consütu[çâJo, o Codi.go Ci'Vil são termos de 
um anhelo satisá"eito, realtda)dies mais ou menos duradoiras, co.m um alto 
papel por desemipenharem na, v ida, na organização, no desenvo:!·vi'mento, nos 
destinos de uma nacionaUdade; ao passo que a :pro~osta é a;i:>enas uma p<hase 
da r eforma na sua gestação, p não se converterá em nada se não _fõr ap1pro-: 
vacla por dous terços dos votos em uma e em outra Camara. 
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O outro ponto, em que não concor·do com o projecto de resoluça,o, é " 
-em .que admitte emendas ao p;r-ojecto de reforma. 

®ssas emendas, af.firmo eu, são novos prodectos de reforma, _qiue hão de 
p ::rnsar .po.r todos os tramites do art, 90. 

iEllas têm, Sr. Presidente, todos os caracteristicos juri'<'licos dos proje-
ctos . Como elles, essas emendas devem de ser rupresentadas, pelo menos, 
por uma •quarta par.te dos membros de que se compõe a Gamara ; como elles, 
fl 3vem passar por tres discussões na primeira. plhase da refonna; coiiio elles, 
·'E"> serão aP<pirovadas por dous terços dos votos em uma e outra Crumara; 
como elles, não t-0leram senão uma r edacção definitiva, com a qual se incor-
1iorem, se trium'phantes, á C-0nstituição; como el<les, não podem ser modii-
!icadas pela Commissão dos 2a, ique se .)imitará, reza o 'P'l'Oljecto de resoluçã'), 
.a dar parecer sobre a proposta e as emendas, opi.nando a fiwor ou contra, 
mas sem fazer n ovas alterações; como elles, chamam~se proposta:S, no se-
gu.ndo anno do proceso da r.efor.ma; como ehles, são postas de n-0vo em tres 
-t~iscussões , e exigem, ainda como eBes, para a sua a'P'provação, dois terços 
dos votos em cada. uma dais Gamaras . 

Onde os caracterisUcos, que differenciem o ·que o projecto de resolução 
cllama de "proposta de reforma" do que o mesmo projecto de resolução de-
nomdna "emenda á prQIPosta"? Onde os signaes, ainda que microscopicos, 
com que .se distingam? 'E' o caiso de '<'lizer q•ue o que distingue a emenda 
ao proj.eoto de reforma do PI'OIP·rio projecto, é a.penas o nome; e se assim é, 
f orça é convLr •commigo em que não se deve receber como 'emenda ao pro-
iecto, mas ·como n ovo projecto, força é muda.r-HJJe o nome, rq1ua:Uficaindo-a 
tambem de projecto de reforma. 

Tem se dito aiqui, Sr. Presidente, que não se enten'<'le discussão sem 
·emendas, e que, se a Constituição exige 1que o projecto de reforma se discuta, 
é para que seja. emendado. CN"aida men-0s exacto . 

A -discussão tem por J'im esclarecer o ·conteúdo do project-0 d.e reforma, 
:para que se app.rove ou rejeite. 

O .S.R. iNrcM<iOR NASCIMENTO: - Como V. JDx . a:c1mitte as emendas novas, 
.a:nda mesmo .por um quarto? 

O 188. ALIBUQUERQUEJ Lmoru-0: - Acabo a:e dizer que não sãio emendas, mas 
.'Ilovos projeotos, q·ue passam por todos os tra,mLtes do a.rt. 90 da Consti tuição. 

As ·discussões, •Sr. Presidente, miram trazer á. .baila argumentos pró 
·e contra as sup.p·ressões, as modi:fi.cações, as substituições ou as addições, 
que se preterrJJdarrn fazer na lei fundamental, aifim de que a Camar a delibere 
com caiba! conhecimento do a.ssurnipto sudeito ao seu voto . ·E que põde 

·11aver disoussã:o sem se admittirem emendas, ;prova-o a proposta de recfortna, 
.que, seg>U•IJJdo a opi-nião unanime dos membros das duas casa.s do Congress1>, 
não pôde ser emerudaida, ~mbora passe por tres discussões, seme1hantemente 
.ao projecto de reiforma na .primeira phase. 

Feitas estas resalvas, Scc. Presidente, declaro que voto a favor do pro-
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jycto de resolução, porque, na essencia, os seus autores e o humilde orador 
estão de accôrdo. A divergencia é mais apparente do que real. Cinge-"<> 
a,penas á technica ado·ptada. e ao modus facicnlU da reforma. 

O .SR. PRESIDEJNTE: - Chamo a attenção do nobre orador que está ter-
minado o tempo de que .S. Ex. dis.põe para encaminhar a votação. 

10 SR. ALBUQUEJRQUE L:rBPmo: - Vou concluir. 
A questão de nome é secu.ndar:ia. Tanto vale dizer emendl!l. ao projecto· 

de ref.orma, corno novo projecto de reforma, uma vez que se observe a.. 

Constituição. O que é de rigor é que a ella se lhe n ão incorpore nen·hum 
Uispositivo que deixe de satisfazer ás condições exigidas pelo artigo 90, com o-
seria o. que exipdmisse, ainda que só inicia;hnente, . o sentir individual (ii;, 

um meanb'1'.'o do Co1n.gresso. (MU<ito bem; niidto be11i). 

O Sr. Nicancr Nascimento (*) (para encaniinhar a votação); - Pedi :.. 
pale.vra, rupenas, para accentuar que, como muito bem disse o 1º Secretario, 
a convergencia de i'déaJS em torno do art. 90 é com<ple.ta. 

rconforme diz .S . Ex., o Piresidente da Rep:wb-li<ca tem por opinião q:ue a . 
reforma ap.r ese.ntaida tE»m ao ser accõlita ou re·cusada em glob-o ; a Cama r•.J• 
tem por opinião que são possíveis e:ne·nd:as ao pro•jecto de relfor.ma, desde· 
que sejam assignadas por 53 Deputa:dos, e o Senauo ente·rude que sejam. 
apresentadas emendas individualrhente pelos Srs. Senrudores. 

O SR. HEJITOR DEJ .SouzA : - De m é-ra redacção. 
O !SR. NrCANOR NASCill!IEJNTO: - Nãio ha duvida q·ue esta conver.gencia 

de idéas, a que se relfere .S. Ex., é P·recizamen!te o que os lexicos chamam. 
Clvel'.'g"enc1a. 

O SR. HEJITOR DE . SouzA : - V. ®x. che.gou no fim da minha oração e-
nãio a ouvio, ·por isso. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: ·- O argwmento característico da divergen-
cia entre o eminente Dep1Ltado .Sr. A·~buquerque Liborio e a Gamara, está. 
em que S . Ex . declara aél:>.ar-.se de accôrdo com a o1Jinião ratdfoal dos que · 
não admittem em_eTIJdas, mas que, entretarnto, apezar desta apparente discor--
dancia com o congresso Nac-ionaj, a convel'gencia é magnifica . 

O .SR. ADO~PHO BERGAM~l\;"i:: - E quanlo á votação definitiva? 
o SR. HEITOR DE SouzA: - E -1.f disse que a conver.gencia das id!éas da roen-

s.agem com as do substitutivo resuLtavam de que ambas tin:ha;m provindo.. 
da mesma fonte, o art. 90 . 

. o .SR. NICANOR NASCIMENTO: - E ' uma convergencia em delt a. 
O SR. ANNIBAL DEJ ToLEJJo: -· A propria C'ommissão de P.olicia evoluio. 
o SR. NrcANOR NASCIME:K}ro: - Estou irnformatdo, com seguramça, que,. 

mesmo no seio da Commissão red.aotora a convergencia de op.iniões tam·bem. 
foi em delta. 

(* ) Não foi revi.sto pelo orador . . 
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Havia os que entendiam que ·se devia dar satisfações â Camaira, pe:--
::rrdttir ao Deputado a emenda in'dividual, mas a intran.sigencia fo i absolut.::1-
:mente rigida. E no regimen de maiorias absorventes, esmaig.adoras, nã.o ha 
-como resistir a esses propositos . 

éNão ha i.uta ·de icléais, ha luta 31penas éLe força, ha .iuta a'Penas ele n umero. 
A nós outros não calbe semão a su:bmissão coinpleta a essa maiori::i. 

·vonceclora, o que não evita1•ã 1que a reforma entre logo, na opinião r,mblka e 
no espirito gera!, eivada dessa duvi·da .fun<dame.;nte.il a respeito da sua Iega-
li'c1ade; duvida alicerçada pela divergenma entre as duas Casas do Parla-
mchto, que têm de votar a refor.ma. Isso •ci:uere1~á dizer, Sr. Presidente, qus 
el!a terá immedlatamente, antes de aaceita e disouUda, a accentuação desses 
·Contrapesos, que hão de desmoral'zal-a werante a Nação, ao passo que "l. 

·transigencia teria levado a umá unidaide prccessuail, que daria á reforma 
uma base muito mais rigida, m,uito mais integ·ral. 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - De pleno accfü·.do com V . Ex . 
O ·SP.. N1cANOR NASCIMl!lNTO: - E u, entretwnto, .Sr. Pres·i'dente, mantendo 

o meu voto, su1bmetto-me á vo.wtade da maiioria, o que é demom·aitico. (Muito 
hem; ?nuito beni . ) 

O Sr. Annihal de Toledo (para encaminhar a votação): - Apenas, Sr . 
'Presidente, venho declarar que vo.to contra. o pr.ojec.to, de a.ccõrdo com as 
Uéas que j15. expendi. 

Entendo que a interip·retação daida. pelo Regimento é inteira.mente con-
traria ao es.pirito e á lettra do airt. 90 da Oo~stituiçã.o. (1l!fui'to be~.) 

O Sr. Presidente : - Vou submetter a votos o artigo 1° do substitutivo 
"''ª Commissão de Policia. 

Em segui-da ·é approva:do o r eferido artLgo io do su•bstitutivo ·da Gomims-
:s<lo de :Policia . 

O Sr. Ado!pho Bergamini (vela ordem) requer a ver ificação ela votação . 
·Procedendo-se á verificação de votação recon.hece-se ter em vota:do a 

a favor t18 .Srs. Deputados e contra 7; total 125 . 

O Sr. Presidente : - O a r t. io foi approvaclo . 

Approva:dos, successivamente, os seguintes artigos do 

P ROJElCTO Dl!l FJDOOLUÇ.Ã,O N. :!. - A, · DEÍ -·1'924 

Art. A Co.nsttiui\:ão da R epub:lica só poderá ser reformaida por inida-
tiv·:ot do .Congresso Nacional, ou das Assembléas 'Legislativas dos E~taô.os. 

(,Constituição, art. 90 .) 
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§ 1.º Considerar··se-'á proposta a reforma por iniciativa do Congress~ 

Nacional, quamdo aipresentaida por uma quarta parte, pelo menos, dos mem-
bros de ·quail•q,uer de suas 'Camarais. ÇOonstituição, a rt. 90, § l º, in prin-
cipium.) 

§ 2.° Consid·erar-se-á proposta a refo.rma por iniciativa das Assernbléas 
dos Estados, quando lfôr solicita-da por dous terços deHais, no decurso de um 
anno, re-vresentaida cada uma pela maioria de seus votos. (Constituição, arti~ 
go 90, § 1°, in fine.) 

1§ 3. 0 i:Nã,o será admittida pela Mesa da Camara dos D eputados, com~ 
obje:cto de deliberação, vroposta de reforma da Constituição contendo dis-
posições tendentes a abolir a fôrma. repwblicana federativa, ou a egualdaid~ 

<la represem-taçfuo dos Estados no iSenaJdo. (Constituição, art,. 9-0, § 4°.) 
.A.r.t. R.ecebic'La pela Mesa da Camara dos Deputaidos a p-r.o'l)osta ôe re-

il'orma da Constituição da. Rep!UMica, será lida á hora do expediente, m an-
dada publicar no orgão official da Camara e em aviulsos, que serão distri•bul-
tlos .por todos os Dep!Utado:i. ficando s01bre a mesa durante o praZIO de dez 
<lias uteis, para receber emendas de primeira discussãó. 

§ 1.º Dentro de 48 horas seguintes lá leitura afificial da proposta de refor--
ma da Constituição, se1~á eleita uma Commissão especial de vinte e ·,.nu 
membros, u·m de cada Estado, i.ndusive o Distrlcito Federal, á quai, find() 
aiquelle prazo, a. Mesa da Camara ernviará a proposta e as emendas que hou-
verem sido recelbidas. 1 

§ 2.0 Para a eleição da IComrpissão especial da reforma coI1stitucional 
cada Depuitaido ap11esenta11á cedula contendo nomes de re'l)resentantes CLe 14, 
Es•tado~. assegura.da, assim, a rep.resen:tação das minoúas acaso existentes. 

§ 3.0 As vagas na Commissão serão ipreenchidas por eleição 1que se reaii-
zará aentro de 48 ho1·a,s conta:das dFL sua verificação, 

.•§· 4. 0 A' Commissão especial cl{t reforma ·constitucio.nal incumbe, rlewtoro, 
do prRzo de dez <lias, a contar da fü).ta em que a receber da iMesa da Camara. 
avresentar parecer sobre a propost;a. da xeforma e sobre a.s emendas de pri-
meira discussão, o•pinando a fa'V'or ou contra, não pudendo oflferecer i;oval!> 
em·endas, e, nas mesma:s condições, deniro de cilnlco dia:s, sobre as emenaas 
O'rf<>recJ.das á mesma proposta, nas jliscll!Ssões subsequent es . 

Art. .Findos esses :prazos, cotn ou sem .parecer, irão a pro:post'l. "" 
emendas, se howver, á impressão e entrarão conjuntamente em ordem ,:l·c.. 

dia 48 horas dei>ois <de distrLbuidas em av'ul.sos pelos Deputa.dás. 
Art. A prop.osta de reiforma constitu cional tem preferencia sobre ª"" 

prnposições .e.a lettra e do art. 2'~• do R egimento :interno. 
\Paragrapiho unico. Dura.rlá cinao ho·ras a sessão em cuja ordem do (lia 

figurar materia relativa. á revisão eonstitucional, sendo prorogavel e p9·aen-
oo -se votar a pro.posição principal, ou as accessorias, n as proro.gações. 

Art. Qual'q·uer proposta de r eforma da Constituição da Repuhlica tera. 
tres discussões. (Constituição, art. 90, §1§ 1º e 2°.) 
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§ 1.º A pruposta de reforma da Constituição, apresentada por uma quar-
ta parte dos membros õ:e 1quaJ1quer das Camaras do <Congresso Na cional, se-i~ 

consideraJda na propria sessão legisJativa em que ihQllLver lugaT. (iConstituli;:ii<.>, 
art. 90, § 1°), ficando p·redudica;da se não fôr a;ppt-.ovada em todos os termos 
nas duas casas legislativas. 

§ 2.0 A p'I"oposta de r ef.orma da Constituição solicitada, no decurso de 
um anno, por dous terços das Assembtêas Legislativas dos Estados, será con-
siderada em a sessão 1egi.s!ativa õo anuo seguinte. (Constituição. art. 90, § 2°,) 

A'I"t. A proposta de r eforma qa Constituição da Republica sera consi-
derada englobadaimente na primeira e na terceira discussões e ax:tigo, 1para-
grapho, numero ou alinea, de :per si, na segunda discussão. 

1.0 Na primeira e na terceira discussão cada Deputa;do tem direito a 
fa!.lar durante duas horas, em uma ou em éLuas vezes, e na segunda. J;>Oderá 
fallar duas horas, de ·uma vez, ou dividindo esse tempo ]?elas -varias partes 
da .proposição q·ue deseja discutir. 

§ 2.0 Ao relator ou ao membro da Commissão especial queq o substitmr, 
é !leito r eplicar, nos p.ra:?Jos que caibem a paida Deputa;do, a qualquer oraido~. 

§ 3.0 Nenhuma disoussão serâ encerrada, emquanto houver orador inscri-
•pto, com direito á palavra. 

§ 4.0 O :Lntersticio minimo e in'dispensa<vel entre votação e qua;1quer acto 
Inicial da discussão subsequente lia proiposta. de reforma da Constituição será 
de 4'8 horas. 

Art. '.E' licito aJ)resentar emenda:s á i;>r0iposta de reforma da Constitul-
çã,o desde ique não infrinjam o disposto ·no § 3° do art. lº, em qua1quer de 
suas disoussões, 

O Sr.Adolpho Bergainini (pela ordern ) requer a verificação da votaçâ.; 
para o 8° artigo. 

!Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a 
favor -·118 S>rs. Deputados e contra 14; tatal, 1:3'2. 

O Sr. Presidente: - O 8° artigo foi approvado. 

Ap.provado o seguinte a•rtigo do 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO N. 1-A, DE 1924 

A'I"t. Para receber emendas ficará a pravosta ide 1reforma constitucio-
nal sobre a mesa durante dez dias U:teis na 1ª, .cJnco d:ias uteis na 2• e tres 
dias ºuteis ma '3" discussão, 

§ 1. 0 Em qua~quer das 'C1is0ussões em oque 1ê· faioolta;do a'!>resentar emen-
das, nenhlu.ma sel"á recebida ipela !Mesa s~m que esteja a;ssignwJa pela quarta. 
'parte dos membro·s de que se compõe a Ca:mara. 
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§ 2.0 As emendas serão lLdas no ex;pediente da sessão immediata á t er-
minação do prazo para seu recebimento e enviada á Commissão especial 

§ 3.0 To:d.a emen<la deverá ser re:dijida de fórma a ser incorporada á 
p.roposta sem ,de,pen:dencia de nova reclacção. 

§ 4. 0 A em enda su1J1pr essiva de idisp-ositivos da Oonstirtuição propo11á a 
eliminação integrn1l de wu t exto ou artigo. 

15.º A emenda modificativa deverá conter a alteração- suggerida ao 
texto ou artigo, sob a fon11a de um substitutivo ao mesmo texto ou artigo . 

,§ 6. 0 A emenda ac!ditirva será um .novo ar.tigo a ser incoa·,pora.'élo á '.pro·p.os-
ta de refor.ma co·ntendo materia mão tratada nos demais artigos ou te:i.'tos. 

§ 7. 0 A J.\!Lesa da Cam<Vra dos rDe:putados só a,cce1tará emenda - additirva. 
ou <>uhstitutiva, moditficativa uu ·SU•prpressiva - 'Com a re:dacção ·de'finitilva. 
do texto, artigo, panugraipho. numero ou a!inea a que se reportar. 

1§· 8.0 O parecer sob1·e as emendas ·de 2a discussão nesta e rna 3• ap1pro-
vaic1as, soiffrerá uma «Jiscussãro especiail. 

§ 9.0 O parecer sobre as amerndas de 3" ·discussão nesta e na discussão 
especial appro\ra.dais , sof.frerã mais uma segunda ·discussão es,pecial. 

§· 110. Na dis·cussiíic do parece·r sobre emendas de 2• e de 3a discussão 
cada .Deputaido só rpoélerá. faJ,Jar u:ma v•ez e pelo tem1Jo de 11.l!lll!a hora." 

O Sr. Adolpho Bergamini (p ela ordem) requer a verificação da votaçii;o 
para o D 0 a.rtigo . 

iFrocedenido-se á v erificp.çoo de votação, reco·n!hece-se terem votado a 
favor 117 Srs. iDeputados e rcontra 12; total i129. 

O Sr. Pi'esidente: - O 9° artigo foi approvado. 

Approva1rlo.s, suc-cessivan1ente, os seguintes arti.gos do 

PROJECTO JlEJ RESOLUÇÃO N, 1-A, DE 1924 

Artigo. A votação dra ·i;woposta será semprie pelo processo nominal, emen-
da por emenda, e, •quando esta -contiver mais de •um, artigo por artigo, s6 
se c-ol1JSiderando approTado ·O artigio ou emenda que üver a seu ifavor dülll> 
terços ·dos votos dos mem•bros 1presentes á sessão rea,lizada com. o quoru'J'n, 
indispensavel 'Pªi'a as dr;)liberações da ICamara. 

lArti.go. No momento da votaçifo só é :permittida a va;Javra, uma vez para 
ellJcamiruhal-a, .pelo tempo irn1prorogavel de· 1,5 minutos, cabendo ao Relator 
do parecer ou ao me·mhro dfl. Commissã-o, ·que em seu lugar fallar, o direito 
de resiponder a cada orador, 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela orde1n) requer a verificação da votação 
para o il:.1 o arrtig.o. 
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Procederudo-se ã verificação de v.otação, reconhece-se terem votado a 
:favor 116 ISrs. De1rn.taclos e contra 9; total 125. 

O Sr. Presidente : - O 11° artigo foi approvaclo . 
.A!l'P·rovrudos, successivamente, os seguintes artigos do 

PROJl!lCTO Dl!l RElSlOLUC,'ÃO N\ 1-A, DE 1924 

Artigo. Os arUgos da ·r>roposta e as emendas rejeitadas não poderão ser 
renovaidos. 

Paragrapho unico. Entendem-se renovados não s6 os que se apresentarem 
co1n a mesma f6rma, .como tamben1 os ·crue contiverem a n1esma materia. 

Artigo. A'pprovada a ;pro,J)osta em ultima disC1Ussão, será 1pela Mesa en -
viada ao !Senado, indeperudente de Tedacção final. 

Artigo. Os a1i:igo.s da proposta OJdQ!].}tados pela Camara, que mão obtive-
rem dous terços de votos do !Senado, serão considera.dos definitivamente re-
jeitaJdosi. 

Artigo. A ·P·roposta de reforma constitucional, iniciada pelo Senado, sera. 
recebida pela IJlliesa e seguká os tramites estabelecidos mos artigos ante-
cedentes. 

Artigo. As emendas propostas e adoptrudas no Senado serão na Camara. 
-sujeitas ao estudo da Commissão esp•ecial ·e com o ·parecer desta submetti-
das ás tres discussões regimentaes, sen•do consideradas apP'rovadas as q:u e 
obtiverem em seu favor dous terços dos votos em cada uma das discussõe,,. 

Arti.go. As emendas á Constituição, app·rovadas no ·r>rimeiro anno pela 
Camara e pelo Senado, serão •I>OstaJS em discussão quinze dias depois 'de aber-
to o Congresso no ann o seguinte. 

§ 1.0 Nenhuma nova emenda, nem alteração a·lguma .das emendas já 
·awrovrudas no anno a·nterior ipelo Congresso, poderá ser então acceita pela 
ii\.1esa. 

2.0 Nas tres discussões a que é de novo sul:>mettida a proposta s6 se 
]Joderá fallar sobre o que .houver sido adoptado, e sómente isto sei•á vitaclo . 

Artig.o. AdoptaJda -ãefiniti"va:mente a proposta de ' emendas á Constitui-
-ção, o P residente e Secretarios da Caimara a I>Ublicarão, conjuntamente 
com o P residen te e rSecu:etarios d o ~Senado, na lfórma do •§ 3° do art. 90 clà 
'mesma Constituição, 

Artigo. Todo2 os prazos ma.rcad.os neste ·capitulo são irredwctiveis e im-
prorogaveis, devendo mediar o intersticio de 48 rhoras sem.p.re que não esteja 
.marcado o inicio do acto a 

0

p•rat icar-se, o q ue será annuncia!do pela Mesa. 
Artigo. E m t udo quant o n ã o c ontrariar estas disposições esveciaes, r e-

gularão a rdisc:ussão da materia as ilisI>Oslções do rRegimento referentes aos 
·projectos de lei ordi1mria. 
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O Sr. Presidente: - Ficam prejudicadas as emendas ns. 1 e 3. 
Vou submetteT a votos a emeruda ·n. 2 . 
®m seguida, é rejeitada . a emenda n . 2 . 

O Sr. Presidente: .,...- Fica prejudicado o projecto primitivo. 

O substitutivo, approvado, vae a 'Commissão ·de iPolicia, para a redacção 
final. 

Vem á 'Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DEJ VOTO 

Por occasião da discussão <do projecto n. 1, não me faltou -0 ensejo de 
funda;mentar o meu ponto de vista eontrrurio ao disipositivo em virtude c1o 

1:;.ual nenhuma emenda será recebida pela Mesa sem ·que esteja assigr.ada 
pela 1quar.ta .pa,rte aos membro.s de que se ·comipõe a Camara. T orno a cle -
clarar que considero esse dispositivo attentatorio dos direitos Co legisla.dor 
e sem nenhum fundamP-~to no art. 90 do estatuto constitucional. 

'Voto c-0·ntra e ;projecto de resoiução rque estabelece as normas e!n qu e: 
se deibaterá a proxima refo·rma da Constituição, po·rq·ue entendo que elle· 
consagra, deifinitiva;mente, pa•ra maior a;dulteração do regimen, a renuncia .. 
das prerogativas indi'Viduaes d·os ~emb1ros deste ramo d10 Poder Leg islativo. 

iNa pratica, -0s aibusos reputbiicanos .foram rapidamente red.uz.indo a !n-
õ.ependencia e soberania dos ,poderrs constitucionaes, at<é su!balternizal-os a<r 
Executivo, ique mal tdisfarça, sob ~ miéra rup.paren:cia do •regi..men rer;reser. -
tativo, a reaHdade do ,poder pesspal e inconstratavel. T o'dos os governo" 
mais ou menos absolutos e ~~berticidas, aos quaes se conveneionou qualificai· 
ô.<i rep.ubJi.cano.s, têm feHo systematiocos esforços para avocar a si as mais. 
legi tima.s a;tkibui<;<ões do P 0oder Le1?1sla;tivo. 

Des'Virtuados o esJ>irlto e a le"tpra da carta constitucional, 1que assegm·;,,. 
a representação das minorias, suppressas as oi·ganizações parti-darias qu e-
davam ao erlincito regtme n, ao m~nos, -0 aspecto de .governo democraitico, 

instituída a ipr axe das represen taçõ<';s u nanimes e estabelecido o criterio 110-
litico de reeon·heclmen.to de poderes, claro é q11.1e não seria <l.ifificil aos orgão~ 
do ·Executivo aibso•rver, como aibs01wer am, o mais consideraveJ q·uinhão ae 
poderio e autoridade. lBem sei 'C!tfe não adiantara á liberdade legiferarla.. 
que o Regim ento da Camara permitta aos ;l)ep11.1tados, como a .todos os sr,,. 
Senadores vae permittir o do .Senadp, que respondam, individualmente, pelas 
emerrdas rque lhes ropproU1Ver ap·reser~tar lá pr.oposta da revisão constitucio·nal. 

E' certo q11.1e não ·vingarã:o, <de qual>quer morlo, em plenario, attenta a. 
prest1giosa jerarohia do Executivo, senão as id;éas que receberem a cdla·n-
cella da suprema autoridade. 

!E' semip.re triste, opo11ém, assistir á crescente depredação do Poder X.e-
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gislativo, que se despo1ja, assin'l, •es·pontaneamente, do direito Ide conco.rrer, 
na pessoa de 'cada um dos seus memb:ros, para a elaboração da relforma 
constit.udonal, que é uma das mais importantes e , transcendêntaes tarefas 
que se <p6de '.pr~pôr. 

Demais, a obstinação com ,que a Camara se recusou a c:eder á asp,iraç.ão 
' 1os q·ue .pugnaram pelo direito de •contriJbuir c om se.u subsidio pessoa:! pa r,.. 
a obra revisfonista, quer sus-citarudo ·deibates, 'quer sug.gerindo a:lvitres, raz 
nascer a sus1pei·ta de <rue algo ~.3mer·oso irá sur.gir. 

E{l) digito •.. 

1Saila das s-essões. 12.5 de Aigosto de 1924. - .Azevedo Lima. 

O Sr Octavio Tavares (pela ordeni): - Sr. Presidente, pedi a pa lavra 
para mamar â !Mesa a seguinte 1declairação de vmo: (lê): 

Vem á 'Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que .votei ·Contra o art. ilº do projecto de r esolução n. 1-A, do 
corrente anno, •estabelecendo n6rmas para o d ebate da pro,posta de reforma 
da ' Constituição, ;po:r:que conside<ro abs·ol<Utamente injustiücavel a adopção d e 
dous criterios para r·egular a discussão e votação da reforma constitucional, 
um criterio liberal para o rSenaxlo, e um criterio dem asiadamente restricto 
pa1·a a Camara, o que cnntroria o espirito da pro.pria Constituição . 

. Sala das sessões, 8 de Aigos·to de 1'924. - Octavio Tavares. 

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO 

!E' lida e vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N . 1 B - 1924 

Redar.ção final do prrojecto de resolução da Ca1nara, n. ·1-.A, de 1924, est1z-

belecenclo nórmas para o debate e a votação ela proposta de r eforma 
constit:u Cional. 
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".A. Ca1nara ~ .. :.s De::L,1utados rtÇsolva: 

S erão inco1,pora.das a.o seu .Rflgimento I nterno, -como secção I do capi-
tulo I do titulo ILI, da sua segmx'la. .parte as seguintes dispos ições, conve-
nientemente ;nucr-neradas e sob a epigraphe Da refonii a constit·zwionaZ: 

Art. 1.º A Constituição aa. Republka só poderá ser reformada por int-
ciativa do IC'oillgresso !Ne:cional, ou da:s assembliéas legislativas dos Es·tad-0s, 
(Const1tuição, art . 90). 

§ 1.° Considerar-se-á pr·o1iosta a reforma por iniciativa do Congresso 
2'<a cional, •quanrdo apresentada por uma quarta .parte, pelo 1nenos, dos mem-
bros de •qualquer ue s'lias Caimaras, c:co0nstituição, art. 90, § 1°, i n vrincipium). 

•§ 2.° Considerar-se-á 1proposta a reforma .por iniciatiV'a •das assemb>héas 
dos Estados, •quando. fô·r sol1icitac1a v or dous t erços dellas, no decurso ae 
um a nno, .rep·r·esentada cat)a. uma. pela maioria de seus votos, (Constituição, 
P.rt . 90, § 1.0 , in f i ne). 

§ 3.º 1Não ser:á admittida pe1a Mesa da Gamara dos .Dep,utaidos, como 
objecto de deliberação, ,p.roposta de reforma da Con.stituiçi1o con1endo dis-
posições ten!dentes a a;tolir a ifórma rer>ubHcana !federativa, ou a egualdade 
da rep•r esentação dos Estados no Se·nado, (IConstit111ição, art. 90, § 4°). 

Art. 2.0 iRecebida •pela 1 Mesa •da Camara dos D eip.ut ados a proposta d'e 
r eforma da Cons1ituição da Re'))'UJblka, será lidóL á •hora do e:x.pediente, man-

dada. publi-car no orgão of!ficial da Camara e em av.ulsos, que serão ·dis tr ibui-
dos rpor tudos os De;:mtacloFi, ficando sobre a mesa durante o P·razo de dez 
dias uteis para ireceber emendas de primeira discu s·são. 

'§' lo ·u:i entr·o das 48 hol'as seguintes á leitura official da proposta de re-
forma da Constituição, será eleita uma Commissão especial de vinte e um 
membros, um ele cacla 'E stf'LdO, inclusive o Di.stricto Federal, á qual, f.indo 
a•quelle pra:w, a. IM:ess. da Gama::a enviará a pro0posta e as emendas que hou-
verem sido recebi·das. 

§ 2.0 Para a eleição dµ. .Commissão especial da iJ'.'eforma constitu cional 
C<uda !De putado apresentam cedula contendo nomes de representantes de 14 
Estados, ass'egurada, assim, a · r epresentação das minorias acaso existent~s. 

§ 3.0 As vagas na Com1;nissão serão preenchi·das por eleição 'qu e se ireali-
za1~á dentro de 418 horas , con<tadas da sua verificação. 

§ 4. 0 A' C'ommmisão esr-ecial da reforma constitu cional incumlbe, dentro 
ó.o prazo de dez àias, a contar da data em que a receber da Mesa da Ca-
n1ara, apresentar parecer spbre a .p.roposta d.a refor.ma e sobre as emendas 
de pri:meira disC1ussão, opin,a .n•do a f avo·i- ou contra, ·não podendo oflferecei-
;10vas em endas, e, na.s mesmas condições, dentro de cinco dias, ·sobre as 

emendas offere·cidas á 'mesrna pr.oposta, nas .discussões subsequentes. 
Art. 3.° Findos esses nrazos, com, ou sem parecer, irão a proposta e 
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emem'lais, se ho.uver, á impre~são e entrarão conjuntamente em ordem do 
dia 48 horas de.pois de distribuidas em avulsos pelos Deputados. 

Art. 4. 0 A .p.roposta de reforro.a, ·constitucional tem i;>referencia sobre as 
J,Jroposições da lettra e do art. 2·2.1 do Regimento I·nterno. 

Paraigraipho uni•co. Duran·ã. cirnco 1ho.ras a sessão em cu;ja ordem do dia 
f.i·gurar materia relaitiYa á revisão constitucional, sendo prorogavel e poden-
do-se votar a proiposic;ão principal, ou as accessorias, nas prorogações. 

Art. •5.º Quai~q.uer proposta de reforma da Oonstituição da Republica tera. 
tres discussões, (Constituiçií.o, art. 90, §§ 1º e 2°.) 

§ l.º A pro.posta de refmima da Constituição apresentada por uma quart,,. 
parte dos m embros de qualquer idas Camara do Congresso Nacional, será 
considerada na proa:iri.a sessão legislativa em .que houver lugar, (IConS!t>Ltui-
ção, art. 90, § lo), fica-ndo p.rej•udicada se não fôr approvada em todos º" 
turnos nas duas Gase.s legislativas. 

§ 2. 0 A :proposta de irefm·ma da Constlituição solicitada, no dem1rso àe 
um anno, '[:>Or do•us terços das asse:m'bléas legislativas dos Estaidos será co-n-
sidera·da em a sessão legislativa ido rumo segwinte, (!Constituição, art. 90, 

2º) . 

. Art. 6. 0 A proposta de reforma -da Constituição da !Rei;>ublica será conside-
rada englobadamente na primetra e na terceira discussões e artigo, par&-
grapho, numero O·U alinea -de per si na seg-unda discussão. 

~ l.° Na primeira e na te1iceira discussões cada Dep-utaido tem direito 
a i!'allar durante duas horas, em uma ou em duas vezes, e na segunda po-
derá fallar duas ·horas, de uma vez, ou dividindo esse tempo pelas varias 
partes da pro.posição que deseja discutir. 

§ 2.0 Ao r elator ou ao membro da Commissão especial que o substituir é 
licito rep'1i·car, a qualquer ora-dor, nos prazos que ca-bem a cada Deputado. 

§ 3.º Nenfü.uma disc'Ussão será éncerraida emciuanto houver ora;dor inscri-
pto com. direito á palavra. 

§ 4,o O interstício mínimo e inclispensavel entre votação e ;q·un.l!'.[uer acto 
inicial da disc.ussão subsequente ·da proposta de .reforma da Constituição, serl!. 
de 4·8 ho·ras. 

Art. ';'.º E' licito a-presentar emendas á p,roposta de reforma da Cons t :-
tuição desde que não infrinjam o ms.posto no § •3° do art. io, em qua1quer 
de suas discussões. 

Art. 8. 0 iPara receber emendas ficará a proposta de reforma constitu-
cional sob·re a mesa. dwrante dez dias uteis na 1a, cinco dias uteis na 2• e 
tres dias u teis n.a .3° discuss1Lo. 

§ 1.º Em quailtquer das dhscmssões em que é facultado avresentar emen-
das, nenhll.lilla se11á recebida pela Mesa sem qu~ esteja assignada pela qua.i:1:a. 
par:te dos membros de que se compõe a Camara. 
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§ 2.0 A.~ emendas serão lidas no exipediente da sessão immediata á ter-
minação do prazo para sêu recebimento e enviadas á Commissão especial. 

§ 3.o Toda emenda deverá ser redigida de fórma a · ser incorporada a 
proposta sem dependencia de nova redacção. 

§ 4.0 A emen1d:a SUJP<r>ressiva de dispositivos da Constituição propora a . 
eliminação integral de um texto ou a•rttgo. 

§· 5.0 A emenda modifü::ative. deverá conter a alteração suggerida aC> 
tr,xto ou rrtigo so!b a ifól'ma de um su'bstitutivo ao mesm'1 -:exto cu artigo. 

·6.0 A emenda additiva será um novo artigo a ser incor.porado á prC>-
posta de il"eforma contendo materia nã.o tratada nos demais artigos ou texto'> . 

·§ 7.0 A Mesa da Gamara dos DeP'utados só aCJceitará emenda - aicliditiva. 
substitutiva, madiifi«t,tiva ou suppressiva - com a reda cção definitiva do 
tf,xto, artig-0, iparag:r;avho, numero .ou alinea a que se reportar. 

§ 8.0 O parecer sobre as emendas de 2" discussão, nesta e na 3• a:pprC>-· 
va!das, .sOIITrerá uma discussão esipecial. 

§ 9.0 O parecer sobre as emendas d~ 3ª disC'ussão, nesta e na discussão 
especial aip,provadas, sodlfre!'á mais uma segunda. discussão especial. 

§ 10. Na discussão do .parecer sobre as emendais de 2a e de 3ª discussõe:;. 
cada Deputado só ,pod<;n:lá fallrur uma ·vez e pelo tempo de uma hora . 

.A.rt. 9.o A votação da -p-roposta será sern:pre pelo processo nominal, e 
emenda por emenda, e quan1do esta contiver mais de um, artigo por artigo. 
só se considerando aip•prbvG.Jd,o o artigo ou a eme'!l'da que tiver a seu ;favor 
dous terços dos votos, a,char1do-se presentes peilo menos metade e mais um 
dos membros de que se compõe a Camara. 

Art. 10. No momento da votação só é perrnittiQ.a a palavra uma vez part.. 
encaminhai-a, pelo tempo in;tprorogavel •de 15 m ·illutos, caibendo ao -Relatoi· 
do parecer ou membro da Commissão, que em seu lugar fallair, o direito 
de responder a cada orador. 

Art: 11. Os artigos da proposta e as emendas rejeitadas não poderão 
ser renovados. 

Paragrapho 'llnico. ·Entendem-se renovados não só os que se a.presenta-
rem· com a mesma fórma, comm tambem os q ue contiverem a mesma ma-
teria. 

Art. 12. !A.p-provada a 'Proposta em ultima discussão será pela :Mesa 
enviada ao Senado,, in{Lepen4'3nte de redacção fi-nal. 

Art. 13 . Os artigos da prp-posta adaptados pela Camara, que não obtive-
rem dous terços de votos do Senado, serão considerados defi·nitivamente re-
jeitados. 

A'l' t . 14. A proposta de reforma c:On.stitucional, iniciada pe-Jo S'enruio, será 
receib1da pela Mesa e se·gufrá os tramites estaibelecidos nos artigos antece·· 
cientes . 

Art. 15. As emendas '!)roppstas e adoptaidas no .Senado ·serão na Cama.ra 
su;ic.itas ao estudo da .Commi::isão espec;ial e com o parecer desta submetti-
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das lãs tres discussões regimentaes, sendo consideradas app.rovadas as que 
obtiverem em seu favor dous terços dos votos em cada uma das d!scussõe::.. 

Art. 16. As emendas á Constituição, aip.p.rGvadas no primeiro anno pela 
Camara e pelo SenaA:lo, serão postas em discussão .quinze dias depois ae 
aberto o Congresso no anno segiu-inte. 

§ 1.0 Nenhuma nova emenda, nem alteTaçã:o alguma das emenrla.s Ja 
ap.proyadas no anno auterior 1pelo Co·ngres.so, paderá ser então · acceita pela 
Mesa. 

§ 2.0 Nas tres di&C'Ussões a <iUe ê de novo submettida a '.p.roposta só se 
poclerá fa!Jar sobre o que houve r sido adaptado, e sómente isto seriá votado. 

Art. 17. Adoptada defi·nitivamente e. proposta de emenÇJ.as á Constituição, 
o Pres~dente e Seciretarios à:a. Camara a publicarão, çonj.unta.mente com o 
Presidente e !Secretarios do Sena/do, na fórm:a do § 3° do art: 90 da mesma 
Constituição. 

Art. 18. TGdos os prazos marco.dos no capit11lo são irreductive!s e im-
proro.gaveis, devendo mediar o i-ntersticio de 48 ho·ras sem·p.re que não esteja 
marca.do o ini:cio do aiato a pra1ica.r-se, o que seDá ainnunciaido pela l\IIesa. 

Art. 19. Em tudo quanto nã o contrariar estas disposições especiaes re-
J(ularão a discussão da materia as disposições do Regimento referentes aos 
pmjectos de lei ordinaria. 

1Sala da Cômmissão de Policia, 2'6 de Agosto .de 1924. - Arnolfo Azeveão, 
Presidente, - H eitor àe Souza, 1° Secretario. - Booaywva Ownha, 2° Seoreta-
rio. - Domingos Barbosa, 30 Secretario. - Ephigenio de Salles, 4° -Secretario. 

E' lida a se.guinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Decla,ro ter votado contra o dLsposibivo da reforma regimental, hon-tem 
.approvada, na parte em que prohi.be ao Deputa.do aipresegtar, individ'Ual-
mente, emendas á pro·posta ·de reforma constitu.cional. 

Esse disp-ositiv·o distingue e aparta claramente a proposta de reforma 
da Oonstitu.-içâo, das emendas a essa proposta que possam a;p,parecer no 
correr dos d.ebates. Por proposta de refO'T"'ma constitueional ·11a de se enten-
d er qualquer alteração da lei bas!.ca, por pequena que seja, tTazi<la ao Par-

Jo,mento n-0s termos do art. 90. lIDntender-se-ha '.POr ·emenda, não j~ qualquer 
nova alteração a outro dispositivo da. Constituição - que seria então nova 
J;>roposta, pois a ordem chronologica d e a:presentação não lhe a,lteraria a 
-essencia. de proposta nova -, mas sim por emenda, se ha de entender a 
'l?ioàifioação da proposta que se estiver discutindo. 

O projecto, pois, <ldstinguio, e distinguia muito bem, a prop1osta de refor-
n1a, da emenda a essa pr()J>osta. 

Ora, o art. 90 da Carta. •Con.stitücional não exige a quarta parte de qual-
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quer das Camaras senão, e exclusivamente, na apresentação da propost~ 

de reforma. Quanto ás emendas, emudece. Logo, estas se teriam de enc:1-
minhar de accõrdo com o Regimento commum, segundo foi a<l·oJJtado na ou'.r·a 
Caisa do Parlaimento, 

A situação creada pelo IJ'ro•je·cto aos Deputados Brasileiros, com ser at-
v ergente da que foi acceita no .Senado, e ê o prrocesso mais liberal que se 
deverJa semp·re preferir nas democr·""cias, deixa a Ca1nara baixa do Braslr 
em uma s-ituação sUi generís, deante de todos os parlamentos do mundo. 

1SO.'la das sessões, 26 de Agosto de 1924. - Solano da Own,ha . 

SESSÃO DE 6 DE 1SIET.Elll/f!BRO 

O Sr. Heitor de Souza (*) (movimento de attençá;o): - .Sr. Presidente, 
no discurso com que hontem entendeu de rucudir pela !P·ropTia e pela aiutoridade 
do .senado, que S<UJJ.:>punha af!ecitac1as e·m dous factos o·ccorridos nesta Casa, 
o Sr. Presidente daquella alta corporação e.Uud!o ás desp.retenciosas cons!-
derações com que na sessão df 2·5 do mez finclo tive a honra de encaminha» 
a votação do pro1ecto de rerro.rma regimental para o pro·cesso de revisão. 
do estatuto de 24 de Fevereiro, n ellas entrevendo S. Ex. censura, atruqu" 
â r>rerogativas e descortezia li/quelle douto ramo do Poder Legislativo. 

·V. Ex . , Sr. Prresklente, ~ a Camara, que me deram a honra .a.e ouvir 
aquella oração e .quantos a 113ra m e a vierein a lêr, de amimo isento, hão·. 
de J>Or certo reconhecer que & imaginarlo o deslise que se me airgüe. 

Em p.rimeiro lugar, não houve por iniciativa minha a menor incursão n:... 
vida intima .ao Senado para o exame e julg>amento das modioficações intro-
duzia.as por elle no seu Reg-irr1ento interno-. 

Embora tenham j.â decorrido cerca de quinze dias após o malslnacro-
diiscu.rso, deve estar na memor!a de quantos o ouviram e eonsta dos annae" 
que fui arrastado a tratar da reforma regimenta] do Senado por um aparte-
do meu prezado amigo Sr. Nicanor Nascimento, que invocava, precizamen te 
em favor de sua impugnação a 'llm .aos dispositivos do projecto em debate, 
a deliberação já. toma;da pelo Senado soi!Jre a especle e na qual se con&'.l.-
in-ava providencia destoante i,lo mesmo disr>ositlvo. 

Foi, Sr . Presidente, revidanq.0 ao Hlustre representante do Di·strioto ll"e-
deral que decla!'e·i não valer '·" 'coarctada, pooque· se o Senado, no pleno eo 
incontrastavel exer cício de su:r autonomia legisl~tiva, estatutlra regras regx-
mentaes dissonl)-nteg àas adopfadas pela Camara, o con:fUcto, •que assim se· 

(*) Profer·ido 1:1.ª hora do expedien;te. 



- 191 

devia conceituar em boa technka co·nstitucfonal essa divergencia, teria: ser-· 
1 ução dentro da Cons~ituição e do Regimento desta Oasa. (Apoiados.) 

Resp001c'hmdo, & ,. Presidente, a um só tempo ao Sr. Nioanor Naisciane111to 
e a outros não menos illustres orad.ores que no tra'Ilsoorrer do debate anua1-
ram á exe.g.ése que o S enado dléra no seu p.redito dispositivo regimental ª"' 
art. 90 da Constituição, eu ponderei então que a Camara, no meu desvalioso 
sentir, fixára e compertdiára a melhor intel]iJige111cia daquelle p.recelto constl-
tuC'ional e disse parecer-me um desacerto, susceptivel de correcção ou elnen-· 
da, dentro da mesma Constituição, do Regimento e dos deV"eres da Camara ,. 
a intelJi.gencia consi.gnada no Regimento da 01utra Casa do Congresso. 

O 1SR. limNRIQUEl iDoDswoRTH: · - A Camara não quer estudar; quer homo-· 
_Jogar, apenas, a reforma que lhe iln<PU7.erem. 

O SR. rlEJITOR DE SouzA: - Ora, Sr. Presidente, onde atruq·ue ás prerog-a-
tiva s do Senado se eu, sem me arrogar a co·mpetencia para julgar da con-
ducta deste, era o primeiro a reconhecer e proclamar a sua autono·mia pa r,,,. 
!egiferar, tanto nesse assumpto de· sua econD"mia interna, como em qualquer· 
outra matP.ria legislaitiva? (Apoiado-s; muito be-rn.) 

Onde a negação, que seria pueril e insensata, do direHo inconcusso do · 
;S'enado de dar áiquelQe preceito constit'1Jlcional a interp.retação que melhor 
parecesse á sua sabe<lo·ria e ao exercido so.berano de sua.s funC<,;ões p.rlva-· 
tivas? (Apoiados.) 

:Não houve, por egual, Sr. Presidente, nem nas m!nhas palavras e me-
nos ainda na minha inteção, a menor censura ou des·cortez!a ao 1Se·nrudo, 

credor, tanto pela. sua alta !funcção constitucional, como ·pela sua com·posi-· 
ição presente, semlnario, que é, de oo.mpetencias e de eminencias da po!itica 
nrucional do meu mais profundo acatamento e sincera a:drniração. (Muito. 
bem.) 

Os vaca.bulos •que varece !haverem susceptibilizado o honrado 1Sr. Pres[ . .'. 
de·nte' do !Senado não contêm . senão exipres•sões verbaes communs eill.i diale-
di·ca parlamentar, porventura incisivas, mas deSipidas do mais leve tom.· 
de acdmonia ou azedume. (.Apoiados.) 

r 

A Ga:ma;ra é testemun•ha de que não revelei nruquelle debate a menor· 
paixão e de que não Uve, mesmo para os vehementes oonti~dictores do pro-
jecto, a meno.r violencia de linguagem na repHca'. que tive a 1honra de lhes : 
dar. (Apoiados; muito bem.) 

Se isso é uma verda.:le. irre.cusavel, coin.o p·oderia ter hruv!do de m!n.ha. 
parte a menor irreverencia propo•sital para com a outra e tllustre Casa do· 
Congresso, estranha á controvers!a occasi-onal? 

Taxando de m·enos acertaJda a ex.egése do S.enwdo, eu emp·regava llma 
J.ocução, freq·ue.nte e consagrada na veDbalis1!ica fo.rense, .e.' em nada des·re::.-
peitosa, para impugnar ou refutar decisões judiciarias · prO"rrianrudas dos mais. 
altos e venerandos juizes e tri·bunae·s. (Apoiados . ) 

13 
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.Se não é possivel vislumbrar nella si-g.nilfica.ção p ejorativa ou irreve•ren-
te, quando utilizaJda peias pa1·tes litigantes ~ns'llügi.das oo.ntra as sentença,, 
dos seus j1Ulgruiores, cel·to menos se o poderia fazer quando emprega,da para 
a sustentação de mn 'PO'Ilto de vista, ou de = voto, erroneo, que seja, entre 
j.uizes de egual cornpetencia e h[erarchia .. 

T e ndo-se, IS·r. PreskLente, alludi.do por vezes, na discus são do nosso ad-
ditamento regimental, á inviabilidade da :reforma constitucional projectada, 
pelo vicio co·ngenito que resultaria da diver.geDJcia entre as duas leis inte:t<-
nas - a do ISenado e a da Caimivra - no tocante ao rito pro·cessual da,quella 
revi.são, julguei do meu dever, como relator do parecer da Commissão sobre 
eiquelle aJd.ditamento, mostrar, para que a 10otma gratuita não lograsse fõro" 
de cidade, que .o dissifüo apo!lJtado, verda,deiro confli:cto, seria liqruiodado re-
gular e op,portunamente de modo a permitür que a relforma da Cons'1:ituição 
sahisse do Congresso Na,cional e:x:p·ungida de quaesquer duvi<aa,s sob1re a suu 
va!Dc1ruie. 

Tive em ·Vista, !Sr . 3?res}dente, q u ando fallei no corrigir-se a solução do 
Senado que me parecia menos acertada, o processo constitucional de resol-

Yer as dissenções entre os dous ramos do <Poder Legislativo, no systema 'bi-
cameral, q:ue é o nosso, ~revisto no =t. 39 e seus paragraphos da no.ssa ma-
g na carta, 

J<'allando a uma Crumara l de legistas, eu não precizava dizer, em de-
talhe que a:queU.a correcção cru emenda poderja ser feita p.ela Camara Ini-
ciadora da reforma pons,1Jitucional no IUSO da :fa,cultruie de, mantendo por-
do.us t erços de votos a sua delfüeração origina.ria, decidir em deifinitfva e 
derrruieira instancia. 

Era ·transparente, .Sr. PTes1dente, o meu intuito de salientar que., se 
no caso concreto se man1Jives·1,oe o 'CllissLdio assig.ml.)l~do, a Gamara, na hyipo-
these de a,doptair, como ado.ptqu, .por voto qua;Si unanime, a e:x:igencia de um 

quarto de assignaturas de sejls membros para a iniciativa ue eme:nc1ai;; á 
Constituição e, na 1J.ypo1Jhese Q.e ser a inicia-dora da revisão, poderia recusar· 
as emendas do Sena.do. 

'.IDra essa a •correcção a ~~'Ue eu fazila r efe.rencia em meu dis'C>urso. E· 
es·se o systema de resolver Oi,l dissi·dios entre as du·as Camaras, consagra,do 
Pf:lla noss·a Consütu1ção, que ],lem a,do·ptou o alvitre suggerido ··no Con.giressu 
Constituinte de fusão da iq•uellas, nem preferio o processo da co·mmissão pa.1·-
lamentar mixta, cov11nissão ife élepu;tação commivm, co=issão éle élecisã.r, 
oii éle conciliação, como a denominam varias constituições q•ue a pompell-
diaram, ou commissão éle conferencia, comm'itee of aonference, comü se Pr-«-
tica nos l!}struios Unidos da A..meri·ca do !Norte. 

Como vêm V .. JlJx . e a C:~sa, Sr. Presidente, não tive o mais lon.gi'Ilquo 
pro.posito de cen s ura r, mag-02,cr ou diminuir o Senado, cuja autoridrude "' 
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1?:"ruber, não só de experiencia feito, ninguem mais do que eu sabe estimar 
e res'Pei tar. 

Como o honrado Sr. Presidente do Senado, todos ance!amos, nesta Ca.-
mara, por um debate da ·revisão constitucional amplo e livre . .. 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINr: - Princiipalmente livre. 
O .SR. HEJI'l'ÓR oo SouzA: - . . . impessoal e sereno·, sem emulações e ª"-

:pere~s. sem pr\)ocupações outras que ·não sejam as santas insp!.rações à·o 
'bem oab1eotivo, do fervor pela ordem e do culto pela . liberdade, e do patrlo-
lt!smo vigilante. · 

o SR. ANTONIO CARLOS: - .AJpoia.do; muito bem. 
O SR. iHEJITOR DEJ SouzA - A collaboração decisiva da Camara para a 

<Consecução desse idéa;l não pôde ser posta em duvida deante dos precedentes 
tJUe a ennobrecem, da cultura de seus membros e do seu desvelado amor 
.ao regimen. 

!A. min'ha contrfü·~ição indivtdual para esse ambiente sa1lJdavel, de h::tr--
moni1t, de col'dUTa, de respeito e tolera.noia para as alheias opiniões e attx-
tudes, na discussãJo daJquelle magno pro:bleina, como tão acertaidamente en-
-careceu .S'. Ex . , e de todos os aissumptos submettidos ao no·sso exame e a.e-
-c isão, é assegurada, S.r. Presidente, pelos hab1tos de uma po.Jidez invariave1 
{Apoiados), resultantes de :pendor -e de edu cação (M%ito bem) e pela minha 
traidicional obediencia ãis regras intflexiveis da ethica polittca, parlamêntar, 
?~cfissional "' pessoal, que não pede meças á de ninguem, regras que tenho a 
.consciencia de não haver transgredido no indde·nte de que se trata. 

Os Su0 • 3 OSÉJ BOa\lIFACIO_, DORVAL P.ORTQ El OUTROS: - Apoiado; muito 'bem. 
O .SR. H.EJITOR DE SouzA: - Ao terminar, seja-me licito pedir á Oama.n. 

'<!U~ me J;Jerdôe o tempo preciozo que lhe tomei com essa defesa inilis·pen-
savel. . . 

O .SR. FrEJL FONTES: - V. Ex. sempre é ouvido com respeito e acatamen-
t o. (Apoiados. ) 

O :SR. I-forTOR DE SouzA: - ... e com a exiplicação !ndeclinavel que eu 
devia á ryutra, :por todos O·S títulos illustre e venera:nda, Casa do Oongiresso, 
<Muito bem; mUito bem. O orador é c1imprimentaclo.) 

)ESSÃO DE 23 DE JULHO DE 1925 

Votação do requerimento n. 9, de 1925, do Sr. Sá Filho, pedindo a no-
.meação de uma commissãJo mixta de Seniadores e· Deputados, para a elabora-
(;ifo Cie novo regimento destinado á discussão e votação .da r eforma consti-
tucional (discussão unica. ) 
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O Sr. Sá Filho: - Sr. Presidente, desejando encaminhar a votação, peço. 
a V. Ex. tenha a bondade de me informar de quantos minutos disponho pa-· 
ra esse encruminhamento. 

O Sr. Presidente: - V. Ex. dispõe de 10 minutos . 

O Sr. Sá Filho (para encamimhar a votação): - Sr. Presidente, parti~· 
<'!a;·io fervoroso ·dá .reforma da Constituição, que considero, sob varios aspectos, 
o problema nacional por excellencia, não tive outro intuito, ao apresentar '.:> · 

r .equerimento ora posto a votos, sinão o de concorrer para a regularidade do, 
processo legislativo de elaboração da maior de nossas ieÍiS. 

'11oda a Camara sabe que, nos paizes de constituições rígidas, a emen:'la: 
ou revisão do estatuto constitucional é materia de tal relevancia e gravidade., 
que a propria Constituição estabelece as normas solemnes a que deve obe-· 
decer a sua reforma . 

Na Cons tituição brasHeira é o art . 90, com seus paragraphos, que pre-· 
s1~r eve essas r egras especiaes, regras que se completam com os preceitos . 
communs, dos dispositivos sobre a elaboração de leis e resoluções. 

Sr. Presidente .. esses ~n'inc~pios, segundo o sentido da ·Propria eXjJ<l'es--
>:ão, constituem apenas os mJa.rcos orien1:a&o.res da jornada parlamentar da. 
revisâio, CZ!b·end:o ao legislador ordinario completar o traçado, ligando, per--

linhas rectas, es>Ses .grandes pontos die referencia. El' esta a oib<ra de toda a 
regu!\a~nentação, cwja primeira! virtude é a albso.Ju.t;:i. \fidelddade ao texto .• 
legal. 

En1 se traltam:do, pol'ém, da:,s normas regimentaes para reforma da Con·· 
stitilição, a C.amaTa tambem ~ão j.gnora que .ha grandes dLvergencias en-
ir·e o reglmento votfaido .por eJ.lj3. e o regimento rvotado .pelo Senado. 

Esta divergencla a;ffecta 1pontos substanc'.iaies ' e não é ipo·ssivel aldtnittir-
a persistencia desse desaocôrdo nas vesperas de s.e iniciar o grande debate, 
ria revjsão. 

N ã o pos~o, por escaissez de tempo, reprod:uzir os a.r.t.igos piri'Ilci-paes em. 
que a:pparecem essas disparidaçles; si tiver occasião, inclui!-os-hei . no meu 
discurso. Desejo aipenas ~azer p.otar que wrna de1las diz res.peito ás. prero-
gativa.s dos congressistas no trabalho constituinte, quan,to á apresentação· 
de emendas. 

Como a. Camaraf . sabe, cada, Senador põde dffe.recer emendas á p.ropos-
ta da reifo!'ma - com sua simp!es assLgnatura, ao ~sso q·ue, na Call1ara, a. 
r1ualquer emenclla., mesmo de redabção, é indispewsavel a assignatura de 52. 
pel-o me nos, d:os memibros da C<l.Sa. 

D ispõe o Regilmento da Camara: 

"Art. 80, § 1.0 Em qualquer das discussões em que ê faculta-
do aprese.ntar emendas, nenlhuma s61l'á recebida pela Mesa! sem que, 
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est·ejia assignada •peja quarta parte dos membr-os de que se compõe 
a 1Qamara". 

Nas i:O,terações do Regimento do Senado é a seguinte a prescripção 
<cor.respondente: 

"Art. ·7. 0 Nas discu-ssões poderão ser apresentadas emendas li..9 
füsp·osiçÕes da Constituiçi'Lo, ou emendas á proposta inicial da re.-

.forma.*' 

Pariagrapho unico. iPara as p1'imeira8 é exig.idal a assignatura 
·da q:uarta parte dos memb.ros do SeIJJado, ipermittindo-se que as se· 
·gundas, não contendo materia nova, sejam assignadas por qua.t'. · 
quer numer-o de Senad:ores" . 

·Si·. PrE:sidente, nãio quer·o entra,r no merito de n enhum d~sses dous 
'J=teg-imenitos, o que talvez, mais tarde, tenha occa:sião de faze r, ded'endendo 
·me·u vo·to quando a questão \foi aqU:i b:r<Hha ntemente disc:utiàa no anno 
passado . 

Desejo apenas accentuar essa diV'er•gencia, varal demonstrar logica-
me:1te que, ou é constitucional o Regimento da rda.mara, e neste caso in-

".Ering.e a Constituição o do 1Senado. ou então, este ultimo está certo e o da 
·Ca.mara -é que está errado. Não ba fugir desse dilemma, entre cujas ·pontas 
·se divisam perspectivas ·prejudiciaes ao prestigio morà.l da reforma que vamoS' 
·cial!orar. 

Bem sei, .Sr. Presidente, coono declarei nas considerações com que pre-
cedi m•eu reC]!uerimento, que o pro.ces·so de ela'bm·ação legislatwa, su a1 re-
v,ularidade, as normas a q ue ella obedece, escaipam á apreciação e juJ.g~1men

to de qualq u er outro poder . E' esta a minha convicção e ~ o J>rinci:pio ado-
;rtaléto geralmente pela doutrina. Não se trata, porlém, de um pQ·indp.io pa-
•cif.ioo. Aqui mesmo, entre nós, em mais de uma decisão judicial, com-0 em 
J>l'OnumC::1a11nen~os do iExeouUvo, se tem posto em duvida a regularidade do 
'!)rncesso de e1a:boração das ~eis . iE nos Estados Unidos, nii.o só a .doutrina, 
como a j·urisprudencia, discutem cf.requentes .vezes estas questões. 

Citei vVatson, que, no seu tra:balho On ConstitUJtion, se refere ai dec:isões 
juc1\ciaes ·que põem em duvida o proincipio. Acorescentei o testemuniho do 
grande V'i'ilJ.onghby, que tambem alluc1e a decisões da C'õrte 'Wmericana, 
.discutindo a regularidade do p~ocesso legislativo. 

O.ra, Sr. iPres\tlente, as leis nã,o valem sómente pelai sua força coerci-
t i•;u, •que caracte1"iza o direito, sinão tam'bem pelo prestigio moral que 
clel!as deve ressumar, presti:gi-0 ·esse que se baseia a:penas nas suas ,qoualida-
des de ju~tlç-ai e conveniencia social, mas tam'lYem rua. regularidade, na li-
:Sura e na constitu cionalidade da s ua elai~aração. 
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.Se isso se app!foa a qual'quer ibraibaJh-0 legislativo, é innega:vel que 
suLsiste, a fortiori, em se tratando da reforma da nossa magna carta. 

Sr. Presidente, se ha sinceriidade, como confio, n aquelles q ue atten~ 
deram, mais de pcerto, ao ai1:rpel10 patri-0.tico ào 1Sr. Presidente da !Republica, 
no sentido de ser levada a termo a revisão constitucional, é u r gente, ~ 
inadiavel, é indeclimweJ. que desses mesmos deve '.Partir a iniciativa ou o · 
apoio a todas as m edtdas que visem a uniformização das r rigras r egimentaes . 

Ha um .projecto de J.ei neste sentido. Confesso, porém; que t enho d u vi-· 
das sobre a sua constitucionalidade, e, neste caso, alvitr,ei a u nica solu-· 
ção que se depara no Regimento, que é a organização <le uma commissão· 
mixta de Deputados e Senadores para conseguir o aiccôrdo necessario, o-
parallelismo, a u niformidade de Regimen tos para o de·'Jate e o voto clai. 
rE-vi~ão constitucional. 

O SR. ELYSEU GUILHERME: - Os Deputados ficam impedidos de collabo-· 
rrar na reforma. 

O 1SR. SA FILHO : - Sr . Presidente, não t enho illusões Eobre a sorte reser~· 

vada ao meu requer imento e estou cer.to da inu tilidade ingenua do meu1 
esfcrço. Devo, porém, confessar, que n ão desanimarei de trabalhar, por-
que estou convencido de que o unico meio de reagir contm. a banalidade do• 
scepticismo amibiente é sentir, com o poeta, que o esforço humano c'est: 
bien vlu,s bea·u, lorsque c'est linutile. (Muito bem; muito bem. ) 

O Sr. Herculano de Freitas(*) (para encaminhar a votaçãlo): - ST. Pre-
si<l!ênte, ailtamente louvavel o esfo.rço do nobre Deputado e nada inutil sua. 
iniciativa! 

Os moços toom sempre peante da provavel longevidade de sua existen-
cia a utilidade de seus empnebendimentos; teem o futuro oeante de si. 

O illustre collega, além de jove.n, é o.peroso, é um intel!igente repre-
s.sn1.ante da Nação . 

O ISR . SA FILHO : - Muito me honra a generosidade de V. E ·x. 
O ·SR. HERCULANO DE FR!ilfTAS : - ,Sou o primei.ro dos que prestam home~ 

nagens á sua actividade, a ·todas as suas tentativas de ser util ao regimeD> 
e aos <tra.balhos da Camara. 

No caso .presente, porérrt. a razão não está com IS.. Ex . Pro·põ·e medicla .. 
que não tem sancção; alvitra a reunião de uma commissão de .Depu tados e 
Senadores para um accôrdo na unifo.rmização dos Regimentos de amba,s as 
Casais do Congresso ... 

O SR· .SA FILHO: - A unica solução que encontrei foi essa: a n omeação. 
·dEJ uma commissão da qual façam 1parte os Zeaders, Senadores e Deputados. 

O SR. HERCULANO DE FREITAS: - Quem nos assegura, desde já, que ·dos. 
t·:fubalhos dessa commissão ;;;airia um accôrdo? 

(*) Não revisto pelo orador. 
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O 'SR. SÁ FILHo: - A Mmmissão sendo composta de lcaders, sim. 
0 SR. limR.CuLANo DE FREITAS: - A Camara teve um ponto de vista, o 

·Senado outro. A Camara julga melhor o seu; naturalmente o 'Senado, pelo9 
rne.smos m.otivos, preferirá o seu. Cada um ficaria com a sua opinião. 

O ISR . SÁ FILHo: - V . Ex. ha de concordar, então, que um dos doui3 
está errado. 

O SR . .JOAQUIM DE SALLES: - Uma reforma de Regimento é menos im-
;vortante do que a reforma da Constituição . Elsta, entretanto, está sendo 
f 0ita de accõrdo com os leaélers e sua passagem está plenamente garantida. 
E' de acreditar, portanto, que se fizesse a uniformização dos Regimentos, 
com a intervenção dos leaélers. 

o SR. SÁ FILH.o: - Muito bem. 

O ·SR. ·rlERCULANo DE FREITAs: _: Quanto á discordancia a que o nobre 
D&pui:ado se referiu entre as disposições r egimentaes das duas Casas do 
Parlamento, poder-se-hia dizer que a Camara foi mais exigente: entendeu 
q11e, entre os elementos indispensaveis ipara fazer-se ur..1 a modifieação n o 
texto constitucional, era im·prescinrlivel o concu.rso de <Jerto numero de Depu-
tado<S. A Camara; assim deliberando, dêcidiu de questão que é inteiramente 
i;ua: a coparUcipação de seus membros nos trabalhos legislativos. Não 
praticou cousa .que tornasse inviavel ou menos prestigioso o trabalho que 
se está fazendo. Ao contrario: a exigencia da Camara, de certo numero de 
1Jcp·u'tados para a apresentação de emendas, revela apenas o alto grão a 
•qu.e ella leva o seu escrupu1o quando tem de tocar na Constituição. 

O SR. GILBlilRTo AMADo: - Aliás, obede·cendo aos termos estrictos da 
ipropria Constituição. 

O SR. :SÁ FILHO: - Nesse caso, o nobre Deputado faz a.e-reditar que o 
Senado não teve esses escrupulos-. 

o ISR. HERCULANO DE FREITAS: - Sr. Presidente, não quero discutir o 
Inerito da questão, em si. 

O SR. SÁ FILHo : - 'l'ambem não o discuti . 
O SR. HERCULANO DE FREITAS : - Desejo apenas. lembrar a inutilidade 

da medida proposta pelo n obre Deputado, a qual~ a m éu v êr, seria siln.pleõ-
r..1ente a ,procrastinação da discussão da r eforma cons titucional. 

:Si a cada uma daJS Camaras pertence, soberanamente, elaborar seu R e-
gimento, s i a Camara o f ez, o m esn10 tendo acontecido ao S enado, não n o'> 
cabe. nest a Casa do Congresso, entra r na apreciação da sabedoria do R e-
gimento da outra. 

Aos Srs. Senadores é que compete d ebater s ua lei interna e, porven-
tura, <liscutil-a doutrinariamente, os juri'!l.tas, os jornalistas. 

O SR. WEJNCESLAo EscoBAR: - E' m ais liberal o Regimento do !Senado· 
O SR,. HERcuUNo DE FREITAS: - Não é com isto que me preoccupo. 
o SR. WIDNCESLÁO ESCOBAR: - Mas devia discutir • . 
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O ,SR. HElROULANo DEJ FREITAS: - Não me preoccuipa ser mais ou menos 
.õ:beral, e sin1 o ser mais ou menos legal. No caso, acredito que a Camara 
se inspirou mais no texto estricto da Ç'on stituiçfw. De aDcôrrlv 
.co;n esta <pro.c;edeu. Não entendo, assim, que a Cama;:a deva modifica~· 

cousa. alguma no Regimento que elaborou. (Llvofodos). Ac'ho q'u e está certo 
o voto que por grandissima maioria affirmou e consagrou em texto legal 
-0 Regimento, que é a lei in'terna dos nossos trabalhos. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Dê-me V. Ex. licença pare. um .aparte: 
•1.n;1a -vx,pli·cação de qmi necessito, Supponha V. Ex que o :Senado apre-
sente uma emenda á Constituição, emenda não iniciada pelo numero ipro-
Jlorc.ional, como quer a Camara. 

Essa emenda eivada de incõnstitucionalidade, a acceitar ,como verda-
-deira a theoria da Camara! Este é o · perigo que pediria a v. · Ex. n os 
,~olucionasse. 

O SR. I!FIBCULANo DE FREITAS: - A solução cabe aos tribunaes que te-
nham de ap.J)li-car futura.mente a Constituição e não ao Deputado que a tem 
de di&cutir e votar. 

O ISR. •SA FILHo: - S.eria mais razoavel que 1procura~sem©s evi.tar esse 
a1erigo . 

O SR. HERCULANO DE FREJITAS: - Já uma vez um •Senador americano, 
que propunha uma medida a \·guida como eivada do vicio de inconstitu.-
cionalidade, respondeu que a tranqui11idade da sua iniciativa estava exacta-
m'lnte em saiber que ·havia um poder!' crupaz de corrigir os seus erros e exces-
sos como legislador. 

10 1Su, NICANOR NASCIMENTO: No caso, o De.putado não funcciona 
come simt)les legisiador e sim como constituinte . Ahi a gravidade. 

O 'SR. SA •FILHo: - E' preciso .que a reforma .não ·Seja eivada desses 
n-ros e excessos. 

o .SR . HElRCULAN() DE FREITA,S: - Si o ·Senado trouxer á Constituição esse 
vicie, a que se referiu o nobre Deputado <pelo Distrtcto Federal, e si :;. 
Camara julgar que é isso rool111ente um vicio, está no dever desta Casa d0 
Parlamento, q•uando , taes emendas iniciadas no !Senado ·Chegarem ao se11 
ccmhecimento, não lhes -dar as;>entimento. 

O iSH . SÁ FILHO: - E ' um:t ameaça ao Senado! 
O SR. HEl!!CULANo DEJ FREI'l\As : - Uma ameaça ao s~nado ! ... são pala-

'Vras! ... 
Perdoe-me o nobre Deputíido: 'é um lemma. jurídico - Quem usa do 

:õei:. direito não offende ningue;m. 

Não emp·regue V. Ex. o pfLlavrão: é uma ameaça ... 

C SR. SA FILHo : - Não ~ um ·palavrão; é a verdade. 
O SR. HERCULANO DEJ FREITAS: - Digo que ,si a Camara. a!lsim entender , 

terá esse remedia. O Deputad9 tem em suas mãos o seu voto e suas .pala-
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•vrs.!3 para combater o que r e;r,mte ter sido elaborado contra riamente á3 
Tegras da IC!orn;tituição. 

O SR . ·SÃ FILHo: - Prevenir é intelligente. 
o SR. H EIRCULANO DE FREITAS : - Acho intelligente preVfnir o que (> . 

-posi::::ivel. 
o SR . .SA FILHO: - Muito bem. I sto é 'POSSivel. 
o ·SR. HERCULANO DE FRBIITAS: - Acho intel!igente evitar o qu e é evita-

vel. Não acho intelligente é, a l)rete:rto de prevenir, simplesmente rpro-
·cra=tinar. 

o SR . SÃ FILHO: - Isso não é. 
O SR . HIDRCULANo DEJ FREJI'l'AS: Não t eria outra cr,nsequ.encia o que 

'j)ropõe o nobre Dep.utado . 
Como disse, entendo que a ICamar a vôtou cons·cientemente seu Reg!-

·mento . A meu ver, elle está certo e a Camara não estaria C!isposta a abrir 
=5.c delle. O Senado, relativamente á sua lei interna, pensa do mesmo modo, 
im•pirado nos sentimentos do ·patriotismo ·com que a elaborou . Ar>provado 
·o ~·equerimento, ficar:iamos no mesn10; não iríamos para diante. Cada uin, 
r>ois, tome a res.ponsabili<lade de suas iniciativas. Senado e camara cada 

··C)ua l. está no seu 1.)a.pel, respondendo pelos seus actos perante a Nação, 
~)era.n t e o povo .b rasileiro. 

O .SR . .SA FILHO: - · A~lio inadiavel a reforma. V. Ex. est!á r espon• 
-Oendo ao a ppel1o do Sr. !Simões Filho . 

O SR.. HE!!CULANo DE FREITAS: - Não e>stou fazendo appellos e sim 
dando as razões por que, tendo ouvido o nobre Deputado, com toda a atten-
ç.1o e symriatbia ... 

iO .SR. SA FILHo: - Que muito agradeço . 
O SR. liEJRCULANo DE FP.R!TAS: . . . os que copabo•aram na reforma, 

da Constitu ição e na organização do !)rojecto acham. que não se deve 
·(l:CCeitar o requer imento do illustre representante da Bahia. (Muito be1n, 
· 'friwito bem.) 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o requer.imento n. 9, de 1925. 
lRejeitado o seguinte 

REQUERIMENTO 

N . 9 - 1 925 

Considerando que a elaboração da r eforma constitu ~ional, objecto ele 
.Jnudiavel aspiração nacional, , deverá obedE:cer a normas uniformes, tanto 
rr1a Oamara dos Dep·utados, como no Sena do, .pois que di versa8 nã.o podarr.L 
.ser a-s decorrentes da interpretação fiel do mesmo texto legal, o art . 90 da 

' l=·onstituição; 
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Considerando, entretanto, que no anno passado a Camara. e o ·Senad<> 
-votarem pa,ra esse fim e incor•parar'.tm ãs suas leis intorna.s dispositivos-
regimentaes q,ue divergem em pontos basices, notadamen;te no que d.1z 
l!·espeito ás prerogativas dos seus membros, quanto ao tempo para o de -
lbatf'. das emendas e quanto á fa,culdade tpara a, apresentação destas, só se 
admittindo .na Camara, emendas apresentadas pelo menos por t3 Deputados 
(art. 8, § 1 º), ao passo •que o Regimento do .Senado dispõe differentemente, 
como se vê: 

"Art. 7. 0 Nas discussões poderão ser apresentadas emenãa,s ás dis<posições 
da Constituição ou emendas á proposta, inicial da reforma. 

Para,grap'ho unico . .Para as primeiras é exigida a assignatura, da quarta 
'.[)arte do.s membros do 'Senado, .permittindo-se que as segundas, não con-
tende ma teria nova, sejam assigna.das por qualquer numero de .Senadores"; 

Considerando que, embora o processo de elaboração legal seja da ju-
risdi-cção ·exclusiva do Congresso, escapando a - qualquer cutro poder o 
exame e julgamento de sua regularidade, tal <principio não é, entretanto, 
i)acifico e insophismavel, na doutrina nem n a juri!:1prudencia americanas, 
como se vê da citação O,e julgados em Willoughlby, Principles of Oonstitu-
tional bll/W, 192·1, pag. 102; Watson, On Oonstitution, vol. 1, pag. 297; e-
·rnesmo quando o fosse, é bem certo que a vi.ciosa elaboração de um& lei, 
isobretudo de le i constitucion11, seria profundamente damnosa ao seu ccm-
ceito e ao seu tprestigio; 

Considerando que, q uando não se queira votar, em uma lei, oii precei-
tos communs para o debate e vatação da reforma consticucional em ani-

bas as Casas do Congresso, conforme .preconiza Barbalho, - é indispen-
sa vEI a uniformização desses preceitos nos Regimentos Internos; 

)Considerando, finalmente, qu·e o meio regular e regimental de alcan--
çar esse objectivo é a constituição de uma commissão mixta de Senaqo· 
r es e Deputados, á semelhança dos committees on conference do direito 
amer-icano, adí:nittida no iRe&irnento do !Senado (art. 48), . como no da, 
Ca;mara (art. 140): 

Requeiro que a Camara ;:tutorize a Mesa a entender-se com a 'Mesa do· 
Senado, no sentido de ser cqnstiVuida. uma cornnússão m\xta de Senadores 
e D:eputado.s, incumbida de elaborar e submetter á deliberação de cada uma. 
ct&.'l !Casas novos projectos de resolução que alterem e uniformizem o'> 
respectivos Regimentos, vara o effeito da discussão e do voto da ref.orma. 
constitucional. 

.Sala das Sessões, julho (le 1925. - Sá Filho. 

Votação do r equerimento n. 10, de 192.5, do Sr. Adolpho Bergamin1,. 
:pellind0 seja dado para a orp.em do dia, independente do :Parecer das Com·-
n1i&Sões, o projecto n. 97, d El 1925, regulando o iJ.)rocesso da reforma consti-
t:.icional (.discussão unica) . 
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Rejeitado o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. 10 - 1925 

Requeiro que seja dado para ordem do dfa, independer:temente de p ::i.ra-
co:-r, nos t ermos do art. 272, § 7°, lettr a e, do Regimento, o projectCJ n. 97, 
~fo 1925 (projecto de lei regulando o .processo da r eforma consti"tucional) • 

Sala das sessões, 20 <le Julho de 1925. - A.dotpho Bergamini. 

SESSÃO DE 4 DE JULHO DE l925 

PROJECTO 

Estavelece normas para o devate e a votação àa proposta de reforma da 
Constituição Federal 

DA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Pretendd-se, como é do dominio publico, reformar, rever ou emendar a 
Constituição Federal de 24 de Fevereiro de 1891. Nas mensagens do Sr. Pre-
sidente da R epublica de 3 de Maio de 1924 e na d'.o conente anno, figura a 
suggestão, que se vai transformando em factos concretos e positivando de 
modo iincontestavel. 

Não se sabe bem ainda si se trata de rever ou de emendar :i- nossa carta 
pol!tica, isto é , si de reconstituir ou recompor a Constituição no seu conjuncto 
ou s i de modificai-a em a lgum ou a lguns pontos aconselhados pela pratica. 

Esta ultima hypothese parece a que está no pensamento dos r eformadores, 
apezar de, para um estatuto que contém 91 artigos, existirem já formulada s 
setenta emendas, muitas das quaes a dispositivos ainda não praticados. 

Conviria attender á lição de Pimenta Bueno, da maior opport'.lnidade : 
"Desde que um povo tem vivido por t rc0mpos constituído debaixo de certas con -
dições que geram habitas e interesses valiosos, não convem alterar essas 
condições, irreflectida ou precipitadamente . E' preciso conservar o que é uti1 
e retocar s6 aquil!o que evidentemente demamda melhoramento; é preciso com-
binar a estabilidade com o progresso. " 

Mas, seja como for, trata-se de revisão ou de ·emenda, opportuna ou não, 
o que é certo é que a estructura constitucional está ameaçada. Deverá o aH-
-damento, debate e approvação ser regulados por disposição regimental ou por 
uma lei, que uniformize o rito e obrigue igualmente a ambas as Casas do 
Congresso? 

Feri o assumpto na Camara, o anno passado. Manifestei'-me pela conve~ 
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·niencia de uma lei. Meu proposito foi combatido pelo emerito jurista, nobre 
Deputado Sr. Herculano de Fre itas, que, entre outras razões, se baseou em 
-que: 

"A Constituição taxativamente dispõe que as suas modificações 
n ão ·dependem de intervenção do Poder Executivo; a sancção presi-
·denc!al não se ext~nde ás modificações constitucionaes. E decretar 
uma lei que passa pelas duas Casas e vae á sancção do Presidente da 
Republica é fazer intervir o Poder Executivo na reforma da Con-
stituição, de que elle fo;i afastado taxativamente, expressamente pela 
lei fundamentl!,l. Não é, pois, caso de uma lei; é caso de disposiçõe~ 
na lei processual das Casas do Congresso po1· que deve marchar a pro-
posta ou projecto de r eforma constitucional." (Diar-io do Congresso, 
de 5 de Julho de 1924, pag. 1 . lliO·). 

O argumento é por demais fragil. Sempre considerei assim. Em discurso 
que proferi na sessão de 14 de Agosto (Diario do Congresso, de 6 de Setem-
bro de 1924, pag. 2.271), respondi ao honrado leader paulista. Sustentei en-
tão: "não concordo com essa opinião, a despeito de muito autorizada, por 
todos os títulos. Antes que tudo, deveriamos abstrahir do momento actual, 
não deveriamos partir qo presupposto de que vai apparecer já um projecto 
•de reforma da Constituição, e, as~im, o Executivo, sanccionando a lei, não 
haveria por que suppor que elle tivesse de intervir na reforma da Constitui-
ção, que poderia operar-se já na vigencia do outro perfodo governamental, 
quando outro cidadão estivesse na presidencia da Republica. " 

A lei que institue ou normalizijL a fórma por que deve ser discutida e vo-
tada a proposta da reforma não é a emenda ou revisão do estatuto político. 
São cousas ~nteiramente diversas . Os exemplos do illustrado professor e emi-
n ente Deputado paulista foram, porém, ao excesso: "decretar uma lei que 
passa pelas duas Casas e vai á sancção do Presidente da Republica é fazer 

. intervir o Poder Executivo na reforma da Constituição, de que elle foi afas-
:tado taxativamente, expressamente, pela lei fundamental". 

No ;mtanto, é esse m esmo e~erito constitucionalista o relator ou orga-
nizador do projecto de r eforma qura ameaça a Nação. Quem o investiu nessa 
'})Osição de relator? -,; 

O Congresso não foi, por certo, visto que ainda não cuidou do assumpto . 
. Nem se objecte que Deputados e Senadores estão organizando e estudando, 

· ·.'!m trabalhos preliminares, a proposta de reforma . Em tal conjunctura, far-
oSe-hia uma convenção, marcar-se-hiam reuniões, conciltos livremente an-
nunciados, divu lgados os intuitos, os debates, as conferencias, amplamente 
"Pela imprensa . Mas essas conferen pias, reuniões, ou convenções poderiam rea-
lizar-se em qualquer parte, menos no Palacio da Presidencia da Republica e 

, muito menos presididas ou norteaflas pelo Chefe do Executivo, porque este, 
na linguagem incisiva e categorica do Sr. Herculano de Freitas, "foi afastado 

_taxativamente, expressamente; pel<j. lei fundamental " . 
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Será que as reuniões não se effectuem no Palacio e a ellas não esteja< 
presente o Sr. Herculano de Freitas? 

Oiçamos a imprensa que regista sob censura official os factos occor-
rentes. 

Noticia o Jornal do Brasü de 3 de Julho corrente: 

"Proseguiu hontem o debate da revisão constitucional, reunidos. 
;no Cattete os "leaders" das bancadas da Camara Federal. 

Discutiu-se hontem da emenda n. 5 á de numero 11, ha.-vendo a . 
alguns respeitos discussões muito animadas. O Sr. Collares Moreira 
fallou insistentemente, num sentido restrictivo que um dos presentes, 
o Deputado Adolpho Konder, segundo nos informaram observara: 

- Collares tem a preoccupação do "menos". Quer restringir a.. 
·capacidade tributaria dos Estados, quer tambem diminuir o prestigio .. 
dos De:i:mtados, determinando•lhes obrigações puramente burocraticas. 

Houve outros impugnadores e discutidores, res0lvemio-se varias, 
alterações de relevo. 

Ficou assentado que a base da representação não' seria nem a de 
10<0 .. 1000, nem a de 150 . 1000 habitantes. Prevaleceu outro algarismo: 
200. 000, accrescentado do limite de não poder ser diminuída nenhuma 
das actuaes representações dos Estados. O Sr. Nogueira Penido fez .. 
accrescentar: "nem do Districto Federal", afim de que a omissão não .. 
viesse a prejudicar a éapital da Republica. 

A bàse de 200. 000, dentro dos termos indicados, significa o sta'lu . 
qiio. Não se altera nenhuma representação, comquanto houvesse algu- . 
mas reclamações. A Parahy0ba, por exemplo, pediu um regímen es-
pecial, pois que não era justo ter representação inferior ao 'Maranhão, . 
quando tem população superior. Possue, a mais, cerca de cem mil~. 

habitantes e tem, a menos, tres Deputados." 

No Palacio do Governo, ao redor d:o Presidente, compareceram os leaders -
das bancadas para, junto delle, debater o assumpto. Teremos uma reforma . 
outorgada! 

No dia anterior, o vespertino A Noite publica, em estylo semelhante, o " 
seguinte: 

"No salão de despachos do Palacio do Cattete, realizou-se hoje ·· 
uma nova reunião de Deputados leade11s das respectivas bancadas na .. 
Camara para se proseguir no trabalho de diScussão das bases em '-
que se deve assentar a projectada relibrma constitucional. 

Proseguindo no exame das theses propostas, foi em. primeiro Jogar -
considerada a de n. 5: "Substitua-se· o: n. 1 do art. 11 pelo se> -

guinte: "1 ° - Crear impostos especiaes sobre productos de um Es- .. 
tado no territorio de outro e impostos, de_ transito pelo, territorio de. ~ 

o\ 



204 

um Estado, ou na passagem de um para o outro, sobre os mesmos ou 
estrangeiros, e, bem assim, sobre vehiculos de terra e agua que os 
transportarem. " 

Apôs debate, foi esta emenda rejeitada, resolvendo-se, assim, 
manter o texto da Constituição que ella modificava. 

Passa-se, em seguida, ao estudo da emenda n. 6: "Substitua-se 
o art. 12 pelo seguinte: "Art. 12. Além das fontes de renda discri-
minadas nos arts. 7º e 9°, é licito á União, nos Estados, cumulativa-
mente ou não, crear irn'Postos sobre a renda, e outros quaesqu er, nã<F 
contrariando o disposto nos arts . 7°, 9° e 11, n. 1". 

Depois de considerações a respeito, ficou deliberado adiar-se 
qualquer resolução sobre a emenda n. 6. 

A emenda n. 7 foi considerada acceitavel nos seus termos: "Ar-
tigo 17 - O Congresso reunir-se-ha na Capital Federal, ou, em caso 
de impossibilidade absoluta, verificada pelas mesas de ambas as 
Carnaras, no Jogar que ellas conjunctamente designarem, independen-
temente de convocação, a 14 de Julho de cada anno, e funccionaríL 
quatro mezes da data da abertura, podendo ser prorogado, adiado 
ou convocado extraordinariamente". 

Ficou assentada, tarnbem, a acceitação da emenda n. 8: "Substi-
tua-se o art. :L8 pelo seguinte: "art. 18 - 1Salvo para a abertura e 
encerramento da sessão tegislativa e apuração da e leição de presi-
dente ou vice-presidente p.a Republica, a Camara dos Deputados e o 
Senado trabalharão sepai,adamente, e quando r,ão se resolva o con-
trario por maioria de votps_ ~m sessões publicas. As deliberações se>-
r ão toma:das por maioria de votos, achando-se presente em cada urna 
das Camaras a maioria absoluta dos seus membros". 

Foram adiadas deliberações sobre as emendas ao art . 26 da Con-
stituição,. sobre as condiç~ões de elegibilidade ao Congresso Nacional, 
·emendas ns. 9 e 10. 

Foi convocada nova reunião para o proximo sabbado í\;s mesmas 
horas." 

No salão d:e despachos é que está sendo tramada a reforma, revisão ou 
emenda constitucional . 

Mas como, s i a Constituição -- ·dil-o o Sr. Herculano de Freitas - afastou 
taxativa e expressamente o Poder Executivo de intervir, por qualquer fõrrna, 
em tal assurnpto? Si S. Ex . não quiz uma lei regulando o processo (note-se 
bem que é coisa bem differente) só porque excommungava a intromissão do 
Presidente, por mais remota que fosse? 

E todos os j_ornaes, noticiam - e nós sabemos que é rigorosamente a ver-
dade - que é o Presidente quem está dando rumo á moàificação constitucio-
nal. Confessam-no, corno repetipamente o têm feito deputados e senadores, 
o que é facil de comprovar percorrendo os Annaes ou lendo as folhas diarias-
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A Noite de ante-hontem 4, e o Correio da Manhã de hontem 5, para nãa 
:alongar mais esta •com•provação, consignam: 

"Reuniram-se, hoje, novamente, no salão de despachos do Palacio 
do Cattete, os deputados leaders das diversas bancadas da maioria da 
Camara, afim de proseguir-se no estudo e discussão das bases pro-
postas para revisão constitucional. 

A primeira these considerada nesta reunião foi a que assim dis-
põe: "Substitua-se o art. 29 pelo seguinte: - Art. 29 - Compete á 
Camara a iniciativa do adiamento da sessão legislativa e de todas as 
leis orçamentarias e de impostos, das leis de fixação das forças de 
terra e mar, da discussão dos projectos offorecidos pelo Poder Executi-
vo, e a declaração da procedei:icia ou improcedencia da accusaçíio 
contra o Presidente da Republica, nos termos .do art. 53 e contra os 
ministros de Estado co-réos nos crimes de que fôr accusado. 

Resolvido manter-se essa emenda, passou -se ao exame das se-
guintes, que foram. igualmente approvadas: 

Ao ser considerada a these n. 16, que diz - "Substitua-se o 
n. 6 do art. 34 pelo seguinte: 6° Legislar sobre o uso e a navegação 
dos rios que banhem mais de um Estado ou se estendam a territorio 
estrangeiro" - fa lou o Sr . Eurico Valle, opinando por que fosse 
conservado o texto constitucional. Houve debate, resolve ndo-se, afinal, 
legislar sobre o direito civil, commercial, criminal e processual, sem 
manter a these proposta pelo ante-projecto. 

Approvada, tambem, as emendas ns. 17 e 18, passou-se á n. 19, 
assim . redigida: "Substitua-se o n. 23 do art. 34 pelo seguinte: 23 -
Legislar sobre o direito civil, commercial, criminal e processual, sem 
prejuízo da competencia dos Estados para organizarem a sua justiça 
e proverem os cargos judiciarios. " Esta these foi longamente dis-
cutida, tendo usado da palavra, então, os Srs. Herculano de Freitas, 
Octavio Mangabeira, Nicanor Nascimento e Getulio Var.gas, manifes-
tando-Fe estes dous ultimos a ella contraries. Resolveu-se, então, adiar 
qualquer deliberação sobre a mesma, e passou-se ao exame das se-
guintes. 

Foram apµrovadas, depois, as emendas- ns. 2(} e 21, sendo, a se-
guir, considerada a n. 22, que reza: "Accrescente-se ao art. 34 o 
seguinte: 36 - Legislar sobre o ensino superior e secundaria, não 
JlOdendo por lei especial conceder faculdades ou favores a institutos 
que não obedecerem ás regras e n ão se sujeitem ás obrigações quaes 
impostas pela lei commum, em dar a institutos particulares o poder 
de conceder privilegies analogos aos que os estabelecimentos offi-
ciaes concede1n." 

Foi vivamente debatida esta these, sendo impugnada a clausula. 
"nem dar a institutos particulares o poder de conceder privilegias ana-
logos aos que os estabelecimentos officiaes concedem", e resolven.-
do-se, por isso, adiar qualquer deliberação sobre e lla. 
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A ultima emenda de que se tratou na reunião de hoje foi a de 
n. 23, que se resolveu manter o que assim dispõe: "Accrescente-se 
ao art. 34 o seguinte: - Legislar sobre licenças, aposentadorias e re-
formas, não podendo concedei-as por leis especiaes . " 

Foi marcada nova reunião para segunda-feira, ás 9 horas." 

Antes de transcrever a local do Correio, accentuarei um detalhe impo::--
tante. 

Consigna a nota acima que, passando-se á emenda 19 sobre a unificação-
do processo, se discutiu a these, usando da palavra então os Srs. Herculano· 
de Freitas, Octavio Mangabeira, Nicanor Nascimento e Getulio Vargas, ten-
do-se estes dous manifestado contrario.s a ella. 

Realmente, na sessão de 27 de Junho de 1924, aquelle illustre Deputade> 
paulista, entregando á Mesa da Camara uma representação do Instituto dos 
Advogados de S. Paulo, disse: "O Instituto dos Advogados de S. Paulo tem 
o mesmo espírito daquella terra: é essencialmente brasileiro e, sobretudor 
fóra das pequenas raias das estreitas fronteiras do localismo, vê a Patria na 
mesma totalidade, com as suas aspirações, com as suas tradições, com os-
seus idéaes, com os seus interesses patrioticos." (Diario do Congresso, de 28r 
pag. 928). 

Defendeu a unidade do direito processual e nada mais justo que defendei-a 
perante o Presidente da Republica, no debate da proposta de reforma. 

1 

Diz o Correio da Manhã, de 5 do corrente : 

"Nas reuniões do C1j-ttete, para discussão do anti-projecto de re-
fórma constitucional, or~ se congregam os Senadores, ora os leaders· 
da maioria da Camara . 

Diariamente, elles vito todos, deixando um nome em um livr.o de 
presença . 

Hontem foi a audiencia dos leaders da Camara. Como temos ob-
servado, esses membros da Camara baixa vão conduzindo os debates. 
e discutem com calor, quasi todos emittindo as suas opiniões. Por 
isso mesmo, é que, emqµanto os Senadores talvez concluam, na aU'-
diencia de hoje, que lhes comipete, a tarefa mais facil de simples appro-
vação do que já çstá feito, os leaders da Camara vão mais lentos, e 
tambem mais cooperadores de obra reformista. Puderam os leaders: 
só avançar uma dezena de emendas, e foi um tour de force em vista 
dos trabalhos realizados em reuniões anteriores. Venceram da . 12"-
á 23 emenda . 

Entre os debates 

Como tambem previramos, as emendas que alteram fundamente 
o actual regímen de regularização do comrrrercio interno e e:i..-terno, 

a legislação processual e a política do ensino a que a nossa pratica 
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tém dad'o um cunho antes, de auxilio das iniciativas par.ticularEts• 
quanto á insti;ucção superior - estas deram ensanchas a longa con-
troversia. O Pará, principalmente, por intermedio do Sr,- Eurico do 
Vane, se bateu pela conservação do que actualrnente existe, que em 
nada tem impedido o desenvolvimento economico dos Estados. E ao 
lado do l(lader paraense ficaram, mas, em vão, os Zeaders do Rio Gran-
de, Goyaz, Matto Grosso, Bahia e Piauhy. O Governo fez prevalecer 
sempre a innovação da proposta. 

A questão da unificação do direito processual foi uma outra these, 
fecunda, só em dissertação. Já ahi o Zeader gaucho foi mais vehemente, 
defendendo o que considera ponto politico do borgismo, embora sem 
cunho de fundamental. Aliás, ao seu lado viu um dos muitos Zeaders 
do Distrlcto Federal, que falou de modo global, expondo ' os incon-
venientes desta nova poiitica da standarddlizaçifo. Foi, aliás, motivo, 
para mostrar o Sr . . Herculano que ainda era um fogoso cadete, le-
gitimo roniantico, amante dos prelios oratorios academdcos. O Zeader 
bahiano, com mais finura e elegancia, entretanto, demonstrou um 
pouco ·mais ... 

Em todo casó, como ahi se trata de um ponto capital, foi em 
pura perda que se formou corrente de maioria ·em torno da discor-
dancia do Zeader gaúcho. 

O Governo considera a questão adiada .... 
A questão do ensino não despertou menos calor. O Sr. Herculano 

de. Freitas ahi se mostr~u intransigente quanto ao privilegio do Es-
tádo para ministrar .ensino superior, que reclama na proposta. Ahi, 
então, é que parecia· nem mesmo dar attenção a ponderações geraes, 
inclinadas por um regimen de liberdade no ensino superior; que . se 
reclama para os Estados e iniciativas particulares, ficando, de pre-
ferencia, a União, com os zelos voltados para o ensino primaria. E 
nesta these figuravam em destaque os Zeaders da Bahia e de Per-
nambuco. 

Em todo ca,so, como é ponto capital, o Governo :resolveu deixar 
entrar o tempo como grande factor ... 

Hoje, como já dissemos, ~alvez os Senadores concluam .a sua ta.-
refa. Amanhã, segunda-feira, irão os Zeaders da Camara novamente ... " 

Insisto em chamar a attenção dos Srs. Deputados ·e da população brasi-
leira para o facto altamente importante de estar a imprensa garroteada pela 
fiscalização e censur.a dos agentes da autoridade. O que significa que· essas 
e outras publicações só foram feitas após o beneplacito do Governo. 

Singular é que, partindo a iniciativa da reforma da Constituição ·do Pre-
sidente da Republica, só elle tolere, por seus prepostos, a divulgação do que 
lhe apraz, quando a lei fundamental "taxativamente dispõe que as suas mo-
dificações não dependem de intervenção do Poder Executivo". 

São palavras do Sr. Herculano de Freitas. Palavras suas ~ambem são 
1 4 
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estas : na reformá da Constituição o Presidente fta Republica "foi afastado 
· Iaxativamente, expressamente pela le i fundamental". 

Mas, o honrado representante do povo paulísta mudou de opinião, ou nfLO 
-era sincero no discurso de 4 de Julho. 

Obrigado a excluir esta hypothese, acredita na primeira: S . Ex. mudou 
.de opinião. E' a lição dos factos longamente eomprovados. S. Ex. passou a 
.admittir uma reformá constitucional outorgada. 

Eu, porém, não mudei. · 
Cada vez mais radicada no meu espírito reside a convicção de que o pro-

.cesso por que deve passar a proposta de reforma constitucional, convem . seja. 
regulado por lei, tal a magnitude do assurnpto. 

Esposo e pratico a idéa de que, na revisão ou emenda constitucional, ao 
Presidente da Republfoa é defeso intervir de qual!quer moda. 

1Sustentou o mesmo eminente Deputado no discurso referido que a pro-
1Jria Constituição traça a norma a seguir na revisão. 

Com effeito, ella consigna os lineamentos geraes. Mas a iniciativa da pro-
.iJOsta í.ncumbe ao ramo po.pular do Congre$SO ou ao representativo dos Es-
1:ados? A iniciativa da reforma ou revisão implica a iniçlativa da discussão? 

A proposta de reforma tem de ser discutiqa e approvada dous annos se-
guidqs . No segundo mmo poderão surgir emendas? 

Continuo adaptando o sabio ensinamento de João Barbalho: "No silencio 
.da Constituição, cumpre ao Congresso Nacional, u sando da attribuição que 
tem de decret~r leis organicas p~ra a execução cor;ipleta della {art. 34, n. 31), 
regular esta importante materit das reformas constitucionaes, estabelecendo 
sobre as bases prescriptas na ~;onstituição o processo respectivo. 

E ha de ser isso por lei (o g'rypho é meu) e não em regimento, porq·ue 
.assim o exige a importancía da materia e porque aquella attribuição toca ao 
Cong·resso, não para regimenta~· seus serviços (o que lhe é dado por outra 
disposição, art. 18, paragrapho unico), mas, para, ~ediante acto· legislativo 
e com sancção do Poder Executivo, completar, assegurando-a, com as dispo-
sições e providencias que tiver por adequadas, a execução dos preceitos con-
stitucionaes, que disso precizeml'. (Constit., Com., pag. 369). 

As disposições adequadas ap processe ou rito a ser observado no anda-
mento e votação da reforma ceiy.ititucional hão de co:ri.s'tar de lei e não de re-
gimento. Sempre d-efend.i este criter1o. E, coherente com os meus princípios, 
tenho a honra de deixar sobre a mesa da Camara o projecto que adeante 
se segue: 

O projecto de lei que offereço dará margem a novo estudo da questão . 
Nélle Sé éogita da apresentaç~o da proposta de reforma dentro rigorosa-
mente dos termos constitucionaA'lS. A iniciativa póde ser de uma quarta parte 
dos Deputados ou dos Senadore;;i ou das assembléas legislativas dos Estados. 

No primeiro caso, á Camara que tiver a iniciativa da proposta caberá a 
da discussão; no segundo, debate será aberto no Senado, que é o orgão da 
re presentação dos Estados da União. 

Apresentada a proposta, sei1á lida, publicada e distribuída pelos membras 
da. Casa que a tiver de apreci~•r . Conhecido o trabalho, divulgado pela im:.. 
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])rensa, espalhada a noticia, se1:á e leita uma commissão especial que adduza. 
parecei·. E' a phase da acceitação da proposta, q;ue vai á primeira discussão 
.e a.pproyação . 

Procuro regular o debate, apresentação de emendas e demais tramites 
:a seguir no primeiro anno, distinctos do que se deve observar no anno se-
,guinte. 

E' a divisão da phase da pro3)osta da da resolução. 
O projecto de lei em apreço estabelece tres discussões para a pro.posta 

·e para as emendas, u ma e 0~1tras sujeitas á v0tação :i;ior dous terços dos mem-
bros da cada Casa do Parrlamento. 

No primeiro anno - phase da apr.esentação - o debate e collaboração 
<lo povo é amplo e livre; "ba tempo sufflciente para a meditaçã.o e esclare-
cimento do publico por meio dos debates na tribuna parlamentar, n a s asso-
.ciações scientificas e na imprensa" (Carlos Maximiliano, Const., pag. 807); 
as idéas suggeridas são caldeadas na discussão, fixadas, assentadas após es-
i:udo consciencioso e postas no t erren.o dos factos concretos, são reduzidas a 
texto legal e, si victoriosas.,, approvadas afinal; no a nno seguinte verifica-se 
.apenas uma revista do que foi feito no anterior, sem que se possa alterar o 
vencido. 

Homologa-se ou se rejeita. Sã.o vedada.s as ementlas, q;ue tumultuariam o 
.tra}Jalh,o e quiçá o invalida.riam . 

O projecto precisa a forma da votação. 
' Facilitar a proposta da reforma e difficultar a sua approvação definitiva, 

:foi sem duvida, o objectivo dos constituintes de 91. 
"Afigura-se igualmente logica a interpretação de Barbalho, segunao a 

.qual não só para a acceitação da proposta como para a sua approvação se 
tornam necessarios dous terços da totalidade dos membros de cada uma das 
Damairas e não simplesmente dos membros presentes" (Araujo Castro, A Re-
forma Oomsti·tiicional, ~ag. 1!3) . 

E' tambem a minha modesta opinfüo, sastentada e· defendid·a da tribuna, 
antes do apparecimento do livro que ora cito. 

Bem me recorda que, por essa feita, <l.efenderam o mesmo principio alguns 
collegas, entre outros os Srs. Deputados Nicanor Nascimento, Annibal de To-
ledo e Alberico de Moraes. 

P elas razões expostas, submett0 ã consider.açã0 da Camara dos Depu-
i:ados este projecto de lei; 

O Congresso Nacional res<>lve ; 

Art. 1.0 A Constituição da Republica sõ poderá ser reformada por ini-
dativ{l- do Congres.so Nacional ou Q.as assembléas legislativas dos Estados . 
(Constituição, art. 90) . 

§ 1.o Considerar-se-ha proposta a refonma por iniciativa do Congresso 
N a cional, quando apresentada por lll)la quarta parte, pelo menos, dos mem-
bros de qualquer de suas Camaras (Const., art. 90 e § 1º pi"incipio). 
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§ 2.• Considerar-se-ha proposta a reforma por iniciativa das Assembléas. 
dos Estados, qua:ndo fôr solicitada por dous terços dellas, no decurso de mn. 
anno, representada cada uma pela maioria de seus votos. (Const., art. 90, 
§ 1°, in fine). 

§ 3.º Não será admittida pela Mesa da Gamara ou do Senado, como objecto, 
de deliberação, proposta de reforma da Constituição, contendo disposições., 
tendentes a abolir a ·fórma republicana federativa, ou a igualdade de repre--
sentação dos Estados no Senado. (Const., art. 9•0, § 4°). 

· § 4.0 A proposta dar-se-ha por acceita si, debatida em tres discussões, . 
fôr approvada por dous terços dos votos em uma -e em outra Casa do Con-
gresso. Em tal caso, · no anno seguinte, será novamente sujeita a tres dis-
russões e, approvada tambem por maioria de dous terços dos votos nas dua~. 

Camaras, será incorporada á Constituição como -parte integrante della, depois' 
de publicada. 

Art. 2.º Recebida a proposta, será· lida á hora do expediente da primeira. 
sessão, mandada publicar no or.gão official e distribuída em avulsos a todos' 
os membros da Camara em que houver sido apresentada. 

Paragrapho unico. A distribuição será feita dentro do prazo de 48 horas,_ 
contadas da publicação no Diario Official. 

Art. 3.0 Ultimada .a distribuição, eleger-se-ha uma Commissão especia1 
de 21 membros, um de cada Estado, inclusive o Districto Federal, á qual; log0> 
constituída, a Mesa enviará a proposta. 

§ 1.0 Para a eleição da Commis~ão especial da reforma constitucional, cada. 
Deputado ou Senador apresentará cedula contendo nomes de representantes. 
de 14 Estados, assegurada assim a representação das minorias. 

§ 2.º As vagas na Commissão iespecial serão preenchidas por eleição. Ha-
: Vendo mais de uma vaga, respeitar-se-ha o terço á minoria. 

§ 3.º A' Commissão especial. da reforma constitucional incumbe, dentro.. 
de um prazo nunca inferior a 10 nem superior a 30 dias, dar parecer sobre a 
proposta de. reforma e, nas mesmas condições, dentro ce cinco dias, sobre as' 
emendas offerecidas em cada . disoussão. 

4. 0 Si a Commissão exced\'lr os prazos sem apresentar pare_cer, será. 
virtualmente dissolvida, elegendo-se nova, da qual não poderão fazer parte os: 
que compunha:di a anterior. . 

§ 5.0 O . parecer _á proposta de reforma _será publicado- e distribuído con-
soante o estabelecido no art. 2°, :paragrapho unico e o parecer .ás emendas· 
poderá ser distribuído no mesmo dia da publicação no orgão official. 

§ 6.º O parecer deverá concluir opinando, fundam·entadamente, a favor-
ou contra a emenda ou emendas, não podendo a Commissão offerecer emenda8' 
novas nem substitutivo. 

Art. 4.º A Camara que estiver em trabalhos constituintes não poderái, 
em taes sessões, cogitar de outros projectos. 

Paragrapho unico. Durará cir1co horas a sessão em cuja ordem do dia. 
,figurar materia relativa á revisão constitucional, sendo protogavel si. em vo-
tação, at& · concluir:se a materia q,ue estiver sendo suffragada. 
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Art. 5.0 A proposta de reforma da Constituição apresentada por uma: 
<quarta parte dos membros de qualqrn;ir das Camaras do Congresso Nacional 
será considerada na propria sessão legislativa em que houver Jogar (Cons., 

.:art. 90, § 1"), ficando prejudicada si não fôr approvada, em todos os turnos, 
,nas duas Casas Legislativas. 

§ 1.º A proposta de reforma da Constituição solicitada no decurso de um 
,a.nno, por idous terços das assembléas legislativas dos Estados, será conside-
rada em a sessão legislativa do anno seguinte, competindo, em tal caso, a 

:iniciativa da discussão ao Senado Federal. 
Art. 6.º Após a devida divulgação do parecer, será incluída a proposta 

•em ordem do dia, para a primeira discussão. A proposta inicial terá tres 
·discussões, havendo uma quarta para as emendas offerecidas e approvadas na 
:2ª e na 3• discussões; e uma 5• para as emendas apresentadas e approvadas 
.nas 3• e 4•. 

§ 1.º A primeira ·discussão será apenas para o debate em globo e votação 
nominal por dous terços dos membros da Camara, onde a proposta foi apre-
sentada. 

§ 2.° Cada Deputado ou Senador poderá occupar a tribuna duas horas 
.nesse primeiro turno, sendo-lhe defeso apresentar emenda ou emendas. 

Art. 7.º Approvada, em primeiro turno, a proposta será, observado o in-
1'tersticio indispensavel de cinco dias uteis, dada em ordem ·do dia para segunda 
·discu ssão. 

§ 1.0 Sómente nas 2ª e 3• discussões é permittido apresentar emendas, 
.suspendendo-se, em tal caso, o debate por cinco dias para que a Commissão 
·especial se manifeste sobre e lias . 

§ 2.º Durante as 2• e 3• discussões poderão ser apresentadas emendas ás 
disposições da Constituição, ou emenda á proposta inicial de reforma. Para 
as primeiras é exigida a assignatura da quarta parte dos membros da Ca-
-ma,ra ou do Senado, permittindo-se que as segundas não contendo materia 
:nova, sejam assignadas por •qualquer membro do Congresso. 

§ 3.o As emendas, contendo materia nova radicada ás disposições da 
-Constituição, não affectadas pela proposta, só poderão ser apresentadas por 
-uma quarta parte, pelo menos, dos membros de qualquer das Camaras. 

Art. 8.0 A proposta de reforma da Constituição da Re:i;mblica será consi-
·oderada englobadamente na primeira e na terceira discussões, e os artigos, 
·paragraphos, numeros ou alineas, de per si, na segunda discussão. 

§ 1.0 Na primeira e na terceira discussões cada deputado tem direito a 
·falar durante duas horas, em uma ou em duas vezes, e na segunda poderá 
·falar .duas horas, de uma vez, ou dividindo esse tempo pelas varias partes da 
-proposição que deseja discutir. 

§ 2.0 O relator ou o membro da commissão especial que o substituir, re-
"Plicará a qualquer orador, nos prazos que cabem a cada deputado. 

§ 3.0 Nenhuma discussão será encerrada emquanto houver orador inscr!pto 
..çom direito á palavra. 

§ 4.0 O interstício mínimo e ind!spensavel entre votação e qualquer acto 
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ihicial da discussão subsequente da proposta de reforma da Constituição. 
será de 48 horas. 

Art. 9.º E' licito apresentar emendas á proposta de reforma da Constitui-
ção desde que não infrinjam o disposto n o § 3° <lo art. 1°, e obedeçam a<:> 
art. 70 e paragraphos. 

A'rt. 10. Para receber emendas ficará a proposta de reforma constitucional 
sobre a mesa durante dez dias uteis na 2ª e cinco dias uteis na 3" discussão. 

§ 1.º Em qualquer das discussões em que é facultado apresentar emendas, 
nenhuma será recebida pela mesa sem que esteja de accôrdo com a presente 
lei. 

§ 2.º As emendas serão lidas no expediente da sessão immediaita á termi--
nação do prazo para seu recebimento e enviadas á commissão especial. 

§ 3.º Toda emenda deverá ser redigida de fôrma a ser incorporada á pro-
post a sem depe ndencia de nova redacção. 

§ 4.º A emenda suppressiva de dispositivos da Constituição proporá a eli-
minação integral de um texto ou artigo. 

5.º A emenda modificativa deverá conter a alteração suggerida ao. 
texto ou artigo sob a forma de um substitutivo ao mesmo texto ou artigo. 

§ 6.0 A emenda additiva será um novo artigo a sei· incorporado á proposta. 
de reforma contendo materia não tratada nos demais artigos ou textos. 

§ 7.0 A mesa da Camara dos Deputados ou do Senado só acceitará emenda.. 
additiva , substitutiva, modificattva ou suppressiva - com a redacção de-

finitiva <lo texto, a1'tigo, paragrapho, numero ou alinea a que se reportar. 
§ 8.0 O parecer sobre as emendas de 2ª discussão, nesta e na 3ª approvadas, 

soffrerá uma discussão especiàl. 
§ 9.o O parecer sobre as emendas de 3• discussão, nesta e na discussão .es-

pecial approvadas, soffrerá mais Uflla segunda discussão especial. 
§ 10. Na discussão do parecer sobre as emendas de 2• e de 3ª discussões-

cada deputado só poderá falar ·uma vez e pelo tempo de uma hora. 
Art. 11. A votação da propost<t será sempre pelo processo nominal, emen-

da :por emenda, e quando esta contiver mais de um, artigo por artigo, só se 
considerando approvado o artigo pu a emenda que tiver a seu favor dous 
terços dos votos da totalidade dos lnembros de que se compõe cada Camara. 

Art . 12. No momento da votação só é permittida a palavra uma vez 
para encaminhai-a, pelo tempo improrogavel _ de · 15 minutos cabendo ao 
relator do parecer ou membro da c,ommissão, que em seu Jogar falar, o direito. 
de responder a cada orador. 

Art . 13. Os artigos <la proposta e as emendas rejeitados não poderão ser 
renovados. 

Paragrapho unico. Entendem-fie renovados não sô os que se apresentarem. 
com a mesma fórma, como tambe1n os que contiverem a mesma materia. 

Art. 14. Approvada a proposta em ultima discussão será pela m esa en--
viada á outra Camara, independe!fte de redacção final. 

Art. 15. Os artigos da propost11- adoptados pela Camara, que não obtiverem-
<lous terços de votos do Senado oµ vice-versa, serão considerados definitiva--
Ilfente rejeitado&, 
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Art. 16·. A proposta de reforma constitucional, iniciada em uma casa do 
• Congresso, será recebida pela mesa da outra e seguirá os tramites estabe leci-

dos nos artigos antecedentes. 
Art. 17. As emendas l?ropostas e adoptadas na casa revisora da pro-

}Josta serão n a Camara revistas, sujeitas ao estudo da Comrnissão Especial e 
com o parecer desta submetti~as ás tres discussões legaes, sendo consideradas 
a pprovadas as que obtiverem em seu f avor dous t erços dos votos em cada 
uma das discussões. 

Art. 18 .• <\\s emendas á Constituição, approvadas no primeiro anno pela 
Camara e pelo SenadG, serão postas em discussão qtlinze dias depois d.e c.on-
stituido o Congresso no anno seguint e, 

§ 1 .0 Nenhuma nova emenda nem a lteração alguma das emendas já appro-
vaÇ!as no anno anterior pelo Congresso, podei•á ser então acceita pela Mesa. 

§ 2.0 Nas tres discussõ•es a que é de novo submettida a proposta só se· 
poderá falar sobre . o que houver sido ado.ptado e sómente isto será votado. 

§ 3.0 Nas discu ssões a que allude o paragrapho anterior, cada Deputado 
ou Senador poderá fallar, em primeiro turno, duas horas por duas vezes; em 
segundo turno usará, s i quizer da palavra, em cada artigo e paragrapho pelo 
espaço de meia hora; e em t erceiro, durante duas horas . 

§ 4.0 A votação obedecerá ao disposto n@s arts . 11 e 12 desta lei. 
Art. 19 . Adoptada definitivamente a proposta de emendas ou reformai 

á Constituição, o Presrnente e ,Seoretarios da Cama1~a a pwblicação, conjun-
ctamente ·com o Presidente e ·r>ecretarios do . .Senado, na fórma do §, .3° do ar-
tigo ·90 da mesma Constituição. 

Art. 20. Todos os prazos marcados no capitulo respectivo são irreducti-
veis e improrogaveis, devendo mediar o intersticio de 48 horas sempre qu e 
não esteja marcado o inicio do acto a praticar-se, o que será a nnuncia do pelai 
Mesa . 

• <\rt . 21. Em tudo quanto não contraria r ás disposições especiaes desta lei, 
regularão a discussão da materia as disposições regimentaes referentes aos 
projectos de lei ordinaria. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 6 de Julho de 1925. - Aclolpho Bergamini. 

SESS.:\.O DE 27 DE JULHO 

Estabelece normas para o clebate ç a votação da provosta de reforma da 

Ccnstititição Na.oionctl; tenclo parecer da Convnussão àe JusNça, rnan-
nwndo archivar o projecto 

A' Commissão de Cons.t:iltuição e Justiça da Caimara dos Deputados foi 
enviado o projecto de lei, apresentado pelo 'Deputado Adolpho Bergamini, 
e·stabelecendo nórmas para o debate e a votaçãp da proposta de revisft·:i 
constitucional. 
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Est'lldando, como l'he c'llmpria, o assumpto, a Commissão de Consti:tui-
ção e J·ustiça chegou á condusã.o de que não :póde reCQmmendar -0 a.lludido· 
projecto á approvação da Camara, pelas seguintes razões: 

Elia ;pensa que fõra contrariar o · texto e o espirito claros da Consti-
tuição de 24 de Fevereiro autorizar-se a intervenção official do Poder Exe-
cuti'V'o no processo especial, e exclusivamente legislaitiivo, aité 1prescr~pto, 

para desdo'brar -se a acção do poder constituinte. 

Embora a referida Constituição, afastandoQ-se dos seus modelos ·norrte-
americano e argentino, haja conferido ao departamento legislativo ordinario 
funcções constituintes, não menos •certo ê que recusou, nas deliberações desta 
natureza, a intervençã.o do Poder 1Executivo a·utorizaida, aliás, n-0 processo 
ordinario de legislação, como elemento essencial do systema fundamental de 
e quiUbrio, ·contrapezo e coordenação dos .poderes vublicos. 

Ali!ás nesse parUcular outra nã.o é a interpretação dada ao respectivo 
:texto da constituição politica norte americana pela ilição dos seus mais au-
torizados commentadores, quando ensinam: "The President's approval of a 
p.,i.Jposeà amenàme~t is not requireà - The negative of the Presiàent ap-
vlies only to the orài!nary cases of legisZation; he has nothing to do wllth 
tre proposition or aàoption of amenàments to the constitution". Willoughby 
- On the constitution, v·olume 1°

1 
1§ 1226, ;pag. '520, Burgess - Political sci-

ence anà constitutional law, vol. 1º, pags 148. Bearà - American Gover-
n?nent, pags. 201. 

E muito log;camente assim ~ir.escreveu o nosso legislador constituinte, 
qu'.'er se encare a intervenção executiva limitada á interpretaçã o das formali-
dades constitucionaes· que devem ser observadas na apresentação, discussão 
e vatação da ,proposta de revisão ·constitucional, quer seja elila aprnciada oob 
o ponto de vista geral .da .converfi-encia O.as materias constantes dessa !Pro-
posta. 

No primeiro caso· a 'intervenção do Poder Executivo violaria o disposi-
tivo constante do n. 4 do paragrap:P,o untco do art. 18 do nosso estaitUJto 
politico, que confere e:colusivamente a cada ·camara .oom·petencia para "or-
gan~ar i0 seu regiTnento interno". 

Na segunda hypothese porque tendo instiit'llido o véfJ.J limitado, e, conse-
quentemente, prescrevendo que os projectos de lei commum, porventura, ve-
tados pelo Poder Executivo, poderiam .ser mantidos, si m·erecessem, a1lós 
isso, nova ap,provação legislat iva, por ·dous terços de votos, e sendo este o 
numero exaeotament.e exigido para a approvação da ·proposta de revisão con-
stitucional, certa.mente, essa PI'Oppsta, assim prestigiada ;por tal numero de 
snffragios, já teria, desde logo, 9 aipoio vktorioso e 'consagrado da maioria 
legalmente necessaria para des.t~·u:r o véto, ·que porventura se l•he oppu-
zesse. 
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A intervenção do Poder ·Executivo, nesse caso, seria inutil ou se effe-
_ctuaria por meio de véto absoluto, q·ue se ·não compadece com os princ1pios 
:tundamentaes do nosso regimen •polirtico . 

. Em verdade, de accôrdo COIJll os p uros prh_wi,pios do systema democrati-
oo, a funcção constituinte cabe essencialmente ao :povo .soberano, que, no 
regimen 11epresentativo de sua escolha, poderá delegal-a ou a 'Uma assemhLéa 
.constituin_te, como na Re1)Ublica Argentina, ou, em ulrtima analyse, l10 pro-
;prio Poder Legislativo ordinario, mas ad referendum de assem•bléas con-
:stituirutes ou das assembEéas legislativas locaes -ordinarias, consoa.nte as 
~ogicas exigencias do regimen federatiyo, tal cruno é ipraticado na Amerioca 
<lo Norrte . 

Em outros paizes, como na Suissa, adopta-.se obrigatoriamente a in-
:.stituição do - referendwm, - .pelo q ual o .povo é consultado direotamente e 
Tatirl'.ica ou repelle as deliberações adoptadas pela Assembléa Federal, quer 
.em certos assumptos de legislação ordinaria, quer em se tratando de re-
forma , -constitucional. 

Systema absol'Utamenrte opposto ·é praticado na Inglaterra, onde "o Ze-
JjÍ8lador é, na verdade, om.nipotente", como nos ensina o pubHcista francez 
Frar.queville ou .como conceitúa o inglez Dlcey, dizendo: "Não ha nenhuma 
Lei , que o parlament,o inglez não possa mudar: as Leis fiindamentaes são 
-alteradas pelo mesmo orgão e. ~ m.esmo modo que as outras leis, isto é, 
;pelo par-lamento, agindo, de accôrdo com os prO'cess,os seguidos pela legis-
iação commwm". 

Na America do Niorite a separação do :poder constituinte do poder or• 
dinario é um dos pri.ndpios fundamentaes de sua organização politica, con-
fomne ensinam os seus mais autorizados criticos. 

Entr.e estes o Duo de Noailles, em sua obra magistrA..J, ensina: "A se· 
!Paração do poder constituinte e do poder legislativo, um dos traços mais 
caraoteristicos e uma das disposições ca.pitaes das insti<buições americanas, 
foi, em origem, apenas, um expediente suggerido ipelas circumstancias a con-
:.servadores de boa vontade. ~pois os diversos Estados da União cónsagra-
11.·Dm essa distincção preciosa, admittindo-·a como princLPio e conservando-a 
como regra lnvariavel, 

São sempre convenções especiaes qiie recebem a missão de exercer o po-
.der const~tiilnte; ellas ficam inrteiramente extranhas ás questões da politi-
ca corrente, emq:uanto as [egislaturas, proseguindo paraHelamente sua f·un-
c~ãc habitual, limitam-se estrictament.e á discusão e votação das leis or· 
dinarias, 

Ainda em publicação recentlssima o pubHcista norte-americano James 
<larner ensina: "Os autores da consrtituição norte-americana estabeleceram 
-com cuidado .distincção entre o que se chaana poder constitwinte e poder le-
-Ji'.Íslativo, conf;ando cada qual a orgãos differentes", 
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•Entre nós este dogma, tão logi.co com a democracia, foi esquecido pelos 
nossos constituintes de 1891, que constituíram e addp.taram um systern.a de 
revisão dif1'erente, e conferiram :Poderes constituintes ao poder ord'.nario, 
sem o correctivo siquer .de pronunciamento de duas legislaturas sobre O· 

ol:ijecto da revisão. 

Todavia, estabelecera -claramente o processo de <1.presentação, dis-
cussão e votação da <proposta de revisão constitucional e hem assim as: 
condições de tempo e de materia essenciaes á sua vaUdade. 

Finalmente, subtrahiram ao !Poder E xecutivo a coIDJPeterucia que lhe 
é geralmente attm'buiiàa de promul.gar os textos de :leis e a colllfia:ram, em 
relação ao .aa revisão constitucional, ás Mesas do Congresso. 

Ora, nestas condições, é evidente que, si :r>rescrevermos em lei ais pha-
sea e.e formação <de revisão •constitucionaI, teremos .ae subordinar as noss:.rn 
deliberações, a esse respeito, a;o entendimento, á inte1ligencia, â. collabora-
ção. emfim, do Poder Executivo, ao qual foi recusada J)or dispositivo ex-
presso da nossa Constituição, a méra formalidade .ae promulgação do .texto 
da revisão. 

'l'ão claras se nos afiguram as principaes exigencias constitucionaes ~

acção do poder constituinte, que os seus detalhes podem ser rprescrio;>tos, sem, 
inconveniente, nos regimentos initernos das duas Casas do Parlamento, dis-
pensando, assim, a decretação de lei especial. 

Não importa, como se a!J.ega,, que o eminente Sr. Presidente da Repu-
blica tenha reunido no palacio de sua residencia official limitado numero de 
congressistas, seus ami.gos e admiradores, para acertar com estes as bas <:!i; 

da pro.posta de revisão constitucional. 
Quiz, assim, muito paitrioticamente, o honrado e preclaro Chefe da Na-

ção trazer â. obra legislativa cqnstituinte, em méro caraicter partic·ular, a . 
effi.cierute eollaboração .de suas idéas, filtradas pela sua longa experiencia 
de governo, inkiada em um dos grandes Estados da Federação Brasileira e 
continuada na direcção superior da agitada administração geral dá R epu-
blica . . Mas assim procedendo, cqmo méro estadista e cidadão a:>atriota, quiz. 
S. Ex., muito acertadamente, ad:optar, com o reconhecido ·prestigio de sua. 
~.utoridade [pessoal, um methodo efficiente e p•ratico de mai.s facilmente apu-. 
rar, sistematisar e hamonizar optniões differentes, ex·postas e pleiteadas em 
n1:a atmosphera sadia de respeito, persuasão e tolerancia, sob a qual 
cada ll.lm se sentiria em !Plena ,posse de sua Uberdade de opinião e de• 
cor..sciencia. 

Não ha, pois, como de boa fé se possa atacar essa fouvavel iniciativa. 
do Sr. Presidente da Republica, intervindo discretamente, e em caracter-
pa rUcular e aimigavel, na obra jngente, merit oria e ·patrioüca de coordenar-
a$ correntes de ideas em torno da reforma da 'l'lossa constituição política. 

E.eleva accentuar que o objecto de taes conferenc ias tem sido do conhe~ 
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cimento f!}uhlico pelas revelações da imprensa, interessando a .todos e vro-
vocamdo a ·criUca dos doutos, juristas, professores, scientistas, advogados e 
pub1i!cistas que se manif'estam livremen1e sobre multilplas questões indi-
,cada:s como o"bjecto da esperada revisão constitucional. 

Além das considerações que ficam acima expostas, verifiicou a Com.-
missão de Constituição e Justiça q:ue a maioria das a;>rovidenci'as constan-
tes <lo projecto, em ap"reço, J1á foram adoptadas ipela Camara dos De-
purt:ados, em sessão do anno passado, e já se acham, incorporadas ás pres-
cripções do seu regimento ;Ln terno • 

.A;penas duas medidas indicadas n o mesmo [>rojecto n ão constam deste 
regimento, 'Precisamente, por terem sido, na supracitada ses:;,ão, rejeitadas 
pela Camara . 

. A !primeira é re-lativa á d'aculdade de cada LDeputado apresentar indi-
vidualmente em,endas, 1I1ão contendo materia nova, 3iO objecto de artig0s 
constantes da proposta de revisão constitucional. Esta interpretação liberal, 
alvitrada e sustentada ipor varios Deputados, inclusive pelo reJaitor deste 
parecer, eµi. a sessão do anno passado, não logrou ser adoptada e a;pprovada 
rpela ma!ior ia da Camara, a ·qual, ·por grande differença de v;o.tos, se pro-
nunciou em favor da doutrina opposta, constante da :Proposta de resolução, 
e pela quail as emendas, de qualquer natureza, apresentadas aos artigos 
da ,pro1JOsta da revisão ,constitudonal, só poderão ser aoceitas ipela Mesa:, 
q ua n do forem subscriptas pela quarta (['.>ar te dos membros da Camara. 

Como se sa:l::Je, esse numero de subscriptores de emendas é justamente 
o minimo exigido pelo dispos:tivo cons1itucional que [>revine as condições de 
qm• se deve revestir a ,Ji)ro.posta de r evisão para ·peder ser acecita e <!11s-
cuUda. 

A Commissão de Constituição e J ·ustiça :])ensa que já tendo sido esse 
assumpto amplamente debatido nesta Camara, que, /I)Or grande maioria de 
votos, na sua :ultima e recente sessão, a n n ua l, lhe deu a soluçã·o ora icon-
stante do seu [Regimento I nterno, nenhuma conveniencia :ha em submettel-o, 
de novo, a debate, para receber, certamente, a mesma solução. 

Demais ella julga esse aspecto particular da questão absolutamente sb-
cundario em face das prescri:pções co.nst':tu c:iionaes que exigem apenas de 
·modo e:l!'J;>resso e claro que a •proposta inicial de revisão seja :prestigiada 
cem a assignatura de congressistas em numero nunca inferior á quarta 
iparte da totalidade dos membros de qualquer das Camaras e que a sua 
a!['.Jprovação se faça mediante ·os suffragios ou votos expressos de clous ter-
·çus idos deliberantes ou re;presentantes em <:ada Camara. 

!Por isso mesmo é sa:bia a disposição regimenta l que exige as votações 
'llOnün aes, porquanto estas offerocem a facilidade da verificacão do nu-
unero de votos, porven1ura apurados, e1n confronto com o exigido expres-
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aipprovação def'.nitiva da proposta de 

Assim, respeitadas que sejam aque!Jas duas condições essenciaes con-
cernentes á in'iciação .e á approvação, e mais as tres discussões, em cada 
Camara, a limitação da materia que é objecto da revisão e a a;pprovação da 
proposta. em duas sessões Iegisla<tlivas differentes, observadas· ficarão Ln-
teiramente as exigencias constitucionaes para completa validade legal da . 
r~visão, ·porven:tura, decretada. 

Tudo mais que se '.POSSa admitt!r 'a tal res:Peito será maJteria 'reguJa-
merutar_ secundaria de detalhe que, por ·mais utH que seja, ·não affecta 
áquellas exigencias constitucionaes, podendo ser !Provido de modo diife-
rente nas duas Casas do Parlamento sem ameaçai:'. a efffoiencia da aicção 
constituinte. 

Quánto á segunda medida innovadora constante do alludido .projecto e 
relativo· ao quorum sobre que devem incidir os dous terços de votos exi~dos 
pela Constituição, para a a;p;provação da proposta de revisão, a Commissão-
de Justiça ainda menos incl'i.nada se acha a recommendal-a, porque, além 
do mais, vê q·ue, neste particular, a iilterpretação firmada pelo Senado e 
constante do seu Rlegimento Interno é inteiramente identice. á que foi 
ado.ptada ipela ~amara dos Depurados .. 

Em· vista das consideraçõe que acabam de ser desenvolvidas, a 
Commissão de Constituiçã-0 e J p.stiça é de parecer que seja archivado o 
p:·ojedo do Deputado Sr. Ado1J{ho Bergamini, estabelecendo normas ;para 
a discussão e votação da propo11ta de ;revisão constitucional. 

Sala da Commissão de Constituiçãg e J ·ustiça, 23 de Julho de 19.25. -
Ma':!.Jel Villaboim, Presidente. - J.oão Santos, Relator. - Annibal B. To-
l edo, com restricções . - Franc~co Campos. - Rego Barros. - Francisc0< 
Valladares. - Ra1tl Machado, 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Emendas á 

SESSÃO DE 3 DE JULHO DE 1925 

ConsUtukão da 
Unidos do 

Republica 
Brasil 

dos 'Estados 

Nós, os representanüis do Povo Brasileirq, i:eunidos em Congresso Con-
stituinte, para organizar um regimen livre e democratico, estabelecemos, de-
cretamos e promulgamos a seguinte 

Constituição da Republica dos Estado& Unidos do Brasüt 

TITULO I 

Da organização federal 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.º A Nação Brasileira adapta 
<Como fórma de governo, sob o regi-
men r epresentativo, a Republica Fe-
derativa, proclamada a 15 de Novem-
bro de 1889, e constitue-se, por união 
perpetua e indissoluvel das suas an-
tigas provincias, em Estados Unidos 
.do Brasil. 

Art. 2.° Cada uma das antigas pro-
vincias formará um Estado, e o an-
tigo munici1)io neutro constituiriá o 

'Districto Federal, continuando a ser 
a capital da União, emquanto não se 
:d er execução ao disposto no artigo se-
guinte. 
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Art. 3°. Fica pertencendo â Uni[~. 

no planalto central da Republica, uma 
zona de 14.400 kilometros quadrados, 
que será opportunamente demarcada, 
para nella estabelecer-se a futura Ca-
pital Federal. 

Paragrapho unico. Effectuada a 
mudança da capital, o actual Districto 
Federal passará a constituir um Es-
tado. 

Art. 4.0 Os Estados podem incorpo-
r ar-se entre si, subdividir-se, ou des-
membrrur-se, para se am.nexar a. outros; 
ou formar n.ovos Estados, mediante 
acquiescencia das respectivas assem-
blêas legislativas, em duas sessões an-
IJ1uas successivas, .e appravação do con-
gresso Nacional. 

Art. 5.0 Incumbe a cada Estado pro-
ver, a expensas proprias, as necessi-
dades de seu governo e administração; 
a União, po.rêm, pi;-esta,rá soccorros ao .. 
Estado que, em caso de calamidade 

1 publica, os solicitar. 
Art. 6.0 O Governo Federal não po-

derá intervir em negocios pecu1'.ares 
aos Estados, salvo: 

1º, para repellir invasão estrangeira, 
ou de um Estado em· outro; 

2º, para manter a fórma republipana 
federativa; 

3°, para restabelecer a ordem e a 
tranquillidade nos Estados, á req"flisi-
ção dos respectivos Governos; 

EMENDA N. 1 

Srubstitua-·se o n. 2° do art. . iiº da. 
. CdnsU.tuição, pelo seguinte; 

"·2° ·- Para assegurar a integirida-
. de nacional e manter o respeito aos. 
princípios constitucionrues da União.,,. 

EMENDA N. 2 

Substitua-se o n. 3° do ar.t. 6° da. 
Constituição, pelo seguinte: 

'"3° - Para garantir o livre exer-
cício de qua_lquer dos poderes publicos 

. estaduaes, quando seus legítimos . re-
presentantes solicitarem o auxilio fe· 
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4º, para assegurar a execução das 
leis e sentenças federaes. 

Art . 7.º E' da competencia exclusiva 
da União decretar: 

1°, impostos sobre a importação de 
procedencia estrangeira; 

2°, direitos de entrada, sahida e es-
tada de navios, sendo livre o com-
mercio de cabotagem ás mercadorias 
nacionaes, bem como ás estrangeiras 
que já tenham pago imposto de im-
portação; 

3º, taxas de sello, salvo a restricção 
do art. 90, § '1°, n. 1; 

4°, taxas dos correios e telegraphos 
fedei'aes. 

1.º Tambem compete pri:vativa-
mente á União: 

1°, a instituição de bancos emisso-
res; 

2°, a creação e manutenção de al-
fandegas . 

2.º Os impostos decretados pela 
União devem ser u niformes para to-
dos os Estados. 

3.º As leis da União, os actos e as 
sentenças de suas autoridades serão 
executados, em todo o paiz, por func-
ciona.rios :llederaes, poclendüj, , todavia:, 
a execução das primeiras ser confiada 

15 

dera!, e para, independent.e de .prov.q-
cação, respeitada a exist~ncia delles. 
d;ebellar a guerra -cviil . " 

E!dENDA N. 3 

Sul>stitua-se o n. 4° do airt. 6° da 
Constituição, -pelo segui,nte : 

"4° - iPara asseguraT a exeC'Ução 
das leis e sentenças d'ecleraes, e par;; 
reorganizar financeiramente o Esta-
do, cuja incapacidade para a v ida a u-
tonoma se demonstrar pela cessação 
de ·pagamentos de sua d'ivida funda-
da, por mais de dous annos. " 
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aos Gov·ernos dos Estados, mediante 
· annuencla destes. 

Art. 8.0 E' vedado ao Governo Fe-
deral crear, de qua}quer modo, dlstln-
cções e preferencias em favor dos por-
tos de uns contra os de outros Es-
tados . 

.Art. ·9.º E' da cmnpetcncla e;x:clu" 
, siva dos Estados decretar impostos: 

1°. Sobre a exportação 0de mercado-
_ rias de sua propria producção; 

2°, Sobre immoveis ruraes e u.rba-
. ~os; 
_ .3º. Sobre transm!ssão, de pro.prieda-
dade; 

4o. Sobre industrias e profissões. 
§ 1.0 Tambem ·compete exclusiva-

mente aos Estados decretar: 
1°. Taxa de sello quanto aos actos 

emanados de seus respectivos gover-
nos e negocios de sua econo~a; 

2º. Contribuições concernent€,S ao~ 

seus telegraphos e correios. 
§ 2.0 E' isenta de impostos, no Esta-

do p9r onde se exportar, a producção 
dos outros Estados. 

§ S.0 ·Só é licito a um Estaqo tri-
butar a importação de mercadorias es-
trangeiras, quando destinadas ao con-
sumo no seu territorio, rever.tendo., 
porém, o producto do imposto para o 
Thesouro Federal. 

§ 4.° Fica salv~ aos Estados o ~ di-
reito de estabelecerem linhas tE1legra-
phicas entre os diversos pontos d~ seu3 
territorios, e entre estes e os de putros 
Estados que se não acharem servidos 
por Unhas federaes, podendo a UniãQ 
desaproprial-as, quando fôr qe in-
teresse geral . 

.Art. 10. E' prohibido aos E13tados 
tributar bens e rendas federaes o·~t ser-

EMEND4, N. 4 

Supprlma-se o § 3° do art. 9° da 
·Oonstituição. 
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viços a cargo da União, e reclpro.:a-
mente. 

Art. 11. E' vedado aos Estados 
como {L União: 

1°. Orear iro.postos de transito pelo 
territorio de um Estado, ou na passa-
gem de um IJB.l'a outro, sobre produ-
ctos de outros Estados da Republtca. 
ou esbrangeiros, e, bem assim, sobr·~ 

vehfoulos, de terra e agua, qUie os tran-
sportarem; 

12°. Esta;belecer, subvencionar, ou 
embaraça!' o exercício de cultos reli-
giosos; 

3º, prescrewr leis retroactivas. 

Art. 12. Além das fontes de réceifa 
discriminadas nos arts. 7° e ~º. ê li-
cito á. União, como aos Estados, cumu-
lativamente ou não, crear outras 
quaesquer, não contravindo o dis-
posto nos arts. 7°, ·~·º e 11, n. 1. 

Art. 13. O direito da União e do:> 
Estados de legislarem sobre viação 
ferrea e navegação interior seril re-
gulado por lei' tederaL 

Patagrapho unice. A navegai;;ão de 
.c~botagem serâ feita 'por navios na-
donaes. 

Art. 14. As forças de terra e mar 
,são instituições nacionaes permanen-

.Subst1tua-se o n. 1 do art. 11 da 
Constitu~ção, pelo seguinte: 

"1.º - Decretar Impostos de tl'ansl-
to por um Estado QU na· passagem de 
um para outro, sobre product~ de ou-
tro Estat1o ou extrangeiros, ou sobre 
quaeaquer veh.Jculos <JU animaes que; 
os rtransportarem, assim como impos-
tos sobre productos de um Estado no 
t er.rltorio de outro." 

EMENDA N. 6 

Substitua-se o art. 12 da Constitui..; 
cão; or>elo seguinte: 

"Art . . 112 - Á.lém das fontes de re-
ceita discrlminádas n<Js artigos 7° e 9º, 
é licito â Un'ão e aos Estados, cumu-
lativamente QU nã:o, crear quaesquer 
outras, lndusive impostos sobre a xen-
da, não contravindo nenhu;m di.spÔsi-
tivo desta Const itulç5io . 

Paragrapho untco. O Imposto fe-
deral de renda .não inc:dirá. sobre os 
venc:Jmentos <los funcci<marios esta-
doaes e muhiclpaes; nem o estad.oal 
sobre os vencimentos. d'os funccion:t-
rlos da União." 
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tes, destinadas á defesa da patria no 
exterior, e á manutenção das leis no 
interior. 

A força armada \'\ essenc.ialmente 
obediente, dentro dos limites da lei, aos 
seüs superlor.es frlterirchicos, e 'abri ~ 

gada a suste'rífàr ·as instituições •cohc 
stitu cionaés. 

Art. 15. São o'l·gãos da soberan ia 
nacional o Poder Legislativo, o Exe-
cutivo e o Judiciari'o , harmcmicos ·e in-
depend•mtes ent:re sL 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 16. O Poder Legislativo é exer-
cido pelo ~ongresso Nacional, com a 
sancção do Presidente da Republica. 

§ 1.º O Congresso Nacional cCJilí!-
põe-se de dous ramos: a Camara. dos 
Deputados e o Senado. 

§ 2.º A eleição para Senadores e 
Deputados fa r--se-á . simultaneamente 
em todo o pa iz. 

§ 3.0 N inguem pôde ser, ao m esmo 
t empo, Deputado e .Senador. 

Art. 'l. 7 . O Congresso reunir-se-fi. 
na CaTJital Federa:!, independente-
m ente de convocação, a 3 de Ma ia de 
cada anno, si a lei não designar ou-
tro dia, e funccionará quatro mezes da 
data da abertura. podendo ser proro-
gado, adiado, ou convooo.<lo extraordi-
nariamente. 

§ l.º Só a o Congresso compete deli-
berar sobre a prorogação e adiamentp 
de suas sessões . 

§ 2.° Cada legislatura durará tres 
annos . 

SulJsti tua-se 0 • amt. 17 da Const itui-
ção, pelo segU"1ate :. 

"A.rt. 17 . Independente de convoca-
ção, a 3 de Maio, r eun:r-se-ha, annu-
almente, o Congresso, na Capital Fe-
deral, ou, em caso de impossil:/ilida-
de absoluta, verificada nelas .l\fosas de 
ambas as Camaras, no lugar que ellas 
c1mju·n'bamente desig-nare m; ;e .funcoic-
n ará q11a1lro mezes do dia da abertu- . 
Ta, podendo ser convocado extraordl- , 
naria:meIJJte e '})rerogadas ou adiadas 
as sUa'S se·ssãe·s" . 



'§ 13° . O Governo do Estado em cujn 
1represen tação se der vaga, ·por qual-
•quer causa, inclusive renu ncia, man-
raará immediatamente proceder a novo 
•eletçã:o. 

Ar;t. 18. A Camara dos Deputados 
<e o Senado trabalharão separadamente 
ce, <quando não se resolver o contrario 
por maioria de votos, em sessões pu-
iblicas. As deliberações serão tomadas 
iPor ·maioria de votos, achando-se pre-
osente em cada uma das Cama.r as a 
rrn;;>i<Jria absol~lta de s eus membros. 

'Faragrapb0 umko . A cada uma das 
.Camaras compete: 

·verificar e reoolilhecer os poderes de 
seu s membros; 

ieleger a sua Mesa; 
·organizar o ·seu. regimento interno; 
:regular o serviço de sua policia in-

terna; 
:nomear os empregados de sua Se-

creta.ria . 

:A.rt. 19 . Os Deputados e Senadores 
'são inviolaveis por suas opiniões, pa-
lavras e votos, no exercício do rnan-

•dato. 
Art. 20. Os Deputados e os S<Jna-

<dores, desde que tiverem recebido di-
:ploma a.t ê á nova eleição, não poderão 
:sei· presos, nnm processados criminal-
;mente, sem prévia licença ele sua Ca-
;rnara, salvo caso de flagrancia em cri-
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EMENDA N. 8 

Substitua-se o art. 1 ~ da Con~t - ~ul

ção, pelo seguinte: 
"Art. 18 . Salvo para a):Jrir e en~r:

rar lj, sessão legislativa e apurar ~ 
eleição do Presiqente p.u Vice-Presi-
dente . da Republ4ca, o'!- -~-l~ws poi:i-
s~ . a Camara e o l:lenado fa·abalhq,rão 
sep,aradamente, e , quando o col}-tnwio 
se n.iio ~solv.er, em sessões p'ubUcas. 
As delil:ierações s erão toma.das poI" 
maioria de votos, presente em cada 
uma das Camaras mai:s de metade de 
seus membros. " 

_EM.}>NDA N . 9 

,Substitua-se a u)timq, _alínea do pa.-
ragrapho unico elo art. 18 dít Consti,. 
tuiÇ,ão, p_elo seguiµte: 

"nomeár os empregados de sua Se,. 
ereta.ria, fixados por le i o nymerq e 
os venciment·os respeotivos." 
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me inafiançavel. Neste caso, IE>vado 
o processo até pronuncia exclusive, a 
autoridade processante remE<tterá os 
autos á Camara respectiva, para r e-
solver sobre a procedencia da accusa-
ção, si o accusado ·n ão optar pelo j ul -
gamento immediato. 

Art. 21. Os memb!'os das duas Ca-
maras, ao tomar .assento, contrahirão 
compromisso formal, em sessão publi-
ca, de bem cumprir os seus deveres. 

Art . 22. Durante as sessões ven -
cerão os Senadores e os Deputados um 
subsidio pecuniario igual, e ajuda de 
custo, que iserão fixados piela Con -
gress~ no fim de cada legislatura, 
para a seguinte. 

Art. 23. Nenhum membro do Con -
gresso, desqe que tenha sitlo eleito, 
poderá celebrar contractos com o Po-
der Executivo, nem delle recehE·r com -
missões ou empregos remun3l'aclos. 

§ 1.0 Exceptuam-se desta prohiblçlh1 1
: 

1 º, as missões diplomaucas; 
20, as comrn;issões, ou commaJndo!i 

militares; 
3°, os cargos de accesso e as pro-· 

moções legaes. 

§ 2.0 Nenhum Deputado ou Senador1 
porém, poderá ac·ceitar no1ne'.l.Gão par:+ 
m·issões, 1con1missões, ou comn1a·ndo, de 
que tratam os ns. 1 e 2 do paragra-
pho antecedente, sem licença da. re>:-
pectiva Ca mara, quando da ac.~eitaç·1o 

r esultar privação do exercício das fun-
cções legislativas, salvo nos c2.sos de 
guerra ou naquelles em qu e a honra 
e a integridade da União se acha1·em. 
empenhadas. 

Art . 24. O Deputado ou Senador 
não pôde tambem ser presidente 011 

fazer parte de di rectorias de banem., 
companhias, ou emprezas, q ue gozem, 
dos favores do Governo F~d~al , d~fi-. 

n,idqs ejll l~j, 
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Paragrapho unico . A inobservancia 
dos preceitos con tidos neste artigo e 
no antecedente importa perda do man-
dato. 

Art. 25 . O mandato legislativo é in -
compatível com o exercício de qual-
quer ou tra f uncção durante as sessõeo;, 

iArt. 26 . São condições de elegib11!· 
dade para o Congresso Nacional : 

1°, estar na posse dos direitos de ci-
dadão brasileiro e ser alistavel como 
eleitor ; 

2°, para a Camara, ter mais de qua-
tro annos de cidadão brasileir o, e para 
o Senado mais de seis. 

Esta disposição não compreh en de Of! 
cidadãos a que se refere o !1 . 4 do 
art. 69. 

Art. 27 . O Congresso decbrar:i, em 
lei especial, os casos de incompatibili-
dade eleitoral. 

CAPITULO II 

DA CA~1ARA DOS DEPUTADOS 

Art. 28. A Camara dos Deputados 
compõe-se de represen tantes do povo 
eleitos, pelos Estados e pelo Districto 
Federal, mediante o suffragio directo, 
garantida a representação da m inoria. 

§ 1.0 O numero dos Deputados serâ. 
fixado por lei em proporção qu e n ão 
excederâ. de um por setenta mil ha-
bitantes, não devendo esse n umero ser 
inferior a quatro por Estado. 

Ec.!ENDA N. 10 

.Substitua-se o n. 1° do art. 26 da 
Constituição, pelo seguinte: 

"1° . Estar no gozo dos direitos de 
cidadão brasileiro e ser alistavel como 
eleitor." 

EMENDA N. 11 

Substitua-se <J n . 2° do art. 26 da 
ConstHu ição, pelo seguinte: 

"2°. Para a Camara, ter n1ais de 
dez annos de cidadão bras:.Jeiro, e pa-
ra o .Senado, se1· brasileiro nato. " 

E:víENDA N. 12 

.Substitua-se o § 1° do ar.t . 28 da 
Constituição, pelo seguin te : 

"Paragrapho unico. O nmn~ro de 
Deputados s~ fixado .por lei, em 
proporção que não exceda de um po1' 



~ 2.0 Para esse fim mandará o Go-
verno Federal proceder, desde já, ao 
recenseamento da população da Repu-
blica, o qual será revisto decennal-
mente. 

Art. 29. Compete á Camara a ini-
ciativa do adiamento da sessão legis-
lativa e de todas as leis de impostos, 
das leis de fixação das forças de terra 
e mar, da discussão dos projectos of-
f.e.recidos p.e1o P.ode.r iExecutivo, e a de-
claração da ptocedencia, ou improce -
dencfa, da accusção oeontra o Plresi-
dente da Republica, nos termos do ~r
tigo 53, e contra os Ministros de E)s-
tados, nos crimes connexos com os do 
Presidente da Republica. 

CAPITULO III 

DO SENADO 

Art. 30 . O Senado com1Jõe-se de çi-
dadãos ·elegíveis nos termos do art. :j 6, 
e maiores de 35 annos, e em numero 
de tres Senadores por Estado e tres 
pelo Districto Federal, eleitos pelo 
mesmo modo por que o forem os 
Deputados. 

Art. 31. O mandato de Senador du-
ra.rã nove annos, renovando-se o Se-
tiado pelo terço, triennalmente. 

Paragrapho unico. O Senador eleito 
em substituição de outro exercerá o 
mandato pelo tempo que restava flº 
substituído. 
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150. 000 Jrn.l:.'itantes, não se podendo di-
minuir a representação actual dos 

EstaéLos e d.o Disotr·ioto lfotlerai ., • 

E1'IENDA N. 13 

Suppr'.ma-se o § 2° do art. 28 da 
Constitu ição . 

EMENDA N. 14 

Substitua-se 'O a.rt . 29' da Constitui-
ção, pelo seguinte: 

"Art . 2-9. Compete á Camara a ini-
ciativa das leis de impostos, da fixa-
ção das forças de mar e terra, da dis-
oussão dos projeot•os offerecidos pelo 
Poder '.Executivo, e do adiameruto da 
sessão legislativa; bem com'O a decla-
ração da p.rocedencia, ou improoeden-
cia, da accusação contra o Presiden-
te e o Vice-Presidente da Republica 
e os Ministros de Estado co-réos nos 
crimes de que o primeiro fôr aoc.usa-
dr". 
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Art. 32 . O Vice-Presidente da Re-
publica será o ·Presidente do Senado, 
onde só terá voto de qualidade, e será 

:Substituido, naJS ausEindas e impedi-
mentos, pelo Vice-Presidente da m es-
ma Cam:ara. 

Art. 33. Compete privativamente ao 
Senado julgar o Presidente da Repu-
blica e os demais funccionarios fe-

-0.eraes designad.os pela !Constituição; 
nos termos e pela fórma que ella pre-
screve . 

§ 1.0 O Senado, quando deliberar 
como tribunal de justiça, será presi-
dido pelo Presidente do Supremo Tri--
bunal F ederal. 

§ 2.º Não proferir~ sentença con-
demnatoria, sinão por dous terços dos 
membros presentes. 

§ 3.0 Não poderá impor oi.1tras pe-
nas mais que a perda do cargo e a 
incapacidade de exercer qualquer ou-
tro, sem prejuízo da acção da justiça 
·ordinaria contra o condemnado. 

CAPITULO IV 

DAS AT'l'RIBUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 34. Compete privativamente ao 
•Congresso Nacional: 

lº, orçar a receita, fixar a despeza 
f ederal, annualmente, e tomar as con-
-tas q.a receita e despeza de cada exer-
·Cicio financeiro; 

2°, a utorizar o Poder Executivo a 
contrahir empr estimos, e a fazer ou-

·tras operações de credito; 
3°, legislar sobre a divida publica, e 

estabelecer os meios para seu paga-
= ento; 

4°, regula r a arrecadação e a distri-
1mição das rendas federaes; 

EMElNDA N'. 15 

Substitua-se o n. 1 do art. 34 da 
Constituição, p elo seguinte: 

"1 º . Orçar, annualmente, a R eceLta 
e fixar, annualmente, a Despeza e to-
mar as contas de ambas, ri-elativas a 
cada exercicio financeiro, prorogado o 
órçamento anterioT, quando até 15 de 
Janeiro não est !ver ·O novo em vigor". 
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5°, r egula r o comrnercio in tern acio-
nal, bem como o dos Estados entre si 
e com o Districto Federal, alfande-
gar portos, crea r ou suppr imir entre-
postos. 

6°, legislar sobre a navegação · dos 
rios que banhem m ais de um E stado, 
ou se estendam a territorios estran-
geiros; 

7°, determinar o peso, o valor, a in-
scripção, o typo e a denominação das 
moedas; 

8°, crear ba n cos de emissão, legis-
lar sobre ella, e tributai -a; 

9°, fixar o padrão dos pesos e m e-
didas ; 

10, r·esolver definitivamente sobre os 
limites dos Estados entre si, os do Dis-
tricto F ·ederal, e os do t erritoriq na-
cional com as n ações limitrophe13 ; 

11, autorizar o Governo a declarar 
guerra, se não tiver logar ou malo-
grar-se o r ecurs o do arbitramento, e 
a fazer a paz; 

12, resolver definitivamente sobre os 
t ratados e convenções com as n1J.ções 
estrangeiras; 

13, muda r a capital da União; 
14, conceder sulbsidios aos Estado;:;, 

n a h ypothese do art. 5°; 
15, legisla r sobre o serviço dos cor-

reios e telegraphos f ederaes; 
16, adaptar o regimen conve11iente 

á segurança das fronteiras; 

E)IENDA N. 16 

Substitua-se o n. 5 do a1-t. 34 da 
Constituição, pelo seguiIJJte: 

"5°. L egislar sobre o cummei·cio ex-
terior e jnterior, podendo autorizar as 
limitações exigidas pelo bem pul:ilioo, 
e sobre o alfandegamento de' por tos 
e a creação, ou su ppressi:!o, de entre-· 
postos ." 

E MENDA N. 17 

.Substiotua-se o n. 6 do a rt. 34 d:íl 
Constituição, pelo seguinte: 

"6°. L egislar sobre ·O uso e a nave-
gação dos dos e lagos que banhem 
mais de um Estado ou se estendam a. 
territorio extrangeiro." 
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17, fixar annualmente as forças de 
t erra e ma_r; 

18, legislar sobre a organização do 
Exer c1'to e da Armada; 

19, conceder ou negar passagem a 
forças estrangeiras pelo territorio do 
paiz, para operações militares ; 

20, mobilizar e utilizar a Guarda Na-
ciona l ou milida cívica, nos casos pre-
vistos pela Constituição ; 

21, declarar em estado de s itio um 
ou mais pontos do territorio n aciona l 
n a emergencia de aggressão por forças 
estrangeiras ou de commoção interna , 
e approvar ou suspender o sitio que 
h ouver sido declara do pelo Poder 
Executivo, ou seus agentes responsa-
v eis , na ausencia do Congresso; 

22, regula r as condições e o pro-
cesso da eleição para os cargos fe-
deraes em todo o paiz; 

23, legisilar sejbre o cqreito civil, 
commercial e crim inal da Republica e 
o prqcessua l da justiça federa l; 

24, estabelecer leis u niformes sobre 
n atura lização; 

25, crea.r e suppr imir empregos pu-
blicas federaes, fi xar-lhes as attribui-
ções, e estipular-lhes os vencimentos.; 

EME::-.:DA N. 18 

.Substitua -se o n. 17 do art. 34 da 
Constituição, pelo segu inte : 

"17 . Fixar, annualmente, as forças 
de terra e m ar, p.rorogada a fixação 
anterior q·uando até 1'5 de Janeir.o n ão 
estiver a nova ·em vigor." 

E MENDA N . 19 

S upprima-se o n . 20 do a1·t. 34 da 
Constituição. 

E ME:-!DA N . 20 

Substit ua -se o n. 24 do al't. 34 da 
Constituição, pelo seguinte: 

"24 . Legisla r sobre naturaliza ção". 

E:MENDA N . 21 

SuVst;tua-se o n. 25 do art. 34 da. 
Constituição, pelo seguinte: 

"25. Crear e supprimir todos os em-
preg.os prub!ic{)s federa es e fixar-lhes. 
as attribuições .e {)S ve ncime n t os . "· 
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~6. organizar a justiça federal, nos 
""termos do art. 55 e seguintes da se-
cÇ;ão III; 

27, c"onceder amnistia; 
28, commutar e perdoar as penas 

impostas, por crime de responsabili-
~dade, aos funccionarios federaes; 

29, legislar sobre terras e minas de 
J)ropriedade da União; 

30, legislar sobre a organização mu-
nicipal do Districto Federal, bem como 
sobre a ;policia, o ensino superior e os 
demais serviços que na Capital ferem 
reservados para o governo da União; 

31, submetter a leglslaçiiio especial 
QS pontos do territorio da Republica 
n ecessarios para a fundação d~ arse-
naes, ou outros estabelecimento~ e in-
stituições de conveniencia fe~ral; 

32, regular os casos de extradicção 
entre os Estados; 

33, decretar as leis e resoluçqes ne-
cessarias ao exercício dos poderes que 
pertencem á União; 

34, decretar as leis organica.s para a 
execução completa da Constituição; 

EMENDA N . 22 

Substitua-se o n. 29 do art. 31 da 
' Constituição, pelo seguin:te: 

" .29 . Legislar sobre o trabalho." 

EM!j:NDA N . 23 

Subst'.otua-se -0 n. 30 do art. 34 da 
Constituição, ·pelo seguinte: 

"30. Legislar sobre a organização 
mµnjcipal do Districto lFederal e .so-
bre ns serviç9s ahi reservados em lei 
para o Governo da União. " 

EMENDA N . 24 

Accrescente-se ao art. 34 da Con-
stituição o segu·'. nte: 

"36. Legislar s.ol:ire ·o ensino supa-
·rior e secu nclario, não podendo por lei 
esp.ecial conceder faiouldacles ou favo-
res a institutos que n ão se sujeitem 
âs prescripções da lei commum ." 

E ME:-IDA N. 25 

Accre.scente-se ao art. 34 da Con-
sütuição o seguJnte: 

"37. L egislar sobre licenças, apo-
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1f5·, prorogar e adiai' suas s-essões. 
Art. 35. Incmnl:ie, outro•sim, ao Con-

,gresso, mas n ão privativamente: 
1 º, velar na guarda da Constituiçã!'l 

'e das leis, e providenciar sotJre as ne 7 

c essidades de caracter fedêral; 

2°, a nimar, no pa i-z, o desenvolvi-
mento das lettras, artes e s~iencia1:1 , 
'bem como a hnmigração, a agricultura, 

. . 
sentad'orürs· e r·efbrm as não as p!:r-· 
dendo conceder nem: a lter.ar. · por leisf 
espe-ciaes: .. ,,. 

EMENDA< ~.. 2.6 . 

Accresc<0nte-se ao all:t .. _3.4 da Con- · 
sUtuição o seguinte: 

" 38 . Legisla·r sobre· a: administração · 
dos territo•rios qu_e serão suje<tos di-
:recta e immediata:mente ao Poder" 
Execuili vo . " 

EMENDA, N ••. 27 

-A.ccrescente -se aio µ,rt. 34 da Çon- , 
stituiçii.o o segud!Jlte :. 

"39. Decretar a -i·BterveIJ.ção J'!OS Es- , 
t ados para manter o respe ito aos p·rin- · 
'cipios constituciünaes da un:ão (ar- · 
ügo 6°, n. 2); para decifür d a 1egiti- · 
:midade de poderes; em caso de dua -
lidade (art. 6°, n. 3), e -para reorga - -
nizar fina nceiraJm en t·e -p 'Estado insol-· 
vente (art. 6°, n . 4)." 

EMENDA N. 28 

Ac crescente -se ao art. 34 da Con- · 
st'.tuição o seguinte: 

"40. Conhecer dos actos do Pod.er 
E·xecutivo pra t kados e m virtude do · 
estado de s '.tin ou da interven ção nos 
Estados". 

EJ\'l:ENDA N. 21) 

;SulJstituam-se os n s . 3° e 4° do ar- -
tig0 1ll> da Constitu içruo, :r>elo seguin·-
t e: 
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a industria e o commercio, sem pl"ivi-
legios que tolham a acção dos governos 
locaes; 

3°, crear· instituições de ensino supe-
rior e secundario nos Estados; 

4°, prover a instrucção secundaria no 
Districto Federal. 

CAPITULO V 

DAS LEIS E RESOLUÇÕES 

Art. 316 • . Salvas as ·excepções do ar-
tigo 29, todos os projectos de lei podem 
t e r origem indistinctamente na Carhara 
ou no Senado, sob a iniciativa de qual -
quer elos seus membros . 

"3º. Crear quaesquer instituições de· 
ensino, podendo, med'ante a ccôrdo 
com os Estados, auxiliar ·o desenvol-
vimento elo ensino primario local. " 

En1'.ENDA N . 30 

Accrescente- se ao art . 36 ela Con-
stituição o seguinte: 

"§ 1.0 As leis de o.rçamento não po-
dem conter disposições estranhas ao 
calculo da receita € á fixação da des-
peza com os serviços anteriormente 
creados . ::;rn.o se incluem nessa prohi-
bição : 

a) - A autor.ização ·para abertura 
de creclitos supplementares e para ope-
rações de cr.eclito como antecipação ela 
Receita; 

b) - a determinação elo destino a 
dar ao saldo do exercicio ou elo mo-
ela de preencher o defic'it." 

En1ElNDA N . 31 

Accrescente-se ao art. 36 da Con-
stitu:ção o seguinte: 

"§ 2.0 Os projectos ou emendas cre-
ando nu augmentando .despeza deve-
rão tambem ci-ear ou augmentar a .re -
ceita correspondente . 

a) - Não pc:1erá ser administratic 
.vamente autorizada a despeza sen1 
q u e a r espectiva receita tenha sido ef• 
f ecti vamente arre cadada ; 

b) - para os tiffeitos deste paragra-
phÓ, o Senado poderá ter a in iciativa 
ele cr eação ou augmento ele rece!ta " 



Art. 37. O projecto de lei adoptado 
em uma das Camaras será submettido a 
outra, e esta, si o approvar, envial-o-ha 
ao Poder Executivo, que acquiescendo. 
o sanccionará e promulgará. 

§ 1.0 Si. porém, o Presidente da Re-
publica o julgar inconstitucional, ou 
contrario aos interesses da Nação, ne-
gará sua sancção dentro de dez dias 
uteis daquelle em que recebeu o pro-
j ecto, devolvendo-o, nesse mesmo prazo, 
á. Camara onde elle se houver iniciado, 
com os motivos da recusa. 

§ 2.0 O silencio do Presidente da Re-
publica no decendio importa a sancção; 
e, no caso de ser esta negada, quando 
já estiver encerrado o Congresso, o Pre-
sidente dará publicidade as suas razões. 

§ 3.0 Devolvido o projecto á Camara 
iniciadora, ahi se sujeitará a uma dis-
cussão e a votação nominal, conside-
rando-se approvado, si obtiver dous ter-
ços dos suffragios presentes . Neste 
caso, o projecto será remettido á outra 
Camara, que, si o approvar pelos mes-
mos tramites e pela mesma maioria, 
o enviará, como 1ei, ao Poder Executi-
vo, para a formalidade da promulgação. 

§ 4.0 A sancção e a JJromulgação effe-
ctuam-se por estas formulas: 

i•, "O Congresso Nacional decreta, e 
_eu sancciono a seguinte lei (ou reso-
lução)" . 

237 -

E MENDA _.._. 32 

Accrescente-se ao a.rt. 36 da Con-
stituição o seguinte: 

"§ 3.0 E' vedado ao Co11g·resso con-
ceder creditos ili imitados." 

· E~íENDA N. 33 

.Su t'stitua-se o § 1° do a1't . 37 da 
·Constituição; pelo seguinte: 

"§ 1.0 • .Se, porém, o '.Presidente da 
Republica -0 julgar, n.o todo ou em 
parte, inconstitucional ou contrario 
aos interesses nacionaes, o vetará, to-
·tal ou ·parcialmente, dent·ro de dez 
dias utei.s a contar daq uelle em que 
o re-cebeu, devolvendo, nesse prazo e 

·com os ·motivos do véto, o r>rojecto, 
ou a parte vétada, á Camara onde elle 
se houver iniciado." 
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2•, "O Congresso Nacional decreta, e 
eu promulgo a seguinte Iet (ou reso-
lução)" . 

Art. 38. Não senq.o a lei promulgada 
dentro de 48 . horas pelo Presid\lnte d~ 
Republica, nos casos dos §§ 2° e 3° do 
art. 37, o Presidente do Senado ou Vice-
Presidente, si o primeiro não o fizer em 
igual prazo, a promulgará usando da 
seguinte formula: "'F., P residente (ou 
Vice-Presidente) do SeJ'lado faço saber 
aos que a presente vir-em que o Con-
gresso Nacional decreta e promulga a 
seguinte lei (ou resolução)". 

Art. 39. O projecto de uma Camara, 
emimdado na outra, volverá á priqieira, 
que, si acceitar as emendas, envia l-o-ha, 
modificado em conformidade dellas, ao 
Poder Executivo. 

§ 1.º No caso contrario, volverá â. Ca- · 
m ara revisora , e si as alterações obti-
verem dous terços dos votos dos IIJem-
bros presentes, considerar-se-hão appro-
vãdas, sendo então remettidas co;rn o 
projecto á Ca mara iniciadora, qu~ só 
poderá reprovai-as pela mesma maioria. 

§ 2.0 R e jeitadas deste modo as alte-
rações, o projecto será submettido, sem 
ellas, á sancção. 

Art. 4ll). Os projectos rejeitados, ou 
n ão sanccionados, não poderão ser re-
novados na mesma sessão legislativa. 

E MENDA N. 34 

Substitua-se o art. 40 da Constitui-
ção, pelo seguinte: 

"Art. 40 . Os projectos rejeitados ou 
vétados não se renovarão na m esma 
sessão legislativa, nem se iniciarifu 
novos ·proJectos semelhantes a estes 
emquanoto sobre o véto não se pronun-
ciar o Congresso. " 
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.no ~OP,ER .qmcu:~I;\'Jl 

CAPITULO .r 

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 41. Exerce o PoÚr Éxecutivo b 
Presidente da Republica dos Estados 
Unidos do Brasii, como chefe electivo 
da Nação. 

·§ Lº Substitue 0 Présidénte, no ·caso 
de impedimento, e si.Jcceae-lhe, no de 
falta; Ci ·ViCê-Présidente, eleito simulta-
neamente com ellei 

1§ Zº. No impedimerito ou falta, do 
Vice-Presidente, serão successivamente 
chamados á Presidencia o Vice-Presi-
dente do Senado, o Presidente da Ca-
mara e o do Supremo Tribunal Federal. 

§ 3.º .s4o cond.içÕe,s essenclaes pára 
ser eleito Presidente ou Vice-P'resi(J.ente 
da .Repubiiéà: 

i 0 , sér líras!Ieiro nato; 
2°, estar no exercicio dos direitos po-

líticos; 
3°, ser maior de trinta e cinco anno!'l. 

16 

EMÉNDÀ N. 35 

Substitua-se o § 1° do art. · 41 àài 
Constituição, pelo seguinte: 

"§ 1.0 Substitue o Presidente, em 
caso de irrupedi·mento, ou falta, o Vice·-
':Prés'.derite dá. 'Rei;niÍilic~." · · 

_i;;:ubstiti.:à-se p . § 2° , 40 ài'L _41 . da 
Constfrqição, I'.eiÇ> s~~uinte: 

.f' § 2. 0 ·\No impedimento •ou na falta; 
do Vice,Presiderutê, ·sulJstituiTão o .Pre-
sidente da Republica; 

1° -'- 0 ~ice-P11esidente dd 'Senado, 
2·º - ·o .tp.resiiforite O.a eàrhara, 

3° - O Pre·s~âente do ·S·uprenio Tri..:: 
bunal." 

EMENDA N, 37 

1SubS<titua -se o § 3° do art. 41 da. 
Constituição, pe1o seguinte: 

"§ 3°. •São condições essem.ciaes pa-
ra ser eleito ll?restdente ou Vice-Pre-
sidente da Republica, ou para substi-
tuir-os: 

1 º, ser brasilejjrb . nato; 
2°, e·stá·r no exel'cic~ü ,dos direitos p'o-

liticos; 

3°, ser maior .de .trinta ~ cin?o am-
nps." 
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Art. 4-2. .Se, no caso de vaga, por 
!qualquer causa, da Presi-d:e'Ilcia, 011 

Vice-Prreidenc·ia, ·não houverem ain-
da decorirido dois annos do periodo 
•PFresidencial, proceder-se-á e. nova 
eleição. 

Art. 43. O Presidente exerce?:it o 
cargo por quatro annos, não podendo 
ser r eeleito para o período presidencial 
immediato. 

§ 1.º O Vice-Presidente que exercer a 
presidencia no ultimo anno do período 

· presidencial, não poderá ser eleito Pre-
sidente para o período seguinte. 

§ 2.0 O Presidente deixará o eirerclc!o 
de suas funcções, improrogavelmen~e. 

no mesmo dia em que terminar o )leu 
período presidencial, succedendo-·lhe 
logo o recem-eleito. 

§ 3.0 Se este se achar impe.'.Edo, ou 
j'altar, a substituição far-se-á no3 ter-
mos do art. 41, §§ 1° e 2º. 

§ 4.0 O primeiro período pres idencial 
terminará a 15 de Novembro de 1~94. 

Art. 44. Ao Blnpossar-se no ce.rgp, o 
Presidente pronunciará, em sessão do 
Congresso, ou se este não estiver reu-
nido, ante o Supremo Tribunnal Fe-
deral, esta affirilll3.ção: 
- "Prometto manter e cum.prir com 
perfeita lealdade a Constituição Fe-

E'-1:ENDA N. 38 

Substitua-se o art. 42 da Constitui-
ção, pelo seguinte: 

".&rt. 42. No caso d;e vaga da Pre-
sidencia, proceder-se-ha a nova· eleição 
e o eloetto exercerá v mandato pelo 
prazo integral f·iocado no art . 43 ." 

EMENDA N. 31) 

Substitua-se Q art. 43 da Constitlú-
çã.o, pelo seguinte: 

"Art. 43. Ei' de quatro annos o 
mandato do Presidente, que nã.o pode-
rá, para o periodo presidencial imme-
diato, ser reeleito nem elei:to Vice-
Presidente." 

EMENDA N. 40 

S.ul:istitua-se o § 4° do art. 43 da 
Constituição, pelo seguinte: 

"§ 4.0 E' de quatro annos o man-
dato do Vi-ce-Presidente, sempre que 
sua eleição fôr simultanea com a do 
Presidente, no caso cont.rario, será 
eleito pelo tempo restante ao manda-
to deste." 
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deral, promover o bem geral da Repu-
blica, observar as suas leis, sustentar-
lhe a união, a integridade e a indepen-
dencia." 

Art. 45 ~ O Presidente e o Vice-Presi-
dente .não podem sahir do territorio na-
cional .sem permissão do Congresso, sob 
pena de perderem o cargo. 

Art. 46. O Presidente e o Vice-Pre-
sidente perceberão subsidio, fixado pelo 
Congresso no período presidencial ante-
cedente. 

CAPITULO II 

DA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-

PPRESIDENTEl 

Art. 47. O Presidente e o Vice-Pre-
sidente da Republica serão eleitos po1· 
:suffragio directo da Nação, e maioria 
.absoluta de votos. 

§ Lo A eleição terá Jogar no dia 1 de 
Março do ultimo anno do período pre-
:Sidencial, procedendo-sei, na Capitlal 
Federal e nas capitaes dos Estados, á 
;apuração dos votos recebidos nas res-
JJectivas circumscripções. O Congresso 
fará a apuração na sua primeira sessão 
do mesrn.o anno, com qualquer numero 
de membros presentes. 

§ 2.0 Se nenhum dos votados houver 
alcançado maioria absoluta, o Congresso 
elegerá, por maioria dos votos presen-
tes, um, dentre os qu·e tiverem alcan-. 
.çado as duas votações mais elevadas na 
eleição directa. 

Em caso de empate, considerar-se-á 
eleito o mais velho. 

§ 3.0 O processo da eleição e da apu-
ração será i·egulado por lei ordinaria. 

EMENDA N. 41 

SubsUtua-se .a § 1° do nrt. 47 da. 
Constituição, ·pelo seguinte: 

"§ 1.0 Realizar-se-ha a eleição 120 
dias antes de .terminado o período pre-
sidencial e, no caso de vaga; 90 dias , 
depois de verificada; procedendo-se 
na Capital Federal e nas capitaes dos 
Estados, á apuTação dos votos Tecebi~ 
dos nas respectivas circumscrj.pções. 
O Oongresso fará, .com q·ualqu.er nu-
mero de 1nembros presentes, a apura-
ção geral, que se iniciará 60 dias de-
pois da eleição, Teunlndo-s·e exclusiva -
mente para esse fim, indepenfümte de 
convocação, quando essa data não co-
incidir com os seus trabalhos. " 
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§ 4.º São inelegíveis para os car.gos de 
Presidente e Vice-Presidente os paren-
tes consanguíneos e affins, nos 1 º e 2° 
gr.'áos, do Presidente, oti Vice-Pres;-
dente, que se achar em exercício no mo-
mento da eleição, ou que o tenha dei-
xado atê seis mezes antes. 

CAPITULO III 

DAS ATTRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO 

Art . 48. Compete privativamente ao 
Presidente <la Republica: 

lº, sanccionar, promulgar e fazer pu-
blicar as leis e resoluções do Congresso; 
expedir 'decretos, instrucções e regula-
mentos para a sua fiel execução; 

2°, nomear e demSttir 'livremente os 
Ministros de Estado; 

3°, e:ii;ercer .oti désignar JQ.úefn deva 
exercer o comma,p:do .supremo d.as for-
,ç?-S d.e tei,ra e mar dos Estadós iüm-
.dos dp :Bl".<J,Sil, gµ·a,njlo forem .cha.9adas 
ás ar111:as em del(es.a i-nterrna, ou .e1ner-
.na, d!J. 'Uini~P .. 

4°, a.C!rriJnis·tra,r ,o ·E*erqitõ .e -a A.rl-
.maÇ[a e qistr~buir ·~ re$peétl;va.s <for-
ga5, ,confprme as Jei.S :1f.ede rae:s ·e 'ª'' 
Jieqessitlades do -'Govenho Nacional; 

5-0 , pr_Ovf!r .os ear:gos civis e militar-és 
.qe caqi.cter: ,<federal, salva,s as 1'estr.lt· ~ 

ções E\:f'P:ressas na .Conslitlii'ção; 
6°, ind,µlt~ .e ,cqmmutar as penai! hos 

.cri:m,es l:\Uje.itos .á j\.lrisC!icção federal, 
salvo nos Cf!o!lPS .a qµe se neferetp. .os 
arts. 34, ns. 28 e 52, § 2°; 

7°, declarar a guer·ra, e fa.Y'...r a paz 
nos termos do art. 34, n. 11; 

so, declarar im·mediatamente a gu..,r--
ra, nos casos de invasão ou aggressão 
estrangeira; 

9º, dar conta annualmente da s\tua-
ção do paiz ao Congresso Nacional

1 
in--

dicando-lhe as providenciai, e reformas-
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urigentes, em mensagem, que remette-
rá ao 1Secretario do ·Senado no dia d:::. 
~bertura da sessão legislativa; 

10, convocar o Congresso extraordina-
riamente; 

11, nomear os magistrados f ederaes 
m ediante proposta do Supremo Tribu-
nal; 

12, nomear os membros do Supremo 
'Tribunal Federal e os Ministros diplo-
nnaticos, sujeitando a nomeação á ap-
provação do Senado. 

Na ausencia do Congresso designai·· 
o0s-ha em commissão, até que o Senado 
·se pronuncie; 

13, nomear os demais membros do 
·Corpo diplomatico e os agentes consu-
1ares ; 

14, manter as relações com os Estados 
estrangeiros; 

15, declarar, por si ou seus agentes 
responsaveis, o estado de sitio em qual-
.quei· i1onto do territorio nacional, nos 
·casos de aggressão estrangeira, ou gra-
ve commoção intestina (art. 6°, n. 3; 
art. 34, n. 21, e art. 80); 

16, entabolar negociações internacio-
maes, celebrar ajustes, convenções e tra-
ot;;i.<;los, sempre aà referenàu1n do Con-
gresso, e approvar os que os Estados 
celebrarem na conformidade do a1·t. 65, 
submettendo-os, quando cumprir, á a u-
toridade do Congresso. 

CAPITULO IV 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 49. O Presidente da Republica é 
.:auxiliado r)elos Ministros de Estado, 
.agentes de sim · confiança, que !He stib-
serevem os actos; e ca<la um delleõ 
o:iresidil"á a um dos Ministerios em que· 
,se dividir a adm;1nistração tfe'deraJ. 

E1íE:o<"PA N. 42 

Açcresceu.te-se ao art. 48 da Con-
st:.tuição o seguinte: 

"17. Intervir nos Estados, q uanclo 
o Congresso decretar a intervenção 
(art. 34, n. 39); quando o Supre~o 
Tribunal a requisirtar (art. 59, IV).; 
quando qualquer dos poderes publicas 
es.t<i,dl)aes a soHcttar (arL 6°, n: 3), e, 
independente ele pro:v·ocação, nos · de-
mais ca.sos comprehendldos no art:go 
6º." 
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A1·t. 50. Os Ministros de Estado não 
poderão accumular o exercício de outro 
emprego ou funcção publica, nem ser 
eleitos !Presidente, ou Vice-Presidente 
da União, Deputado ou Senador . 

Paragrapho unico. O Deputado ou 
Senador que acceitar o cargo de Mi-
nistro de Esta:do, pe:l'derá o mandato, e 
.proceder-se-ha immediatamente á Dú-

va eleição, na qual não poderá ser vo-
tado. 

Art. 51. Os Ministros de Estado não 
•poderão comparecer ás sessões do Con-
gresso, e só se communicarão com elle 
por escripto, ou pessoalmente, em con-
ferencias com as comn1issões das Ca-
maras. 

Os relatorios annuaes dos Ministros 
serão dirigidos ao Presidente da Repu -
blica, e distribuídos aior itodos os mem-
bros do Congresso. 

Art. 52. Os Ministros de Estado nífo 
são responsaveis perante o Congresso, 
ou perante os Tribunaes, pelos conse-
lhos dados ao Presidente da Rep~blica. 

§ 1.0 Respondem, porém, quantp aos 
seus ·actos, pelos crimes qualificados em 
lei. 

§ 2.0 Nos crimes communs e dei. res-
ponsabilidade, ser2o processados ei jul-· 
g·ados 'IJ'elo Supremo Tribunal Fe?erwl, 
e nos connexos com os do Presidente 
da Republica, , pela autoridade compe-
tente para o julgamento deste. 

CAPITULO V 

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE] 

Art. 53. O Presidente dos EE;tados 
Unidos do Brasil será submettido :i- pro-
cesso e juJ.gamento, depois que ~,L ca · 

EMENDA N . 43 

Substitua-se o § 2° do art. 52 da:. 
Constituição, pelo seguinte: 

"§ ·2.0 Nos crimes communs e de res--
ponsabilidade serão -processados e jul-
gados p.elo Supremo Tril:!unal Federal,. 
e pelo Tribunal competente para o jul--
gamento do Presidente da ·Republi-ca. 
nos casos de co-de!inquencia com elle " .. 

EMENDA N. 44 

.Substitua-se o art. 63 da Constitui--
ção e seu paragrapho, pelo seguin-
te: 
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mara declarar procedente a accusação) 
pera nte o Supremo Tribunal Federal, 
nos crimes communs, e, nos de respon -
sabilidade, pera nte o Senado. 

Paragrapho unico . Decretada a pro-
cedencia da accusação, ficará o Pre-
sidente suspenso de suas funcções. 

Art. 54. São crimes de responsabili-
dade os actos do Presidente da Repu-
blica q u e attentarem contra: 

1º, a exist encia politica d·a União; 

2°, a Constituição e a fórma do Go-
verno Federal; 

3°, o livr e exercicio dos poderes poli-
· ticos; 

4°, o goso e exercicio legal dos direi-
t os politicos, ou individuaes; 

5°, a segurança interna do pa iz; 

6º, a probidade da a dministr ação; 
7°, a guarda e emprego constitucio-

na l dos dinheiros publicos; 

8°, as leis orçamentarias votadas ;pelo 
Congresso. 

§ 1.0 E sses delictos serão definidos em 
lei especia l. 

§ 2.0 Outra lei regulará a accusação, 
o processo e o julgamento. 

§ 3.0 Ambas essas leis serão feitas na 
primeira sessão do primeiro Congresso. 

"Ar.t. .53. O Pres·'.dente e o Vice-
Presidente da R epublica, depois da 
Camara declarar procedente a accusa-
ção, serão processadQS e julgadQs pe-
lo Supremo Tribunal \Federal, nos ori-
m es ·comm·uns, ·e pelo Senado, nos de • r esponsabilidade. 

Paragr31pho muco. Declarada proce-
dente a accusação, ficará o Presiden-
te ou .o Vice-Presidente suspenso de 
suas fµncções . " 



- 246-

ISiECÇÃO IÍI 

DO pQ.J]ER J'UDICIARI@ 

Art. 55. O Roqer Juqici1i,rio d~ União 
tei:á por or.gij.o u~ S.upremo ~ribunal 
Federá!, co~ séde na Capita, cl,a :Re,pu-
blica, e tantos juizes e tribunaes fe-
deraes, dist'ribuidos pelo paiz, quantos o 
Congressb crear. 

Art. 56. O Supremo Tribunal Federal 
compor-se-ha de qulnze jui~es, nomea-
dos na fórma do ·art. 48, n. 12, dentre 
os cidadãos de notavel saber e repu-
tação, elegiveis para o Senado. 

Art. 57. Os juizes federaes são vita-
licios, e perderão o c_al:'go, unicamente, 
por sentença judicial. 

§ 1.º Os seus vencimentos serão qe-
terminados por lei, e não poderão :;;er 
diminui dos. 

§ 2.º O Senado julgará os membros 
do Supremo Tribunal Federal nos cri-
mes de responsabilidade, e este os jui-
zes federaes inferiores. 

EMENDA N. 45 

Substitua-s~ o art. ,5.6 da Constitui-
ção, pelo ·Seguin té: 

"Art . 5 6. O Suprernp Tribunal Fe-
der.ai cor-upor-se-h~ de 15 juizes, no-
meados na fórma do art. 48, nume-
ro 12, dentre os cididão.s de no.tavel 
sal:,.er j~rldico e reputação, · elegi veis 
para o .Senado." 

EMENDA N. 46 

Substitua-se o art. ·57' d:;L Constitui-
ção, ·pelo seguinte: 

"Art. 57·. 0s membros do .Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunaes Re-
gionaes e os J:uj~s Federaes de .Se-
cção serão v-italicio,s e inamoviveis e 
perdei:ão o ·cari~;o uniciµnente por sen-
tença judicia,!. " 

EMENDA N. 47 

.Substitu'a-se o § 2° do art. ,57 da 
Constituição, pelo seguinte: 

"§ 2.0 O Senado processarâ. e julga-
. rá os membros do Supremo Tribunal 
Fed'era!' nos' crimes de responsabilida-
de; e este, os seu's melht'ros nos cri'-
mes coinmuns e os ·demais juizes fe-
'deraés ri~-~ a:e res].'.l'on:sabilidade . " 
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Art. 58. Os · tribunaes federaes elege-
rão de seu seio os seus presidentes, e 

<Jrganizarão a 's respectivas secretarias. 
§· l.º A nomeação e· a demissão dos 

·empregados de secretaria, bem como o 
·provimento dos officios Q.e justiça nas 
circumsqr;p'.ções judicia.rias, compete 

respectivamente ,aos presidentes dos tri-
'bunaes . 

§ ~:º O Presidente da Republica desi -
,gnará, ode.ntre os mem,bros do Supremo 
·Tribunal Federal, o Procurador Geral 
·da Republica, cujas attribuições se. O.e-
finirão em lei. 

Art . 59. Ao Supremo Tribunal Fe-
·de1·a1 compete: 

I, p!'.'ocessar · e j4lgar, originaria e 
privativamente: 

a) o P.residente 'da RepubUca, nos 
crimes communs, e os Ministros de 
"E·staodo, nos casos do art. 5·2; 

b) os Ministros diplomaticos, nos 
·cr!mes com•muns e nos de re.sponsa-
'.bilidade; 

e) as causas e conflictos entre a 
·união e os Estados, ou entre estes, U!lS 

c01n outros; 
. d) os litígios e as r eclamações entre 

;nações estran,geiras e a União ou os 
'J)lstados; 

e) os conflictos dos juizes, ou tribu-
naes, federaes, entre si, ou entre estes 

e os dos Estados, assim como os dos 
ju~zes e tribunaes de um Estado com os 
juízes e tribunaes de outro Estado. 

II, julgar, em gráo de recurso, as 
·questões resolvidas pelos juízes e tri-
ounaes federaes, assin1 como as de que 
tratam o presente a1·tigo, § 1 °, e o ar-
:tigo 60. 

EMENDA N. 48 

Substit·ua-se o art. 5'8 da Constitui-
çã-0, pelo seguinte: 

"AI't. .58. Os Tribunaes Federaes 
elegerão dentTe seus membros os re-
spectivos presidentes e organizarão as 
suas Secretarias com funccionarios 
cujo numero e vencimentos serã;o fi-
xados em lei." 

EMENDA N. 43 

Substitua-se o n. II do art. '59' da 
Constituição, pelo seguinte: 

"II - .Tulgar em .gráo de 'l.'ecurso 
as questões excedentes da · alçada le-
gal resolvidas pelos juizes e tribunaes 
federaes." 
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III, rever os processos findos, nos 
t ermos do art . 81. 

§ 1.0 Das sentenças .das justiças dos 
E stados em ultima instancia haverá r e-
curso para o Supremo Tribunal Fe-
deral: 

a ) quando se questionar sobre a va li-
dade ou applicação de tra t ados e leis 
federaes, e a decisão do tribunal do 
Estado for contra ella; 

b) quando se contestar a validade de 
leis ou de actos dos governos dos Esta -
dos e m face da Constituição, ou das leis 
federaes, e a decisão do tribuna l do E~
tado considera r válidos esses actos, ou 
essas leis impugnadas. 

§ 2.0 Nos casos em que houver Çle 
applicar leis dos Estados, a justiça f e-· 
dera! consultará. a jurisprude ncia dps 
tribunaes locaes, e, vice-versa, as jus -
tiças dos Estados consultarão a juris-
prudencia dos tribunaes federaes, quan-

EMENDA N . 50 

Accrescente -se ao art. 5.D da Con-
s tit uição o seguinte: 

"IV - requisitar do Poder '.Execu ti-
v o a intervenção nos ·Estados , af.im 
de assegurar a execuçã,o de se ntenças 
federaes (art . 6°, n. 4)." 

EMENDA N. ·51 

Substitua-se a let-tr a a do § 1° do ar-
t igo 5D da Con stituição, pelo seguin-
<te : 

"a) - qu.a ndo se questionar sobre· 
a vigencia, ou a validade das !e.is fe -· 
deraes em face da Constituição e a. 
decisão do Tril:;unal do Estado lhes 
nega r applicação ." 

EMENDA N. 52 

.&ccr escente-se ao § 1 º do e.rt. l>9 da 
Constituição o seguinte: 

"e) - quando dous ou mais tTibu-
naes locaes interpretare m de modo dif-
ferente a mesma lei federa), ·podende> 
o recurso ser t ambem in<t·erposto por 
qualquer dos tribunaes oreferidos ou 

·pelo Pr:ocurador Geral da R epublica;. 
cl) - quando se tratar de questõ,es 

de direito crimdnal ou civil internacio-
na l ." 



do houverem de interpretar · leis 11a 
União. 

Art. 60 •. Com1pete acis juízes, ou tri-
bunaes, .federaes processar e julgar: 

a) as causas em que alguma das par-
t es fml'dar a acção ou a defesa em dis -
posição da Constituição Federa!; 

o) todas as causas propostas ront:-a 
o Governo da União ou Fazenda Nacio-
nal, fundadas em disposições da Corn;-
tituição, leis e regulamentos do Poder 
Executivo, ou em contractos ceiebra-
dos com o m esmo Governo; 

e) as causas provenientes de c0mpen-
sações, reivindicações, indemn:2ação àe 
prejuízos, ou quaesquer outras, r.ropos-
tas pelo Governo da União contra p[lr-
ticulares, ou vice-versa; 

à) os litígios entre um Estado e ci-
dadãos de outro, ou ·entre cidad5os de 
Estados divei·sos, diversificando as leis 
destes; 

e ) es pleitos entre Estados estran-
geiros e cidadãos brasileiros; 

f) as acções movidas por estrangeiros 
e fundadas, quer em contractos com o 
Governo da União, quer, em conven-
ções, ou tratados, da União com ou-
tras nações; 

o ) as questões de direito maritimo e 
.navegação, a<Ssim no oceano, como nos 
rios e lagos do paiz.; 

h) as ques tões de direito criminal, ou 
civii internacional; 

EMENDA N. 53 

Substitua-se a 1ettra à do art. 60 
da Constituição, pelo seguiIJJte: 

"à) - os litigios entre um ·Estado 
e habitantes de outro". 

EMENDA N. 54 

Supprima-se a lettra h do art. 6(). 
da Constituição. 

.. 
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"'i) os crimes politicos. 

1.0 E' vedado ao Congresso com-
"metter qualquer jurisdicção federal ás 
justiças dos Estados. 

§ 2. 0 As sentenças e ordens da magis-
tratura federal são executadas por offi .. 

·<!iaes jufüciarios da União, ao.s quaes a 
1JOlicia local é obrigada a prestar au-
-xilio, quando invocado por e lles. 

Art. 61. As decisões dos juizes, ou tri-
ºbunaes, dos Estados, nas m aterias de 
sua competencia, porão termo aos pro-

•Cessos e ás questões, salvo quanto a: 

1°, habeas- corpus, ou 
espolio de estrangeiro, quando a 

>especie não estiver prevista e m conven-
•çil'o, ou t ratado . 

Em t aes casos, havera recurgo v'1-
°luntario para o Supremo Tribunal Fe-
•deral. 

Art. 62. As justiças dos Estados não 
1JOdem intervir em questões s ubmettidas 
'ª ºs tribunaes federaes, n em annullar, 
·-O.Iterar, ou sus:penclE;r, as suas senten-
•ças, ou ordens. E , .reciprocamente, a 
j u stiça federal não pôde intervir em 
questões submettidai? aos tribunaes 

•dos Estad!os. n1em a,nnu.llar, altera'r, 
•OU suspender, as decisões, OU Ordens, 
destes, exceptuac1os os casos ~xpres

samente decla rados. n esta Constitui-
.ção. 

E?.íENDA N. 55 

Substitua-se o a rt. 61 da Const:tui-
ção, pelo seguinte: 

"Art. 61. As- der.isões dos J 11izes oi: 
tribunaes dos 'Estados, nas mater'.as 
ele ' sua COrripetencia, rtão COin]}rehen-
didas nas disposições do art. 59', pa -
ragrapho 1°, porão termo ao processo 
e ás ques-tões, salvo quanto a: 

1°, ha,beas-corpus ; 
2°, espolio de extrang·eiro, quando 

a especie não ·estiver ·prevista e m ·con-
venção ou tratado. 

E,m taes casos, haverá recurso vo,-
luntario para o Supremo Tribunal Fe-
deral." 

EMENDA N. ·[6 · 

Accrescente~se ao art. 62 · ela ConS<ti-
tuiÇão ' ·O seguinte: 

"Paragrapho un'. co. - Nenhum re-
curso juiliciilrio é p ermittido, pa:r·a a 
j ustiça federal ou local, 'Contra a in-
tervenção nos E s tados, a · d eclaração do 
es tado ele siJtio e a verificaçi'i,o de po-
deres, o reconhecimento, a posse, a 
legitim,ic1ade e a perda do manda·to dos 
membros do ·Pocler Leg'slativo ou Exe-
cutivo, f ederal ou estadoal." 



• 
- 2M-

TITULO II 

Dos Estados 

Art. 63. Cada Estado reger-se-ha 
pela Constituição e pelas leis que ado-
ptar, respeitados os princípios consti-
tucionaes da União. 

Art . 64. Pertencem aos Estados as 
minas e t erras devolutas situadas nos 
seu s respectivos . t-erdtorios, cabendo á 
União, sómente, a porção do terr.itorio 
que fõr indispensavel para a defesa das 
fronteiras, fortificações, consttüéções· 
militàres e estradas de ferro federaes. 

Accre.scente-se ao art. 63 da Con--
stituição o segu!nte : 

"'Paragrapho unico • São, para esse · 
effeito, :w-IBcipios oonsHtucionaes. da -
União: 

a) fórma :r?epu'l:llicana; 
o) o regímen representativo; · 
e) o governo presiden<i1al ; 
rl) a i·pdependenc-ia e harmonia dos ' 

Poderes; 
e) a tempqrariedâdê- das funcÇões .. 

electivas e a responsà.b1Tidade dos func- -
cionarios; 

'f) a .-autonomia dos m u nicípios; 
g) a -capacldade ·para ser eleite>r ou . 

elegível nos termos da Const-ituição; 
h) um reglmen éleitoral que -permit- -

ta a representação .-das minorias; 
i) a inamovibilidade e vrta1icledade · 

dos magistrados e a irreductib!lidade 
dos seus 'Venc'.mentos:: 

j) os direitos politicos e individuaes . 
assegurados pela CoRstit'llição; 

k) a não reeleição., dos Presidentes e 
Govetn ad·ores ;: 

Z) a possitilidade- dé' reforma consH-
tuclonal e a competencia . do Podei· Le--
gislativo para deeretal-a . " 

EMENDA N. . 5_8. 

Supprima-se o paragrapho unico dG , 
art. 64 da Qonsmitu·içiio .. 
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Paragrapho unico. Os proprios na-
cicmaes, que não forem necessarios 
para serviços da União, passarão ao 
dominio dos Estados em cujo territorio 
estiverem situados. 
- Art . 65 . E' facultado aos Estados : 

1°, celebrar entre si ajustes e con-
venções sem caracter político (art. 48, 
n. 16); 

2º, e m geral, todo e qualquer poder, 
ou direito, que lhes n ã o fõr negado por 
c lausula ·expressa ou 
contida n as clausulas 
Constituição. 

implicitam ente 
expressas da 

Art. 66. E' defeso aos Estaaos : 
1°, r ecusar fé aos documentos publi-

cus, de natureza legisla tiva, administra-
t i va, ou judiciaria, da Uniã o, ou de 
qualquer dos E stados; 

2°, rejeitar a rn.oeda, ou a emissão 
ba ncaria em circulação por acto do Go-
v erno F ederal; 

3°, fazer, ou decla ra r, g uerra entre si1 

e usar. de represalia::.; 
4º, ·denegar a extradição de crimino-. 

sos, reclamados pelas justiças de outro~ 
Estwdos ou do Districto Federal, se-
gundo as leis ela União, por q ue est ii-
materia se reger (art. 34, n. 32) . 

Art. 67. Salvas as restricções espe-· 
cill'icadas na Constituição e nas leis fe1 
deraes, o Districto Federal é adminis,. 
trado pelas autoridades municipaes. 

Paragrapho unico. As despezas de ca-.-
racter local, na Capital da R epublica, 
incmwbem, exclusivamente, á autori. 
dade IIllUJn,icipail. 

TITULO III 
Do Municipio 

Art. 68 . Os Estados organlzar-se-hãp 
ele fórma que fique assegurada a a uto-
n omia dos municípios, em tudo quantp 
respeitg ao seu peculiar interesse. 

EMENDA N. 59 

'Subs t itua-se o art. 68 da Constitui1 

ção, p elo seguinte : 
"Art . 68. Os E.stados organizarão-

os municipios, assegurando-lhes a au-
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TITULO IV 

Dos cidadãos brasileiros 

;SECÇÃO I 

DAS QUALIDA'DES DO CIDADÃO 
BRASILEIRO 

Art. 69. São cidadãos brasileiros: 
1º, os nascidos no Brasil, ainda que 

de pae estrangeiro, não residindo este 
a serviço de sua nação; 

2°, os filhos de. pae brasileiro e os 
illegitimos de mãe brasileira, nascidos 
em paiz -estrangeiro, se estebelecerem 
domicilio .na Republica; 

3°, os filhos de pae brasileiro qua 
estiver em outro paiz ao serviço da Re-

tonomia em ,tudo quanto fôr de seu 
peculiar interesse, podendo, porém, 
nessa organização: 

a) autorizar recurso do reconheci-
men<to de poderes das autoridadJes mti-
nicipaes, excepto para o Poder E:re-

.cutivo; 
b) dar. ao Poder Legislativo compe• 

tencia para annullar os actos e as de-
liberações que ferirem a ConsUt'Uição 
da Republica e a do Estado, as le;s 
federaes e as estadoa;es e os direitos 
de outros mun1cipios; 

o) crear ·'Um regimen especial para 
o munictpio, capital do Estado, porto 
importante ou estação sanita.ria que 
demandar obras especiaes para esse 
fim; 

d) -intervir directamente na adminis-
tração do muniatpio insolvente, até 
que a situação financeira se normali-
ze, e na do que demandar grandes 
obras de saneamento á custa dos co-
fres do Estado, até que ellas estejam 
concluid:as e liquidadas as suas ·res-
ponsabi1idadea." 
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ptblica, embora n ella não venham .do_-
mieiliar-se; 

4°, -os extrangeiros- que, achando-se 
no Brasil -aos 1-5 de -No-v-empro de 
1-889, não declararem, dentro de .seis 
mezes depo:s de entrar em ,vigor a 
Constituição, o animo de conservar a 
nacionalidade de origem; 

•5°, os erlrangeir-o-s _q'lle possuírem 
bens immoveis no .Brasil, e f-0rem éa-
sad-0s com brasileiras ou tiverem -fi-
lhos brasileir-0s, comtanto que residam 
no B-rasil, salvo se manifestarem a i:!1-
tenção de não mudar de nacionalida-
de; 

6°, os extrangeiros por úutro mbqo 
naturalizados. 

Art. 70 . São el.eitores os cidadãos 
maiores de 21 annos, que se alistareµi 
na fórma da lei. 

§ 1.0 Não podem alistar-se eletto-
res -para eleições federaes -0u paira as 
dos Estados: 

1. 0 , .os men-ci'.-gos; 
2.0 , os analphabe-tos; 
3°, as -praças de pret, exceptuando 

os alumnos das escolas militares de 
ensino superior; 

4°, os religiosos de úrdens monasti-
cas, compan~ia;s, OOngtr'egaçpes, QU 

communidades de qual-quer denomina-
ção sujeitas a voto de -0bediencia, !r\9-
gra, ou estatuto, que importe a r enuµ-
cia da 1;berda.de indi vid'llal. 

EMENDA N. 60 

Substituam-se os ns . 4° e 5° do ar-
tigo 69 da 'Constituição, pelo seguin-
te: 

"4.0 Os ex;trangeiros qu~, achando-
se no Brasil a 15 de Novembro de 
1889, já tiverem titulo declaratorio de 
cidadão brasHeiro ou o solicitarem 
dentro de u m anno depojs de publi-
cada esta lei, e os que, casados com 
l:lraisileira, tend:o itln'hos brashleiros e 

' possuindo bens immoveis no Brasil, j á 
tiverem esse titulo. " 

E:MENDA N. 61 

Substitua-se o n. 6° do art. 69 da 
Constituição, pelo seguinte: 

"5.0 Os extrangeiros que, residindo 
no Bra-sil por tempo ininterrupto de 
mais de seis annos, se natura lizarem 
de accôrdo com a lei. " 
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§ 2.º São ineregiveis os cidadãos não 
alista veis. 

Art. 71. Os direitos de cidadão bra-
seleiros só se suspendem, ou perdem, 

nos casos aJqui particularizados. 
§ 1.0 'Suspendem-se: 
a) [)Or Inca-paiciidade 1physica, ou mo-

ral; 
b) por conclemnação criminal, em-

quanto dur11.rem os seus effeitos. 
§ 2.0 Perdem-se: 
a) por naturalização em 'J)aiz extran-

geiro; 
b) por aicceitação de emprego, ou 

pensão de ,governo extrangei'I'o, sem 
licença do ·Poder Executivo Federal. 

§ 3.0 Uma lei federal determinará 
as condições de reacqu.isição dos dJi-
reitos de cidadão brasileiro . 

SBOÇÃ:O II 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

Art. 72. A Constituição assegura a 
brasilei:·os e a extrangeiros resi·dentes 
no paiz a inviolabiUdade dos direitos 
c-oncernentes á liberdade, .á .seguránça 
individual e á propriedade, nos termos 
seguintes: 

§ 1.0 Ninguem pôde ser obrigado a 
fazer, ou deixar de fazer, a lguma cou-
sa senão em viTtude de il·ei. 

2.0 T-o-dos são iguaes •perante a 
lei. 

A RepubHca não admitte -privilegios 
de nascimento, desconhece fóros de 
nobreza, e .extingue as ordens ho1nori-
ficas existentes, e todas as suas pre-
rogativas ·e regalias, J:iem ·como os ti-
tulas nobiliarchicos e de .conselho. 

§ 3.0 Todos os individuos e confis-
sões rel'giosas podem exorceir publica 

17 
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e livremente o seu cul<to, associando-
se ipara esse :fim, e adquirindo bemi, 
observadas as disposições dp direito 
-0ommum. 

§ 4.º A Republica só reconhece o ca-
saménto civil, cuja -0elebração será 
gratuita. 

§ 5.º Os cemiterios terãio caracter se-
cular, e serão administrados ·pela au-
toridade municipal, ficando livre a to-
dos os cultos religiosos a pratica dos 
respectivos rit-0s em relação aos seus 
crentes, desde que niio offendam a 
moral publica e as leis. 

§ 6. 0 Será leigo o ensino mirristrado 
nos estabelecimentos pub'licos. 

1§ 7°. Nenhum culto, ou igreja, goZB.-
r á de subvenção official, n:em terá r e-
lações de dependencia ou alliança com 
o Governo da U]nií:Jo, ou o dos Esta-
dos. 

§ 8.º A todos ·é licito associarem-~e 
e reunirem-se lirvremente e sem air-
mas, não podendo intervir a policia 
senão para manter a ordem publica. 

§ 9.0 E' permi1Jtido a .q-uem q·uer que 
seja r epresentar, mediante petição, aos 
poderes publicos, denunciar ab1.1Jsos das 
autoo-ida'd:es, e p1romover a responsaobi-
lidade dos culpados. 

§ 10. Em tempo de paz, qualqui:ir 
pôde entC"ar no territorio nacional, ou 
delle sahir, com a sua fortuna e be1,s, 
quando e como Lhe convier, indeP"ei:i-
dentemente de passaporte. 

§ 11. A casa •é o asyJ.o inviolaviel do 
inc1ividuo; ninguem póde ahi penetnµ-, 
de noite, sem consentimento do mora-
dor, senão para acudir a victimas de 
cP:mes, ou ·desaistres, nen1 de din., se-

EMENDA N. 62 

Substitua- se ·O § 10 do art. 72 da'. 
Constituição, pelo seguinte : 

"§ 10. ·Em tempo de paz, qualquer 
pôde entrar no terri.torjo nacional ou 
delle sahir, com sua fortuna e seus 
bens." 
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:não nos casos e pela fórma prescri-
JJtas na 1 ei. 

§ 12. Em qualquer assumpto é li-
·vre a manifestaçãio ·do pen samen t o pe·· 
Ja imprensa, ou pela tribuna, sem de-
]J'endenc;a de C€nsura, respondendo ca-
.a.a um pelos aJ:;usos que commetter, 
:nos casos e pela fórma que a lei de-
·terminar. Não .é permittido o anony-
:mato. 

§ 13 . A' excepção de flagrante deli-
·-cto, a prisão não poderá executar-se 
:senão depois de pronuncia do indicia-
·"10, sal-vos os casos dete.rm1•naidos em 
lei , e mediante ordem escripta da a u-
:toridade competente . 

§ 14. Ninguem poderá ser conser-
·vado em prisão, sem culpa formada, 
=llvas as exC'epções •especificactas em 
lei, nem levado á prisão, ou nella de-
tido, se prestar fiança ·idonea, nos ca-

:sos em que a lei a admittir. 
§ 15·. Ninguem será sentenciad-o, se-

não pela autorida-de competente, em 
'V!-rt'llde de lei anterior e na fôrma por 
-ella regulada . 

16 . Aos acousados se assegurará 
·na lei a mais plena defesa, com todos 
·os recur sos e meios essenciaes a ella, 
--desde a nota de c ul1pa, entregue em 24 
:horas ao .preso, e e.ss.ignada pela au-· 
toridade competente, oom os nomes ·do 

:accusador e das .testemunha.s . 

§ 17. O direito de prnpriedade man-
··U·m-se em toda a sua plenitude, sal-
-vo a desapropriação por necessidade, 
ou 'llrtfüdade 'Publica, mediante inde-
mnização -prévia. 

As minas pertencem aos propr•'. eta-
_rios do s6lo, salvo as limitações que 

E ME"1DA N. 63 

Su1:;stitua-se a segunda parte do § 
17 do art. 72 da Constituição, pelo 
seguinte : 

"As minas pertencem ao proprieta-
rio do sôlo, sal'Vo as limitaçõ·es es-
tabelecidas por lei, a bem. da •explo-
ração das mesmas que poderá ser 1tam-
hem feita pelo Governo Federal ott 
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forem estabelecidas por lei, a bem da 
exploração deste <ramo de industria. 

§ 18. E' in violav.el o sigilo da c.or-
respondencia. 

19. Nenhuma pena 'P'assar:á da 
pessoa do delinquente. 

·§ •210\ . Fica abolida a pena de 1galés, 
e a de banill).ento judicial. 

§ 21. Fica, igualmente, abolida a p e-
na de morte, resalvadas as disposições 
de legislação militar em tempo ~e 

guerra. 

22 . óJJar-se-ha o habeas-CJJrp1is 
sempire que o individuo .sofdlrer, ou se 
achar eJll imminente perigo de soffrer, 
violencia, ou coacção, poT illegalide.de 
ou abuso de poder. 

23. A' excepção das causas ql.je, 
por sua natur.eza, pertencem a jl.\i-
zes especiaes, não haverá fõro privi-
!egiado. 

§ 24. E' ga!I"antido o livre exercício 
de qua0q<Uer profissão moral, intelle-
cu tual e ind<Ustrial. 

§ 25 . Os inventos industriaes pert'Elp.-
cerão aos seus autor;es, aos quaes ti-
cRrá ga ranti.do por lei um privilegio 
tempo.ra1io, ou será concedido p~lo 

por concessão deste, reservada parte· 
dos lucros ao p.roµrietario, no cas0,o 
de nã-0 iniciar -0u abandonar a explo-
raçã-0 . Não podem ser transferidas a . 
extrangeiros as minas e jazidas mine--

' raes applicaveis .á segurança e á sub--
clitos extrangeiros perigosos á .C}rderni. 
public.a ou nocivas aos interesses da:.. 
Repubiica." 

EMENDA N. 64 

Substitua-se o § 22 do art . 72 da. 
Constituição, pelo seguin1te: 

"§ 22. Dar-se-ha habeas-corpus-
sempr.e que alguem soffrer -0u se achar-
em imminente perigo de soffrer vio--
lenc'a por mei-0 de pri-são oo constran-
gimento Hlegal em sua libei·dade d a. 
locomocão." 
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·Congresso um prem~o razoavel, q·uan-
,(lo haja conveniencia de vulgarizar o 
:invento. 

§ 26. Aos autores de ol:iras littera-
-r.ias e artisticas é garantido o direito 
·-exolusivo de reprodul'lil-as pela impren-
. sa ou por qualquer outro processo me-
·canico. Os herdeiros dos autores go-
·:i;arão desse direito pelo tempo que a 
:'.lei det·erminar . 

. §- 217. A lei assegurará, tambem, a 
i:iropl'liedade das ma,rcas de fabdca. 

§ 28. Por mo.tivo de crença ou de 
funcção r eligiosa, nenhltLrn cidadão 
brasileiro ·poderá ser priva.elo de seus 
<li.reitos c1vis e pol'iticos, tnem eximir-
se do cumprimento de qualquer dever 
lcivico. 

'§ 29 . Os · que al!egarem motivo de 
·crença religiosa com o fim de se isen-
tar.em de qualquer · onus q•ue as leis 

·da Repu'JJ,\ica imponham aos cidadãos, 
e os q:ue aceitarem títulos nobiliarohi-

·cos ou condecorações extrangeira3, 
:!Perderão todos os direitos politicos . 

1§ 3·0. Nenlhum 1mposto, de qualquer 
·natureza, '[JO'derá ser cob<rll>do senão em 
vir.t>ude de uma lei que o autorJze. 

§ 31. 
jli\r'Y. 

E' mantida a ânstituição do 

EMENDA N. 65 

· .Substitua-se o § 29 do art. 72 da 
Constituição, p elo seguinte: 

"§ 29 . Os que allegarem motivo de 
crença religiosa com o fim de se isen-
tarem de qualquer onus que as leis 
da Republica imponham aos cidadãos 
e os que aceitarem 1Ut·ulos de nobre-
za ou condecorações extrang.eiras .per -
derão todos os direitos politicos. " 

EMENDA N. 66 

Accrescente-se ao art. 7,2 da Con-
stituição o seguinte: 

"§ 32. As disposições constrtuci·o-
naes assecuratorias da irreductibilida-
de de vencimen:tos civis ou militares 
não eximem da obrigação de pagar os 
impostos geraes creados em lei. " 

EMENDA N. 67 

Accrescente-se ao art. 72 da Con-
stituição o seguinte: 
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"§ 33. ·E' sempre liv1·e ao Poder-
Executivo expulsar elo territorio nacio-· 
nal os .subditos extrangeiros p•erigosDS' 
á ordem ·publica ou nocivos aos in-
teresses da RepuJ:.·Jica." 

Accrescente-se ao art. 72 ela Con-
stituição o seguinte : 

"§ 34. As tili'ras situadas a menos 
de sessenta kilometros ele distanc;a das· 
fronte iras do paiz e as julgadas por--
lei necessarias á segurança e defesa. 
nacionaes n ão poderão ser transferi -· 
das a ·eJrtrangeiro; e as que j á se-
acharem sob o dominio deste •pa.derão. 
ser expropriadas, quando reputado op-· 
por:tuno e r;onveniente." 

EMEN{)A N • . 69 

Acc:;escente-se ao art. 72 da Con-
st:tuir~ão o seguinte : 

" § 35 . Nenhum emprego p6qe ser-
creado, nem vencimento a lgurp, civil. 
ou militar, estipulado ou alterado se-
não p or lei ordinaria especial." 

EMENDA N. 70 

Accrescente-se ao art. 72 da Con-
stituição o seguinte: 

"§ 36. As garantias asseg.uradas: 
neste artigo aos extr angeirros só se, 
tornarão effectivas .em caso de reci-. 
procidade concedida a os bras ileiros. A. 
lei ordinaria determinará a que ex-
trang·eir os aproveitam e quaes dellas."• 
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-~:·t. 7"3. Os car.gos 1publicos civis, oa 
militares, são aocessiveis a todos ,,,, 
hrasileiros, oJ-Jservadas aJS condições de 
capacidade espe<:ial, que a lei estatutr, 
sendo, porém, vedadas ais accumula-
ções remuneradas. 

Art. 74. As patentes, os postos e 
os cargos ·innamoviveis são garantidos 
em toda a sua plenitude . 

Arl. 75. A aposentadoria só poderá 
ser dada aos funcc'ionarios publicos em 
caso de invalidez no serviço da Na~ 
çii.-0 . 

EMEKDA N . 71 

Substitua-se o art. 74 da Constitu· -
ção, pe.Jo segu inte: 

"Art. 74 . Respeitados os direitos ad-
quiridos e a espectativa legal dos 
funccionarios em exercicio na data da 
promulgação degl:a lei, não haverá car-
gos vital:cios ·além dos de magistra-
tura, magistei·io, serventuari-os da 
Jus tiça, e as patentes n'lilitares; sen-
do os demais funccionarios de livre 
nomeação e demissão." 

EI•iEJNDA N. 72 

Substttua-se o art. 75 da Constitui-
çã.o, pelo seguin•te: 

"Art . 7'5. Respeitados -os direitos 
adquiridos e a espectativa legal doG 
funccionarios em exercicio na data da 
promulgação desta .Jei, .a apos·entado-
ria só poderá ser concedLda aos in- · 
validos, depo ;s de -trinta annos de ser-
viços á União, ou depois de dez an-
nos, aos que se invalidarem em acto 
de serviço . 

§ 1°. O magistrado ou funccionar;i o 
maior de 75 annos de idade será com-
pulsoriamente aposentado com os ven-
cimentos <Jorrespondentes ao tern.po de 
serviço. 

§ 2º . Nenhuma aposentador'.a ou 
reforma será conoedida com venci-
mentos superiores a os da actividade." 
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Art. 76. Os offkiaes do Exercito e 
da Armada só !J.J€rderão suas paten-
tes por condemnação em mais de dous 
annos de prisão, passada em Julgado 
nos tribunaes competentes . . 

Art. 77. Os miHtares :de t erra e mrur 
t erão fôro 1especial nos delictos mili-
tares. 

§ 1.0 Este fôro comp·or -se-ha de um 
Supremo Tribunal Militar, cujos :mem~ 
bros serão vitalicios, e dos conselhos 
necessru:ios para a formação da culpa 
e julgamento dos crimes . 

§ 2.0 A organização e attribuiçõe~ 

do Supremo T ribunal 
0

M1litar serão re-
guladas por lei. 

l...rt . 73. A especificação das garan-
tias e direitos expressos n a Constitui-
ção não exclue ou~ras garantias e di-
r eitos não enume rados, mas resultan-
tes da ílórma de governo que ella 
estabelece e dos princípios que consi-
gna . 

TJTULO V 

Disposições geraes 

A.r.t. 79. O cidadão investido ent 
funcções de qualquer dos tres pode-
res federaes n ão poderá exércer as de 
o utro. 

Art. 80. Pod·er-se-ha declarar en1 
estad!o de s itio q ua 1I.quer pa rte do ter-
rito1io da União, susp€ndendo-se ahi a~ 

El\1ENDA N . 73 

>Substitua-se o art. 77 da Constitui-
ção 1e seu paragr~pho 1 ° p elo seguin-
te : 

"Art. 77. Os militares de ;terra e 
mar terão fôro especial nos delictos 
essencial:mente militares. 

"§ 1° . E ste fôr-0 compôr-se-1ha de 
um Supremo Tribunal Militar, cujos 
:membros serã,o vitalicios , dos conse-
lhos necessarios T,lara o julgament o 
dos crimes, e de juízes s ing ulares pa-
ra a formaçã,o da culpa." 

EMENDA N . 74 

Substitua-se o art. 80 da Constitui-
ção, pelo seguinte : 

"Art. 80 . Quando a segura nça da 
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garan1iias constiltUJcionaes por tempo 
i ndeterminado, quando a segura'!lça da 
R epublica o exi.gir, em cws0 de ag-
:gressão extraI1Jgeira, ou c~mmoção in-
testina (art. 34, n. 21) . 

1° . Não se a:chando reunido o 
-Congresso, e correndo a •Patria immi-
nente pe rigo, exercerá essa a ttrib-u i-
·ção o Pode r Executivo ffi'ederal (arti-
go 48, n. 15). 

§ 2°. E.ste, porém, dura nte o esta-
·do de s itio, restringir-se-ha nas me-
·dic1as de repressão contra as pessoas, 
-a impôr: 

1 º, a detenção em 1ugaJr n ão desti-
nado aos r éos de crimes com1nuns; 

.2 .0
, o des'terro para os outros sitios 

.do t e.rritori.o naci.o.nwl. 

3.º L ogo que se r eunir o Congres-
.so, o Presidente da Republica lhe r e-
latará, m otivando-as, as m edidas de 
excepção que h ou verem sido toma,das. 

•§ 4. 0 A•s auto.ridades que t enha m or.-
denado taes medidas são responsaveis 
pelos abusos commettidos . 

Art. 81. Os processos findos, em 
=ateria ·crime, poderão ser revistos, a 
·qua lquer tempo, em benefid-o dos con-
·demna c1os, pe lo Supremo Trit•una l F e -
.. aeral, pa,ra r eformar ou confirmwr a 
•Sentença. 

§ 1.º A lei mar·cará os casos e a 
·fõrma de r evisão, que J)oderá ser re-
,querida pelos sentenciados, por qual-
q uer do povo, ou eo::-offiaio, p·elo Pro-
·curador GeraJl da Republica. 

§ 2.º Na revisão não pode m ser ag-
gravada,s as penas da sentença r e-
"Vista. 

§ 3.0 As disposiçõ·es do p.resente ar-
iigo são extensivas aos processos m i-

.<iltares . 

Repub'lica o exigir, em caso de aggres-
sã.o extrangeira ou commoção intesti-
na, poder-se-ha declarar e m egj;ado de 
sitio, por 1tempo determliinooo, qual-
quer parte do territori-o nacionail, sus-
pendendo-s e ahi o habeas-corp1is aJb-
solutamente para os detidos em 'Vir-
tude da declaração do sitio e as ga,-
r a ntias constitucionaes asseguradas 
nos paragraphos 1°, 3°, ·8º, 10, 11, 12, 
13, 14 e 18, do artigo 72, que forem 
enumerados no · decreto." 

EMENDA N. 75 

Accrescente-se ao art. 80 da Con-
stttuição o seguinte : 

"§ 5°. Na vigencia do estado de si-
tio, os tri.bunaes não poderão conhe-
cer dos actos praticados .em virtude 
delle pelo Pode r Leg~slativp ou Exe-
cutivo." 
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Art. 82. Os funccionarios publicos 
sã o estrictamente responsaveis pelos 
abusos e omissões em que incorrerem. 
no exerc:icio de seus cargos, assün 

como pela indulgencia, ou negligenci..i. 
em não .responsabilizarem effec-tiva-
men te os seu s subalternos . 

Parag rapho unico . O func cionari•o 
publico obrigar-se- ha, por compromis-
so formal, no acto da posse, ao des-
empenho dos seus deveres legae s. 

Art. 83. Continua m em vigor, em-
quanto nã:o r evogaidas, as lei'S elo an-
tigo r egímen, no que explicita, ou im.:: 
plicita meinte , niLo 11'.ôr contrario ao sys-
tema de gove1·no firmado pela Con-
stituição e aos princípios neLla consa-
grados . 

Art . 84. O Governo ela Uniã-0 a fian-
ça o pa gamen'to da füv icla J)'ublica in -
terna e externa . 1 

Art. 85. Os officiaes do quadro e 
elas cla sses annexas ela Armada terão 
as mesmas patentes e vantagens qu'l 
os do Exercito nos cargos de catego-
ria correspondente . 

Art. 86 . Todo rJrasile iro ê obrigadq 
ao serviço militar, em d1ifesa da Pa-
tria e da Const'i.tuição, n a ifórma elas 
leis federaes . 

.krt. 87 . O ·Exe rcito federal compôr·-
se-há de contingentes qu e os Estados 
e o Districto Federal serão obrigados 
a fornecer, constituídos de conformi" 
dade com a lei annua de fixação de 
forças . 

1.0 Uma lei federal determinará 
a organ'zação geral do Exercito, de 
accõrdo com o n. 18 do art. 34. 

EMEN DA N. 76 

Substitua-se o § 4° do art . 87 da:. 
Constituição, pelo seguinite: 

'"§ 4°. O Exercito e a Armada se-
comporão pelo voluntariado e p elo sor-
teio préviamente organizado. Concor~ 

rem para o pessoal da Armada a Es-
cola Naval, a de Aprendizes Marinhei-
ros e a Mai·inha l\1ercante." 

Camara dos Deputados, 2 de Julho-



. § 2.0 A União se encarregará da 
instrucção militar dos corpos e armas, 
e da instrucção militar superior. 

§ 3.0 Fica abolido o recrutamento 
militar fo r çado . 

§ 4. 0 O E xer cito e a Armada com-
p ôr-se-hã,o p elo voluntaria do sem pre-
mio, e, e rn falta deste, p elo sorteio, 

préviamente organize.do . 
Concorrem para o pessoal da Arma-

l!a a Escola Naval, as de Aprendi-
z.es Marinheiros e a marinha mer can-
te, me d iante sorteio . 
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de 1925 . - Vianna elo Qa,stello . - IIer-
c1tlano de Freitas. - Domingos Bar-
bosa. - Juvenal Lmnartine de Faria. 
- Francisco Antunes Maciel. - ;rosé 
Valais de OaS'Wo . - Z.oroastro Rodri-
gues ele Alvarenga . - Manii el Duar -
t e . - F onseca. Henn es. - Francnsco 
Pe·ixot o Soares de Moura . - Plinio 
Jffarques. -- Geni·inianJ Lyra Castro. 
- Alvaro Roclia . - João de FarÍ'<:L . 
- Norival ele Freitas. - Joaqiiim de 
J.J:ello. - J osé de Moraes. - Gilber-
to A1naclo. - Annibal B . de Toledo . 

.iLrthiir Lemos. - Rmll .iliacha(lO. 
BPnto Mirancln . - Oarvcilho Net-

t o. - P ereira Leite . - Sevcrinno 
Marqiies. - Eucludes Malta . - J osé 
B onifac!J. - Oesar Lchcerda de V er-
gndro . - Natalício Oanicoi1n . - E i i -
•·ico Valle. :._ Praclo Laves. - Pa1llo 
Mara.n h ão . - Cesa.rio Mello . - Oli -
i •eira Botelho . - P into ela Rocha. -
F'iclelis Reis. - A-n~hur Collarcs Mo-
reira. - Cesar l'ricigalhaens. - Anie-
rico Pe·ixoto . - .Mamuil Fulgencio . -
A rmanc~.; Burlamaqiti . - T lwmaz Ac-
cio l1; . - A lberto Maranh ão. - Nica- . 
nor N ascimento . - Gent i l T avar es. -
J. Pires elo Rio . - Plinio de Godoy...., 
- · J osé A lves . - Get1.Zfo Vargas . 
Garibalài Mello. - Augusto Gloria. -
Eugenia de Mello . - Cornelio Vaz de· 
,1fello. - Raul de Faria. - Agar.iem-
non Jiagalhães. - Olegar f;J Pinto. -
Peclro B or ges. - Aitgiisto de Litma . 

H eitor ele Souza . - Bocay1iva 
Cu nha .. - Ger aldo Vianna. - B ia.nor · 
cl.e 11!fedeiros . - D aniel de Mello . -
A y r cs da Silva . - Oher mont de l'rH-
r anda . - J . J . B ernar des Sobrinho. ' 
- Faõi,o B arr etto . - J oão L is bôa . -
P acheco Mendes . - A lf r edo Ruy . -
Francisco Oam'J1Js. - Octavio Man-
g abeira . ~ Alves de Castro. - JJ1 _ 



A•r t . 88. Os Estados Unidos do S ra-
.. s il, em caso a lgum, se €mpenharão en1 
guerra de conquista, directa ou indi-

•recta,m ente, T,>Oi' s i ou em ailliança com 
"" ·outra n ação . 

Art. 89. E' instituído um Tribuna l 
·de !Con tas, para Hquidar as conta,s d~.1. 

a·eceita e de·&'T,>eza, e verill'icar a sua 1e. 
,galidade, antes de serem r,>restwdas a <;> 
Congresso. 

Os m embros deste Tr'1bunal serão 
nomeado15 pelo Presiderute da R ep·ubli-.. 

·ca, com ar,>·provação •do :Senad-0, e só-.. 
·m·ente perderão os seus lugares por 
·sentença. 

Art. 1)0. A Constituição poderá se:u 
t eformada, po·r ·iniciativa do Co;ng res-.· 

'ªº Nac·ional, ou das AssembUéas 'do4 
.Esta:dos. 
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·Roclrioues Macha.ão. - Nelson Oat iin-
da. - Afranio Pe'i<J;oto . - Francisco 
Rocha. - Marcolino Barros . - Ubal-
d-ino de Assis. - Baptista Bittencoiwt. 
- Albuqiwrqi~e Libori o. - Acio lv-ho 
Koncler. - Solid.:mio L eite . - Eloy 
Chaves . - Julio Prestes. - Marcoli-
no Barreto. ,....., Valdom.vro de Maga-
lhães. - João Mangabeira. - Manuel 
Pedro Villaõoi?n. - Heitor Penteado. 
- J oaqitim. de S alles . - Raniiro B er- · 
õert de Oastro. -Fiel Fontes.-Geor-
gino Avelino. - Maimel Satyro . -
Wanderley Pinho: - Bethencoitrt da 
Silva Filho. - Tavares Cavalcanti. 
- Ferreira Lim.a. - J. A. Flores da 
Cunha. - Cardoso de Almeida. 
Biteno Brandão Filho. - Em.ilia Jar-
cllni. ~ Moreira da Rocha. - Nelson 
rle Senna. - Hermenegildo Firmeza. 
- José IAno. - OamiUo Prates. -
Oalàino do, Valle Filhf.J. - Oscar Au-
trusto Loiire'iro . - j)faga!hães de Al--
m.eicla . - R ego Barros. 
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§ 1.º Cansiderar-se-ha prn·posta a re-
forma qua ndo, sendo apresentada por 
uma quarta parte, pelo menos, dos 
membros de qualquer das Camaras do 
Congresso Nacional, fôr aceita, em 
tres ·cHsc·ussões, por dous terços dos 
V·otos, em uma e em outra Camara, 
ou quando fôr solicitada ~or dous ter-
ços dos Estados, no decurso de um 
anno, representa<:Io cada Estado pela 
maioria de votos de sua AssemrAéa. 

§ 2.0 'Essa proposta dar-se-•ha por 
approvada, se no anno segiuinte o fõr, 
mediante tres discussões, por maio-
ria de dous terços dos votos nas duas 
Camaras do Congresso. 

§ 3.º A pro.posta approvada ·pubHcar-
se-ha com as assignaturas dos Presi-
dentes e Secretarias das duas Cama-
1ras, e incor,poreir-se-•ha ã Constituição, 
como parte integrante della. 

§ 4.º Não poderão ser admittidos co-
mo o•bjecto de delibel!'ação, ne> C'Ollligres-
so, P.rcrjectos tendentes a abolir a fõr-
ma repubricana !federati'Va, ou a igual-
. dade da representação dos Estados no 
Senado. 

Ar.t. 91. Approvada esta Constitui-
ção, será el!a promulgada pela Mesa 
do Congresso, e assignada pelos mem-
bros deste. 

DISPOSIÇÕES ,TRANSITORIAS 

Art. 1.0 Promulgada esta Constitui-
ção, o Congresso, reunido em assem-
bléa geral, elegerá, em seguida, por 
maioria absoluta de votos, na primei-
ra votação, e, se n enhum candidato 'L 

e>btiver, por maioria relativa, na <;; e -
gunda, o Pr.esidente e o Vice-Presiden-
te dos Estados Unidos do Brasil. 

§ 1.0 Essa eleição será fetta, em dous, 
escrutini:os distinctos, para o Presi-· 
dente e o Vice-Presidente, •respectiva+ 
mente, recebendo-se e apurando-se em 
p•:imeiro lugar as cedulas para Presi- -
dente, e procedendo-se, em segui.da, do , 
mesmo modo para o Vice-Pres'.dente . . 

§ 2.0 O Presidente e o Vice-P.resi- -
dente, eleitos na fórma deste artigo,. . 
occupru:ão a IPresidencia e a Vice-P1"€-
sidenc:ia da Republica durallite o pr:--
meiro período presidencial. 

§ 3.0 Para essa eleição nãio haverá ' 
tncompa tibHidades. 

§ 4.° Concluída ella, o Congresso da--
rã po1· terminada a sua missão con-.. 
stituinte, e,separando-se em Camara e-
Senado, encetará o exercício de suas•. 
funcções normaes a 1•5 de Junho dà-. 
corrente anno, não podendo em hyvo-
these alguma ser dissolvido. 

§ 5.º No primeiro anno da primeira. • 
legislatura, logo nos trabalhos prepa · 
ratarias, discriminará o Senado o pri-
meiro e segundo t erço de seus mem-
bros, cujo mandato ha de cessar na 
termo elo pr:meiro e do segundo .tr'ten~ 
n ios 

§ 6.º Essa discriminação effectuar-
se-ha em tres listas correspondentes · 
aos tres terços, graduando-se os Se-
nadores de cada Estado e os elo Dis-
tricto Federal pela ordem de sua vo--
tação 1·espectiva, <1e modo que se dis-
tribua ao terço do ultimo triennio o , 
primeiro votado no Districto Fedêirar 
e em cada um elos E.s·taclos, e aos dbus 
terços seguintes os outros dous- noJ 
mes, na escala dos suffragios obtidaa. 

§ 7.º Em caso de empate, consicléJ 
ra r-se-hão favorecidos os mais v~lhos, 

decidinclo-·se por sorteio, qua ndo a ida~ .. 
é!e fôr igual. 



A:rt. 2.º O Estado que até o flm 
do anno de 1892 não houver decreta-
<lo a s'Ua Constituição, será submetti-
<lo, por acto do Congresso á de um 
dos outros, que ma.is conveniente a 
essa adaptaçã:o parecer, até que o Es-
tado sujeito a esse regimen a refor-
me pe lo processo nella de,terminac1o . 

Art. 3.0 A' proporção que os Esta-
dos se forc1n .organizando, o Governo 
Federal entregar-hlles-ha a adminis-
tração dos serviços, que pela Consti-
tuição lhes compeürem, e Ji.qui<lará a 
responsa1:1:,Udade da administração fe-
deral no tocante a esses serviços e ao 
pagamento do pessoal respectivo. 

Art. 4. 0 Emq:uanto os Estado1s se 
occuparem em regularizar as despe-
zas, durante o período de organiza-
ção dos seus serviços, o Governo Fe-
d eiral a:brilt'-"lhes-!ha, J}ara esse fim, cr~

ditos es·peciaes, segundo as oondiçqis 
estabelecidas por lei. 

Art. 5.0 Nos ·Estados que se fore:rn 
organizando, entrará em 'Vigor a cl~

slficação das re11das estabelecidas na 
Constituição. 

Art. 6. 0 Nas prüneiras nomeações 
para a magistratura federal e para a 
dos Estados serão preferidos os jui-
:>Jes -ele .cUr.eito e os desembargadores de 
ma.is nota. 

Os que não foren1 admittldos na no-
va organização judiciaria, e ·tiverein 
mais de 30 anno.s de exercício, seâ(o 
aposentaCfos com todos os seus venci-
nrnntos. 

Os q.ue tiverem menos de 30 annos 
de exercício continuarão a perceb~i· 
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seus orçlenados, até que sejam ap.ro-
veitados ou aposentados com ordena-
do correspondente ao .tempo de exer-
cício. 

As desp.ezas eom os magistrados apo-
senta!dos, ou postos em disprnni1bilidade, 
serão pagas pelo Governo Federal. 

.AJ.·t. 7.0 E.' .concedida a D. Pedro 
de Alcan1ara, ex-Imperado·r do Bra-
sil, uma pensão que, a eontar de 15· 
de Novembro de 1889, garanta-lhe, por 
todo o tempo de sua Vida, subs·isten-
cia decente. O Congresso ordinario, em 
sua iprim·eira reunião, fixará o qiuin-
twm desta pensão. 

.A!r.t. 8.0 O Governo Federal adquiri-
rá ·para a Naçã9 a casa em que falle-
ceu o Dr. Benjamin Constant Bote-
lho de Mrugalhães, e nella mandari"t 
collocar uma lapLde, em 'homenagem Ct 
memoria do grande patri'Ota--0 Fun-
dador da Repul:ilica. 

Paragrapho unico. A viuva do mes-
mo Dr. Benjamin Gonstant terá, em-
quanto viver, o usofructo da casa 
mencionada. 

l\Iandamos, portanto, a todas as au-
toridades a quem o conhecimento e 
execução desta Oonstit'Uição p ertence-
rem, que a .executem e façam executar 
e obS'ervar fie l e inteiramente eomo 
nel}a se contêm. 

Pubiique-se e eumpra-se em todo o 
territorio da Nação. 

Sala das sessões do Congresso Na-
cional Constttuinte, na cidade c1o Rio 
c1e Janeiro, em vinte e quatro ele Fe-
vereiro <le mil e ,oitocento.s e noventa 
e um, terceiro da Republica. 



/ 
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O Sr. Presiàente: - Vae-se proceder á contagem das cedalas. (Procede- se 
á contageni das ceclulas) . 

Vae-se proceder á a·puração da eleição d a Commissão Especial. 

P AFtA A CO'MMISSÃO . ESP~QIAL 

São re.colhidas 130 cec1ulas, que, apuradas, dão o seguinte resultaclo: 

1. Ac1olpho Konc1er 
2. Vianna do Castello. 
3. Ni.canor Nascimen to. 
4. H erculano de Freitas . 
6. .João lVIa n ga.1:ieira. 
6. Manoe l Duarte. 
7. T avares Cavalcanti. 
s . Luiz Silveira . 
9 . Gilberto Amado . 

10. Alves de Cas tro 
11. Annibal de Toledo. 
l2. Monteiro de 'Souza. 
1 3. Prado Lopes . . 
1 4 . Ar~hur Col·lares Moreira. 
1 5 . Ptnio Marques . 
16. Juvenal Lamartine. 
17 : Getulio Vargas. 
18. Moreira àa Rocha. 
19 . Solidonio Leite : . . . 
.2 \1 . Armando Burlarnaqui. 
:21. Bernardes Sobrinho. 

[p.Jinio Casado . . . . 
Adolpho Bergamini. 
·:Leopoldina de Oli'Veira. 
H era:nenegiJdo Firmeza . 
Prudente de Moraes . 
Olegario Pinto. 
Simões Filho. . . 
Octavio Tavares . 
F . Solano da Cunha. 
.AJcides Bahia. . . . . 

Votos 

88 
87 
85 

. ········ .. . .... .. . ,; . 84 
82 

. .. .. ·.· .. . . .......... . ... .. . 81 
81 
81 
81 
Sl 
81 

... , ... . .... . ... . ··.·· · .. 81 
81 
81 

. . . . ... . .. .. .... . .. ... . · ..... · so 
. .. ·.····· ........ . ... . 80 

79 
7{l 

79 
79 
76 

.. . • ,• .... .. .. ..... ... ..... . .. .... . 13 
s 
ij 

o 
;, 

4 
4 
4 

3 
3 

~ 



Gentil Tavares ... 
Norival de Frertas. 
Elizeu Guilherme. . 
Pinto da Rocha. . . 
Domingos Barbosa. . . 
·Dorval Porto. 
João Santos .. 
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. .... ... ····················· 
. .... . ·············· ....... · 
.... , ......... ·············· .. . 
. ... ························ 
·' . . ............. ....... .. .. . 

. .. ... ,. ··················· 

3: 
3 
3 
2 
2 
2 
2-

Baptista Bittencoul't, Gonçalves Ferreira, ·Thiers Cardoso, Antunes Ma-
ciel, Arthur Lemo·S, Azevedo Lima, Marcolino Barreto, Fiel Fontes, Geraldo"· 
Vi<uma, Henrique Dodsworth, Octacilio de Albuquerque, Vi%nte Piragfüe, Sá· 
Filllo, Lindolpho Pessõa, Pedro Borges, João Simp.Jicio, Heitor de Souza, Eu-
rico Valle, BasHio de _;M.agafüães, Alvaro Rocha ~. Bento de Miranda, um 
(1) voto a cada um. 

O SR. PRESIDENTE: P.roclamo membros da Commissão Es-
pecial os S>i:s. AdoLpho Konder, Vianna do Castello, Nicanor Nascimento, Her-
culano de Freitas, João Mangabeira, Manoel Duarte, Tavares Cavalcanti, 
L uiz Silveira, Gilberto. Amado, Alves de Castro, Annibal de Toledo, Montei·ro 
de Souza, 'Prado Lopes, Arthur Collares Moreira, Plinio Marques, Juvenal 
Lamartine, Getulio Vargas, Moreira da Rocha, Solidonio Leite, Armando 
Burl~maqui e Bernardes Sobrlnh9. 

O Sr. Presidente: - Vou dar á Camara uma explicação e fazer uma r e-
ctifkação sobre os av·u1sos da ordem do •dia . 

iO projecto de reforma 1:icmi;;tituk\ionaU1 pur <lispo·siçõe1!' do Reg.imcnt.t> 
Especial, é considerado materia urgentis.sima. Uma das disP'rnsiç·ões dess.e· 
Regimen.to ·Especial d·eclara que esse profocto preferirá ao de que trata a-
rrettra f do art. 221, do Regimento, isto é, no adiament•o da sessâJo· . .AJc.imw 
do adiamento das sessões, só qruatro mater.ias estãi0 contemp•ladas: 9 reco-
nh•ecimento de poderes de Depµtados, a prorogação dos trabalhos parla-

m ·entares, deicil.aração de .guerra e tra tado de paz. 
AE-sim mesmo os assumptos y otados pela Camara ·com a nota urgentes. 

serão preteridos 'Pela proposta de reforma constitucional 
A'· vista disso, interpretou a Mesa o inicio da contagem de prazo r>e1os 

actos mencionados no artigo .que se refer:e 'á apresenta çã o do projecto, com 
o "lSpirito de considerar que devia adaptar o que mais depressa désse anda'" 
meuto a essa proposta. Esses são: a leitura na Mesa; a impressão no Diario 
do Congresso, e a distribuição em avulso. 

A Mesa a nnurnciou que se c omeçaria a receber emendas hoje, toma ndo 
por inicio da ·contagem de prazo a leitura da proposta em Mesa. 

Ha tres a ctos que lhe ficave,.m ao arbitrio escol'her: ou a leitura ou ,.. 
publicação, no Diario do Oongre.E(so, ou a distr~buição em a'.'ulsos. O arh;-
trio é s empre uma du;yida e as 'jl!uvidas e vmissões do R egimen.to E ·spec,aJ:.. 
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manda eHe .propr.io sejam r esolvidas de accõrdo icom a lei interna ord!inaria 
da camara. Ora, a uni1ca <piropos-ta ~e lei que rec~e emendas so•bre a m esa, 
é o ·projecto de -o-rçamento, para o qual a contagem ·de ~lrazci para receb-1-, 
mento -de e mendas é !feita nã;o da ~eitura em Mesa, -n em da publicação no 
D·iario do Congresso, m a s da distribuJição, em· avulso, a-os ISr.s . Deputados . 

No {)aso de d.uV'ida , t endo de r ecorrer ao Regimento -or-dinar.i>0 da Ca-
mara, a Mesa é forçada a adoptar es·sa inte1'pr e taçãio, que m aruda c ontar o 
prazo •para recebimen to de emendas d a distribuição dos avulsos pelos 
Srs. Deputa-O!os. E stes avuJJsos a inda não foram d-istr-i'buido,s . A Mesa, 
porta n to, nãa considera d ia inicial do prazo para r ecebiim€IlitcJ de emendas, 
o d ia Ide ·hoje, ·e aguarda r ei sejam os avulsos di.stribuidos para então, com 
anteceuen>Cia de 48 h oras, como determina -o Reg>imento E~·pecial, annuncim· 
o _ linkio do prazo 'Para 'recebimento de em e nda s sobre a mesa. 

Era esta a reoti-f~cação .q·ue deveria d'azer perante a Camara. 

O Sr. Azevedo Lima (pela ordem): - Sr. Presidente já que V. Ex .. 
ba r•ouc o, houve por ibero r esolver uma questão de or:lem levan tada por 
um m atu t ino, desta cidade, lembrei-me, tambem, de aventar a solução de 
uma outra que vou >propõr ao eleva do crirterio de V. Ex., essa, do mesmo 
modo, r eferente á proposta 'Para a .réd'orma con sbitucio·nal. 

!Resa o art. 2 4·3 : 
"T-oda a ·1:H·oposição deverá ser redigida com clareza, e.m t ermos expli-~ 

citos e, t.fynto quanto p·oiss-ivel, syntJhetico·s." 
Diz o 'Paragra'Pho 1° desse m esmo a:rügo : 
"A M~a .deixar:!- de a~ce1tar .qualquer <proposição que delegue a outro 

poder att-ribuições priva1li.vas do ·L.,gislativ0." 
O paragrapho 2º está a.ssim redligido (para -este é .qu e chamo especla1 -

mente •a attenção de V . E x. , Sr . Presidente) : 
"\Nenhuma 'PI'CJ!I>Osição po.derá conte·r citação d e 'lei:s ou de artigos d e 

le1s, sem q1rn os transcreva 'IJOr extenso . 
Todas as transcripções serão feitas a n tes ou d e;;;iois da proposição e 

nunca <im seu texto . 
§ 4.0 A .Mesa providenciará no sentido da Secretaria adaptar as p ro-

posições vindas do ·Senado ás disposições . dos dous para,grr\,phos a nte ce-
dentes." 

Como V. E x. sa·be, Sr. Presidente, n ão foi •preenclh1da a exigencia ex-
pressa do § 2° d-o art . 243 d-o R-egimento . 

• Nenhuma das d1&.posições 'ClQns-titUJCionaes, dtada;s na pl'oposta da re-
fru-ma 1consütuc!onal, ha ldo11s d1ias apresentada a. esta casa, foi cons·i.g.nada. 
quer amtes, .quer apôs a mesma . 

Evid"-entemente, >ha transgressão desse paragrapiho. 
1S-e V. Ex., como eu e t:o<lo·s os booo Je·it -ores do R egimento entender 

q11b a vfofação é olara, é irreitorquivel, e insoph:i.sm aNel , 1pediria applicasse 
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aB õisposições do art. 244 do Regimento, que determina: "A Mesa da 
.(;alll«I'a ~o .U()mará co-nheciment·o das ·prp1ms;JÇ'ões reid:igi-das .de ac.côrdo corn 
-es te Hegimento". 

(M11,ito be-rn.) 

O Sr. Presidente: - Respondo á questão de ordem levantada pelo nobre 
lJe:!JuL<Ldo. 

Em r elação é redrucção da.s emendas, ella obedece aos termos Regi~ 

rnentaes, estando formuladas com a aevida •concisão e .clareza; em re!.ação 
.á delegação de polderes, tratando-se de uma reforma. con stitucional, e~m>. 

poc'lie. até modificar a organi.zação nos pvoprios poderes; em relaÇJão á 
transcripção da lei .citada na proposta, devo iruformar que a ·Mesa deter-
minou fo.ssem as emendas im·pressas em confronto com a propria Consti .. 
tuiçã.o actual, de sorte a ficarem •lado a lado, as emenda.~ e a Constituição. 

O Sr. Adolpho Bergamini (*) (para uma explicação pessoal): ~ Sr. Pre~ 
~lidente, desejo dirigir, de '!}ublhco, um agradeeimenit·o ao nobre leader da 

maioria, m eu 1}rezac1o coHega Sr. Vianna do Castello. 
Hontem, ao entrar nesta Casa, tive a .g.ratlssima surpTeza de sev abor-

drudo pelo meu sympathico amigo, que em um movimento de gent ileza, que 
rnuih' me sensi-biliza, me inquiriu .sobre min.ha ·!}referencia na esco.J'ha ele um 
H:pn~.sentante do i:C1stricto F1edep:al .para figurar na commissão qu)a vai 
dar parecer no projecfo. de ·pro·posta ·que o ·Sir . Presiderute d a RepubJi.ca de-
terminou que se atirasse sobre a mesa dos trabalhos desta ('as;;.. 

O .SR. LED•POLDINO DE 0LIVEIR4 : - O leader disse que incluir.ia o nome 
de ·um dos membI'O·S da minoria '( 

O SR. ADOLP:(-I·o IBERGAMINI: -- Um representante do Distri•crto. Deseja-
a·Ia ·SHber qual dos collegas ·da bapcada tinha minha preferencia. 

O .SR. VIANNA Do ICASTELLO: ·- Dada a .grande su'bdivisão da ibancada, 
podendo elJa só dar urn membro, <le accôPdo •c0m o Regimento. 

O .SR.. AzmVEoo LIMA: - A consulta, .positivamente, não deixoUJ de ser 
or'.ginal. Uma indagação deEtas feita a um orgão da minoria ... 

o ·SR. AnoLpHO BERGAM;INI: :- Era ruma .gent-Ueza. 
O SR. VIANNA Do CASTELLO: Era 'lim membro da bancada e não ela 

m;noria. Nos mesmos termos me dirigi aos membros das bancadas que 
faziam warte da m:aioria. 

IÜ .SR. ADOLPHO iBIDRGAMINI: Muito me semilibilfa9u. 
IÜ SR. LIDOPOLDI.NO DID OLIVEIRA : Quem elegeu a , commissão. foi 

l.cacler. 
0 ·SR. VL>\NNA DO CASTELLO: Foi a Camara, bem o sabe V. Ex. 
rO ISR. ADOLPHO :Bl!JRGAM!NI : No emtan.to, e m -chega111do á redacçãc; de• 

jornal onde , tenho a honra de ·trabalhaF, recebi o Dlicwio da Noite, que se 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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.;pub>lioca em •São Paulo, datado de 24 de Julho, contendo uma correspon-
den.c:ia epistolar desta dclade, que não .poderia ter sida enviada sinão n•). 

·dia 23, pelo menos. Deparei nessa .correspondencia com uma nota dando 
-como indicado para !fazer parte da •comm~ssão dos 21, pe.J.o Distri•cto :Fe-

·-deral, o meu ilh1stre companheiro de bancada:, '8'r . Nicanor Nas.cim ento . 
.Ers o teJoto da nota: (Zê) 

'() SR. VIA!NNA Do CA.sTEJLLo: - Não .preciso declarar a V. Ex. que nãc 
-çollaborei nessa <:orrespondencia, nem directa nem indirectamente. 

1() SR . A.DOLPHO BIERGAMINI: - · Mas •houve um phenomeno qualquer qu-3 
.i:ez q·ue os 1'aotos .oonfirmasserr, ~ reportagem. 

O SR. GILBERTO AMADO: - V. Ex . faça ju stiça aos jornalistas: si a im-
:prensa do Brasil fosse tão obtusa que n ão pudesse prever as possibilidades 
.nesses casos, dados os criterios conhecidos, não mereceria consideração .. . 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Si, hontem o nobre leader não sabia ainda 
'<!Uai o membro do Districto Federal que faria parte da Commi!rnão ... 

O SR. GILBERTO AMADO : - P0sso fa:<!er uma declaração: hontem, con-
versando com o nobre amigo l eader da maioria, perguntei: "Quem vae repre-

.:sentar @ Districto Federal?" - · ao· que S. Ex. respondeu que o.inda ignorava. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINr: - Houve, porém, uma coincidencia interes-

sante: como é que o reporter, a 23 de Julho, ou se.ia sete dias passados, man-
«:lava u ma informação qu e se verificou de t0da procedencia? 

Não devem-os, Sr . P ·residente, fazer .poesh. . . O gesto do nobre leacle ~ 

:muito me p.enhora e eu de publico lhe apresento meus agradecimentos. 
A com missão estava organizada. 

o SR. VIANNA DO CASTBLLO: - Asseguro a V. Ex que não estava . 
O SRR. ADOLPHO Bl!lRGAMINI: - O pae da creança, pae da l'eforma, pae 

-Oa •commissão, vae do parecer que vae surgir, todo mundo ·C.onJ1ece. 
o SR. GILBERTO AMADO : - V . Ex. sabia que o Sr. João Mangabeira ia 

.-ser o r epresentante da Bahia? Não podia saber : ahi está um facto. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Eu sabia, por informação eia imprensa. 
O 1SRL ADDoLPHo BERGAMINI : - Deixava-se. aos demais congressistas, sim-

·plesmente, a attribuição secundaria de homologar quanto ·está feito, até aqui. 

Resta-nos, porém, a esperança de que, não só meus companheiros de 
l:Jancada, meus companheiros de minoria, como ainda; alguns representantes 
..elo povo dos Esta dos, que bem -comprehendam a gravidade do proj ecto em 
-Oiscussão e as r esponsabilidades que lhes pesam sobre os h ombros, se mos-
~rem agora capa:ues ele uma resistencia no bom cumprimento elos seus deve-
1-es, resistencia, que só os poderá collocar á altura do respeito dos seus man-
<Clatarios e obter, por essa fórma .. . 

0 SR. LEOPOJ,DINO DE OLIVEIRA: Mas ahi veem as injuncções políticas. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - . .. uma certa indJ.Jlgen cia ·para os g rancle·:. 

lnales, os grande crimes, com os quaes transigiram em outros momentos • 
.(,J,Jwito bem; muito bem . O orador é cmnprimentado) . 



-274 -

O Sr. Vianna do Castello : (*) (para .uma explicação pessoal): - Sr. Pre-
sidente, os agradecimentos que o nobre Deputado pelo Districto Federal mé-
dirigiu são, evidentemente, insinceros . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não apoiado, teem toda a sinceridade. 
O SR. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA : - . O nobre leader muito nos merece . 
O SR . VrANNA Do CASTELLO: - Sei bem que mei'eço, mas estou affirman-

do um facto: os agradecimento.s são insinceros . D o resto do seu discurso e-
do azedume com que fechou o mesmo ... 

o SR . AoOLPHO BERGAMINI : - Não fechei com azedume ta l . 
0 SR. VIANNA DO CAf!TElLLO: 

agradecimentos. 
. . . é i:1ue deduzo a L'.lEinceridade desses·. 

A situação, entretanto, é muito simples, e os factos se explicam muito• 
naturalmente . 

Não tenho culpa de algum arguto correspondente de jornal de S. P a ulo-
ou do Japão tenha transmittido, no dia 23, uma supposta chapa . 

o SR. LEOPOLDINO, DE OLIVEIRA : - V. Ex . está, evidentemente, irritado. 
O SR. VIANNA DO CAsTELLo : - Agradeço a decla ração, porque, qua ndo r e-

oebo observações desta ordem, procuro me reprimir . 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Faz V . Ex. muito bem. 
O Sn. VIANNA DO CASTELLO: - Não tenh o culpa, repito, de que a lgum ar-

guto correspondente haja transmittido, no dia 23, as informações que o nobre, 
Deputado pelo Distr icto Federal, leu no· jornal a que se referiu. 

O facto é este, quanto á organil'Jação das chapas . 
o SR. HENRIQUE DODSWORTH : 1- ,Aliás, na propria n oticia se diz: "Consta· 

quo a Commissão será ... " ... . . . .. .. ...... . . . 
O SR. AZEVEDO L rMA: - Houve, até, um engano quanto ao indicado po1-

Goyaz. 
O SR. VIANNA Do CASTELLo: - q u eiram os n obres collegas permittir que 

eu exponha, simplesmente, os fa:ctos . Não preciso sahir delles para fazer-
resaltar a injustiça da accusação que veladamente, me fez o honrado colle-· 
ga, Sr . A dolph o Bergamini. 

O Sn. ADoLPHo BERGAMINI : ~ ·Não fiz a-ocu sação: a presentei agr a de-· 
cimentos. 

O ·SR. VIANNA Do CASTEJI.Lo : - foi ante-hon tem, depois das 5 da tarde, 
qu e no gabinete do Sr. P1·esidente (,la Camara, ·se procurou a composição da_ 
commissão. A lista foi escripta pesfioalmente por S. Ex., della ficando dous. 
nomes em bra,nco, porque houve engano, ou de minha parte ou da parte de· 
S. Ex, com relação aos nomes assentados com os respectivos leaders das· 
bancadas . Refer iram-se essas indicações ao Estado do Espirito Santo e acr 
Districto Federal . 

Foi portanto, conforme accentµei, precisamente a!'lte-hontem, depoW 
das 5 h oras da tarde, que n o gabin tite do Sr . Presidente da Camara, e pelo-
p u nho <le S. Ex., fi cou organizada a lista, de accordo commigo, que já tinha. 

(* J Não fo1 r·evisto pelo orador . 
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'Ouvido o Zeader de cada bancada. Foi essa mesma lista que haixou á Secre-
'taria .para qu'e se .preparassem as chapas, de novo, toda d'1. iettra do ·Sr. Pre-
sidente da Ca:mara, com ·excepção, apenas dos dous nomes que tinham ficado 
•em branco ·e que, _então, preenchi por ininha mão. , 

Quanto ao Districto Federal, succedeu, que não só <LO nobre Deputado, 
·como ao Sr. Henrique Dodsworth, como tambem aos Srs. Nicanor do Nas-
· cimento, Vicente Piragibe e Alberico de Moraes - menos ao Sr. Azevedo 
Lima, iJOrque já tinha recebido aviso do illustre Deputado - eu me dirigi, 
•da mesma fórma, dizendo que -tinha de •escolher um n ome para representar o 
.Districto Federal e que, havendo ta.ntas subdivisões na bancada, onde conta-
·va sete grupos, e não l)Odendo incluir sete nomes achei de m.elhor alvitre 
<J.Ue a bancada se reunisse e indicasse um, visto que não se tratava ele ques-
"tão de politica local do Districto, mas ele ma teria de alto interesse nacional. 

o SR . ADOLPHO BERGAMINI: - E 'exacto. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Confirmo a declaração elo n obre leader. 

;S. Ex . m·e ponderou que, em se tratando ele -uma bancada mais ou menos 
subdividida - não se referiu ao numero ele corr,entes - e sendo de interesse 
•de S. Ex. como Zeader, conhecer a opinião da bancada quanto á indica\;ão, 
vinha ouvir-m:e, como aos outros collegas . Lembro-me, tambem, que declarei 
·que não podia tratar da questão no momento, porque estava inscripto na . 
:hora do expediente e ia ter logo a palavra, accrescentando, entr.etanto, que 
o nobre Deputado podia entender-se com o meu distincto coUega Sr. Vicente 
-Plra~ibe e que eu a:poiava, anteci.padamente qualquer nome <la bancada que 
fosse escolhido . 

O SR. VIANNA Do CASTELLo: - Muito agraclecido pela contribuição que 
;me traz o nobre coUega. E' claro, que não tinha o menor interesse em pro-
-vocar descontentamento, escolhendo eu proprio uni nome, quando a bancada 
}lodia trazer-me esse nome. Esse era evidentemente, o meu interesse. Não 
lia nisto insidia a lguma, não , ha nenhuma habilidade, não ha jogo político 
·de especie alguma. 

Assim, do Sr. Vicente Piragibe, da mesma fórma que o S1:. Henrique 
Tiodsworth, a quem tinha pedido para se entender com os seus collegas de 
1b<rncada e que me declarou que talvez não ü pudesse fazer, por estar com a 
palavra durante o expediente, do Sr. Vicente Piragibe recebi a declaração 
do Sr. Henrique Dodsworth, de que se conformaria com qualquer nome, 
como, vor exemp-lo, o do Sr. Nicanor ou outro .qualquer . O Sr. Alberico de 
Moraes indicou-me o Sr. Nicanor. 

O S1t. ALBERICo DE MoRAES: - Declarei que V . Ex. poderia escolher 
.qualquer- membro da 'bancada. 

O Sn. VrANNA no CASTELLü: - Quero demonstrar com isso, que o nome 
•do Sr. Nicanor Nascimento não veiu por antecipação nessa lista, a que se 
Teferiu o nobre Deputado, Por culpa minha; tampouco fo i incluído na chapa, 
·por qualquer manobra menos sincera da minha part'e. O Sr. Piragibe, depois 
Tectinoou o seu voto, dedarando que indicava o Sr . B~r.;amini, si me nãu 
eng-ano. O facto é que indicou outro nome, que não o do Sr. Nicanor. O Sr. 
Cesario de Mello indicou o Sr. Nicanor, e da mesma fórma os Srs. Bethen-
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court e Oscar Loureiro. Estavam ahi quatro votos contra dous que V . Ex_ 
me levou. 

Foi nessas condições que eu, por minha lettra, puz na lista organizad~ 

pelo Presidente da Ca mara o nome do Sr. Deputado Nicanor do Nascimento, 
J.,em como o do Sr . Bernardes Sobrinho, na qualidade de r.epresentante do 
JJstado do Espirito Santo. 

O SR . ADOLPHO BEllGAMINI: - Dou paraben s a i'eportag·em que teve uma. 
grande argucia. 

O Sn. VIANNA no CASTELLO: - São essas as explicações que tinha a d:u-
ao me u nobre co!Jega. 

e SR. ADoLPHO BEllGAMINI: - Agra deci·rlo a V . Ex. 
o SR. VIANNA Do CASTELLO: - Tenho dito . (Mil'Lto bem; muito bem). 

SESSÃO DE 31 DE JULHO 

O Sr. Adolpho Bergamini (nela ordem) - Sr. Presidente, o Regimente> 
da Camara presereve normas e regrfLs que devem ser obedecidas na cun-
fecçf..o de qualt1u er projecto. Quanqo desrespeitadas essas prtlscripç:ões, '' 
Regimento determina a sancção, e, no caso a que me vou referir, na que3··· 
ião de ordem que su~cito, a no~a lei interna é expressa, não será o pro-· 
jecto recebido pela Me!1ª · 

Ora, Sr. Presidente, foi apresentado um projecto de proposta da reforma 
eia Cdnstiuição violando o art. 8°, § 7°, do Regimento, confeecionado de pro-
posito para regular o rito processufll da refo1711a. 

Hontem foi levantada essa questão ... 
Hontem foi levantada essa questão de ordem e V. Ex. re>:•p,ondeu que· 

a Mesú tinha supprido as lacunas do projecto, pois que ella f··:.z0ra repr oclu-
zir as disposições que o propr io projecto, pelos seus autores, devia ter con -
signado . Peç:o venia para ·1evanta r a queHiLo, collocando-a nos seus dev,-
clos t ermos . Não é á Mesa ciue corre a obrigação de corrigir a s lacunas d•, · 
prujecto : são os p:-oprios autores que devem confeccional-o obedecendo 3.o,,-
vn~ceitos reg:mentaes, sob pena. de incidirem na sancção, que é esta, prec1--
samente : dos projectos n ão serem recebidos pela Mesa . 

Desde que o projecto de proposta de reforma constitucional contravem 
os dispositivos regimentaes - e tal'\to assim é que a Mesa o rer:onheceu ,,_ 
fol necessario que ella o corrigisse, co!Jocan do a trunscripçã.u dos. artigos a . 
que as emendas se referem - a M~sa, deita venia, cumprir''ª r igorosam ente· 
'' Regimento se applicas!;e a sancção que, repito, é a devolução do projec to. . 
aos seus autores . 
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Nf.!o se póde argumentar mais que o projecto t enha satisfeito essa ext-
g encia porque f-Oi a propria Mesa quem se substituiu aos a u tores do pro·-
jecto de propos ta , mandando, ao invés de$ses autores, transcrever os dl"-
poiü t:vos da iei, referidos no projecto . 

Peço, Se . Presidente, que V . Ex., guarda do Regimento, seu fiet exe; -
cutor, haja J1or be1n de s er t a mbem desta vez inexoravel na sua a1:>-1)lica-
ção, maximé em se tratando de projecto cuja relevancia não precisa ser 
encarecida o da reforma da Co11stituição Federal - devoLvendo-o, poi:-
tanto, aos seus a utores, afim de que o colloquem em hannonia e respeito 
coro a :i }Jrescripções da nossa lei interna, que foram adoptadas, precisa-
m ente, para o caso i n spcoie. 

Si começarmos a cogitar dessa refenna fóra da lei, como estamos, e 

ainda desobedecendo ab initfo aosi preceitos regimentaes, nã o 5ei 
fiança possa in,pirar uma reforma nes:;as condicões no an:mo 
brasileiro. (Muito bem-; -rnuito beni . ) 

que con -
do pOV<• 

O Sr. Presidente : ~ A questã o de ordem, levantada pelo nobre DeJ,lutado, 
foi r-esolvida hontem lJela Mesa, que suppõe te r feito observar, com a solu" 

ção dada, os di.spositivos re'gimentaes . 
Devo accrescentar âs considerações então adduzidas mai's algumas, que 

o espírito escla r ecido do nobre Deputado, certo, reputará vallosas, com,, 
valiosas as reputou a propria Mesa·. 

A proposta de emendas á Constituição veiu assignada por 112 Srs. 
Deputados : mais do que a maioria absoluta dos membros da Ca.mara. 

Não h a duvida, que á Mesa cabe fazer cumprir o Regimento, na parte 
que lhe compete ; mas por outro la do tambem incumbe á Camara da r aL' 
seu R egimento a . interpTetação authentica, mais a uthentica do que a da 
proprü•. Mesa. Ora, si 112 Deputados e·ntender;:i,m de apresentar a proposta 

de eme11das pela fórma como o fizeram, segurivmente não pensam esta" 
infring indo o Regimento, e a Mesa tinha apenas de preencher as lacunas 
deixadas pela mai'.oria da Camara, na a presentação .de seu p.ro.iecto, man-
dando completa l-o pela inclusão dos artigos da Constituição ao Jaao das 
&menda s offerecidas. 

112 Deputados, rep·ito, r epresentam m a is do que a maioria absoluta : 
112 Deputa dos interpretaram o R egimento pela fórma que acaba de expôr o 

n obre Deputado. (M1tito bem; mwi to beni.) 
o SR. ADOLPRO BERGAMINI: - Peço a pa lavra pela ordem . 
ü SR. PRESIDENTE: - O nobre Deputado fa llou pela ordem u ma vez . 

Sobre a m esma questão a Mesa não póde, novamente, concede i· a palavra 
a S. Ex . 

O ·8R. Aoor.PHo BiElRG>\MINI: - Sr. Presidente, desejo levantar outra 
questão de ordem. 

O SR. PRE!SIDENTE: - Neste caso, tem a palavra o nobre Deputado, fü-. 
Ado!1Jho Bergam:ni-. 
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O Sr. Adolpho Bergamini (pela ordem) - Desejo saber, Sr. Presidente, 
si a Camara, apresentando por seus Deputados projecto coru a as8ignatur"" 
de duas terças :Partes, já não quero sómente mais da metade dos seus 
membros, está acima do Regimento . 

E' bem verdade que a Camara pôde resolver os casos controvertidos no 
Regimento, pôde reformai-o, mas, só i'he é licito fazei -o nos termos da :,ma 
lei interna, quando consultada. Sem que se lhe formule uma consulta ou 
sem que haja uma provocação qualquer, a sua manifestação, pela s1mp1e>0 
aissignatura de um projecto, não deroga o Regimento. A Mesa contessa qu" 
notou uma lacuna no projecto, lacuna prevista no Regimento " punida co1a 
a não a;cceitação do mesmo projecto. Agora, a Mesa invoca a c1rcumstau -
c1a do projecto trazer 112 assignaturas, numero superior ao da ma10ria 
absoluta da Camara, para dizer que, como esta Casa l}óde resolver as ques-
tões controvElrtidas do Regimento, uma vez que o projecto tenha a ass1gna-
tura de mais de metade dos seus membros, a questão está por si reso1vida. 

O SR . PRESIDJjJNTEl : - Sinto ter de observar ao nobre Deputado qu e a 
questão é precisamente a mesma que já foi resolvida pela Mesa . S. Ex. só 
pôde fali ar uma vez, pela ordem, sobre o mesmo assumpto . 

O SR. A.DoLPHo BEJRGAMINI: - Tanto ni:!o é a mesma questão que f aço 
uma consulta: si um projecto pôde ser acceito quando assignado por mai~ 
de metade dos Srs. Deputados, eljl1'bora violando as disposiç?es regiment~es . 

Levanto, portanto, outra questão de ordem . 
O SR. PRESIDEJNTE: - V. Ex . sabe, eu não precisaria dizer desta ca-

õeira, que o SUJ>remo interprete de sua lei interna é a .propria Camara. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Quando provocada. Nào se trata de in-

terpretação mas de violação! 
O ·SR . PREJSIDENTEl: ___.: Si ella f:!Uizer votar com alguma preterição de seu 

Re.srim•mto, exerce a funcção soqeranamente. Está, portanto, respondida a 
pergunta do nobre Deputado, e pão necessito precisar as hypotheses, por-
que nem siquer os tribunaes podem entrar na apreciaçê:io dos actos intern o.; 
ela Camar?- para saber si ena cutyipriu ou não o Regimento. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMIKI: - Então, abolimos o Regimento ; s uppri-
rnamos as votações. 

SESSAO DE 1 DE AGOSTO 

O Sr. Presidente : - Releve-me a Camara que lhe tome alguns m inutos 
drt hora do e~pediente, para dqcumentar af.firmor<ões feitas rpela Mesa ~ 
re-soluções por ella tomadas, a resrpeito do processo de elaboração da r efor-
ma constitucional. 

Tenho em muito alta conta o apreço e o juízo dos homens de boa fé, 
;paia que ·procure por todos os flleios ao meu alcance, eVitar que a argu-
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imentação tendenciosa dos que sempre encontram ·motiv'J de censuras ao.s 
actoB dos homens .publicos, ,possa desviar. esse juizo da rectidão que é de 
·esperar nelle impere. 

Decidindo as 'questõ.es de ordem, declarou a Mesa q11e a maioria abso -
:luta dos .Srs. Deputados entendia o processo de reforma constitudonal como 
<lJ.spEnsando a transcripção, na ,proposta de emendas, do texto Q.lje ·se alte-
irava. Aohou a Mesa .que essa inte:l'pretação dada ·pela maioria absoluta dos 

.Srs. DeputaJdos, não ·era wma infracção clara do. Regimento, e, qi;:ando 
fosse, assiln interpr.etarudo, a anaioria absoluta da Camara estava exerceudo 
um ·direito .exclusivamente seu. (.Apoiados.) 

A falta de trans·cr!pção do texto constitucional, fol: 5u:p,prida pelo acto 
<la Mesa, mandando incluir nos avulsos os dispositivos. constitucionaes. Fi-
-cou, portanto, satisf.eita a disposição regimental que exige Qu.e a referen-
da. aos textos seja acompanhada da t.ranscripção dos proprio~ textos, no11 
;projectos ·de lei. 

Ad'firmou tambem a Mesa que, na execu ção do Regimento, a inter<preta-
-çã,a dada pela Camara era soberana e, . na sua economia interna, nenhum 
:poder, m.esmo o Judicia.rio, po·dia entrar ,para invalidar actos das assem• 
bl'las, ·praticados .com su·pposta ou com real infracção de sua lei interna. 
Essa opinião, não é só minha, nem foi emittid.a adrede. ,para .r> caso em questão. 

Como relator da Cornmissão de Justiça, em 1916, trat!lndo-,se da inter-
vençãc no ·Estado do Es•pirito Santo, tive occasião de comprovar fartamente 
E:,,;se conceito . 

Vou pedir Ucença aos Srs. Deputados para lêr o que então foi escripto 
e o que foi anteriormente apiprovado ,pela Camara, .3,ssim como a jurispru-
<lémcia dos tribunaes, indusive da Suprema Côrte Americana. 

'I'ratava-.se de uma lei .ao Esp'irito Santo, acoimad:1 de inconstitu.cic-
r:tl ,por '.falta de o.bservancia das formalidades rcgimf'ntae-i na su<L elabora-
.çf,o. Esse era um dos fundamentos pelo,s qua·es ee ,pedia a intervenção no 
Estaéio. 

REiatando, na Commissão de Justiça, a mensagem do Sr:. Pre.sidente 
.da Re,p.ublica, tive o·ccasilio de emitt1r os seguln":e$ con·ceitos: 

"Dado, porém, que essas formalidades ~· egimenme3 fossem preteridas 
na vota<,.ão .aa l ei, deveria, o Congresso Nacional desreBpeita.J-a .por esse 
1facto? Poderia .a Poder Judlciario deixar de appUcal-9- com esse fundamento? 

íSem mnbai;go de vaHosas e autorizadas OI>h1Ffos em contz:ario, não he-
sito em affirmar qul: não. 

O Congresso Nacional não tem por missão ap.plicar lei<S nos casos or.-
t•orréntes, mas ao decidr soibre a legalidade da investidura àe poderes politicos 
esHi.doaes em conflicto, para d·ecretar a· 11>referenda de um sobre <>Utro, age fo'i·-
çosamente •como tribunal politico, em sua mais alta significação, rporque 
i11t0rvindo excE:pcionalmente nos negocios ·peculiares dos E·sta<los, n ão tem 
Q arbitrio ·de ·calçar aos ·):}és a Constituição e as le~s estadoaes, cuja viola-
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c;ão, resulta.nte da desorc1em organica ·em que se debatem, elle é chamado ~ 
c0rrigir e reparar nos termos estrictos da Constitu ição Federal . 

A regra, pois, a seguir, nos casos concretos, em .que sua intervenção ê 
pefüda para o restabelecimento da ordem legal a l terada pela creação even-
tual e anarc·hica ele uma dualida:de de orgãos do .poder ;n1blico local, - que 
os prindpios fundainentaes do regímen exigem que vivan1 em unidade den-
üo da res,pectiva esphera de acção e, entre si, harmonicos e inde·pendentes 
- essa regra deve ser a mesma a que obedece o Poder .Judiciaria Federa:: 
qmcndo ·é convidado a · dizer sobre a · validade ou a:pr>licabilldade das leh. 
federaes em face da Constituição da Repu blica. 

C• illustre 11'.!agistrado Sr. Dr. Pedro Lessa, no 
Po(le1· Judiciaria", (citando Barbalho, Conim.entarios, 
pag. 104, assim se exprime: 

seu rec•mte livro "Do· 
pag. 342J, no § 2-7, {L .. 

"Entende-se .por validade de uma lei feder a l, ou de un. tratado da. 
Uniãt: (que é ~t.[)provado .pelo Congresso Nacional), a sua conformidade <'.t. 

C'onsiituição. Pôde uma lei ser inconstitucional, pôde ter como objectu 
a '.!.'l11mptos accerca dos quaes falle-ce ao Congresso Nacional competencia para 
l egislar, ou porque suas ].Jrescripções são contrarias aos preceitos da Con-
s~ituiç_,ão, ou, finalmente, ·pelo facto de n a sua elabo·ração occorrerem "ano-
malias, lacunas, maculas, que tirem ao a·cto :pretensamente legislativo o cara-
cter e a mesma existencia das leis." 

"A theoria geralmente aoceita, doutrina Ruy Barbosa, dá J.Jor nullas· as 
ie'.Ei .ãas 'q.uaes não se observarerfl as fôrmas impostas ,pa '. a Corn;tituição uo-
;processo legis•lativo . E, o que mais é, quando os actos incul•cados por leis-
apreEEntam defeitos dessa natm·\lza, o Pocer J udiciaria !Ião lhes deve dai-
execução, t'!.inda nos p::..izes onde os tribunaes não exer<;em a autoridade, r c-
-c~;1hecida na Amerka aos tribunaes f ederaes, de ·pronunciare·m a inconsti-
tucionalidade das leis. {A. Brunialti, Dir. Constituzion., 11°, .pag. 592. ) 

Mas essa indagação se encerra em limites ·breves e preci·Sos . O que ó. 
Poder .Judiciaria tem de examinar é o concurso dos tres orgãos legisla tivo>,. 
i il lo i'\; verifi·car si l1S cama ras ·qeliberaram, ·si o Chefe do Estado sanccio-· 
nou, si se o:perou devidainente a 0n·omulgação e a 'Publicação do acto. (Ar-
rnann: Il potere esecutivo e la promulgazione de.Jle leggi, na Revista lta .. -
liana per le 1Scienze Giuridiche, v. A, ,pag. 45; Paciüci J\fazzoni, Ist. dL 
<lir. civ. it., v. _ l, pag . 27, n . 10; •Saredo, Tratt . delle leggi, pag. 146-~·, 

:J[-,5 .. 5; Fadda e B ensa, not. a Windshei-cl, t. 1, 'J}ag. 107-111; Brunialti~ 

OJJ. <;it ., ,pag . 592-~). 

"São actos successivos, que -se concretizam materialmente: a.. 
deUberação, a sancção, a p·romulgação, a .publi.cação. A justiça tem .. 
:de conhecer-lhes da existencia, ·para ·conhecer da existencia da le.i. " 
·Mas não exerce, a tal re~1J.eito, a menor fun·cçã.o discrecionaria. .<L. 
Constituição traçou, -nos arts. 36 a 40 as regras de ela:boração le-
gislativa impostas aos ti•es factores, de cuja cooperação depende n:. 
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formação legit ima .das l el:> . Si a lguma dessas regra~ fôr materia l-
mente con-culcaida ou postergada, e dessa infracção fla6ran1e St! 

constirvar a prova authentica nos proprios actos do Congresso, 01t-

do -GovernD, destinados a attestar, a deliberação, a sa.ncção, a 'pro-
mulgação, lei não ha: porque a sua elaboração não se consummou. 
Os tribunaes, portanto, não podem applical-a. Em uma ·paiavrc., 
toda contravenção material das 'formas constit·.icionaes, a uthenti · 
·camen te ·P·rovada na ·processo de elaboração l ~gi slativa, vida e 
nuil\fica o acto do legislador. N/i,o ass·im a ~im_o!es violação das 
fór 1nas reginientaes. " 

Sobre a m aneira ele interpretar uma camara legislativa seu regimento 
interno e a inüuencia .que essa interpretação, em·bor a erronea, possa t er 
n a validade do :;i.cto sobre qi,:e deliberou e votou, temos vo to expresso desta 
Ca~ü do C ongresso Naclon a l, quando approvou o parecer n. 168, de 1925. 
da Commissão 1Especial, s obre as emendas m antidas pelo Sena do ao Codig<> 
Civil Brasileiro . 

'!'ratava-se da emenda do Senado n . 1. 680, q ue a Camara aC'ceitou em 
p a r te , re;eitando a parte final , o que o Senaqo entendeu não poder fazel-o, 
"11el.a razão icí allegadci, de não ser c1irial que unia das Oasas do Oonores.iu 
altere as emenclas de outra". 

Vou transcrever do parecer, de que foi R elator geral o illustr e Deputado 
Sr . 'Mello Franco, um dos es·piritos mais cu '.tos desta ·Camara e jurista do 
notoria capacidade, a parte r eferente á i:hese constitucional, que dii·ectamen-
te interessa a solução da questão proposta. 

Diz o parecer ás paginas '62 a 6'3 do avulso : 

"A maioria da Commissão d~ Camara decidiu, p r elimi11a rrnen te: 

1°, que a Camara dos Deputados tem o direito exr;lusivo d~ 

interpretar a Constituição e o seu R egimen to Interno, em tudo quan-
to seja concernen te ao processo elo seu . proprio f unccionamento e· 
m >neira de deliberar ; 

Quanto ao primeiro, a Commissão julga ser sutficiente invocar· 
em seu apoio a lição autorizaCa de B!ak stone, que formulou a <Se-
guinte r egra "sobre a qual r e pousam, inteiramente, 0 direito e os 
costumes parlamentares : "que todo negocio que venha a ser debatido 
e ~e:a concernente a qualquer uma das ICamaras, deve ser examina -· 
do, discutido e julgado nessa Camara, e não em qulj.lquer ou tra 
,parte" 
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Fundado nessa opinião, affinnou tambem Anson "ser estricta-
mente exacto que a Camara tem o direito exclusivo de regular <> 
que lhe concerne internamente (its own internai concerns), e que, 

salvo caso de um crime oommettido no recinto da Camara e por 
ordein della, nenhum tribunal 'Pôde conhecer do que se passa no 
mencionado recinto". 

IO citado Anson, como apoio do que disse acima, menciona o 
ca so Brad!augh versus Gosset, julgado pela ICôrte !Suprema de In-
glaterra e em que esta declarou "qii'elle n'avait pas à s'ocmiper de 
la façon dont il plaisait à la. Chamore d'interpreter im statute, Zorqii'il 
s'agissait de la réglementation de sa procedwre interieure." 

As regras de direito, referentes ao · assumpto, foram expressas 
pelo juiz -Stephen, com grande precisão . nos termos . seguintes: 

... \' ..... 
(Faz a citação do argumento e assim o expUca): 

"Como se vê, a sentença da Côrte, f-Ormulada pela duiz Ste:Phen, 
é baseada na supposição de que o acto da Camara, contra o qual se 
1evanta ar.guição do :i=/.egimento interno, no que este dispõe quanto 
ao modo de deliberar e votar. 

Mesm-o neste caso, diz o juiz, seria absurdo suppor que a Ga-
mara, deliberada e intencionalmente, por méro capricho ou simples 
prazer, tenha querido violar o seu Regimento. Ao contrario, o que 
se deve suppor é que, por motivos que não são communicados alfrm-
res e que, portanto, n~o ·podem ser apreciados J?elo \Poder Judi.ciario, 
a Gamara entendeu •qw,l não, ha contradição entre o que ella resolveu 
e o (Regimento, ou a l,ei. 

Nessa questão, a Camara é o juiz unico de sua propria conducta. 

Admittir que a outra ICasa do Congresso, ou outro qualquer po-
der, se arrogue a com:petencia de fulminar de nullidade as delibera-
ções da Camara, sob o fundament-0 de que no modo de deli'berar e 
de votar não foram guardadas as fórmas do Regimento - que é a. 

auto-disciplina da Carqara - ou da Constituição - que á propria 
Camara compete interpretar no que se refira áquelles dous pontos 
de sua actividade inter na - admittil-o seria tambem autorizar in-
teiramente a devassa c9ntra a Camara, tornar suspeitos de tumultua-
rios e illegaes todos os seus actos, consentir que possam ser an-
nulladas· todas ·as sua11 proposiçõ'es, sob qualquer pretexto, inclusive 
o facilmente allegav.el de terem sido votadas sem numero legal as 
ditas ,proposições. " • 
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A' vista do que fica ex.posto, em tão concludentes e brilhantes documen-
tos, não podemos responder, á primeira pergunta acima formulada, senã9 
por uma ·negativa formal. 

Julguei de meu dever ·dar essas explicações á Camara, para que, de 
uma vez por todas se convençam os iSrs. Deputados de que a Mesa, no 
exercicio de seu mandato, procede com a mais completa e aibsoluta honesti-
dade, dentro das formulas regimentaes, entendidas com a mel1hor isençã,o de 
animo de que é capaz o engen'ho humano. (M·UJito bem; muito bem,.) 

S'ES·SÃO DIE 10 J;),E AGOSTO 

O Sr. Afranio Peixoto (*) (mov,imento de attenção): - Perdoar-me-ha V. 
Ex.,' 1Sr. :Presidente, confesse, .começando esta oração, ter vencido o scepti-
cismo de minha índole, com o vir hoje iniciar os debates da !IIiI Consti.tuinte. 
Dou provas de tocante sinceridade, cumprindo este dever. Póde·se cogitar, 
neste instante, no (Brasil, de outros assumptos, além daqu elles, prementes·, 
da 1hora que passa? A ordem publica, a gestão financeira, a espectativa po-
lítica, têm o :folego suspenso de quantos neste paiz possuem uma fracção, 
ainda minima de responsabilidade. Mercê de Deus que esses tremendos pro-
blemas, ·postos aos nossos .homens publicos, tê·m de'lles a aibnegação, o pa-
triotismo, a clarividencia, em os r esoJ·ver. 

Mas o a.ssum,pto do meu di.Elc~Tso, Sr . !Piresidente, é dos JnOfinos. Nã o 
somos nós legisladores, todos, mais ou menos, juristas? Pois bem, autor com-
petente, e ntre os que versam sobre a intervenção dos poderes publicos em 
m a teria de educação, escreve que se ha obâecto no campo de direito pub'1ic0> 
administrativo, ·que prenda menos a attenção dos juristas, é certamente a. 
ihstrucção. 

Entretarnto, nem para o iBrasil, nem para o resto do mundo, devêra ser 
assim. 1() ~adre Antonio Vieira resumiu seu apostolado, em pr61 das terras 
e das gentes >hrasileiras, dizendo, em uma synthese historica que veni 
sendo, depois deHe, uma prophécia de se·culos : não sei .que mal 
maior <faz a· este -paiz, S<' a doença ou a ignorancia. Um classl·co. 
do direito publico, na Allemanha, do seculo :x:vIDII, reduz a dous principias 
os cu.idados ou as funcções do Estado: cura promovendo e salutis e cura; 
avertendi mala fatura. 'Neste, inclue a instrucção pubUca. :A,l~ás, na pratica, 
e neste Brasi<l, muitas vezes a saude da alma tem de ser curada antes ou 
conjuntamente com a do corpo. 

Não será singular aiq.uillo -que um dia, director de lnstrucção publica do 
Districto Federal, meus olhos viram em uma escola de Guarati'ba: crianças 

. ( * ) Discurso proferido na hora dó expediente . 

• 
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tremendo de sei;ões,- ás quaes <havia mist'ér trata r , a ntes de ensinar. A edu-
cação aqui se confunde muitas vezes com. a assistencia. 

Con funde-se immensas vezes c om todos ·Os i:i'llisteres e preoccupações so-
-ciaes. Não ha no Brasil dif.ficuldade, empeço, desordem ou ruína, que n ã o 
tenha por origem um vicio de educação . .Se'.a o "nã o pôde" , da r ebeldia r>o-
pular á disciplina das ruas , se'.a a a na r chia impe nitente aripada a dy-
namite contra -O go·vern0 legitimo, seja a r ecusa a o alistamento 
eleitoral, a falsificação <:la estatística ou do recenceamento, a frac;:-
de ao sorteio ou a excusa ao jury, fu n cções cívicas ou poHticas, Gever 
ou pa triotismo, n ão co'ndemnemos a ntes de indagar a causa, é um viCio de 
educação, ausente ou pervertida. fUm exemp'Lo, Sr. Presidente, entre mHiha-
res de -0utros particulares, que ncderia citar, se i}l·eciz;asse convencer á 
Camara deste t ruismo. Conhece v.· iEx. essa benemerita lei Eloy Chaves, 
que deu aos f erroviarios do Brasil assistencia· na doen ça e no accidente, 
aposentadoria na velhice, pensão na mor.te á fami:ia. desamparada. Para isso 
concorrem as empr ezas, o pu:blico e o \Estado com a taxação addicional da " 
tari·fas e tambem, um pouco, os interessados, com um desconto mínimo, de 
tres por cento dos seus vencimentos. Essa obra m eritoria de providencia 
social devia proteger a dezenas de milha res de trabal•ha dores no 'Brasil. Ha 
paizes no mundo que ainda. não a têm, a tal bene.ficencia JJUblica; onGe eXls~e 
essa legislação social no extrangeiro foi conseguida pelo proletariado corno 
11ma r eivindicação Joegitima do direito operario. Pois bem, aqu i, em São 
Paulo, o nosso .grande centro ferrovia rio, os empregados jornaleiros, os mais 
necessitados e numerosos, despedem-se das 'emprezas, · proximo o termo a e 
seis mezes, em que devem ser inscriptos para os favores da lei, para se irem 
<>fferecer a outr·a estrada de f err o, para outros quasi seis m ezes, moveis , 
lnstaveis, imprevidentes, abandonando vantagens de assisten cia, r em edio, hos-
r>ital, aposentadoria, pensão, por evitarem um pequenino descon to mensal de 
ü·es por cento no venciment o . .Por que? iPor que uma tal aberração, mais 
do senso economko do que do senso commum ? ISimp:esmente, por f alta de 
educação, de instrucção popular . 

• sem educe.ção, não pôde existir este sentido do homem soci·a l, que é 
a previdencia; o homem economico, unidade do complexo socfo!ogico, nã o 
pôde prescindir, essencialmei')te, da educação . •Sem emphase, mas com a ver-
cl:iàe mesma, póde-se dizer íl lle a educação é a consc:encia s0cial do indi-
viduo, como é do Estado. Diria Romagnosi, que o proprio Estado, ao camr>o 
·<1:l. actividax:le social, não é 1müs que uma grande educação . Os males do 
:Brasil de hoje, e de todos os t empos, r esumem-se apenas nisto, privação, ou 
c1e1Jciencia, ou perversão da educação physice., intellectual, cívica ou po.Jitica. 
E não será opportuno, n o momento ele uma reforma na Constituição, de 
uma reconstituição, não será adequado. e até necessario r eflectir sobre ob-je-
clo tão essencial aos brasilejros e ao Brasil? Perdôem-me os juristas da Ca-

• 
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.mara, •quasi todos nós, que ll'hes suppli'que, mesmo correndo o risco do 
:ridicu~.o. um momento. de attenção. 

O. ·momento Ro mundo é p.r-opkio a essa cogitação. A nossa civi:liza.ção 
niecanica parece ter fal!ido na Grande Guerra, peJo m enosprezo á educa ção 
:n10ral. Os egoismos nacionaes, nome exacto do patriotismo imperiaUsta, le-
·varam o. mundo ao crime e á ruina. Tanto a consciencia doeu aos homens 
p111blicos respoRsaveis, que o p.rimeiFo cuidado, a,pós o armisticio, foi-, na In-
:glaterra, na França, na A:llemall'ha, a reforma da instrucção publka. Uln 
.r &cla!1'J.o veiu unaRiln.e. Pouco importa ·que ·os males fossem oppostos: a 
-escola unica. A Allemanha a pedia, porque nem•º Zollverein, nem a · uni-
dade do Im1~eFio deram a communidade de alma, nem a unida de nac·ionaJ ao 
povo allemão, di'vidido por classes, ·que· são ·comparl!imentos estanques ... 
·s eria m precizos os vasos· c.ommunica ntes da "escola unica " , de nobres e 
J}lebeus, junker-s e p.roletarios, pa ra o equili.brio e a solid•'1.rledade do povo 
:allemão. A .França a pedia, por temer outras guerras sanguino!'enta s e ar-
Tuinadoras, pois que na "escola unica" os afoFtuna dos conhecem os misera-
·veis, faz-se-thes uma a.Jma commum, ·com 1que uns não vêm a ]}reparar esse 
i mperialismo militar e economico que manda os outros á guerra e á miseria, 
e é na escola unica que se forma a alma paciifica e ..Compassiva do po'Vo 
que não conquista extranhos, nem. eX'plora irm-ãos menos fa vorecidos . 

Os pr-oprios Estados Unidos, ·q.ue tanto se jacta va m do seu system a edu-
cativo, coll'venceram-se que havia, por · me·!hora r , estender, ender eçar. il\l[a is 
d e um miJ.hão e setecentos· mil oifficiaes e soldados, que sa;biam todos J.êr e 
e screver, examinados por tests mentaes, se revelara m , na maior parte, de 
m entalida de me nor,' de quinze annos a penas; numerosissimos nem attingira m 
os dez, annos normaes. Homens meninos. Veiu a de scrença nos tests, de que 
antes faziam cabedal , mas veio a reforma do ensino publico. 

A Ita lia arranca as suas escola,s ás c ommuna s, nacionaliza-as em mãos 
-do Estado, e lhes dá até endereço religioso. 

No mundo, por toda parte, cuida-se de instrucção e educação popular. 
Por que não, no Bra sil , e no momento de uma nova constituição ? S er emos 
acaso os unicos, moral, civica, mental e profissionalmente educados? 

'Nascemos pa ra o mundo com a educação n1oderna . C om a '.Renascen ç'1. 
110 Mundo Antigo, n asceu o Novo-IM'undo .· E' foi essa sêde de saber , o Re-
n lLScimento, que conheceu e salvou o mundÓ . !Os descob·ridores e catequis-
t a o;;, buscando terras novas e nova s alma s, levavam consigo t ruboada s e r.ar-
ti ~ has. As univers ida des c oloniaes com eçam a o primeiro secu~o americano. 
A vocação dos grandes homens .pub!icos é educativa. ;De Horacio IMa nn, que 
·cleu aC>l;l braI).cOs uma consciencia idea•li'sta, a Boo.l<er W ashington, que a os 
n-" .~-.:is deu uma disci1Ylina r ealista, para a pa z e a g ra ndeza dos Est ados 
Unidos da Ameri-ca do Norte, o instrumento unico é a escola. Esse p eque no 
e aclmiravel paiz, a Banda Oriental do Uruguay, que desaprendeu as r evo-
Júções porque aprendeu a enriquecer, que tem a paz com o padrão O'llro. 
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deve essa prosperidade â educação, e Varella deve ter mais concorrido para. 
isso que O§ politicos e os caudilhos. tSa.rmiento é o deus lei,go e tutelar da. 
ci'Vilização argentina, o maior e o melhor dos seus ·homens de Estado, porque 
educador de sua Nação ... 

Sómente nós não tivemos um educador e a nenhum grande homem pu-
blico de responsabilidade seduziiu, atê ho'je, esse titulo, no Brasill. El'le está 
vago . . O pouco que tirrha;mos vamos perdendo ... Quem reeduca1'á . o Brasn, 
quem nos educarlá? 

'Tinhamas, sim, a1guma cousa. <Spix e lMiartius puderam, no interior elo 
Brasil, entender-se, em aatim, co·m a1guns professores regias. lia um seculo 
ainda, havia no sertão d~ Brasil professores de grammatica latina... Hoje. 
serão escassos no LRio de Janeiro. ó Imperio independente aca:bou com essa::.. 
escolas. Os cursos que h erdámos, os quatro, no Recife, Bahia, !Rio e Sã0> 
Paulo, continuaram todo um secuJo, sem progresso. J). Pedro II interessa-
va-se pelo ensino superior e secundaria, assistindo a lições e a concursos. A 
Rer;ublica, mais e8cassa, nein assiste a isso. 

O SR. GILBERTO AMADO: - Projectos sobre o ensino é que não faltam 
no !Congresso Nacional. 

o ISR. AFRANIO PEIXOTO: - IM:as, faltam-nos decisões. 
IE havera, nesses trinta e seis annos, com que encher dez volumes de· 

documentos parlamenares, da lastima vã de .que o Brasil desaprende a lêr,. 
o BrasH é analp1habeto . Vête bem; já nem se falla mais em educar; °' 
mal .'á é apenas não saber lê,r, escrever e contar, como se isso fos; ;. 

e fosse o melhor. CPerdemos e~se tempo em procu~ar na Constituição a .Pos-
silbilidade de :t>ermittir á Unip,o educar os brasileiros, lá revelia ou com 0> 
consentimento dos. Estados. Q recenseamento de ·19·20 demonstrou que em 4 
brasileiros, 3 são a nalp.habetos: 7151% de população dq Brasil é ignorante, Não· 
será agora o momento de reoapituiar, &e penitenciar, de tentar um esforço• 
mais sério e proficuo? 

O ante-pro1jedo de reformi'L attendeu a isso e acreditou, sem duvida, rea-
lizrul-o, emendando assim os m1. 13 e 4 do artigo 3,5, que indica as attribuições-
do Congresso: 

"Crear instituições de ensino superior, secundaria, e prolfissional e aux i-· 
liar, mediante accôrdo com os Estados, o ensino primaria local . " 

Após as dis cussões dos lea'ders ficou assim redigida, succintamente, <n. 

emenda do pro'jecto de reforn,1a, que nos foi apresentado: 
"Crear 'C1uaesquer instituições · de ensino, podendo, mediante a;ccôrdo· 

com os ·Estados, auxiliar o desenvo·lvimento do ensino primaria local ." 
O .grande m al, p ara o qu~l se vem pedindo remedia, a delimitação da s: . 

!funcções respectivas da Uniã0, e dos Estados, · em materia de educação, · nem 
siq uer mereceu consideração do projecto constituinte. tNão !ficam definida:> 
as posições e ficam perturbaslas as funcções recipr.acas ... . 

V. Ex. r elevar-me-lá, 'Sr. Presidente, e a Camara., de cuja generosidade 
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abuso, se me confesso 0partidario da centralização do ensino f.undamentaI . 
.Não é elle oque dá o nucleo á formação da personalida de civil e moral? 
Todos · vamos vendo como a extensão territorial, o progresso regional, a 
distancia e a disparidade vão fazendo um Brasil fragmentaria, daquifao que 
a natureza, a tradição, a lingua, o esboço composito de gente, tendiam a 
fazer 'llno e indivisive1•. O massiço central e o seu debrum litoraneo; a posse 
portugueza, occorl'endo do Maranhão a S. Vicente, de Pernambuco á Cispla-

ti.na; o criteri-o de Pedro I, servido por José Bonifacio, que nos uni.u com a. 
dynastia na formula monarchica; o de Pedro N, serVidó por Caxías, que nos 
manteve unidos reprimindo relbe"ldias separatistas,. - t ·udo -a :que nos reuniu 
até ago.ra, rom o prC>gresoo de 'Uns, a remissão de outros, vae, por culpa pr!n-
-Oipalmente da educação, nos vae lamentavelmente separando. Um peoquen(• 
signal são os vinte hymnos e as vinte !bandeiras, das vinte patrias provin-
cianas. 

O" Sll. GILBERTO AMADO: - E' até ridiculo. 
O 'SR. AFIMINjro iPE1xoro: - E' até rifüculo, . como diz n•uito ibem o meu 

nobre co.Jlega; mas ·existe. E' o signal menor de .um mal consideravel, 
O . essencü~l e perigoso é a diversidade dos -brasileiros, füfferentes pela-

álma e .pela capa.cidade, isolados nos seus co!lifinamentos reglon'.!es, nortistas 
e gauohos, sertanej.os e .Jitoraneos, sulistas ·e nordestinos, Brasil que se 
·desaggrega porq·ue a educação -f·undamental não pôde fazer brasileiros, e 
vae fazendo_ goyanos e cearenses, mineiros e paulistas ... 

Quizera, por m~m, confessei, ver a educação ter o seu endereço nacional, 
por in:termedio da União: estariamas a par das grandes nações da Europa, 
l!'rança, Ing'later.ra, Allem,aruha. CMas recon:heç.a .que girandes paizes tambem 
as confiaram,_ as preoccupações de ensino popular, aos municiplos e oom-
munas: a 18uissa é um exemplo, e conta em assumpto de educaç.ã;o. iM:as, a 
Italia, que a imitava, tornou atrás, e acaba de entregar á nação o ensine> 
ifundrunental. 

Nós q•ue, pela Constituição de 2-4, attribuimos o dever ao •Imperi-0, pel~ 
Acto Addicional, jfi, por imita r os Estados Uni·dos, confiamol-o ás i;>rC>vinciaa. 
Rec.on'heço que seria iheije impossi'Vel re'haver esse direito. Ellle ficará, pois, 
aos Estados, como está. Mas nada impede que a orientação sej-a "nacional", 
isto •é, -brasileira, e esse endereço só pôde ser dado pela Unfao. 

Como ? Cessem os susceptive.i!s <la autonomia ·pa~'ticwaTista sU'as pre-
venções; apenas, principalmente, com uma providencia, que me ipare·ce de-
cisiva. 1Será a fundação, na Capital do !Bras!l, de :uma escola normal su:pe-
rior, seminario da educação nacional, viveiro do prort'.essorado de todo os 
lyceus· e ,gymnasios estadoaes, de todas as escolas normaes primarias e 
secundarias, espallhadas pelos vinte Etados da União. Nessa escola o e.J•cance> 
-patriotico ser1á conseguido pela unidade peda,g-o-gica. A idéa não é minha, 
Sr. !Presidente, em'b.ora enaltecida pelos numerosos ' si,gnatari'Os da emenda 
que va,mos apresentar, mas, aiqru-i mesmo exposta, em ' 19'12, 'Pelo Sr. Migue. 

19 
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Calmon, o estadista de tanto saber e o:arlvidencia, que henrai a minha ten:ai. 
e honra o Governo da Rep·u•blica. 

Outra idéa nossa é relativa ao ensino secundari-0, que é e deve cont1-
nuar a ser da a lçada da União, mas deve ser democratizado. A expressão 
será pleonastica, em uma democracia? 'Tambem M•urtin.ho quizera repub'lol·ca-
nlzar a Republ!C'a. 1Democratizar o ensino secundario será. pol-·e ao alc01nc" 
do p0vo, ;i.os menos dos mais capazes do povo. PoPque, S1·. Presidem te, nao 
cuido em a larmar vãmente, o patriotismo da -Camara, um grande mal Il01$ 

ameaça, á nossa <:lemo·cra.cia. 
O ensino ê gratuito, e ouço d!.zer que obr1gatorlo, embora se:mr sMJ.Cções 

a obrigação; não ha bastantes escolas para que se puna a quem não mande 
os filhos aprender. M:as, ainda 'J.Ue isso aconteça, gratulte e obr1gator!0, o 
ensino, e todos os menores, em idade escolar, os 15 o/o de p~•rrn!laçâio· de um 
paiz, entre nós 4,5 mil.hões de pequen-0s brasileiros na nossa escola unfoa, 
ainda assim, o problema nacional do ensina fundamental não esta.Fá resol-
vido, a ·contento da democracia . 

.A!ttentae bem. Na escola prim'<l!ria o filho do rico, irmamaJdo Cl'lim o tl.0-
pobre nu. no1>sa, escola, pu·bllcu, .te graças a DeNs, as nos::ias escolas já re-
cebem filhos de ministros), são bons ou mâ;os alumnos; mas come os pob.rei. 
são inlfinitamente mais numerosos, se têm numerosos alumnos má.os, tam-
bem t erão muitos outros bem dotados. '.Digamos, se em dez ric0s ha ur.:i 
ü lumno inte!Ugente, em 90 pobJes frlaver<á nove aiumnes eguaes áJqueHe rice>. 
A escola prima.ria .gratuita ed1,i.cou socialmente e desenvolveu mentalmente 
esses dez brasileiros capazes. Vite ·começa.r o ensino secundario. 'M:as os pobre" 
não podem fretquental-o: -0 lyc1;rn, o gymnasio, 0 collegio, custam Qi:l.ro, e ai> 
taxas augmerttàm, -oom a catestia .da ·vida. Os 90 ·pobres vão para as fabri.cas. 
:para a lavoura, para a mão fie obra ... Os 10 ricos, esses farão exames, 
á epol;;i, seratJ 'ba0ha:n;is, med!co!l, engenhelro;i, jornal>istas, b-urocrata.s, polit1-
cos, constitufrã.o a classe dirigente e r esponsave!, pois que {)Onsçgui.ram "' 
cultura humanista e superior. ~\1as como nesses 10, apenas um >é 1ntelligente, 
essa "elite", tem apenas um dec4m•o de capacidade. 

Não poderemos - deviamos poder. . . - aos paes afortunados impedir 
que -cu.lrtive.rn os fi1hos incapaz13s que lhes deu a natureza, ma;:, vêde 1bern, 
:;,e pudessemos, se o ·mstado puc,lesse dar instrucçã-o m1édia e sup•erior âquelles 
rwve 1bem dotados filhos de po:b;res, a "elite" resultante seria Í'nmediatamente 
t:!evada a uma fracçã.o cinco vezes maior. Portanto o n!.'vel educacional e 
cultural do paiz subiria, e &eu Govern-0, feito ~or essas classes ·cultas, ne-
<'t>s~ariamente, mais capaz e mais feliz. 

O :SR. GILBERTO AMADO: ~ V. IEx. est1á. pregando uma. thearla perigosa.: 
a ela rtecessidade dos homens ~e valor. 

O 1S'!t, .AFmuno PmxoTo: - V .. Ex. õ diz com ironia. 
Mas, que acontece? O EstadQ ê indif.ferente á propria sorte. Dn. instr.u·· 

cção primaria a todo o mundo1 e Pá.ra ahi. IPermitte .que, por sua indiffe-
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:-rença, só os .fi1hos dos ricos, capazes e incapazes, vão ter a escolas de hu-
manidades e a escolas su periores : desses m edicos, bach ,reis , en genh eiros, na 
mai-or ·parte 1ncapaz.es, r ecruta os seus bíllrocratas e os :.ie.us _politicos, 0 6 

seus dklgentes, administradores e guias... 'Estamos fazendo a selecção dos 
.dncap-i.zes afortunado::.. 

Urge a protecção social dos ma!s · aptos; e isso se terá c•om. a democratí-
~zação do ensino, do ensino secundar!o, pelo m enos. A Europá po::isuc tt illbti- . 
tuição das chamadas "bolsas", e os "boursiers", com0 se chamam em iFran-

-ça, são os almnnos pobres mais capazes, os meLhores a lumnos do en~ino 
primaria, iqtie o Estaào· educa para os seus servidores, com ps quaes se vae 

ielicitar ma:is t arde . \Jaurés tfoi um "iboursier"; a boUsa de P edro II, si;bsti-
·Uindo-se á da nação, f ez Carlos Gomes. Quanto talento não ma1barata o 
Brasil, pela sua indi:rfer ença't 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI:· - De · iPernamib>uco Mi. v eio u m á Presiden-
'Cia .d.?!. RepubHea. · 

O SR. AFnANIO 'P·rnrxow : -- 'Perfeitamente. Ulustre P residen te da R epu-
blica foi ur:i "boursier" de PP.rna.m>l:>uco. 1Se Pernam•buco não tivesse aberto 
·Hua bolsa, ·q1·e deve ser generosamente aberta a todos os cidadãos, n ií. o t eria 
<'lsse .pupillo do !Estado oCJhegado ã. suprema dir ;cção do paiz. 

Para .essas de.speza,s, , , hnpre~cinc\l,i.V:-eis, fio ensil).O puhlico, ha mistér a col-
Jab.oração do Mi;·n'içLp.io, do , Esta,d,o, da União, ,A , casa escolar, e a fi~c:aliz?-

.ção da ei::cola, e da sua fr~quencia, devia_iµ SP.I; _do.Jhteresse .da comrriu,i~a o~ 

cio muPic-ipi.o; o pro.fessor . e as esçolas .norm~.es. primari{l.s e secund-1r)as, os. 
s?mn;i.slos, seriam doi; .EiJtado:;;; a e~cola. _normal superior, instrun,10nto de 
na_cionaUroção e de un~d,a,de . esp~ritual do, 19n~ino1 •. seria da _União., Os :orç;a-

.n1entÇ1!?, respect_iv1p;: de;v.iam 'qnf'i!Sr>ar _ai;;, ve,i;lp_s n ec;.essarias .ª . es ·'e , p fi<./ do 
L·spiri.,to, tão imprescindiv-el ~o:qio, .-o . outro. Mas .. um f11ndo.,, de edµ-cação é 
11ecesswrio. Para ,isso se nos aftgU!ra -atv'itre a clmtraivel aq"UeUe tomado . n oz 
r:~ta~los,. TJ 1.<ido;; _. ela . Atl1~i·ica. o fund,o. ffC(.ID.r ,, formado. _por ).}atr-m9ni9 •! 1~ 

t erras, 'P yiblic.as --, 1J,;t•6. .ay,osj do_ -t err.i.torio, .americam9, ,cada ,,vez m ais ;valoriza-
do. po.i;-, 1 e~p~o.r:ação. e . ap_i;-D'V'eital'.llento , - .e -outr.qs_. imP?l'ltos e ,ver(!as, evitando 
.a p enuria das crises permanep.tes ou ·periodicas dos era.rio.s1 ._.pu)l,J},c-qs. 

Dif'>SSe fur:ido escol,ar f ez-.se aqui mesmo., . n ::i. •!egis)atura passada, -pregoeiro, 
·o Sr. ,Azevedo 1S9.dr~ .. a nÇ>ssa. maior a utorid.aÇJ.e em assumptos de educação . 
Não .seria ag-or_a o .·ca so de, os .sug:gerir a. todos os Estàdos, esses fundos de 
eclu c,ação, que alg]Jns ,pensam. em crear? A Bahia determina que. a s• par_te da 

r enda . munic.ipa l seja ,gasta -coin . ensino. 

o ._ ISR .. A l\ll<J:A1'1W. B-URLA~AQur: ---., !Reclan.io a . Primasia para,.o meu pequeno 
Piaiwhy,,: pr,i,meiro .. Es~ado . ·que .t eve a }r,i•c:iativ;!j.. , 

o •S'R, AFRANIO IPEJIXoTo: . - Felicito a V. Ex, e aos piaub,yen~es, ;por tló\ -

. r(_'lm proce_dido . ,dessa. m a,r,0.i,ra, e n ão , posso. calar m e u enthu,s,iasmo deal').te de 
:uma assem·bléa de professores mineiros, que votar am •que 10 % das rendas 
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publicas de todos os Estados, sobretudo da prospera Minas Geraes, fossell'.P. 
<ledicados á instrucção. 

O .SR. ARMANDO BURLAMAQur: - Jdentica resolução foi tomada pelo Con-; 
gresso das Municipalidades do Piauhy. 

:O iSR . .AFRANio iPElrxoTO: - O ensino, precatado e provido pelo fundo, 
escolar, será a providencia da 'Cultura do Brasil. 

Não é tudo. Falta o ensino profissional primario, dos artifices e opera-
rios; o ensino profissional das profissões liberaes - medicos, 1baohareis, en-· 
genheiros; - o ensino tec-hnioo superior desinteressado, de artes e sciencias 
e 1ettras ... A enumeração não é inutil, pois que ensinará o que nos falta, 
nús que presumimos t er tudo, todos os orgãos dei ensino publico. A ,quem 
ca;berão? Certamente q'lle aos capazes, fsto é, aos Estados, aos M·uniciipios, 
aos particulares idoneos, talvez mesmo á União. 

P.rivativamente, é que não. A' OonFtituinte de 24 foi impossivel crear· 
uma universidade, ·porque todas as l}rovincias a queriam e não se podend'O· 
servir a todas, ficou o Brasil sem nernhuma. l\fais alguns quarteis de sec; ulo, 
na. Republica, sdb IRodrig;ues Alves, o projecto &dré~Gastão da Cunha não 
1.eve andamento, apezar do ·bafejo official, porque, para contentar os Esta-
dos, o relator Satyro Dias prom.etteu uma avenida universi·Laria, rasgada a.,_ 
Norte a .S'lll do paiz. O tBrasi.J não deu e não dará um passo em materia de· 
ensino, se não puder correr os vinte passos que delle exigem, ao mesmo. 
tempo... Os quatro institutos! que recebemos do tempo colonial e 
do primeiro imperio !ficaram os que temos... O que :temos de 
mais foi da iniciativa particular, adoptados ou não, em seguida, pelos Es-
tados . Assim, as Faculdadfi?s de Direito do Rio, da !Bahia, de S. Paulo, de 
BeJ.ém. . . assim as de Medicina do Recife, de :S. Paulo, de Porto A1gre, de· 
Bello Horizonte, assim as iPolytecfunicas da Bahia, de S-. Paulo ... que já 
nos ·honram e vieram da. ini·ciat>va privada e .foram ter ao orçamento dos 
Estados. 

Ouvi que a ideia de um dos autores do projecto de reforma constitucio-· 
na! é entregar tudo isso á União, tudo isso que e!Ja não sowbe crear, e não, 
poderá desenvolver... Que erro formidavel, que esquece a 1historia politica 
e a realidade sensivel ! 

A velha formula do direito 'Pphlico, cuj1ts swnt comnnoàa eJus debent esse-
;ncommoda não é só util applioada á educação do individuo, senão á sua: 
familia, a sua communa, seu estado, sua nação. Syner.gia or.ganica e func-
domvl, como diriam os tec.hnicos, 'Para esse resultado. A União, o Estado, O·: 
Municipio, pela Constituição, devem ter definidas suas possibilidades de in-
tervenção, em materia de educação publica. Cabe na Carta Constitucional 
a definição desses direitos e deveres: as regras .geraes devem ficar prescri-
ptas, oCOm a orientaçço n aicional do ensino, com a selecção dos mais aptos, 
com os meios economicos de os realizar pelo fundo da educação, com o-
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•estimulo entre os !Estados, e, dentro destes, entre os munidpios, sem tol.her 
.as inlciative.s privadas idoneas. 

O Brasil que se desagrega, ·que não conta mais brasileiros, pois que, 
.mesmo aqui, entre nós, no seu parlamento que o representa, nas pequenas 
como nas grandes commissões, o criterio de escolha é o geograpillico, é o 
.mia:ro:geograprhico; o '.Brasil, .que se desconhece e se ignora a si mesmo, pois 
,que. a União não soube-fazer-se o sensorio commum dos brasileiros, ·deve sup-
.Plicar .a sua Constituinte, ou r e-rConstituinJte - a expressão, feliz, é do il!us-
.tr e Sr . Octavip :Mangabeira, - o Brasil deve esperar uma reforma do espi-
_rlto nacional,- pela .re!orma do ensino pUJblico. 

De.Jle, desse nosso Brasil, tão admirado e tão desquerido, se J;lóde dizer, 
:· . tanto a esm.a, ao !'Deus darlá.., vamios vivendo, ___, deHe se dirá que ê umd 
jmmensa carta, sem endereço ... Para onde vamos, •i:>a ra que des·tino? C'um-
pre · á geração actual, JJara não falhar a si mesma, escrevei-o, e este é o mo-

.menta. E só a •consciencia puiblica, que rdJá a educação, i:>6de fazei-o .. O d'.:i -
'turo legislador nos deve fazer a nós a censura, ·com o 1labéo· de incompe-
·tencia, se, em 3·& annos de eXJ.)eriencia r eµublicana e democre.Uca, sentindo 
as nossas faltas e ·Omissões, não :tivermos aprendido nada . Penitenciemo-nos, 
é o momento. 

il\l[aravi1ham:se os extrangeiros, de nossa terra. Um, porém, vendo-nos 
'distrahidos, ignorantes, sem ideal, não o declarou, mas o sentiu, e pergun-
tou: "!Será este ·povo digno da terra q rue, possue?" 

·Ü SG. G1IiBERTo AM.wo: - V. !Ex. aocrescente rque era um jurista o 1sr. 
Bryce, que naturalmente não sabia sciencias p1hysicas e tinha conrhecimentos 
superficiaes em outras cousas; do contrario, t eria observado que o Brasil é 
um paiz tropical. 

O ISR.-.AFRAIN•IO PEIXOTO: - Bryce verificou muitas •cousa s, que os nossos 
.Cumµre,, µorém, .que possamos resi:>onder aos :James 03ry·ce: Sim, e eis 

jur:istas não sabem observar: 

as provas dos factos. :Só um povo culto será di.gno desse admirave-I Brasil. 
E para serem admiraveis, os brasileiros só carecem rque o Poder Publico 
·cumµra o seu dever, não lhes n egando o seu dire ito. Tenho dito. (Muito bem; 
·qi1.uit'o bern. Palmas.) (Pausa.) 

EMENDA 

ADt . . 35, ns. 3 e 4 - Substituam-se: 

8°, prove; a orientação nacional do ensino prime.rio e o reg ujar e de-
moêrãtizar 'o en sino secundaria, dirigidos e custeados pelos E sta dos mediante 
·b fllndo de educação creado por leis especiaes, ajudando o desenvolvimento. 
-delles em todo o territorio do paiz, onde se mostrem defidentes; 
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4º, fiscalizar o ensino profissional primario dos a rtífices e oper arios, D' 

:ensino pr0<fissi-onal secundario das profissõ€s liberaes, o en sino technico sc1-
pcrior e o ensino superior scientifi.co e . litterario, dirigidos e cu~teados pe'.oS-
F.stados, pelos m uni-eipios ou por ass0dações • privadas idoneas. 

ISalrva a r edacção . 

1Sala das ,sessões, 2 de LAgoso de 1925 . - Afranio P eixoto. ~ Braz ·do· 
A nwral. - Tavar es Oava.lcanti; - - · · Fiel· Fon·tes. - " JJ!rancisao· Rooha. - · 
Vicente P.iragi be. - Olegario Pinto . - Ayres da Efüva. - Carlos P essôa. 
-· Car1;aUw Netto . - Homer-o ·P.ir-es.- · - '·Bap.tiista Bittencowrt. ·- Gentil Ta.-
1;ares. - Padheoo Menc/.es. - Juvenal La1na'rtine. - · Alves de " Oastro. 
Simões F ilho. - R . Berbert de Castro. - Aganiemnon de Ma,galhães. -
Costa Ribeiro . - Ubaldino· de Assis. - R ege Barros. - Gonçalves Ferreirci .. 
- Euclicles Malta. - Paulino de Sowza. - Wanclerley P inho . - Pinto da: 
Rooha. - Pereira L eite . - Raul Machaclo . - J . JJ1agaihães · de A lmeic!.a. 
- J. J. Bernardes Sobri1~ho. - A lfredo Ruy. - JJ1ar:colino Barros. - · N el-
son O'atuncZa. - P essôa de Q?ieilros-. - ·T homaz Acc.ioZi. - C'esario de J'rlello .. 
- N<Lta,licio Gamboim. - .Armando Burlamaqui. - Jo{w Meira Junior. - -. 

. Olavo Eigydio. - Pa1ilo Mara,nhã.o. - Oherrnont de Miranda. - Evhigenio 
àe Sa.Ues . - Monteiro de Souza. - Plínio Marq1ws. - Galclino Filho .· -
Linclolvho P essôa . - Alcides Ba.hia. - .Alberto Mara.nhão. - Domingos Bar -
bosa. - Dorval Porto. - Ev)rico Valle. - Francisco Valladares. - Jocio 

Santos . - Oesar Ver011.eiro. - Pires do Rio. - H eitor Penteaclo . - Benz" 
rle Miranda . - Peclro Bor,qes . - Ferreira Li1na. - Rodrigues j}f.achado. - -
Ficle lis Reis. 

Justificação 

"Quiconque a passé par 1'école primaire sa'.it qu'en elle se forme· 
inexorablement l'avenir d'une nation ou d' une r â ce . 1Sur · elle, et sur-
elle seule, tout- se ·construit ou se transil'orme, car elle commande non 
seulement Ies P·reju.gés, mais Ie •gout et les mceurs du peuple. El1e 
fwbriq•ue Ie "milieu" en dehors de q_uoi n'existent ni resonance ni 
signi.fi:ca1ion sociale. U qe nation a !e cadre q_ue ]ui forme son armêe, 
1a solidité q u e !ui assurent ses finances, les chances que lui pre]_}are· 
son école." 

LucIEN ROMIER· 

A instrucção primaria é o postulado da democr acia, governo do povo,. 
],}efo povo e para o povo. 

1Por isso, ena deve ser gratuita e 01br-iga.toria . E' a condição m esm a da 
cxistencia de uma nação moderna. O seu primeir o carructer politico deve· 
ser, pois, "nacional". 
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.O nosso ideal é ter uma -escola unica, disseminada, profusa, usina "em 
série" da ,formação dos "mesmos" •brasileir-os, educados e cultos, e não como 
agora, diversos pela alma e pela capacidade, isolados nos seus confinamen-
tos regionaes, nortistas e gaúchos, littoraneos e sertanejos, nordestinos e 
sulistas, Brasil que se desa.gg1-ega, porque a <educação -funda mental não poude 
fazer brasileiros, mas cidadãos de pequenas "patrias" provincianas. 

,.;;;e o Brasfl não se p_ode de.sinter essair da fonmação dos .'IJQ,asi•leiros, cum-
pre .que a União oriente e dirija, espiritualmente ao menos, e. educação -fun-
damental. Assim fa'.ilem os maiores paizes do •mundo, a ·I,ngilaierra, a França, 
a Allemanha ... A nossa C-0nstituição de 182.4, assim o :quiz . Nesses trint-a 
e tantos annos de re.gimen r.epubjicano, todos os nossos constitucionailistas 
vêm querendo interpretar o texto da Constituição de 1891 para permibtir a 
intervenção federal, junto dos 1Esiados, parcos ou descuida dos. iE', pois, uma 
necessidade "na'Cional". 'IDIJa se realizará princii;>almente com uma escola 
no1,mal superior fundada pela União na ·Ca;:>ital do r:>aiz, viveiro dos !l'uturos 
professor es de todos os 1gy'mnasios e .Jyceus secundarias e de todas as es col:.ts 
normaes prime.rias e secundarias do Brasil, onde até a.gora, inf-elizmente, s_, 
ensina ainda sem se ter aprendido a ensinar. A unidade espiritual do ensino 
pulb!ico virá principalmente dahi. O endereço naciona:l este.rã incluído no 
a lcance r:>edago.gi•co . 

O ;fundo de educação é o que dá se.gurança e prosperidade á instrucção 
popular nos Estados Unidos da America: a Argentina os imitou. Ohega a 
nossa v ez. Creado o fundo de educação - que Ji.bertaná a instrucção po·pu-
lar das crises periodicas ou ·constantes dos erari-0s publicas - por leis espe-
ciaP.s dos Estados, fundarão estes suas escolas, formarão os seus professores 
pr ima rias , custearão o seu ensino; a União dará apenas, e é tudo, a direcçãv 
geral, soccorrendo e.onde ha.ja deficiencia de meios, remissão ou mão ende-
reço educativo. 

:O ensino secundaria., :que cultiva, ·funccion almente, a personalidade, or-
ganicwrnente formada pela esco·!a primaria, concluirá. essa obra de mentali-
da de brasile !ra , que nos é essencial: não pôde deixar de ser dirLgida pela 
União, embora custeados pelos •Estados. E!le deve, porém, ser democratizado, 
posto a o aka n ce do povo, -elos 111a is aptos alumnos pobres das ·escolas prima·-
rias._ para se ir fazendo a selecção dos •competentes e não, como agora, ~. 

so1ecção dos incapazes an:ortunados: .proverão as ·bolsas esco!a;r es, creadafl 
por leis especia es . 

Os outros ensinos, profissional, technico, superior de sciencias ·e le ttra s , 
pr>dem ser da União, do Estado, do municip.jo, de associações privadas idú-
neas, uma vez .que fiscalizados pela lUnião. 

Nos Estados Unidos :quasi todas a.s Universidades são privadas: rarissi-
mas, e não as mais afamadas, pertencem ao -Estado. No 1Brasil já ih.a insti . u i-
ções dos Estados que se imp~m ã. admiração, tal a Escola P·olytechnica de 
S. :Paulo. A Universidade do Paraná tenàe a ser uma reaJidade, emquanto 
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a do Rio de Janeiro é apenas nominal:, O estimulo, entre os Estados, fará. 
se complete mais depressa esse quadro da instrucção .profissional, technica, 
scientifice. e litteraria. 

A União fiscalizará essa evolução, sem as intervenções periodicas da s 
reformas, rque visam iprincipalmente o professorado do Rio de Janeiro, esque-
cido o dos 1Estados, isto é, esquecido o ·paiz. 

iEstas emendas permittirão cuidar-se da formaç!io "nacional" dos bra.si-
l<>iros, e estimularão a se fazer ou completar o quafil'.o educativo de todos os 
nossos patricios, segundo as necessidades regiona.es. 'Serão servidos todos os 
recantos de nossa terra, servido primeiramente o Brasil. 

(Muito bem, muito ben~. O orador é feU.citaào pelos coUegas). 

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO 

O Sr. Azevedo Lima •(*) (pela ordem): - Sr. Presidente, noticiaram 
os jornaes de hotie q ue se teria de realizar, se é iq•ue 1á não se realizou, 
no domicilio do l eader da bancada paulista, uma reunião de todos os mem-
oros com.ponentes da numerosa Oommissão 'Especial de •2.1 Congressistas, 
destinada a estudar as emendas da proposta de revisão constitucional, e 

a sobre ellas interpôr parecer. 1 

.Como V. Jllx . não ignora, Sf' Presidente, a op·inião publica do Brasil, 
so'bre a q)lal pesa, neste momento, com toda a sua formidavel carga de 
c·cacção e de arrocho, o estado qe sitio, que é como o sudario das liberda-

ves nacionaes; a opinião publica 'brasileira reclama justamente em torno da 
discussão do magno problema da revisão constitucional, a mais am'Pla. pu-
blicidade, a mais comp·leta liberd1j-de de manifestação de pensamento, o uso 
e o .goso de todos os meios adeq~ados ao debate da materia, que se reveste 
de incontestavel relevancia. E y.. iEx . não Ignora, taimbem, que o alto 
representante do Poder !Executivo· procurou dissuadir de quaesquer descon-
fianças o povo .brasileiro, promettendo-l'he que o debate, que a discussão, 
que a .controversie. se estabeleceriam no terreno da mais franca liberdade. 

Nem se ~de ,comprehender, Sr. Presidente, que de outro modo se 
proceda em assumpto de tal magnitude.. E' verdade tam'bem que a suspi-
caicia e o s'cepticismo são naturaes em um povo que, em dous annos e 
meio apenas, de :um Governo quf!.triennal, tiá vae sod'J'.rendo, ha na.da me-
nos de dous annos, a acção dissolvente do estado de sitio, e, logo,, não 
pôde confiar demasiado nas fa,guejras promessas do (f>oder Executivo. 

E de facto por direito lhe as~iste, pa.ra desconifiar dessa promessa offi-
cial, tanto que a reuniãio so.bre <llfe se m·urmura, j~ nos penaliza, deixando-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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.nos c0nfrangidos em .. face .. aas :passiveis c0iíseqú'en•Ciãs que · d:elhi/ poderão 
·decorrer. 

LDizer-se, Sr. Presidente, que os . 21 membros comvonentes da Commis-
são Especial se reuniram, .ou se reunirãCJi- não no local ·prapr!o, não na. 
séde da Gamara, não nos aparlament-0s desiJgnados préviamente para r.eu-

.nião das Co.mmissões ordinarias ou espec:iaes, -'e " si'nr na habi t6'ção ou no 
.. domidlio do leader da :bancada de ,s. PaullQ, 1ê ·'-induzir-nos a crêr que a 
·discussão se vae estabelecer à huis-olos, a põrtas fechadas, em .um estado 
de perfeita clandestinidade. 1 ' .· 

Se 1não fosse isso, Sr. Presidente uma; .ev-ide-'n:tê: -5.riolação do texto re-
gimental, seria1 _pelo m_enos, ameaça temerosa á . Ubtirdade com a qual, nôs 
da. miI).oria e a -Opinião publica brasileira, 'I)ensamos . que se deve contar 
no momento soiemne qual• esse em que sé .va;e proceder á . reforma · consti-
tucional. ' 1 

O Regiment'o da Camara claro é - ;, •eu bem o sei não estabelece 
·de modo taxativo e _precizo que as reuniões ·da'li ' Commissões, quer especiaes, 
quer ordinarias, se terrham de levar a ef!feÚ:b ha séde ·desta Ca:sa do Par-
lamento . .Se nao :Jlosse porém imp.Ucita esta condiçãio; afim de que os re-
presentantes dos or.gã-0s de pUJblicidade e todos os cidadãos pudessem pre~ 

senc!ar aos debates, haveria, ainda, no Regulamento " da Secretaria da Ca-
.mara dos Deputados, que, ·como V. Ex. sabe, constitue, em, virtude do 
disposto no ultimo arti<go do nosso íRegimento Inferno, !!)arle integrante 

.tlo mesmo, •haveria, nesse regulamento, :para j-ustifNar o ·protesto que de!. 
sejo consignar, a seguinte disposição, para a qual chamo a esclarecidà 

,attenção de IV. Ex.: (rn) ... -.:!! 

"Art .. 42. As commissões permanentes· ·t érão salas de reunião 
préviamente desi•gnadas. ' · l 

§ 1.0 As Commissões temvorarias ... " 
- •E· é caso . da tCommissao dos '211 · . L· ' t 'r •• 

.. . ,. .· .. .. h 

" ... escolherão as sua!! salas d&"lreunl:15es, fie: · modo a não· cola-' 
cidir estas, ein tempo, com as das : -Oommlss·ões permanentes". 

'\ 

A'h1 est!á, patente e irretorquivel, a disposição .que véda, de modo aibso-
luto, a convocação .. da reunião desta ou de -·outras · qúaesquer commissões, 

·lfõra dos estrktos litrütes da séde da ICamara' dosr :0é1Yatados, em local que, 
1>11or sua natureza especial, in!hiba o povo do Districto Federai!,,: ·e do Brasit 
inteiro, na!:! <pessoas de seus mandatar1os, de ass1'st1r aos debates, por certo 
Jmportant!ssimos, •que se vão estabelecer em torho. 'tlb -gra'Ve problema. Ou-
trosim, quer aos orgãos de puibliddadde dé • todo o- paiz>, quer aos represen-
{ antes da Nação crue se ·interessem pelo magno assuinpto, não é licito se. 
lhes subtraia o direito de participar da elaboração reformista. 
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iDe qualquer .fórma, Sr. ·Presidente, qruer V. iEx. resolva que náo en-
i:ende com a alçada do 'Presidente da Camara o tratar da materia, object<>' 
àa minh<o. questão •de -ordem, quer .V. Ex . . de!Lbere que deve :rn:opr.r um 
correctivo ao erro .. que se p1:ati'cou, 1,ou que .se vae praticar, - o facto é que 

.nós, da ·minoria, cun;iprimes •mosso dever, .:dando, ·desde j&., rebate da gra,ve 
e . prejudicial infraicção• •que"os ·dornaes ; aaMalJJJ1l.c1am . " M1711ito ·bem; m7llito bem;. 
u orador é ow11wr.imentado,; 

O Sr. Baptista Luzardo (p ela oràeni): - 81: . Presidente, tanto quanto-
" meu co!lega ·pelo · Districto Federal, o illush:e .Sr. A2'evedo Lima, fui sm·-
prehendido,. esta manhã, ao 1Jêr os jol)naes, com 'ª noticia ;de . que o Relator· 
da Commissão des 21, ou Commissão .de .Revisão . Constitucional, o nobre 
leacler da ·baneada de ,.g. Paulo, nesta G:;i..mana, o Sr. Hercu1ano de Freitas. 
havia. convocado uma reunião dos seus co!legas, membros da mesma ·v:om-
missão, ·para, em sua residencia, tratarem, ajustarem e combinarem a 
discussão e a . votação das emendas ap!'esentadas .ao projecto de r evisão do· 
Pacto Fundame.ntal, e dessa fórma, com .sur.presa e ignpranc,ia da gran_deo 
maioria desta Casa, em definitivo decidirem, _quasi 1nanu -rn{iitari, .da . sorte· 
das iniciativas surgidas com o fim de colla.borar .o Congresso na remoclela-
_ção do estatuto ·basico da Nação. 

E' que, Sr. P.residente, nunca pensei que tão tamanha.mente .se pudes--
se violar o Regimento Intern9 da Camara,, .promovendo-se reu.n~iles parth · 
<miares para deiliiberações de caracter of.ficia.J e consequencias con.stitu-· 
cionaes. 

O ISR. AooLPRo BERGAll!trNr: - Uma descortezl.a aos d.em.ais .Srs. Depu.7 
tados. 

O ISR . .A.z.ElvEDo _LIMA: - Uin desafio á opinião publica. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo : - Estamos as,sistindo desde os primeiros ra,, .. 

sos, desde os primeiros and<:1,mentos do ;processo da ~·evisão constiltucional, 
q.ue tudo se -faz e se continúa. a fazer com violação das textos c:ar.os e 
insophisma.veis da ainda vigent13 Constituição de 2·4 de Fevereiro de 1801, 
que se pretende curar com o r \')medlo da revis1ío. 

o .SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - De. m9dO .qu.e V . EJx., em nome do:,. 
principios Jfüeraes, quer cerceal' a liberdade dos seus collegas de fazerem 
o que entenderem. 

l() <SR. BAFTISlí'A LuZARDO: - Não! .Abso!11Jtamente não! O que eu quero 
é a liberdade dentro da lei, ê a lfüerdade dentro do Regimento da Ca -
mara, ê . a Uberdade .igual para todos . . V. Ex., o ilJustre Deputado . pelo· 
.Piau•hy, sabe que u..>na a:-ei.;.7Jião, como a que se realizou na respeitavel re-
i;idencia, do eminente :Sr. · Hercujano de ·Freitas, traz deliberações .positivas. 
e .em. c.onsequencia o sa.crilf·icio \ie legitimas aspirações da Camara. 

O SR,, ARMA!<.100 :BURL-AMAQUI: - Uma reunião em casa Pl:i.rticuJar ,. não-· 
faz mal nenhum . 
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O· SR. ADOLiPHO BEJRGAMINI: ~ E' que os outros Deputado::; não podem 
assistir á r eunião e na Camara .p odem . 

O i81'<. PRTul:HDlllNTE: - Attenção ! O ·nobre Deputado está fallam'lo peZCJ,. 
orclem; o• tem.po ·de 1que dispõe é ·curto, e · os· apwtes não ·sãio '['.>ermittido"" 
em .questões de ordem. 

10 1SR· BAPTIS~'A L uzAJIDo : - E' em defesa justamen~e dos principies 11-
,beraes da Constituição, é em defesa desta Constituição qu·~ se quer alte-
. rar, que tanto o meu collega pelo Districto Federal, o Sr. Azevedo Lima. 
quanto eu, torn·áJtnos &. palavra para protestar, com toda <L er1;;1·gia, contru. 
o que se d'ez, e que ainda mais ·revela e traduz a prer;otencia da maioria 
e ·O desprezo d&. Commissão dos 2,1 pela propria Camar a. 

'Sr. P·residente, r efiro-me â maioria, da qual. eoccluo V . Ex ., Sr. Presi-
dente, no caso em questão, r espondendo ao meu nobre coliega · pelo Piauhy, 
o !Sr . Armando · [Burlama:qui, com grande enthusiasmo, o acto illicito, em 
il'ace do Regimento e dos interesses dos representantes J:a Nação . 

0 ;Sh. AAM.•::rnv BuRLAMAQU., ·-- Con.. u . direlt& de .fazer o q ue <::ntei.do . 
o 1SR. A.DoLPHO BERGAMINI: - V . Ex. só tem o d ir eito de agir deu.tro 

do !l-wgirnentu . 
.o .SR, FRANCISCO PEIXOTO: - Essa r eunião !foi particular' 
O !SR. 1SIMÕES ·FILHO : - 'Essa r eunião não teve .:!ara~t~r of!icfa.1. Posso 

reunir em minna çasa tantos collegas quantos entenc'lec . 
O 1SR. 33-A.PTISTA. LUZARDO: - iEssa reunião não foi propriamente pa1·l1 .. 

.cular, pois não teve essa inno-cen cia que V. Ex. lhe quer attribuir. Foi 
Uma. reunião de dehbei:-açõ,;s , C·U!Jos efüeitu::i deiitro em !}fJ l! C'.l vamo.~ sentfr. 
Essa· reunião toi feita para acceitar e r ejeitar emenda~ á reforma consti-
tuci-ona l, r es ta11c10, apena;i, é. maioria., não o direito, mas ti obr1ga~ão fü: 
votar sem saiber das razões do voto que ella vae da r. Sempre, os a utores 
de emen das tioveram na ·Camara a ;fa•cmllda.de vlena de ,pleitea.r ;perante a s 
Commissões ·OS seus pontos de vista em dE·nedor de iniciativas parlamen-
tares. IE, desta 'feita, nessa reunião chnd~stina, por:iue ella rea!ment~ o 
é, a portas fechadas de uma digna casa d<> familia, sem scienc:i.L e conscien-
cia da !Camara, viola-se o Regimento e '.cmam-se d'<Libera')•j.39 definitivas. 
Assim é, 1Sr, '.Presidente, que jlá se sabe •quaes as emendas acceitas e quo3.es 
as r ecusadas . . Lo.go, esw. r eunião, feita em dei;acôrdo com to.:las as normas 
regimentaes, teve importancia capHal . 

O SR. [f'mES DO 'Rro: - V. Ex. lf'az p<1.r te da Commissão '? 
O ,SR. BAPTISTA ;LuzARDO: - .Aigradeço ao nobre Deputado por S'. Paulo, 

o Sr. !Pires do Rio, o ensejo do seu aparte, justamer.h por antecipar as 
razões pelas q uaes eu combato a r eunião 'havida ff,r!l. d'l r eci11to da Ca-
m ara, 1que é o uriico lugar legitimo para de:.ttera.ções ..lesaa n atureza . 

Gara nto a V . 1Ex. •CfUB, se fosse memhro da ICommissão dos 211, embora 
constrangido pelo respeito devido á residencia privada •lo eminente lcader· 
paulista, teria protestado contra a reunião e nella jârnais tomaria, parte. 
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·Se, entretanto, a reunião fosse onde ·devera ser, eutel-a -hia ássistido, to-
mando parte nos de•bates, emfim, com os elementos a meu alcance, pro:. 
cur;;.ndo collaiborar no -estudo das emendas ~ reforma com;titu cional. 

Deante, porém, do que se ifez, fui sacri:"icado em um direito. 
O .SR. AZEVEIDO LI.MA: - A qualquer brasileiro, a qualqner cidaâão devia 

ser permittida a assistencia. 
O 1SR. IS·IMÕElS. FILHO: - O orador tem de collocar a· questão em outro 

ponto. 1Se a. reunião foi official é disr,aratc porq·ue entiio se deslocar ia a 
·Séde da 1Camara. A.gora, se f.oi particular, um homem ama.•rel e gentil como 
o S·r. Hercwano de F'reifa;s tem o dilreito de receber em sua · casa· os 
seus collegas. 

O :SR. AzElVEDO !LIMA: - •No momento e;:ta reunião· partic-ular não se 
deveria realizar. 

o !SR. BA'PTISTA LuzARDO: - !Sr. IPresider.te, como está hoje noticiado, 
como os jornaes dizem, o convite para esta reunião, fe\tc. P•llo Sr. Vianna 
do Castello, Zeaàer da maioria, tornou-a oM!cial. Sabe-se q•.ie o Relator da, 
Commissão dos 21 leu em defi.nitivo seu relatorio, emfim, o seu parecer . 

Nestas condições, Sr. iPresidente, vi.o-lando o Regimento I nterno da Ca-
mora, a reunião referida violou as normas republicana:õ .. . 

o SR. AZEVEDO LIMA: - Muito bem. Pr'.ncipalmente as normas repu-
blicanas . 

0 SR. BAPTISTA LUZ . .\RDO: . .. violou · todos os bons principibs da 
Democracia.. Eis por que formúlp o meu I>rotesto. A revisão constitucional, 
deve ser debatida ás claras, lá luz meridiana, em uma ·casa pUJblica, • em 
uma casa do pov.o, como é a séjle da ICamara, e nunca no seio illustre de 
um lar. 

O Sri. AZEVEDO LIMA": - Isto foi o que demonstrei. 
O SR . BAPTISTA LuzARDO : . - Contra isso, .Sr . Presidente, eu acredito qu e 

o nobre leacler de São Paulo, · o Sr . Herculano de FreitMJ, ha de vir ã tribuna 
para dar á Camara os esclarecimentos que a gravidade do ·caso reclama, afim 
de que se saiba que, de accôrdo com o Regimento, vai se abrir ampla e franca 
discussão_ sobFe as emendas á reforma constitucional, como . convém ao in-
teresse ·geral da ma.teria. E' necessario que a Camara se convença de que a 
reunião hav1da na casa do d•l!ustr•e- !Sr. HeTculano de F1reitas :p.ão constitue 
uma coacção á liberdade de sentir desta Casa do Parlamento. (Muito bem; 
m.uito bem.) 

O Sr. Adolpho Bergamini .<*'> (pela ordem): - Sr. Presidente, não sei 
1sü vale a pen!a invocar a lei interna da Camara, depois que V. Ex. encon-

t>:ou a hermeneuti-ca segurido a qual esse Regimento tem um :valor muito va-
riavel, consoante o numero de Ueputad.os qu~ assign::i.m determinado pro~ 
jecto. 

(•) Não foi revisto pelo orador•. 
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Houve por bem V. Ex. de asseverar que a assignatura em numero su-
1Perior á metaJde dos :me:mlblr.os que como;>õeun a ea.m.a,ra im,p!Lica ou uma inter-
pretação authentica do Regimento ou em sua revogação ou a lteração impli-
-cita, e como que /para ameaç:ar-nos trouxe uma jurispri.;.'<iencia que asse-
verava qué a . nenhum outro poder é. dado annullar as nossas deliberações 
por terem sido ellas tomadas com infringencia regimental. 

Devo dizer a V. Ex. que, por muito que pessoalmente me mereça, essa 
opiniã;o jurídica em absoluto não pôde conquistar o meu aipoio. A sentença. 
que V. Ex. invocou dizia que, proposta perante um magistrado a inanidade 

11G uma lei pür não ter sua elruboração obedecido aos tramites regimentaes, o-
magistrad0 retorquiu como lhe cumpria - que elle s6 devia examinar si a 
lei tinha emana<lo de poder competente, si estava sanccionada e publicad'.l. 

·V. Ex.,. ·entreta:nto, encastella-se nessa jurisp_rudencia para nos .res-
ponder q~'e a n eIJlhrum outro [>Oder estran1ho é dado intenferh· no modo '[)or· 
que se applica o Regimento. 

Assim V. Ex. se arvora .em autoridade discricionaria e suprema, de fazer 
•ou n ãJo fazer o que lhe approuver dentro ou f6ra do Regimento. · 

Hontem aqui ouvi o nobre leaàer da maioria dirigir-se a a lguns collegas 
que f azem parte dii. Comm'issão dos 21 e ·convidal-os para uma reunião hoje, 
ás 9 horas da .manhã, na casa do leader da bancada paulista, á rua Boares: 
Cabràl. 

O SR. GILBERTO AMADO: - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. AooLPHo BERdAMINI: - O convite era, portanto, de natureza poli-.. +· tica. Era o leader da maioria, Presidente da Commissão dos 21 , quem co11vo-

cava os membros dessa mesma Commissão para se reunirem f6ra do edificio-
da Camara. 

O Sn. FRANCISCO PEIXOTO: - Para uma reunião particular. 
O SR. ADoLPHO· B,ERGAMINI: - Para ir á minha casa, sou eu quem con-

vida, e não o leaàer da Camara. Não era o leaàer da bancada paulista quem: 
convidava os seus collegas, ·para aquella reunião, era o leaàer da maioria, 
Presidente da Commissão dos 21, quem convidavJ os seus membros para se-
reunirem f6ra do edifício da ICamara afim de deliberarem sobre as emendas. 
que deveriam ser acceitas e as que deveriam ser rejeitadas . 

o SR. AZEVEDO LIMA.: - E' exacto. 
O SR. ADoLPHo BERGAiM:rnI: - E na reunião de hoje, Sr. Presidente, {!;. 

qual compareceram todos os membros da Commis.são com excepção unica do· 
Sr. Adolpho Konder, ficou deliberado tomaram-se votós, estabeleceu-se debate· 

e resolveu-se que a emenda do Sr. T avares Cavalcanti teria parecer favora-
vel, que a emenda de um nobre collega, cujo nome .não ·me acode agora ;;, 
mente, emenda que fixa em seis o mínimo <Ie representantes dos Estados ... 

O SR. AZEVEDO LIMA: - O autor é o Sr. Armando Burlamaqui. 
O Sn. ADoLPHO BERGAMINI: - ... teria de vir para plenario. com parecer-

nem a favor, nem contra, um parecer• epiceno nessa parte. 
o SR. AZEVEDO LIMA: - o que é absurdo. 
O SR. AooLPHO BERGAMINI: - Essa emenda provocou debate acalorado, ~ 

meu nobre collega de r epresentação, Sr. Nicanor do Nascimento, tomou parte-

\ 
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'!1elle, contrariando-se bastante porque é, ao que acredito, partidario da eleva-
-ção ao numero -de seis da r epresentação dos pequenos Estados. 

Como se vem argum.entar ·agora que foi uma reuiã:o par.tlcula.r? Fel 
uma reunião . official, a qual foi sup.primida ·ao conhecimento da Na\)ão -e dos 
-demais Deputados, que podiam .assistir ·a ella, si tivesse sido· ne lagar com-
petente, - o recinto da ... Camara, e até intervir· nas de.liberações. Realiztrn-se, 
·portanto, . o que · o meu nobre collega, Sr. Simões Filho, classificou de dis-
parate, mas, de disparate em disparate vamos. nós. 

O SR. SIMÕES FILHO: - Disparate seria si a reunião tivesse -sido de cara• 
-cter offi.cial. 

O SR. AnoLPHO BERGAMINI: - A. propria proposta de reforma; foi orga-
nizada ·clandestina e inconstitucionalmente, conspurcados• os tramites regi-
nrnntaes para se crear em torno do m agno problema de revisão constitucional 
·-0 mesmo sigillo, o m esmo mysterio, a . mesma es<mridão que ampara · os .. cri-: 
ruinosos que praticam os mais reprovaveis e condemnaveis delictos. 

Ahi fica o meu- protesto, Sr. Presidente,. certo de que um dia e lle ha de 
.ser ouvido. ow~iito bem; muito bmn.) 

O Sr. Gilberto Amado . (pela orde~n~ : - Sr. Presidente, nada mais• an-
gustioso para um homem -de mediana intelligencia , do que . a . difficulda!de de: 
comprehender. Acho-me em uma situação angustiosa porque não posso com-· 
p1·ehender a attitude. dos nobres collegas . 

Vou . fazer' uma pergunta a SS . .- EEx.-, peQ.indo r toda, a sua "at.tenção. 
Ha um Regimento que est~belece . os tramites para a discussão . e . .vota-. 

.ção do projecto de reforma cpn stitucional. P .ergunto :. foi , omittido um . sõ .. 
--desses tramites? 

O SR. AnoLPHO BERGJAMINI: - Varios. 
O SR. GILBERTO AMADO: - F'oi> ti;ansgredida -alguma dessas dis·u@siçõ_es com 

.a r eunião da Commissão dos -21? 
Nenhuma, Sr. Presidente. De. sorte .que os Depµtados• que se encontraram• 

hoje na residencia do Sr. Herculano de , Freitas ... 
o SR. AZEVEDO LIMA: - Não eram Dei;.utados . . . . 
O SR. GILBERTO AMADO: - ... para convers'!-r sol;lre o assumpto da refor--

ma da Constituição, que revelaram? Simpjesmente . um .zela excessiv;o por -. esse 
magna prnblema. (.Appiados e não apoiado.s.) 

º · SR . BAPT~STA LU ZARDO: - Peço a , pala:vra. 
O SR .. GILBERTO Ar--rADO: - . Esses -representantes quizeram, Sr . P-residente, 

apenas , estudar .. conj.1:1nctamente, . mais . um:j. vez, não só de accôrdo com -as . 
-exigendas do Regimento, .mas P\'ll'a, trocar idéas, para-.bem acertar:em na:;; de-
liberações a serem. tomadas, sem .prejudicar em cousa alguma a liberdade .da,, 
Camara e a sua lei fundamental. , 

O SR. AzEVE:DO LIMA: - Por · que não fizeram essa reunião na Oamara? 
-Que mál havia nisso? 

o SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Era uma reunião particular, 
O .SR . .AZEv:moo Ll;MA: - !Para tra:tar de. assumpto do qual tenho o dl .. 

r.ei to de saber. 
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O SR. SIMÕIBS FILHO: - 'i!. Ex. não tem o direito. de sabel.' de tuÇ!o . 
O SR. AZEJVEDo LIMA: - Tenho esse direito quando o assumpto entenae 

·com a liberdade do& brasileiros, com as regalias · e os. foros dos. cidadãos. 
O SR. SIMÕES FILHO : - E' excessiva essa curiosidade de V. Ex.; quando 

-os Deputados se reunirem como simples correligi.onarios, V. Ex. não tem o 
·dil'eito de saber de tudo . . 

o· Sn. l?REJSIDENrn: - Attenção. Ha um orador na tribuna, falanfü> pela 
ordem. 

O SR. GILBERTO • AMADe: - Sr. Presidente, os nobres Deputados abusam 
·-O.o timbre meta·Uico de .suas vozes ;prura não me deixarem falar. 

A: questão é exclusivamente esta: ha um Regimento para tratarmos da 
reforma constitucional. Nenhum dos termos desse R egimento foi infrin-
gido (:A:poiados); •OS Deputadós que pertencem á Commissão dos 21 delibera-
ram encontrar-se hoje na residencia do Sr. Herculano de Freitas. para es-
i:udar o assumpto ou outro qualquer , com isso apenas revelando um zelo, 
.um interesse, uma dedicação enorme por. esse granae problema. 

Si os illustres collegas tivessem sido prejudicados em qualq).\er dos seus 
.clir·ettos, si o Regimento tivesse sido omittido nas suas disposições, 4averia 
razão para a celeuma que levantaram. 

O :SR. PLINIO MARQUES: - Os leaders não se reuniram comp commissão, 
JJOrq.ue nem acta existe dessa r,eunião .. 

·O 1SR. AZEVEDO LIMA: - Esse é o ma,!, 1S'i a dm:.trina. pegar, da.qui. a pou00 
não hav·ená mais reuniões· das C.ommissões. 

O Sn .. GmBERTo AMADO: - Os noores collegas, ponta;nto, es.tã:o . me assom-
brando, porque nunca vi demonstração igual de simplicidade; e não sei. de-
finir as a:ttitude,s que tomaram, s.inão chamando-lhes de homens muito bo~1s, 

dizendo que são extraordinarios, porque não posso comprehender que. SS. EEx. 
façam tanto barulho com uma cousa tão simples. 

O 8R . BAPTISTA LuzARDo: - V . Ex . não comprehenderá, porque, na theo-
ria de V. Ex., foi por grande zelo pelas liberdades publicas que os 21 se 
~euniram clandestinamente ... 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Si essa pratica se torna habitual, dentro de pou-
co tempo nem mais a Camara se reune no seu edifício. 

O SR. GILBERTO AMADO: - 1Só •quem não pôde comprehender, só a s·im-
plicidade, só a ingenui.dade levada atê a candui:a, podem justificar a ~xacer

l:>ação desses collegas, pois nenhum dispositivo do R_egimento foi violado com 
a nossa reunião . Si, pois, esses illustres coHegas são sinceros, fico esti-
mando-os profundamente, porque chegam a rivalizar, com a simplicidade dos 
h omens m a is santos que t eem existido· no mundo. (ll1iiito beni; ?niiito bem.) 

O Sr. Adolpho Konder (p,ela orQ.e-n.i) dá os mot~vos P.or que não com-
pareceu á reunião r ealizada em casa do Relator da Commissão de. Reform,a,. 
ãa Constituição, declarando que a sua ausencia não importa em falta de so-
lidariedade com os seus collegas. 
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O Sr. Presidente!· .!:!...! .,,J;ievô fnformar á Camara que a Commissão dos 21,. 
Incumbida de dar parecer . .Jsobre as emendas á r eforma constitucional, não.-
tez convocação de reunião 'lJara a casa do Sr . Dr. Herculano de Freitas. 
(Muito bem.) 

o SR. GILBERro AMADO: - Nem podia fazer. 
O SR. PRESIDENrn: - O "Dia rio do Oongresso", onde se publicam essas. 

convocações e o livro dEl !J.C:t.as. da Commissão, que aqui tenho sobre a Mesa, 
nenhuma referencia encerram a respeito da reunião· que hoje se effectuou, se-· 
gundo dizem os nobres D~putados. Nenhum membro da Camara, entretanto, 
está impedido de convidar _para sua casa quaesquer dos col!ega,; afim de· 
com el!es trocar idéas sobre assumptos que transitem por esta Casa, assim 
como a propria Camara ou parte del!a, ou a sua maioria na sua quasi to-
talidade não se acha ·inhibida de r ealizar reuniões particulares para deliberar 
sobre questões de economia in,terna. 

Para. os effeitos· regimenfaês; portanto, não houve reunião na residenc!a.. 
do ::::r .Dr. Herculano de Frê1tas. (Muito bem. Apoiados.) 

Quanto ã interpretação do Regime nto, que estribei em jurisprudencia.• 
e em doutrina, tive ·•de dar ao nobre D eputado Sr . Adolpho Bergami·ni res-
posta a uma pergunta feita - em termos precisos ·e peremptorios. R espondi.. 
da mesma fórma. Foi necessario apresentar, depois, explicação desse facto,.. 
o qual está no conhecime'nte de todos, porque a infracção acaso existent&-

de diSiPosições regimentaes na 1transitação d.e projectos I11Unca inva:lidou a;,. 

~<:is que re,;ultassem desses.. projectos. 
Não estava eu firmando theG>ria nova nem querendo arrogar para milll' 

ou para a Camara direitos exoTE>itantes, mas apenas assignalava que o facto, 
si se verificasse, nã0 invalida:iiai a resolução da Camara, e por isso accentueF. 
ser esta a doutrina de todos- u<Psi autores e a jurisprudencia de todos os tri~ 
bunaes. (Muito b~rn:; muitOJ b(lm.) 

. '1- •• 
1' ___ /'lqr.:\ 

·- .... 3(:. .•. ú!-/ ~ 

'smsiSÃO DE f;l DE .SETEMBRO . - .. ·.v:: 

PARECER SOBRE AS ']m{ÊNpAif RE!.tATIVAS Á REVISÃO CONST.ITUCIONAL (*) 
:r > 41-.... < e 

A vaidade dos hom~~~ 'P6Je -pretender a perpetuidade das leis; as con-
tingenci11.s da vida - ~ocia(~~grstram a real instabilidade dellas. QuandO' 
alguma. subsiste po_r: ~iJ.tadô .;teriodo, 'é que, mantida a sua tfórma appa-
.-ente, a -pratica lhe,_ te"!!}, ~~(!!:fipi.do 0 espirita. Se assim não fóra, toda a 
codificação rígida seria condemnavel, ou por paralyza r a evolução jurídica,. 
ou .por prejudicar o desenvolvimento da. sociedade a que se applica. 

o espírito revofuci.~rtahct .:> pretendeu tornar immutaveis e eternas as. 
constituições que merío~, ~r~l~. O .genio r ealizador dos anglo-saxões to:-- · 

~---!1 .~lt: ~ 
(*) Vide nos Annexos as actas das sessões da Commissão E special. 
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nou ducteis as leis fundamentaes, su'bordinando-as aos processos communs 
de legislação ou fazendo-.as flexiveis na faculdade constructora da jurispru-
dencia; creou monumentos que subsistem porque d'allam a ling·ua do tempo 
e resolvem, com as ideias dominantes do tempo, os pro.blemas que o tempo 
àepara. 

Não ha constituição riKida que possa viver respeitada religiosamente 
nos seus diS'positivos. A constituição americana, que creou um povo, or.g-d.-
nizou uma nação e preparou a existenda de um estado preponderante na 
•historia Jcontemporaruea, Jresoivieu, então ·O ptoblema difüic\\ da unidade 
nadonal, co-existindo com a pretenção iocalista das antigas colonias; e o 
do .governo republicano, coexistindo com um poder forte e estavel. A consti-
tuição americana, na sua realidade ac.tual, feiJta pela a;p,piicação ·dos tr1bu-
naes, não seria reconhecida dos grandes espiritos que a elaboraram na 

Convenção de J?hiladelphia, e não o seria nem quanto ás relações entre 
os E 'stados e a União, nem q uanto ãs funcções dos poderes publicos fede-
raes ·e respeotivas 'Competencias, nem. quanto aos direitos e garantias asse-
gurados ao indivdiuo. A interpretação e as emendas accrescidas lhe muda-
ram a .força dos te:id:os sob a permanencia da fórma. 

Assim, não é de extranhar que a nossa iei fundamentar cogite de sua 
reforma e regule o meio de realize.1-a; e que, depois de 34 annos de pratica 
constitucional, o Congresso queira exercer as a,ttrfü.uições q,ue lhe são con-

.feridas, propondo modificações e accrescimos ao texto vigente, para atten-
der á sua me~hor efficacia, restabelecendo o espirita vidado por má ·appli-
oação, ou para ·cercear competencias que se tornaram abusivas ou, ainda, 
para regular faculdades e garantias 0ujo uso rubsoluto é incompativel com 
o conceito do ·Estado contemporaneo. 

IEla,borada por ruma illustre · assem'blêa, eleita ainda durante 0 periodo 
·de fervoroso enthusiasmo subseq·uente ã proclamação da Re·pub.Jica; as-
sembMa, composta, em grande parte, de home.ns que haviam feito. o tiro-· 
éinio .politico na prop.a;ganda doutrinaria das novas instit'llições e na critica 
ás instituições do anti.go regimen, e traba1'hando ·após- meio seculo de paz 
interna, em um periodo 'historico de tranq•uillidade e de tentativas de con·-
fraternização internacional; . elaborada ·por t~es ohreiros, em tal .periodo 
e em tal meio; - a Constituição teria de ser, como na realidade o foi, 
fructo superior de idealismo,. concitando -os homens a um labor pacifico e 
productor, dentro do territorio nacional. 

'Infelizmente, porém, as condições materiaes do rimndo se modiificaram 
profundamente nas tres décadas de vida constitucional .. As ideias soffrem 
e soffrem radtcaes transformações, lutando os ·systemas -ou as originalida-
des psyeiho.Jogicas, rp-or uma supremrucia rque não foi conseguida - o que 
.traz para . os espiritos constante pertur•bação - .parecendo accentuar que 
;Passamos p-or uma phase critica de dissoluçãO phil-osophi'ca e, não, por um 
momento creador de concepções estaveis,' 

20 
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A s doutrinas 'Pacificas foram subvertidas no -catac:Jysma mundiai e 0 

'irnverio da força veio occupar o lugar pretendido pelo imperio do direito. 
O proprio fundamento <la justiça estlá transformado no seu conceito, e os 
direitas individuaes. se ainda vigentes nas disposições •os codigos, estão 
comp1e1:ame.rJJte rubalados pelas pretenções das massas <trabalhadoras, que 
desejam collocar o grupo em Jugar do individuo. 

IPara llBlamen1:e a todas essas mutações geraes, rugentes, actµando no 
Brasil, como nos demais paizes, factores especiaes da vida nacional modi.fi-
<'.ararn a intuição politica do paiz e -solicitam alterações adBquadas nas 
institu'ições. 

iNe!f o Congresso Nruci~al, !!em os P.residentes de ReP,ublica, nem os 
juizes, nem a União, nem os .Estados 1;êm vivido dentro da estricta obser-
vancia da nossa lei fundamental. 

Ora o Congresso alar.ga suas attribuições, invadindo extranha esphera: 
ora paralysa a S'll'a aJctividade ;proa;uia, •concedendo autorizaç:ões e delegando 
funcções. Ora o Poder Executivo legisla a .pretexto de r:eguJame11tai;, gas-
ta a pretexto de produzir ·ou de repa rar, dilata, na União e nos Estados, a 
sua au.toridade, •consoante o t em-peramento do cidadão ql]e .exerce a preS1-
dencia. -Ora os juízes se arro.gam lf-uncções legisl(l.tivas, _pretendendo . em 
regimentos,_ legislar sobre processo, senão sobre .d-irei to substantivo; ora 
'Chamam a si at1:ribuições especifi-camen:te p·oliti-Qas, visando reconhecer, e 
re.conhecendo de facto, mandayos poliüeos ,de cassembl:ê.as e gover.nos esta-
-doaes; ora desvirtuam, a rbitr9-ria e discricionadamente, ,os reçursp,s j.uqi-
ciarios que a technica e a Jei estabeleceram, afim de apl)icar, exclusiva;n~n

te ;por sua vontade despotica, os •que lhes ~praz. Ora a U)lião, fµgindo á 
r esponsahilidade de seus actos, intervem effectivam·entt> nos . negocios pecu-
liares aos Esta<los_; ora permanece inerte,_ ,quando a grav.id::i,de !las lutas 
reclamam ·O proml)to, o energi:po remedio . naicion~I . Ora os EstaQ,ps êe eri-
çam 'e_m 'Sus.cepttih~lidades irijust/id'ic;aveis ,deante ,.a.e ~iegit~mos _actos da 
União. no territorio delles, qu,e ê o mesmo territo.rio naciqnal ; ora, por 
icâroumstanliõias o'l conc'.!:lavC1s .Poàiüco.s, so1i•cit am ia actividade illegitima 
da'quel:la, em pról de pequenos interesses, para solução çl.e pequenroS 'lJrO., 
blemas . 

A ~om-p·rehensão . erronea ('\e uma im'J,}ossivel )ndependencia de poderes, 
inexistente n a pratica· constitucional de todos o.s Estados, gerando em cada 
um delles o desejo de facu'ldades ililimitadas, propicj,a a situação em que 
nos encontrramos de, depoi.s de 34 annos de vigencia -cons.titucional, não tet" 
ainda o iBrasil bem apurada a se;,,,o-urança das com.petencia,s, ·qiuer entre os 
poderes federaes, q ue r nas reifl.ções entre a União e os -Estados. 

A propria vida financeira do 'Brasil, elemento essencial da sua _esta-
hi1idade, de seu credito e de seu progresso·, está á m erCê de prO'cessos tu-
rnultuarios na eleJboração da l i)i orçamentaria: os contribuintes não podem 
t er a tranqui!lidade da sujeição a um, systema normal de imipostos, modi-
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:rt'icavel unicamente depois de estudo conveniente, n em o Thesouro a certeza 
·ile recursos sufficientes, q'l.lando a ,bafüurdia orçamentaria crea, a ultima 
.hora, taxas novas e aggravações imprevista·s das antigas, autorizando des-
p ezas vultosas e inesperadas. 

Até 110\je não ha assentada, em ma.teria de intervenção federal nos Es-
tado.;;, doutrina permanente; vacilla-se para decidir ·a qual dos poderes '1o -

·<'aes caibe solicitar a intervenção, a qual · dos poderes nacionaes cabe de-
.cretal-a: va-cilla-se em relação aos ·casos, aos meios, ao fim e á extensão 
·da medida, t endo variado as sol'l.lções a respeito das hypotheses oc~on;·~das, 
sendo da maior. elasücidade de interpretação os termos vagos do art . 6º da 
nossa ·lei ibasica. 

Era, pois, dever da geração política actll<j.l pr:oC'l.lrar rob_ustecer as insti-
tuições constitucionaes, enfraquecidas pelos a:busos, reintegrar, na sua in-
teireza, as partes fundamentaes da nossa estructuctura politi-ca: o governo 
republicano, a federação, o systema presidencial, a independencia, harmonica 
dos .poderes, a soberania nacional, a autonomia do~ Estados, as ga,rantias 

-da 11ber dade individual, coexistindo •como actividades ·coordenadas ··~ não 
como reorças antagonica.s a se chocarem, a se debi)itarem, a se inutiliza~·e~1 

·em lutas de competencia . 

Era >dever nosso acudir com o remedio aos males que o teJ1'}PO aipresenta, 
·afim de ique a aggravação delles, com a superveniencia de novos não ve-
nha atacar os alicerces das nossas instituições. As ·proprias agitaçõe" 
polbtica.s do momento, as crises por que ·paJSsa e tem passado, nos ultimos 
annos, a nossa •nacionalidade, denunciam um desprestigio das leis, que cum-

pre reparar . 
. Longe, portanto, da situação presente das cousas publicas contra-indi-

uir o .traibaLho da reforma constitucional, •longe de tori;ial -o ino.pportuo e 
· illegitimo, ella propria aconselha a ado1Jção dessa providencia. 

!São, precizamente, as crises politicas q'l.le têm determinado em toda 
a parte do mundo a remodelação das instituições e das leis fundamentnes 

·ou as revoluções victoriosas organizam instituições que se apedeiçoam ju-
ridicamente pelas constituições que adoptam, ou as agitações sociaes e po-
liticas reclamam modiftcaç;ões constitucionaes, acceitas sem demora. Os 
'.I)eriodos tranqui1'os e felizes, revelados por um am•biente politico pacifico, 
:gc;ram o bem estar .geral e não demandam alterações, porfiando-se até, apar-
xonac'la ·e teimosamente, pela conservação do regimen em vigor. Em parte 
alguma do mundo se reformam as instituições, senão para remediar ou para 

reparar, em virtude de necessidades prementes. 

iNi:io fugimos a essa r~gra ; pretendemos r evêr a Constituição, quando 
as cir~um s.tancias nos indicam que é indis·pensavel ifazel-o, ·para preveni!·. 

o :facto de estarem. suspensa.~ as garanU.'1s constit'l.lcionaes pelo estafü> 
de sitio em nada póde aif:fectar a regu'.ai·idade da r eforma As medi®"' 
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.praticadas sob o sitio não attingem o poder que elabora a r eforma, nem 
as garantias dos mem1bros delles, 

Iniciada em um anno, para só ser eonsu.mmada no outro; passando pol:' 
tres discussões em cada Casa do Congresso, com a necessidade de dous ter-
ços de votos para a sua approvação; discutida no Parlamento, na impren-
sa, nas sociedades jurídicas, em todo o . Brasil, desde 19'24, com a maior 
amplitude, com a mais segura Hberdade de mani.festação do pensamento 
- a reforma não póde ser suspeite.da de extorquida á vontade nacional, 
ê sim por ella voluntaria e conscientemente consagrada. 

IE' ·certo ique a iniciativa das presentes emendas á Constituição da Re-
publica emana de combinação política entre os elementos diri.gentes do. 
vida publica brasileira, na União e nos Estados. 

Que medi!das politicas, porém, ni'Lo se -ori'ginam dessas forças organiza-
das? 

Ooncepções de um espírito <p·hilosophico, de um grupo de homens ·poliltioo-
cos ou de um partido politico, os progr ammas de reforma são egu.almente· 
legítimos, Lembrada por este ou por aquelle, acolhida pelas forças políticas· 
que a iniciam e lhe asseg.uram o exito, a reforma projectada se ampara 
nas mais puras !fontes da actividade <politica e parlamentar da Nação . 1 

Tem de realizai-a o Poder Legislativo, e as garantias que o cercam e a 
~10mbridade dos que o compõelljl são aibsoluta segurança de que as medida8' 

·ret!rictivas do ·estad!o de Sitio ~1ãio ·Podem infll<ir no meio em que se pre-
param as imprescindíveis modi<f1cações á ·lei fundamental da iRepublica .. 

Tal como se não estivesserp.os nas circumstancias 'dolorosas que exigem 
a ·suspensão das garantias constitwcionaes em alguns dos pontos do .territor;o 
patrio, a reforma ha de ser a expressão do sentir e do pensar da maioria. 
política do povo brasileiro, manid'esta pelos seus representantes no Congres-
so Nacional. 

A reforma, como se veri!fifa das emendas constantes da primeira pro-· 
posta, traduz e.iccenrt'llado <respeito pela Constituição vigente. ;poucas são ª"' 
accrescidas, e, .quer nestas, qi,:1er nas modi.ficativas, se procura, sobretudo, 
manter ou restabelecer o espírito que animou os textos da obra da Constl·· 
tuinte Republicana. 

Trabaiho de conservação, e não para deformar ou destruir, a reforma ê; 
seguramente, um esforço Uberip, na boa accepção da palavra, no sentido da 
conciliação da actividade autonomica dos Estados ·com as faculdades da so-
berania na.cional; no sentido qa conciliação da actividade livre dos cidadãos 
com as indispensaveis preroga-pvas da autoridade; no sentido da delimitação· 
da actividade dos poderes politicos, dentro de uma orbita de respeito á aC'ti-
vidade dos outros' poderes; no ~entido de libertar, pela restricção methodica da· 
actividade orçamentaria do Qongresso , a Nação de onus inesperada.mente · 
creados por serviços excessivos e pela exigencia de pesadas e insolitas·· 
contribuições . E' segura e indi13cutivelmente um esforço liberal pela restricção -
enunciada das garantias a serem suspensas pela declaração do estado de sitio, . 
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limposs!bilitando a doutrina, já sustentada por vultos eminentes e consagrada 
-em aresto parlamentar, de que o siÚo é o "interregno constitiicional", ele que 
·o sitio a lcança os privilegias do Congresso, permittindo a suspensão das im-
:munidades dos membros delle, para o effeito de 1)Qderem ser presos, como, 
por varias vezes, su ccedeu nestes 34 annos d<-corridos. E' incontestavel-

:Jnente um esforço liberal, propondo meãidas insophismaveis de respeito ás 
<tttribuiQões dos juizes . e tribunaes, p1·ocurando conservai-os na serena acti-
·vidade de s ua missão de decidir dos direitos em conflicto sem passivei su s-
)Jeita de paixão ]Jartidaria ou politica. Tornar-se-ha, assim, impossível aos 
interesses subalternos elos politicos o accesso aos tribunaes, afim de lhes 
}Jedir o amparo pa1·a suas pretenções de mando, de dissolução; a ssegurar-
S(·-•ha :t permanencia dos· juizes e tribunaes em i:ma situação de prestigio 
jJa1·a o desempenho üe suas a lbas funcções sociaes, o .:iu e desaJ;>parecia com a 
possibilidade do flagello de tribunaes politicos, do mesmo passo que a exis-
tencia delles collocaria a Nação sob o despotismo de uma collectividade de 
homens irresponsaveis, vitalicios e inamovíveis . 

Ao envez de attentar contra as liberdades ·brasileiras, a reforma as res-
JJeita, as assegura, as legitima nos .termos em qu~ a liberdade ê essencial 
·f!, existencia da sociedade, dentro dos limites condicionados da sua cooperação 
·com o poder, para a vida da Republica, e não no illimitado, impossível nos 
.aggregados sociaes politicamente organizados. 

As emendas melhoram as disposições constitucionaes, attendendo ás con-
·dições de tempo, ás modificações do espirita e ás necessidades indeclinaveis 
que as exigencias da nossa vida interna e das nossas relações externas teem 
·cr eado para a Nação; são apoiadas pela opinião nacional; acceitas pelo con-
.senso geral e, co11J. certeza, hão de ser futuramente louvadas pela critica in-
.suspeita. Talvez pudessem ser mais amplas; é que o espirita politico dirigente 
quiz manifestar o seu acatamento á grande obra republicana e tocai-a só-
mente nos pontos essenciaes, deixando ao porvir as melhorias complemen-
tares. 

Isto se vê claramente da m a.teria e da f6rma das emendas contidas na 
proposta. 

As emendas ns, 1, 2 e 3 ao art . 6° da !Constituição, tratam de intervenção 
federal nos Estados . 

Escolhida a federação para a fórma do Estado brasileiro, a Nação so- "' 
berana outorgou ás antigas Províncias a autorwmia, concedendo-lh es corres-
[Jondentes competencias e privilegias. 

O Estado federal se caracteriza pela dupla existencia dessa autonomia 
.e da u nidade indissoluvel da Nação, bem como pela su premacia da vontade 
soberana desta. Nenhuma duvida pôde suscitar a verdade desse conceito. 

Aqui, a Nação u hida e soberana preexistiu aos Estados federados e foi 
.ella quem lhes concedeu as fa.cul:da<les q'lle pelo novo reg.imen lhes -foram re-



- 30S-

~onhecidas. Todo o esplrito da Constitu.ição, como muitos de seus t extos, assim' 
expressamente o affirmam e, synthetizando esse pensamento, o art. 63 t.la.-
Constituição dispõe que 

"cada Estado n iger -se-ha pela Constituição e pelas leis que adoptar,_ 
respeitados os principies constitucionaes da União." 

Para assegura r a unidade n acional, a efficacia da Constituição e das. 
leis elaboradas pelo soberano, para garantir os direitos, para ma nter a p:i.z· 
e para impedir a deturpação das instituições republicanas dentro dos Estados,. 
o legislador constituinte creou, no art. 6°, o instituto da intervenção feder a l. 

A delicadeza da materia t ornou esse texto uma da s mais controvertidas. 
disposições da Constituição. 

Para uns, imbuidos ainda no falso conceito da soberania nos E stados' 
federados, a União deve permanecei· inerte deante dos factos que se passam. 
no territorio daquelles ; para outros , saudosos do periodo da centralização po- · 
litica no Brasil, actos legitimes de a u tonomia constituem attentados á EO- · 

berania n aciona .. 
A relevancia da m ateria inspü·ou a um preclaro varão da Republ! C''.t 

- e dos mais illustres entre seus fundadores e organizadores, - o Pre--
sidente Campos Salles, a conh ecida ph rase : 

1 

"O art. 6° ê o coração da R epublica" , 

expressiva em seu a lcance, si quizer s ignificar que a u nidade nacional ê a 
principio predominante da nossa organização politica e a autonomia dos E s -
tados condição fundamentai dessa unidade . Não podi:::. estar no espirito da -
q uelie illustre estadis ta procurar, com essa expressão m et a phorica, torna r 
iHtangiveis os abu sos e os factos locaes, que interessam directa e immediata-
rnente á vida naciona l. 

O art. 6° autoriza, em seu n . <lº, a intervenção para manter a fórma re-
publicana federativa. 

A maneira vaga por que está. r edigido esse dispositivo tem permlttldo 
a m a ior variedade possivel de inlerpretações". Tem se d iscutido o qu e seja a 
fõrma republican a , o que seja a fórma republicana federativa r eferida n ess-a-
paragrapho, sem se haver chegado a uma conclusão estavel nas applicações . 

Pal'a evitar o da mno decorrente de uma vacillante interpretação, preju-
• cl!cial á autonomia dos Estados e á suprem acia da União, a emenda n . 1 pro-

põe uma alteração, autoriza a intervenção "para assegurar a integridade na-
cional e manter o respeito aos pr incipies constitucionaes", enmnerados no 
artigo 63, e outorga á Nação o poder de manter a indissolubilidade dos laços. 
federativos, firmados no art . 1 º da Constituição. 

Nenhuma dm·ida ê licito levantar deante dessa disposição pr oposta. A 
sua primeira parte é precisa e clara , como clara e precisa ê a segunda. 

O n . 3, do art . 6°, a.utoriza a intervenção "para r estabelec<ir a ordem1 
e a tranquilliúade nos Estados, á requisição dos respectivos Governos". 
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.sem~}re que essa m a ten:ia tem sido tratada, se inq~irre si é aJdmissivel 
a intervenção no caso de lutas armadas locaes, sem a r equisição dos Go-
vernos estaduaes; si só é competente para solicitar a intervenção federal o 
Pode1· E xecutivo, ou si aos outros poderes pertence tambem essa faculdade. 

A emenda n . 2 procura r esolver o problema, determinando que o Go-
v erno Federal pó de intervir nos Estados: 

"3°, Para garantir o livre exercicio de qualquer dos poderes pu-
blicos estaduaes, quando seus legitimos representantes solicitarem o 
a uxilio federal e para, independente de provocação, respeitada a exis-
t encia delles, debe!lar a guerra civil . " 

Por ahi se evidencia que qualquer dos poderes publicos estaduaes póde 
pedir a in tervenção e que ao Governo Federal é permittido intervir para de-
bellar a guerra civil, independentemente de soiicitação. 

Não é possivel conceber a unida de n acional e a existencia do Governo 
soberano da Nação, sem o poder de manter a ordem e a efficacia dos direitos 
perturba dos pelas commoções intestinas, no territorio nacional. Negai-o fõra. 

:proclamar a inexistencia dessa ~nida;de e das faculdade s in:h erentes á sobe-
rania. 

Propõe a emenda n. 3 que se capitule entre as ma terias comprehendidas 
pelo art. 6° a insolvencia que impossibilite a vida a utonomica do Esta do. 

Não é, como parece a muitos, questão nova . 
O art. 5° da Constituição, determinando que : 

"incumbe a cada E stado prover, a expensas proprias, as necessidades 
de seu Governo e aid111inist ração. " 

estatue que o Estado que não puder rea lizar essa condição viola regra fun-
damental para a . sua existencia . Ora, o Estado que, pela ins0lvencia, r evela 
incapacidade para a v ida autonomica, evidentemente, contravem a disposição 
do referido a!·t. 5° . L ogo, sujeitai-o ao onits da intervenção não é colloca l-o 
em situação differente daquella em que agora se encontra. 

Como, porém, caracterizar essa insolvencia de modo a evita r interpreta-
ções abusivas? Parece aos a u tores da proposta que a cessação do pagamento 
da divida f u ndada, por mais de dou s a nnos, caracteriza, precizamente, a in-
solvencia do Estado. 

Que melhor attestado da incapacida de t empor aria do Estado para a vida 
autonomica do que a cessação do pagam ento de sua divida fundada durante 
esse periodo? Certo é que, para f ugir á hypothese, o Estado recorrerá a todos 
os meios e, quasi sempre, t erá possibilidade de economias a fazer , adiamentos 
a conseguir, a fim de r eservar os seus recursos exclusivamente para tal pa-
gamento . 

Não é, assim, creaç:ão nova essa emenda, nem descabida exigencia: co n.-
stitue apenas a fórma de r egular a solução do caso já previsto no citado 
art. 5°. 



- 310 -

As emendas propostas não importam, por conseguinte, em innovação al-
guma no espirita das disposições do art. 6° : explicam, esclarecem e ac,cen-
.tuam o que o legislador constituinte já dispoz na Constituição actual. 

Não é tudo, porém; noutras emendas a proposta de revisão enumera as 
.attribuições de cada Poder Federal quanto á intervenção e, inspirada no prin-
cipio liberal do respeito á autonomia dos Estados, confere ao Congresso, ex-
clusivamente, a faculdade de decretar essa J)rovidencia em todos os casos , em 
que ella pôde attingir os poderes estaduaes constituídos. 

A emenda n. 4 determina a suppressão do paragrapho 3° do art. 9° da 
Constituição. 

Dispõe este paragrapho: 

"Só é licito a um Estado tributar a importação de mercadorias 
estrangeiras, quando destinadas ao consumo no seu territorio, rever-
t endo, porém, o pr,oducto do imposto para o Thesouro Federal." 

A Constituição deu á União a competencia exclusiva para decretar im-
postos sobre a importação de procedencia estrangeira. A faculdade concefüda 
aos Estados pelo referido paragr~pho 3° poderia redundar na annullação p.essa 
competencia outorgada á União. Taes poderiam ser os gravames creados pelos 
Estados sobre a importação de mercadorias estrangeiras, que ella viesse a des-
apparecer, annullada, assim, a cmnpetencia federal e suppressa de facto a 
fonte de receita nacional. 

Cabendo tambem á União fazer tratados de commercio, cerceada ainda 
seria essa faculdade pelo exercício do poder dado aos Estados pelo para-
gra pho do art. 9°, cuja suppres13ão se pretende. 

Intuitiva, portanto, é a necessidade de se supprimir esse perturbador dis-
positivo da Constituição vigente. 

Visa a emenda n. 15 •resolve~· o iP~·oble.i:n-a· até hoje sem solução ao·s cha-
mados "impostos i'ntei;estadoaes", cujos perigos para a economia nacional e 
para as boas relações entre os Estados, são evidentes. 

A emenda n. 6, incluindo entre as fontes de receita communs á União e 
aos Estados o imposto sobre a renda, tem por fim esclarecer a legitimidade 
da ·competencia federal, por n1uitos contestada, para a decretação desse 
imposto. 
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A emenda n. 7, prevendo a possibilidade do Congresso precisar reunir-se 
:fóra da capital, autoriza as Mesas de ambas as Camaras a verificar essa pos-
"Sibilidade e a designar o local em que se deverá effectuar a ·reunião. 

E' evidente a conveniencia dessa disposição. 
Circumstancias de força maior poderão impedir ·que o Congresso funccione 

. aqui. Não está elle, entretanto, autorizado a validamente exercer suas fun-
•CÇões em outro Jogar. 

A emenda n. 8 vem sanccionar a praxe já estabelecida pelo Congresso de 
r.fun ccionar, reunidas ambas as Cainaras, para a abertura e encerramento das 
:sessões legisla tivas e para apurar a eleição do Presidente ou 'Vice-Presidente 
•da R e publica e dar-lhes JJOSse. 

A utilidade da emenda é demonstrada pela pratica já existente. 

Propõe a emenda n. 9 sejam fixados por lei o numero e os vencimentos 
crespectivos dos emp1'egados da Secrataria de cada uma das Camaras. 

Competindo ao Congresso crea r empregos e fixar vencimentos, e devendo 
,ser e~le o juízo exclu sivo do cabimento e opportunidade das despezas, pois a 
relle incumbe decretar os impostos, orçar a receita e fixar a despeza para Cqda 
exercício - claro está que toda a competencia estranha para, legitimamente, 

-ordenar despezas, annullaria, em parte, as suas attribuições e perturbaria o 
·exercício de suas funcções . 

I sso serve de demonstrar plenamente a excellencia da emenda proposta. 

A emenda n . 10 manda substituir, no ;paragrapho 1° do art. 26, a expres-
·são "estar na posse dos direitos" por "estar no gozo dos direitos". 

Elimina-se, assim, a controversia relativa á posse de direitos e se con-
. .serva a conhecida technica de contrapor o gozo ao exercício dos direitos. 

Tem por Objectivo a emenda n . 11 elevar de quatro annos para dez o 
rprazo necessario para o naturalizado tornar-se elegivel Deputado e exige que 
.o Sena dor seja brasileiro nato. 

Embora r ecommendavel" a intensificação da solidariedade humana para 
. o effeito das relações de amizade e para app!icàção dos princípios de assis-
. tencia, a representação política deve ser avaramente concedida. 

E' necessario que o na turalizado demonstre, pelo tempo, a firmeza de sua 
,persistencia em ser cidadão brasileiro e em cumprir os deveres consequentes. 
Não é, pois, demasia do estatuir que só seja elegivel Deputado depois de haver 

..adquirido essa qualidade ha mais de 10 a1~nos. 
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O Senado não é só um ramo do Poder Legislativo; é o tribunal que julga.. 
o Presidente da Republica, os ministros de Estado e os membros do Supremo· 
Tribunal F'ederal; é o poder que approva as nomeações dos embaixadores e· 
dos ministros diplomaticos. Essas especiaes, delicadas e elevadissimas fun -
cções reclamam um apuradissimo sentimento da nacionaUdade. Não é des--
cabidu. pois, estipu.Jar-se .que só possa ser .Senador quem tenha nascido 
no Brasil. 

Não ha sentimento algum de hostilidade, revelado nessa disposição, para .. 
com os estrangeiros que queiram tornar-se brasileiros; não pôde ser seu pro-
posito, quando aqui se acolhem e solicitam pertencer á communhão naciona l, 
conquistar elevadas posições politicas no Governo da Republica, nem con- · 
ceber se póde que a nacionalidade mf!,lbarate legitimos e respeitaveis melin-
dres e menosppeze o valor de seus filhos. 

A emenda n. 12 determina que o numero de Deputados não exceda ele· 
um por 150 .·000 h abitantes e que não será diminuida a representação actmü 
dos Estados e do Districto Federal. 

O numero de 70. 000 habitantes fixado na Constituição vigente determina-
ria, desde já , .grande augmento de Deputados e tornaria, portanto, a Camara . 
excessivamente numerosa. 

'. A prnposta visa· remediar es!pe · mal. Como, porém, circumstancias es-· 
peciaes acarretariam a diminuição do numero de Deputados de algum ou al-
guns Estados, em virtude dessa exigenc.ia, a emenda elimina tal possibilidade, .. 
qi.::e faria 1decahir da situação em que se acham essas unidades da Federa-
ção, n a r epresentaoão naciona;I. 

O objectivo da emenda n . 13 é supprimir o § 2° do art. t28. 
A àisposição, de caracter transitaria, em uma de suas parles, não é, no -

seu todo. de caracter constitucion<i.l. 
• Para o effeito de calculo da representação, é evidente que o recensea -

mento valião é o que fór feito pela União, e applicavel, no mori:J.eni.o da lei 
que fixa r o numero de Deputados, o ultimo realizado. 

A ·em ém'la n. 14· apenas · :inodifica o texto constitucional vigente, para 
incluir no seu dispositivo o Vice-Presidente da Republ1ca e trocar a expressá\? 
"crimes connexos", pela expressão "co-réos". 

E' intuitivo qu'e o Vice~Presidiante da Republica deve sér protegido, par.r 
o prestigio do exercicio de suas f uncções, pelas prerogativas que cercam· a 
pessoa do Prpqfrlent e. Elle t em a )TI'esma origem eleitoral deste ; é o seú sub-
stituto eventual e tem a fui1cção propr!a ae presidir o Sena do da Re1nüilica .. 
Não se compr,eh ende, pó1s·, est!vess\'l aesampâraáo áessas prerogat!vas e suJel'te.·· 
1(i. a-ccus::i.<;ão, ~o proce·sso e a o juizo commúiis . 
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A emenda n. tl.15 innova a disposição constitu ciona l 'Vige1ite, p.ropondo '1f 

prorogação do orçamento anterior qua ndo, até 15 de Janeiro, n ão estiver 
o novo em vigor . 

'.rrata-se de providencia de elevado intuito: exclue a hypoth ese de ficai~ 

a Republica sem orçamento, quan do quaesquer empecilhos fizerem com que 
o Congresso n ã o possa desempenhar a sua funcção orçamentar ia até o fim do· 
anno, libertando o trabalho parlamentar de obstaculos que difficultem a vo-
t ação ela lei de meios. 

Thesouro e contribuintes teem a seguran ça, no caso da impossibilidade 
de terminar a votação dos orçamentos até 31 de Dezembro, de quaes os seus 
deveres e quaes os seus recur sos . 

Autoriza a emenda n. 16 limitações a o commercio, quando exigidas peJo. 
bcm publ ico . 

Não ha, nem pôde haver, direitos illimitados . Todos existem na com-
munhão e são garantidos até onde não prejudicam a existen cia ou o de~en

voh·imcnto progressivo d~sta . Circumstancias economicas, politicas ou outrar; 
ele" força maior podem determinar a necessidade . de restringir ou a largai· 
m edidas em favor do consumo ou da producção n a ciona l . As. me didas de emer-
gencia tomadas durante a guerra, e ainda no presente, justificam concreta-
mente o accrescimo que se a lvitra. 

A emenda n . 17 accrescenta á disi;osição do § 5° do a r tigo 34 da Consti -
t uição a competencia para legislar sobre o u so dos rios que banham mais de· 
um Estado ou se estendem a territorios eºs trangeiros. 

O em;p•rego de rios pai'a }'.lrodlucção de força ji;,stilfica a dis;posição pro . 
postf.>,, ·pois ha grande interesse nacional em que sejam a1}ro<veitadas }'.lara. 
o b em commum essas Tique·zas suibmettidas ao poder da Nação. 

P ara a fixação das forças de terra e mar, estabelece a emenda n . l S-
a m esma Q"·egra ~P'Plica,da na emenda n . 15 aos orç '.llme:1tos. 

As razões ;just ificativas de uma demonstram o cabimento O.a outra. 

A emenda n. 19 manda suppr imir o n. 20, do a rt. 34 da Constit u ição, que 
dá ao Congresso Naciona l a competencia para mobilizar a Guarda Nacional 
ou milicias civicas. 

l-rão pôde estar entre as attribuições do legislador a mobilização de for-
ças . Medida cuja utilidade só pôde ser apreciada por quem organiza, admi-



- 314 -

nistra e commanô.a essas torças e conhece as circumstancias que r eclamam a. 
mobilização, é evidente não -caber ao legislador decretal-a. 

Tem por fim a emenda n. 20 libertar o Congresso da obrigação de esta-
belecer leis uniformes sobre naturalização. 

Factores especiaes podem reclamar uma legislação especial. 

A emenda n. 21 manda accrescenfar á disposição vigente que trata da 
creação de empregos, fixação de attribuições e vencimentos a palavra "todo" 
para. tornar bem claro que nenhum emprego pôde ser creado ou vencimento 
algum estipulado senão por lei. 

Justificam esse accrescimo as mesmas considerações expcndidas para le-
gitimar a conveniencia da - emen da n. 9. 

A emenda n. 22 manda substituir a disposição do n. 29 do art. 34, quo 
dá competencia .ao Congresso 

1
para legislar sobr e tei·ras e minas ue proprie-

dade da União, .pela seguinte: "legi?lar sobre o traba lho". 
O dispositivo em vigor nãp tem razão de ser . As minas e terras de pro-

priedade da União estão comprehendidas no seu patrimonio e, pois, sujeitas 
á competencia generica dos seus poderes, não h avendo n ecessidade de ui:na 
disposição especial a ellas referentes. 

A emenda proposta se in1põe pelo seu simples enunciado . 
N1í.o é possível desconheçier .n esta época as necessidades legaes decor-

r entes da organização do trabalho. Era n ecessario, IJOrtan to, não esquecer essa 
materia no momento em que se propõem emendas á Con stituição. 

A emenda n. 23 supprime da disposição do § 30 do art. 34 da Consti-
tuição a parte r eferente á p plicia e ao ensino superior, por desnecessaria, 
visto como, a utorizado o Congresso a legislar sobre os serviços no Districto 
Federal, r eservados para o Governo da União, é inutil qualquer enumeração 
dos mesrn.os . 

Fica o Congresso 11utoriz;l.do, pela emenda n. 24, a legislar sobre o en-
sino superior e secu ndario, sendo -lhe vedado conceder facu.ldades ou favores 
a institutos que não se sujeitem ás prescripções da lei commum. 

Que é competencia nacio1'.11l legislar sobre o ensino superior e secundario, 
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p arece indiscutivel. Impedir a concessão de faculdades ou favores a estabele-
cimentos de ensino que não se subordinem ás deterrolnações da lei commum, 
parece absolutamente logico. 

reorno permittir que institutos que não obedee;~m á lei gosem de f acul-
dades ou de favores? Si a lei,. como se deve suppor, _é util, os institutos que 
a ella não se sujeitem n ão podem preencher funcções uteis á vida nacional; 
s i a lei é prejudicial, deve ser r eformada para que se adapte ás condições da 
existencia do paiz. O que não é admissível é a coexistencia de uma lei im-
perativa e de institutos que não observem suas prescripções . Si os institutos 
querem gosar de faculdades ou receber favores, devem submetter--se á von-
tade nacional expressa na lei. 

Pretender o u so de umas e o goso de outras, desrespeitando as determi-
nações legaes, é o que não se pôde conceber . 

E' bem de ver que a legislação reguladora do ensino só deverá conter 
r egras geraes, padrões subordinados ao criterio de uma mínima exigencia para. 
o preparo academico ou gymnasial, _ não impedindo que os institutos officiaes 
dos Estados ·ou particulares ampliem esses padrões, exigindo outr as materias 
ou grupando as disciplinas de modo differente. Assim, se concilia a liberdade 
de ensino com o indiscutivel poder nacional de oriental-o e fiscalizai-o, 

A emenda n. 25 autoriza o Congresso a legislar sobre licenças, aposenta-' 
dorias e reformas e véda a sua concessão ou alteração por leis especiaes . 

A funcção legislativa é estabelecer a regra; não é conhecer da hypothese-
ou conceder o favor . Esta faculdade pertence, por sua propria natureza, á. 
competencia do poder que administra. 

Preenche a emenda n. 26 uma lacuna existente n a Constituição em vigor:· 
autoriza o Congresso a legislar sobre a administração dos territorios. 

Quer se conheça a hypothese da existencia actual de um territorio, que1-
~e preveja a realização de accôrdos internacionaes para o futuro, é indispcn-
savel que a Constituição disponha a respeito da competencia para organizaçã0> 
e administração dos territorios. 

A emenda n. 27 confere ao Congresso Nacional a competencia para de-
cretar a intervenção nos Estados, em varias das hypotheses contidas n0> 
art. 6° da Constituição . 

Por essa emenda, desapparece a controversia relativa á competencia dos 
poderes federaes no exercício d'essa funcção; por ella se asseguram garantias. 
súfficientes aos Estados contra possíveis abusos, pois a necessidade da lei, 
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publlcamente elaborada e votada por ambas as Casas c1o Congresso, importa 
na garantia do emprego da medida só para os casos cabiveis e convenientes . 

A emenda n. 28 tambem preenche uma lacuna da Constituição vigente: 
torna expresso o que estava implicito - dá ao Congresso a faculdade de co-
nhecer dos actos do Poder Executivo, praticados em virtude do estado de sitio, 
-0u da intervenção nos Estados. 

Não precisa ser justificada; por si mesma se justifica. 

A emenda n. 29 confere ao Congresso poder para crear quaesquer insti-
tuições de ensino, sendo-lhe permittido, mediante accéirdo com os Estados, 
auxiliar o desenvolvi;mento do ensino primaria local. 

Não seria licito á Republica abandÓnar o ensino em qualquer dos seus 
grãos . O preparo c1os brasileiroi:i para a vida, e a formação da mentalidade 
llacional não ,podem ser indiJflferentes á Nação. 

Quaesquer que sejam os elevados esforços dos particulares, dos muni-
cipios e dos Estados em pró! do enslno, a União não pód<e deixar de leval-o 
onde elle não exista ou seja insufficiente . Não ha pedaço do territorio patrio 
CJue possa desinteressar á Naçãp. E é sua obrigação, pela necessidade da pro-
pria formação do seu caracter e desenvolvimento de suas forças, fun,d~r 

institutos de ensino onde as condições os reclamem . 
Não satisfaz, com isso, interesses locaes; cumpre um elevado dever, estri-

ctamente nacional. 

A elaboração das leis orçamentarias é sempre perturbada, no .Congresso 
Nacional, pelo accrescimo de materia extranha que as desfigura e transforma 
de simples enumeração das rendas a arrecadar e das despezas a realizar com 
os serviços existentes, e o calcu\o total de umas e de outras, em va~to quadro 
de novas creações, largas autorizações, multiplas delegações. 

Dest'arte, ha orçamento baseado nos calculas provav'eis e, parallelamente, 
outro orçamento constituido de creações e autorizações sem base em qual-
quer calculo de renda ou computo de despeza . Ta mberri a funcção legislativa 
do Congresso se restringe, se não se annulla de todo, pelas frequentes auto-
rizações e delegações que, á ultima hora, apressadamente, ás vezes sem a 
menor explicação, se incluem nas leis de orçamento. 

l11teresse8 <>ecaslonaes, an1i;;.i.rados por rorç,as preponderantes, crean1 
serviços, protegem emprehendirpentos, resolvem !ll'Oblemas importantes, p~r 
um· simples e laconico dispositivo incluido nessas leis. Por meio dellas, e por 
esse processo, a pressão da solidariedade politica facilita ao Governo, em vi,r-
tude das solicitações instantes dos Ministros, recursos para novas e avulta-
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-das despezas, que destróem o equilibrio tratbalhosamente procurado no orça-
_:mento real, entre a receita e a despeza. 

Os interesses dos contribuintes são frequentemente atropelados, pela crea-
ção de taxas imprevistas, ou majoração das existentes, nesse monstrengo que 

·se chama cau(!a orçamentaria. 
Era preciso, pois, um remedio, e um remedio efficaz, que a um te1npo de-

· fendes~e as prerogativas do Congresso, o interesse ela população, as legitimas 
-expectativas do fisco e a regularidade da elaboração orçamentaria e da de-
·cretação das leis communs. 

A emenda n. 30 procurou encontrai-o, determinando que 

"as leis de orçamento não podem conter disposições extranhas ao 
calculo da receita e á fixação da despeza com os serviços anterior-
mente creados. " 

Assi,m, essas leis serão, exclusivamente, leis orçamentarias. Como, po-
rém, ha medidas financeiras de natureza urgente, a emenda exclue da pro-
Jübição "a autorização para abertura de creditos supplementares e para ope-
-rações de credito com antecipação da receita" e "a determinação do destino 
a dar ao saldo do exercício ou do modo de preencher o cleficit". 

A materia contida na emenda projectada é da mais a lta relevancia e os 
:.mais graves interesses nacionaes a recommendam . 

Parece que nenhum ponderado obstaculo se póde oppor á sua acceitação. 

A emenda n. 31 é complexa. Regula a -creação ou augmento de despezas; 
-determina que nenhuma despeza póde ser administrativamente autorizada sem 
que a receita, para esse fim creada, tenha sido, na realidade, arrecadada e, ao 
mesmo tempo, dá ao Senado, nesse caso, a competencia da iniciativa da crea-

·ção ou majoração da receita que, pelo art . 29 da Constituição, pertence ex-
·Clusivamente á Camara . 

E' certa a grande utilidade, para as finanças nacionaes, das duas pri-
m eiras partes da emenda . Adoptadas, porém, sem o complemento da ultima, 
.ficaria o Senado despojado do seu direito de propor a creação de serviços e au-
:torização de despezas, restringindo-se, assim, as prerogativas de que gosa. 
A ultima parte da emenda, isso evitando, tira á Camara, que representa dire-
·ctamente a Nação, e, pois, os contribuintes, e t em para seus membros o man-
-dato muito mais curto que o dos Senadores, faculdade que, em regra, nas or-
ganizações constitucionaes, é reservada á Camara dos Deputados. 

Pesando as vantagens e os inconvenientes das medidas propostas, parece 
ser acceitavel a emenda. O seu dispositivo não permitte que representantes 
da Nação, menos escrupulosos em ,propor augmento de despezas, o f açam 
deixando a outros o papel antipathico de pleitear a creação dos impostos ne-

..cessarios para cobril-as; e evita tambem que as despezas não incluídas nos 
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orçamentos votados possam perturbar a regularidade financeira, g r avando-· 
as responsabilidades do Thesouro. 

Não se pôde cornprehender, em um regirnen de poderes limitados e em, 
um Estado de organização financeira regular, a concessão de creditos illi-
rnitados. Não ha orçarn~mto possivel, desde que se possam autorizar despezas.-
sern limite. 

A emenda n. 32, que véda ao Congresso a concessão de creditos dessa na.--
tureza, é, por todos os motivos, louvavel. 

A emenda n. 33 institue o véto parcial. Não se pôde adrnittir que, pela. 
inconstitucionalidade ou inconveniencia de uma disposição do projecto, deva 
este ser totalmente vetado, quando a parte que o vicia não é essencial ao pen-
samento que o ditou ou ao systerna das disposições delle. 

Assim, corresponde a urna necessidade e melhora o nosso processo de--
elaboração das leis a medida proposta. Do mesmo passo ella evita que rnateria 
extranha á do projecto seja impertinente, nelle incluida para o effeito de for-
çar a sua adopção. 

Prohilbe a emenda n. 34 a iniciativa de iprojectos semelhantes aos ve-
tados, emquanto o Congresso rião se pronunciftr sobre o véto. 

Attende-se com ella á necesllidade de respeitar a competencia legitima dos 
poderes. 

Si ao Presidente da Repubjica é concedido o véto, não se comprehende. 
que essa cornpetencia possa ser illudida pela apresentação de novos proje-
ctos, que reproduzam o que nãq teve a acquiescencia do !Chefe da Nação . Ao.· 
Congresso cabe apreciar o véto e rejeitai-o, si reunir o numero de votos exi-
gido pela Constituição. Não exercer esse direito e propor outras medidas 
dependentes, para a sua approvação, da simples maioria dos presentes, é · 
tentar annullar o poder concedido ao Executivo pela Constituição. 

As emendas ns. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 modificam o texto constitucionar 
na parte relativa ao mandato do Presidente, ao período presidencial, á substi-
tuição ou á falta de um e de outros e ás condições de elegibilidade para a . 
substituição do Presidente ou p.o Vice-Presidente. 

Pela Constituição vigente o Vice-Presidente da Republica succede ao Pre-
sidente quando este falta, depois de decorridos dous annos do periodo pre-
sidencial. 
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As emendas alteram esse systema. O Vice-Presidente, por ellas, é só-
mente substituto; não é successor do Presidente. Vaga a presidencia da Re-
publica, faz-se nova eleição, exercendo o eleito o mandato .por um periodo 
integral de quatro annos. Attende-se, assim; a uma necessidade e mel.hora-se 
.o apparelho .governamental. Quando a Nação é chamada a escorrer o seu 
Chefe, é razoavel e é justo qile lhe confira o mandato integÍ.·aI. Póde, porém, 
dar-se o caso de não coin~idir o mandato do Vice-Presidente com o do Pre~ 
'si'dente. Para regular a situação, as emendas propõem que, nessa hypothese, 
o Vice-Presidente seja eleito pelo tempo que faltar para a extincção do man-
dato presidencial. Desde que esse não é successor do Presidente, não ha, para 
impugnar tal situação, as mesmas razões expostas quanto ao Presidente. 

Substituir o Chefe da Nação e presidir o Senado são elevadíssimas fun-
cções ·que justificam inteiramente a existencia dessa autoridade da Republica .. 

Pelo systema proposto, não poderá haver uma data fixa para a eleição 
presidencial. Por isso, a emenda '41 determina o tempo ·em que ella se deverá 
realizar, autorizando. a reunião do Congresso para a sua apuração. 

Em virtude do dispositivo lembrado na emenda n. 37,· ficou expresso que. 
para substituir o Presidente ou o Vice-Presidente, são indispensaveis as con-
dições essenciaes exigidas para a legitilnidade da eleição destes. 

Não parece duvidosa a conveniEmcia dos dispositivos comprehendidos 
i1essas emendas. Quer a boa ·doutr.ina, ·qi.;:er a nossa p•atica constitucional 
indicam a ,sua adopçãó. 

A emenda n. 42 especifica a com,petencia do Poder Executivo em ma-
teria de intervenção nos Estados, quer se traite de intervenção deci;etada pel.@· 
Congresso, requisitada pelo Supremo Tribunal, solicitada pelos poderes pu-; 
blicos estaduaes, quer se trate dos casos em que deverá intervir, i:p.depen-
dentemente de provocação. 

Torna-se, assim, c.Jaro o que até agora e_ra obscuro; restringem-se as fa-
culdades de que já tem usado, 'nesta materia, o Presidente da Puepublica, re-· 
conhecendo-se, entretanto, o que realmente lhe pertence na execuçãt:i da in-
tervenção e nos casos de iniciativa propria. 

Deste modo, além de melhorar-se materia de tão alta relevancia, a orga-, 
nização constitucional, pela clara distribui\:ão de funcções, se assegura maior-
respeito á autonomia dos Estados. 

Esta, como as emendas ns. 1, 2, 3, 27 e 50, constitue um systez;µa com-. 
pleto, a um tempo garantidor da unidade nacion~l, da efficacia dos direitos: 
assegurados aos habitantes do Brasil, da paz nacional e das prerogati:vas es-
taduaies. 

Tudo recommenda a sua acceitação. 

Visa a emenda n. 43 apenas corrigir uma impropriedade de termo· em.-
Pregada na Constituição vigente. 

21 
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A emenda n. 44 é complemento da emenda n. 14. Assegura preroga-
bvas ao Vice-Presidente da Republica. 

A emenda n. 45 manda accrescentar a palavra "juridico" á exigencia 
do "notavel saber", existente na disposição constitucional. 

Não é passivei negar que, para applicar o direito, é indispensavel o sa-
b er juridico. Não parece mesmo que se possa interpretar de modo diffe-
rente o texto vige nte. O Poder Executivo, entretanto, já nomeou para o Su-
premo Tribunal F ederal cidadãos alheios ao conhecimento do direito. 

lllis porque, para evitar a repetição de tão ab;isivo modo de em:ender, se 
propõe a presente emenda. 

Dispondo o art. 57 ;3n Constituição sobre a vitaliciedade dós juízes fe-
deraes, duvidas surgiam quanto .á legitimidade da creação de cargos judicia-
i·ios não protegidos pela vitaliciedade. 

Para evital-as, a emenda n. 46 diz quaes os juizes federaes vitalícios, 
tornam.do claro que os juízes substitutos e supplentes não gozam desse pri-
v ilegio. 

-, 

A emenda n. 47 dá ao Sena(,lo a faculdade de processar os membros do 
Supremo Tribunal Federal, o que não estava claro no texto do § 2° do art. 57, 
ónde se lhe conferia a competenci2j- para julgal-os. 

E' evidente a conveniencia d\l unir a formação da culpa ao julgamento: 

Pela emenda n. 48 se app1ic2t aos tribunaes federaes a regra contida na 
emenda n. 9, relativa ao ·numerp e vencimentos dos funccionarios das Se-
cretarias das Camaras LegislatiV<Ls. 

As -mesmas razões alli expenpidas demonstram o cabimento da presente 
emenda. Conceder a outro poder a faculdade de autorizar despezas é invadir . 
.attribuições por sua natureza exclusivamente pertencentes ao poder que e1a-
1iiora as leis orçamentarias. 

--.-----
A emenda n. 49 torna clara a competencia do Congresso para fixar a 

alçada dentro da qual podem r esolver, soberanamente, os juizes e tribunaes 
federaes. 
· · Causas ha que, pela sua bapalidade, pelo seu valor, não demandam a. 
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.~:preciação dos mais altos tribunaes do paiz . Permittir que todas a elles che-
guem lJOr via de recursos, é perturbar-lhes o trabalho util, nas materias logi-
-camente sujeitas á sua competencia, pelo accumulo de serviço reclamado pelas 
pequenas questões. 

Do mesmo modo que attende a essa conveniencia, a emenda, Inspirada 
em disposição do nosso direito processual, não sacrifica, de maneira alguma, 
·O direito em causa, entregando-o ao estudo dos juizes- e tribunaes federaes . 
.A escolha, baseada em approvação do Supremo Tribunal. lhes garante a ido-
neidade. 

1A. emenda n. 50 completa o systema de intervenção nos Estados, tornan-
do expressa a competen'Cia do Supremo Tribunal para requisital-a do Poder 
-:Executivo, afim de assegurar a execução das sentenças federaes. 

Os tres ramos do poder publico se interessam na normalidade da vida na-
·cional e da pratica constitucional. Não poderia ser recusada ao Supremo 
Tribunal a faculdade de a requisitar, quando se assegura a intervenção para 
tornar efficazes as sentenças proferidas pelos juízes federaes. 

O texto vigente da Constituição, contido na letra a do § 1° do art. 58, 
tem suscitado numerosas e notaveis controversias e facilitado por tal rorma 
-os recursos das sentenças dos juizes dos Estados para o Supremo Tribunal 
:Federal, que o accumulo de serviço neste tem lhe perturbado a regularldaclE> 
·das funcções. 

A emenda n. 51 procura evitar esse mal, tornando positivo que, na hy-
pothese, sõ caberá recurso de decisões do tribunal do Estado para o Supremo 
"l'ribunal Federal, quando se questionar sobre a vigencia e a validade das leis 
.ct'ederaes, em face da Constituição. 

Desde que o tribunal local considera a lei vigente, ou a lei vallda, em 
·.face da Constituição, decide soberanamente. O recurso é sõ para o caso em 
·que elle baseie a sua sentença na inapplicabilidade da lei, por vicio de incon-
stitucionalidade ou na sua não existen c1a. 

A hypothese da erronea· applicação n ão legitima o recurso. 
Não sõ as razões acima expostas, como o respeito á. competenc1a das 

justic:as estaduaes, recommendam a adopção desta emenda, cujo pensamento 
parece ser o mesmo contido no texto actual, adulterado pelas interpreta-

-&ões. 

A emenda n. 52 crea dous casos novos de recursos das sentenças dos 
' -juízes loca€'.s para o Supremo Tribunal Federal. Ambos são de transparente 

necessidade : o primeiro assegura a igual efficacia da lei nacional em todo <Y 

· territorio da Republica, impedindo a desigual applicação da mesma pelos 
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ttbunaes dos varias Estados; o segundo dá ao Supremo Tribunal Federam. 
o conhecimento das questões de direito criminal ou civil internacional que-
affectam as relações juridicaE! e podem affectar as relações pollticas da Re-
publica com os Estados estrangeiros. 

A' disposição da letra cl do art. 60 da Constituição se deve, em granae· 
parte, o accumulo de serviço para o Supremo Tribunal. 

Nenhuma razão justifica a eompetencia da justiça federal para julgar 
os litígios entre habitantes de Estados diversos, quando a lei a que se achan"t, 
submettidos ·é a mesma, é a lei :nacional. 

Si aos Estados pertencesse a faculdade de 1'egisla r sobre direito substan-·, 
tivo, comprehende-se a disposição, que então asseguraria ao::i litigantes a. 
lE!gitimidade da lei applicada. Sob o imperio de uma lel ·unic:a, porém, tant0> 
podem os juizes locaes julgar os litígios entre os habitante:. do terrltorio de- , 
um Estado, como os litigios entre estes e os habitantes de outro . Nenhuma. 
condição differente distingue uns de outros. 

A emenda dispõe que cabe á justiça federal julgar os lltig!os entre um 
Estado e habitantes de outro trocando a palavra "cidadão'', do texto consti-· 
tucional, pela palavra "habitantes", pois qut>, pelo nosso direito, não ha senão-
cidadãos brasileiros. 

As razões de ordem doutrinaria, brm como o interesse ao bom desem- . 
penh0 das funcções proprias, pelo Sup1;·emo Trfüunal .Federal, aconselham a. 
adopção da emenda. 

A emenda n. 54 manda supprimir a disposição «l.21; letra h do referid°"' 
art. 60, que entrega á competencia dos juizes federaes o julgamento das ques- ._ 
tões de direito criminal ou civil intern<J-cio11al. , 

Até agora a jurisprudencia não fixqu convenientemente o exercicio dess1'.., 
cômpetencia, vendo-se litígios dessa natureza julgados, ora pela justiça local, .. 
ora pela justiça federal. 

Para uns, a competencia se càracteriza pela manifestação na acção, na, 
contestação ou na excepção do caractei;· internacional · do direit o a applicar ;. 
para outros, pela manifestação desse caracter em qualquer momento do pleito~ 

Afim de evitar a controversia, a emenda manda supprimir a disposição. 
contida na letra h do art. 60 do texto constitucional vigente e a emenda nu-
mero 52 crea o recurso para o Supremo Tribunal Federal da~ decisões dos. .. 
juizes locaes, quando se tratar dessa miüeria. 

A proposta melhora a applicação do direito e o trabalho da justiça. 
A sua approvação é a ltamente recommendayeI, 
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A emenda n. 55 manda acçrescentar ao texto do art. 61 da Constituição 
.a seguinte phrase : 

"Não comprehendidas nas disposições do art. 59, § 1°, porque 0 texto vi-
,.gente declara que as decisões dos · juízes ou tribunaes dos Estados porão ter-
mo aos processos e ás questões, salvo quanto a habeas-corviis e espolio de 
estrangeiros, e, entretanto, no referido § 1° do .art. 59, dá recurso elas decisões 

·-0.esses juízes ou tribunaes mmtras materias. 
Assim. a emenda viza conciliar os dous textos. 

A emenda n. 56 ccmsagra, expressamente, o que já está na doutrina 
·-e na jurisprudencia nacional, ·bem como na doutrina e na jurisprudencia dos 
.Esta~os de instituições semelhantes ás nossas, e em cujas constituições se 
Inspirou o legislador constitui·nte brasileiro; fecha os tribunaes judiciarias aos 

··casos estrictamente políticos. 
P ermittir-lhes intervir neste assumpto, fõra violar o prin<'.ipio =rdeal 

·<la organizaç.ão idos poderes, na iFederação, que decl.a.ra independentes os 
varias orgãos da sobeeania nacional; fôra daT a suprern.a·cia polittca a um 

·:poder ·constituído por membros vitalícios e inamovíveis, o que equivaleria á 
Jegalização da dictadura perpetua e irresponsavel;. fôra tornar suspeitoil 
·para o desempenho de sua nobre e elevadissima missão os ·que se acha::n 
,encarregados de dar a ·cada u1n o que é se·u e garantir a cada um fazer 
·ou deixar de fazer o .que a lei permitte ou prohi!be; ifôra perturbar a sereni-
•dade essencial aos trihunaes que appUcam o direito, tornar discut!vel a sua 
.autoridade, evitar .de suspeição os seus arrestas, macular, pela aggressão !Jr.-
·:po:nderada das paixões dominantes, a pureza de suas funcções; .fôra instituir, 
·para sua escolha, o ariterio do rotulo partidario e não o da idoneidade. para 
·o cumprimento dos seus deveres; fõra ·possibilitar o procedime nto . tenden-
cioso do poder que nomeia e do ique approva a nom·eação, no sentido de 
constituir tri-bunaes preparados para apoiar ou para combater partiÇlos cu 

·-doutrinas e não para ar>pJi.car, imr>arcialmente, o direito . 
. !Maior manifestação de respe1to. á altíssima missão dos juízes e ao seu 

;papel na sociedade e no Estado não J'.>Oderia sér ·dada do ·que impedir cbe-
·,guem até elles os recul'sos da chicana . p·olitica, que lhes. pede o amparo 
·para o exito de suas pretenções. 

A emenda, insr>irada nessa elevadissima doutrina e impressionada po.r 
,Jfactos nacionaes, é conveniente, ê necessaria, ê indispensavel. 

A Constituição vigente dispô~, no art.. 63, já referido neste parecer ·que, 

"cada E stado reger-se-<á pela :Constituição e 'pelas leis que.· ado-
ptar, respeitados os principias coHstitucionaes da União." 
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A competencia a.utonoma dos Estados para se organizarem politicamente 
~ se governarem está limitada pelas condições de r espeito aos principios c}a 
Constituição nacional, !Nada pôde ser . valido na organização local quanclo-
infrinja os principios ãa lei fundamental da Republica. 

fNão é , -pois, materia nova, senão a enumeração de materia jâ. compre-· 
hendida no texto vigente, .a que se acha contida na emenda n. 57 ., 

·E' necessario, para evitar •confusões e esclarecer o assumpto, definJ.r· 
quaes os principios superiores a cuja obediencia se acham obrigados os. 
Estados pelo dispositivo do alludido art. 63. 

!Parece oqUe a enumeração comprehende o que a doutrina e a pratica. 
constituciona l, na !União e nos Estados, têm ensinado; satisfaz n ecessidades. 
:mperiores de ordem e de moralidade politica, indispensaveis á efficacia dii--
Iei fundamental em todo o paiz; assegura o respeito á so'berania naciona l ,. 
o reconhecimento da autonomia local, a gara ntia dos dire itos pqliticôs dos-
eidadãos e individuaes dos •habitantes do paiz, a regularidade da vida adm~
nistrativa local e as r elações n ormaes entre a União e os !Estados. 

Não 'ha nos principios dta dos violencia. alguma á. autonomia estadoa,1 
nem enfraquecimento do pode r naJcionii.I soberano. Expressos assim, elles se 
tornarão de obediencia obrigatoria p a r â os Estados, n ã o constran gidos, na 
compe.tencia propria de organização e de governo, pela. sua decr etação; 

CEJm muitos dos principios contido~ na emenda ha grande liberdade para.. 
a a;ctivida de organizadora dos ;Estados. CDesde que o seu governo tenha Oi. 

fórma republicana, ado·p,te o regímen r epresentatitvo, o systema presiden,-. 
eia! e a independencia e harmonia dqs pnderes, licito Lhes é escouher ~s p e-· 
culiarida des dessa fórma, desse r egi\nen, desse systema e dessa onganlza~ 

ção de poderes que lhes· .parecer m a is convenientes e adequados. !Não sã0o 
forçados, •])elo texto e -pe lo espírito da emenda, a copiar servilmente a , 
organização do Gove1·no. Fe_deral. !Pop!em ter 'l!J.na ou duas camaras leg.is,. 
latirvas, eleger o seu presidente -por voto dire cto ou indirecto, organizar os. 
seus poderes, distribu.indo funcções por lfórma differente da que são distri· 
buidas no Governo da H.epublica, des.de ·que não sa.crifioq-uem o principio na, 

·sua essencia. 
fNão •ha, por conseguinte, cousa alguma que prejudique a a·utonomia.. 

local , adoptada a emenda. Tudo 1quanto nella. se contêm já está implicita--
mente na. disposição em vigor . 

Acceitar a em enda é servir aos supremos inter esses da R epublica e ca· 
r acteriza r a F ederação, -como ,legitim~mente se caracteriza o Estado federai:. 
no ·conceito do direito publico moderno. 

A emenda n. 58 m a nda supprim!r o e.rt. 64 da Constituição. 
Este artigo jlá produzio todos -os s-eus e'f',feitos e onde, porventur:t, não;. 
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i;e tenha rupiplicado, não é li:cito 1que contin~e a appUcar-se. As ckcumstancias 
são differentes das do momento em ·que foi e laborada a Const'ituição; então, 
era mistér organizar os !Estados autonomos e dar-1'hes elementos e 'conill-
ções de vida; agora, a União n ão deve d~spojar-se dos ibens nacionaes em 
proveito dos Estados. 

A Constituição obrigou os !Estados a r espeita'rem a autonomia dos mu-
nicipios; não r econheceu a estes, porém, o ·poder de se organizarem. 

A emenda n. ,59 m a ntem esse principlo. , 
Não fõra '.licito, na diversidaide de ·condições dos munl-i:ipios, traçar uma 

unlca r egra de organização para todos. .11..os ·Estados ca•be apreciar-Lhes a 
situação e onganizal-os de accõrdo com ella . Dentro de cada .Esta.do mesmo, 
pôde diversificar a situação do munidpio, ou pelos emprehendimentos de 
utilidade geral nel1e existentes, ou por necessidades peculiares de desenvol-
vimento, ou pela focalização. 

iPor isso, a emenda autoriza m edidas especlaes em relaçiio a h y potheses 
varias, ·bem corn-0 r ecursos para ·con ter as municipalidades dentro de suas 
attri.buições e assegur;,,r a ·composição legitima dellas, de accõrdo com a 
verdade eleitoral. 

A autonomia d{) municipio não pôde ser absolwta, como absoluta não ê 
a do \Estado. /Forçoso é, pois, submettel-o a regras de organização e reme-, 
diar os males que os ;possíveis abi.;.'Sos possrum a=retar para as popuqações. 
As garantias são devidas aos homen s, para defendel-os das aggressões dos 

homens, ou da sociedade r epresentada 1Jela. u.utoridade . 
. Município, iEJstado, União existem •para a possibilida de segura e f eliz da 

existencia da 1communhão brasileira. iNão pôde haver principias aibsolutos. 
contra os .aireitos dos .homens, como não são rubsolutos esses direitos em 
~·elação á s ociedade politica. Assim, . o r espeito á autonomia municipal n ão 
pôde ser superior á n eeessidadc, de -corrigir os erros das a utorida des munl-
·.::ipaes que .prejudilq:uem os habitantes do munkipio. Por isso, a emenda ex-
:pressamente legi,tima remedias já c r eados na legislação de varios Estados, 
para reparar o mal. 

Tambem f õra extranl10 se oppu7.esse uma. autonomia municipal abso-
luta ao interesse real dos municipios._ que carecem e demandam mel•hora-
mentos indispensaveis á sua conservação e ilJ!I'Ogr esso, ibeim como fôra estra-
nho que se opuzesse a a u tonomia absoluta do municiJ?io, · .. séde do Governo 
do Estado, aos intesesses geroes deste, representaidos no governo. 

!Para a.ttender a tal necessidade se propõem as permissões constantes 
da emenda. 

'.Deve!p'OS procurar satisfazer os interesses r eaes da Nação e não· no:. 
prostarmos sUJbmissos dee.nte de uma simples palavra. 
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A em enda ·continúa a respeitar a autono,mia municipa:l, tal como a Gons'tl:· 
tuiçã o a fixou, sem descura r, entretanto, das exigencias do ibem publico na-
ciona l. 

A [Republica foi .proclamada em um ambiente de c onfraternização entre 
-0s povos e q uando ainda era intensa a propa,ganda da •Chama da ".grande 
naturalização". Não podia, IJOis, deixar àe inspirar-se nos principias domi-
i1antes do t empo. 'Os §.§ 4° e 15° do art. 69 da <Constituição são 0 fructo des-
ses principias. 

'Os factos posteriores demonstraram a di.fficulda de de appplicação dessa 
doutrina idéalista: confUc.tos internacionaes sur.giram, provocados por va-
r ia s potencias q·ue n ão reconheciam ao Brasil o direito de naciona lizar os 
subditos dellas; casos frequentes de du·pla nacionalidade até hoje pertuDbam 
as r elações in ternacionaes e diil'ficultam a applicação da l ei <brasileira; ex-
pedientes empr egados por .mJáos eleme ntos impedem eliminar do nosso meio 
social os indesejaveis, ·que se cobrem com a pro'tecção da naóonalidade . 

Tudo isso demonstra bastante a necessidade de condicionar -0 f avor 
con cedido pelos r efer idos paragraphos da le i vige:µte. 

i0s extrangeiros com.prehendidos n a disposição do §' 4º, •que, na reall-
<lade, desejarem ser brasileiros, nã9 'J}odem extranha r se lhes peça a mani-
festação de sua vontade na soUc1tf!-ção do titulo declaratorio. e os que se 
acham a m parados pelo texto do ·§ ·\5º não são surprehendidos. pela exigencla 
prnpcsta. Entre a apresentação fufs ·emendas e a sua decretaçao, no caso 
ele approvadas, medeiam cerca de dois annos. Sobra-lQ'les, portanto, tempo 
para so'licitarem o ~i tulo que, attestando -0 seu desejo, lhes assegure a qua-
lidade de ·brasileiros para gosarem da protecção ·que as leis nacionaes con-
cedem aos swbcliitos do Brasil. 

A nacionaJ.iidade não deve nem póde ser de tfacil conquista. 
Communhão ·formada por um grande thesouro de tradições, de senti-

mentos, de idéas, de aspirações, e mantida pelos laç.os de jncruebrantavel 
$Olidariedad~, a Nação brasileira ten1 o direito de nã.o ser perturbada na sua 
formação moral e politi-ca por estranhos factor es ·que accorram a ad:he-
rir-l!h e. 

Os supremos interesseR n aciona\')s j ustifi.cam exigencjas de ordem mõral 
para a concessão d <;i. n acionalidade. Não se pôde conr!'erir, mecanicamente, 
tão grande r!'avor. 

'E' subrP isto .que versa. a eme11da n. 60. 

De a:ccõrdo 1com es~as idéas, a eme nda n. &1 exige um perivdo ininterru-
pto de residencia para conceàer n a turalização aos extrangeiros que o dese-
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_jarem, não cCl'lnprehendidos nas Jlypotheses acima consideradas. Não quer 
isto dizer que todos os extrangeiros ciue residirem, por tempo ininterrupto 

.de mais de seis annos, no paiz, possam exigir , a naturalização. Assim como 
se lhes concede a permissão, pôde tam·bem a lei r egula r as c ondições do 
:favor ou negai-o. 

A emenda n. 62, elimina ndo do t exto vigente a impossibilida de da fisca-
H::açfü> das: pessoas ·que entram e sahem do t err)torio naciona l, attende a 
·uma .gra nde necessida de . .Não só a R epub.Hca tem o direito de saber quem 
penetra no seu territorio e quem delle sahe, como tambem as medidas de 

:fiscalização e.m. v i.gor, em quaisi todos -0s ES'l:ados, exigem, para entr&da no 
il:errit-0rio delles, o passaporte que identiftque quem o pro.cure. 

I mpedir a exigencia do passaporte, é difficultar a missã o policial da. 
.'3.u.torida.de e rprejudicar os interesses dos •"lo.jantes do Brasil 'Para <Y 

·extran geiro . 

A disposição da segunda uarte do § -1'7 do · art. 7•2 encontrou insuperaveis 
.. difü'.iculdades na sua applicação, bem como pôde acarretar grandes prej.uizos 
oaos interesses nacionaes . 

A emenda n. 63, indi'cando os m eios de activar a expfo1·ação das minas, 
-reserva essa. industria para -0s ocasileiros, quando os interesses nacionaes e 
:a segurança da IRepwblica assim o exigir em. 

A simples enunlciaçã,o demonstra o caibimento da r eforma ipretendida. 

A e mendia n. 64 1clâ ao habeas-corpus o seu v erdadeiro "sen.Udlo, tal co·mo 
o c,onsideram os inglezes e am ericanos, ciosos de sua liberdade, tal como a 
·consider a r am sem'!)re os brasileiros no a nti.go r egímen . 

.Estendel-o, da protecção .á liberdade physica, á defesa. de outros direitos , 
~ desnatural -o. • 

Se é certo q ue e~inentes espíritos e arestos do 1Su'!)remo Tr~bunal têm 
·affir ma.do o contrario , inter.pretando o t exil:o do § 2.2 do art. ·72 da nossa lei 
-fundamental, n ão é m enos certo. que, para outros pubUcistas e p ara outros 
·tribunaes, permanece ina lter avel o conceito classico do institu to. 

A exitensã o que se quer dar ao emprngo do habeas-corpus posstbilita a 
:ibalburdia judiciaria., autorizando 'Pedir-se por elle solução para quasi todos 
'C's li.ttg1os. 
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Afim de corrigi.r esse defeito, que já tem, pe1o rirhantastico numero de 
habeas-corp11,s solicitados an Supremo Tribunal, esgotado quasi a capacidade-
de trabaJ.ho da nossa mais ·elevada C'õrte de Justiça, a emenda lhe dá ~ 
sentido integral 1que teve no nosso direito e que tem no direito inglez e n.:.· 
di~<eito americano. 

He as nossas leis processuaes se acham desprovidas de meios rapidos e 
efficientes para reparar a offerisa a res-peitaveis direitos, é o caso de se 
crear<>.m e regularem esses remedios judiciarios, não de desnaturar o habeas• 
corpns, a1Jplicando-o a fins a que se não deve prestar, e em aLguns aus 

' qua.es o seu uso representa flagrante injustiça, p ela sLtuação inferior en"). 
que se colloca uma das partes do litigio, extranha ao processo .prura a con-
t"essão clelle. 

A emenda n. 65 torna claro o pensamento co11tido no 29 do art. 72: 
t'!a .Constituição. 

Não é licito aos :brasileiros acceitarem, sem perda elos seus d ireitos pu-
liti-cos, titules de nobreza ou co:Ii.derações -extrangeiras. 

IÜ espirito democratico ela c1nstituição véda o reconhecimento de privt-
legios pessoaes e é indiscutível que esses titules ou condecorações têm inll-i! -
rentes os privilegies véclaclos. 

Não é licito a quem quer que seja eximir-se do onus de (!Cncorr.er para 
as · despezas indispensaveis á manutenção do Estado. Como o exercido de 
alguns ·cargos 'é protegido pela i;rreductibilidade de vencimentos, ~e tem en-
tendido não ·poderem ser attingidps pela tâxaçito de detentores desses cargos. 

A emenda n, 66, i:econhecenqo a n ecessidade de garantir, a certa ordem. 
de funccionarios, a legitima re-cqmpem;a dos serviços que prestam e consi-

derando-os li-bertos da i.ncidencia de impostos es}Jeciaes que os alcance, sujei~ 
ta-os, entretant9, á obrigação de pagar os impostos g•eraes creados· em 
lei. 

:São assi!ll defendidas as suas 1'.'egalias e, n.o mesmo te"rnpC>, as>t gurat.los 
os interesses superiores do Thesàuro pU:blicó. 

!Ni1o se póde conceber um ·~stado policiado em que o soberanc este,'a 
·impedido de fazer retira r do territorio nacional os extran.ge iro:i que repu te 
perigosos á ordem ou nocivos aps interesses da Paitria. 
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E' elemento essencial da soberania consentir ou prohtbir que extr<lnho~ 
exerçam activida.de damnosa no paiz sujeito á sua autori'\[,du. 

Isto ibasta para justificar a emenda n. 6·7, 

Pela emenda n. 68, ~~ regula a situação jurídica das terras fronteiriças, 
. em ibem da seguran\)a e da defesa nacional. 

f'or si mesma se recommenda a medida proje~tada, 

A emenda n. 69 exige que toda a creação de ·emprego ou estipulação de 
vencimentos s6 seja penni.ttida em lei especm!l. 

Esta disposição 1em por fim imp~dir que, em emendas a projectos para 
outro fim, se inclum:n, ereações de empreg.as ou estipulações de vencimentos, 
visando forçar a sua adopção. 

Como uma e outra cousa red!undain em .grarvar1ne <para .as cof<res 1piUJbl!co!ol, 
o pr0rjectÓ exige a lei especial, que tem de passar ·pelos tramites regimentac" 
numa e ou·tra 'Casa do Congress.a, evitando, assim, surprezas e asse;;urand'e> 
mais ponderado exame das suas conveniencias. 

J?ela emenda n. 70, se V<rescreve a reciprootdade para c.ancessão de ga-
rantias aos e:xrt:rang8iros residentes no BrasiL 

Ficariamos em situação incomprehensivel de suibalternidade, dando g:i.-
. rantias a sUJbditos de E 'stados que as recusam aos •brasileiros, 

Não se pretende, com semel<hante medida, ·perseguir extrangeiros; e6 se 
cogita, quand-0 necessario, usar de um direito , indiscutível de defesa. 

A emenda n. 71, respeitando os direi.tos ad!qukidos e a esp<ectat.iva kga. 
·dos funccionarios em exercício na data da decretação da reforma, enurn•cl'i't 
os -casos de vitaJi.ciedacle e diá ao Governo a facu.!clade da livre nomeação e 

.. demissão dos demais funccionarios. 

A amenda n. 7'2, inspirada no mesmo respeito, regula a a;posentadoria dos 
. funccionarios, determina a a;posentação f.orçada do magistrado maior. de 7,5 
. aúnos e pro,hibe a a,-pnsentad·oda ou reforma 1com vencimentos superiores 
,aos da aciividade. 
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Não se pôde negar a conveniencia e a op·portunidade das providencias 
suggeridas. 

Os interesses do Thesomio sãe attendidos sem offensa ao direito dos .que • 
já trabalham no serviço 'PUJblico. 

P ela emenda n. 73, se dispõe que o füro especial para os militares ~ 
terra e mar é só para os delictos essencialmente militares. O ·eontrario lfôra 
<lespojar os triobunáes civis de materia da sua ·Competencia e tornar exorbl-
tante a dos tri!bunaes militares: 

A mesma emenda determina a creação de juízes singulares para a for-
. mação da cuJ.pa nos delk-tos militares, o que virá. simplifkar o '!>rocesso e 
abreviar os 1julgamentos. 

a?e1.o texto vigente do art. 80 da ·Constituição, declarado o estado de si.tio, 
suspendem-se as garantias constitucionaes. 

Tão vaga. e genel'.ica disposição 'J;>ermittiu que se pretendesse vêr na. 
<leolaração do estado de siüo ~ suspensãJo da Constituição ou o interregno 
·donstituCional, e autorizar medjC!as que akançam não ,só as garantias asse-
gura das no art. 7.2 da Constitufção, ·como tambem :privilegios e prerogativas 
do Poder Legislativo. 

á t ê o quarto :p.erio·cJ.o ipresiJde ncial, membros do !Congresso Nacional foraiqi 
.Pres os, sem o consentimento da respectiva Camara, em virtude da declaração 
do sitio. \Só posteriormente se admitte, ·como doutrina 'Pacifica, que as ira-
m unidades parlamentares prot\~gem o representant~ da \Nação quando as 
garantias consti:tucionaes se. a~ham suspensas. 

/Nada, porém, assegure <que esse entendimento permaneça. Os mesmo9 
juízes modificam o seu modo ·de aiprecial' o direito. e a r enovação aos If:r11::m-
nae s concorre, muitas vezes, P!Lra alterar a Jur1sprudenc1a. 

.Aifim de evitar 1ncer tezas t> fixar o alcance da fusposição, a menda n . 7"1 
enumera os paragraphos do art, 72 attingidos pela decjaração do estado 
de sitio. 

Tira-se, assim, da imprecisãio para 1,lma r·estricção expressa, matei;ia de 
tanta magnitude. 

A emenda dispõe ficar aibsqlutamente -suspenso o habeas-corpus 'Para os 
detidos em virtude da declaração do sitio, 

Istc., .por uma interpr·etação leal, nada innova na disposição do texto vt-
g·ente,. !Suspensas as ,g.aranu:p consitl<t.ucionaes, suspenso, 1evidentemente, 
esná e- habea~~corpus; e, se .sqmente ao Poder Legis1ativo e ao E:l{ecutivC> 
compete conhecer da opportuniàaàe e ela conveniencia da decretação do sitio, 
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claro está que só a elles compete c onhecer duraut& {\ sitio, da necessidade a-
da regularicla'lie das medidas emprega das Se aibuso"' forem c-0mmettidos, so. 
podem ser apreciados velo •poder competente y,ara aocusar e juJgar as auta-
\'idades rque os commeUerem. 

[Nada de novo, pois, se accrescenta q uando se declara absolutam ente 
suspenso -0 habeas- corrnLS na hypothes6 compre-hendida na emenda. Os tr1 -
ibunaes d'unccfonam normalmente vara os casos communs, só lhes sendo. 
iprohi'bido penetrar em região ipolitica, defesa á sua actividade. 

A emenda n . 7'5 com'Pleta o ·pensamento da emenda anterior e se justifica 
v elas razões já adduzidas . 

.A. emenda n, 7-6 r egula a c omposição do tExercit.o e da Arma da, supprl-
min<do a !condição exipressa nas palavras "'em falta deste (voluntariado)",. 
para tornar c~aro que, independente do voluntariado, o sorteio vóde· .ser o 
exclusivo modo de composição das forças a rmadas nacionaes. 

O desapaixonado exame das emenda11 propostas prova que nenhuma, 
m •odificação se pret!mdeu ;ia estructura e nos lineamentos principaes das 
instituições politicas c rea das e reguladas pela !Constituição da [Republica. 

iPara melhorar e ipara e-0mpletar , e n ão para destruir ou desvirtuar o-
merttorio traibal'h-0 da Constituinte Republicana, o Congresso d'eseja adaptar 
as alterações e os accrescim-0s suggeridos . 

Não é a ·paixão ip-0litica do momento, n em subalternos interesses de pre-
dominio, que inspiram a pr-0jectada r eforma. Nada existe n ella q ue posoo.. 
aproveitar aos Jlomens que a elaboram. 

As 'Providencias propostas visam apenfeiçoar as instituições, para servir-
ªº Brasil. O Congresso, pelo seu vot-0, vae julgar da elevação, da convenien-
cia e da oppor.tunidade da medida, e o povo brasileiro apreciar, com segu-
r a nç.a, a f órma por que os seu s representantes servem aos magnos interesses' 
nacionaes. 

[f>a rece n ão dever em ser apiprova:clas as emendas ns. 1, 2, 4, 5, ·6, 7, 8,. 
1:1, 1·3, 14, 1<5, 16 e 17, ipr opostas no plenario. 
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A emenda n. 1 cerceia legitimas aitrribuições da autonomia ·local e diflfi-
eulta recursos para emprehendimentos u teis nos Estados. 

· Além russo, a autorização reicomn1endada é um 1p.resumiivel endosso, qu6 

p6de acarretar erros da parte dos -prestamistas e embaraços para o Thesou-
ro .Nacional. 

'Os Senadores e !Deputados não sã.o funocionarios: são repres entantes. 
Não se JJhes deve, 'POis, estipular ven~imentos, senão conceder su,bsifü.o .para 
lhes alliviar o sacrifício do cumprimento do mandat o. 

Assim, não é para approvar-se a emenda n. 2 . 

A rnateria da emenda n. 4 - competencia f.ederal para legisfar so'b-re 
direito processual - já foi considerada nos trabalhos ipreparatorios da re-
forma constitucional. Não logrou, 'POrém, r eu nir adihesões sufil'icientes; an-
tes, grandes embar aços se oppuzeiram á sua acceitação. Objecções doutri -
narias e prerogativas de que jtá g>orzam os Estados se juntaram para com-
batei-a. 

'Não é licito, portanto, recornmenda r a sua approvação, 

A e menda n. ·5, inspirada nos m ais ele'Vados int'llitos , não innova o pro-
jecto dt. r eforma e as disposiç\)es. vigentes da Constit111çãu. 

Esüá :p.a lettra e no es.pirjto de um e de outras a com'Petencia p ara 
orientar o ensino primario, regular o secundario e fiscaliZar o profissional 
.; o superior, como, além disso, está naquelle a faculdade para crear instltu-
tos de ensino de qualquer ·gráo. 

Nestas condições, a referidit emenda não <é r ecommendada ao CongressC> 
para ·ser approvada. 

A emenda n. •6 a,utoriza <i com:par ecimento dos l\'Llnis tros á.s sessões do 
Congresso. 

Allegam os ·pres!dencia.Jistas ferrenhos a incompatibnidade dessa '!lrovi7 

d en cia ·com o regímen :presidencial . Não lh es 'Vencem os escrurmlos o 
exemplo ida lRepubJi.ca Argenti11a e a propaganda ardorosa nes<te sentido feita 
n'os proprios ·E st a dos Unidos. 

10 regímen 'Presidencial se •caracteriza 'Pela responsabilidade <política e:x:· · 
clusiva do 1Presidente, pela sua cOm·petencia para nomear e demittir, liwe-
mente, os Ministros e não 'IJ.}eilas attri-b'l.lições ' concedidas a estes, a1fLm de 
desempenharem as funcções a;dministrativas -ou m a nterem as re'lações con. 
os outros .poderes. 
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LNão é, entreta.nto, para indicar-se a approvação da emenda, quaucto 5& 

lhe aponta o ,defeito de adulterar o sy1Stema. !PO!ltico da Gonstituiçllc
0 

• 

A emenda n. 7 não ·póde ser acceita. Não 1ha emendas ao 'ftrojecto e slr4 
.emendas â Constituição. A sua aJPprova,ção rnolada nã'o teria ser1tldo. Dema1:>, 
as considerações expenfüàas .para Justificar a emenda n. 5·7 da proposta ini-
.çia! ·aconselhariam não apoiai-a, quando mesmo pudesse, regimentalmente, 

:Ser adotptada. 

A emenda n. -S manda incJ'llir_na disposição do -a1·t. :66 da rConstitu içãG e, 
prindpio da eiectividade dos poderes m unidpaes. 

Ou a innovação pretendida ·domina a~ excepções propostas na emenda 
n. 59 do projecto de re.forma, e contradiz, portanto, os intuitos deste, que 

autoriza tU.'m.a or.ganização especial em deteruninados munici!Plos; ou o prin-
.oipio da elegibilidade não dvmma essas excepções, e é desnecessaria. a emen-
·da , porque ein todoi:s os casos não ·compre'hendidos nella é as:segurada a 
autonomia (lo município; e este não seria autonomo se não pudesse escoI.he:t 
~s suas autoridade~ .. 

- -----., 

A emenda n. 111 •contraria, radicalmente,. :s. emenda n . ·65, ·Dr etendenao 
·aogalizar o que esta prohLbe expressaimente. 

Nã1t deve, !POis ser approvadi;. , 

A emenda n. 113 é vrafundamente injusta e inconveniente. Além ~e fa-
-zer :zcreditar ique o manda to legislativo iê uma sinecura e não o meio ae 
prestar, ás vezes, relevantes serviços á CNação, acarretaria a conse:quencia 
de impedir o accesso, ao !Congresso, de homens cuja competencia ou cujo· 
prestigio pud1isse ser altamente util ao paiz. 

!Como prohibir iq•ue ruim mjilitar, n o exe~cicio do mandato, delle afastado 
áccidentalmenrte para o serviço militar , em, caso de guerra, receba as !PI«>-

anoçoes mereciaas pelos serviços prestaaos-r :como proh1'bir que runcc10narios 
"tenham a promo.ção que obri.gatorirunente lhes -ca:be ·pela lei, e n ão lhes ohega 
·por faivor, ipe:lo fu,cto de estarem !];>restando serviços no a:>oder Legisk1;tivo? 

'Todas essas razões e muitas- outras que se lhes poderiam a·ccrescentar 
.combatem, o intuit'O reveladÓ na emenda n. 13. 
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.As emendas ns. 14 e 15 tratam d e materia já inculida nas emen<ia:f, 
ns. 71 e 72 e alteram o dispositivo destas. 

Não são, pois, para ser approvadas . 

.A emenda n. \l.6 propõe a creação de Consel'ho Superior da Nação . 

.Adoptal-a, !l'õra modificar o systema ide ,governo instituído pela Constltur-
ção, substituindo competencias essenciaes á característica do regímen, · e 
fôra trazer para um c01,po, em que se aicham confundidos os itres pudere~ 
publicas, attribulções indisp~nswvêis ao desempenho da missão ôe cada. um. 
delles. 

A emenda n. 17 trata de materia e:irtranha á Const,umç1!.o. 
Em uma causa em juizo se pl~liteia o que nella se propõe. 
DeLxemos, por conseguinte, aos juízes decidirem o pleito. 

·A obrigatoriedade do ensino1 primaria € awtor1zada 1J1ela emenda n. 12 .: 
Quaesquer que sejam as objecções levantadas contra a .sua a-c1opção, '.l'u11-

dadas no direito ou no interess~ dos pae::., ê indiscutive'li o poder do Estado. 
para !formar a mentaJ!idade naciona~. 

\Não se pód& conceder ao analphab&tlsmo o direito absoluto de reststrr· 
ao poder puiblic() ., 

.A emenda n. 3 determina -que o numer0 da Deputado~ não deve ser ~,1-
ferior ·a. seis por Estada . 

A. consideração devida aos Estados menos populosos da Federação i:nspi-
ra o pensamento da emenda. !Essa mesma razãio impede o pronunciamento 
do parecer ·contra a sua adopção. ISe a não recommenda, não a comba'te. 

Pela Constltu!;;ão vigente, o •Estado conhece a existencia da Igreja: o . 
n. 2 do art. 1:1 veda aos Estados, como á União, embaraçar o exerciclo a e--
cultos r e ligiosos. il\fa.is do que isso, a lei reconhece a Igreja Catholica, pela. 
creação e manurt:enção de uma embaixada junto ã 1Santa 1Sê. 

Não ih.a, pots, nas nossas tnstituições, o espírito de combate á religilto. 
Existe, ao contrario disso, .a garantia do respeito aos sentimentos e "-": 
culto r eUgioso do povo. iEsse regímen de respeito creou, para a Igreja .Ca-
tholtca, a admiravel situação etµ que se encontra no Brasil. Cerca-a extraor-
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dinario prestigio ; a immensa m aioria do povo 1brasiJ.eiro é fiel á sua crenç:.. 
·e o instincto nacioonal, no 1pr esente mo.mento ·d!e desorde m nos esl!liritos e ce 
per tul'bação em toclo o mundo, precuro seguro refugio na fé, para defender 
a sua existen cia. ·feliz e o seu futuro ,grandioso. 

A emenda n. J.O não apr egõa, pois, uma novidade, nem introduz um 
novo clemente, inexistente n a lei fundamental em vÍgor. Não é, poren., 
de ordem constituciona l . A Constituição é uma lei e , como tal, deve conte!• 
prescripções <le observancia obrigatoria : attribuições elo poder ou gara ntia" 
do ·homem. 

1A recommendação da emenda 'Poderia ser tomada como um espírito cm 
combate a ollltros cultos, bem .çomo a solicitação de sua rejeição poderia 
p a r ecer a negaçã10 da verdaide ·que ella encerra . 

A Commissão, dest'arte, não OJ;}ina num ou n outro sentido. 

A emenéa n . 9 tambem ná.<'> ·cont~m mateT!a extranha ao espírito á :.t 

Constituição vigente . 
•+'fada impede, actualmente, que nas escoias se ministre o ensino r ell-

gioso facultativo . 
Elia n ão vem, r>or consequencia, ·Cr ear uma p ossibi!Ldade lnexistem:e. 

Não é n ecessaria , mas as mesmas r azões, 1que dictara.n1 o pm·ecer aicini.a, 
determinam, logicam~nte, identic4 opinião r elativamc,nüi á. presente emenà;.,.. 

<Chegamos, assim, ao t ermo da rtar eifa, tendo <lisposto, a'Penas, do t empo 
material •pa ra dicrtar este parecer aos habeis tachygra.phos q ue, com inexce-
divel 1boa vontade, no.s a.juclaram. 

S e outros elementos faltavSJm pa;.·a que elle fosse ·completo, a estreiteza 
do t empo aggravou essa f a lta . 

A Commissão, que o tem de julgar, e o Congresso, que o t em de apre-
ciar, completarão, com a s ua sabedoria o que aqui mingua. 

Sala da Commissão, 25 de Agosto de 1925. - Vianna do Castello, Pre-
sidente . - Herciilano de F r eitas, R elator . - Tavares Oavalcanti . - Getiilio 

Vargas, com r estricções. - Moreira da Rocha. - J . J . Bernardes Sobrinho. -
João Mangabeira, vencido qua nto ás emendas 64, 74 e 75 da proposta de 2; 

de Julho. - Plinio Marqites. - SoUclonio L eite . - Gilberto Aniado. - Ma-
niiel Ditarte. - Arniando Biirlamaqiii . - João Alves de Castro. - Adolpho 
Konder. - J . Lamartine. - Nicanor Nasciniento, com ;restricções, vencido 
em parte, nos termos do voto escripto que entreguei em sessão da Commissão 
a o Exmo. Sr. Presidente. - A rthitr Oollares ]for eira. - 11'Ionteiro de Souza, 
de accôrdo com as r est ricções que a dduzi em r eunião da ComIDtissão. - Prado 
Lopes. - Litiz Silve·ira, com as restricções que apresentei. - Annib'al ele 
Toledo . 

22 
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PROPOSTA DE REFORMA DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS 
ES'.rADOS UNIDOS DO BRASIL 

Nós, os Representantes do Povo Brasileiro, reu nido em Congresso Consti-
tuinte, para organizar um regimen livre ·e democratico, estabelecemos, de-
cretamos e promulgamos a seguinte 

Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil 

TITULO I 

Da organizaçã'o federal 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.0 A Nação Brasileira :i.dopta 
como fórma de governo, sob o r egi-
men representativo, a Republica Fe-
derativa, proclamada a 15 de Novem-
bro d:e 1889, e constitue-se, por união 
perpetua e indissoluvel das suas anti-
gas provincias, em Estados Unidos do 
Brasil. 

Art. 2.0 OaC!a uma das antigas pro-
vincias formará um Estado, e o anp-
go municipio ,neutro constituirá o D js-
tricto Federal, continuando. a ser a ca-
pital da U nião, ernquanto não se qer 
execução ao disposto _no artigo seguinte. 

Art. 3.° Fica pertencendo á Unii).o, 

no planalto central da Republica, uma 
zona de 14. 400 kilometros quadradps, 
que será opportunamente demarcada, 
para nella estabele9er-se a futura ca-
pital Federal. 
. Paragrapho unico. Effectuada a IllU· 

dança da capital, o actual Districto 
Federal passa.I\á. a constituir um Ij:s-
tado. 

Art. 4. 0 Os Estados podem incorpo-
rar-se entre si, subdividir--se, ou djls-
membrar-se, para se annexar a outros, 
ou formar novos Estados, .media.p.te 
acquiescencia das respectivas assem-
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biéas legislativas, em duas sessões an-
nuas successivas e approvação do Con-
gresso Nacional. 

Art. 5.0 Incumbe a cada Estado pro-
ver, a expensas proprias, as necessida-
des de seu governo e administração-; a 
União, porém, prestará soccorros ao Es-
tado .que, em caso de .calamidade ·pu-
blica, os solicitar. 

,Art. 6.0 O Governo Federal não po-
-0.erá intervir em negocios peculiares aos 
Estados, salvo: 

1°, para repellir invasão estrangeira, 
DU de um Estado em outro; 

2°, para manter a f6rma r epublicana 
federativa; 

3°, para restabelecer a ordem e a tran-
quillidade nos Estados, á requisição dos 
respectivos Governos; 

4°, para assegurar a execução das leis 
e sentenças federaes. 

EMENDA N. 1 

Substitua, se o n. 2° do art. 6° da 
Constituição pelo seguinte: 

"2° - Para assegur-ar a integridade 
nacional e manter o respeito aos prin-
cípios constitucionaes da União." 

EMENDA N . 2 

Substitua-se o n. 3° do art. 6° da 
Constitu ição pelo seguinte : 

"30 - Para garantir o livre exerci cio 
de qualquer dos poderes p ublicas esta-
duaes, quando seus legitimas represen-
tantes solicitarem o a uxilio federal, e 
para, independente de solicitação, res-
peitada a existencia delles, debellar a 
guerra civil." 

EMENDA N. 3 

Substitua-se o n. 4° do art. 6° da 
Constituição pelo seguinte: 

"4° - Para assegurar a execução das 
leis e sentenças feedraes e para reor-
ganizar financeiramente o Estado, cuja 
incapacidade para a vida a utonoma se 
ci.emonstrar pela cessação de pagamento 
de sua divida f undada, por mais de 
dous annos." 
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Art. 7.0 E' da competencia exclusiva 
da União decretar: 

10, impostos sobre a importação de 
procedencia estrangeira; 

2°, direitos de entrada, sabida e es-
tada de navios, sendo livre o commer-
cio de cabotagem ás m ercadorias n a -
cionaes, bem como ás estrangeiras que 
j.:'.l. tenham pago imposto de importa--
ção ; 
ro, taxas de sello salvo a restricção do 
art. 9° § 1° n . 1 ; 

4°, taxas dos correios e telegraphos 
feedraes. 

l.º Tambem compete privativa-
mente á União: 

1 º, a .instituição de l'iancos emissores ; 
20, a creação e manutenção de altan-

degas. 

2.0 Os impostos decretados peJ [~ 
União devem ser uniformes para todos 
os Estados. 

§ 3.0 As leis da União, os actos e a\3 
sentenças de suas ·autoridades ser5.9 
executados em todo o paiz por funccio. 
narios federaes, podendo, todavia, a exe-
cução das primeiras ser confiada ao15 
Governos dos Estados, mediante an-
nuencia destes. 

Art. 8.0 E' vedado ao Governo Fe-
deral crear, de qualquer modo, dis -
tincções e preferencias em favor do,s 
portos de uns contra os de outros Es-
t ados. 

Art. 9.0 E' da competencia exclusivf!. 
dos E stados decretar impostos: 

1°, sobre a exportação de mercado~ 
rias de sua ]!lropria producçã o; 

2°, sobre irhmoveis .ruraes e urbanos; 
3°, sobl'e transmissão de proi}riedade; 
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4°, sobre industrias e profissões. 

1.~ Tambem compete exclusiva-
mente aos Estados decretar: 

io. taxa de sello quanto aos actos ernl'l.-
nados de seus respectivos governos e 
negocios de sua economia; 

2°, contribuições. concernentes aos 
seus telegraphos e correios. 

§ 2.0 E' isenta de impostos, no Esta-
<lo por oncle se exportar, a producção 
<los outros Estados. 

§ 3.0 86 é licito a um Estado tributar 
a importação de mercadorias estrangei-
r .as, quando destinadas ao consumo no 
seu terri torio, revertendo, porém, o pro-
du cto do imposto para o Thesouro Fe-
<leral. 

§ 4.0 Fica salvo aos Estados o direito 
•de estabelecerem linhas telegraphicas 
entre os diversos pontos de seus teni-
i:orios, e entre estes e os de outros Es-
i:ados que se não acharem servidos por 
1inhas federaes, podendo a União des-
.aproprial-as quando fõr de interesse 
geral. 

Art. 10. E' prohibido aos Estados 
i:ributar bens e rendas fedentes ou ser-
viços a cargo da União, e reciproca-
mente. 

Art. 11 . E' vedado aos Estados, como 
á União: 

1°, crear impostos de transito pelo 
territorio de um E.stado, ou na passa-
gem de um para outro, sobre productos 
de outros Estados da Republica, ou es-
trangeiros, e bem assim sobre vehiculos, 
,de terra e agua, que os transportarem; 

EMENDA N. 4 

Suppr ima-se o § 3º do art. 9° da Con-
stituição. 

EMENDA N. 5 

Substitua-se o n. 1 do art. 11 da Ccn-
stituição pelo seguinte : 

"1.0 Decretar impostos de transito por 
um Es.tado ou na passagem de um para 
outro sobre productos de outro Estado 
ou estrangeiros ou sobre quaesquer ve-
hiculos ou animaes qu e os transporta-
rem, assim como imposteis sobre pro-
ductos de um E;;tado no territorio eia 
outro." 
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20, estabelecer, subvencionar, ou em-
baraçar o exercicio de cultos religiosos; 

3°, prescrever leis retroactivas. 

Art . 12. Além das fontes de receita 
discriminadas nos arts. 7° e 9°, ê ficito 
á União, como aos Estados, cumulati-
vamente ou não, crear outras quaes-
quer, não contravindo o disposto nos 
arts . 7°, 9° e 11, n. 1. 

Art . 13. O direHo da União e dos 
Estados de legislarem sobre viação fer -
rea e navegação interior será regulado 
pôr lei federal. 

Paragrapho unico. A navegação de 
cabotagem será feita por navios :qa-
cionaes. 

Art. 14. As forças de terra e mar !)ão 
i nstituições nacionaes permanentes, des-
tinadas á defesa da pati-ia no exterior, 
e á manutenção das leis no interior. 

A força armada ê essencialmente obe-
di,ente, dentro dos limites da lei, aos-
seus superiores hierarchicos e obrig~da 
a sustentar as instituições constitucio-
naes. 

Art. 15. São orgãos da soberania na -
cional o Poder Legislativo, o Executivo 
o o Jucliciario, harmonicos e indepen-
dentes entre si. 

EMENDA N. 6 

Substitua-se o art. 12 ·da Constitui-
ção pelo seguinte: 

"Art. 12. Além das fontes de Receita 
discriminadas nos arts. 70 e 9° ê licito 
á União e aos Estados, cumulativa-
mente ou não, crear quaesquer outras, 
inclusive impostos sobrf' a renda, n ão 
contravindo nenhum dispositivo desta 
Constituição. 

Paragrapho unico. O imposto federal 
de renda não incidirá sobre os venci-
mentos dos funccionarios estaduaes e 
municipaes, n em o estadual l:'0bre os 
vencimentos dos funccionarius da 
União." 
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SECÇÃO I 

Do 'Legislativo 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art . 16. O Poder Legislativo é exer-
cido pelo Congresso Nacional, com a 
sancção do Presidente da Republica,. 

§ 1.0 O Congresso Nacional compõe-se 
de dous ramos: a ·camara dos Depu-
tados e o Senado. 

§ 2.0 A eleição para Senadores e 
Deputados far-se-á sim~taneamentc 

em todo o paiz. 
§ 3.0 Ninguem pôde ser, ao mesmo 

tempo, Deputado e Senador. 

Art. 17. O Congresso reunir-se-á na 
Capital Federal, independentemente de 
convocação, a 3 de Maio de cada anno, 
si a lei não designar outro dia, e func-
cionará quatro mezes da data da aber-
tura, podendo ser prorogado, adiado ou 
convocado extraordinariamente. 

§ 1.0 Só ao Congresso compete deli-
berar sobr e a prorogação 'e adiamento 
de suas sessões . 

2.° Cada legislatura durará tres 
annos. 

'§ 3.0 O Governo do Estado, em cuja 
representação se der vaga, por qualquer 
causa, inclusive renuncia, mandará im-
mediatam.ente proceder á nova eleição. 

Art. 18. A reamara dos D.eputados e 
o Senado trabalharão separadamente e, 
quando não se resolver o contrario por 
maioria de votos, em ses·sõe.s publicas. 
As deliberações serão. 

EMENDA N . 7 

Substitua-se o art. 17 da Constitui-
ção pelo seguinte: 

"Art . 17 . Independente de convoca-
ção, a 3 de Maio reunir-se-á annual-
mente o Congresso, na Capital Federal, 
ou, em caso de impossibilidade absoluta, 
verificada pelas Mesas de ambas as Ca-
maras, no Jogar que ellas conjuncta-
mente designarem; e funccionará qua-
tro mezes do dia da abertura, podendo 
ser convocado extraordinariamente e 
pro rogadas ou adiadas as suas sessões." 

EMENDAS N . 8 

Substitua-se o art. 18 da Constitu{-
ç;ão, pelo seguinte: 

"Art. 18 - Salvo para abrir e en-
.cerrar a sessão legislativa e a,purar a 
eleição do Presidente ou Vice-Presi-
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tomadas por maioria de votos, achan-
do-se priesente em cada uma das Ga-
maras a maioria absoluta de seus mem-
bros. 

Paragrapho unico. A cada uma das 
Camaras compete : 

verificar e reconhecer os poderes de 
.seus membros; 

eleger a sua Mesa; 
organizar o seu regimento inter.no; 
r egular o serviço de sua policia in-

terna; 
nomear os em1)regados de sua Secre-

taria. 

Art. 19. Os Deputados e Senadores 
são inviolaveis por suas opiniões, pala-
vras e votos, no exercicio do mandato 

Art. 20. Os Deputados e os Senado-
res, desde que tiverem recebido diplo-
ma até á nova eleição, não poderijio 

·ser presos, nem proces:sados criminal-
mente, sem prévia -licença de sua C:,1-

· mara, sa1vo caso de flag.rancia em Cili-
·me inafiançavel. Neste caso, levado o 
1)rocesso até pronuncia exclusive, a aµ-

. toridaC!e processante remetterá os autps 
á Camara respectiva, para resolver sp-

. bre a procedencia da accusação, si o 
accusado não optar pelo julgamento 

· immediato. 

Art . 21. Os membros das duas Camçi,-
ras, ao tomar assnto, contrahirão coip-
promisso formal, em sessão publica, de 
bem cumprir os seus deveres. 

Art. 22. Durante as sessões vencerão 
os Senadores e os Deputados um sub'!i-
dio pecuniarto igual, e ajuda de custo, 
que serão fixados pelo Congresso, no 

,fiJU de cada legislatura para a s~

guinte. 

Art. 23. Nenhum membro do Cof1-
,gresso, desde que tenha sido eleito, pp-

dente da Republica, ou dar-lhes po_sse, 
a Camara e o Senado tra-
balharão separadamente, e, qu ando o 
contrarjo se nã_o resolver? em sessões 
publicas. As deliberações serão tomadas 
por maioria de votos, presente em cada 
uma das Camaras mais de metade de 
seus niembros. " 

EMENDA N, 9 

f?ubstitua-se a ultima alinea do para-
graphp unico do art. 18 da Constitui-
ção, pelo seguinte: 

"nomear os empre_gados de sua Se-
cretaria, fixados por lei o numero e os 
vencimE.ntos respectivos." 
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·<lerá celebrar contractos com o Poder 
Executivo, nem delle receber commis-
:sões ou empregos remunerados. 

§ 1.o Exceptuam-se desta prohibição: 

1 º, as missões diplomaticas; 
20, as commissões ou commandos mi-

Jitares; 
3º, os cargos de accesso e as promo-

·ções legaes. 

§ 2.0 Nenhum Deputado ou Senador, 
porém, poderá acceitar nomeação para 
·missões, commissões ou commando, de 
que tratam os ns'. 1 e 2 do paragrapho 

.antecedente, sem licença da respectiva 
Camara, quando da acceitação resultar 
privação do exercicio das funcções le-
gislativas, salvo nos casos de guerra ou 
naque!les em ql.!e a honra e a integri-
·dade da União se acharem empenhadas. 
. Art. ~4. O Deputap.o ou Senador não 
_pôde tambem ser presidente ou fazer 
parte de directorias de bancos, compa-
nhias ou emprezas que gozem dos favo-
res do Governo Federal, definidos em 
1ei. 

Paragrapho unico . A inobservancia 
-O.os preceitos contidos neste artigo e no 
.antecedente importa perda do mandato. 

Art . 25 . O mandato legislativo é in-
·Compativel com o exercicio de qualquer 
outra funcção durante as sessões. 

.A!rt, 2°6. ·São ·condições de elegibili-
·dade .para o Congresso Nacional: 

1°, estar na ·vosse dos direiltos de 
.cidadão brasileiro e ser ailistavel como 
.eleitor; 

2°, .p.ai·a a ()amara, ter mais ele 
<J.Uatro annos de cidadão ibrasileit·o, e 
;para o Senado mais de se'is. 

EMENDA N, 10 

1Substttuia-se e; n. 1° do art. 26 da. 
Consti.tuiç,ão pelo seguinte: 

"lo - Estar no gozo dos .dlre1tos 
de cidadão ibrasileiro e ser alis<tavei 
<:orno eleitor . " 

EMENDA N. 11 

IS'llbstitiua-se o n. 2° <lo art. 26 da; 
Constituição •velo segülnte; 

"2° - Pa·ra a !Oaimara, ter mais de 



Esta disposição noo comprehencle os 
cidadãos a que se r·efere o n 4 do 
a,rt. 69. 

Ad . 27. O Congresso dec·lwrac-á, em 
lei especial, os cas-os de incomaiatibl-
lidaide eleitora;], 

CAPITULO II 

DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

'krt. 28, A Camara cJ.os Deputad:os 
compõe-se de representantes 'd:o povo 
ele1tos, .pe'1os !Estados e .pelo •District-0 
Federal, mediante 'D su:l'fragio directo, 
garantida. a representaçfu.> ela mino-
1·ià.. 

'§ 1.0 O numero dos Deputados sera. 
fixado 'Ppr Qei em proporç.ão que nãioi 
e xced&'á de um ·P·D>r setenta mi~ habl· 
tantes, nã,o devendo esse numero ser 
inferior a .q·uafa·o por tE;stadu. 

§ 2. 0 [para ess·e fim m.anc'lará q 

Governo Federal proceder, desde já, aq 
reeenseamento da p10.pm.Jação da Repu~ 
iblica, o qual será revisto de.cennruh 
mente, 

Art. 29. Ooi!npete â Gamara a inh 
dativa do adiamento da. sessão leg1s,. 
lati va ·e ele todas as leis de impoSJto,., 
das leis de fixação das forças dE! terr~ 
e mar, da dis-cussão dos P'ro,jectos Of·,• 
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d ez annos de cidrudão IJJ.rasileiro, "' 
paiia o Senado, ser brasileiro nato. 'l 

EMENDA N, 12 

::lwbstitua-se o § 1 ° do art, 28 da 
Constituição ,pe:Lo seg·uintb.. 

"ParagraJp.ho run1co - O numero de 
Deputados se1'á fixado ;pc;r lei, ·en, 
proporção ·qiue não e:x:ceàa de rum J.JGY· 

150.000 habitantes, não se podendo d1, 
min;ui~· a repres,ent.açã'O. actµail cJ.o:. 
Estados e do Districto Federal • " 

EMENDA N. Ü 

·Sup•prima-se o § 2° do art. 2'8 da 
Constitukão. 

EMENDA N. 14 

ISubsti:t.;a-se o art, 29 da Con-;;tit:;i-
çã o ·pelo seguinte. 

"Art. 29 - Compete á ('amara a 
inkiatiiva da.s leis de impostos, da 

fixação das '.!'orças de terra e mar, da 
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!fereci<do.s !]Jelo Poder Executivo e a 
declaração dia 'P•·.ocedencia ou impro-
cedencia da ac.cusação contra o iPre-
sidentc da •Re.puib:lica, nos rt:ermos do 
a 1,t. 513, e c.ontra 'OS Ministros de EsLa-
dos, nos crhnes connexos co•m os ao 
Presiuente da Republicc.. 

CAPITULO rn 

DO SENADO 

A-rt. 30. O !Senado compõe-se de e!. 
dadfüos elegíveis · nos term:ob do . arti-
go 26, e maiores de 35 annos, e em 
numer.o de tres 1Senadore:s :p.or Elstad.o 
e tres •pelo D1srt:ricto )J'eideraq, e~eitos 

pelo n1esmo ~nodo ;por que o foram os 
Depu<to.rdos. 

Art. 31. O mandato de Senador du-
rará nove annos, renovando-se o Se-

. nado pelo terço, triennl1ll.m.ente. 
'PaKagrapho runico. O iSenado·r .elei-

to em swbstituição de .outro exer.cert'I. 
o •mandato ,pelo tem·pü que restava ao 
suibstit:tüdo. 

Art. •32. O Vice-iPresidente da Repn-
iblica será o P •residente do Senad·o, 
onde sô terlá Vloto de quaHdade, e set'á 
substitui.do nas ausenciai!i e irn,1Jed1-
mentos, pelo Vice..Presidente a:a m e"-
ma e.amara. 

,'\ .l":. . 3'3. Co•mpE>tP privativamente ao 
Senado jul.gar o Presidente da Re1)n-
blica e Ofl demais !f'uncci·onGJrios ú'e<'le-· 
raefl designad0<s pela Constituição nos 
termos e pela Jfôrma que ella .J)res-
c<reve. 

·§ 1.º O 6-enado, quanclo deli<berar 
como rt:rihunal de justiça, sel"'á ·pres1à.l-
do .pelo Presidente do !Suprem.o Trfüu•. 
n al Fede raa. 

discussão dos projectos of!ferecidos pe:o 
Poder Executiivo, e do adiamento da 
sessão Jegislaitiva, bem como a deda, 
pg,.çãJo da. .proceden cia ou i.mprocede n-
cia dia ac:cusação con1rra o President"' 
e o Vice-Presidente da Republica e 
os [l\finistr.os de Estado co-réos no.:1 
crimes de que o p~:imeiro fôl' a0cu~ 

' Sado." 
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·§ 2.0 !Não ,proferirá sentença çon· 
·demnatoria, senão por dous terç:os dos 
membros presentes. 

§ 3.o (Não .poder á iI:n.pôr out·ras pen"1s 
mais q'lle a iperda do caq;.o e a inca . 
paiei•d'<lJde de exercer ·q.ua1q·ue r outr<>, 
se;m p<rejuizo da acção da •j1ustiça or· 
dinaria contra o condemnado. 

10AJPITULO IV 

DAS ATTRIB1JIÇÕEs DO CONGRESSo 

Art. 34, !Compete •Pri<vativamente ao 
<::ongresso NacionaJ: 

1 º, orçar a ;receita, fixar a despeza 
federal annu:ümente e t ·omar as coi.-
tas .da a:eceita e despeza de cadi3. exer· 
dcro !financeiro; 

2°, a utrnrizar o iPo-der /Executivo a 
-contraihir emprestLmos, e a fazer 0111-
tras operações de credito; 

3°, legisla r sobre a d ivida publi9, 
e e staibelecer os m eios vara seu paga-
1nento; 

4°, regula r a arrecadação e a distri-
buição das rendas federaes; 

5°, regular o comime11.-cio intern acio-
nal, b em como 'º dois 'Estados entrp 
si ·e c om o .Districto F edera l, a lfan-
degar por.tos, crear ou sup.primir en-
trepostos. 

·6°, legislar sobre a navegação dos 
rios que banhem mais de ·um •Estado, 
ou se estendam a térrito'l'ios extran· 
geiros; 

E :111ENDA N . 15 

!Substitua-se o n. 1 do art. 34 da 
Constituição 'J.}e'1o s eguinte : 

"lo - Orçar ,annua lmente a ·Receita 
e fixar annuahnente a .Despeza e to· 
n1air as .contas de aimbas, ·r e1ativas a 
ca,c1a exercício financ!"iro, p.::-orogaao o 
orçamento anterior, ·quando até 1·5 a·~ 

.Janeiro não estiver o novo e1n vigor . " 

Substitua -se o n . ·5 ·do a rt. 34 d á 
Constituição p·el•o ·seguinte : 

"5° - Legislar sobre ·O commerc!e 
exterior e interior, p oc1endo autoriza!' 
a s limitações exigidas pe·1o .bem :p1u, 
blic-o, e sobre o alfandegam ento de 
portos e a ocE.ação ou snpp.ressão ·àe 
entrepos tos . " 

E MElNDA N. iJ. 7 

Substitua-se o n. do art. 34 
Constituição .pe'lo seguinte: 

" G·o - L egislar sobre o uso e a 
navegação dos rios e lagos que ba-
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7°, determinar o peso, o valor, a 
inscripç,'io, o •tYipo e a denominação 
das moedas; 

8º, crear ba.n cos de emissão, legislar 
sobre ella, e tributal-a; 

9°, ;fixar o pa.dcão .dos pesos e me-
didas; 

10, resolver definitivamente sobre os 
limites dos Estados entre si, os do 
Disitrk1to 'Federal, e •os do t erl:itor!o 
nacional •com as nações limitroph es; 

11, autorizar o Governo a declarar 
guerra, se não tive r lug;ar ou malo-
grar-se o recurso do arbitramento, "' 
a fazer a paz; 

12, reso'l!ver definitivamente solbre º" 
tratados e convenções com as n ações 
eXtrâ.ngeixas; 

13, mudar a capital da Uniã o; 

14, con ceder su:bsidios a.os E stados 
n a 'hypothese d-o a rti.go 50; 

115, Iegislar SO'hre o serviço dos cor-
!!'eios e telegraphos d'edera:es ; 

16, ado:i;>tar o regimen conveniente á 
segurança das fronteiras ; 

17, fixar annualmente as forças de 
t err a e ma;r; 

118, negislar s·obre a. organização do 
E xercito e da Armada; 

19, 1conceder ou negar passagem a 
fo·rças exitran geiras iIJelo territo-ri.o (!o 
p aiz, rp.ar a opee:ações militaxes; 

nhem mais de ium Estado ou se esten·-
dam a t erritodo estrangeiro." 

EMENDA N . 18 

<Substitua-se -o n. 17 do art. 34 da. 
Constituição pe'Lo seguinte : 

1"1'7 - iFixar annualmente as :forç:.as. 
de terra e mar, prorogada a fixação 
anterior, ·quando até .15 de ·J aneiro. 
n ão ·estiver a nova em vigor. " 
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20, mobilizar e utiliza.r a Guairda 
!Nacional ou milicia cívica, nos casos 
·Previstos pela Constituição; 

2.1, declarar em estado de sitio urn 
ou mais pontos do territorio naciona1 
na e:mergencia. de aggressão por for -
ças extrang·eiras ou de commoção in-
terna, e aipprovar ou suspender o s1-
:tio qrue .hourvet· sido dec·Jarad.o J)elo 
Poder Executivo, ou seus agentes res-
ponsaveis, na aiusencia do Oongresso; 

22, regular as condições e o proces-
so da e'l'eição para os cargos federaes 
em todo o paiz; 

2.3, legislar sobre o direito civil, com-
mer.ci<al e criminal da iRepublica e o 
pnooossuaJ dia tiugtiça ~dera~; 

1 
24, esta,belecer leis uniformes sobre 

naturalização; 

25, crear e suppirimir c.rrrpregos pu-
bliÕos federaes, fixair-lhes as attri'bu1-
ções, e estipu·lar-J1hes os vencimentos; 

26, organizar a jrusrl:iça federal, nos 
termos do a.l't. 55 e seguintes da Sep-
ção III; 

27, conceder amnistia; 
28, commutar e perdoair as .penas 

impostas, por oeriJme de responsaibilida -
d~, aos funccionairios :5ederaes; 

29, legislar soihre terras e minas Çle 
propriedade da União; 

EMEXDA N, 19 

Supprima.-se o n. 20 do art. ·34 da 
Constituição. 

EMENDA N . 20 

Substitua-se o n. Z.4 do art. 34 <la. 
Constituição pelo segl!inte: 

"24 - L egislar sobre a naturaliza-
ção . " 

EMENDA N, 21 

.Substitua-se o n. 25 do art. 34 da 
Constituição pelo seguinte: 

"25 - tCrear e suip'Primlr to1o'! os 
empregos .publicos .federaes e fix<tr-lhe:o 
as attrfüuições e os vencimento:i." 

EMElNDA N . 22 

1Substitua-se o n , 29 ·do art. 34 da 
Constituição pelo seguinte: 

"29' - Legis~ar sobre o trabalho .. " 
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30, legislar sobre a organização mu-
n1cipal do ·Distrioto F eder a l, ·bém cD-
mo sabre a ;policia, o ensino superior 
e os demais serviços que na Ca pita1 
forem r·eserv.ados para o governo da 
União; 

13 1, submetter á legislação E>special os 
pontos do territorio -da Republica ne-
cessacios para a fundação de arsenae,,, 
ou O'Ultros estaJbelecj.mentos e institu1-
ções de collVleniencia federal ; 

132, regiular os casos de extradição 
entre os !Elstados; 

33, decretar as leis e reso1·u ções ne• 
cessarias ao exercício dos .poderes que 
!Pertencem á iUnião; 

•34, ·decretar as le;s organicas para a. 
execução completa :la Conztituição; 

35, prorogar e adiar suas sessões. 

EMENDA N. 23 

.Substitua-se o n. 30 do art. 34 da. 
Consti:tuição .T)elo s eguinte : 

"30 - L egislar sobre a organizaçllo 
municipail do Districto ,Fedecal e sobre 
os . serviços ahi reservados en1 l<el .para 
o Governo da União. " 

EMENDA N, 24 

Accrescente-se ao ar.t. 34 da Consti-
tuição o seguinte: 

"3·6 _:__ ;Legislar sobre o ensino supe-
rior secunctario, não ·podendo ipor lei 
especial conceder á'aouldades ou favores 
a · instibutos que não se sujeitem ás 
presorl:pções tda lei co:mmum." 

EMENDA N, 2.S 

A,ccrescente-se ao ar.t. 34 da Consti-
tuição o seguinte: 

"37 - LegislaJr sobre licenças, apo-
sentadorias e reformas, não as podendo 
conceder ne.rn alterar ·por leis espe-
ciaes. ,. 

EMENDA N, 26 

A-0crescente-se ao art. 34 da Constl-
'tuição o segiuinte: 

"38 - Legislar so.bre a administração 
dos .territorios, q"Ue serão sujei.tos dirc-
cta e ·inunediatamente ao Poder Exe-
cutivo". 
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Art. 35. Incumbe, outrosim, ao Co:q-
gresso, mas n ão privativamente : 

1º, ve:lar na guarda da Constituição 
e das leis, e ,providienciar sob.re as ne;-
oessidades de caraicte'r federo.J; 

2°, animar, no paiz, o desenvolvimeri-
to das Uettras, artes e sciencias, bem 
co1n·o a imrnig ração, a ag-ricu litura, a 
industria e o commercio, sem JJrivile-
gios q111e tol·ham a acção dos gOIVBTnqs 
Iocaes; 

13°, crear instituições .de ensino supe-
rior e secu ndario nos .Estados; 

4°, 'Prover a instrucção secundaria rio 
Distri.oto Federal, 

E MENDA N, 27 

Aocrescente-se ao art .. 34 da C:on stl-· 
tuiçiio o seg'uinte: 

"39 - Decretar a intervenção n o"' 
Estados ').}a;ra mantoc o respeito aos 
principios constitucionaes da U i:tiãt> 
(art. 60, n. 2) : .para decidir da legi.ti-
mida<le ·d!e pqderes, em ·caso de d upl!• 
cata (art. 6°, n . 3), ·e par a réo·rgan:izar-
financeiramente -o EJstado irtso:1ven t& 
(art. 6°, n. 4) . " 

Accrescente-se ao art . 34 da C on·stl- · 
t u ição o seg'uinte: 

/ 

"40 - Conhecei· dos aic.tos do a?oder-
Execu ti'Vo praticados em vktude do es-
tado de sitio ou da int<Bl·venção nos E~.;;. 

tados. " 

EMENDA N . 23 

1Suhstituasm-se os ns. 3° e 4° do artl-
go 135 da Constituição ·pe.Jo seg'uin te: 

"3° - Crear quaesctuet· institu iÇõe:.c 
de ensino, podendo, median te accõrdo 
com 'ºs Esta&os, auxiliar o desenvolvi-
mento do ensino primario 1ocal . " 



OAPITULO V 

DAS LEIS EJ RESOLUÇÕES 

Art. '3,6. SaJvas as excepções do arti-
go 29, todos os .proj.ectos de lei ·podem 
ter origem indistinctamente na Camara 
ou no Senado, sàib a iniciativa de .qual-
quer . dos seus .membros. 

23 
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EJMEJNDA N, 30 

Accrescent·e-se ao art. 36 da ·Cons•ti-
tuiç,ão o seguinte: 

§ lo - As leis de orçamento não po-
dem conter disposiçoes estranhas e:o 
ca].culo da recei•ta e ã. fixação da des-
peza con1 os serviços anteri•OTmtenlt:e 
creados. Não se incluem nessa prohi-
bição: 

a) - a autorização para aJJertUJra de 
credites supp.le1nentares e para opera-
ções de cred1to como antedpação àa 
Receita; 

b) - a ·determinaç.ão do 'destino a 
dwr ao saldo do exercício ou do modo 
de p1,eencher o decifit. Q 

EMENDÁ N,' 31 

Ac'cr-escente-se ao art. 36 da 'Consti-
tuição o seguinte: 

"§ 2.0 Os pra:ieétos oh emendas 
creando ou augu{ierífancÍo ·despeza cle>'!-
rãó tambeiTI crear àu àuii'merrtar a i·e-
ceita c-o(['.i'esp:ondente: 

a) - ,Não cPOClei:.-á ser adm:inistrativa-
mente autorizada a desri'eza, sern que u. 
respec'1:}va receita tenha sido e:ffectiva -
niente arrecáda<là; 

b) - 'Para os effeÜos ·deste prura-
gra,pho, o Senado 'poderá ter 'a inicia-
tiva da creação ou augrnént.ô ·de recei-
ta." 
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Art. 37. O proj ecto de lei adopmdo em 
uma das Camaras será s uibmettido á 
QUtra, e esta, se o approvar, env ia l-o-'á 
ao Püder ·Executivo, q ue, acquiescendo, 
o sancdona!lá e [}romu1ga!"á. 

§ 1.0 1Se, •r>orém, ·o fPiresidente da R e-
publiea ·O jUJlgar inconstitucional, ou 
contrario aos ·interesses da Nação, ne-
gará sua sancção dentro <'Le dez dias 
u teis daquene em .que recebeu o l)ro-
jecto, de-v-0lvendo-o, nesse mesmo ;pra-
zo, á Camara ·onde el:le se houver in4-
ciado, co.m os crnotivos da recusa, 

§ 2. 0 O si•loenci-0 do Presidente da IR.e· 
puhLica no decendio im:p.orta a sancção: 
e, no •caso ·de seir esta negada, q·uandp 
já es.tiver encerrado o Congcesso, o P re-
_.sidente iliu1iá puhlicidade as suas r a -
zões. 

·§ ·3.~ Devo~vido .o .projecto á Camar1t 
,.iniciac1ora, a;hi se s ujeitará a uma dis-
cussão e a votação n ominal, conside-
rando-se a:pfProvado, se obtiver doUI'! 
terços dos swtfragios presentes. Nest!J 
caso, -0 projecto será r emettddo á outo:a 
CamaTa, que, se •O ap.provar i[>el os mes-
n1os tramiltes e pela me=a maioria, p 
.enviará, como lei, ao !Puder Executiv-q, 
prura a d'orimal1dade da .promuilgaçlLo. 

§ 4, 0 A sancção e a •promulgação _e!-
.ll'ectu.am-se ;por estas f.ormUlas: 

1.• "O Congresso iNa'Cionrul decreta, \:!! 
. .eu sanccion0 a seg>Uinte lei (ou r eso-
lução)" . 

EMENDA N, it2 

Accrescente-se ao art. 36 da C onsti-
tuição .o seguinte: 

"§ 3, 0 E' vedado a o Congresso conce-
der crediotos illimitados." 

EMENDA N, 33 

•S UJbstitua-se o § 10 do art. -37 da 
\Constituição :pelo isegiuinte: 

"§ 11.º - !Se, porém, o President e da 
iReiplubU.ca o jul.ga;r, n-0 todo ou em 1par• 
te, inconstitucional ou contr ano aos In-
teresses nacionaes, o vetará, total o0u 
;parcialmente, ·dentro de dez dias u:t€is 
a .contar druquelle em •que ·O recebeu. 
devolvendo, n esse ,prazo e com os mo-
tivos do véto, o projecto, ou a ·parte 
vetada, iá Carrnara •Onde e lle se hou<ver 
iniciado." 



2.ª "O Congresso Na·cionail. decreta, 
.e eu promulgo a s\Jguinte lei (o•u re-
.irnlução ) " . 

Art. 38 . 'Não sendo a lei .promuiLgada 
·dentro de -48 hoO'."as ,pelo Presidente da 
Republica, nos casos dos •§§ 2° e 3'' do 
.art. 37, o f>residente do Senado O•U Vice-
Presldente, se o prtmeko não o fizer em 
·iguaJ p r azo, a iiromulgará u sando da 
•seguinte fórmu1a : "F., f>resid.ente (ou 
Vice-IPr·esidente) do Senado faço saber 
aos q ue a ·presente virem que o Con-
gresso Nacional decreta e promulga 
.a .seguinte le i (ou resolução)" . 

.Art. 39. O •pO'."ojeoto de 1Uma Caana;ra, 
-emendado na outra, volverá á primeira 

·que, se acceitar as emendas, envia l-o-a., 
n10dificad-o em conformi.cl:ade dellas, ao 
.Poder Executivo. 

§ 1.0 No •caso contrario, vo~verá á Ca-
:unara revisora, e se as alterações -ob•U-
·verem dOllls terços dos votos dos mem-
bros pre'sentes, ·considera;r-se-ão apJ:l""-o -
vadas, sendo ·en tão r emettidas com o 

JJrojecto á ·camara iniciwdo•ra, ·que só 
-p ode·rlá reproval-as •pela mesma maio-
ria. 

·§ 2.o Rejeitadas deste modo as a1.te-
rações, ·o ·PJ"Ojecto sei1á submeti.do, sem 
ellas, á sancção. 

A.rt. 40. Os ;projectos rejeitados, ou 
mão sancci:ornados, não •poderão ser re-
;:novados na me~ma sessão legisla.tiva. 

EMENDA N . 34 

Substit ua-se o art. 40 da Constitui-
ção pelo seguinte: 

"Art. 40. Os projectos rejeitados ·ou 
vetados não se renova rão na mesma 
sessão legislativa, nem se iniciarão no-
vos projectos semelhantes a estes .em-
quanto sobre o véto não se pronunciar 
o Congresso. " 
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SECÇÃO II 

·Do Poàer Ex·ecutivo 

CAPITULO I 

DO PRESIDElNTE El DO VIClil - PRElSIDENTE 

.A<"t. 411 . ;Exerce o iPoder !Executivo o 
Presidente da lRep'll•b1ica dos Estados 
Unidos do Brasil, como chefe electivo 
da iNação. 

§ 1.0 Substitue o Presidente, no caso 
de i.rn.pedLm~mto, e su ccede-lhe, no ce 
falta, o Vice-iPresidente, eleito simu}ta-
n eamente corm elle. 

§ 2.º No impedimento, ou fa1ta ô.o 
V•ice-presidente, serão successirvamente 
chamados á Presidencia o Vice-cr;>res: -
dente do Senado, -0 Presldente da Ca-
mara e o do •Suprem•o Tribtunal Fede-
r al. 

§ 3.0 São condições essenciaes para 
ser eleito Presidente ou Vice-Presidente 

' da Republica: 
1°, ser brasileir o nato; 
2°, estar no exercicio dos direitos po-

liticos; 
3°, ser maior de trinta e cinco ann os. 

EMENDA N. 35 

Substitua-se o § 1° do art. 41 da Con-
stituição pelo segu inte : 

"§ 1.º Substitu e o Presidente, em câso· 
de impedimento ou falta, o _Vice-Presi-: 
dente da R epublica. " 

EMENDA N. 36 

Substitua-se o § 2° d'o a rt. 4i da;, 
Constituição pelo segu inte : 

"§ 2.0 
- No impedimento ou n a falta. 

do Vice-Presidente, substituirão o Pre-
sidente da Republica:· 

.1° O Vice-Presidente do Senado:· 
2° O P residente da Camara ; 
30 O Presidente do Supremo 'Í'ri-

bunal. " 

EMÉNDA N. 37 

Substitua-se o § 3° do art . 41 da Con-· 
stituição pelo seguinte: 

"§ 3.0 
- São condições essenciaes· 

para ser eleito Presidente ou Vice-Pre-
sidente da Republica, ou para substi-
tuil-os : 

1 º, ser brasileiro nato ; 
2°, estar no exercicio dos direitos po- . 

liticos; 
3°, ser maior de trinta e cinco annos.,,. 



Art. 42 . Se, no caso de vaga, por 
•{jUalquer causa, da Presidencia ou Vice-
Presidencia, não houver a inda decor-
Tido dois annos do periodo presidencial , 
a:iroceder-se-á a nova eleição. 

Art. 43. O P.residente exercerá o car-
:go por quatro annos não podendo ser 
reeleito para o perioclo presidencial im-
-mcdiato. 

§ 1.0 O Vice-Presidente, que exercer 
·a presidencia no ultimo anno do perio-
·do presidencial, não poderá ser eleito 
.Presidente para o periodo seguinte. 

§ 2.0 O Presidente deixará o exer-
·cicio de suas funcções, improrogavel-
mente, no mesn10 dia em que termi_nar 
•o seu periodo presidencial, succeden-

·-do--lhe logo o recem-eleito. 
§ 3.0 Se este se achar impedido, ou 

faltai·, a substituição far -se-ha nos ter-
-mos elo art . 41, paragraphos 1° e 20. 

·§ 4.0 O primeiro periodo presidencial 
forminará a 15 de Novembro ele 1894. 

A1·t. 4<1. Ao empossar-se no cargo, o 
:!Presidente pronunciará, em sessão do 
··Congresso, ou se este não estiver reu-
·nido, ante o Supremo Tribunal Federal, 
·esta affirmação: 

"Prometto manter e cumprir com 
:;perfeita lealdade a Constituição Fe-

EMENDA N. 38 

Substitua-se o art. 42 da Constitui-
ção pelo seguinte: 

"Art. 42 - No caso de vaga da 
Presidencia, proceder-se-á a nova elei-
ção, e o eleito exercerá o mandato pelo 
prazo integral fixado no art. 43." 

EMENDA N. 39 

Substitua-se o art. 43 da Constitui-
ção pelo seguinte: 

"Art. 43 - E' de quatro annos o 
mandato do Presidente, que não pode-
rá, para o periodo presidencial imme-
diato, ser reeleito, nem eleito Vice-
Presiclente." 

EMENDA N. 40 

Substitua-se o § 4° do art. 43 ela Con-
stituição pelo seguinte: 

"§ 4.o - E' ele quatro annos o ma:p.-
dato do Vice-Presidente, sempre que 
sua eleição for simultanea com a ·do 
Presidente; no caso contrario será elei-
to pelo tempo restante ao mandato des-
te." 
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deral, promover o bem geral da Repu-
mlic·a, observar as suas leis, sustentar-
lhe a união, a integridade e a indepen-
dencia." 

Art. 45 . O Presidente e o Vice-Pre-
sidente não podem .sahir do territorio 
na cional sem permissão do Congresso, 
sob pena de perderem o cargo. 

Art . 46. O Presidente e o Vice-Pre -
sidente perceberão subsidio, fixado pelo 
Congresso no período presidencial an-
t ecedente. 

CAPITUJ,,O II 

DA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE- PRESI-

DENTE 

.P_ ;·~. 47 . O Presidente e o Vice-Pre-
sidente da Republica serão eleitos por 
suffragio directo da Nação, e malor~a 

absoluta de votos. 
§ 1.0 A eleição terá Jogar no dia 1 

de Março do ultimo anno do period~ 

presidencial, procedendo-se, na Capita l 
Federa:~ e nas capitaes dos · Estados, t:. 
apuração dos votos recebidos nas res-
pectivas circumscripções. O Congresso 
fará a a puração na sua primeira seP. -
são do mesmo anno, com qualquer nu-
mero de m embros presentes. 

§ 2.0 Se nenhum d-os votados houver 
alcançado maioria absoluta, o Congres-
so elegerá, por m aioria dos votos pre-
sentes, um, dentre os que tiverem al -
can ça do as duas votações mais eleva-
das na eleição directa. 

E m caso de empate, considerar-se-á 
eieit o o m ais ':elho. 

§ 3.0 O processo da eleição e· da apu-
ração será regulado por lei ordinaria. 

§ 4.0 'Si'io inelegiveis para os cargos 
de Presidente e Vice-Eresidente os pa-
rentes consag uineos e affins, nos 1° e 2° 
grãos, do Presidente e do Vice-Presi-

EMENDA N. 41 

Substitua-se o § 1° do art . 47 da Con-
stituição pelo seguinte: 

"§ 1.0 
- Realizar-se-á a eleição 120· 

dias antes de terminado o período presi-
dencial e , no caso de vaga, 90 dias de-
pois de verificada; procedendo-se na 
Capital Federal e nas capitaes dos Es-
tados á apuração dos votos recebidos 
nas resp>ectivas circumscripções. O Con-
gresso fará, com qualquer -numero de 
membros presentes, a apuração geral, 
que se iniciará 60 dias depois da elei-
ç;ão, reunindo-se exclusivamente para 
esse fim, independente de convocação, 
quando essa data não coincidir com os 
seus trabalhos." 
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dente, que se achar em exercicio no 
momento da eleição, ou que o tenha dei-
xado atê seis mezes antes. 

CAPITULO III 

DAS ATI'RIBUIÇÕEJS DO PODER EXECUTIVO 

Art . 48. Compete privativamente ao 
Presidente da Republica: 

1°, sanccionar, promulgar e fazer pu-
blicar as leis e resoluções do Congres-
so; expedir decretos, instrucções e r e -
gula mentos para a sua fiel execução; 

2°, nomear e demittir livremente os 
Ministros de Estado; 

3°, .exerce·r ou designar quem deva 
exercer -0 commando supremo das for -
ças de terra e mar dos Estados Uni-
dos do Brasil, quando forem chamadas 
armas em defesa interna ou externa da 
União; 

4o, administrar o Exercito e a Ar-
mada e distribuir as respectivas forças. 
conforme as leis federaes e as neces-
sidades do Governo Nacional; 

5°, prover os caTgos civis e militares 
de caracter federal, salvo as restricções 
expressas na Constituição ; 

6°, indultar e commutar as penas nos 
crimes sujeitos â. jurisdicção federal, 
salvo nos casos a que se referem os 
arts. 34, ns. 28 e 52, § 2°; 

7°, declarar a guerra e fazer a paz 
nos termos do art. 34, n . 11; 

8°, declara r immediatamente a guerr a 
nos casos de invasão ou aggressão es-
tra ngeira; 

9°, dar conta annualmente da situa-
ção do paiz ao Congresso. Nacional, 
indicando-lhe as providencias e refor-

m as urgentes em mensage1n, que rie-

m ett erâ. a:o S-ec:retaJrio àio Senoo'o no 
dia da abertura da ses.são legis[ativa; 

E l\1ENDA N . 42 

Accrescente-se ao art. 48 da Consti-
ifmiç,ão -0 seguinte; 

"17 - .rnte1'1Vir nos ®stados quando o 
Congresso decretar a intervenção (a•r -
t1go :34, n. 39); quando o 1Supremo Tri-
bunal a .requisitar (art. 59 , IV); qll.lan-
<llo qualquer dos poderes vru.blicos est<i,-
doaes a solicitar (a1, t. 6°, n . '3), e iooe-
1,endente de ,provocação, nos demais ca.· 
sos com:prehendido·s no art. 6°. " 
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1'0, convocar o Congresso extraordi-
nariamente; 

11, nomear os magistrados federaes 
mediante proposta do Supremo Tribu-
nal; 

12, nomear os membros do Supremo 
Tribunal Fecieral e os Ministros diplo-
maticos, sujeitando a nomação á ap-
provação do Senado. 

Na ausencia do Congresso designal-
os-ha em commissão, até que o Se-
nado se pronuncie; 

13, nomear os demais membros do 
Corpo diplomatico e os agentes consu-
lares ; 

14, manter as relações com os Esta-
dos estrangeiros; 

15, declaraT, por si ou seus agentes 
responsaveis, o estado de sitio em qual-
quer po.nto do territorio nacional, nos 
casos de aggressão ·estrangeira ou gra-
ve commoção intestina (art. 6°, n. 13; 
art . 31, n . 21, e art. 80); 

16, entabolar negociações internacio-
naes, celebrar ajust es, convenções e 
tratados, sempi·e aà referendum ·ilo 
Congresso, e approvar os que os Esta-
dos celebrarem na conformidade do a,r -
tigo 65, submettendo-os , quando cum-
prir, á autol"idade do Corrgr,~sso. 

CAPITULO IV 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 49. O Presidente da Republic!j. é 
auxiliado pelos Ministros de Estado, 
agentes de sua confiança, que lhe su-
bscrevem os actos, e cada um deljes 
presidirá a um dos Ministerios em que 
se dividir a administração federal. 

Art. 50. Os Ministros de Estado não 
poderão accumular o exercício de outro 
emprego ou funcção publica, nem :!ler 
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eleitos Presidente ou Vice-Presidente 
da União, Deputado ou Senador. 

Paragrapho unico. O Deputado ou 
Senador que acceitar o cargo de Mi-
nistro de Estado perderá o mandato, 
e proceder-se-ha immediatamente á no-
va eleição, na qual n ão poderá ser 
votado. 

Art. 51. Os Ministros de E stado não 
poderão comparecer ás sesRões do Con-
gresso, e só se communicarão com elle 
por escripto, ou pessoalmente, em con-
f erencias com as commissões das Ca-
maras. 

Os relatorios annuaes dos Ministros 
serão dirigidos ao Presidente da Repu-
blica e distribuídos por todos os m em-
bros do Congresso. 

Ant. ·52 . Os Ministros de Estado nã:o 
são responsaveis perante o Congresso, 
o.u p erante •OS Tribunaes, pelos conse-
lhos •crados ao '.Pl!'esidoente da Re.!)ubüca. 

§ 1.0 :Res·pondem, po.rém, •qruanto aos 
seus a;ctos, .pelos crinv"s qualificados 
em lei. 

• 
·§ 2.0 Nos crfo:nes commruns e de res-

ponsaibiHdade serão •processado·s e jrulga-
dos, :velo Supremo Tri!bunal F'edera.1 e 
nos connexos ;CO·m os ,a,o IPr esidente ·c1a 
Republica, pela autorida;de competente 
;para o j•u1gamento ·deste. 

'OAPT'.l'ULO V 

DA RJilSpONSABILlDADE DO 'PREJSIDENTEl 

Art. ,53, O Presidenrte dos rmst::cJJo's Un!-
dos do Brasil será ·submetido a ,processu 
e a j.lliga;mento, ide'.J.)ois 1que a Ca;mara 
df•cle.rar procec1ente a aocrusação, •PBQ'."an-
te o ·Supreirno Trilbunal :Federail, n os 

EMENDA N . 43 

1S.ubstitua-se o ·§ 2° .ao a.ct. ·52 da 
Constituição ·pelo segu inte: 

" ·§ 2.0 (N",os ,crLmes commruns e de res-
.ponsabi>lidaAie serão 1processados ·e Jul-
gados pelo 1Supre.mo Tribunal Federal, e 
pelo Tribunal competente :vara o juLga-
n>ento ·dio !Presidente da R epubHca, nos 
ca sos de -oo- d!Jlinquencia 001n el1e." 

EMENDA N . 44 

'Subslf:itua-se o arlf: . . 53 da Constituição 
e seu pragraph-0 pelo seguinte: 

"A.1·t. '53. O Preside nte ·e o Vice-\Pxe-
sidente da RepubUca, de.i;>ois da Camara 
de clarar 'Procedente a accrusação, serão 
p r.ooe.ssados e julge,d~s pelo 1Supreme> 
Tribuna:I .Federal, nos crimes com.rn1Uns, 
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:Crimes CO!Thill'Uns, e, nos de responsabl-
[idade, perante o 1Senadio. 

Paragrrapho 111nico. 'Deoretada a pru-
cedencia da accusação, !ficará o iPresI-
dente sus1J<enso de s•u:as funcções. 

1A1,t . . 54. fS.ão cr1mes 0de responsaibi!i.c'la-
de os actos do {Presidente da Re1)UJbli-
ca que attentarem contra: 

lo, a existencia '!}O.J1tica da União; 
2°, a Constituição e a fôCTna do Go-

v erno iFederail; 
Gº, o livire e~ercicio ·dos •Poderes .po.Jl-

ticos; 
4°, o goso e exercicio legal dos direi-

tos pol1tico.s, ou individuaes ; 
·5°, a segurança interna do 1paiz; 
~º. a p·ro1bidade da administração; 
·7°, a .guar.da e en:t·prego «:ionsti.tuciollar 

dos dinheiros p.'UJbJicos; 
80, as leis orçamentarias 'Votadas 1Jel9 

Congresso; 
§ 1.º ,E sses dehctos serão definidos ea?'f. 

lei especiail . 
§ :2. 0 Outra lei reguJará a accusação1 

o pa:"ocesso e o julgamento . 
. § 3. 0 .A;mbas essas [eis serãio foitas n;;y 

1p1rimeira sessão do primeiro Congresso; 

SEJCÇÃ'Ü' III 

!Do Po.d1er Judkiario 

.AJr:t. 155 . O Poder J'llldiciario da Uniãq 
teiriá ipor or.gão um 1Suprem·O Tribuna, 
Federal, co.m séde na Capital da IRe,p•u-, 
ib'lica, e tantos juizes e tri·bunaes fede-. 
raes, distribuidos pelo paiz, .quantos q 
Congr.esso cr·ear. 

Art. ·56, O Supre.mo Trfüunal Fe,. 
deraJ com.p.or-se-á de quinze juizes, no,. 

e pelo •Senado, nos de res!}onsaibilidade. 
Paragrap.1ho unico. 1Declrurada proce-

dente a accusação, d'icará o '.Presidente 
ou o VLoe-Presid~mte suspenso de suas 
!funcç.ões." 

• 

EMENDA N, 45 

Su'bstitua-se o art, ·5·6 da Constituição 
.p elo segiuinte: 

"Art. 56. O 1Sup.remo 'I\rib'Unal Federa:J 
compor-se-á de 15 juizes, nomeados na 
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meados na :fórma do art. 48, n. 12, de"1- , fórma do art. 48, n . 12, dentre os cida-
tre os cidadã.os de notavel saber e re- dãos de no.tavel saiber juddico e r epu ta.-
p UJtação, e legiveis paca o •Senado. ção, e1egiveis para o Senado." 

Al"t. 57, Os j•uizes f.ederaes s·ão vital·!-
cios e perderã o o carg-o unLcamente p or 
sentença judicial. 

§ 1.º Os seus vencimentos serão c1e -
t emninac1os por ~ei e não poCLerão sel' 
di!rninuic1os. 

§ 2.o O !Senado julganá os memrbrcs 
do .Suprem.o Tribunal .~edeiral nos cr!-
m es de res1)onsa:biHc1ade, e este -os j-uize,, 
fec1eraes in1'eriores. 

Aet. 58. Os trfüunaes federaes elegnrãc» 
de seu seio os seus presiden tes e orga-
nizarão as respectivas secretarias. 

§ ;1.0 A nomeação e a demissão dos 
em.pregacios de secretaria, ibem .como o 
provimento .dos O<fficios Je justiça !las 
cil'cumsc·r~pções 

rnspectLva1nente 
tribunaes. 

judiciarias, coo:npete 
aios presidentes dos 

§ -2. 0 1() Prestden te d:a íRePUJhlfoa d3S!-

EMENDA N . 46 

iSUJbstitua -se o ru.·t. 57 da Constituição 
l:>el·o seguinte: 

"Ali:. 157. Os membr-0s <lo ;Supremo 
Trfü<Unal F ederal e dos T r ibune..es R e -
gionaes e os J u izes Fed-e.raes de Secção 
serão vi talicios e inamov]v;eis e .perderao 
o cal."go unicam ente i:wr sentença judi-
cial." 

EMENDA N . 47 

1S1ubsti tua -se o § 2° do ru:t, ·5 7 da 
Constttuição •pelo seguinte: 

"§ 2.0 O Senado •P'!'O·c,essará e julgarà 
os me.rn:b•ros do 1Sup•remo Tribuna l Fe-
deral nos cr~mes de ·responsa:bHidacle; 
e este, <>s seu s memhros nos c rimes ·com-
muns e -os demais j,uizes d'.ecleraies ncs 
de r espon sabilidade. " 

EMEN DA N , 48 

Substitua-se o art. •58 . da Constituiç.ã.o 
pelo seguinte: 

"Art. ·58. Os Tri:bunaes FP.d~raes ele-
gerão dentre seus n1em•])'r-0s os respecti -
vos ,presidentes e or.ganizarão as suas 
Secretarias com funccionarios cujo nu-
mero e vencimentos serão fixados em 
lei . " 
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.gnará, dent'I'e os memhros do Supremo 
'T•eibunal Federal, o Procurado.r Gera'! 
-Oa RepubJica, cwjas ;1ttribuiç0es se de-
finirão em lei. 

Art. <í9 . Ao 1Supr.emo Trtbunal Fede-
Tal .compete : 

.:r, .pr:ocessar e ju,lgar ·originaria e >pri-
vativamente: 

a) o Presidente da 'Repu,b.].ica. nos orl-
mes -communs e os •Minlstr.os de Estado 
nos casos do art . . 52; 

b) os Ministros u>plOOTiaticos nos cri-
mes ·communs e nos de responsabili-
dade; 

e) as causas e conJ'.lictos entr.e a 
Uniãio e os ·Estados ou entre estes, um1 
com orntiros; 

d) os litigios e as rechmações enfre 
nações extra ngeiras · e a Uniãio ou os 
Estados; 

e) os ·confliotos &os J·mzes -0u trLpu-
naes fecleraes entre si, ou entre estes e 
os Estados, assim como 02 dos jui7'C'S e 
tribunaes de um Estado Gom os jujzes 
e tribunaes de outro E stado. 

II, ju lgar, em gráo de recurso, as 
questões r esolvidas pelos juízes e tri-
bunaes federaes, assim como as de 11ue 
tratam o presente artigo, § 1°, e o ar-
tigo 60. 

III, rever os processos findos, nos 
termos do art. 81. 

EMENDA N. 49 

Substitua-se o n . II do art. 59 da 
Constituição pelo seguinte: 

"II - Julgar em gráo de recurso as 
questões excedentes da alçada legal re-
1:0lvidas pelos juizes e tribunas fe-
deraes." 

J:MElNDA N. 50 

Accresecnte-se ao art. 59 da Con~ti

tuiç;ão o seguinte: 

"IV - requisitar do Poder Executiv~ 
a intervenção .nos Estados, afim de as-
segurar a execução das sentenças fe~ 

deraes (art. 6°, n. 4)." 
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1 1.º Das sentenças das justiças dos 
Esta dos em ultima · ins tancia. haverá re-
curso para o •Supremo Tribunal Fe-
deral: 

·a) quando se q~estionar sobre a va-
lidade ou applicação de tratados e leis 
federaes, e a decisão do tribunal do 
Estado fôr contra ella. 

b) quando se contestar a validade de 
leis ou de actos dos governos dos E s-
tados em fa ce da Constituição, ou da s 
leis federaes, e a decisão do tribunal 
do Estado con siderar validos esses 
actos, ou essas leis impug nadas. 

§ 2.0 Nos casos em que houver de 
appplicar leis dos Estados, a justiça f e-
dera l consultará a jurisprudencia dos 
t ribunaes locaes, e, vice-ver·sa, as jus-
tiças dos Estados consultarão a ju-
risprudencia dos tribunaes federaes, 
qu a ndo houverem de interpreta r leis da 
Un iã o. 

Art. 60. Compete aos juizes ou tri-
bunaes federaes processar e julgar : 

a) as causas em que a lguma das 
partes fundar a acção, ou a defesa, em 
disposição da Constituição Federal; 

b) todas as causas propostas contra 
o GÓv~rno da União ou Fazenda Na-
cional, fundadas em disposições da Con-
stituição, leis e regulamentos do Poder 
Éxécutlv~. ou em con~r~c'tos celebrados 
com o mesmo Governo ; 

e) as causas provenientes de com pen-

EMENDA N. 51 

.Substitua-se a letr a a do § 1° do ar--
tigo 59 da Constituição pelo seguinte: 

"a) - quando se questionar sobre a . 
vigenda ou a validade das leis fe -
deraes em face da Constituição e a de-
cisão do Tribunal do Estado lhes negar· 
applioação." 

EME NDA N. 52 

Accrescente-se ao § 1° do art . 59 da. 
Constitituição o seguinte: 

"e - quando dous ou mais tril:íuriaes. 
locaes interpretarem de modo differente 
a mesm a lei federal, po'ilendo o r ecúrso . 
ser tambem interposto pór qualquer dos. 
tribunaes referidos ou pelo Procurador 
Geral da Republica ; 

d) - qu a ndo se tratar de questões de-
direito criminal ou civi1 internacional." 
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prejuízos, ou quaesquer outras, propos-
tas pelo Governo da União contra par-
ticulares ou vice-versa; 

d) os litigft>s entre um Estado e ci-
dadãos de outro, ou entre cidadãos de 
Estados diversos, diversificando as leis 
<lestes; 

e) os pleitos entre Estados estran-
geiros •e cidadãos brasileiros; 

f) as acções movidas por estran-
geiros e fundadas, quer em contractos 
com o Gover.no da União, q uer em 
convenções ou tratados da União com 
outras nações. 

g) as questões de direito marítimo 
e navegação, assim no aceano como , 
nos rios e lagos do paiz; 

h) as questões de direito criminal 
ou civil internacional; 

i) os crimes políticos. 

1.0 E ' vedado ao Congresso tium·· 
metter qualquer jurisdicção federal ás 
justiças dos Estados. 

§ 2.0 As sentenças e ordens da ma-
gistratura feder a l são executadas por 
officiaes judiciarias da União, aos 
<ruaes a policia local é obrigada a pre-
star auxilio, qiuando inv.ocado por 
elles.-

Art. 61 . As decisões dos juizefl ou 
tribunaes dos Estados, nas matE)rias 
de sua competencia, porão termo aos 
processos e ás questões, salvo quan, 
to a : 

1 º, habeas-corpiis, ou 
2°, espolio de estrangeiro, quanc,lo a 

especie não estiver prevista em pon• 
venção ou tratado. 

EMENDA N. 53 

Substitua-se a lettra d ·ao art. 60 
da Constituição pelo seguinte: 

"d) - os litígios entre um Estado 
e habitantes de outro." 

EMENDA N . 54 

ílup\)rima-SP a lettra h do art. 60 da 
Constitl iç5.o 

EMENDA N . 55 

Subst1tua-se o art. 61 da Constitui-
ção pelo seguinte: 

"Art. 61 - As decisões dos juízes 
ou tribunaes dos Estados, nas mate-
r ias de sua competencia, não compre-
hendidas rras disposições do art. 59, 
§ 1 º, porão termo ao processo e ás 
questões, salvo quanto a: 

1°, habeas-corpiis; 
2º, · espolio de estrangeiro, quando a 

especie não estiver prevista em con-
V·enção ou tratado. 
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Em taes casos, haverá r ecur so vo-
·1untario para o Supremo Tribuna l 
F ederal. 

Art . 62 . As justiças dos Estados n ão 
podem intervir em questões submet-

. tidas aos tribuna:es federaes, ne m an-
nullar, alterar, ou suspender as suas 
sentenças, ou ordens . E r eciproca-
m ente, a justiça federal não pôde in-
tervir em questões submettidas aos 

· tribunaes dos E stados nem annullar, 
·a lterar ou s uspender as decisões ou 
ordens destes, exceptuados os casos 
expressamente declarados nesta Con-
stituição. 

TITULO II 

Dos Estados 

Art. 63. Cada Esta do r eger-se-ha 
pela Constituição e pelas leis que ado-
ptar, r espeitados os principies consti-
tucionaes da União, 

Em taes casos, haverá recurso vo-
luntario para o Supremo Tribunal Fe-
deral." 

EMENDA N . 56 

Accrescente-se ao art . 62 da Con-
stituição o seguinte: 

"Paragrapho unico - Nenhum re-
curso judiciario é permittido, para a 
justiça federal ou local, contra a in-
t ervenção nos Estados, a declaração 
do estado de sitio e a verificação de 
poderes, o reconhecimento, a posse, a 
legitimidade e a perda do mandado 
dos membros do Poder L egis la tivo ou 
Executivo, federal ou estadual." 

EMEN DA N. 57 

Accrescente-se ao art. 63 da Consti-
tuição o seguinte: 

"Paragrapho unico - São, para esse 
effeito, principies constitucionaes da 
União: 

a) a f6rma republica na; 
b) . o r egimen representativo; 
e) o governo presidencial; 
d) a independencia e harmonia dos 

poderes; 
e) a tempqrariedad,e c1as :f1uncções 

electivas e a responsabilidade dos fun -
cionarios; 

f) a a utonomia dos municipios; 
g) a capacidade para ser eleitor ou 

· elegivel nos t ermos da Constituição; 
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Art. 64. Pertencem aos Estados as 
minas e terras devolutas situadas nos 
seus respectivos territorios, cabendo á 
União sómente a porção do territorio 
que fôr indispensavel para a defesa 
das fronteiras, fortificações, constru-
cções militares e estradas de ferro fe-
deraes. 

Paragrapho unico. Os proprios n<;1.-
cionaes, que não forem .necessarios 
para serviços da União, passarão ao 
dominio dos Estados em cujo territo-
rio estiverem situados. 

Art. 65. E' facultado aos Estados: 

10, celebrar entre si ajustes e con-
venções sem caracter político (artigo 
48, n. 16)); 

2°, em geral, todo e qualquer poder, 
ou direito, que lhes não for negado 
por clausulas expressas da Constit1.1i-
ção. 

Art. 66. E' defeso aos Estados: 
1º, recusar fé aos documentos pµ-

blicos, de natureza legislativa, adn+i-
nistrativa, ou judiciaria da União, ou 
de qualquer dos Estados; 

2°, rejeitar a moeda, ou a emissão 
bancaria em circulação por acto do Go-
verno Federal; 

3°, fazer ou declarar guerra entre si 
e usar de represalias ; 

h) um regímen eleitoral que permitta 
a representação das mii.norias; . 

i) a inamovibilidade e vitaliciedade> 
dos magistrados e a irreductibilidade 
dos vencimentos; 

j) os direitos políticos e individuaes 
assegurados pela Constituição; 

k) a não reeleição dos Presidentes 
e Governadores; 

l) a possibilidade de reforma con-
stitucional e a competencia do Poder 
L egislativo para decretai-a." 

EMENDA N . 58 

Supprima-se o paragrapho unico do 
art. 64 da Constituição. 
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4°, 'denegar a extradição de crimino-
sos, recla m ados pela s justiças de ou-
tros Estados, ou do Districto Federal, 
segundo as leis da União, por que esta 
materia se reger (art. 34, n. 32) . 

Art. 67. Salvo as restritjções es-
pecificadas na Constituição e nas leis 
federaes, o Districto Federal é admi-
nistrado p ela,s a utoridades municipaes. 

Paragraph© unico. .As despezas de 
caracter local, na Capital da Republi-
ca, incumbem exclusivamente á auto-
ridade municipal. 

TITULO III 

Do i\i_unicipio 

Art. 68. Os Estados organizar-se-
hão de ºf6rma que fique assegurada a 
autonomfa dos municipios, em tudo 
quanto respeita ao seu peculiar in-
ten3sse. 

24 

EMENDA N . 59 

Substit ua-se o . a rt. 68 da Consti-
tuição pelo seguinte: 

"Art . 68. Os Estados organizarão 
os municipios, assegurando-lhes a a u-
tonomia em tudo quanto fôr de seu 
peculiar interesse, podendo, porém, 
nessa organização : 

a) autorizar recurso ·do reconheci-
mento die poderes das a;utoridades 
munidpaes, excepto para o Poder 
Executivo; 

b) dar ao Poder Legislativo compe-
tencia para annullar os actos e as de-
liberações que ferirem a Constituição 
da Republica e a do Estado, as leis 
f ederaes e as estaduaes e os direitos 
de outros municípios; 

e) crear um reg.imen especial para o 
m u nicipio, cap-ital do Estado, porto 
importante, ou estação sanitaria que 
demandar obras especiaes para esse 
fim; 

,d) ' intervir directamente na adminis-
tração da municipio inS!Olvente, até 
que a situação financeira ·Se normali-
lize, e na do que demandar grandes 
obras de saneamento á custa dos co-
fres do . Estado, até que .ellas ·estejam 
cancltüdas e liquidaidas as suas res-
ponsabilidades. 
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TIULO IV 

Dos cidadãos brasileiros 

.Art. 69. São cidadãos brasileiros: 

1 º, os nasoidos .no Brasil, ainda que 
-de pae estrangeiro, n ão residindo este 
a serviço de sua nação; 

2º, os filhos de pae brasileiro e os 
illegitimos de mãe brasileira, nasci-
dos em paiz estrangeiro, se estabele-
cerem domioilio na Republca; 

3º, os filhos de pae brasile iro que 
estiver em outro pa:iz a o serV'iço da 
Hepublica, embora nella não venham 
domiciliar-se; 

40, os estrangeiros que, achando-se 
no Brasil aos 15 de Novembro de 
1889, não declararem, dentro de 

1 
seis 

mezes, depois de entrar em vigor a 
Constituição, o animo de conservar a 
naoionalidade de origem; 

5º, os estrangeiros que possuirem 
bens immoveis no Brasil, e forem ca-
sados com brasileiras ou tiverell} fi-
lhos brasileiros, comtando que restdam 
no Brasil, salvo se manifest a re1n a 
intenção de não mudar de n acionali-
dade ; 

6º, os estrangeiros por outro µiodo 
naturalizados. 

Art. 70. São eleitores os cidadãos 
maiores de 21 annos, que se alistarem 
na fõrma da lei. 

§ l.º Não podem alistar-se ele itores 
para eleições federaes ou para as dos 
Estac1os: 

EMENDA N. 60 

Substituam-se os ns. 4° e 5° do ar-
tigo 69 da Constituição pelo seguinte : 

"4.0 Os estrangeiros que, achando-
se .no Brasil a 15 de Novembro de 
1889, já tiverem titulo declaratorio de 
cidadão brasileiro ou o solicitarem den-
tro de um anno depois de publicà da 
esta lei, e os que, casados com bras.f-
leira, tendo filhos brasileiros e possuin-
do bens immoveis no Brasil, j á tiverein 
esse titulo." 

EMIDNDA N. 61 

Substitua-se o n. 6° do art. 69 da 
Constituição pelo ·seguinte : 

"5.0 Os estrangeiros que <residindo 
no Brasil por tempo ininterrupto de 
mais de seis annos . se .naturalizarem 
de accôrdo com a lei." 
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1°, os mendigos; 
2°, os analphabetos ; 
3°, as praças de pret, exceptuando 

-0s .alumnos das ·escolas militares de 
-ensino superior; 

4°, os religiosos de ordens monasti-
·cas, .companhias, congreg·ações, ou 
-communidades de qualquer denomina-
.ç:ão sujeitas a voto de obediencia, re-
gra ou estatuto, que importe a renun-
da da liberdade individual. 

2.0 São inelegiveis os cidadãos não 
alista v eis. 

Art. 71. Os direitos de cidadão bra-
sileiro só se suspendem ou perdem-se 
nos casos aqui particularizados. 

1.0 Suspendem-se : 

a) por incapacidade physica• ou 
:moral; 

b) por condemnação criminal, em-
..quanto durarem os seus effeitos. 

§ 2.0 P erdem-se: 

a) por natm;alização em paiz es-
rl:rangeiro; 

b) po·r acceitação de emprego ou 
.Pensão de governo estrangeiro, sem li-
.cença do Poder Executivo Federal. 

3.0 Uma lei federal determinará 
,as condições de reacquisição dos di-
.reitos de cidadão brasileiro. 

Art. 72. · A Constituição assegura a 
brasileiros e a estrangeiros residentes 
no paiz a inviolabilidade dos direitos 

, concernentes á liberdade, á segurança 
individual e á propniedade nos termos 
seguintes: 

§ 1,0 Ninguem póde ser obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma cou-

. sa sinão em virtude de lei. 
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§ 2.o Todos são iguaes perante a lei. 
.A. Republica .não adrnitte prlvilegio 

de nascimento, desconhece fóros de no-
breza e extingue as ordens honorifi-
cas existentes e todas as suas prero-
gativas '8 regalias, bem como os títulos 
nobiliarchicos e de con selho. 

§ 4.0 A Republica só reconhece o 
casamento civil cuja celebração será 
gratuita. 

§ 5.0 Os cemiterios terão caracter 
secular e serão ad:rruinistrados pela au-
toridade municipal ficando livr~ a to-
dos os cultos religiosos a pratica dos 
respectivos rJtos •em ;relação aos seus 
crentes . desde que não offendam a mo-
ral publica e as leis. 

6. 0 Será leigo o ensino· ministrado 
nos estabelecimentos publicas. 

7 .º Nenhum culto ou igreja gosa-
rá de subvenção offioial nem terá re-
lações de dependencia ou alliança coiP 
o Governo da União ou os dos Esta-
dos. 

§ 8.0 A todos é licito associarem-se 
e reunirem-se livremente e .sem ar-
mas não podendo inter.vi·r a policia 
sinão para manter. a ordem publica. 

§ 9.º E' permdttido a quem quer qlle 
seja representar. mediante petição, aos 
poderes publicas, denunciar abusos d!j-S 
autoridades e promover a responsabi-
lidade dos culpados. 

§ 1() . íEm tempo de rpaz, qualqu E1r 
:pôde entrar no territocio •nac~onal ou 
delle sahiJ:', com a sua rortuna e bens. 
:quando e com.o l•he convier, indep·en-
dentemente de passaiporte. 

§ 11. A casa é o asylo inviolav.el qo 
individuo; ni:nguem rpóde aihi ;pene-
trar, Ide noite, sem consentimento do 
mwador, sinãio paira acudil!' a victi-
mas de crimes, ou desastres, n em ele: 

EMENDA N . 62 

Substitua-se o § 10 do art. 72 da, 
Constituição pelo seguinte: 

"§ 10 - Em tempo de paz, qual-.. 
quer pôde entrar no territorio nacio-. 
nal ou delle sahir, com sua fortuna. 
e seus bens." 
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·dia, sinão nos .ca,sos e .i;>ela fórma 
l)nescriptos na Iei. 

§ 12 . Em qualquer assumpto é li-
-vre a manifestação do pensamento p.ela 
'imprensa ou pela tribuna, sem depen-
·dencia de censura, respondendo cada 
·um pelo-s abusos que commetter, nos 
·casos e pela fórma que a lei determi-
nar. Não é permittido o anonymato. 

§ 13. A' excepção de flagrante deli -
'Cto, a prisão não poderá executar-se 
'Sinão depois de pronuncia do indicia-
·do, salvo os casos determinados em lei, 
-e mediante ordem escripta da autori -
"<lade competente. 

§ 14. Ninguem poderá ser conser-
"vado em prisão :;;em culpa formada, 
salvo as excepções especificadas em 
lei, nem levado á prisão, ou nella de-
tido, se prestar fiança idonea, nos ca-
sos em que a lei admittir. · 

§ 15. Ninguem será sentenciado, si-
não pela a u toridade competente, em 
virtude de lei anterior e na fórma por 
ella regulada. 

§ 16 . .Aos accusados se assegurará 
na. lei a mais plena defesa, com todos 
os recursos e meios essenciaes a ella, 
desde a nota de culpa entregue 
-em 24 horas ao preso e ass}gnada pela 
autoridade competente, com os nomes 
do accusador e das testemu nhas. 

§ 17. O direito de propriedade man-
tem-se em toda a sua plenitude, salvo 
a desapropriação por .necessidade, ou 
utilidade pubHca, mediante indemniza-
~ão prévia. 

As minas pertencem aos proprieta-
rios do s61o, salvo as limitações que 
forem estabelecidas por lei, a bem da 
exploração deste ramo de industria. 

§ 18 . E' inviolavel o sigil1o da cor-
respondencia .. 

EMENDA N. 63 

Substitua-se a segunda parte do § 17 
do art. 72 da .Qonstituição pelo se-
guinte: 

"As minas pertencem ao proprieta-
rio do sólo, salvo as limitações esta-
belecidas por le!, a bem da exploração 
das mesmas, que poderá ser tambem 
feita pelo Governo Federal ou por con-
cessão deste, reservada parte ,dos .Ju-
cros ao proprietario, no caso de não 
iniciar ou abandona,r a exploração. 
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§ 19. Nenh!uma pena passará da 
pessoa do delinquente. 

§ 20. Fica abolida a pena de galés 
e a de banimento judicial. 

§ 21. Fica •igua lmente abolida a pena 
de morte, resalvadas as disposições de 
legislação militar em tempo de guerra. 

§ 22. Dar-se-ha o habeas-corpits 
sempre que o individuo soffrer ou se 
achar em imminente perigo de soffrer 
violencia ou coacção, por illegalidade 
cu abuso de poder. 

§ 23. A' excepção das causas, que, 
por s ua natureza, pertencein a j uizes 
especiaes, não haverá fôro privilegiado. 

§ 24. E' garantido o livre exercicio 
de qualquer prnfissão moral, intelle-
ctual e 1ndustriaJ. 

§ 25 . Os inventos industriaes perten-
cerão aos seus autores, aos quaes fi 1

• 

cará. garantido por lei um privilegi1
1
) 

temporario, ou será concedido pelp 
Congresso um premio razoavel, quandp 
haja conveniencia de vulgarizar o in-
vento. 

§ 26. Aos autores de obras litteraria~ 
e artisti'cas é garantido o direito exclu-
sivo de reproduzil-as pela imprensa º\l 
por qualquer outro processo mecanicq. 
Os herdeiros dos autores gosarão dess13 
direito pelo te.mpo que a lei determinar. 

§ 27. A lei assegurará tambem 11-
propriec'lade das marcas de fabrica: 

§ 28. Por motivo de crença ou d·,e 
funcção religiosa, nenhum cidadão bra-
sileiro poderá ser privado .de seus d\-
reitos civis e pol1ticos n em eximir-se 
do cumprimento de qualquer dever c~

vico. 

§ 29. Os que allegarem motivo qe 
crença religiosa com o fim de se ise11-
tarem de qualquer onus que as l eis da 

Não podem ser transferidas a estran-
geiros as minas e jazidas m1neraes ap -· 
ploicaveis á segurança e á defesa na-
cion!al, bem 1oomo os terrenos onde 
existirem. 

EMEND.~ N. 64 

Substitu a -se o § 22 do art. 72 d&. 
Constituição pelo segu inte: 

"§ 22 - Dar-se-ha o habeas-corvus· 
sempre que algu em soffrer ou se achar-
em imminente per-igo de soffrer vio -· 
lencia por meio de pri:;ião ou constran-· 
gimento illegal em sua liberdade de lo-
comoção." 

EME::<:DA N, 65 

Substitua-se § 29 do art. 72 da Con-
stituição pelo seguinte: 

"§ 29 - Os que allegarem motive> 

.. 
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Republica imponham aos cidadãos e os 
que acoei1Jarem titulas nobiliarchicos ou 
condecorações estrangeiras perderão to-
dos os direitos politicos. 

§ 30. Nenhum imposto de qualquer 
natureza poderá ser cobrado senão em 
virtude de u ma le.i qu e o autorize. 

§ 31. E' mantida a instituição do 
jury. 

de crença religiosa com o fim de se 
isentarem de qualquer onus que as leis 
da Republica imponham aos cidadãos e 
os que acceitarem titulas de nobrez:i. 
ou condecorações estrangeiras perderã0 
todos os direitos politicos. " 

EMENDA N. 66 

Accrescente-se ao art . 72 da Consti-
tuição o seguinte : 

"§ 32 - As disposições constitucio-
naes •assecuratorias da .Jrreductibilidade 
de vencimentos civis ou militares não 
eximem da obrigação de pagar os im-
postos geraes creados em lei." 

E MENDA N . 67 

Aocrescente-se ao art. 72 da Consti-
tuição o seguinte: 

"§ 33 - E' sempre Qiv.re ao Po-
der Executivo expulsar do territorio na-
cional os subditos estrangeiros peri-
gosos á ordem publica ou nocivos aos 
interesses da Republica." 

EMENDA N. 68 

Accrescente-se. ao art. 72 da <Consti-
tuição o seguinte : 

"§ 34 - As terras situadas a menos 
de sessenta kilometros de distancia das 
fronteiras do paiz e as julgadas por le i 
n ecessarias á ·segurança e defesa nacio-
nal não poderá ser 
transferidas a estrangeiro; e as que já 
se acharem sob o domínio deste poderão 
ser expropriadas, quando reputado op-
portuno e conveniente. " 

EMENDA N. 69 

Accrescente-se ao art. 72 da Consti-
tuição o seguinte: 

"§ 35 - Nenhum emprego póde ser 
creado, nem vencimento algum, civil ou 
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Art . 73. Os cargos publ!cos civis ou 
=ilitares são accessiveis a todos os 
"brasileiros, observa<las as con<lições de 
·CaJ')acidade especial, que a lei estatuir . 
'.Sendo, porém, vedadas as accumula-
•ções remuneradas. 

Art. 74. As patentes, os postos e os 
<Cargos inamoviveis são garantidos em 
toda a sua plenitude. 

Art. 75. A aposentadoria só poqerá 
ser dada aos f unccionarios publicas em 
casG de invalidez no serviço da Na(;ão. 

militar, estipulado ou alterado sen ão 
por lei ordinaria espécia !." 

EMENDA N. 70 

Accreséente-se ao art . 72 da· Consti-
tuição o seguinte: 

"§ 36 - As g>arantias asseguradas 
neste artigo aos estrangeiros só se t or-
narão effectivas em caso de reciproci-
dade concedida · aos brasileiros. A lei or-
dinaria determdnará a que estrang·eiros 
aproveitam e quaes dellas·." 

EMENDA N . 71 

Substitua-se o art. 74 da Constituição 
pelo seguinte: 

"Art . 7 4 - Respeitados os direitos 
adquiridos e a espectativa legal dós 
funccionarios em exercicio na data da 
promulgação desta lei, não haverá car-
gos v-italicios além dos <le magistratura, 
magisterio, serventuarios da Justiça, e 
as patentes militares; sendo os demais 
funccionar.ios de livre nomeação e de-
n1issão." 

EMENDA. N . 72 

Substitua-se o art . 75 da Constituição 
pelo seguinte: 

"Art. 7 5 - Respeitados os direitos 
adquiridos e a espectativa legal dos 
funccionarios em exercício na data da 
promulgação . desta lei, a aposentadoria 
só poderá ser . concedida aos invalidos, 
depois de trinta annos de serviços â. 
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Art. 76. Os officiaes do Exercito e 
oda Armada só perderão suas patentes 
}lor condemnação em mais ·de dous an-
:nos de prisão, passada em julgado nos 
·tribunaes competentes. 

Art. 77. Os militares de terra e mar 
terão fôro especial nos delictos milita-
Tes. 

§ 1.º Este fôro compor-se-ha de um 
Supremo .Tribunal Militar, cujos mem-
oros serão vitalicios, e dos conselhos 
necessarios para a formação da culpa 
·e julgamento dos crimes. 

§ 2.0 A organização e attribuições do 
Supremo Tribunal Militar serão regula-
·das por lei. 

Art, 78 . A especificação das garan-
-tias e direitos expressos na Constitui-
.ção não exclue outras garantias e di-
Teitos não enumerados, mas result;i,ntP.s 
-da fórma de governo que ella estabelece 
·e dos principios que consigna. 

TITULO V 

Disposições geraes 

Art. 79 . O cidadão investido em fun-
-ções de qualquer dos t::--es poderes fe-
oderaes não poderá exercer as de outro. 

União, ou depois de dez annos, aos que 
se invalidarem em acto de serviço, 

§ 1° - O magistrado ou funccionario 
maior de 75 annos de idade será com-
pulsoriamente aposentado com os ven-
cimentos correspondentes ao tempo de 
serviço. 

§ 2° - Nenhuma aposentadoria ou 
reforma· será concedida com vencimen-
tos superiores aos da actividade. 

EMENDAS N. 73 

Subs·titua-se o art. 77 e seu § 1° 
da Constituição pelo seguinte: 

"Art . 77. Os militares de terra e mar 
terão fôro especial nos delictos essen-
cialmente militarei!. 

§ .1° - Este fôro compor-se-ha de um 
Supremo Tribunal Militar, cujos mem-
bros serão vitalicios, doil conselhos ne-
cessarios para o julgamento dos crimes 
e de juizes singula.res para a formação 
da culpa." 
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Art. 80. Pod:er-se-ha declarar em es-
tado de sitio qualquer parte do terri-
torio da União, suspendendo-se ahi as 
garantias constitucionaes por tempo 
determinado, quando a segurança da 
Republica o exigir em caso de aggres-
-são estrangeira ou comrnoção intestina 
(art. 34, n. 21). 

§ 1.º Não se achando reunido o Con-
gresso, e correndo a Patria imm.inente 
perigo, exercerá essa attribuição o Po-
der Executivo Federal (art. 48, n. 15). 

§ 2. 0 Este, porém, durante o estado 
de sitio, restringir-se-ha nas medi.das 
de r epressão contra as pessoas a im-
pôr: 

1°, a detenção em logar não destina do 
aos r é os de crimes comrnuns; 

20, o desterro para os outros sitios 
do t erritorio nacionral ; 

§ 3.0 Logo que se reunir o Congresso, 
o Presidente da R epublica lhe relatará 
motivando-as, as medidas de excepçã0 
que houverem sido tornadas. 

§ 4.º As autoridades que tenham or-
den ado taes medidas são responsavei8 
pelos abusos commettidos. 

Art. 81. Os processos findos, em ma-
teria crime, poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, em beneficio dos con-
demnados, pelo Supremo Tribunal F e-
deral, para r eformar ou confirmar a 
sentença. 

§ l,o A lei m arcará os casos e a for -
ma de revisão, que poderá ser reque-
rida pelo sentenciado, por qualquer do 
povo, ou ex- officio, pelo procurador ge-
r a l da R epublica. 

§ 2.0 Na revisão não podem ser aggra-
vadas as penas da sentença revista. 

§ 3.0 As disposições do presente ar-
tigo são extensivas aos processos mm~ 
tares . 

Art . 82. Os funccionarios publicos 

EMENDA N. 74 

Substitua-se o art. 80 da Constitui-
ção pelo seguinte: 

"Art. 80 - Quando a seg,pranc;;a da. 
R epublica o exigir, em caso de aggres-
são estrangeira ou cornmoção intestina 
poder-se-ha declarar em estado de si-
tio, por tempo determinado, qualque1· 
parte do territorio nacional, suspen-
dendo-se a h i o habeas- corpus absolu-
tamente para os detidos em virtude da. 
declaração do sitio, e as garantias con-
stitucionaes asseguradas nos paragra-
phos 1°, 3°, 8°, 10, 11, 12, 13, 14 e 18, 
do art. 72, que forem enumeradas no 
decreto. 

EMENDA N. 75 

Accrescente-se ao art. 80 da Consti-
tuição o seguinte : 

§ 5° - Na vigencia do estado de si-
tio, os tribunaes não poderão conhecer-
dos actos praticados em virtude delle 
pelo Poder Legis1ativo ou Executivo." 
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são estrictamente r esponsaveis pelos 
abu sos e omissões em que incorrerem 
no exercicio ãe seus cargos, assim como 
pela indulgencia ou negligencia em nã.o 
responsabilizarem · effectivamente os 
seus subalternos. 

Paragrà.pho unico. O funccionario 
-publico obrigar-se-ha, por compromisw 
formal, no acto da posse ao desempe-
nho dos seus deveres legaes. 

Art. 83. Continuam em vigor, em-
quanto não revogadas, as leis do antigo 
regimen, no que explicita ou implici-
tamente não fôr contrario ao systema 
de governo firmado pela Constituição 
e aos princípios nella consagrados. 

Art. 84 . O Governo da União afiança 
o pagamento da divida publica interna 
e externa . 

.Art. 85. Os officiaes do quadro e das 
classes annexas da Armada terão as 
n18srnas patentes e vantagens que os 
do Exercito nos cargos de categoria 
correspondente. 

Art. 86 . T-0do brasileiro é o"brigado 
ao serviço militar, em defesa da Patria 
e da Constituição, na forma das leis fe-
deraes . 

Art. 87. O Exercito federal compor-
se-ha de contingentes que os - Estados 
e o Districto Federal são obrigad0s a 
fornecer, constituidos de conformidade 
com a lei annua de fixação de forças. 

§ 1.º Urna lei federal determinará a. 
organização geral do Exercito, de acôr-
do com o n . 18 do art. 84. 

§ 2.0 A União se encarregará. da in-
strucção militar dos corpos e armas e 
da instrucção militar superior. 

3.° Fica abolido o recrutamento 
militar forçado. 

§ 4. 0 O Exercito e a Armada compor-
.se-hão pelo voluntariado sem premio, 

EMENDA N. 76 

Substitua-se o § 4° do art. 87 da Con-
stituição pelo seguinte: 

"§ 4º - O Exercito e a Armada se 
comporão pelo voluntariado e pelo sor-
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~ em falta deste pelo sõrteio, prévia-
mente organizado. 

Concorrem para o pessoal da Armada, 
.a Escola Naval, as de Aprendizes Ma-
rinheiros e a marinha mercante, me-
Q.iante sorteio. 

teio p r éviamente organizado. Conc0r-
rem para o pessoal da Armada a Es-
cola Naval, a de Aprendizes ).\![arinhei-
ros e a lVIarinha Mercante. " 

Camara dos Deputados, 2 de J ulho 
de 1925. - Vianna do Castello. - Her-
c1tla;,,o de Freitas. - Domingos Barbo-
sa. - J itvenal Lamartine de Faria. -
Francisco .Antunes Maciel. - José Va -

. lo·is de Castro. - Zoroastro Rodrigites 
de .Alvar en.ga. - 1l!anitel D itarte· -
Fonseca Hermes. - Francisco Peixoto 
Soares de Moitra. - Plinio Marques. -
Geminia.no Lyra Castro. - A lvwro Ro-
cha. - João de Faria. - Norival de 
Freitas - Joaquim de M ello . - J osé de 
Moracs. - Gilberto Amado., - Annibal 
B . T oledo. - Arthur Lenios. - Raul 
Machado. - Bento Miranda. - Car-
valho Neto . - Pereira ' Leite. - Seve-
r ino M·a1·ques. - Euclides Malta. 
José B onifacio. - Cesar L acerda de 
Vergueiro. - Natalício Camboim. 
Eitrico Vale. P rado Lopes . 
Paitlo Maranhão . - Cesario Mello. 
- Oliveira Botel ho . - Pinto da Ro-
cha. - Fidelis Reis. - Arthitr Col-
lares ·Moreira. - Cesar Magalhães. -
Am.erico Pe·ixoto. - Manuel Fitlgencio. 
- Ar1nU;ndo Bitrlaniaqiti. - T honiaz 
Accioly. - A lberto j)'fara1ihão . - Ni-
cano1· Nascimento. - Gentil Tavares. 
- J. P ires do Rio. - Plínio de Godoy. 
- J osé A lves. - Getit lio Var gas. 
Garibaldi Mello. - Aitgusto Gloria. -
Eugenia de Mello . - Cornelio Vaz de 
Mello. - Raul de Faria. - Agamem-
non Magalhães. - Olegario Pinto . -
Pedro Borges. - Augusto de Lima-. -
Heitor de Soitza. - BocU;yuva Cunha. 
- Geraldo Vianna. - Bianor de Me-
deiros. - Daniel de Mello . - Ayres da 
Silva. - Chermont de Miranda· - J . J. 
Bernar des Sobrinho. - Fabio B arretto. 
- J oão L isboa. - Pacheco Mendes. 
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Altrédo Ruy. - Francisco Campos. 
Octavio Mangabeira. - Alves · de·. 

Castro. - M· Rodrigiies Machado. - · 
Nelson Càtunda. - Afranio .Peúcoto. - · 
Francisco Rocha. - Marcolino Barros . . 
- Ubaldino de Assis. - Baptista Bit--
teneourt. - . Albuquerqiie Liborio. -
Adolpho .Konder. - Solidonio Leite. -· 
Eloy Chaves. - Julio Prestes. - JJ!lar--
colino Barreto. - Valdomiro de Maga-· 
lhães. - João Mangabeira. - Manoel: 
Pedro Villaboim. - Heitor Penteado. - · 
Joaquim de Salles. - Ramiro Berbert · 
rle Castro . - Fiel Fontes. - Geor_gino, 
A.velino. - 1Wanoel Satyro. - Wander--
ley Pinho. - Bethencourt" da Silva Fi-
lho. - Tavares Oavalcanti. - Ferreira . 
L ima. - J. A . Flores da Cunha. - Car-
doso de A lmeida· - Biieno Brandão Fi--
lho . - Eniilio Jardim. - Moreira da .. 
Rocha. - Nelson de Senna. - Her-
1nenegildO Firmeza. - José Lino. - -
Camillo P r ates. - Galdino do Valle 
Filho. - Oscar Augusto Loiireiro. - -
Magalhães de Almeida. - Rego Barros. _ 

Art. -88. Os Estados Unidos do Brasil, em caso algum, se empenharão em 
g uerra de conquista, d•irecta· ou indirectamen te, por si ou em alliança co·m . 
butra nação. 

Art . 89. E' institu ído um 'Tribu nal de Contas para liquidar as contas . 
da receita e despeza e verificar ·a sua legalidadie antes de serem prestadà s . 
ao Congresso. 

Os membros deste . Tribunal serão nomeados pelo Presid~nte da .Repu-
bl-ica, com approvação .do Senado, e sómente perderão os seus lagares por · 
sentença. 

Art. 90. A Constituição podetá ser reformada, por . iniciativa do Con- -
gresso Nacional ou das Assembléas dos ·Estados. 

§ 1.0 Considera r-se-ha proposta a reforma, quando, sendo apresentada por--
urna quarta parte, _pelo menos, dos membros de qualquer das Carnaras 'do . 
Congresso Nacional, fôr acoeita, em tres discussões, por dous terços dos votos 
em uma e em outra Carnara, ou quando fôr solicitada por dous terços dos ~ 

Estados no decurso de um anno, representado cada Estado pela maioria 9-e" 
votos de sua Assembléa. 
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§ 2.º Essa proposta dar~se-ha por approvada, si no anno seguinte o fôr, 
mediante tres discussões, por maioria de dous terços dos votos nas duas Ca-
1naras do Congresso . 

.§ 3.º A proposta approvada publicar-se-ha com as assignaturas dos 
.Presidentes e Secreta1·ios das duas Camaras, e incorporar-se-ha á Constitui-
.ção como parte integrante della. 

§ 4.0 Não poderão ser admittidos como objecto de deliberação no Con-
g resso projectos tendentes a abolir a forma republicana federativa ou a igual-
dade da representação dos Estados no Senado. 

Art. 91. Approvada esta Constituição, será ella promulgada pela Mesa 
<lo Congresso e assignada pelos membros deste. 

DISPOSIÇÕES TRAL~SITORIAS 

Art. 1.º Promulgda esta Constituição, o Congresso, reunido em assembléa 
geral, elegerá em seguida, por maioria absoluta de votos, na primeira vo-
t ação, e si nenhum candidato a obtiver, por maioria relativa na segunda, o 
Presidente e o Vice-Presidente dos Estados Unidos do Brasil. 

§ .1.0 Essa eleição será feita. em dous escrutinios dist~cif:os, para o 
Presidente e o Vice-Presidente, r~spectivamente, recebendo-se e apurando-se 
-em primeiro Jogar as cedulas para Presidente e procedendo-se em seguida do 
mesmo modo para o Vice-Presidepte. 

§ 2.0 O P.residente e o Vice-Presidente e leitos na forma deste artigo, 
.occuparão a Presidencia e a Vic~-Presidencia da Republica durante o pri-
meiro periodo presidencial. 

3.0 Para essa eleição não haverá incompatibilidades . 

4.° Concluida ella, o Congreijso dará por .terminada a sua missão con-
stituinte, e, separando-se em Camva e Senado, .encetará o exercicio de suas 
funcções normaes a 15 de Junho dq corrente anno, não podendo em hypothese 
alguma ser dissolvido. 

§ 5.o No primeiro anno da primeira legislatura, logo nos trabalhos prepa-
r a torios, discriminará o Senado o primeiro e segundo terço de seus membros, 
cujo mandato ha de cessar no ter~o do primeiro e do segundo triennios. 

§ 6.o Essa discriminação effectuar-se-ha em tres listas correspondentes aos 
tres terços, graduando-se os Senadpres de cada Estado e os do Districto Fe-
d eral pela ordem de sua votação resp'ectiva, de müifo que se distribua ao terço 
-O.o ultimo triennio o primeiro votado no Districto Federal e em cada um 
dos Estados, e aos dous terços segµintes os outros dous nomes na escala dos 
su-ffragios obtidos. 

§ 7.º Em caso de empate, con,síderar-se-hão favorecidos os mais velhos, 
d ecidindo-se por sorteio, quando a jdade fôr igual. 
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Art. 2.0 O Estado, que até o fim do anno de 1892 não hduver decretado 
a sua Constituição, será submett1do, por acto do Congresso á de um dos 
outros, que mais conveniente a essa adaptação parecer, até que o Estado 
s ujeito a esse regimen a reforme pelo processo nella determinado. 

Art. 3.0 A' proporção que os Estados se forem organizando, o Governo 
Federal entregar-lhes-á a administração dos serviços, que, pela Constituição, 
lhes competirem, e liquidará a r esponsabilidade da administracão federal no 
tocante a esses serviços e ao paga;mento do pessoal respectivo. 

Art. 4. 0 Emquanto os Estados se occuparem em regularizar as despezas, 
durante o período de organização dos seus serviços, o Governo Federal abrir-
lhes-á para esse fim creditas especiaes, segundo as condições estabelecidas 
JJOr lei. 

Art. 5.0 Nos Estados que se forem organizando, entrará em vigor a clas-
:>ificação das rendas estabelecidas na Constituição. 

Art. 6.0 Nas primeiras nomeações para a m:agdstratura federal e para a 
dos Estados serão preferidos os juízes de direito e os desembargadores de 
J11ais nota. 

Os que não forem admittidos na nova organização judiciaria, e tiverem 
mais de 30 annos de exercicio, serão aposentados com todos os ·seus venci-
-rnentos. 

Os que· tiverem nienos de 30 annos de exercício continuarão a perceber 
seus ordenados, até que sejam aproveitados ou aposentados . com ordenado 
correspondente ao tempo de exercicio. 

As despems com os magistrados aposentados ou postos em disponibilidade 
serão pagas pelo Governo Federal. 

Art. 7.0 E' concedida a D. Pedro de Alcantara, ex-Imperador do Brasil, 
uma pensão que, a contar de 15 de Novmebro de 1889, garanta-lhe, por todo 
-0 .tempo de sua vida, subsistencia ·decente. O Congresso ordinario em sua 
}Jrimeira reunião fixará o qiiantum desta pensão . 

.Art. 8.0 O Governo Federal adquirirá para a Nação a casa em que falle-
ceu •o Dr. Benjamin Consúant Botelho de Magalhães e nella mandará collocar 
uma lapide em homenagem á memoria do grande patriota - O Fundador 
da Republica. 

Paragrapho unico. A viuva do mesmo Dr. Benjamin Constant terá, 
emquanto viver, o usofructo da casa m€-ncionada. 

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento 
•e execução desta Constituição pertencerem, que a executem e façam executar 
e observar fiel e inteiramnte como nella se contém. 

P .ublique-se e cumpra-se em todo o territorio da Nação . 

.Sala das sessões do Congresso Nacional Constituinte, na cidade do Rio 
<le Janeiro, e m vinte e quatro de Fevereiro de mil e oitocentos e noventa e 
:um, terceiro da Republica. 
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EMENDAS DO RLENARIO, A 'S Ql]"AES SE REFHJRE O PARECER 

N. 1 

TITL'LO I 

,DA ORGANIZAÇÃ.O FEDERAL 

Disposições preZiminares 

Accrescente-se: 

Art. E' vedado aos Estados e Municipios contrahir emprestimos exter-
nos sem autorização do Congresso Federal. 

Sala das sessões, 3 de Agosto de 1925. - Ei~rico Val le. - Bento Miranda_ 
Baptista Bittemcoiwt. - Vicente Piragibe. - A . Pimto da Rocha . - Joa-

quim de Salles. - Awnibal B. de Toledo. - J. M(Jlltgy;ibeira. - Ephigenio de' 
Salles. - Plinio Marques. - Armando Biirlamaqui. - Olegario Pinto. - · 
Aframio Peia;oto. - Alberico de Mora,es. - Sá Filho. - Carvalho Neto. - · 
Monteiro de Souza. - Paulo Maranhão. - Alves de Castro. - R . Rodrig.iies· 
Machudo. - Durval Porto. - Homero Pires. - A l cides Bahia. - ;We,ncesláo• 
Escoba1'. - Ohermont de Miranqa. 1

- Ant1ines MaCiel. - Re(lro Borgf!s. :--
Pereira Leite. - Cesario de Mello1• - Lafrwette Cniz. - Fide1is .Reis. -;-· 
R. Berbert de Castro. - Moreir;a (la .Rocha. - I,yra Castro. - Martitns Jtran-· 
co. - Bethenc=rt da Silva Filho. - Elyseu Guikfier;me· - Tavares qav(Ll-· 
canti. - Wanderley de Pinho. - Albuquerque, Liqorio. - F . . Solçin, da Cunha. 
- ·B.aptista Luzardo, para o effeito regimentàl. - Plitnio Casado. - AdoJ'fihO· 

Bergamini, ·para os effeitos do artigo 8°, § 1°, do Regimento. - Pinheir,o ffii-

nior. - Ayres da Silva. - Gentil Tavdres. - Fr(fncisco Roc.ha. - Eiwlides· 
Malta. - Rodrigues da Gosta. - Fracheco N endes. Fiel . Fontes. - Mar-
colino Barros. - J. J. Bernardes Sobr,inho· 

N. 2 

Substitua-se o art. 22 · pelo segµinte:' 

tA.rt .. 22 . Os Senadores e Depi.<tados vencerão, annualmente, um subsidio· 
pecuniario igual e ajuda de custo, flUe serão fixados pelo Congresso, no fim 
de cada Legüoilatu:ra, parra a ,segu:im:pe . 

Sala das sessões, em 1 de Agostp de 1925. - Ephigenio de Saltes. - Ely-
seu Guilherme. - Domingos Burbosa. - Baptista Bittencourt. - João de· 
Faria. - Alcides Bahia. - Sá Filfw. - Pacheco Mendes. - Pinto da Ro-
cha. - Adolpho Bergamilni, para os ·effeitos do art. 8º, § 10, do Regimento.-· 
Adolpho Konde?'. - Afr(Jlltio Peia::otp. - Basilio de JYlagalhães. - Gonçalves: 

\\ 
,/' 

' 
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Ferrmra. ~ Lindolp'ho Pess6a. - Nogueira Penido .. · - Galdino Jrilho. -
Bei-naràes Efo.brin.ho- - BapUsta Luzwrdo. - Pinheiro Jimior. - Dorval Porto. 
- Francisco Vallaàares. - Mwrcolin,o Barreto. - Olavo Egydio. - Euclides 
Malta. - Ait[;ustó Gloria. - Ba:eta Neves. - Braz do A.mu.ral. - Cara;alho 
Neto. - Bethencowr:t ·da Silva Filho . - -Carlos Pess6a . - .A,lfredo R,.uy. -
M . Rledrig1ies )JJ.fochado . - ELermeneg4ldo Firmeza. - Arthiir C ollareii Mo-
reira. - Ji'.errevra Limia. - Nels&n Catu'Yllda. - Plinw .Mar.q11,es. - M<0nteiro 
de Sfiluza. - Oosta R'ibeir.G· - -Ben/Jo Miranda: - P edro Borges. - Joa_quilm 
de So,l'les. - J!Jairico Val'le· - Ann~bal B. de Toleào. - Ge1raVd.o Vianna. -
Ra·ul de FalT"ia. - Prado Lopes. - Fra'YIJCisco Rocha. - .J. Mangabeira. -
Nicanor Nascimento. - Ubaldino de Assis. - Raul Maohado. - Garibalwi 
de Mello. - F . Solano da Cunha. - Pess6a de Queiroz. - Valdomiro Maga-
lhães. - Francisco Peia;oto. - Manoel. Ji'wl17encio. - Emílio Jardim. - Geor-
gina Avelino. - Augusto de IMna. - Marcolino de Barros. - Dwniel de Mello. 
- Fari'IJL Sow/Jo_ - Fonseca Hermes. - Qlegario P .inte . - °""'r:mandr;i Burla-
maqui. - Alves de Castro. - Pires do Rio. ·- J. M~ir.a Junior. - Alber:ico 
de Moraes. - Gentil Tavares. - Vicente Piragipe. - Ay1·es da Silva. - Ta-
vares Cavalcanti. - Pa1Ílo Maranhão. - Homero Pi'l"es~ - /To·sé Lino. - Eu-
genia de MeZlo.. - João Santos. Fi.el Fontes. - Honorato Alves. - Ber-
bert de Castro. 

N. 3 
Onde se applicar. 

Substitua-se o. pa·ra1grapho prámeiro do :art. 28 da Consti'tU~ção., que diz: 

"O numero ·de De·putados será fixado por lei em proporção :que não exce-
derlí. de um por setenta mil habitantes, nã0 devendo -esse numere ser i:11fe-
ri0r a 'quatro .por · Estado." 

Pelo seguint'e: 

Paragra"Pho u:nico . O niu,m.er·o de Dep:ii:tados -ser.á •determ4nado pGr ·lei em 
proporção· '(l!,Ue não ex-cederá ode um por cento e cin-coent-a mil .l:labitant'es, não 
devend0 o numero de Deputados ser inferior a -seis por Estado, .e nã;o se po-
dendo d.irninuir a representaçã0 .aictuwl dos Estados e do Districto Federal. 

Sala das sessões, em 12 de Agost.0 de 1925. - Arma:1'lldo B1ir1amaqui. · -
Oa1'Valho Neto . ..:.__ AdolphG Konàer. - Plinio .()asado. - ~aptista Bitte.ncou.r.t. 
- Genti'l Tavares. - 11.Zberico de .il!oraes. - Wencesz.á-o E'Scobat·. - N'l!lgueira 
Penido. - Pliwio ·Mttrqiues. - F'erreira Lima. - Pinto da Rocha. - Q.legario 
Pinto. - Eurico Valle. - Ephigenio de Salles. - Annibal de Toledo. -
Alves de Castro. - João Luiz Ferreira . - Bento de Miranda. - Vicente Pi-
ragibe. - Georgina Avelino. - Tavares OavaZoonti. - Nelson Catuqida . ~ 
Prado Lopes. - Adolvho Bergaviini, para os effeitos do art. 8° do Regimento. 
- José Lino . - Faria Souto. - Sá Filho, com restricção. - Ayres da Silva. 
- Bethencou1·t da Silva Filho. - Dorval Porto. -- Lindolpho Pessoa. - Fa-
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bio Barreto. - A. Monteiro de Souza. - Eiiclides 111'alta. - ·Pedro Costa. -
Francisco Valladares. - Albuqu erqiie Liborio. - Costa Ribeiro. - Baptista 
Luzardo . - Pedro Borges. - Alcides Bahia. - Elyseu Guilherme. - Domin-
gos Barbosa. - Paulo Maranhão. - Cesario de Mello. - Manoel Satyro. -
J. J. Eernardes Sobriraho. - Martins Franco. - Carlos Pessôa. - Arthur 
Lemos. - M. Rodrigues Machado. ~ Geraldo Vianna. - Heitor de Souza. 
- Pinheiro Junior. - Alberto Maranhão. - Lyra Castro. - Pessôa de Quei-
roz. - Pereira Leite. - Maria Domin.ques. - Raul Machado. - Severiano 
Marques. - Thomaz Accioly. - Juvenal Lamartine. - Antunes .Maoiel. -
Lafaiiette Critz. - Chermont de Miranda. - F. Solano da Cunha. - Agam-
menon de Magalhães·. - Magalhães de Almeida. , - Oscar Loureiro. 

l;JMENDJ\ N. 4 

Art. 34, n. 23, da Constituição: legislar sobre o direito civil, commercial 
e crimina:l da Republica, e o processual da Justiça Federal. 

Emenda a este artigo: 

23 - Legislar sobre o direito civil, commer?ial, criminal e processual · da 
Republica, sem prejuízo da competencia dos Estados para organizarem seus 
respectivos poderes judiciarios. 

Rio, 11 de Agosto de 1925. - 1Vencesláo Escobar. - A. Pinto da Rocha, 
~; E.lyseu Gitilherme. - A ugiisto 4e Lima. - Alberico de M oraes. - Plinio 
Casado. - Arth1tr Collares Morein;i. - Vicente Piragibe. - Tavares Caval-
canti .. - Solano da Cunha. - Sá filho . - Albuquerque Liborio. - Thomaz 

.. .Lf.ccio·ly. - Manoel Sa'tyro. - Ah?es de Castro. - Homero Pires. - Wan-
derley de Pinho. - Agammenon de Magalhães, com restricções - Joaquim 
de Salles. - Theodomiro Santiagç. - R. Berbert de Castro. ~ Baptista 
Bittencourt. - Rodrigues da Costa. - Simões Filho. -:- .E .phigeniio de 
Salles. - Plinio Marques. - Pinheiro Jwnior. - Carvalho Neto. - Baptista 
Luzardo. - Adolpho Bergamini, para os effeitos do art. 8°, § 1º, do Regimento. 
- . Azeveitó Lima .. - Bethencourt qa Silva Filho. - Costa Ribeiro. - Fidelis 
Reis. - Nogueira Penido . - Cher mont de Miranda . - Antunes Maciel. -
J . Lamartine. .Martins Franco. - Olegario Pinto. - Lafayette GJruz. -
Pires do Rio . - Gentil Tavares. ~-Domingos Barbosa. - Alberto Maranhão . 

. - ·Moreira da Rocha .. - Pereira L13ite. - Cesario de Mello. - M. Rodrigues 

.Machadd - ·uba.Zdino de Assis. - .- Rego Barros. - Maria Dom;i,ngues. -
· Bianor .de Medeiros. - Daniel de M ello. - Gonçalves Ferreira. - Manoel 
Fulgencio . - Hermenegildo Firm,eza . - Valais de Castro. 

N. 5 ww 

Art. 35, ns : 3 .e 4, substitua-se: 

3.0 Prover á orienta ção nacionfll do ê·nsino primar'io e regular e democra-
tizar o ensino secundario, dirigidos e custeados pelos Estados, mediante o 
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:fundo de educação creado por leis especiaes, aju dando o desenvolvimento 
delles em todo o territorio do paiz onde se .mostJ?em deficientes. 

4.° Fiscal izar o ·ensino profissional primaria dos artifices e operarias, 
o ensino profissional secundario das profissões liberaes, o ensino technico su-
perior e o ensino superior scientifico e litterario d:irigdos e custeados pelos 
Estados, pelos muncipios ou por associações privadas idoneas. 

Sala das sessões, 2 de Agosto de 1925. - Afranfo Peixoto. - Braz do 
.A1naral. - Tavares Cavalcanti. - Fiel Font~s. - Franoisco Rocha. -
Vicente Piragibe. - Olcgario P into. - Ayres da Silva. - Carlos Pessôa. 
- Carvalho Netto. - Homero Pires. - Baptista Bittencoiwt. - Gentil 
Tavares. - Pacheco Mendes . - J. La1nartine. - Alves de Castro. - Si-
mões Filho. - R. Berbert de Castro . - Ag·a?nenvnon ·de Magalhães . - Costq, 
Ribeiro. - Ubalclino de Assis . - Pedro Borges. - Francisco Valladeres. 
- Pires elo Rio . - Nogiieira P eniclo. - Galdino Filhó. - Plinio Marqiies. -
Heito1· P enteaelo. - Rego . Barros. - Gonçalves Ferreira . - Eiwlydes Malta. 
- Paulino ele Souza. - Wanderley de Pinho. - Pinto da, Rocha. - Pereira 
Leite. - Raul Mkichaclo. - J. Magalhães de Al1neida . - J. J. B erna,rdes 
Bobrinho. - Alfredo Ruy . - ]1arcolino Barros. - Nelson CatU?ida. -
Pessôa de Qiieiroz. - Thoniaz Accioly. - Cesario de Mell o . - Annando Biir-
Zamaqui. -- Meira J imior. - Olavo Egyelio. - Paii lo Maranhão . - Chermont 
àe Miranda. - Ephigenio de Salles . - Dorval Porto. - João Santos. -
.Monteiro de Souza. - Cesar Vergiieiro. - Limdolpho Pessôci. - Alcides 
Bahia. - .Alberto Maranhão. - Fidelis Reis. - Rodrigiies i11achado . -
Domingos Barbosa. - .Annibal de Toledo. - Fabio BMreto. - Bocayuva 
Cunha. - Eiwico VaUe . - Bento de jjftranda . - Adolpho Berganilni. -
Ferreira Li1na. 

Justificação 

"Quiconque a passé pâr ll'écdle p.r-imai-re sait qu'en e lle se f.orm ·~ inex-
orablement l'avenir d'une nation ou d'une race . Sur elle, et sur elle seule, 
tout se constr.uit ou se transforme, car elle commànde non seulement les 
prejugés, mais le gout et les moeurs du peupJ.e. Elle fabrique le "mi'lieu" 
en dehors de quoi n'existent ni resonance ni signification sociale. Une nation 
a le cadre que lui forme son armée; la solidité que lui assurent ses finances, 
les chances que lui prepare son école .". - Lucien Romier. 

A. instrucção primaria é o postulado da democracia, governo do povo, pelo 
povo, e para o povo . 

Por isso, ella deve ser gratuita e obrigatoria. E' a condição mesma da 
existencia de uma Nação moderna. O seu primeiro caracter político deve ser, 
pclis, "nacional". 

O nosso ideal é ter uma escola unica, disseminada, profusa, usina "em 
série" da formação dos "mesmos brasileiros, educados e cultos, e não, como 
agora, diversos pela alma e pela capacidade, isolados nos seus confinamentos 
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rE:gionaes, nortistas e gauchos, litoraneos e sertanejos, nordestinos e sulistas, 
Brasil que se desagrega, porque a educação fundamental não pôde fazer bra-
sileiros, mas cidadãos de pequenas "patrias" provincianas. 

Si o Brasil não se pôde desinfectar da formação dos b 1·asileiros, cumpre 
que a União oriento e dirija, espiritu a lmente, ao menos, a educação funda-
mental. Assim fazem os m aiores paizes do mundo, a Inglaterra, a França, a 
Allemanha. A nossa Constituição de 1824 assim o quiz. Nestes t r inta e tantos-
a•nnos de regimen republicano, todos ·os nossos const;tuciruiaili:stas· vêm queren-
do enterpre tar o texto <da Ccmst<ituição de 1891 para permLttir a interve nção fe-
deraJ, junto dos E s t ados, parcos ou descuidados. E', pois, uma necessidade "na-
cional". Ella se realizará principalmente com uma escola normal s uperior, 
fundada pela União da Capital do paiz, viveiro dos futuros professores de 
todos os gymnasios e liceus secundarios e de todas as escolas normaes, pri-
marias e secundarias do Brasil, onde, até agora, infelizmente, se ensina ainda 
sem se ter apr endido a ensinar. 

A unidade espiritual e n acional do ensino publiéo v irá principalmente dah_i-. 
o endereço naciona l estará incluído em alcance pedagogico. 
O f u ndo de educação é o que dá segurança e prosperidade á ins trilcção 

popular nos Estados Unidos da America: a Argentina o imitou. Chega Z1 

nossa vez. Creado o fundo de educação - que liber tará a instrucção popular· 
das crises periodicas ou constantes dos erarios publicas - por leis especiaeSo 
dos Estados, fundarão estes suas' escolas, formarão os seus professores pr:. 
marias, custearão o seu ensino; a União dará, apenas, e é tudo, a direcçãv 
geral, soccorrendo aonde haja defficiencia de meios, remissão ou mão endereço 
educativo. 

• O ensino secundario, que culFva, f unccionalme.nte, a personalidade or1'a -
nica ment e formada pela escola Pfimaria, concluirá essa obra de mentalidade 
brasileira, que nos é essen cial - n ão pôde deixar de sei· dirigida pela Uniãú, 
,,mbo.ra custel).do .pelos Estados. Elle deve, porém, ser democratizado, posto 
ao alcance do povo, dos mais aptos alumn os pobres, <las escolas primarias, 
para ir fazendo a selecção dos co~np.etentes e .não, como agora, a selecção dos 
incapazes afortunados : proverão ~s bolsas escolares creadas por leis espedaes .. 

Os outms ensinos, profission;il, technico, superior de sciencias e lettras, 
·podem ser da União, do Estado, dp Municipio; de associações privadas idoneas, 
uma vez que fiscaliza dos pela União. 

Nos Estados Unidos quasi tqdas as. universidades são privadas; raríssi-
mas, e não as mais afamadas, per tencem ao Estado. No Brasil já ha institui-
ções dos Estados que se impõem á admiração, tal a Escola Polytechnica de 
São Paulo. A Universidade do Paraná tende a ser uma r ealidade, emquanto 
l!o do Rio de Janeiro é apenas nominal. O estimulo, entre os. Estados, fará se 
complete mais depressa esse quadro da instrucção profissional, technica, scien-
tifica e litteraria . 

A Uniã o fiscalizará essa evolµção, sem as intervenções periodicas das re-
formas, que visam principalmente o professorado do R io de J aneiro, esquecido-
º dos Estados, isto ê, esquecido p paiz. 
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Estas emenaas perrriittirão cuidar-se da formação "nacional" dos brasi-
leiros, e estimularão a se fazer ou completar o quadro educativo de toqos os 
-nossos patricios, segundo as necessidades regionaes. Serão servidos todos os 
recantos de nossa terra, servido primeiramente o Brasil. 

N. 6 

O art. 51 da Constituição da Republica está assim expresso: 

"Art. 51. Os Ministros de Estado não poderão comparecer ás sessões do 
0ongresso, e só se communicarão com elle por escripto, ou, pessoalmente, em 
conferencias. com as commissões das Camaras. 

Os relato1·ios annuaes dos Ministros serão dirigidos ao Presidente da R~
publica e distribuídos por todos os membro>< do Congresso." 

Substitua-se o art. 51, pelo seguinte: 

Art . 51. Os Ministros ele Estado comparecerão ás sessões do Congresso 
quando a maioria de qualq uer das Camaras o reclamar, ou quando o Pre-
sidente da Republica solicitar de uma dellas para isso permissão, que só pôde 
ser recusada pelo mesmo nun1ero de votos. 

Os relatorios annu aes dos Min istros serão dirigidos ao Presidente d:;i, Re-
publica e distribuidos por todos os membros do Congresso. 

Sala das sessões, 4 de Agosto de 1925. - Antunes Maciel. - Pinto ·da 
Rocha. - Domingos Barbosa. - Raibl Machado. - João de Faria. -

· J. Meira Junior . - Fabio Barreto. - Al·ves de Castro. - Jtivenal Lamar-
tine. - Dorv.al Porto. - Carvalho Neto. - Plinio Casado. - Octavio Man-
gabeira. - Alfredo Riiy . - J. Mangabeira. - Baptista Lmtardo . - Wen-
cesláo Escobar. - Lafayette Criiz. - Basilio de :Magalhães. - Arthiir 
Collares More·ira. - Vicente Piragibe. - Plinio Marqiies . .-- Bento de Mi-
rcinda. - Gilberto Amado. - Gentil Tavares. - Eitrico VaUe. - Ephigenio 
ele Salles. - B ethencoiwt Filho . - Sá Filho. - Frcincisco Vallaclares. -
Fie! Fontes . - Simões Filho. - Ar·manào Bwrla1naqiii. - M . Roàr·igites 
Machado. ·:__ Bciptista Bittencourt. - P essôa de Qiieiroz. - Pacheco Mendes. 
- F. Sola no da Ciinha. - J . Pires do Rio . - Annibal de Toleelo. - P ereira 
L e·ite. - Peelro Costa. - Marcolino Barreto. - Francisco Rocha. - Al-
cides Bahi a - Tavares Cavalcanti. - H er menegildo Firmeza . - Ayres da 
Silv a. - Wanderley de Pinho. - Olegario Pinto. - Homero P ires . - Al-
biiquerqiie Liborio . - Cesarfo ele Mello. - Marcolino ele Barros. - B erbert 
de Castro . - Eiiclyeles llialta. - Aiistregesilo. - Alberto Maranhão . - Ni-
canor Nasci•mento . - Elyscu Guilherme. -- Lyra Castro. - Emilio Jardim. 

Mor eirça. da Rocha. - Joaqui1n de Sallcs. 
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N . 7 

Sub-emenda ' á emenda n. 57, da proposta de revisão constitucional: 

Accrescentem-se, á letra d, do paragrapho unico do art. 63 as seguintes 
palavras: "com as suas respectivas funcções es])€cificas" . 

I sto posto, redija-se do seguinte modo a lettra: 

d) a independen cia e harmonia dos poderes com as su as respectivas fun-
cções especificas. 

·Sala das sessões, 7 de Agosto de 1925. - Plinio CaS<aclo. - Adolpho Ber-
gamini. - Rodrigues Machado. - Fcibio Barreto. - Alberico de 111oraes. 
- Dorval Porto. - Bethencoiwt da Silva. - Raul de Faria. - Augusto de 
Linia - Antunes Maciel. - J. J. Bernardes Sobrinho. - Cesario de MelÍO. 

T.avares Cavalcanti. - Elyseu Gui lherme. - Aga1ne11.,,non de Magalhães. 
· - Pedro Borges. - Lindolvho Pessôa .. - Emi.lio Jardi?n . - Euclides Malta. 

- Monteiro de Souza. - Alberto Maranhão. - Leovoldino de Oliveira. -
Pinto ela Rocha. - Lafayette Cruz. - Vicente Pvragibe. - Solano da Cunha. 
- Wencesláo Escobar. - Honorcito Alves. - Plínio Marques .. - Alves de 
Castro. - Gentil Tavares. - Sá Filho. - Pessôa àe Queirnz. - Honiero 
Pires. - Arthitr Collares 111orf ira. - Domingos Barbosa . - Augiisto Glo'-
ria. - Francisco Vallaclares. - Bento Miranda . - Alóides Bahia. - Ba-

. silio ile Magalhães. - Baptistq Bittencoiirt. - Fiel Fontes. - Albuquerqii~ 
Liborio. - Wande1'ley Pinho . -.- Bavt·ista Liizarào . - Simões Filho. - João 
Lisboa . - Marcolino Barros . - .- 111agalhcies àe Almeida. - Joaqiiim de Salles. 

· - Fidelis Reis . -,... Alfredo R ·1iy. - Valdo11ii?·o de Magalhcies. --, Olegario 
~Pinto. - .A.yres da Silv_a. - Annibal Toledo. - Hermenegildo Finneza. -
Eurico Valle . - Nogueira Peni(lo. - Pinheiro Junior. - Rodrigues da Gosta. 
- José Liti10. - Jocio d.e Faria. - Berbert de Castro. ~ Ephiuenio de 

. Salles. 

D fsvosições citadas 

Art. 63 da Constituição F\)deral: 

"Cada Estado . reger-se-ha pela Constituição e ' Pelas leis que adaptar, 
respeitados os principias cons~ituci•maes da União." 

Emenda n. 57, da proposta: 

"Accre5cente-se ao art. 63 da Constituição o seguinte: 
Paragrapho unico. São, para esse effeito, principias constitucionaes da 

União: 
a) fórma republicana; 
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b) o regimen representativo; 
e) ó governo presidencial; 
d) a independencia e harmonia dos poderes; 
e) a temporariedade das funcções electivas e a responsabilidade dos fun-

cionarias; 
f) a autonomia dos municipios; 
g) a capacidade para ser eieitor ou elegivel nos termos da Constituição; 
h) u m regimen eleitoral que permitta a representação das minorias; 
i) a inamovibilidade e vitaliciedade dos magistrados e a irreductibHidade 

dos seus vencimentos; 
j) os direitos politicos e individuaes assegurados pela Constituição; 
k) a não reeleição dos Presidentes e Governadores; 
l) a possibilidade de reforma constitucional e a competencia do Poder Le-

g·islativo pa;ra decretai-a." 

N. 8 

~rt. n. 68 - Substitua-se pelo seguinte: 

Art .. n. 68. Os Estados organizarão os municipios, assegurando-lhes a 
autonomia em tudo quanto fõr de seu peculiar interesse, respeitado o prin-
cipio da electividade dos seus. . poder-es, podendo, porém, nessa organização: 

a) autorizar recurso do reconhecimento de poderes das autoridades mu-
nicipaes, excepto para o Poder Executivo; 

b) dar ao Poder -Legislativo competencia para annullar os actos e as de-
liberações que ferirem a Constituição da Republica e a do Estado, as leis fe-
deraes e as estaduaes, e os direitos de outros rµun'icipios; 

e) crear um regímen especial . para .o m u nicípio, capital de Estado, porto 
importante ou estação sanitaria que demandar obras especiaes para esse fim; 

d) intervir directamente na administração do município insolve·nte, até 
que a situação financeira se normalize, e na do que demandar grandes obras 
de saneamento á custa dos cofres do Estado, até que ellas estejam concluídas 
e liquidadas as suas responsabilidades. 

Sala dias sessões da Camarn dos Deputados, 10 de <Agosto de 1925. -
Chermont de JJiiranda. - Pere·ira Leirte, para ·º a.poiamento. - J11ario Do-
rningues. - Gostei Ribeiro. - Lyra Castro. - E1trico Valle. - Paiilo JJ1 a-
1:anhão. - José Lino. - Ephigenio ele Salles. - Bethencoiirt da Silva,. 
Ferreira Lirna. - Carvalho Netto. - Gentil Tavares. - W. Escoba1·. -
Dorval Porto. - Plinio J11a·rques. - Alcides Bahia. - Nogneira Penido. -
M. Rodrigiies 1J1<J1Chado. - Hermenegildo l~irmeza . - Arthiir Collares JJ1o-
reira. - Joaqii'irn de Scilles. - Cesario de Mello. - A. Monteiro de Souza. -
Pedro Borges. - Nicnnor Nasc·imento. -:-- Raul 1l1achado. ~Natalício úani-
boim. - Euclydes J11alta. - Joaqiiim Baneleira. - P edro Costa. - Sá Filho, 
com restricções. - Antunes i11aciel, - Konder. - Thomaz AcC'ioly. ·- Va-
lqis de Castro. - Plinio Casado. - Adolpho Berg.amini, para os effeitos do 
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art. 8º, § 1º, do Regimento. - Vicente P i rag·ibe. - Ho·norato Alves . - A.fra-
nio Peixoto. - Pires do Rio. - Olegario Pinto. - Nelson Catunda. - Alves 
de Castro. - Martins Franco. - João Lis.boa. - Walclo1niro de Magalhães. 
- Ayres da Silva . - Baptista Bittencoiirt. - José Borvifacio. - Wander?B:il 
Pinho . - E. Cimha. - Fidelis Reis. 

N. 9 

Ao § 6° do art. 72: 

Substitua-se : 

§ 6.° Comquanto leigo, o en sino com caracter obrigatorio, ministrado nas 
escolas officiaes, não exclue das mesmas o ensino religioso facultativo. 

Sala das sessões, 8 de Agosto de .1925 . - Plinio Marques. - Valois de 
Castro . - Dorval Porto. - Linclolvho Pessôa . - Eiirico Valle . - Antnnes 
JJiaciel - Baptista B -lttencourt. - Vicente P iragibe. - M . Rodrig4ies M'a-
cha.do. - Alberico de Moraes . - Domingos Barbosa. - Bethencowrt ela Silva 
FUho. - N . Cambo.im·. - I1 eitor Penteado . ·- J oaqui1n de Salles . - Fran-
.cisco Rocha. - Sá Filho. ·- A1·thur Collares Moreira . - .A;Z·buqnerqiie Libo-
rio. - Plinio Casado. -~ Georgino 1 Avelino . . --,-,. ·Octavio .Mangabeira. - li1o-
reilra da Rocha. - :Martins Frane-0. - J .• T. B ernardes Sobrinho . ·- Nelson 
de Senna. - Gentil Tavares. - Piziheiro Junior. - Olegario Pinto. - Pinto 
da Rocha . - J. Meira Junior. - piunor ele Medeiros. - J. Mangabeira. -
.Jocio Santos . ~ Armando Burlamuçiui. - R. Berb3rt ·de Castro . - A.nnibal 
de Toledo. - José BonifaCio. - Alves de Castro .. - Ayr es da Si lva . - Thiers 
Cardoso. - Manoel Satyro. - Agq.mmenon .de Magalhães . - Alcides Bahia. 
- Pacheco Mendes. ·- Cher-niont q.e Miranda. - Pi1-es ·do Rio. ·- Nogueira 
iPenido . - .Alberto Maranhão. - Pessôa de Queiroz - Ferreira L ima . -
Raiil de Faria. - Wenceslaii Escobar. - Thoniaz A.ccioly. - Fiel Fontes . -
Ehirides Cunhei. - Pedro Costa. - ·Rego Barros. - Mugalhães de Almeida . 

Oscar Loureiro . - Simões Filho. - Garibaldi de 111ello . - Homero P ires. 
- Wanderley de Pinho. - José IA1io . - A iigusto de Li1na. - P ereiria Leite. 
- Francisco P eixoto. - E1nilio Jarclvm. - Aiigiisto Gloria. - Carvalho 
Netto . - João Lisbou. - Lafaye'tte Criiz . -- Joaqiii;m de lliello . - Tavares 
Cavalcanti . - Gonçalves Ferreira. - Theodomiro Santiago. - Ephigenio 
de Salles . - Rodrigues da Costa. - Fiel Fontes . - Francisco Camvos. -
Vbq.lclino de Assis. - Euclydes MaltaL 

N. 10 

Substitua-se o § 7° do art. 72, pelo seguinte : 

§. .7.? Comque,nto reconheça que a da Igreja Catholica é a religião do 
povo ·brasileiro, em s ua quasi totalidade, nenhum culto ou igreja gosará de 
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-subv·en ção offlcia l, nem terâ r elações de depndencia ou a llia n ça com o GO· 
. verno da União, ou os dos E st a dos . 

Sala elas sessões, 8 de Agosto de 192 5. - P z.inio ll!larqiies . - L ndolp ho 
.Pessôa. - Eurico Valle. - Bicmor de Medeir os . - Dor val P orto. - Baptista 
B ittenco1irt . - Antnnes Maciel. - D01ningos Barbosa . - Vicente Piragibe . 

1 J osé B onifacio. - Alberico de M oraes . - !JII. R oelrigiies ]{achado . - N . 
-Cant.boini . - J oaqnini de Salles. - Francisco R ocha. - Sá Filho . - No-
p u eira Penido . - A r t lw.r Collar es llforeira . - Alb1.tquer qne Liborio . - Plin i o 
Ca sa.elo . - Georg i n a Aveli no. - 1vfarti ns Franco . - J. J. B ernardes So'-
brinho. - Bethenco1wt ela Silv a Filho. - O legaria P in to . - Anncindo B nrla -
niaqn i . - R . Berbert ele Cas·tr o . - Annibal B, ele T oleelo . - Ferre·ira Linia. 

·___:, Gonçalves Fer reira . - Wenceslai i Escobar, para os effeitos do § 1° do 
art. 8º. - Heitor P enteaclo . - Gentil T rivares . - Ephigenio de Balles. -
Bit.rides Cunha. - Homero Pires . - Angiisto ele L ima . - Wanderley e?e 
Pinho. - Ubalelino ele Assis . - Pinheiro Jiinior. - Rego B arros . - P e-
~·eira Leite. - .Pessôa ele Queiroz. - Thiers Careloso . - Chermont ele llli -
.randei . - Lllcides Bahia . - Manoel Satyr o . - Thomaz Accioly . - Al.ves de 
Castro . - Ayres ela Silva . - Pires elo Rio - Val ais ele Cas·tro . - F ie l 
Pontes . - Simões Filho . - Ccirvalho Net'to . - Pinto ela Rocha . - Leifayette 
.(Jru.r• . - Cesar'i.o ele Mello . - .ellllerto !11arcmhão .. - .Aganimenon ele .Maga-
.lhcíes. - lllagcilhões ele .tll11ieiela. - Oscar Loiireiro . - J ocío Li.slloa . - P e-
clro Costa. - 0.d.clolph9 Koncler . - Garibalcz.i ele 1l![ello . - J osé I Ano . ~ Ta.-
vares Cavalcanti. - Raiil ele Faria . - Francisco P eixoto . - Aiignsto Glo-
1·ia . - Ent-ilio J arcliin. Theoeloniiro Santiago. - Rodrigues ela Costa . -
E1iclydes Malta. 

N . 11 

Substitua -se o § 29 do art. .72 da Constituição, pelo seguinte : 

§ 29, Os é1ue allegarem motivo de c'rença religiosa com o fim de se isen-
tarem de qualquer onus que as leis da Rep.ublica imponham aos cidadãos e -os 
<1ue acceitarem titules de nobreza, perderão todos os direitos politicos. 

Salão das sessões, 12 de "<\.gosto de 1925 . - Gilber·to Amado. - Eurico 
'Val7e. - Tavares Cava.lcanti . - Domingos Barbosa. - P edro Borges. -
.Lyrn Castro . - Dorva l Porto . - Arniaiulo Burlmnciqni. - 1'Ieira J ·imior . -
Annibnl ele Toleelo. - Wencesláo Escobar . - E 7yseu Gitilhenne . - O le-
garia Pinto. - Ayres dei Si/.va . - Severian o llfor qiies . - João Santos , -
TVanclerlev ele P inho. - Homero P i r es . - .tll berico de !11or aes. - A.do lv ho 
.Ifonele1• . - 'l' hoinaz .A ccio ly . - Cesar ele Ver g·ueir o. - J . L ainar t-i;ne. -
.J ocío Mang·alleira .. - Frcincisco Rocha . - F'nm cisco Canipos . - .ildolv ho 
Bergainini, para os effeitos do art . 8°, § 1.0 ~ Baptista Bit tencoiirt. - Pinto 
da Rachei . - UbaleUno ele Ass-is. - B avt.is·ta Liizarelo . - Fer reira Lima .; 

·- J ocío Lisbôn . - Pessôa ele Qnei roz . - H onorcito A lves. - - Carlos Pessôa. 
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- Geraldo -Vianna. - Aganvnienon de Magalhães. - Plínio J11nrqiies. -
Fabio Barreto. - Bethencourt da Silva Filho. - Bernardes So·b1'inho. -
Aiimisto de Linia. - Carvalho Netto. - Vicente Pvragibe. - Paiilo llia-
ranhão. - Rego Barros. - Mrcolino de Barros. - Gonçalves Ferreira. 
- Pires do Rio. - l11a1'io Domin.c;iies. - Basílio de Mag,alhães. - José Braz •. 

Joaquini de Sanes. - Hermenegildo Firmeza .. - Simões Filho. 

N. 12 

Ao art. 72, accrescente-se o seguinte paragrapho: 

§ 37. Será obrigatorio o ensino primario, competindo quer á União queF 
a 0s Estados a decretação de medidas compulsorias. 

Sala das sessões, 12 de Agosto de 1925. - Tavares Cavalcanti. - J. La-
martine. - Carlos Pessôa. - Boca.yuva Ciin l l;(I,, - Rodrigues Machado. -'-., 
.Raul Machado. - Eurico Valle. - Paiilo Maranhão. - Nelson de Senna. -
João Santos. - Olegario Pinto. - Nelson Catunda. - Ayres da Si lva. - Al-
ves de Castro. - N. Camboim.. - Pedro Borges. - Bernardes Sobrinho. -
José Bonifacfo. - Annando Burlamaqui. - Rego Barros . - Francisco Pe·i-
i:oto. - Berbert de Castro .. - Plini? Marqit.es. - Alcicles Bahia. - Homero 
Pires. - Fiel Fontes. - Gentil Tavares. - Gilberto Amado. - Odtavfo· 

· Mwn,gabeira. - Raul de Fai'ia. - Oliveira Botelho. - Francisco Rocha. 
'--- Domingos B.arbosa. - Braz do A1naral. - Geraldo Vianna. - Manoel" 
Fulgencio. - Costa R ·ibeiro. ,__ Heftor de Souza. - João Lisboa. - Pint0> 
da Rocha. - j)!Jario Domingues. ,..-- A.iigusto Gloria . - A. KonrZer. - Afra-
nio Peixoto. - Emílio ·Jardim. - ,Aiistregesilo . - Wenceslau Es<>obar . -
Baptista Bittencour t. - Arthu1· Col!ares Moreira. - Severiano 111arques. -
1J'i.delis Reis. - Joaqitini de Salles. -- Americo Peixoto. - Vicente Piragibe. 
- Bethencou.rt da S·ilHi Filho. - Lyra Castro. - Ces'ftr de Magalhães. -
Evhigenio de Salles. - Oscar Loiirêvm. - Joq1ii1n de Mello. - Carvalh0>· 
Netto. - Annibal de Toledo. - Fonseca Hermes. - Ubaldimo de Assis. --
Pessôa de Que'iro.z. - João l11angapeira . - Pires do Rio. - Agamemnon 
ele Magalhães. - Honorato Alves. 

N. 13 

Art. Os funccionarios civi~ e militares de terra e mar que . exerce-
r em mandatos legislativos não poderão ser promovidos, ou ter accesso noS' 
r espectivos cargos, contar tempo e accumular vencimentos emquanto durar-
º mandato. 

Sala das sessoos, 12 de Agosto de ·1925. - Fidelis Reis. - J. Lamartine. 
Gonçal·ves Ferreira. - Georgino ·4Í'l:elino. - Eiiclydes Maltci. - Garibald1· 

de Mello. - Valdomiro de Magalhães. - Chermont de Mirancla. - Ayres-
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de1 Sil',a. - 1'hornaz Acciol.y. - Aelolvho Konder. - Gesario de Mello. -
Ann:bal de Toledo. - Eitrico Valle. - Ferreira Li?na. - .tHbiiquerque Li-
borio • ..__Paulo Maranhão. - Raul de Faria. - Dorval Porto, - Ephigen·io 
de Salles. - Pereira Leite. - Fremcisco Peixoto. - Antimes Maciel. -
Nelson Gatunda. - Tavares Gavalcanti. - Bianor de Medeh"os. - Daniel 
ele Mello. - Gentil Tavares. - E?niUo Jardim. 1-- João de Faria. - •Mar-
tins Franco. - Basfüo de Magalhães. - A. Pinto da Rocha. - Fiel Fontes. 
- Vicente Piragibe. - Alberico de llforaes. - Carvalho Ne.tto. - Olegario 
Pinto. - José Lino. - Wen'ceslaii Escobar. - Rego Barros. - M. Rodri-
gues J'irlachado . - Sá Filho. - Pedro Gosta. - Solano da Cunha. - Gilberto 
Amado. - Plínio .Marqiies. - Oscar Lowre·i.ro. - Mario Domingues. - Si -
?11.ões JPilho. - Natalício Gamboimi. - José Boni/acio. - Ubaldino de Assis. 
- Plínio Casado. - Bethencourt da S'ilva Filho. - Alves de Castro. - Ho-
mero Pires. - Wanderley Pinho. - Baeta Neves. - Pir~s do Rio·. - Pedro 
Borges. Nelson de Sennei. - João Lisooa. - Honorato Alves. 

N .. 14 

Art. ·Os funccionarios ou empregados publicos, effectivos, que conta-
rem dez ou mais annos de serviço publico federal, só poderão ser destituídos 
dos seus cargos em virtud·e de sentença judicial ou mediante processo admi-
nistrativo. 

A emenda reproduz a legislação ora em vigot· (art. 125 da lei n, 2. 824, 
q.e 5 de Janeiro de 1915). - Nogiieira Pen ido . - Bethencourt da Silva Filh o. 

Paulo 111aranhão. - Nicanor Nascimento . - Oscar Loiireiro. - A. Ber-
ga1nini. - Alberico de J'irloraes. - Euclyeles llialta. - Gherm.ont de J'ir1'iranda. 
- Alcides Bahia. - Dorval Porto. - Gosta Ribeiro. - Plínio J'irlarques. -
Thornaz Accioly. - TVanderley Pinho. _.Pereira Leite. - Solano ela Ciinha. 
- Alfredo Ruy. - Gentil Tavares. - Joaqiiini Bandeira. - Martins Franco. 
- Ayres da Silva. - Mario Do·rningues. - Olegario Pinho . - Nelson Ga-· 
tiinda. - Pedro Borges. - Tavares Gwi;alcanti. - Albuquerque Liborio. -
N. Gamboim. - Simões Filho . - Plínio Casado. - Anniba.l de Toleelo. -
João Santos. - W Escobar. - Pinto da Rocha. - Lafayette Cruz. - A l -
berto 111aranhão .. - Pacheco Meneies. - R ego Barros. - Homero Pires. -
Vicente Piragibe. - Sá Filho. - Valoi s de Castro. - 111'. Rodri gues M a-
chaelo. - 1lionteiro ele Soiiza. - Evhig eni o ele Salles . - Afranio Peixoto. 
- Gonçalves 'Ferreira. - Daniel de J'irlello. - Bianor de M edeiros. - Alves 
de Gasti·o. - Oarveilho Netto . - E. Gun ha. 

Ant. 74 da Co.nstítuição - As pate·ntes, postos e Ps cargos inamoviveis 
são garantidos em toda a sua plenitude. 
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N. 15 

Substih1a-se o art. 75., pelo seguinte : 

Art. A aposentadoria só poderá ser dacla aos funccionar!os publicos 
que, tendo mais· de dez annos de servfç;o á União, se tornarem invalidos ou te-
nham completado setenta annos de idade. 

· Paragrapho unico. Nenhuma aposentadoria ou reforma será concedida ·com 
vencimentos superiores aos do cargo ·ou posto effectivo .. 

. A emenda mantém o statii qiio em materia de aposentadoria, que se acha 
.Perfeitamente regulada no art. 75 da Constituição Federal e leis ns·. 117, de 
4 de Novembro de 1892, e .2. 919, de 31 de Dezembro de 1014, art. 121. - No.-
g neira Penido. - Bethenconrt clei Sil-z;a Filho. - Nicanor Nasci?nento. - Gen-
t il Tavares. - Oscar Loiirevro. - Chennont ele jjf'irancla· - .tllcicles Bahia. -
Dorval Po1:to. - Gosta Ribeiro. - So lemo ela Cunha. - Thonwz Accioly. -
Pereira Leite. - Ma1·tins Franco. - N elson Gatune~a . - Ayres dg, Silva. -
Tavares Gavalcanti. - Pedro Borg es. - N. Gamboi ni . - Alberico ele Mareies. 
- Olegario Pinto. - Euclyeles Malta . - Ferreira Lima·. - A. Berga1nini. 
Paiilo Maranhão. -- Rego Barros. - Lafayette Griiz . - Vicente Piragibe. -
T,V anclerley Pinho. - Ubalelino 1ze A.ssis. - Plínio 1l1Iarqiies . - Bianoi· ele 
Medeiros . - Homero Pires . - Sq Filho, com restricções . - Gesario de jjl[ello. 
- 1liario D01ningiies - Joaqiii?n B;a.ncleira . - A.lberto Mmynhão. - W. Esco -
bar. - Valais de Castro. - Fiel Fontes . - Bavtista Bittenconrt. - Ro'ciri-
g iies Machado. - Ephigenio ele Salles . - 3'Ionteiro de Sonza . - Daniel de 
.lliello. - Afranio Peixo'to. - Gonçalv es Ferreira. - A. Konder. - Joã'J 
.ffontos. - Carvalho Netto. - Akes de Castro. - _4.nnibal ele Toledo. - Plínio 
·Gasaclo. - Pinheiro Jiinior . - .tl1itiines Maciel. - Pacheco lllfendes. - Pinto 
.d a Rocha. - Eurides Gimha. 

Art. 75 ·da Constituição - A aposenta doria só poderá ser dada aos funccio -
narios publicos em caso de invalidez no se1·viço da Nação . ' 

N. 16 

'Onde convier, accrescentem-se os seguintes artigos: 

Art. Fica creado o Supremo Con selho da Nação, constituido pelo Pre-
siden te da Republica, Vice-Presidente da R epublica, Vice-Presidente do Senado, 
Presidente da Camara dos Deputados, Presidente do Supremo Tribunal ·Federal 
e por mais tres membros eleitos annual e respectivamente, por esérutinio se-

.1 
~ 
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ereto e maioria absoluta de votos, dentre seus pares; pelo Senado, Camara dos 
Deputados e Supren10 Tribuna l Federal . . 

Paragrapho - A eleição destes se procederá annual e simultaneame nte com 
as do Vice-Presidente do Senado, PresidentE: da Camara dos Deputados e Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal. 

Paragrapho - Por impedime,nto temporario de qualquer dos referidos mem-
bros do Supremo Conselho da Nação, funccionará um substituto, eleito, por es-
cruünio secreto e maioria absoluta de votos dos membros presentes do pro-
prio Supremo Conselho, devendo a escolha recahir indistinctamente em qual -
quei· dos Senadores, Deputados ou Ministros do Supremo TribuIJa l Federal, de 
aocõrdo com as funcções do subst!tuido. 

Paragrapho - Se o impedimento for do Vice-Presidente da Republica, a 
escolha pode1'á recahir indistinctamente em cfualquer dos membros do ·Se-
n ado, Camara dos Deputados ou Supremo Tribunal Federal. 

Art. . Serão considerados meh1bros honorarios do Sup~·emo Conselli.o 
da N ação, podendo assistir á:s suas reuniões, quando convocados pelo seu 
Presidente, dar sua opinião, sem direito ele voto,_ todos os cidadãos que ti-

. verem exerCido as· funcções ele Presidente e Vice-Presidelite da Hepublica. 
Art. · O Supremo Conselho da NaçEo se reunirá por convocaçfLo do ºPre-. . . 

si dente da R eptfolica ·ou por solicitação · üe qualquer dos seus membros effe-
ctivos, sob a presidencia daquene, toda vez que se tori1e necessario deliberar, 
quando não estiver reunido o Congresso Nacional, nos seguintes c~isos : 

a) para conceder licença ao President e e Vice-Presidente da Republica 
quando qualquer delles p1•ecisar sahir do territorio nacional. 

o) para autorizar o Presidente da R epublica a intervh' nos E stados, nos 
casos em que a Constituição o permitte; 

e) para auto·l'izar o Presidente da R epublica a declarar immediatamente a 
guerra no caso do art. 48, ns . 'te 8, da Constituição; 

d) para autorizar o Presidente da R epublica a decretar o estado de sitio, 
n a hypothese do art. 48, n. 15, da Constituição. 

Art .. E', porém, da exclusiva competencia do Supremo Conselho tla 
Naç'ão : 

rt) decretar a inconstitucionalidade de qualquer lei; 
o) s'uspender por tempo que determinar, com privação de todas ou de 

parte das vantagens do cargo°, aposen tar ou r eformar com as vantagens, 
quanto ao tempo de serviço, a todo e qulquer funccionario publico, civil ou 
militar, inclusive vitalicio e inamovivel, ou magstrado, cuja permanencia no 
cargo se torne prejudfcial á ordem e segurança publicas; 

e) suspender do exercicio, por t empo det·erminado ou p elo do mandato, 
com perda de vantag·ens e priv ilegias, a qualquer dos memb1·os elos poderes 
Legislativo ou Executiv o que, directa1nente, conconer para a perturba.ção 
da ordem e segurança p~bliCf\S; 

d) suspender pelo tempo que determinar, no todo ou parte, quaesquer 
vantagens pereebidas Çlos coftes publicas pelo aposentado ou reformado que 
directamente concorrer para a pei'.turbação da ordem e segurança publicas. 
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Art. As m edidas a que se r efere o artigo anterior serã o applicadas 
por m a ior ia absoluta dos votos dos membros ·effectivos do Supremo Conselh.; 
da Nação e sóm ente poder ã o ser por este r evogadas, com a mesma maioria 
de votos, depois de decorrido um anno de sua applicação e independem · de 
qualque t· a cção civil, ou criminal a que estiver sujeito aquelle em que fõr 
a pplicada . 

Art. O Presidente do Supremo Conse lho da Nação tambem terá voto 
de desempa te e poclerá convoca:r o Cons0lho toda a vez que julgue conveniente 
01tvir-lhe a opinião sobre a ssumpto que interesse á boa marcha dos nego-
cios publicos . 

Sala das sessões , 12 de Agosto de 1925. - Arthur CoZlares .ilioreira. -
Plini o .Marques. - Ephigenio àe Salles. - Alberto Maranhão. - Don;al 
P orto. - Alcides Bcihia. - Domvngos Barbosa. - Tavares Cavalcanti. -
B ethenco11rt da Silva JJ'ffko. - M. Rodri gues Machado. - Pereira Lerte. -
José Lin o. - Hermenegildo Firmeza . - Nelson C:at1inda. - Severiano ])[ar-
qu es . - JJiario Doming1ies . - Baptista Bittencourt. - P edro Costa. --" 
Honorat o Alves . - Ferreira Lima, - Daniel de Mello . - Marcolino Bar-
r ete·. - Raul llfachado . - 4iiuusto de Lima. - Raul de Faria. - Oleuario 
P into. - Plinfo Casado, para os effeitos regimentaes. - Baptista Lusardo. 
- W en ceslait Escobar, para os effeitos do paragrapho 1° do art. 8° - Antunes 
M aciel. - Lafayette Criiz. - IBasfüo de Magalhães. - Alber i co de llforaes, 
imra os effe itos r egimentaes. ·- Juvenal Lamart-ine, para os effeitos regi-
mentaes . - A lves de Castro. - Paulo Maranhão. - Vicente P i ragibe, para 
os effeitos regimentaes. - Wanderley Pinho. - Georuino Avelino, para os 

·effeitos reg im entaes. - A . Pin~o da Rocha. - aarv alho Netto. - B ento de 
Miranda, pa ra os effeitos r egimentaes . - Gentil Tavares. - Solano da d1tnha, 
para os e ffeitos regimentaes. -- Adolpho Bergamini, para os effeitos do ar-
tigo so, pa rag1·aph o 1 º, do Regiinento. - P ·lnheiro J1inior . - F ie l Fontes . -
Anni.~ai de Toledo, para a poiamento. - Peclro Borues . ~ Francisco Rachei. 
·- Costa Ribeiro . - Eitclydes 11falta. - Nelson de Senna. - João Lisboa. -
R. B erber t de Castro. - Magalhiies de Almei<la. - A yres da Silva . - Cher-
1nont de 11fira11Cla. - Elyse1i Guilherme. - Geralclo V i anna . 

N. 17 

(Disv psições tran sitari as) 

Art. A União indemnizará o Esta do do Ama zonas pe lo desmembra.--
m e.n t o do T er ritorio do Acre, qµe cons tituirá uma unida de f edera tiva. 

Sa;~ das sessões, em 4 de Ap-os to de 1925. - Evh'iuenio de Sctlles. - Mon-
teiro àe Souza. - Dorv al Porto. - Alcides Bahia . - B ethencourt da · Silva 
li'i lho. - F r an cisco Vallaclares . - F iel F ontes. - PUnio Marques. - Do-
1nin.gos B ar bosa. - Alfredo R 'lfY· - Martins Franco. - Raul Machado. -
T av ares Ga'l:al canti . - R odri gues M achado. - Alberico de M oraes. - Geralclo 
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Vianna . - Homero P i r es . - Afranio Peixoto. - Antiines llfaciêl. - Elyseu 
G1tilherm e. - Chermont de llfiranda. - A. Bttrlamaq'Lti . - E1t rico Valle . 
- E 'Ltclydes Malta . - Joaq1ii1n de Salles. - Bento de Miranda . - .tl.lves ele 
Castro . . - Adolvho B ei-ga1nini. - Bapt-is-ta Bitte;ncoiwt. - Olegario Pinto. 
- Carvalho Neto. - P inheiro Junior, para os fins regimen.taes. - A:tig1tsto 
de L ima. - Paiilo Ntaranhão. - A yres da. Si!-va. - Ferreira L i ma . - Vi-
cente Piragibe. - Nelson Catiinda. - Ba.ptistn Luzardo . - Plin io Casado. 
- Pereira L eite . - Severiano 111arqu cs. - J. Lamartine. - P in t o da Rocha. 
- A rtlmr Oollar es Moreira. - José Lino. - Gentil Tavares . - Honorato 
Alves, pai-a os effeitos do regimento - João ele Fari.a. -:--- Bas i l i o rle M aga-
lluies . - Lafayette Cruz, para os ,effeitos regimentaes - Georg ina Avelino . 
- llfardolvno Barreto. - AnnibaZ TolecZo . - Wanderl ey Pinho. - Emfüo, 
Jardini. >-- P ires do Rio. - Linclolpho P essoa. - P ecLro Gosta. ~ Tho11i a:;{ 
Accioly. ~ Manoel Satyro. - HermenegilcLo Firmeza. - R. Berbert de 
Castro . - Solano d'2 Cunha. - Meira J iinirx·. - Natalicio Ca1nboim. - No-
gueira Pen ido . 





Primeira discussão da Proposta de emendas 
á Constituição federal 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SES.SÃO DEl 5 DE SIETEM!B!RO DE 1925 

PROPOSTA DEl ElMENPAS' Á CONSTITUIÇÃO li'.EIDERAL 

1 ª discussão conjunta da prop~sta de emendas e das emendas á Consti-
tuição. 

O Sr. Adolpho Bergantlni (pela ordem): - Sr. Presidente, o art. 230, 
3°, do Regimento diz que "ao momento das deliberações, qualquer questão 

de or-dem só poderá ser formulada e justificada dentro do prazo de 10 mi-
nutos, que cabe a cada Deputado para encaminhar a votação". 

Como verifica V. Ex., o dispositivo da nossa lei interna estabelece duas 
phases, nas quaes podem ser levantadas . questões de .ordem: aquella em que 
não se estiver em momento de deliberações e a, (lip. que já se encontrarem 
os trabalhos da Camara dentro d.esta ultima esph~ra ., , 

Como, .Sr. /Presidente, 'Vamos cogitar de um assumpto da mais alta rele-
vancia, oeujo processo debald.e pugnei par:l, que fosse ·+.eguJa,p.9 po;r ,lei ordina~ 
ria, que derimisse .todas as contendas e controver~~as e . pbrigl}SSe, igualmen-
te, a ambas as Casas elo Congresso, precizamos esclarecer as duvidas re· 
gimentaes. 

( ') ' • • ' t J 

0
Tenho para mim . ·que as questõ.~s preliminares, as que,~tõE'.s de ordem, 

devem ficar préviamente fixadas, de modo a nortearem a nossa actividade .. 
1 ,. \ l\' 1 

Ora, se o prazo para as questões de ordem suscitadas no momento das 
deliberações é o m esmo .que o conferido para o encaminhamento das vo-
tações, penso eu, Sr. Presidente - e achei de meu dever consultar a 
y. Ex. ,.-- que, nos termos dos árts. 9° e 10 ào additivo regi~ental, o:u seja 
da 'resoluçãd n. 1-B, de 1924, esse tempo 'é de 15 minutos. Vejamos a resolu-
cão a que me estou referindo. 
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Dispõe o art. 9°: 

"A votação da proposta será sempre pelo processo nominal, e 
emendas por emenda, e quando esta contiver mais de um, artigo por 
artigo .. . " 

Temos, assim, estabelecido as hypotheses da emenda á Gcmstituiçã.o con-
ter apenas um artigo ou mais de um. N o primeiro caso, o CDei;:mtado terá 1~ 
minutos :para encaminhar a votação, e, no segundo, terá tantos 15 minutos 
quantos artigos a emenda contiver. 

Continúa o dispositivo do art. 9°: 

"... só se considerando approvado o artigo ou a emend~ que 
tiver a seu favor dous terços dos votos, a'Chando-se presentes, pelo 
menos, metade e mais um dos mem'l:>ros de qu e se compõe a Ca-
mara ." 

Gomo verificámos, a votação é de emenda por emenda e de artigo por 
artigo. <Se as emendas tiverem mais de um, artigo, o Deputado poderá en-
ioaminhar· a votação de cada um . . 

Prosegue o art. 10: ". . . só é permittfda a IJalavra uma vez para en-
caminhai-a . . . " em cada emenda ou 1 em cada artigo, se a emenda tiver mais 
-Oe um artigo, " ... pelo tempo improrogave.1 de 15 minutos ... " 

Jll'stlá, portanto, no meu modo cie entenc1er, aqui fixado tambem o lapso 
de tempo de que dispõe cada Deputado para, no momento das deliberações, 
§ 3° do art. 230 do Regimento orÇ!inario, suscitar e áefender . questões de 
ordem; porque, repito, esse tempo tem como termo de comparação o designa-
do ao encaminhamento da votação. 

E' essa, IS.r. Presidente, a questão de ordem que me permitti a liberda-
C:.e· ó.e s uscitar. .E1rn resumo: uma v.ez que, no momento das deliberaçõ~s. as 
questões de ordem levantadas podeq1 ser defendidas durante o tempo desti-
nado ao encaminhamento da votação, o e·ncaminhamento da votação na re-
f orma <:onstitucion al, sendÓ de 15 µünutos, teremos que este ultimo prazo 
de 15 minutos é o de que dispõe cada Deputado para suscitar e defender ques-
tões de ordem, levantadas uo momento das deliberações . 

Peço, pois, ao nobre Presidente, a gentileza de dizer se a interpretação 
que 1dei ao Regimento é -consentane;t com os dispositivos que acabei de ler. 
{Muito bem; m'l1!ito bem.) 

O Sr. ~evedo Lima: iPeço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente: - V. Ex. me permitte que dê à explicação pedida 
pelo Sr. Deputado Adolpho Bergamin~ . .. 
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·O Sr. Azevedo Lima: - E' a mesma questão de ordem. 

O Sr. Presidente: - ... afim de que fique liquidada a questão de ordem 
{1roposta por S. (Ex. ? 

O Sr. Azevedo Lima : - Pois, não. 

O Sr. Leopoldino de Oliveira: Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - Perdão, precizo responder á questão de ordem .•. 

O Sr. Leopoldino de Oliveira: - Mas desejo fallar sobre a mesma ques-
tão de ordem . 

O Sr. Presidente: - Estou habilitado a r.esolver a questão de ordem 
proposta pelo •Sr. Deputado AdolJYho Bergamini, e V. Ex. consentirá que eu 
a resolva, afim de evitar que a Camara perca tempo, inutilmente, com dis-
cursos sobre a mesma questão que, repito, posso resºolver immediatamente. 

O .Sr. Deputado Adolpho Bergamini tem razão, qua ndo exige que, den-
tro do prazo ·para o encaminhamento da votação da materia constitu cional, 
't)razo que 'é de 15 minutos. nesses 15 minutos sejam propostas as questões de 
ordem - isso no momento das votações. 

O ISR. ADoLPHo BERGAMINI: - Mas não foi a esses 15 minutos que 
alludi. 

O SR. PRESIDENTE: - Foi a questão que V. Ex. propõz, e peço ao nobre 
Deputado que não me interrompa, para que eu possa expõr meu pensamen-
to. Reproduzi, apenas, o que me parece ter sido a questão que S. Ex. for-
mulou. 

o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - 'Então, não me fiz entender. 

O SR. PRESIDE1'1TEJ: - "No momento das deliberações"; deliberações ·São 

votações da Camara ; portanto, no momento das votações e do encaminha-
mento por 15 minutos, durante esses 15 minutos os Srs, Deputados propo-
rão todas as questões de ordem que tiverem de levantar - nesse mo·· 
mente. 

Ha, porém, outras phases dos trabalhos da Camara, e julgo que é ahi 
que S. Ex. quer que a Mesa interprete agora, uma vez que não estamos no 
momento das deliberações, mas no momento da discussão. 

Qual o prazo de que os iSrs. Deputados poderão dispõr, no momento das 
discussões, para formular as questões de ordem"? 

D eclararei ao nobre Deputado que, na occasião das discussões, o prazo 
para propõr questões de ordem está regulado no Regimento e é de 15 mi-
nutos. 
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Nas deliberações da materia ordinaria, a questão de ordem tem 10 mi-
nutos, porque só pôde ser proposta .no momento do encaminhamento da vo-
tação, encaminhamento que est á aidstricto a esse mesmo prazo. 

Nos projectos orç;amentarios, as questões de ordem só podem ser propo8'-
tas dentro dos cin'Co minutos concedidos para o encaminhamento da vo-
tação. 

Na materia constitucional as qu estões de ordem podem ser propostas 
nos 15 minutos destinados ao en'Caminhamento da votação das ·emendas á 
Constituição. 

No .momento em que não se acha em deliberação a Camara, isto é, no 
memento em que não estã votando, as questões de ordem podem ser pro-
postas. durante o prazo de 15 minutos, segundo a, regra geral do Regimento. 

O Sr . Azevedo Lima: - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - V. Ex. pretende propôr nova questão de ordem? 
A primeira jã está. decidida, e V. Ex. não poderá fallar sobre el!a, porque 

fallaria contra o vencido. 

O Sr. Azevedo Lima: - !Eu me conformo com a decisão de V. !Ex., mas 
õ)eço venia para levantar nova qúestão de ordem, e talvez venha, de futuro, 
a suscitar varias outras. iPor iSflO, vou desde jã prevenindo o espirito de· 
V. Ex. e a paciencia da Gamara. 

O Sr. Presidente: - Tem 1J. palavra para outra questão de ordem o 
Sr. Azevedo Lima. 

O Sr. Azevedo Lima (pela ordem): - Ao começar, Sr . Presidente, peço. 
licença a V . Ex. para ler o § 4°, do art. 2°, da resolução 1-B, de 1924, que 
é o additivo pela Camara votado o anno passado ao seu Regimento in-
terno. 

Está assim concebido este paragrapho: 

"A Commissão Especial da Reforma Constitucional in'Cumbe, den-
tro . do prazo de 10 dias, a contar da data em que a receber a Mesa. 
da Camara, apresentar parecer sobre a proposta da reforma e sobre. 
as emendas de 1 ª discussão, opinando a favor ou contra .. . " 

Repito, Sr. Presidente, "opinando a favor ou contra" . 

"não podendo offerecer novas emendas, e, nas mesmas conot-
ções, dentro de cinco dias, sobre as emendas offerecidas ã mesm,._ 
proposta, nas discussões subsequentes". 
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Sr.p \Presi·dente, é ·,J:>em de ver, ]ilela 11apida leitura que a-0abei de fazer 
do texto do art. 4°, que de alguem tem·po a esta parte, se attentarmos, so-
bretudo, na redacçã-0 dos termos· das emendas da lavra do leaàer da bancada 
de S. Paulo, uma especie de furor anti-grammatical vem dominando na re-
dacção dos trwbalhos "legislativos. 

®' elaro, !Sr·' Presidente, está. . per-feitamente nítido, que a segunda par-
te do § 4g, não tem nexo grammaticai!. Não ha· cerebro,. por mais que bac·orege, 
que seja capaz de . atinar · com o sentido syntaxico, .com a Jo11dem g11amma-
tical das palavras contidas na seg·unda .. parte do § 4°. 

Mas, aemos de . b.arato, Sr. !Presidente, que não houvesse gra,vemente 
inf.ringj.do a g:r:ammatica o texto desse paragrapho: limitemo-nos á pnimeira 
parte delle. 'Lndaguemos, antes de proseguir, ou antes de inidar · os nossor5 
trabalhos de 11evisão constitucional, se o parecer lavratlo ás pressas pelo lnon-
rado 'Professor de direito da capital de S. Paulo, actualmente leader de sua 
bancada e laader dos trabalhos revisionistas, observou as disposições impe-
rativas e inso:!}hismaveis do § 4°, a cuja. leitura acabo de proceder. 

Evidentemente, o espirito desapaixonado e imparcial que se dispuzer f!, 

confrontar o par~cer do illustre Sr. Herculano de Freitas .. • 
O SR. l-IEJRCULANo DEJ F!lmTAS: - Opinei apenas, não aconselhei. 
O SR. AzElVElDo L·IMA: - Não comprehenclo bem como lê que o Relator, 

tendo aconselhado apenas á Camara que julgasse como bem aprouvesse, ti-
vesse dado a ella um parecer conclusivo, como o exigem Oi! termos regl-
mentabs. 

O SR. LEJoPoLDINO DEJ OLIVEJIRA: - O Regimento é claro, exige que opin"' 
piró ou contra. 

O SR. AzEVEJDo LIMA: - Vejamos como se pronunciou o Sr. Herculano de 
Freitas em relação á emenda n. 3, apresentada em P<lenario . 

"A consideração devida aos Estados menos populosos inspira 
o pensamento da emenda. Essa mesma razão impede o pronuncia-
mento do parecer ·contra a sua adopção. Se a não a recommenu..,, 
não a con~bate." 

Qual o parecer sobre essa emenda n. 3, do Sr. Relator? E' um parecer 
que não conclue. E' uma opinião que não é decisiva. O R elator declari;., 
em termos incinfundiveis, em termos que não se prestam a interpretaçÕes 
dubita tivas ... 

O •SR. SIMÕES Fumo: - Se não se :Prestam a interpl:etações dubHariva.s, 
então são decisivos. 

0 SR. AZEVEDO LIMA: 
àa, não a comf)ate. 

po,is • Qiz claramente que se .. não , a rrecoqnmen-

Fica a Gamara, e ficaram, naturalmente, os signatarios do perec·er, 1os 
·membros da Commissão dos Vinte e Um, no direito de lavrar outro parecer 
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ou de dar voto em separado sobre o mesmo, pelo menoi. em relação a essas· 
t>mendas. 

o SR. LEJoPoLDINo DE OLIVl!lIRA: - E' uma evidentti infracção do Re-
gimento. 

o SR. Azm·EIDo LIMA: - Mas não é só neste Ctl.SO que S. ·Ex. infringio 
o dispositivo do § ·4º, art. 2º da resolução 1-B, de 1924: no momento em que 
devia exter.nar a sua. opinião a respeito da emends. n. 11, .S. Ex., declara: 

"•A Commissão, dest'arte, não opina em wm e noutro sentido". 
Ora, o Relator acabou de dizer que oplnuu, mas que aconselhava á 

Camara que resolvesse como quiz-es!!e. [Está aqui o verbo, de S. Ex., o que 
foi empregado, precizamente, ha pouco, pelo nobre leader paulista, o Sr. Her-
culano de Freitas. 

Ha mais: duas vezes já o Relator i-ntringio o Regimento, o mesmo que 
foi votado nesta Camara, o anno passado, sob as suas vistas attentas e 
perspi'Cazes. 

Ao se manifestar sobre a emenda n. 9, assim declara: 

"Não é necessaria, (a e1nenàa) mas as mesmas razões, que dicta-
ram o 'Parecer acima, determinam, logicamente, identica opinião, re-
lativamente á presente emenda." 

1 

Qual é então, a opinião do ~r. Relator, no caso? E' não ter op1mao. 
O .SR. AooLPE;o BEJRGAMIN!r: - Evidentemente, o Regimento vem sendo 

desres.peitado . 

O SR. AzEWEDo LIMA: - :Pois não; . o Regimento, incontestavelmente, 
vem sendo desrespeitado . 

Trata-se de materia de tal magnitude, que não comporta que logo no· 
vestíbulo- da discussão se abra qu se levante o debate sobre uma questão re-
gimental de tamanha transcendE,!ncia, sem que se lhe ligue a impcrtari'Cia que 
merece. 

Iremos, em breve, discutir a reforma constitucional, cuja elaboração d()' 
um anno a esta parte se vem fazendo em com-pleto sigi.Jo, debaixo da som-
bra de sitio, nos salões do Palacio do Cattete. Percebemoi'I que o trabalho· 
começa por transg·redir as regFas mais comesinhas da syntaxe portugueza: 
viola de frente os princípios traµicionaes da nossa língua e a'Caba por affron-
tar o liberalismo da nossa raça e as tradicções de liberdade da nossa nacio-
nalidade, propondo â. Camara, çiue srnffrague com seu voto dispositivos que 
attentam contra as conq1.1istas mais gloriosas elo Brasil! 

Não é possível, •Sr. Preside;rrte, que permaneçamos impassíveis diante do 
attentado que se vai consumrr~ar co.ntra o Regimento adrede elaborado e 
votado sob as vistas e sob a o-rientação do illustre leader do Estado de São. 
Paulo. 

o SR. HElRCULA.>'<O DE FREITA;s: - ' Não sou leader da Camara. 
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O SR. AzEVl!lDo LIMA: - Mas foi S. Ex. que o redigia e que presidio â 
discussão e á rvortação da resolução n. 1-B do anno passado ..• 

o SR. !BAPTISTA LUZARDQ: .Alpoiado ! 
O SR. Az.ElVEDo LIMA: - . . . e para desgraça de S . Ex ê agora S. E;;ic. 

mesmo que, com o seu parecer, logo ao principia· da discussão, transgride, 
apunhala, desoreza, desdenha a propria obra Je S. Ex. 

E' o pae [putativo que repe1-le o !f·rucrto das enrtra'Ilihais da Camara! (Risó). 
Que pensa V. Ex., .Sr. P1·esidente, se deva fazer? Ei-s a quesstão que 

subm€'1:to ao criterio de V. <Ex. (Muito bmn.; muito bem) 

O Sr. Adolpho Bergamini (*) (pela ordem): - Sr. Presidente, per-
doará V. Ex. que eu lf~Me sobre a mesma questã,o de -oroem •que ocruba de 

· ser levantada pelo meu presado .ca1lega Sr. Azevedo I.Jlrrna. 
Tendu sido esse diredrto negado ao meu ·nobre coNega, Sr. Leopo1dino de 

Oliveira, rubri o Regimento afim de aferir atê onde posso usar desse mesmo 
direi'to. 

Diz o § 6° do axt. 2130 do Regimento: 

".Sobre uma mesma .questão de ordem, cada Deputado po-derá 
!faiWar somente uma vez" • 

Assim, cada D®utaclo podierá fall3{[' so-bre qualquer questão de ordem 
suscita-da por seus collegas. 

Penso tambem que o parecer da Commissão infringia o Regimento. Aliás 
esse Regimento já foi fe'.lto .para ser viollado desde o iniClio. 

A proposta de reforma foi, •como V. Ex . mesmo teve a lealdade de 
confessar, apresentada conrtra o :Regimento. 

Não traJil!screveu os <textos rev.iistos ou reformados, de tal modo que 
a Mesa teve de substttwir-se aas apresentanites do ;projecto, manidando, [lar 
si, supprir a lacuna verificada, o que deu em resultado a demora de a:lg=s 
dias e a iIJerda de a,vu!Lsos já 1Jmpressos. 

Agora, .Sr. P·residerute, ê a Comrn.issão dos 211 que offerece um parecer 
francamente infringente das disposições regimentaes. 

rO art. 19 do additivo regtilmental, ou da resoiução 1 B, de 1924, manda 
que, em tudo qua.nto não contrM·iem essas .cl1isposições esp~ciaes, ·regulem a 
dis~ussão da materia as ddsposições do Regimento re:ferentes aos projecrtos 
de leis orddina:r'ias. 

E -0 Regimento normail 'Prescreve, no ar.t. 27·5, o seg-uinrte: 
"Os pareceres serão redigidos por escripto, em termos explicitas sobre 

a conven:!erucia da a-p:provação ou vejeição da mater.!a a que se reportam . 
e terminarão .por conclusões synthetkas" • 

(*) Não foi r.evlisto -pelo orador. 
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\Não ba collisão nenhuma entre esse disP-Ositivo e o do aJrt. ,20, § 4P do 
additivo regime ri.taJ .' Ao contra.rio, éompl·eta=-se de modo que ca;be perfei-
tamente a sugge'stão do arogio 19, qua.1 a de i'n:voca.rmos o Regimelllt-0 O:rdina-
rio nos casos que rnão coUida com as disposições es(peciaes da resolução 11 B. 

Diz o art. 2°, § 4°; 

"§ 4°. A' icommissão especi.0.1 da reforma constituaonaJ incumbe, dentro 
do prazo de dez dias, a oonta.r da data em que a lt"eceber da Mesa da C~~a.ra, 
apresentar [larecer sobre a proposta da reforma e sobre as emendas de ;pri-
meira discussão; opinando a favor ou. contra, não ipodendo· offerec~r novas 
emendas, e, nas mesma.a ieondições, de•ntro de cinco dias, sobre . as ei:nendas 
offerecidas á mesma pro;posta, na.e diiscussões subsequentes". 

E' claro, Sr. Presidente, o di.s-positi'Vo que aca;'bei de iler. O Relator terá 
de dar o seu parecer a favor ou ieontra, s obre o que a Me sa ilhe . enviar rela-
tiva!Ilente á reforma constitucionail. 

Não é possiveI buscar-se interpretação, iporque a by.potbese é cla'I'is-
sima - " lnterpretatio cessat in claris - Op:tnando a favor ou contra", diz 
o ·aidid.1tivo . 

Ora o parecer não opina, nem a <l'av-0r nem contra as emendas offereci-
das em plenario, de ns. 3 o 10. Quanto á .primeira, diz a ,pagina 30 do avulso: 

"A emenda n. 3 dete~a que o numero de D eiputados não 
deve ser ilnferior a seis ipor ·Estado. 

A cons1deração devida aos Estados menos ipopulosos da Federa-
ção, inspira o pensamento da emenda . Essa mesma razãio impede 
o pron'lllil!oiamento <lo ;pareOf>r contra a sua adopção. Se a não recom-
me nda, não a · combaite". 

Não se con'hece, francamente, li opinião da Commilssão nesse ;p~rticular . 

A infracção reg.1mentail é 1clara. N~o opina a favor ou contra, como a lei :Ln-
ter.na ·prescreve . Não é só . Prosegue o iparecer; 

"Pe1la Constitudção vigente, o Estado con!hece a exi!Sltencia da 
Ig.reja: o n. 2 do art. 1,1 veda aos Estados, como .á Um,iãJo, embaira-
çar o exercicio de cU!ltos rel1gi<0sos. Mais do que isso, a Qei reco-
nlhece a Igreja CatlbO'lijca, pela creação e mam.utenção de uma ern-
ba1xa;Cfa junta á ·Sa1llta ·sé. 

Não h a, pois, nas no~sas instituições, o espirita de cornlbate á 
religião. ' Existe, ao contrario disso, a garantia do crespeito aos sen-
tiri:Íentos e ao culto relig~oso do povo. Esse regimen de ~espeLto 
c~eou, para a ll'gr~ja catlhollca, a .a;,dmiravel situação em que se en-
contra no Brasil . Cerca-a jlXtraordinario prestigio; a immensa maio-
ria do povo 'brasileiro é lfiel á sua crença e o insti-ncto nacional, no 
presente momento de desqrdel!ll nos espiritos e de perturbação, em 



todo o mundo, procura segur·o refugio na flé, para defender a sua 
êxtstencia feliz e o ·~eu futuro g.randioso. 

A emenda n. 10 não aiJ;>regôa, pois, uma novidade, nem introduz 
um" novo eJ.emento, fnexistent~ ' 'na lei fundame<IÍtal em vLgor. Não é, 
'porém, de 'ordem co~stitucional. A Constituição é uma lei e, como 
tal, deve co,nter <prescripç·ões de observancia dbrigatoria: attribui-
çÕes do poder ou ,garantias do homem. 

I - J,, - • 

A recom~epdação da emenda poderia ser tomada. ~=o,,.µm ~s

pirito de comlbate a outros cultos, bem ., ~orno a ~olicitação de sua 
rejeição poderia parecer a negação da ·verdade que ella encerra. 

, 1 J , J ~ r • 

A Commissão, dest'arte, não opina num -0u noutro sentido". 

Mostra os inconvenientes que adviriam da aceitação da emenda, mas 
.a;junta, immediatamente, os inconvenientes decorrentes tambem da sua re-
jeição. A Commissão ifallhou, .'Pois, aos motivos da sua existe:µcia, nessas 
duas emendas. Ao invés de ·dar um.a orientação, um rumo, aos debates do 
plenario, vem ainda co•nifund.n!-os e errn1baraçal-os mais, .porque - sem n e-
nhum . objectivo de desrespeito aos nüil?res collegas que fazem parte dessa 

·Commissão - ella emittiu um 'Parecer epiceno, visto como póde ser ado-
iptado no sentido da .a;pprovação, como no sentido da rejeição das emendas. 
Quiz satisfazer, evidentemente, a do.u s palaidares, e, "se mais houvera, mais 
chegara" . ~ais fosse'm os a,ppetites ou as inclinações, e acredito. que o 
par.ecer encontraria uma d'onmuila tarrLbem de attender a Deus e ao Diabo, 
a tout le monde et ,son pere. Não ·Satisfez, porém, !Sr. Presidente, nem ao 
meu prezado coliega 18'r. Azevedo !Lima, nem muito menos a mim. 

Eu pre'feria que o Regimento fosse res·peitado, e que a C.ommis13ão 
tomasse sobranceiraJmente a responsaibilidade de uma opinião em um sen-
t ido ou em outro, dizendo se era ou não conveniente a rejeição da emenda 
mas sáhindo desse i?np'asse que dá uma triste mostra da coraigem dos nossos 
ihomens nos .momentos mais graves e m ais sérios da nossa nacionalidade . 

A emenda n . ·9, 1s .r. Presidente, não teve tamlbem um parecer muito 
claro: "Nada impede, diz o 'Parecer, actualmete que nas escolas se ministre 

.o ensino relig·ioso d'acultado . (@la não vem, por cons~guenc1a, crear uma 
possibiJidade i·nexistente. Não é necessaria, mas as razões que dictaram u 
parecer acima, determinam, logicamente, identica opinião relativaJment e á 
presente emenda" . 

Outra in!fracção regimental. Nessa cond'ormi:dade penso, Sr. Pi·esidente, 
que o parecer deveria ser devolvido á honrada C'ommissão 'Para que de 
maneira categorica, precisa, ini[lludivel e !liranca, opine sobre ella, dê um 
rumo a maioria desta Casa e não conclua, como faz, optnando por não 
·opinar cousa alguma . 
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E' bem verdade que já deveria eu estar ·esmorecido .na fiscalização 
. ,que .venho fazendo da apIJ'!icação, tão repetidas teeim sido as impugn~ções 

:por . parte da Mesa, que se substituiu na primeira questão levantada aos 
re).}resentantes da reforma constituci<maJ. Mas, Sr. Presidente, não posso, 
,por . mais que quizesse evitar de estorvaT a V. Etx., sujeitando. : . ao en<fado 
de ouvir-me, não posso deixar que essas infracções passem sem meu p!'O-

testo, respeitando as deliberações que veem -Oe syibHla, mas me não con-
vencendo <la decisão tomada pela maioria, que apoia o illustre Presidente 

. e séus companheiros de Mesa. 
As disposições do Regimento vedam que á illa:la do Presidente o depu-

tado possa fazer qua11quer interpretação, crnuito embora a praxe, e a praxe 
já tem sido invocada iIJ€la 1JTOpria Mesa, tenha consaigrado o costume dos 
deputaidos interromverem a Presidencia com a'Partes, apoiando as consi-
derações desenvolvi.d·as pe·Jo mesmo orgão .que ,dirige os tra1bal'hos desta 
Casa do Congresso, não possa em virtude dessa 'Prohtbição regimental cor-

. ri!gir ás vezes a mJá interpretação .que V. (Ex., por cu1'pa minha, é bem de 
ver, ·ha por bem de dar ás :questões de ordem que suscito. íHa pouco, p or 
exemplo, tolere V. Ex. que ·d·e !Jlassageirn faça uma ligeira referencia, não 
me fiz comprehender na .questão de ordem que levantei. Não dizia eu que, 
no encaminhaimento das votaçõep, é 1@le as questões de ordem deviam ser 
propostas. As questões de onlem, .quando se annuncia a votação, prece-
dem a mesma votação e, porta·pto, ao seu encaminhamento. Não me fiz 
entender, Sr. Pres~d•ente, e paira que não <fique nos Annaes a deliberaçã o de 
V. Ex. selm. qualquer rectifica11ão miniha, peço venia para co·nsignar que 
a questão de ordem· que !levantara não d'oi decidida de accordo com 0 meu 
pensamento, porque eu talvez não a tenha enunciaido bem. 

Voltan<do, porém, á questão que me trouxe á tribuna, insisto em qu& 
o parecer da honrada Commissão dos 211, inlfrlnge, ofifende, vi·dla de !l'rent<>. 
o Regimento da Casa, e alvitro a restituição desse parecer a mesma CoIU" 
missão (para CJ!Ue ella cuimpra a:; disposições da lei interna citada. (Muito 

bem: m1tito bem. 

O Sr. Alberico de Moraes: - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - V . •Ex , vai tratar da mesma questão de ordem 'r 
O SR . .ALBERrco DE MoRAEs: -- Vou apresentar mn requerimento trata<i"· 

do da mesma .questão, aidditando outra de i1gua1 natureza. 
O SR. ;l?RESIDEN'.rE: - V. IDx , 1wderá, então, permittir que eu dê a reio-

posta solicitada pelo ·Sr. Dep.Utfldo Ado1p1ho Bergaminl. 
o iSR. ALBE!RICO DE MOR.illS: - Per!l'eitamente. 
O SR. ·PRESIDElNTE: Quandp resp.onc1i ao nobre Deputado, dizendo qu" 

as questões de ordem só podem ser propostas, no momento das votaçõe!!!, 
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dentro do prazo pe'lo RegiJmento destinado ao seu encamilllhaimento, tfü, nãu 
· esta'Va creando doutrina, nem tomando de:1i'beração minlha; estava dailfiu 
applicação ao § 3° do ru-t. 2•30 do Regimento, que diz o seguinte: 

"Ao momento das delfüerações, quailquer questão de ordem s1 
poderiá ser ct:ormulada e just1ficada dentro do prazo de 10 minutos 
que caibe a cada Deputado .para encamin'har a votação". 

Quando o prazo para encaminhar a votação é, como no caso da rt:l'.orma 
C'Cnstitueional, de 15· minutos, no mamento da dehberação, isto ~. da. vota 
ção, a questão de ordem s6 pôde ser proposta no pTazo destinddo a;. seu 
encaminhamento. 

iDizia eu ,que, quando a Camara não está em deliberação, quando se 
encontra em momento de discussão, ou no expediente, ou em qualquer o-i, 

tra phaso <J.a sessão, as qestões de ordem tambem são levantadas durante 
o prazo d<: 1·5 minutos, e era esta a solução que eu dava ao que o nobre 
Deputado indagára, na sua 1prirrneira questão de ordem. 

Quanto á segunda questão, levantada pelo Sr. Azevedo Lim:a., de ;:iue 
a Commissão não o-pinou: o .proprio Regimento f.eito paTa €ilaiboração da re-
~orma considera a hypo1Jh ese de não haver·· parecer, quando diz no art. 3º; 

"Findos esses prazos, com ou sem parecer, irão a proposta 6 

emendas, si houver, á impressão e entrarão conjuntamente na 01 · 

dem do dia ·48 horas depois de distrLbui·das em avulsos pelos Depu-
tados". 

Ora, si o texto legal considera a hypot!hese de não ·haver parecer, im-
pllcitamente permitte que a Cdm'lll.i!ssão não o-pine. 

A Mesa não ti!llha nenhuma f6rma de agir para forçar a .Gommlssã o 
a dar ou não dar parecer, opinar. ou deixar de opinar, e a Gomroissão, p.or 
seu turno, não se entendeu obrigada a opinar, po11que exiStia dispositiv o 
regimental permittindo <Qllle n ão houvesse parecer. 

O Sr. Alberico de Moraes (•) (pela ordem): - Sr. Presidente, tive 
grande prazer em assistir, a 27 do mez passado, á reuniãt.. dos membr os 
da com.missão incumbida de dar parecer soibre as emendas offerecidas a 
proposta de reiforma constitucional. Fui a essa reunião, convencido de que 
ouviria um debate na altura do valor intellectual, do grande saber e da 
:!'ama por todos nós reconhecida e prodlamada de cada um dos membros de 
que se compõe essa commissão. 

(*) Não foi r evisto pelo orador . 
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Gr~,nãe foi a , min:ha sur·preza ao ver ~ue se .tratava .tão sóme:pte. ,de 
ouvir a d.e~tura do ·bellissimo e , snb1lt(Lnci9so ;p;;trecer do illustre Relator .. da 

·comttnissão, o professor Herculano de F.reitas, leader. da bancad·a .de . !'lã.o 
Pau1o. Quando, Sr. ::Presidente, eu jul,ga'Va que pudesse ouvir daiquelles que 
lform~m el:\sa ,·pe quena !iS:;;!j~)JU'éa as suas opiniões sobre os magnos proble-
mas , que as emendas á reforma constitucional encerr:am, tive, como disse, 
a decepção de ouvir aP,enas a palavra do honraido Relator ,. Ni.nguem mais 
se propoz a fallar, e eu bem 'Percebi 1que se tratava alli de consU!Ulmar o 
que se estava d'azendo 'h a 1muito tempo em uma das salas da rel'!idencia do 
m~st,re •Sr. Art!\rnr 1Bernardes e na do Sr. Herculano de Freitas. 

O SR. Luiz SILVEIRA : - Acho que V. Ex. labora em um equivoco. 
O .SR. GENTIL TAVARES: - F oi pUJbllica:do que ihouve debates. 
O SR. AnoLPHo BE"RGAMINI: - Não ha equivoco. Não houve debates na 

Commi ssão elos 21 . 
O ·Sn . LEoPoLDINo DE! OLIVErnA: - O orador está fazendo uma descripção 

exacta do que se passou na Commissão . 
.O !S•R. ALBEJR1co DE iMoRAEs : - Estive nessa sessão e não a ssisti a •de-

bate de espec.ie aligum.a. Ouvi a:ttentamente a leitura do ;par ecer, e só issc 
·\)astava p ar a satisfaze!' a rnin!:la ou1·iosidade, porque, Sr . P resi'dente, o tre.~ 

lbal ho do !honrado Relator, bem m er ece a s hora s, que não dou por perdidas, 
d ura nte as quaes :permaneci no ;r-~cinto da Commissão. 

O facto é que n inguem discu,tiu .o .parecer; ao contrario, alguns mem·-
i:Jros da Comm·issão traziam no ·bolso e timidamente tlraram os votos em 
!separ a do que a;p.resentaram . 

O SR. Luiz SnNEIRA: - ID' Olftra injustiça de V. E x . 
O Sx . ALBERICo DR Mo P..IBs: -- E' contra o desapparecimento dos votos 

em separado apresenta dos :por alguns membros da Commissão Tevisora e 
que ·à eviam estar appensos ao ipa recer iIJara orientar a Camara . . . 

O SH . ~\.DoLPHo BEilClAMINI : -- Muito ibem. 
O SR. A.LBElmco DE MoRAES : - . .. é contra essa omi.ssão que v enho lavra r 

o meu protesto. 
O 1SR . Gl!lNTIL TAYARIDs: - E si;es votos já foram pub lica dos. 
o >SR. ADoLPHO BNRGAMINI: -- Não aJpoia do. O· cl!o Sr. NJcanor NaJSci-

mento nãio appare·ce . 

O SR. ALBl'lRICo DE M OJRAES : - · -Senti naque1la a ssemiJJléa, S>r. Presidente, 
qjue a s opiniões et·am da.das a m,edo, :po·is era a .prim·eira v.ez que os r e-
constituintes aJP.pareciam em puhijco. Percebi que thavia até o 1proipoi3ito de 
não se a·dmittirem a ss i1gnaturas c.qm restri.cções. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: ·-V. E x . ainda elabora em equivoco . 
O ·SR. ALBEJRICo DE MoRAES: - f"ão posso laborar em equivoco ... 
o SR. :ADoLPHo BElRGA.MINI: -- R~orreu-se até a um telegramma cir-

cula r aos governadore~ dos E staélos, com o ·fim de evitar as a ssiginatura:1 
·cüm ;restTlcções. 
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O , SB. ALBElRICo DEl MoRAE1s: - O primei,t.o o·rador que, após a leituD«. 
do magistral parecer . do ' nosso 'honrado coJléga ' S.r. Hercu'Ia'Íib' de · :F1reitas, 
podio· a .paJa:Vra foi o representante do Distiicto Federai; · Sr. 'Nicai\or 
Náscimen'to: S. Ex'. leu um · voib' "em separado: 

Term].nada a leitura desse v-0to, o Sr. 1So1idonj.o Leite, leaãer da banca.tia · 
d9 PeDnambuco, fez considerações tendentes a conseguir q•ue os mem'bros 
da commf.ssi:.to assignas·sem o parecer sem restricção de especie alguma . 

O SR. LUIZ .SILVEIRA : - V. Ex. continua em ·equivoco, não tem razão. 
O .sn . .ALBElRICo DFJ MoR:AJ;Js: - Depois de 'um momento ·de mal estar ge-

rail, estabelecida uma situação de · diff1culdades, o mustre leaãer da ronci!Jda 
de ,são Paulo; com a habilidade e o swber que todos lhe rec.onhecemos como 
que se con!forrnou com - <!IS ' que se achavam em serio embaraço, e, em uma 
pala·vra ó.e boncJade. de benevolencia, declar.oiJ. .o seguinte: 

"Manifesto-me favoraJVel a que constem da acta todas as d<;-
darações de voto que forem !feitas e que sejam juntamente com o 
parecer, pu'blicadas; as a;presenmdas rpor escripto. " 

Ficou, ,por conseguinte, resolvido por aq,uella a.rssemblêa e pela palavra do 
i1kstre relat.or que, a,ppensas ao seu parecer, que era 0 parecer da ma.i<Jria, 
viessem os votos em separado; escrirptos, dos membros discordantes, afim de 'l.Ue 
nós, cr'l.O ,plena.rio, iPUdessemos nos guiar e .aceitar talvez as opiniões múito 
mais Hberaes ·daquelles que tiveram a coragem de discordar da maioria da 
-0ommi·ssão. 

O l:lR. ARMANDO iBuRLAMAQUI: - V. Ex. deveria ler a acta da ter·ceira. 
reunião. 

O ,sa. A.LBEJR1co DEJ l\lf!oRAEJS : - Jâ, li essa acta; nella estão os votos, :Lsto 
é, as syntheses das opiniões, mas o que o Sr. He.rcmlano 'Cl!e F1xeite.s resolveu, 
attendendo ao ma.1 eta:r que reinava na assemb1éa revisora e aos desejos 
de uns, de ,parecerem independentes, e •de outros de apparentarem menos 
de·pendencia, foi que os votos · á parte 1'.osse·m .publicado.s' "com' o parecer . 

ó SR . . ARMANDO BURl.AMAQUI: - Está V. Ex. muito enganaido. 
O l:lH. ALBEJlUCo DE MoRAEs: - Não o estou; lembro~nie perfeitamente do 

que se passou, e 1posso repetir o que está noticiado "que fossem com o 
i!)arecer vubUcados" . Demais, V. Ex. saibe ~ue é do Regimento. a puoli-
cação das declarações c1e voto, 

(' SR . ARMANDO BTYRI.AMAQUI: - ' Não ' houve votos em separadd. 
O su. A.DoLPHo BElRGAMINI: - Como não? 
O SR. ALBEJRICo DEl MoRAEls: - O Sr. Nicanor Nascimento,' ao votar, de-

clarou ainda uma vez, replicando ao ' Sr: Solidohio Lei<te: ' que o seu voto 
era em separado e deveria constar c1os avulsos que fossem distrfüuidos neste 
irecinto . 
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O SH. ARMANDO BTJRLAMAQU1: - Leia V. Ex. o avulso, no qual consta 
haver o Sr . Nicanor Nascimento assignado com Testricçõei!. 

O SR . A.DoLPHo BERGAMINI : - No avulso consta a decla.raçãio de voro 
escripto e entregue ao presidente da Commissão, mas não -houve .transcri -
pção . 

Peço a palavra, Sr . Pre,sidente. 
o SR. ALBEJRico DE MoRAEs: - Sr. Presidente, era m eu desejo levantar 

a questão que já foi suscitada, e borilihan temente, pelo nosso fügno co'llega 
Sr. Azevedo Lima. Venho, IY.Jr-ém , pedir ainda qu e o ·parecer volte á com-
missã'O. para que sejam preenchidas as lformaltdades de que é omisso e se 
p ronuncie a Commissão sobre duas emendas a .respeito das Q:Uaes são :fei-
~as considerações de ordem geral, sem concluir na forma do Regimento. 

•Sr. Presidente, quando a Camara em outras oocasiões escalhe uma 
<.ommissâo dentre seus .membros, dá sem.pre a essa commmissão a g.rande 
ta.refa de guiar os demais membiros •110 p1'enario; mas, sobretudo, qua ndo 
se torata de uma commic:são que tem de r ever a Constituição ~iberal:issima 

de 24 ele ·Fevereiro, esta formalidad.& não •Pôde deixar de ser poreench icla. 
Preeisamos das luzes J.e todos os membros da commissão !revisor a, para que 
pGSsan1os nos orientar. 

E' necessarío assim, Sr. Presidente, que seja ap·provaodo este requeri-
mento 110 qua l pedimos que o parecer volte á commi.ssão, n ão só para que 
ena t ermine o·pinando de um modo definitivo, orientando a Camara, como 
tamibem sejam a ppensos ao parecEir os <Vot os em separado daquelles que 

<l.iscordarem da ma.ioria. - (Mwito qem; muito bem . ) 

Vem á mesa um requerimento Çlo .Sr. Leopoldina de Oliveira e outros. 

O Sr. Adolpho Bergamini ( *) (pela ordem) : - Sr . Presidente, está 
a qui nas m inh as n otas <i. reclamação que eu ia fazer e já foi lformulada 
pel0 m,eu nobre collega, Sr. Alberico de '.Moraes. 

Conforme accentuei, ih ontem s6 ás 13 . 30 minutos é que me foi entregue 
o avulsG contenào o parecer da nobre; Commissão dos 21. Passando a fazer 
eu a foitura, entre outras cousas 'qjle me abalaram o es.p1rrto, a m ais cho-
oo.nte foi a de n ã o encontrar, apôs a declaraç:ão do Sr. Nicanor Nascimento, 
o voto rpor este iilustre parlamentar entregue ao Presidente da m esma Com-
missão dos 21. - ' Como que presentindo que o seu voto n ão chegaria a ter publiocidade, o 
Sr. Nicanor Nascimento registrou de maneira eXJ)ressa e categorica, apôa 
colkcar sua assignatura no pa1·ecer, que o <'mtregara escripto, ao Pres idente 
da Commjssão. Aqui está (mostrando o jornal) : "Nicanor Nascimento com 

(*) Não foi revis to pelo orador. 
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restricções, vencido em parte, nos termos ão voto escripto que entrego:1 
em sessão da Commissão ao Exmo. Presidente" . 

o Stt. AiR,."l\![ANOO BURLAMAQUI: - Para constar ·da acta. 
O .Sn. ADoLPHo BlilRGAMJN!: - A Camara não se norteia pela e.cta. Os 

votos com restricções, as opiniões dos Deputados que constituem uma com-
m~€sãio devem acompanhar os pa,re:ceres e não nos fica liem, m esmo á:qu el-
les que serram f.i.Jeiras em torno do J}O'der constituído, dizermos a !Nação que 
m.odificamos nossa mane1ra de proceder quando se trata da reforma consti · 
tucional, &onegando ao eonhecimento aJl.é dos Deputai'los que têm de estudar 
e debater o assumpto, o voto em separa do dos membros dessa commissão. 

O SR. ALBERlCo DE MoRAEJS: - Parece que isto era de proposi,to: a prin-
ci.pi0 não se queria assignaturas com restdcções; ·mas como o V'oto em se-
parado é ainda uma irestricção maior, fizeram desapparecer esse 'Voto. 

o SR. MOREIRA DA RoOHA: - Está no avulso. 
O SR. ADoLPHo BlilRGAJIUNI: - Tão embaraçados se encontram meus 

nolbres col'legas da maioria q•ue têm necessidade de se utilizar de um ardii; 
que não abona a agudeza intellectual dos que deHe se socco1•em., ardil só-
mente justifi.cavel em um momento ·ele vaixão em que a ,pro[[Jria conscien-
cia fica obnubilada, aippellam para a acta e ajuntam que a acta foi distri-
buida ·em avu.Jso. 

o ISIR . ARMANDO BURLAMAQUI: - E !foi isso que se deu. 
o •SR. ALBNRIOO DFJ MORAElS: - Onde está o avulso? 
O Sa. >A.nor,PHo BElRr.A:IUNI: - Não foi. Tenha cada um a corag"m de 

ccnfessa1· seus erros, assumindo a responsabilidade; não tangenciemos por 
€Ssa fõrma que •nos reba.ixa no julgamen to a que temos ãe nos submetter, 
·mais tarde ou mais cedo, da .o.p'inião nacional . 

O Sn. ARMANDO BURLAMAQUI: A Commj,ssão deliberou que as res· 
tri<cções constariam da acta. 

1() 1Sn . LEOPOUOO:NO DE OLIVEIRA: - Mas, a Commissão não- '.J)Odia assdJn. 
deliberac .. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQ[JI : - Como não podia ? 
o •SR. ADOLPHO B~GAMINI: - A Commissão tem de cin,gir-se ao Re-

gimento, que foi vo'.:ado 1para ser obedecido e que s6 a prepotencia tem 
feito desr eSipeitar impunemente. 

Não é exacta a imormação que ouço nos apartes icom que me honra rr, 
m eus H'lustres ·collegas, .de que o avulso da acta da Ooanmissão dos 21 ti-
vesse sido distribui do pelos deputados. 

Esse recurso, essa afü'irmaçãio que não representa a verdade, põe bem 
de manifesto a situação incommoda e alborrectda em .que se encontt·a a 
maioria ante a enun ciiação da verdade .por ;parte daquelJ.es q u e exe1'cem a 
!fis·calização dos seus actos nesta Casa. Os meimibros da minoria estão •levan-
tando uma questão de alta re'levancia e, tão importante é ella, que . seus 
collegas que porfiam em praticar o m ais .grave · delicto que se tem prati-
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cado nesta terra, qual o da mutilação da Constituição brasileira, asseveram 
. .... , 1. - t 1 • i j• , i '. J.• 

uma inverdaide, sem que se 'enrubeçam ao menos, de o fazer em publico. 
' ., '. ' ' ' J 

Não foi di"stril!J.uido o avuQso da acta -da commissão dos 2'1, nem o Regi-
mento a isto obrigava. 

: i i ' 
O voto, em seiparado, escriptio e entregue ao P~esidente éLessa Commi_s-

são, de accôrdo com fl- resalva precavidamente !feiJta pelo ~r. Nicanó.r;· 
Nascimento, é que d~via apparecer e nã~ appar~e, e isso depõe, ' e muito', 

- ,j 1 1 , , • .j.I j. 

contra aquel1e a quem o. ~llustre \De,putad:o confiou seu voto em separado. 
\ ~ . t • . ( . 

O Presidente da Commissão dos '2>1 acruha ·de rufastar-se da cadeira de· 
V. Ex., Sr. Presidente,, e lme ouviu, ;portanto. A S. 1Ex. corre o ·a.e.ver 
de explicar á Nação inteira o destino que deu a esse voto que llhe· foi en-

- .. . •' ; i 
tregue em confiança na qua:lidade de !Presidente da C:ommissão, e que o. 

' - , •-> .• • H1 LlL . 
não <podia desviar, sob pena de subme_tter-se á interpeHação dos Deputados 
da minoria. . . . 

O 1ST. MOREIRA DAI RocHA: - Foi publd~~~o em toc1os os jornaes. 
o SR. LUIZ SILVEIP~: - Consta da acta. 
o ISR. ADoLPHO BERG&:MINI: - Não, Sr: . Pr~s:idente, .não foi. p1uibu~ádo O· 

voto, como devia ser. 
0 ISR. 'M:OREIRA DA ROCHA: - Eu .li. 

o ISR. ADoLPHO BERGAMINI: - E o m~m coUega me perdôe não está 
. ' sendo sincero q·uandô dirz q-ue l~u essa noticia nos jornaes, po.is que ha 

menos de dous minutos fol que o illustre De.putaido por AJl"c!Jgoas Ihe m<lstrou 
o reta1h:o da acta, publicado e~ avulso e al'li está nas miios do S'I'. Depu-
tru'lo Luiz 1SilJv.eira .. 

o SR. MOOEIRA D~ ROCHA: - .· Li nos jornaes. 
o SR. ADOLPHO BEIRGAMINI: -- Os jornaes n~o pubUcaram, e. quaJ,ldO o 

houvessem <feito, a Camara dos ,Deputados não ·tem, nas suas deliberações, 
nos seus .de/bates ofll'iciaes, die nprtear-se pero que esta mrpa a imprensa, mas. 
pelo que salhe no o~·gão Olf.f.icial. 

O ·SR. MOREIRA 'DA (RocHA: -- Isto é outcra cousa. 
O SR. ADoLPHo ~A!:Mrnr: - Aéoresce ainda 1q.ue, peça iniegl-ai:tte do 

parecer esse voto em separado não rpóde ser SUIPJ>i.imido do mesmo parecer .. 
·o 1SR. ALBERrco DE [MO!Ít.AEs-: Ha tambem o v·ot·o do ·sr. Anniba1 de To..'.. 

ledo e outr,os. 
O SR. ADoLPHo BERGA'r.inkr: -- Quando fez a resalva nos termos Úla-

ros que observamos, deix'ou vêr, por esses termos, que já . bre.;ia . o des-
ap<parecimento ,ao voto •e CJ!Uiz, com as ·.gauí~ii~ '' reduintada~ que 'empreg.au, 
obstar a pratiica do que se !Premediitava. 

O SR. IMoREIRA DA/ 'RodHA: - Ma::! V. Ex : contesta que" os jornae·s· pub'li- · 
caram esses votos? ' 

O SR. cAzEYEDo [;IMA: -...., Istq nã.a q-uer dizer · i'iaaa;" não invaYida .o vlc10 . 
O iSIR; ' .AJDoLÍ>Ho BERGAMI~I: - Isso dácuma: ·mostra da ·sinceridaide dos 

propositos da maim'ia. · 
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Já consigna.ramos a irregularidade, nunca . as'saz condemnavel, de re-
i:n irem-se os membros da Conunissão dos 2.1 em uma casa particular para 

4ebater o a ssumpto, impedindo, des t'arte, que os demais Deputados pudes-
.sem tampem acompanhar de perto e col!laborar nesses tnesmo·s· debates.' 

O .$R. ALBERrco Dlll IM:oRAES: - O historiad-0r nunca J>Oderá dizer qua'l a. 
.opinião dos membros da Comnlissão. 

o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Eis a razão por que, Sr' Presidente, . o 
.Sr. Alberico de M-0raes, q,uando compareceu á Commis~ão, n a segunda e 
dei·radeira vez em que eHa se r euniu nesta Casa, assistiu a penas á forima-
lidade de se co'llherem as assigna turas nesse documento . E a quelles que 
discordavam . . . 

. O ··SR. PRESIDEJN·rEJ: - Está terminado o tempo em que o orador podia 
'.fn..lar. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Vou ·concluir. 
ou tinham restricções a apresentar, já . traziam as suas conclusões es-

·cri-ptas, porque, nos debates !feridos na casa do nabre l eader da bancada 
,paulista, já havia formado o seu juízo, e, mentalmente, . organiza do ·o ro-
teiro dos seus votos· em. separado. 

Não posso, Sr . Presidente, calar o meu vehemente prot esto contra a 
sonegação dos votos em .separado adduzidos á Corrnmissão refel'ida. E P.SPe-
ro que o nobre Zeaàer, que me está 'honrando com a sua at~enção, . Presi .. 
.dente da Commissão dos 211, não per.mitta seja apontado .ao julgamento da 
_pos teridade como réo confesso de ter feito desa'Pparecer um documento que 
lhe fõra entregue elm confia n ca. (Mwito oem; mwfro bem .. ) 

O Sr. Azevedo Lima: - P eço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - Está sobre a .mesa o seguinte .r equerimento , que 
é prejudicial ao debate e que, pe lo Regimento, n ã o tem discussão, devendo 
ser vota do immediatamente : 

"Requeremos que volte á Cornimissão E sipecial dos 21 o parecer sobre · a 
·proposta da reiforma constitucional, <para que seja preenchida a exigen cia 
do § 4º do art. 2º da resolução 1 B 1 de 1924, additiva ao R egimento Interno, 
relativamente ás emendas ns . . 3, 10 e 9 do plenario, lbem como para que 

-sejam incluídos no pare'cer os votos em separado e .d'ecla rações de votos. 

·Sala das sessões, 5 de :Sete!mbro de 191215. - Leovoldino ele O~iveira. -
Plin ;o Oasado. - Wencesláo Escobar. - Azevedo ,Lima. - .Alber-ico de .Mo-

<11·aes. - A.àolpho Berganiini . Bavtista L'lt.zar:do." 

Os senhores que aipprovam o requer!mento q,ueira m levantar-se (Pazisa). 
Foi rejeitado . 

• 
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O Sr. Adolpho Bcrgamini (pela ordem): - Requeiro ve l'ificaç;lo d<J. 
votaçã-0. 

' . 1 

O Sr. Presidente: - Para que se votem requerimentos dessa nátuteza 
ê necessaria a presença de, pelo menos, 10·7 Srs. Deputados no recinto . 

Peço aos Srs. Dep.ulados o o'bsequio de occuparem as suas cade\ras. 
(l'ausa). . , , ; 

' i Procedendo-se á verificação de votação do requer~mento, .reconhece-se 
terem votado a il'avor 10 Srs. Deputados e contra 38; to•tal, 48. 

O Sr. Presidente: - Não ha numern . 
·Deixo de mandar [)roceder á chamada por ser visivel -a falta de numet·o, 

sendo que o resultado da ·votação a.cousa, no recinto, a presença de menos 
da metade do· quorwm regimenta.l. 

Fica prejudicado o requerimento. 

O Sr. Azevedo Lima: (*) (pela <Jrdeím): - .Sr. Presidente, a questã.a 
de ordem levantada pelo meu honrado ·companheiro 'àe bancada, Sr. A1be-
rico de Moraes, é de caracter muito importante e urge não seja assim à.e·s-
prezada, desde já, pela attenção dos honrados representantes da NaQão. 

Argumentos dos mais [)Odflrosos já foram aqui ventilados . Os que a.a-
sistira.m, cdmo eu, aos debate~ estaibelecidos no seio da Commissão dos !l. 
presenciaram os protestos lavrados, verbalmente e por escr~pto, no dia d.a 
ultima reunião dessa Commissjio ·Especia!I, e nos quaes tomara m parte, no-
m eadamente, os Srs. Nicanor Nasc~mento . .. 

o SR. ALBERICO DE IM-ORA'EiS: - !Primeiramente. 
O Sn. A~ElVEDo LIMA: - ... em primeiro logat', e, em seguida, os Srl'. 

Bernardes Sob1ir1'ho, ·Solidonio Leite, Luiz Silveira, Annibal de Toledo ~ 

Mves de Castro. 

Declaro a V. Ex., Sr. Presidente, que, nesse momento, senti atê qut> o 
meu coração de legjslador e de patriota se constrangia deante de cel't!ls 
affirmações, insolitas e impertinentes, que se aibalançaram a .pronunciar 
alguns dos mais eminentes membros da Commissão. 

Vi, po~· ex-emplo, o mustre commerclialista d'esta cida de r epresentante co 
Estado de Pernambuco, Sr. S~lidonio Leite, alvitrar uma "Proposta aberrante 
de todas as bõas normas pal'lame11tares, so-Hcitando dos seus amigos de 
Commissão e com•pa nheiros de tra.balho, abdicassem o direito de subscrever, 
com restricções, o parecer do Sr. Hercm.lano de Fl·eit as, afim de Çl~e não 
se 1perturbassem os tra mites ela r evisão constitucional. 

O Sr. Bernardes Sobrinho, m oço evidentemente ele valor intellectual e 
independencia de caracter ... 

(*) Não foi revisto pelo orador . 

• 
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.O SR . Luiz SrL~'ElIRA: - Apoiadü . 
!IS> !SR. AZEJVEJDO LIMA : - . . . ta.mbem elle, com grande s urpreza m inh a, 

decílarou dever ser iprincipio de obedien cia comip;leta .e de apoio oa ·Com-
missão ao autor do iparecer , e .recommendav.a., a seu turno, aos demais com-
panJieiros, n ão discrepassem <Lo relatorio do !Sr. Herculano de !Freitas. 

O SR. ALBErirco DEJ J.VIolõAlDS : - Como se <fosse possível, em u ma reunião 
de vinte e um hoinen s, so!Jre ref.o.rma .constitucional, :haver urrna n~esn:na 

consciencia juddica, um mes1n.o conhecimento elo assumpto, um inesmo 
modo de pensm' e sentir so•bre os prolblelmas ventilados nas emendas ft 
Constituição ! 

O SR. AzEJVEDo LIMA: ~ Houve a t é quem assignasse o parece·r ·Com o 
eo:np<romisso de o n ão discutir por <liscipli!lla inteHectual . . Aimia mais.: . o 
S;r. Ailves de Castro não se limitou a11enas a declarar que de1:x;aria de ,vot.;µ 
em separado e subscrever, com rest ricções, o parecer, embora as tiyesse . 

Declarou que se c omv•·omettia até a não ddscutir a re<forn1a no plenario 
tla .Camara e emven'hou-l•he, desde logo, o seu voto. 

O. SR. ALBElRICO .~ ·MoRAElS: - Seu voto, não : seu silE!ncio . Como que 
ai::hou que estava desagradando a 1Commissão, declarou: clig·o aqui alguma 
e•msa, mas no ple-na:rio me conservare i calado . Foi um acto ·de contricção : 
c ?nea c·ulpa. 

O SR. LEoPoLDINo D!E OwvmRA: O relator 1peranittiu as restricções 
e elles se apressavam em não fazel -as. 

O SR. :Azl!lVEIDO LIMA: - MamdMn a justiça e a verdade confessar q1;1e o 
!!Ir .. '.H€•rculano de ;Freitas, e ni. um gest o de larga munilficiencía dec'larou que 

· ~ro natural - ó m irilf:iK:a generosida:de ! que SE' votasse com restricções . 
De modo que S . Ex. mais Hbenll! que . seus collegas ele Comm.issão, represen-
tantes de Pernambuco e de Goyaz . . . 

o SR. LEOPOLDINO Dlil OLIVEIRA: - E do Esp'irito Santo . 
O .SR. A2;EVEDO LrMA: ~ ... autorizou , com .gE!sto largo de Cyrano, aos 

l!'eus co.mpanheiros que quebTassem, pelo ni.enos uma vez, a estupenda soli-
àarieclade incondicional com a qu al, como amigos do 1G·overno, se vee1m dis -
tinguindo através d'e todas as phases do trabaJlho revisi.onista. Vejo, agora, 
q·ue não ,parnou de autorização méramente platondca a que deu a seus 
eorreligionarios, o honrado Relator do parecE'r . 

Afinal, sem embargo da generosi-clade do Sr. Herculwno de Freitas, não 
encontramos, no avulso que nos é d,istribuiclo, de envolta cóm o ;parecer d'o· 
Relator, os v otos em S€1parado, que a esse foram apresenta•dos, pelos Srs . 
Nicano'r Nascimento, Luiz Silveira e outros membros ela Com,missão elos Vinte 
e ·um. 

Dir-se-ha que issó não constitue umá exigencia regimental imp.ren-
·scinclivel. Declaro, ao n"evéz a V. Ex. S1· .. Presidente, que constitue·. ' Deútro 
àfi nossa lei interna, V . E:x:. irá encontrar disposições · rígidas, dé conformi-
dade com cujos termos não pod~rá ser objecto ela consideração ela. Camara 
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o parecer do Sr. He rculano de Fraitas, visto que vem desa,com'panhado ' dos 
votos em separado e. das razões escriptas 1>-0r nobres Deputados. ·: . t 

O SR. Alil!ERICO DE :.\1oRAES: - Kão foram distribuídas ·conjunctamente;. 
não m edearam as 48 horas. O parecer não .podia estar :na ordem do dia; 

o SR. LEOPOLDI.NO . DE 0LffEIRA :- - o parecer . da .. Commissão1 dos Vinte 
e Um é desconhecido. da Camara, porque está in completo . 

· O SR. AzEvEDo LIMA: Insiste-se em dizer que o fact o da publicação. no. 
corpo da acta da CDm!IUissão, dos votos E'IIl .separado, obvia á exigencia .de 
virem elles r edigidos e .imp.ressos, .junto ao •parecer do Relator . 

O SR. ALBEmco DE MoRAES: - Isto n unca aconteceu. 

O .SR. AzEVEOO LIMA: --'- Laboram , evidentemente, em equivoco, ·os ; q ue 
se obstinam em. sustentar esta these, visto ..como sabemos que o Reg1u.la-. 
mento da Secretaria da Can:nnr.:a, o qual, .pelo artigo- ultimo do Regimento I n-: 
tei.no desta Casa, está absolutamente h1tégrado ·e in conporado a elJe, ·deter-· 
mina no seu art . 34, sobre o § 2•, o sE•gutnte: 

"Os avulsos referentfis rá ordem do dia, serão com ella di.Stri -
buidos diariamente aos Deputados, á sua chegada no ·recinto dai;;' 
sessões. 

§ 3° - Os avulsos ~ que se refere o paragrapho a1:1terior deverão 
Teferir-se minuciosam.ente ás i>ro.posições respectivas". 

Ora, Sr .Presidente,os voto'\ em separado, · as demonstrações de opinião 
a presentadas á Commissão ;por mais de um de seus membros, constituem 
ma.teria elucidativa. que dever'ia estar vinculada aos avulsos, distribuída, 
nesse caso, · c om o parece r do :j.'lelator. 

O SR. ALBFJRICo DE .MoRAES : - E' isso indispe risavel. 
O SR. AZEVEDO LIMA : ~ Nem se pôde comprehen:der que seja de ou tra 

= >.neira. Ventila-se materia de extraordinaria importancia. 
Quer o voto do ISr. N icanor Nascimento, <quer o do •Sr. Annibal de To-

l edo, quer o de ou tro qualquer deve interessar-nos v ivamente. Sonegar uma 
parte, minima ·que seja, ao nosso conhecim Etnto ou ao c onhecimento àa Ca-
mara, é falta i ndisculpavel, que n ão dissimu.Jaremos com o nosso silencio. 

De modo que, quando esta assemb.léa, em momento op·portuno tiver .de 
tomar conhecimE'nto 'elo requerime n,to assignado p;elo 1Sr. weopo1d.tn:o de 
Oliveira, em virtude do qual se solicita a volta do parecer á Com.missão r es-. 
:pectiva, ficará informada dos termos dos paragra,phos segundo e terceiro do ar-
t go 34 do Regulamento da Seoreta1 ia ela Camara, e em consequencia dos 
quaes, é 1idto exigir a pub'licaçã o, ap.pensa ao :parecer, dos vot os em separado . 
Fr nã:o só licita, mas ainda indispensav el, imprescindivel, inadiavel, é essa 
publicação. 

O SR. ALBERICO DE MoRAES : - Só depois disso é que se podem contal!' ás· 
~8 hot'as .. 
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O SR. PRESIDENTE : - .Aidvirto . ao nobre ot·aiCtor que está "findo o ttJmpo 
durante .o qual p.odia ,fallar. 

O S. AzElvEIDo LIMA : ~ Dou por conoluidas .as .n:linhas considerações. 
\ lrfiiito bem; ?n nito beni) . 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (*) (pelch ordem) - Sr.:.· Presidente, "ª 
c,uestão. de ordem levantada pelo illustre representante ·do Distrlcto "F'eàeral, 
Sr. Alberico de Moraes, ·como V . Ex. aca.ba de ver, interessou profunda-
mente a Camara, provocando , apartes e apressados esG.!arecimentos de va'l'ios 
membros da Commissão dos Vinte e Um· . 

. Esses apar•tes . e .informes, entretanto, não esclare1ce1n· a questão de 
maneira a que fiquemos convencidos de que o parecer da Commissão esté., 
11:' sua . totalidade,. .conheci.do ,pela Camara elos Senhores Deputados. 

As Con1missões são organizadas exactamente para esclarecer o plena.rio, 
l!mbre• ·os ·projectos e toÇl.as as ·demais que:stões suscitadas na Casa; e sujeitas 
a0 conhecimento deHa. Para que · esses esclarecimen~os se façam completos, 
é irÍ:dispensavel que os debates, travados nas reuniões dessas. CommissõE'S, 
sejam traziclos no avulso que o Regimento da Camara manda distribuir peJ0s 
seus membros. 

O SR. GENTIL TAVARES: - Mas V. E:x. não tem mais duvida sobre a pu-
blicação dos votos em separado, no "DiaJ'io do ·CongrE'Sso" ? 

O SR. ALBE!llCO DE -MoRAES: :- Eu devo dizer que li, mas justamente essa 
pubild-cação mandava que os votos fossem ap·pensos. 

·O SR. Vlil.NNA DO CASTE'LLO: ,_ Não apoiado .. 
o SR. ALBERICO DE MORAES :· ~ E' um voto. 
o SR. VIANNA DO CASTELLO : - V. Ex. é que declara isso. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Mas na Commissão dos Vinte e Um, ficou 

tfolibet·ado entre os seus .membros que as restricções feitas r>or varies del!es 
constassem da ac.ta. Estas restricções, por isso mesm0 -que constituem votos 
em separado, fazem parte integrante do r>arecer, que, vindo sE'm ellas, não 
~· .bem. um parecer. 

Os avulsos, mencionando as restricções, ·é que trazem o E:sclarecimE'n.to 
com'].'.>leto das vrurias questões sujeitas ao conhecimento da Camara. 

·Como ,posso, .Sr. Presidente; .paira votar a materia ora em discussão ,- agir 
a~ :ertaclf~.menté, !J,}r:ocurando servir ao interesse publico, si a ICommissão não 
me ·esclare.ce .completamente, fazendo apenas constar elo avulso referencia a 
>estriações que .. se teri.am. levantado .na ;reunião ultima, celebrada sob a pt'e-
ftidencia elo honrado leatJ,er da maioria? 

o ,SR. MOREIRA DA ROCHA: - As l'E'Str1cções estão publicadas na integtâ, 
no ."Dia rio do Congresso" . 

O SR. ALBli.'RIC.o DE 1\1JoRAES: - . V. Ex,. vota ele <1-ccordo com o a vuíls.o ou 
com .o ".'tDiario do Congre!'~;o"? 

,.(*) , iNãp foi revisto pelo GJrador . . 
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O 1SR . . MoREIRA DA RocHA: - Voto com conhecimento de causa. 
o SR. LEJOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - A'1lega-se por a:hi que essas «estricções 

figuram na acta daquella reun.ião . Mas, onde essa acta ... 
o 1SR. rGENTIL TAVARES : ~No " Diario do Congresso" . 
O SR. L EoPoLDINo DEJ OLIVEIRA: - . . . <1e man€.'ira que possa ser a questão' 

inteiramente elucidada, no momento das discussões ou das votações? 
· .. O Regilnento nlanda que se distribua1n os avulsos e os avursos devem 

conter aq uillo que se discute na Commissão. 
Ora, não trazendo elle quanto se ventilou nas reuniões da Com.missão, 

o .parecer nelle üw1uido está incompleto, e, portanto, não pod~rá ser submat-
ti<da a materia á discussã.o, antes do ·preenchimento dessas exigencias re-
gimentaes. 

Trata-se, como vê a Caro.ara, de assumpto de alta magnitude, qual seja o 
1Ja reforma da aei basica do nosso paiz. 

Sabe V.. Ex. , Sr. P i-esidente, que a iniciativa da proposta •Coube ao Poder 
Executivo, com infracção do art. 90 da Constituição Fede1:al. Sabei V. Ex: . 
ainda que os debates em torno do ·caso se feriram no Palacio do Oattete, 
sob a · 'I)residencia do Chefe de Estado. Não ignora t a:mbem V . Ex. que 
se realizaram reuniões clandestinas . . . 

o SR. V!ANNA DO CASTELLO - Não apoiado . 
o :SR. AE>oLPHo 13Tl)RQAMINI: 

1
- Sabe-o t odo mundo. 

o :SR. LEoPoLDINo DE OLIYEil,iA: - ... ás ·quaes não compareceram, não 
poderiam comparecer aiquelles .•. 

o :SR. ADOLPno BERGAMINI : .- Que quizessem coHaborar e fiscalizar.· 
o SR. L!DoPoLDINo DE OLIVlill\~A: - ... que entendessem alvitrar ou opi-

nar sobre as questões . . . 
o <SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Como o Regimento permitte . 
o SR. LFJOPCYLDINO DE or,IVJillRA: - ... ou · recel:ier esclarecimentos so'bre 

os varios, numerosos e complexps assumpto.s contidos no iprojecto de refor-
ma cons.Utucional . 

O SR . .ALBERrco DE D.\IJ:oRAEJS : - Até agora, o trabafüo da Camara, em 
materia de reforma constitucion <tl , limitou-se á assignatura do '.Projecto ·pelos 
membros da Commissão. Tão spmente á assignatura. 

O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEJI(tA: - E', no mo1nen>to, a materia de maior 
g ravidade, porque diz de perto .,com a propria organização política do paiz . 
Nella i:<e envolvem os m aximos interesses da Patria, . ·que não ipodem !ficar 
á mercê dos caprichos ou da pressa daquelles que querem retirar ao .povo 
brasileiro o ·pouco de liberdade que ainda lhe resta na lettra do Codigo Po-
litico da RepUJblica. 

,Si se trata de assumpto que attinge ao proprio futuro da nacionalida-
de brasileira, n ã o podem a quellE,ls que o resolvem assim de afagadilho, com 
infracções <reiteradas {]O Regimento d a Casa, ·com desrespeito evidente de 
l)jlrincipios comesinhos de política, revidar aos membros da minoria parla-
mentar com a declaraçii.o de que trabal·ham pela reforma, para collocar a 



423 -

Nação so:J::I o amparo de uma Constituição que .l·he favore ça m el'hor o des-
<lobramento da vida economjca, financeira e politica. 

Se o trabalho do Governo ou da maioria do Congresso .é obra de rpa-
t riotismo, .que vem melhorar as condições em que se faz a politica nacio-
nal, se esse tra!bailho é obra de valia, .que satisfaz aos int.~Ee~ses do i>aiz, 
não .conwre·hendo por que se retira aos orgãos de publicidade desta Ca-
p ital e aos O)eputados da minoria a liberdade com'pleta de debater a mpla-
mente o assumpto. 

A reunião da Commissão dos .21, á qual assisti, jnntamente .com meus 
honrados 'collegas de CJ'P'POSição, deixou no meu espirito a mais dolorosa 
das impressões. 

o >'3R . AnoLPHO BERGAMINI: - Tin11am del:iaticlo o a.ssumpto na casa do 
Sr. Herculano de Freitas. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : - Assisti a declarações de voto que at-
testam que o momento é ela mais completa obedtencia áque1les que se acham 
no poder e não aos interesses ela Nação. Deputado houve que , declarando 
.que fazia restricções a varias emendas contidas na pro1.)osta de reforma, 
não as consignava, comprornettendo-se ainda a não as debater no plena-
rio, para não crear embaraços á mai<'lria. Outro entendia que as restri-
cções ·não poderiam ser feitas, porque a assignatura do parece r da Com-
mjssão dev'ia realizar-se sem reservas, "pot· disci1.)lina intellectual" ... 

O :SR. .ADoI.PHo BERGAMINI: - Defendeu, até, essa theoria e sdruxula. 
o SR. LEOPOLDINO .DE OLIVIDIR~: - A 'Co1nmissão dós 21, á qual a Ca-

mara incumbia a tarefa de esclarece r o plenario sobre o ·projecto, que envol-
·ve, repito, as questões mais complexas e mais graves, não attendeu á çon-
fiança da Gamara, a esta não trazendo aquillo que se passou, r ealmente, 
nas suas reuniões. 

O SR. MoREIRA DA RocHA: - A maioria o dirá, no futuro julgamento. 
O '81~. LEoPOLDINo DE OLIVEIRA: - Não se conservou á altura do man-

,dato que recebera de seus pares, porque su:bmetteu o seu dever aos in-
teresses daquelles que governam, interessss particulares, e ca;pri:chos rpes~ 

.soaes. 
N estas condições, .Sr. !Presidente, fa ço meu o ve hemente protesto le-

vantado, da tribuna, pelo .honraido e intrepido iDeputado Sr . Adolpho Ber-
gamini, representante do Districto Federal. (MiLito be,m; niuito 1;eni. O ora- . 
dor é citmprimentado) . 

O Sr. Plínio Casado (v elcL ordeni ) : - Sr. Presidente, o nobre D eputado 
pelo Districto Federal, 1Sr. Ai;evedo· Lima, levantou um.a ·questfto d e ordem 
.que se impõe á consideração da Camara. 

Onde houver boa fé, onde houver desejo de r es1leitar a lei e de enca-
'.rar com seri.edade os assumptos que nesta Casa se debatem, não haverá 
.quem possa oppôr uma argumentação •cabal, não h a:verá quem possa in-
validar os argumentos adduzldos da tr1btma pelo illustre representante do 
füistricto Fed·er:al, Sr. Azev edo Lima. A questã o c1e ordem lev antada por 
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S. Ex. é a seguinte: o parecer da com missão especia l encarregada da i-e-

forma constitucional infringe, de uma maneira irrita nte º·. d'iiíp(;siÚvo claro,. 
transparente, insophismavel do § 4° do art. 2° do Regimento feito propo-· 
sitll,damente para guiar os trabalhos da revisão co'nstitucional. 

"O § 4° çlo art. ·2°, diz: 

· "A' commissão especial da reforma constitucional incumbe, den-
tro do 'Prazo de dez clias, a contar da data em que a receber da. 
Mesa da Camara, apresentar parecer sobre a 'Proposta da refor-
m a e sot~·e as emendas de primeira discussão, 9pinando. a favor o~· 

.contra ... " 

Ora, deante da clareza deste texto, parece-me, · Sr . ];>residente, que. nãa:· 
pôde haver discussão: a .commissão era obrigada a apresentar parecer, opi-
nando a d'avor ·ou contra a proposta e a s emimdas apresentadas . 

O SR , MOREIRA DA RbCHA: - O Presidente da Camara já citou a dis-· 
posição .regimental, respectiva, mostrando que a Commissão podia deix.ar. 
de dar parecer, 

·ó SR. Pr,rNIO CASADo: - Tomarei em consideração, daq!lri: a pou·co, ·. o· 
aparte de V. Ecx: . e mostrarei 1 que essa questão ainda não foi. <!!ecid!cia:, e· 
precisamente porque essa quest~o ainda n ão foi d~ciclidá, é q ue me animei. 
a ' tomar a •pala'Vra, pois seria jp.capaz de infringir disposições .foghnentaes. 

o ISR. ADoI,PHO BEROAMINI: - Tanto n ã.o está cl'ecidida que o Sr Pre-
sidente poz a votos o h~querimento em que se pede solução par a <l caso. 

O .SR. VIANNA Do CASTaLo : '-" As questões de ord'erh são: cleéidiclas pela 
Mesa. 

O .SR. L'EoPoLDINo DE OLIYEIIIjA: I sso é outra questão·. 
O iSR. P LINio ·CASADO: - O parecer da commlssão não o:pfoou·, a res-

peito de duas ou t res emendas, nem pró nem .contra; não se· d'ecidfo p ró• 
nem contra as emendas que costumamos chamar "emendas religfosas", er 
as·siin como·, cr-eio, sobre outra emenda do ·Sr. Armand'o B ur lanràqui ... 

o SR. VIANNA DO CASTELLO: ·- Perdão, elo Sr . Tavares Cavrulcanti, sobre' 
a ·obrigatoriedade do ensino. 

o ISR . ADoT,PHO BIDROAMINI: - E tambem quanto ã emenda: d'o Si: . Ar-
mando Burlamaqui, que eleva a seis a representação dos pequenos E 'stados. 

O .SR . ALBEJRICo DEJ MoRAES: - A emenda r elativa á obrigatoriedade elo• 
ens!no, a Commissão aceitou. 

O SR. PLINIO CASADO: - O illustre representante do Districto Federa'!! 
teve occasião de mostrar que a Commissão não se manifestou, como deviru 
fà.zel-o, <l e manei ra decisiva sobre essas emenclas . 

·ora, Sr. Presidente, esta inj'racção regimental é de ordem: a fazer corw 
que o parecer volte á Commisi;;ão, para que seja preenchida esta. ·forma,-
lidadé, ·opina.ndo o relator pró qu contra as emendas.. . 
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o ISR. ADOLPH.O B:ERGAMINJ: - Muito bem. 
O .SR. PLINio CAs.wo: - O Sr. Al:t.Jerico de '.Moraes, illustre . re])resentan--

te do Districto F ederal, occupou-se d,o mesmo assumpto, ampliando as con-
siderações feitas pelo Sr. Azevedo L ima . S. Ex. mostrou que não só havia 
esta infracção regimental, que n ão só o parecer deixa'l'a d·e opinar sobre 
çluas ou tres emendas .. . 

O SR. Ar,m;raroo DE M oRAES: - Deixava de ser parecer. 
O .SR. PLINIO CASADO: - . . . como tam'bem o voto em sep.arado do Sr. 

Nicanor Nascimento não vin•h a appenso ao parecer, como era de lei, coma· 
era do r egimento e como era de rigor. 

O ·SR. ADOLPHO BERGAMIKI: Como é de elementar honestidade .. 
O SR. PLINIO CASADO : - Realmente, a arguição que o nobre Deputad0> 

fez é proc·edente, . porque não c onstam do avulso em que se vêm o parocer 
cnm as emenda s e até com o texto constitucional, n ão constam os votos 
em separado, entre os quaes está o do Sr. Nicanor Nascimento. Neste par-
ticular, Sr. P!'eslder,:te, é preciso a inda assignalar que o illustre ".leader" 
da· ... Commissão dos 21, Sr. H ercul a no ele Freitas, ,falando no seio da Com-· 
missão, aff irmou que não tinham razão os .Srs . .Solidonio L eite e Bernardes 
Sobrinho ; que lastimava divergir dos seus emin ente s collegas, mas para. Sua 
Ex . ])arecia questão indiscutível que essas decla rações de votos deviam ser 
pu'blicadas e deviam v ir juntam ente - é a expressão de S. Ex. - deviam 
vir juntamente com o parecer. 

o SR . ADOLPH.O BERGAMINI : - Isso consta até da acta . 
o . Sn. PLINIO CASADO: - Muito bem; consta até da acta. 
o SR. VIANNA no CASTEJLLo: -- As palavras que S. Ex. ])ronunciou fora.ln 

essas, mas n ão nessa ordem, n em nesse sentido . Leia, V. Ex., a esse res-
'))€ito, o que está publicado na "acta". 

o ISR. ADoLPHo BERGAMINI: - Só podia ser nesse sentido . Os votos 
em separaclo sempre fi zeram parte integrante ele qua lquer pa r ecer ou r e-
Játorio. 

O 1SR. VIANNA Do CAs.T.E.'LLO : - Se a "acta" tivesse trahido o pens.a-
mento do Sr . H erculano ele .Freitas, S . Eox . viria para a tribuna reclamar .. 

o SR. LEOPOLDINO DJ:; OLIYEIRA : - E' outra questão . 
O SR. VrANNA Do CAS~'ELLo : - E' a mesmissima questão. 
O que o Sr . Herculano de Freitas disse na Corrunissão, é o que consta 

da acta. V. Ex. leia as expressões de S. Ex. 
o SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA : - ID' outra . cousa . o que dizemos é (!Ue 

os votos em separado devem fazer parte integrante do parecer_ 
o .SR. VIANNA DO CASTELLO : - o nol:ire D eputado, Senhor Alber ico de 

J\1:oraes, diz que deviam vir em appenso, segundo a declaração do ora dor. 
O 1SR. AnoLPHo BERGAllUNI : - Pois não ; junto, acompanh ando, seguindo. 
O SR. PLINIO CASADO: - P eço ao nobre l eacler da maioria que tenha ii 

'bondade de me ouvir. 
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·O SR. VIANNA DO CASTElLLo: - Com todo o prazer. 
O SR. PLINIO CASADO: - O .que consta da "acta" é o segu inte: "O Sr. 

Herculano de Freitas manifestou-se favoracvel a .que constassem da "acta, 
.todas as declarações de cvoto que f ossem feitas e que fossem juntamente 
com o parecer publicadas as a-presentadas por escripto . " 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - Que fossem juntamente publicadas com 
-0 parecer as apresentadas por escripto. Lá está o adverbio "juntamente". 

O SR. VIANNA Do CASTElLLO : - Não quero commetter a descortezia de 
interromper o orador com os meus apartes. Reservo-me para res-ponder a 
S. Ex. opportunamente . 

ü .SR. LEOPOI.DL.'<0 DE OLIVEIRA: - Foi V. E-x. mesmo que assim resol-
veu na Commissão, declarando que deviam ser consignados todos os votos. 

o !SR . ADoLPHo BERGAMINI : - Quando :fiz parte da primeira commis-
são de inquerito, que procedeu a verificação de -poderes, apresentei um 
voto em separa.do a favor do reconhecimento do meu nobre collega, Sr. Al-
cides Bahia, e este voto veio a plena.rio, acompanhando o parecer. Tive a 
fortuna de vér que as considerações que desenvolvi neste voto torna.ram-
se .victoriosas. 

O SR. PLINio CASADo: - Na Const ituinte d:oi assim que f ez: os votos 
em separado vinham a plena.rio, junta.mente com o parecer. 

Refiro-me á Constituinte de ' 91, da qual sa.hio o estatuto ·basico que 
nós, agora, vamos re.formar. 

l\l[as, ISr. Presidente, o nobre Deputado, Sr. AU:.·erico de ·Mora.es, termi-
nou o seu discurso apresentanqo um requerimento, no qual pediam os 
mem'bros da minoria que o pare!)er voltasse á Commissão -para ser preen-
chida a formalidade .exigida pelo § 4º, do art. 2° . 

Como a Cam.ara, porém, acabp. de vêr, esse requerimento não poude ser 
votado por falta de numero. Ora, não tendo havido numero para a vota-
ção, - esse requerimento, ex-vi do Regimento, ficou prejudicado. 

Qualquer um de nós, quando 110uvesse numero, poderia renovar esse 
requerimento . Todavia, n ão é ii;;so o {!Ue, neste instante, nos ,preoccupa, 
nem isso mesmo preüindemos fa~er. O que quei'€mos, no momento, é que, 
uma vez que o requerimento fo i prejuclicado, a questão seja decidida pelo 
illustre Presidente desta Casa ... 

0 SR. VIANNA DO CAS1'ELLO: - J á o foi. 
o :SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não foi tal. 
O SR. PLINIO CASADO: - A minha opiniã<i é que essa questão seja de-

cidida pelo Presidente da Camara, soberanamente, porci.ue a elle compete 
e~Ees .casos. 

Parece-me, senhores, uma C!ljestão liquida, isto é, que o parecer deve 
voltar á. Commissão, afim ele ser cumi:>rido o d;spositi<vo regimental. Nem 
prevalece contra esta minha argumeutaçã-0 a coarctada. ·de que o artigo 
3' usa desta locuçã·o: " .. . com ou sem parecer", porquanto, no caso, a 
queE:tão tem dous aspectos . 
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'Ü p r imeiro é o do § 4°, quando o parecer é apresentado, mas não v em 
de accô1'do com as disposições Tegimentaes . Quando o parecer inf·ringe uma 
disposição regimental, não deve ser receb;do. Est a, a hypothese do § 4°, do 
artigo 2-º. 

o SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Muito bem. E' a questão. 
o ·SR. '.MOREIRA DA ROCHA: - Já f oi resolvida. 
o SR . ADOLPHO BERGAMINI: - Não apoiado. Não foi. 
o SR. PJ,rNIO CASADO: - Ha duas qm~stões. :São dous, os casos, perfei-

tamente diversos, de que cogita o Regimento . 
O prim eiro caso, como já d-isse, tem assento no § 4°, artigo 2°. 
>Ha parecer, mas esse parecer não está ·feito de accôrdo com as dispo-

sições regimentaes . D~ve, portanto, voltar á Comm.issão, ·para que seja pre-
enchida essa lacuna. 

o ·SR. ·LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Claro como agua. 
O :SR. PLINio CASADO: - Agora, o art. 3° é o ig ue trata da hypoth~S€ 

de não ·haver parecer, quando a Commissão deixa de cumprir o seu dever, 
isto é, .quando deixa que se escôe o prazo que lhe ·foi assignado, ex- vii Zeo·ls, 
o prazo de 10 dias, sem que apresente parecer. 

o :SR. ALBERICO DE MoRAES: - :Muito bem. 
O SR. Pr.rNIO CASADo : - Basta uma simples interpretação grammatical 

para que !fique , de manifesto, este ponto que estou discutindo . 
O ISR. A.DoLPHo BERGA.MINI : - Sim, porque a Camara não póde . ficar 

presa ã Commissão. 
o SR. PLINI() CASADO: - Diz o art. 3°: 

"Findos esses prazos; (isto é, q1umd.o os v ·ra :>;;os fimdareni), com 
ou sem parecer, ü·ão a proposta e em endas, se houver, á impressão . " 

Quando a Commissão, no ·entanto, deixa ele cumprir o seu dever, quando 
o prazo se escôa sem que a Commissão a;presente parecer, é que se a pplica 
o artigo ;3°. 

Então, vem a µreposta com as emendas para a decisão. Mas não é pre-
cisamente o caso em q u estã.o. 

O caso em questão é este ha parecer. Mas este parecer não estã 
de accôrdo com as formalidades legaes; não foi feito de accôrdo com as 
:formalidades exigidas pelo Regimento. lDeve voltar á Commissão para que 
sejam preenchidas essas forma lidades. 

o SR. ALBERICO DE MoRAOO : - Isso é sinTplesmente . logico . 
O SR. PLINio CASADO: - Ora, Sr. Presidente, quer-me parecer que esta 

é a v·erdade c ontra a qual não p1·evalecem nem as portas do Inferno · et 
por 'tae inferi non vrevalel;-un't adlversiis eMn. 

N em preciso, ao sentar-me, a:ppellar para a íntegridade reconhecida de 
V. Ex., Sr. Pres idente, como ela mesma m a neira n ão ap·pellaria para a in-
tegrida de, nunca posta em duvida, do Sr. Ar nolfo Azevedo. (A.pai.adas) , 
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· o S-n. LUIZ SILVEIR~: - Am.J:Jos são brasileiros dignos . 
. o Sr.. PI.INIO CASADO: ~ DignÜ';simos . 
. Nem preciso appellar para a dignidade de V. Ex., Sr . Presidente, para 

o seu espirito de justiça, porque estou cei-to de que V . E:x. ha de r:eco.-
nhecer comnosco que .ê preciso que esse projecto de R eforma _CoJ;Jsti~ucio

nal não saia daqui pela porta: estreita .do desrespeito á lei,. da-,fraude, mas 
que saia amparado pelo p-restigio da .Camara, p elo prestigio do Congres-
so, ·afim de que possa convencer á n acionalidade brasileira de .-que _nós sa-
[bemos desempenhar o m a ndato · que este povo glorioso, digno e bmn nos 
confiou. (Muito 1J.e1n; ?nui.to bem . O ora.dor é cumvrinientaclo). 

O Sr. Vianna do Castello <''): (vela orde1n) : - Sr. Presidente, como 
Presidente da Commissão dos 21, fui claramente accusado de havei· sone-
gado documentos, que m e -haviam sido entregues. 

Quero crer, Sr. Pres idente, que é a is to que o nosso. pov o chama iima 
força de expressão. 

A reunião da Commissão dos 21, na qual o nobre leacler de S. P a u-lo , 
digno r elator, leu o seu parecer, foi pU!Nica, .foi extraordinariamente con-
corrida . 

<O SR . ADOLPHO BERGAMINI: - A da rua Soares ·Cabral ? 
o SR. VIANNA DO CAS'TELLO: - Isso é questâ!o morta. o Sr. Gilberto 

Amado e o -Sr. P_r esic1en te Ai·nolfo Azevedo, com as suas declarações, re-
duzira m-na a seus legítimos •~ de vidos termos. 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - o Sr. Adolpho Konder foi 'quem collo-
cou a questão no seu devido ·terr-eno. Veio á Camara e ap.résentou ex-
cusas ~r não ter comparecido á reunião, por motivos superiores á sua 
vontade; affirmou, e ntreta nto, ·ser solidario com o .que lá se: resolvera . 

O SR. VrANNA no CAsTELLo : - Dare i as necessarias ·explicações, · se Vossa 
Ex . tiver a gentileza de pen)'iittir que eu falle. 

O .SR. ADoLPHo BEROAMINl: Pois não! 
O Sa. VIANNA ·no CASTELLo: - A elaboração da reforma constitucional 

foi feita da maneira conhecida por todos, isto é, lH:Jeralissima. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : .- LH:leralissima, não! 
O SR. VIANNA Do CASTEJLLo : - Entretanto, ella tem servido, ·como a inda 

boje, para motivos de accusação. Foram publicas e notorias as reuniões 
no Cattete. A honrada mino1,ia, no intuito de desmerecer ou Ínenosca:bar 
o entendimento, que só tinha de nobre -e elevado, dizia que éssas reuniões 
se realizavam nos qua r tos baixos do Palacio. 

o SH.. LEoPoLDINO Dlil ÜLIVJ1,'IRA: - Isso poc1ia ser nobre e . elevado; ·mas 
o c erto é que se infringia um dispositivo constitucio·naJ.. 

O SR. VIANNA. Do CAs'\'IilLr.o: - !Para e11as, foram convocados todos oa 
Senadores. Depois de ouvidos os Senadores, .foram ouvidos todos ·os De-pu-
tados que quizeram comparecer e t iveram convite 'JXl,ra ísso . 

Q ·S1c-. ADoLP:Ho BERGAMiNr: - Os qúe tiveram -convité. 
o . SR. LEOPOLDiNO DE ÜLIVJ;JIRA : :___ Eu . não tive. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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o ISR. VIANNA DO CASTELLO : - 1l\1as V. ·Ex. ' ·se apparecesse, s.eria. natu-
ralmente .bem recebido. · 

O Sr. AH:ierico de ü'vioraes teve .convite, e i'ecusou-se · a co·mparecer · 
pelos motivos que me declarou. O Districto Federal esteve 'bem represen-
tado. O Sr. Henrique Dodswor ih teve t a mbem. convite . 

o .SR. ALBERICo DE MoRAES: - Por achar que Jlâo devia _haver e>isas r e-
uniões. 

o SR. NoGUEJIRA P1mrno: - Decla ro que fui convidado e · lá discµti com 
inteira liberdade. Entret anto deixei de . assignar a proposta ele. reforma por-1 

que . divergi. 
0 SR. ALBERICO DE MoRAES : 

preso ... 
O SR. VIANNA ~~ CAS.TELLo : __:_ _ Ouvicl~~ os 1senado1~es, foram ouvidos os 

Deputados. Depois·. de . ouvidos os Deputacl~s : naturaii~18nte , como em as-
sumpto desta: ma:g~itude era impossível a;bs~h.ita: · uniclad~ de ··. vi~tas, _· d,ad.as: 
as ·inevitaveis divergencias de opiniões, que podia haver entre os m eni- _ 
bros da Commissão, foi 11.r-eciso n ovo en tendimento, no vo accôrdo, a re:> ·· 
peito elo qne tinha ficado venciÇ!o entre os Senadores e en t r e os D epu -. 
tados .. 

O SR. EURICO -VALLE: - V . Ex. perrnitta um aparte . Ruy Barbosa pro-. 
pugnava essas d iscussões pr!')liminares para assentar-se um a;ccõrdo afim . 
qe_ evitar os ex.cessos r eformistas. 

O .SR. SrMÕES FILHo: - Per dão; conheço o que Ruy Barbosa pleiteava, 
n esse sentido. O nol:lre Deputado deve opinar, não eleve, porém, attribuir a o. 
Conselheiro Ruy Bar-basa idéas que nunca teve . 

O 'SR. EuRrco VALLE: ..,.--- 'Posso provar a V . E-x. mostrando até a ultimtL 
ol;>ra do Sr. Castro Nunes, em que e lle faz a referencia. 

o 'SR. Arnruuco DE '.M·ORAES: - Não está lá . 
o SR. E uruco V ALLE: _ · Está. 
o SR. ALBEllIC'-0 DEJ :MoRAES: - Vamos vêr. 
O SR . .SIMÕES FILHO: - O nobre .Deputado pelo Pará não pôde provaL 

F aço esta obser vaQão por 
da vel 1Chef·e. 

o .SR. Emuco V ALLE: 
0 SR. SIMÕES FII.HO: 

um dever de <fidel idade á m emoria de me u inolvi-

Provare i a V. E x . . . 
Nun ca . 

O SR. EURICO VALLE: - Mostrando o livro "A J ornada R e visionista" . 
O Sn. SIMÕES FILHO: - Al1u"1e. a ·entendimentos com a Nação .

1 
).'<ã9, 

circumscreva V. Ex. essa .grande idé,a a moldes mais estreitos. Acho que 
o Sr. Presidente da R epublica tinha o direito de conversa r -com os Depu-
tados, não ele deliberai:-; e qua ndo os am1gos do Governo dizem que lá se 
deliberou com liherdade, eu me irrito . Que se tivesse conversado, llem: ·não 
~leliberando ·porqu~ - aqui <é que se de li-bera . (Trocam-se outros apartes )'. ' 

O 'SR. VIANNA DO ·cAsTIDLLo : ··~ Nessas reuniões o S·r. · President'e "aa· 
Republica despojou-se de sua catheg.oria , para discutir simples, singelamente, 
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toda s as questões aventadas. Não era o P residente da Ilepublica, não era 
0 supremo magistrado quem fallaiva; era um ,brasileiro interessado, como 
todos que alli se achavam presentes, na solução das questões r eferentes á 
retorma constitucional. 

o SR. L EOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não a1Joia do. 
O SR. VIA"'1NA Do CAS'NilLLo: - Foi esta a impr€s são que trouxeram da .5 

reuniões todos que as frequ€ntaram. 
O SR. ALBEPJCO DE MORAES: - O Sr. Presidente da Ilepublica não se 

podia despir de s ua autoridade de ntro do Cattete. 

o SR. VIANNA no CASTELLo: - '.rrazida para a Camara a reforma con-
stitucional , apresentado ·o projecto, reunio-se a Commissiio, e foi o Sr. Her-
culano de Freitas designado re lator. Como jã era sa1Jido desde as reuniões 
de entendim ento, havidas a n tes no Cattete, davam-se diseordancias entre 
est€ ou aquelle ponto, o que era natura l, pelo que o ·sr . H erculano de Frei-
tas me alvitrou qu€, sendo relator da Commissão, e não ind'o relatat· a.s 
•uas opiniões proprias sobre a r eforma constit u ciona l, seria da maxima con-
Teniencia uma reunião dos membros dessa m esma Commissão, afim de que 
a exemplo do que se fizera nas r euniões do Cattete, is. Ex . tomasse uma 
média das opiniões e pudesse .concretizar o pensamento vencedor no seio da 
Commissão. Foi por isso que se deu a reunião dos membros da Comm'i-11-
aão dos 21 na r esidencia do Sr. Herculano de Freitas, designada por Sua 
E:x. mesmo. Não foi cla ndestina, e não d'oi porque só a eJ.Ja houvessem 
comparecido os membros da Comm issão . Era uma assembléa exclusiva-
mente sua para tratar de assu:rnptos sobre os quaes só a Commissão ia de-
libérar; o objectivo era orientar o pa recer ; obedecia-se mesmo ao crlterio e le-
-Yado de conciliar, de apanhar a m édia de opiniões, estabelecer entendimen-
tos, porque have ndo concessõei; de parte a parte, ch€gar-se-hia a um ao-
côrdo sobre pontos onde parecesse que as opiniões se chocavam irredu-
ctiveis . 

O SR. ALBEJRICo DE MoRAEJS : - Mas o historiador nada poderá éLizer sobre 
a opinião de cada um dos rqembros dessa Comm.issão, m esmo porque só 
houve actas de duas sessões na Commissão, a primeira paira escolher o. P resi-
demte a segunda para tomar as assignaturas, installação e encerramento. 

O SR. VIANNA Do CAsTELLo: - Designado o R elator VV. E xs . con1p'I'ehen-
clerão que o prazo de 10 dias , <j.Penas para elaborar o parecer sobre as emen-
das apresentadas em 'Projecto E.' r:qais as do plena rio, éra escassissJmo e qu al-
queT outro sem a capacidade de trabal,ho .do nobre Zeacler de São Pau•o, e 
sem o seu vastíssimo conhecjmento especialisado . .. 

o SR. ADoLPHO BERGAMJNI: - Neste .ponto, apoiado . 
O ·SR. VIANNA Do CASTRLLo : - . . . n ão poderia evidentemente, em tão 

curto ,período levar a cabo a tarefa, o que daria Jogar, aihi sim, á hypothese, a 
riue se ·refer io o nobre Deirntaido, Sr. Plinio Casado, de vir a reforma con-
stitucional para p.1enario sem ,riarecer da Commfssão. 
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. Quanto ao Sr. Adolp.ho Konder, cuja declaração foi tomada a<llui conw• 
confissão de clandestinidade da reunião, devo dizer q.us S'. Kx. não poude 
pronunciar as palavras que queria proferir, porquanto o tumulto foi enorme, 
cmno se .póde verificar do debate publicado no "Dia.rio elo Congresso" . 

O SR. Az.EJVEJDo LIMA : - O tumulto foi provocaxfo pela: ·propria maioria 
porque não convinha que a declaração do St· . Aclo!pho Konder .fosse comp~eta-. 

o S1i. VIANNA DO CASTELLO: - A Com:m.issão dos Vi·nte e Um, tinha sid()· 
ac·remente censu1·acla por se havee reunido, clandestinamente, na residencia do. 
Sr. Herculano de Freitas, .p.a~·a burlar o direito elos ol!l.tros DeputWdbs, que 
t a:mbem q U€0riam tratar dp assum.pto. 

Ora, a Com:rnissão reuniu-se sómente ·para assentar a, orientação q,ue devia 
<'lar em conjuncto ao problema da reforma constitucional. Não vejo em que . 
. houvesse burla de direitos de · Deputados que não puderam assistir a essa 
reunião. Mas o Sr. Adol.pho Konder, vendo a Commissão ataca:da, aggredida 
soh essa alle•gação, e como não tivesse com.parecido á reunião, quiz, significM 
<i. Camara, simplesmen.te que era solidario com seus coNegas, quer dizer 
que igualmente recebia com muito g·osto a parte que lhe tocava nos ataqueog,. 
drrigidos á Oommissão . Era uma solid<Uriedade digna (Apo·iaàos), a ctua1, P.n-
t:retanto, foi inteiramente desvirtuada em seus termos, e tomacda como un1Ja· 
•·onfissão de clandestinidade. 

O SR ALBEP.rco nrn MoRAEJS: - .Solidariedade politic:;i. em mater!a cbns.ti· 
tucional ! 

O Sn. AzE"fE."Do LIMA: - S. Ex. perdeu uma bel!a occasião de ficar caladú 
o SR. VIANNA DO CASTEI,LO: - E' o,pinião de V. Ex. 
O SR. ADoLPHo B.EJRGAMINI: - Para mim teve uma. boa occasião de fallar. 

JOas a maioria o impediu de fazei-o. 
O SR. VUNNA Do CAS'lmo: - Os no.bres Deputados da minori!:. não tên~ 

.razifo quando confundem - quero ·Crer que de pro.pos.ito - questões absoiuta.-
l'rtE'nte diversas. A acta da reunião ieita no dia 25 de Agos'to do corrente 
ttnno, e na quaiJ a Commissão dos 21 assig>nou o 1Xl.t'ecer do Sr. Herculano 
de Freitas, está publicada no "Diario O:fficial ", de 27 do mesmo mez. 

o SR . ALBEllUCO DE l\IIORAES: ~ Foi por mim. citado. 
o SR. VIANNA DO CASTELLO: - Entretanto. depois 'C1e ter V. Ex. feito €'SSa 

citação, 1nuitos membros da minoria declararam que ignoravam a: sua· exis-
t~nci~ .. 

O SR. LEJoPOLDINo DEJ ÜLIVEJIRA: - Referiamo-nos aos. votos em separado 
que não figuram nos avulsos. 

0 SR. VIANNA DO e'!IS'l'ElLLO: Tomo nota da exp.ressão- de V. Ex . : votos· 
•õ'rn , .sen:Jlrurado . 

O SR. ADoLPHo BElRCAMINI: - O parecer ta1nbem foi pub Hcado; mas ~em 
º'' votos em separado ou declarações de votos. 

'º SH. VIANNA DO CASTELLO: - São cousas differentes . 
o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Tu:do quanto é opinião divergente, qual· 

quer que seja, no sei o da Commissão, voto em separado ou declaração de -
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<> o~o, tem de i;er appens~ .ª~ parecer, que o I-<egimento ma~1da que, aprésen. 
tado e •publicado, seja disti-ibuido em avulsos por todos os Srs. DE•putados. 

O SR. ALBERICÓ DE MO!lf\ES. ~ Dahi se contam as 48 horas. 
O SR. AnoLPno BERG~MINI: - Con+o se clistr ibut, ~sse .parecer em· avulso, 

.e se su prime o voto, que é parte integrante do parecer? 
Q SR. VIANNA Do CASTELLO : - Nilo foi supprimido: 
O SR. ADoLPHo BElRGAMINI : - Então, li mal .. 'Porque no ·avulso qu e recebt 

-n;i,o ha o vot,o em separado do Sr . Nicarlor Naséimento. . 
10 SR. VIANNA no CASTELLO: - Não houve voto em separado do Sr . Ni-

.canor Nascimento. Ahi está o equivoco: 
o· SR. Anor..Pr-ro BERGAMINI : - Rec'lamo, Sr. Presidente porquE• o avulso 

:não ·es't>á em on1em, n ão traz o voto do Sr . . Nicanor Nascimento. 
O SR. L EOPODINo ·nm ÜLIVEIP~~ : - Nem de outro qualquer membro ·da Co.rn:-

mjssão. 
O ·SR. AzEVEDo LIMA: ~ Permntta-me V. Ex. que leia o ·paragra1Yho · 3°. 

da .art.' 34, cio l'E'gulamento da Secretaria da Camara, que V . Ex . sabe. f a7. 
fez parte do Regimento da Casa, e diz o seguinte: "Os avulsos sobrE• as ma-
1'l;riàs em discussão e em votação, eleve.rãa referir -se mi·nuciosa mente as pro-
posições rE•spectivas". Pergunto : que consta elo avulso quanto a essas 

restricções do Sr . Nicanor Nascimento? 
O SR. VIA'NNA Do CASTEJLLo : -<No caso, não ha proposição alguma . 
Alguns membros da Comm1issão fizeram restricções, não apresentarani 

]Jroposição alguma. 

V . Ex. fazendo essa citação vem em favor da doutr.ii1a que sustento . 
'ü SR. ADOLPHO BEROAMINI: - Ha um e•ngano do nobre ieaãer. Diz o 

avulso quanto ao Sr. Nicanor Nascimento : " .. . ·nos t ermos do voto escripto 
- que entreguei ao Presidente da Gommissão". Era, portanto, um voto. 

O SR. ANNIBAL DE TOLEDO : - Em relação a mim, devo dedlarar que dei 
meu voto vencido sobre varias emendas, e que não consta do avulso . 

o SR. ADOPHO BEROAMINI : - .A,hi está, St•. Presidente, a integridade e a 
inli.ependenc.ia do Sr. A7inibal de Toledo . 

Essa declaração de S. Ex. YE'm ainda corroborar as affirmações que fiz. 
O S1l. AzJNEDO L IMA : - E como vai o Sr. Annibal de Toledo resalvar a 

sua responsabilidade, se o seu voto n ão está no avulso? 
o SR. VIANNA DO CASTElLLO : - Ha um equivoco perfeito ... 
O SR. AZEVEDO LIMA: ~ Então estamos com a razão. 
O •SR. VIANNA Do CAsTElLLo : - 'Perdão; ha um equ'ivoco quanto ao Sr . 

Annibal de ToJedo . S. E x. pedio a ;palavr·a E• deê'farou que era vencido 
·quant o ás emendas n s . 3, 22, 31, ·59, 71 e 74 do pr ojectv iniciai. 

O '8R. AZEVEDO LIMA : - Issp não está no a'V ulso. 
o SR. VIANNA DO .CASTELLO : - Consta da acta. 
Foi o Sr . Herculano de Fre~tas quem, na Commissãv, opinou a respeite. 

da publicação dessas declarações de voto. Digo sempr e, "declarações de 
- voto", e, não, "votos em separa:do" ou "vo,os vencidos". 
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O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Mas o Deputado Nicanor do Nascimento 
à.isse, segundo o avulso, "voto escripto que entreguei em se.·ssão da Commís-
são ao Exmo. Sr. Presidente". 

o SR. VIANNA DO CASTELLO: - Foi publicado . 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não no avulso. o Sr. A.nnibal de Toledo, 

tambem. entregou escripto e não acomIPanha o ·parecer, notando-se que nem 
consta a nota "com restricções". 

O SR. ANNIBAL DEJ ToLEDo: ~ Aliás, tive occasião de particularmente con-
sultar o relator se o meu voto vencido seria incluído no parecer, e S. Ex. 
me affinnou que o acompanharia. 

O •SR. AD,OLPHo BElRGAMINr : - O Presidente da Commissão informou, por 
tanto, a um me1nbro da Cmnmissão que o seu voto acompanharia o .parecer, 
e isso não se deu. 

10 SR. VIANNA DO CASTELLo: - Sr . E-residente, os dous membros da Com-
missão que votaram com restricçõbs escriptas foram exa ctamente os Srs. 
Ann1bal de Toledo ·e Nicanor do Nascimento . Os demais fizeram, depois da 
seossã o, as suas · declarações de voto por escripto que constam da publicação. 

O SR. ANNIBAL DE ToLEDo; - Fiz urna declaração de que votava vencido. 

O SR. ADoLPHo BElnGAMINI: - O Sr . Ni~anor Nascimento affirmou, que 
o seu voto era por escripto, •como o foi tambem o do Sr . A;nnibal de T'oledo. 
. O SR,. ANNIBAL DEJ ToLEJDo: - Não dei voto em seµarado, e sim voto 
V·3Imido e:in relação a varias emendas . Para effeito do Regimento n ão é 
voto em separado . Acho, porél!1l, que tambem devia consta r do avulso. (Ha 
?nui tos outros apartes) . 

O SR. VrANNA Do CASTEL-Lo : - Sr. Preside•nte, dou por terminadas estas 
explica ções, as quaes de.monstram que os nobres D eputados da mino-
ri:J. nã o têm razão. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Presidente : - O nobre Deputado pelo Rio Grnnde do Sul, Sr. Pl1-
nio Casado, no uso de um seu direito, acaba de formular uma questão de or-
dem, appellando ipara a . Mesa, no sentido de.• fazer devolver á Commissão dos 
21, para ser regularmente assignado, o .parecer que a mesma proferia sobre as 

· emendas á Constituição. 

O honrado Deputado por Minas Geraes, Sr. Vianna do Castel1o, Presi-
dente daquella Commissão, .pronunciou-se da tribuna contrariamente ao pe-
dido do a utor da questão de ordem, procurando demonstrar que não houve 
no dito parecer, no tocante á sua assignatura pelos m embros da Commissão 
que o proferio, nenhuma in·egularidade visceral ,que obrigue á devolução . 

Ao ass·urn.ir a presidencia da Camara, iha poucos minutos ainda, por 
ter deixado a cadeira o Sr. Arnolfo Azevedo, acabava dE• proceder-se a uma 
verificação de votação, precizamente sobre esse assumpto . Fôra formulado 
por escripto, nos termos do Regimento, ;um requerime.•nto á Camara, para 
que esta se manifestasse sobre a volta do parecer. 
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Verificou-s~, é verdade, a inexist enc.ia de numeTo; entret anto, de 43 
Deputados que tomaram parte .na votação, 38 votaram contra e sómente 10 
it favor . A Mesa, ·por con.seguinte, encontrou, nessa primeira m.anifestação 
da Camara sobre a materia que lihe foi suggerida, um !ndice do seu pensa·· 
mento. 

Não quero dizec que a Camara tenha decidido o assumpto ; não querú 
dizer que á Mesa não caiba competencia .para fazei-o; não quero dizer qu<: 
a votação realizada obrigue a Mesa, em relação ao caso . Ninguem, porém, 
contestará que, na votação procedida, a Mesa tenha uma base para sentir 
q~1a:I o pen.sarnento da Cam.ara, visto como mais de tres quartas partes dos 
Deputados que tomarão parte na votação foram contrarias ao requerimento. 

Devo lembrar que, pelo Regimento Interno, o requ erimento, não tend-0 
sido votado, como não o lfoi, é considerado prejudicado, 1podendo ser renova-
do em qualquer momento da discussão. 

Ora, os nobres Deputados, que tomaram a ;iniciativa da questão de ordem 
estabeleceram. SS. Exs. mesmos, um plenario que a deveria julgar, quando 
fizeram o requerimento escripto, ap.pellando para a Camara. 

!Em vista do modo como esta se manifestou, a Mesa não ·Póde tE•r outr<>. 
attitude no caso sinão a ide resolver no mesmo sentido, não con.cordando, 
por acto seu, com a devolução do parecer á honrada Commissão, dos 21, 
tanto mais quanto licito é aos Srs. Deputados renovarem, perante á Camara 
a questão, uma vez 'que o requehmento não foi julgado, e, assim, prejudicado. 

E' a solução que me occorre, a mais sensata e mais liberal que posso dar 
G. questão levantada. 

O Sr. Azevedo Lima <veia prdem): - Sr. Presidente, as questões de or-
dem positivaIDP,nte · estão agitapdo a Camara e é natural que tal occoni.. 
1"0rque o problemá da revisão oonstitucional é do genero dos que não podem 
transitar p·elo recinto da Camara, sem que attraia a attenção de todos os 
p:õtTlamE•ntares. 

Tenho 1paTa mim, estou ,pITofundamente convencido, que se vai abrlr " 
debate em torno do transcedente ·problema calcando aos 'Pés, subvertendo 
"de fund en comble", os principios regimentaes que deviam ser a norma· 
peía qual conduziriamos os traba'Jlhos da Camara. 

Nada menos de tres questões de ordem promoveram acalorados debates fl 

não se esgotou por completo e longo cabE'dal daquelles que nos trarão â. tribuntt 
para pirovar, quando para mais não seja, que se vai iniciar sob máos signo~ 
a discussão em torno do ~rave p·roblE'ma revision ista, contra o qual clama 
a opinião publica, garroteada, ~phyxiada, suf.focada pelo regimen excepcional 
do sitio e pelos processos inconfessaveis que, á sombra desse mesmo sitio, vaí 
o governo desenvolvendo para evitar a consulta á opinião nacional para 
impedir que se manifeste pela i!Ilprensa, nos comicios ou nas tribunas po-
pulares, o desejo do povo brasileiro. 
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Vou, por meu turno, e pela terceira vez, submetter ao elevado crit<:iriu 
de V. Ex. ·uma questão de ordem que, como as demais não se me afigura 
dispfoienda, visto que ella iffi\I}orta, como as outras, em um ap;peNo ao re:;-
veito dos termos regimentaes e ao a catamento das disposições ,pelas quaes 
ncs regemos. 

Reza, Sr. P·resi·dente o § 5° do art. 268 do nosso regimento o seguinte : 
"A Mesa fará todos os annos, ao fim da sessão "egislativa ordinaria, a 

"onsolidação ·de todas as modificações fé•itas no regimento, do qua;l mandará 
tirar nova edição durante o interregno das sessões . " 

Vai se proceder de con-fo·rmidade com os termos da resoluçã0 N 1 B, vo-
taàa o anno passado, á discussão da reforma constitucional. 

Se me n ão faLha a memoria, foi justamente ao nieio da actividade le-
gislaüva ,qrue a -Gamara, a instancia do leader da maioria, que era a esse 
tempo o Sr. Antonio Caril os, mas, especialmente aos rogos do Sr. Herculano 
de Fr·eitas, looder de S. iPaulo, votou os termos draconianos da resolução 
N. 1 B, dentro dos ,quaes se procederá ao debate da revisão. 

Ora, Sr. Presidente, !Para observancia completa do § 5º do art. 26·8 
.do Regimento, i.mpedia á Mesa da Camara o dever de m andar consolidar 
no Regimento desta Casa do Congresso as disposições extTa ordinarias ex-
pressamente votadas para, de accôrdo com ellas, se procec'1er á discussão e 
votação da r:eforma constitucional. 

Tal se não deu, porém, até o presente momento. 

Quando qualquer um dos deputados que acompanham a marcha dos 
.acontecimentos deseja consultar o texto da parte regtmental, que se refere 
á materia, não é no vo1ume do Regimento interno que v a e encontr.ar os dis-
positivos ·que lhe inteTessa; é, sim, 1110 avulso distribuído ainda o anno 
passado .para e:tlfeito de se 'Votar a redacção !final do projecto concernente 
á materia revisionista, que e lle vae dar com os dispositivos, segundo os 
,termos dos quaes em breve se !_niciará o debate. 

Não está, portanto, reallizada a consolidação. Esta mos ou vamos pro-
ceder a uma füscussão, sem que a Camara ou a 'Mesa por ella houvesse 
reaJlizado um dos seus ·deveres prescriptos no § 15° do airt. 268 do Regi.llnento. 

E' uma irregula ridade a q ue se está verilficando. Penso ISr. Presidente, 
que a Mesa não tem interesse em que essas anomalias venham compro-
metter profundamente os creditos da proposição revisionista. Irregulari-
dades, transgressões do regimento, in!fracções de toda ordem, violações in-
.contE;st:weis já têm sido trazidas ao conlhecimento da .camara . 

. E já que a opportunidade se nos enseja de escoimar de 1q,uaesquer eivas 
·-de suspeição o trrubal'ho reforunista, é que submetto ao elevado criterio de 
V. Ex. mais essa duvida que me assalta o espírito e que, a meu v.er, vem 
'i·nvalidar e comprometter os f6ros da .Constituição que se pretende reformar. 

(Muito bem). 
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O Sr. Leopoldino de Oliveira (*) (vela 0trdem): - Razões de sobejo tem, 
Sr. P.residente, o meu !honrado coJ!eg-a, representante do Districto Federa!l, 
quando submette á consideração de V. Ex. a questão de ordem que le-
vantou. 

De facto, o § 5º do art. ~618 do Regimento I nterno desta Casa esta-
belece que a Mesa fará, todos os annos, ao !fim da sessão legislativa ordi-
naria, a consolidação de todas as modificações feita s no Regimento . . . 

o SR. ALBERICO DEl MoRAEs: - Muito bem. 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA; do qual mandará tirar nova edição 

durante o interregno das sessões . 
O SR. AZEVEDO LIMA : - 1Si V. Ex . requisitar essa nova edição, não a 

encontrará, por,ql!e a lMesa da Carnara não cumpriu o ·seu dever . Temos 
de andar com o retalhilllho de papel que sel"Viu para a redacção final do 
anno passado. 

O SR. ALBEIUCo DE MoRAEs : - Dentro em pouco· não lha mais R egimento. 
o SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA ; - E' claro, Sr. Presidente, não exigindo 

interpretação o dispositivo regimental q,'Ue acabo de Iler . Tenho para mim 
que a nossa lei interna :foi elaborada para ser cumprida, rigorosamente ob" 
servada . 

Ha de h aver uma penalidade para as suas irufracções, e eJ!a não p6de· 
1 

deixar de ser sinão a nullidade dos actos praticados em desaccôrdo com. 
o que estabelece o Regimento . 

O 'SR. AZ11lVEIDo LIMA: - PeI'lfeitamente. E' o meu conceito tambem . 
Depois, si se tratasse de acto sem significação, ainda 1bem, mas o que se 
discute no presente momento é urna das proposições legislativas mais trans-
cendentes para o -paiz. 

, O\'\SR. BAPTISTA LuZARDo: - A mais transcendente para a vida constitu~ 
cional do paiz, pois se trata da reforma de sua. Constituição. 

O SR. LEJOPOLDINO DEJ OLIVEIRA: - Em "'1.9:24, lfoi modificado o Regimento· 
Interno da Casa tPe!la votação da r esolução n. 1-J3, que constitue additivo. 
ao mesmo Regimento . Era necessario, portanto, de accôrdo com a dispo-
sição do § 5° do art. 1268, citado, que no interregno dª sessão de 1924 para 
1925, a Mesa fizesse a consolidação de todas aqueJ!as modificações, determi-
nando a tiragem de nova edição em ll.9:25, para que fosse observado o pre-
ceito a que me .refiro. 

O assumpto, Sr. Presidimte, não é de sómenos importancia, como pôde 
parecer á primeira vista, pprquanto não se tra ta de questão que possa ser 
estudada superficialmente por aiquelles que o povo brasileiro mandou para 
esta Casa legislair em seu nome e proveito . Cogita-se nada menos .q1ue da 
reforma da Constituição ~deral; e a Camara dos tSrs. Deputados, onde 

(•) Não foi revisto pelo orad·or. 
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teem assento destacadas <figuras do meio politico e intal'lectual da Patria, 
não tem o direito de resolver questão de tanta monta sem a observancia 
'rigorosa dos mandamentos Iegaes, aifim de que, de <futuro, não pese sobre o 
Congresso a tremenda respcmsabilidade da rea lização de acto que, no en-
tender da opposição parlarrnentar e do :povo brasileiro, constitue verdadeiro 
e innominavel attentado as liberdadts publicas. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Muito bem. 

o 'SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Si se trata da renovação do codigo 
politico da RePubílica, devemos n6s, ohamados ao estudo da magna questão, 
ter em vista não as preoccupações de ordem privada ou os · interesses das 
!facções pcfüticas, mas o futuro da nacionalidade, que· fie.ará completamente 
compromettido se fôr approvado, nos moldes em que foi elruborado, o pro-
jecto ·de reforma, inspirado pelo :ST. Presidente da RepubHca, com infra-
·cção da Constituição, e organizado pelo eminente jurisconsulto e parla-
mentar, l eader . da bancada de S. Pau•lo. 

V . Ex_. ISr. Presidente, que é um dos espíritos ele maior relevo da 
'Camara dos Deputados (Apoiados), 'figura de destaque na camada da "elite) 
da sociedade 1brasileira, e que tem, por suas tradições de po.litico e prurla-
mentar e por sua vasta cultura inteUectual, immensas responswbilidades, 
em face do prdblema ,que se pr.ocura reso[ver, ha de dar soluçã o á s ques-
tões •de ordem levantadas desta tribuna, tendo em vista s6imente o interesse 
da patria, o qual não póde ficar á .mercê druquel\les iqJUe querem transformar 
a lei basica, para concentração, nas mãos do Chefe do Estado, de au torida de 
incontrastavel, absol"'Vente dos demais !Poderes em que se divide o Governo 
Republicano. 

Nesta hora, com as garantias que ainda temos na Constituição vigente, 
o que se observa é a annullaçã,o· completa elo Parlamento, pe1.a submissão 
incondicional dos seus membros á vontade do Executivo, su'b1missão que SP. 

não comp·rehende em um momento como o de agora, em que os maximos 
interesses do Brasil perícllitam em meio .da onda de anarchia pO!litica e 
social desencadeada na Republica, ·pela desmarcada intolerancia- do Cihe!l'e do 
Governo Federa1 que te!ill escravisada á sua vontade a consciencia daquelleoi 
que deviam collaborrur com autonomia pessoal na obra -de construcçã.o ec o-
nomica, financeira e politica da Patria. 

1Se, Sr. .Presidente, com a Constituiçã,o .que aihi está, dando-nos regruiias 
e vantrugens para que. o Parlamento se conserve á mesma altura do E x e-
cutivo, assistimos a esses repetidos actos de incondicional swbmissão dos 
legisladores áiquelle ·qiue desgoverna o paiz do Pa!lacio do Cattete, mais grfl.ve 
'Será a nossa condição se esta re!forma ·fôr apjPTovruda com a restricção · da 
competencia do Poder Judiciaria, das atrrrbuições do Legislativo e da pru-
pria autonomia · dos Estaidos, autonomia que é 0 fundame:u.to mesmo da 
federação. 
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Nestas condições, 1Sr. Presidente, não pôde V. Ex. permiliir que a 
reforma seja encaminihad·a na sua discussão e votação, com desoobediencia 
das disposições regimentaes, cuja clareza dispensa qualquer interpretação, 
como poude V. Ex. veriificar pela 9eitura que ainda ha poucos minutos fiz, 
do paragrapho 5° do artigo 2G8 - Regimento Interno da Casa. 

Assim, •Sr. Presidente, rupolando a questão de ordem, suscitada pelo 
eminente representante do Districto Federal, Sr . Azevedo Lima, espero 
que V. Ex. esclareça o assumpto de accôr<lo com esses grandes interesses 
de que fiz menção, e de inteira conformidade com os dispositivos regimen-
taes aponta-dos, e que são clarissimos. (lJfuito bem: nwito bem). 

O Sr. Alberico de Moraes (pela ordem): - Sr. Presidente, lamento que, 
figurando na ordem do dia de hoje a RefOTma Constitucional, nós outros 
que temos grande interesse em assistir aos debates .que se v ão travar, em 
torno dessa reforma, fossemos obrigados, até este momento a occupar 11. 

attenção da Camara com questões purairmmte de ordem, privando-nos de 
ouvir a palavra dos oradores inscriptos ... 

O SR. A.DoLPHo BElRGAMINI: - Ha muito tempo para isso. 
O SR. ALBElRICo DEl l\'LoRAEJS: - . . . como a da veneranda rfigura desse rio-

giranc1ense illustre, o Sr. Wenceslau Escobar, para a CJJUal ofüa mos com 
toda a admiração, com toda a estima, porque sabemos •que tem p·restaido 
vaJiiosissimos serViços á P a!tria, e, a:gora, nesta situação di:fficil pela qual 
vae passar a Camara dos .Deputados, ainda irá talvez P'restar maiores, com 
a autoridade do seu saber, do seu talento e, sobretudo, com suas respon-
sabilidades. 

o SR. WENCESLAU EscoB~R: - Muito agradecido a V. EiX. 
O .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' ancião que, por si só, vale um pu111lrn.do 

de moços. (Apoia.dos.) 
'ó SR VIANNA DO CASTElLLO: - Entretanto, vv. Exs. ainda não quize-

ram ouvil-o, pois S. Ex. se acha inscripto e já são seis ih.oras. 
O SR. ADoLPHo BElRGAMINr: - Temos muito tempo. Na Constituinte de 

1'891 tambem havia oradore;s respeitaveis e .questões de ordem foram sus-
citadas . 

. O SR. ALBEJruco DEl MORAEJs: - O nobre leader da maioria não me ouviu. 
Exacta.1nente eu lamentava que nós outros, por motivo de questões de or-
dem importantíssimas ... 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Visceraes. 
O SR. ALBERICO DE Mofu\EJS: - . . . tivessemo-nos privado e á Camara 

de ouvir os oradores inscriptos, destacando o que em prime!To logar se de-
via manifestar, o Sr. Wenc;eslau Escobar. 

o 1SR. VIANNA DO CASTELj~O: - Lamento muito mais que vv. Exs. 

(*) Não fQi revisto ·pelo orador. 
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O .SR. ÃLBERICO DE MioRAES: - Foigo em saiber que o leader da maioria 
está de accõrdo corrunosco nessa lamentação. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Os oradores que deseja= cump·rir seu 
dever ·poderão faze!l-o mais dia menos dia. 

O 8'R. ALBERICo DE MoRAES: - 1Sr. Presidente, as questões de ordem só 
poderão ser levantadas agora. Precisamos tirar de nosso caminho todos os 
tropeços, todas as duvidas qiue N". Ex., com seu a1to saber quando dirigir 
nossos trabal\hos, e o mustre Presidente efifectivo, Sr. Arnolifo Azevedo, 
quando a .S. E:X. couber a presidencia, irão naturalmente M:astando com 
as interpretações dadas aos casos por ·nós suggeridos. 

Desapparecidos do nosso camirrho esses impecil'hos, marohará normal-
mente a discussão da reforma, dentro do Regimento e sem mais tardança. 

Mas a questão de ordem que me traz á tribuna é »reclamar, e talvez 
ainda haja tempo 1para se.r tomada uma providencia a respeito, contra o 
miáo cumprimento do 1§ ·5,0 dO arti<go ·2168, [J•or.que a ·Mesa, ·por esse dispositivo, 
está obriogada a, nos interregnos das sessões, reformar o Regimento, que ê 
o nosso guia, a lei processuall, pela •quaJI temos que fazer anda r a refomna, 
com todos os o'bstaculos com que UJ,eus nos ajudar. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Muito bem. 
o .SR. ALBERrco DE MoRAEs: - iCoUoco l questão em um. terreno com-

pletamente dif!ferente do dos oradores que me precederam. A linguagem 
que eMes u saram, embora delicada, como a de que são merecedores todos 
os rrriemhros da Mesa, .parecia denunciar alguma censura pe1a falta do 
cumprimento ·de um dever. Não encaro o caso por esse prisma. , 

Penso que a mesa andou muito bem em nãio indluir a reforma do re-
gimento no volum·e das demais •di:õlPosições regimentaes, e talvez sómente 
agora os membros da mesa tenham verificado •CJi'lie a r eforma pegimental, 
levada a ef!feito o anno passado, contravêm o dispositivo exp•resso do ar-
ügo 90 da Constituição da [R;epublica. 

Os SRS. ADOLPHO BERGAl\!IINt, BAP'l'IS'rA LUZARDO E OUTROS: - M,uito bem. 
O SR. ALBElRICo DE MoRAms: - Vemos que o regimento allude a dous ter-

ços dos votos presentes - aidmittido, p·or consegui·nte, que uma emenda á 
Constituição possa ·passar co·m a maioria de 7'2 votos apenas . No emtanto, 
o que a Constituição diz, e diz de m.odo claro e insop1hismave\l,. segundo o 
parecer de .João Bar.balho, segundo o parecer de Araujo Castro e segundo 
as disposições fütteraes ao proprio art. 90, que não aidmitte interpretação, 
porque não ha interpretação quando o texto da lei é dlaro o que a Consti-
tuição diz, repito, é que a maioria deverá ser de 142 votos. 

Para mostrar que não pretendo tomar tem:po á Ca mara que não desejo 
preencher o quarto de :hora que o regimento me permitte para f a zer este 
pr otesto em nome da ordem (Apo·iados ela 1winoria), quero lêr o que já ttl-
gures escrevi sobre o assumpto: (Lê) . 
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"Na reforma do regimento interno, pelo qual se tem de pro-
cessar a refmma da IConstituiçãJo, interwretou o art. 90, no s.entido 
de dar á maioria maior liberdade de acção e prep·onderancia na pro-
posta da reforma dilfficultando a acção e:Dficiente de uma possível 
minoria contra os artigos de proposta de reforma, pois permittiu 
que uma proposta passe em plenario com 2j.3 de v•otos ·dos membros 
Presentes, quando a Constituição e os seus melihores commentado-
res q-q.erem que sejam 213 dos votos de que se compõe a Camara. 

Em direito constitucional comparado, na [etra e espirito de to-
das as constituições em caso de reforma o q u e se pretende aJlcanç~r 
é uma menor minoria ao em vez de uma maioria; as leis funda-
mentaes precisam da sancção do povo em sua quasi totalidade. A 
nossa Constituição não se aJfastou desse ;principio fundamental, -
exigiu 2·13 de 21'2, ou sejam 142 - e no entanto para que a miaioria 
possa agir com maior desembaraço, os '2·1·3 serão dos membros pre-
sentes, podendo ser reformada a Constituição, com o voto de 7·2 
Deputados, mas, para aiP·resentação de qual,quer emenda, mesmo 
depois de abalada a estructura constitucional e vencida a ideia da 
opportunidade, com a avresentação de uma emenda com 5'2 assi-
gnaturas, todas as emendas deverão ter tambem :5·2 assignaturas, e 
para aµprovação, apenas ·72 ! A Camara attribuiu aos constituintes 
de ·91 maior receio ou '~emor pela apresentação de uma emend~ <:om 
uma assig.natura, mas que sô poderia ser lei fundamental se ti-
vesi!le 1412 votos, do ·~ue a simpiles aJP·resentação de uma emenda 
com 52 assignaturas e approvadas pelas ,por 72 Deputados; ·CC•m 
essa injuria, ao saiber e á logica dos constituintes, não se corul'or-
mou um sô do13 commentadores de nossa Constituição, ao contrario, 
Ruy Barbosa, João Ba:nbailho e Araujo Castro, ensinam diversamente. 

O Senado, nas modificações de seu regilinento para o fim da re-
forma da Constituição, tambem divergiu da Camara - em pon to 
de grande importancia ! 

A reforma da Corn,itituição pôde ser base do pr.ogramma de um 
partido ou de um Governo que tivesse vencido nas ur.nas, t endo 
como bandeira, em prqgramma !franco, leal e vastamente divulgado, 
a reforma ·da Constitl,lição. 

Em qua1quer outrq caso a reforma não pôde ter a iniciativa do 
.Presidente c1a Reip•uíblic;a, por.que não se trata de um acto ju1gado 
necessario a uma administração e o espírito do apoio político par-
tidario ao Presidente •Cfa Repulblica, ·principalmente em um momen-
to de tão graves luctas ilnternas, coHocarã. a discussão no terreno 
da confiança. ao chefe do Poder Executivo. 

186 a Naçãio ·tem q direito de exigir a redlorma de sua Consti-
tuição, em ampla ·e li:vre discussã-0, :fóra do Congresso ~ na im-· 
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prensa liv.re, pan:tidaria ou il'acciosa, e nos centro.s scientilficos -
ahi as Ideias se tor.nam vencedoras e o Congresso a s recebe, tar-
nando-·as leis. 

As leis fundamentaes não teem sa ncção do chefe do Poder Exe-
cutivo - a eUe não sO!bem, não padem por isso ter a sua iniciativa"· 

Vem de molde lembrar agora algumas palavras pronunciadas ha pouco 
pelo illu stre leader da maioria, S. Vianna do Cã'.stello. ·S. Ex. falando hoje, 
pela prim·eira vez, sobre o magno problema da reforma Constitucional, sen-
tiu-se na necessidade de alludir ás re!h"iiões havidas no P a!acio do Cattete 
e na resideil!cia particular do Sr. Herculano de Freitas. Não podia S. Ex. 
negai-as, não porque tivessem sido pU!Wicas, n ã o p01:qu e as m aterias nellas 
trata das houv·essem tido a pull:füddaide imprescindivel, mas porque todos os 
jornaes as noticiaram, nôs o repetimos aiqui, tod<:is confirmaram e S. Ex . 
.tam·bem. 

Mas, o iUustre leader da maioria, o eminente representan te de Mina s 
Geraes, em quem todos vemos ·um homem de eleva do cr \terio e saber, es-
timado por todos nõs, procurou tirar do Sr. Arthm· Berna rdes a qualidade 
de Presidente da R epublica, de chefe do 'Poder Executivo, af'.fir mando, para 
•sa r da propria expressão de S. Ex., que o Sr. Arthur Berna rdes se havia 
nivelado - note b em a Camara - com a quelles que têm a responsabi'!i-
dacle, perante a Nação e perante a historia, da reforma el a Constituição ; 
qiue S. Elx., que reuniu os membros ela Camara e do •Senado, sepm·a da -
m!nte e em conjuncto, no Palacio do Cattete, era sôrnPnte o senhor Ar-
thur Bernardes e não o Sr. Presidente da Republica. 

O •SR. A'DOLPHO BERGAJIUNI: - Não sei cÜ'IIlo se podem se.parar essas in-
di vid ualiclades. 

o SR. ALBERICO DE MoRAEs: - Muito bem diz o meu illustre collega e 
prezado amigo. De facto, com.o poderemos separar, nos. momentos que . cor-
rem, com a indepen.dencia que sabemos, infelizmente, não ·eXiste em todos 
os representantes da Nação - não a inclependencia •que é li) ref.Jexo da digni-
dade humana, mas a independencia pdlitica, e sómente a esta me refiro -
como poderemos separar, dizia eu, do 1Sr. Arthur Bernardes a sua quali-
da de de pr-esidente da Republica, ipara, com sua simp'les presen ça , dirigindo 
.os trabal!hos dentro dO Palacio do Cattete, não vexar seus correligionarios 
poUticos, seus amigos, nas deliberações sobre a relforma Constitucional 

Aristides Milton, constit]Jinte e commentador dos melhores da nossa 
.Constituição, escreveu um trecho muito a proposito, e é o seguinte: 

'"Seria perig oso autorisar o Governo a ter a iniciativa, quando 
s~ tratasse de reformar a Constituição. o GovernÓ tende, vor via de 
regra, ao a'buso e como uma r eforma de ordem dessa a que o artigo 
se refere (art . 90) tan to pôde ser fe ita em beneficio, como em de-
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trimento da liberdade, o Governo seria capa z de promoveà-a com 
o fim de augmentar a sua força e a sua autoridade". 

E, ef'fectivwnente, no caso vertente, que se deu? [Basta um olhar 1·a-
pi·dO sobre todas as emendas da reforma Constitucional, para veri:ficar que 
o Supremo Tribunal p erde nas suas attribuições, que a Camara aos Depu -
tados igua'lmente perde nas suas attrfüuições, nem poderá mais legislar, 
porque estará sujeita ao -Veto, não só em materia orçamentaria mas em 
todas as suas r esoluções. E, depois de tudo isso, quando os dous poderes 
da Republica, inclusive 3'quelle que tem por dever !fazer a reforma Con-
stitucionaJJ, se sentem diminuidos, nas suas attribuições, como poderemos 
admittir .q;ue aquelle que presidiu ás reuniões em Palacio n ã o como Presi-
dente da Republica, mas sómente como fü.gno patriota , ·qiue reconhece que· 
é, na !}base do honrado l eader da maioria, Sr. Vianna do Castello, como 
poderemos admittir, rapito, que S. Ex. não houvesse irnfluido sobre as re-
soluções da 1Qamara e do Senado? 

O SR. PRESIDEN'l'EI: - L embro ao nD'bre orador estar finda a hora da 
sessão. 

O .SR. ALBERICO DE MoRAES: - O assumpto, 1Sr. Presidente, trar-me-lb.a 
á trfüuna novamente, e, por ·hoje, tenlho concluido as considerações que 
pre tendia fazer . (Muito bem; muito bem). 

1 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela oràem): Desejava requerer a V. Ex. 
que, na proxima sessão, me fizesse ohegar ás mãos o original do parecer 
da Commissão. • 

SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO 

PROPOSTA DE E~ENDAS Á CONSTITUIÇÃO FEDwHAL 

1 • discussão conjun'cta da ;prOfPosta de emendas e das emendas á Con-
stituição. 

O Sr. Presidente: - Devo fixar alguns pontos relativos ás questões de 
ordem até agora levantadas, i;iara que .possamos continuar reg'1lamente os 
nossos trabalh-OS sobre assumpto da magnitude deste cuja discussão foi 
annunciada. 

Como se trata de dispositivos regimentaes, e porque a minha memoria 
quanto aos numeres seja absol'\.IJtamente nenhuma - não guardo a nume-

ração dos artigos regimentaes 
tações do R egimento: 

fui :forçado a trazer por escripto as c i-

Determ'inando o art. ·2'30 que "todas as duvidas sob J"e a inter:pretação 
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do Regimento, na sua pratica, constituirão questões ·de ordem " e no § 1°-
que "todas as questões de ord~, claramente formufadas, serão resolvidas 
soberanamente 1Pe'10 Presi.d:ente da Cam.ara'', estabeleceu de modo claro e 
peremptorio ,que, ·Thllla vez resolv:ida qualq,Uer questão de ordem, não se 
poderá mais voltar sobre o assumpto sem infracção d d preceito que .garante 
a soberania da resolluçãio. 

[Nem ee deveil'á enben<ler de outra maneira, sob pena de imp]anta r-se 
desordem nos nossos traiba~hos, <rue a lei interna exige se realizem com 
ordem e solemnMade. 

A pretexto de proipôr q,u.estões .d:e ordem, não pôde um Deputado ou 
varias Deputad·os inutilizarem os esterilizarem as sessões da Caimara, como 
aconteceu no dia ·5 do ·Corrente, e si o nosso Regimento permittisse esse 
abs·urdo, seria necessario reíformaL-o immediatamente. 'l'entel demonstrar 
isso com argtimentos e razões, iprocurand'o ohamar a aitençãio dos Srs . 
Deputados, .que insistiam nas questõ·es de ordem; mas, sempre, ainda que 

injustamente, acoimado de <prepotente e intolera:nte, ,preferi deixar aos 
factos a demonstração cabal do absurdo a que eramos levados, uma vez 
que a intolerancia systamatica se faz surda aos mais• convincentes, razoa -
veis e claros ar.gm.mentos. 

Eis o facto: a Gamara gastou tres horas e não poude iniciar a d.is· 
cussão da reforma constitucional, ~que estava indu.ida na sua ordem do 
dia e já annunciada [>ela mesa. 

No entanto, o Regimento é expresso e limita o prazo para .questões de 
ordem, não permittindo que pela ordem se fane !mais de uma vez. 

Regula o caso o citado ar<t. 23(} •em seus paragrapihos. 
Diz a § •2° que "nen1mm De<puta&o poderá e:Kceder o prazo de um 

quarto de ihora ao formular uma, ou, simultaneamente, mais d:e uma ques-
tão de ordem" e o § 6° estatue <que "so,bre uma mesma questão de ordem 
cada Deiputado poderá .lfallar sómente UJIDa vez". O assu.mpto de que se 
tratava era o andamento da reforma constituciona([ em p11imeira discussão 
e para uma ou mais questões de , orde'm soibre esse andamento devia cada, 
Deputado ·fallar sómente uma 'Vez pelo prazo não excedente d e UJm. qua rto 
de hora. 

Entretanto, o que se viu ífloi .que os Srs . Deputa dos Adolpho Berga-
minl e Azevedo Lima lfallaram .tres ve21es cada um e consumira m tres 
quartos de <hora cada ,um, e os .Srs. Deiputados A~berLco de Moraes e Leo-
poldino de Oliveira, respectivamente, duas vezes e meia hora cada um. 

Nem se diga que sendo varias as questões ou ·duvidas suscita das, sobre 
cada uma crioder-se-hia fallar quinze minutos, 1porque todas as questões de 
or•clem estão prezas ao oibjecto ou materia de que se trate e devem Se!' 
propostas simultaneamente, d'entro de um só prazo, fallando·-se uma 
unica vez. 

Tanto .assim 'deve ser que, tratando-se de questões de ordem no mo-
m ento ,das deüberaçõ'es, só podem ser formula das e justifica.da s de·ntro dos 
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minutos destinados <para encaminhar a votação, sejaan elles 1'5, 10 ou cinco 
minutos, segundo ,praceitua o § 3° do a,r.t. 327, (repetindo o dispo·sto no 
§ 3° do art. 230), qua.ndo dispõe ,que "todas as questões de ordem e quaes-
quer incidentes supervenientes, suscitados ao momento da votação, assim 
como os apartes ao Deputado que a encaminhar, serão con1!putados no 
prazo do encamlinhamento". AJpezar de estar '1Judo que IPOSsa occorrer, 
.assim, iIJlcluido no mesmo restricto prazo, o art. 31218 estabelece categorica-
mente e para que se não tenha duvida : 

"Nenhum Deputado, salvo· os Relator"es, poderá faNar mais de u ma vei. 
depois de annunciada uma v;otação, a não ser para req.uerer a sua verifi.-
·cação." 

De sorte que não 'ha diuvtda p·ossJhvel sobre o numero de vezes que é pel' ·· 
mittido ;fallar para questões de ordem depois de annunciada uma votação, 
no momento das delfüerações, por.que ellas se incluem, sejam muitas ou só 
uma, no prazo do enca,minha;mento, que é só um e unico, pal·a cada Depu-
ta,do, Sail'Vo os relatores. Ora, comlbinando-se este dispositivo com o que 
dizem os §§ 2°, ,5° e 6° do art. ·2·30, nã.o se póde deixae de entendei-os na 
me;,1rna; . colllformidade, dsto ·é, cada De1putado só 'Poderá fallar uma vez, púr 
prazo não excedente de ·um .quarto de hora, âo iormular uma ou mais de 
uma questão de ordem, sobre a m ateria, de ·que se estiver tratando, em 
outra qualquer phase da sessã.o . 

Aliás sem1pre se entendeu, 1 de um modo geral, que pf,ia ordem ninguem, 
nesta assembléa, podia iaHar ~nais de uma vez e contra isto jámais se re-
·Clamou, mesmo na vigencia do actual regimento, nesta e na passada legis-
latura, não passando de um excesso de tolerancia ou de d.eferenicia pessoal 
a permissão, -que acaso se 1haja verificado, em contrario ~ essa inter.>>reta-
ção ipaci!fica do nosso regimento. 

Pedirei, pois, por obsequio, aos nobres DeiPutados que se cinjam a es tas 
regras, não renovando questões já resolvidas e propondo, de uma só vez~ 
todas as duvidas que tiverem soibre o a ndamento da disc:ussão· da reforma 
constitucional, afim de regularizar os nossos tcaibalhos e facfütar a toJos e 
a cada urrn dos tSrs. Deputados o fiel desemperuho dos deveres inherentes 

· ao nosso mandato. 
Ha outro 1Ponto que preciso deix:o>.:r fixado <para evitar justamente es-

tejamos dando interpretações ao Regimento no momento de se resolver as 
questões .que surgirem. 

O art. 4° do regimento especial dispõe que "a proposta de reforma 
constitucional tem iprererencias sobre as proposições da lettra e do artigo 
221 do regiimento -interno". 

O art. . 221 diz o seguinte: "As p-roposições terão preferencia ·para 
discussão e votação, na segui:p.te or.dem: a) prorogação da sessão legisla-
iüva; b) reconhecimento de Deputado; a) declaração de guerra; d) tratado 
-de paz; e) adiamento da sessiio legis'1ativa; f) sobre materia considerada 
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urgente; g) relativas ás leis orçamentarias; h) t·elativas á fixação de for-
Çli•S de maor e ter:ra" . 

Vê-se que, na ordem das preif.erencias, está a refo1·arn. constitucionaJ 
antes do adiamento . das sessões legislativas, lettra e, e ainda antes das \ma.-· 
tei"ias considera.das urgentes, lettra f. 

'Para que se julgue da inex;cedivel tolerancia c-o.m que a Mesa; se con-
duziu na sessão, em que devia ini-ciar-se, e não se inic.:iou, a discussão da 
reforma constitucional, •basta lemb:rar que eHa recebeu e sulbmetteu a,o 
voto da Camara um requerimento de adiamento da discussão para volta do 
parecer á Commissãio Especial, quando tal requerim.ento não era de ad-
mittir-se . E' o que se contem no art. 310, que assim preceitua: 

"Os iprojectos de prorogação e adiamento das sessões do Con -
gresso Nacional, os vetados e os de materias ·co11sideradas de natu~ 

reza urgente, não admittirão adiamento da discussão". 

Si na ordem das preferencias está a reforma co·nstitucional a;cima do -
adiamento das sessões e da ma.teria urgente; cuja · discussão n ão pôde ser 
adiada, é claro .que a discussão da reforma constitucional não admitte a 
apresentação de .qua~quer !'equerimento de adiamento. 

Como, iporém, a mesa assegurou, aos autores do requerimento de adia-
mento da discussão, que adm'ittiria fosse renovado .quando houvesse no 
recinto numero legal para -ser viotado, mantem a :;.--romessa e receber>• 
aquelle requerimento, si fôr renovado mas é !forçada a declarar que n ã o 
poderá receber novos requertmentos que importem . em adiamento da dis-
cussão da .. eforma constitucional 1po1:1que essa materia. não é susceptivel ue 
adiamento por dispositivo -regimenta~ e:i..."'.Presso. Aliás esse dlispositivo es t::i 
em perd'eita 1concordancia com o esptrito «lo regimento especial, .que, asse-
gurando a normalid:ooe 1prooossua.l na elaboração da reforn1a da Cons1ti'.tui-
ção, estabeleceu regiras severas e fixou prazos irreductiveis e improrog'l.-
veis, afim de ·evitar que os i·n cidentes e contingencias de um de1bate tumul-
tuariio, pudessem !perturbar-lhe a marcha• regular. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Azevedo Lima (") (pela ordem): - Sr. Presidente, invocando os 
termos do § 7°, do art. 232 do Regimento, é qe venho pedir a palavra pela 
ordem. Como a lei interna da Camara dos Deputados parece peça só vaga-
mente conhecida de -0itiva pe1os Srs. !representantes da Nação, rogo a 
V. Ex. venia u;>ara .que m.e seja licito lêr os termos desse paragrapho, cuja 
significação não se u;>resta a interpretações de caracter partidario nem a 
hermeneuticas ·que queiram, de quaJquer moela, reduzir u direito inherente 
a cada um dos pavlamentares, de solicitar da Mesa da Casa as explicações. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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.q ue lhe aicudirem ao espirita, no sentido de não serem r>er turibados os tra-
mites dos traJbaihos legislativos. 

Eis con10 está concebido o § 1°: "Nos ter.mos deste artigo, o PresidenLe 
.não deverá recusar a palavra .peila or·dem". Si tiouvermos, deante das ex-
i!Jressões categoricas deste paragraipho, de rpôl-o em cotejo com este 0:1tro, 
o 6° - "Sobre uma mesma questão de ordem, cada Depu~ado po·derá fa lar 
sómente uma vez", bem entendido é que, a menos que o Pt·esidente da 
Camara possua o poder divinatorio de descobrir qual o proposito que fova 

·O Deputado a pedir a palavra 1Pela ordem, não the será 'licito vedar que 
um mesmo Deputado, sobre varias questões de ordem, QUe haja, inten:ait-
tentemente, por bem suscitar, faça u so da palavra, confor.me :;s conve-
nienciás do momento . (ffluitv 1Jem.) 

Como é 'Passivei, 1)érgunto á esclarecida intelligencia de V. E x., Sr. 
Presidente, querer !forçar um memibro desta Casa a <eunstringir, no curto 
lapso de teffiiPO .de 15 minutos, o seu pensamento, quando ·houver de des-
envolver todas as questões de ordem que 1he possam acudir ao espírito, 
uma vez que se admitta a 1hypouhese de poder prever qua:es as questões 
de ordem que as eventualidades aiconsel•hem a suscitar 't 

V. Ex. saibe muito 'bem, .Sr. Presidente, que essas questões veem sur-
gindo, momento a moment o, de accôrdo com a marcha. das occorrencias, 
com os tramites dos acontecimentos q ue se criam a par e passo, no curso 
da discussão. 

O SR . .ALB!ilruco DE \MoRAEJS : _I. Não !houve uma só qu0&tão de ordem tra-
zida por nós que não tivesse fundamento. 

O SR. BAPTISTA LUzARDo : - O íRegimento a utoriza o Presidente a resol-
ver todas as questões de ordem ; logo eHas ipodem ser trazidas. 

O .ST. AzElVEDo LIMA: - Pouco se me dá, Sr. Pres<iden te, que o Re,gi-
mento, por via de regra draconjano e restrktivo, offereça neste ,particular 

.margem á r eduzida minoria para ir, como quer que seja, retardando a dis-
cussão da reforma constitucional . O facto é que o Regimento é impera-
üvo e determinante nesse ponto, e, ainda que por excepgão, é -liberal tam-
bem. tSi V. Ex. entende que é licito á Mesa ela Camara l'evogar as dispo-
E•ições deste Regimento porque não agrada á maioria, .q_ue continu e em 
marcha lenta a discussão da reforma constitucional, melho·r é então, ao 
envez dessa revogação feita ao ii-rbitrio da Mesa da Casa, logo, de uma vez 
por iodas, revogar, supprimir, i,iscar os u.ltimos ·res•quioios de liberalismo 
que ainda subsistem no texto draiconiano do Regimento. 

Pergunto a V. Ex. si é licito a qual.quer dos membros di. Camara dos 
Deputados, pertinente á maioria ou á minoria, abrir mão de u ma prero-
gativa que não il'he pertence incj.ividualmente, mas é um direito da coll~ 

atividade ? 
Responderá V. Ex., certamente, que não . Não podE:mos, não devemos, 

. nem agora, nem em terria>o algitm, por livTe e espontanea vontade nossa, 
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-deixar de nos abordoar aos termos insophismaveis do § 7° e dos que se lhe 
seguem no art. 23:2. 

Não sabemos se teremos ainda de levantar novas questões de ordem. 
Os tel"mos rigidos em que V. Ex. col.Iooou a questão, nos induzem a crêr 
que, daqui por deante, muito a miude, teremos de acudir á tri:buna, não 
talvez -para retardarmos a marcha da discussão da reforma constitucional, 
mas para defesa, para salvaguarda, ipara acautelamento aos nossos direi-
tos, para filsura, para correcção, ipara decõro dos traJbalhos da Camara dos 
Deputados. 

Collocada a questão nesse ponto de vista, não abdicaremos os nossoa 
direitos e muito menos ainda renunciaremos ao nosso dever de pugnar, 
não pelos jnteresses da m,inoria iparlamentar, não ainda apenas pe:tos in-
teresses da naicionalidade brasileira, mas pelo respeito, pelo acatamento, 
pela observancia •que deve impôr a cada um dos !Srs. memlbros da Camara 
dos Deputados esse Regimento, .que, mal q:ue começou a ser annunciado 
que se discutiria a r -eforma constitucional, logo passou a ser, a pouco e 
ipouco, mutilado, apunhalado, recortado, diminuido e co11ocado ao sabor E: 

ás conveniencias da maioria da Casa. 
Não considero V. Ex., iSr. Presidente, delegado da maioria ·da Camara, 

nem V. Ex. é, no posto de que estã investido, para fhonra desta Assembléa, 
um expoente da politica dominante no iPaiz. A V. Ex. incumbe o de\~r de 
estabelecer a ordem, policiar os nossos ·trabalhos, superintender e ancami-
nhar as discussões, as votações e as deliberações, e não poderemos appel!ar 
para esse dever de V. Ex. sinão recorrendo á palavra ipe!a ordem, sinão 
invocando a imparcialidade de V. Ex, a sobranceria, a alta eminencia em 
que V. Ex. se 1collocou, afim de que não sejam postergados os direitos da 
população brasileira, 1que representamos, e de .que sejam salvaguardados e 
protegidos a ordem, o ibem-estar, a correcção que devem presidir á marcha 
dos nossos trabalhos. 

O SR. ALBE$co DE M<iRAES: - E as tradições Ui:beraes de S. Paulo, na 
pessoa de Prudente de Moraes, 1quando dirigia a Constituinte. 

O ISR. ADoLPHo BERGAMINI: - Salvaguardados, tambem, os direitos dos 
Deputados. 

O SR. A.zEvEno LIMA: - Não •obstante, si V. Ex. entende que a refor-
ma constitucional supera a !tudo mais e que aba.ixo della devam ser col']oca-
dos a ordem, a •boa marcha dos nossos negocios, a disciplina parlamentar. 
então requeiro a V. Ex. que tome, desde já, iprovidencias inadiaveis e 
energicas, no sentido de ser reformado o estatuto interno, mas - por amor 
tie Deus - não testemunhemos o sacrificio desse Regimento malefico, só-
mente para que se attenda á exigencia do Sr. Presidente da R~publica, 

nem colloquemos, acima de tudo, para satisfazer o SlJiPremo capricho do 
I"cder Ez:'.lcutivo, a votação immediata e urgente da reforma constitucional. 
t.4.püiados da minoria.) 
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Si V . E x . nos sonegaii.· a ultima garantia que nos ass is .e clentrn elo Re-
gimento, quando estivermos convencidos de que a lei interna para nós não 
será mais que uettra morta, acredite V. Ex. que não sei si estaremos dis-
postos a guardar a calma, a tolerancia e si, esipicaçados por actos ele vio • 
lencia e -coerção, chegaremos, talvez, a transpôr os limites da urbanidade e 
da delicadeza, para .vraticar, em nome do bem ;publico, actos que attentem 
conlra a ordem neste recinto. 

t) SR. L EoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Confiamos na integridade moral do. 
Sr. Presidente. 

o .SR. FRANCISCO PEIIXOTO : - A.m·ea,çando, .p.elo seguro. 
o SR. LEOPOLDINO !JE OLIVE!Il<A : - Ninguem está ameaçando . 
O .SR. ALBERICo DE1 MoRAES: --' Não envene'n e o nobre Deputado ª" nos-

sas palavras. Estamos de.fendendo o Regimento, feito pela maioria da 
Camar<A.. 

O .SR. Az.EVEDo LIMA': - Penso q-ue, até neste -momento, nesta atmos-
phera mephiUca de paixões a;>oliticas e perturbadoras, a longa pratica, o 
continuo tirocínio, •que V. Ex. tem, .da P r esidencia da .camara, já o deve 
ter levado á co_nvicção de .que nós, sendo todos antigos parlamentares, não 
temos o veso de cliffíCJuD.tar os trabalhos, não temos o proposito inalteravel 
de evitar que se vote a reforma constitucional. .. 

o SR. LEoPoLDINo DEJ OLIVEJIRA: - E' um direito nosso, e estou certo de 
que o illus t-re Presidente reconihecerá e acaü:urá esse ·CLh:eito. 

O SR. AZEVEDO LlMA: 1 .•. mas, dentro do Regimento, propO·· 
mo-nos aJd!veritir á maioria da Cama~a dos Deputados ·que o qu,e se preten.Je 
fazer, reformando a Constituição, é um attentado contra as mais lidimas. 
garantias do liberalismo· brasile.iro. Neste sentido, considerar-nos-hlaanos 
demittidos de •brasileiros, .Cjariamos baixa de cidadãos desta terra, si abrís-
semos mão ·desses deveres, dessas prerogativas, que V. Ex., ainda que de·-
lica da e urbanamente, nos convida a 1que ponhamos de lado. 

V. Ex. é antigo 1ParJamentar. ·Nos .Annaes da nossa vida .republioana, 
está o nome de V. CEx. vinculado ás :mais celebres e importantes e patrio-
ticas resoluções parlamentares. (Muito bem.) Eu mesmo, mais de uma vez,. 
da tribuna - si a m emoria de V. Ex. ainda é vivaz, ·deve lemrbrar-se -
aqui, teci o :mais justo elogio ao •criterio brilhante a que V. Ex. obedeceu,. 
quando foi daquella .época ominosa, em que se q·uiz converter o Districto Fe-
deral em um feudo do c4efe do P.oder Executivo transformando 0 po(\pr 
el.ectivo da minha terra e:rµ valhacouto dos pirotegidos do Governo. 

O -SR. ALBERICo DEl MoRAEJs: - Tive occasião de, no Conselho Munf.ci1Jal, . 
fazer inserir nos .Annaes ps -discursos e pareceres do actual PresidE;nte da· 
Camara·. 

O .SR. AzEVEDo LIMA: Não olvido que V. Ex., em defesa da r;·0ssa. 
Constituição, sinão da lett.ra, ao menos do espírito della, se ovpoz, com ga-
lhardia sem ·par, a que Jpgrasse ter fransito nesta Casa um projecto que-

• 
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ia. transformar o Legislativo do Districto J!'ederau ern uma especie de de -
vendencia do IPalacio do Cattete. 

Depois disso, V . Ex. , ascendendo á curul que está, neste instante, hon-
rando, a pezar das campanhas politicas, tem sabido altivamente conduzir-se, 
distinguindo·-se vela conecção, discreç.ão e inte1Hgencia. 

P ois bem, é a um cavallheiro como V. Ex., a 
1
u m cidadão cujo passado 

d8ixou t raços vivos n as chronicas rermblicanas, que dirijo agora um appello 
pa.ra• •que não venh a, com essa resolução inopportuna e !intempestiva, des-
fazer de um só golpe, de chofre, ~s bellas tradições 4ue aegou aos vindou-
1·os, con10 ·uma lição de civismo . 

. L emlbrn-se V. Elx. de •que não é o interiprete do Regiment o da m a io1ia 
d?. Cam a ra, mas o in terprete, legit im o e rfiel , do Regimento da Camara <los 
Deputados. Não somos aqui, em fa-ce do Regimento, filiados a esta ou 
áquella corrente política; somos todos Deputados. (Muito bem.) E, na 
qualidade de Deputados, e não de rn.embros da minoria parlamentar, é que 
have.m os - e esperamos faze1-o, acon11Panhados ·de V . 'Ex. - de defender 
a integridade do Regimento, que ;é o u ltimo abencerragem, com o qual con -
tamos, para sa:lvaguar.cia das rriberdades iparlamentares. (llfuito bem ; muito 
b,mi. O orador é vivament~ ci1.mprfunentado. Pal1nas da minoria.) 

O Sr. Adolpho Bergam~ni (pela orclem) : - Sr. Presiden t e, a brilhante 
-oração do meu collega e pr.ezado amigo, Sr . Azev•edo Lima, e a att enção 
que V . E x. lhe di~pensou trouxeram u m raio de esperança de que as 
no~sas p rerogativas de Deputados, os .direitos que nos são assegur ados pela 
lei interna da Gamar a, n ão serão conspu rcados, muito embora o o'bjecti 10 

de .gra nde 1)arte da maioria seja ·o de ver passar por esta Casa, accelerada-
ment e, o project o de r eforma constitucional . 

Ouvi. Sr . 'Presidente, que V. Ex . emprestou ao Regimento, notadamerü0 
ao art . 230 e seu s ·paragra.ph os, uma in terpr etação restrictiva, q_ue, estou 
certo, terá servido ap.enas para demonstrar q ue ou t r os espíritos, qu0 não o 
de V . E x . , .poderiam dar essa h erm en eutica, qu e, francamente, não é a que 
emerge dos principias estatuidos na n ossa l~ü interna .' 

'Com effeito, em qualqu er mom ento em que se encontre ruma pra:Josição, · 
é ·permittido ao Deput3.ú o leva ntar um a qu estão de ordem. E •Comprehende-
se q u e assim s0ja : durante o debate, podem sm·gir duvidas no espírito de 
c;µa1quer um de nós, ctuvidas q ue anteriormentt não alirrH'ntavamos . E o 
Regimento não poc10ria ·~·er cerceado a liberdade do repres8ntante do povo. 
8.0 levantar essas d uvidas, para qrue o P r esidente da ·C.asa a s p u desse re-
·solver soberanamente . 

.Na garantia desse direito dos Deputa dos, estabe'lece o .§ 7° do citado ar-
ügo 230, q.u e "o Presidente não deverá recusar a palavra pela ordem,". No 

1paragrapho anterior, prescreve qu e qua1quer Depu tado poderá falar ruma 
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-vez sobre as questõ'es ·de ordem que 'forem levantadas. Que forerh levanta-
das po1· quem? ·Por élle ou por outro Deputado. 

Não é, portanto, juridica a interpretação que se pretende dar a ess8' 
preceito, segundo a qual só durante 15 minutos o Deputado poderia 'forrnu-
ll'lr •todas as q.uestões de ordem, que tivesse .. 

Ajunte V. Ex. a essas l)a;utas regimentaes as .consignadas na r~so ':ção· 
n. 1 B, <le 1924. !E111 face dos .dispositivos desta resoluç-ão, o proJecto de p1·0-
;,osta <le reforma, terminada. a discussão, phase do debate, terá de ab'.·:e um . 
irtersticio irreductivel de 48 horas para se nmrcar 8 outra phase - a aa. 
C'eJi.beração, in·:mnbindo á Mesa annunciar, não só o inido desse o-utro a,cto, 
mas de quaesquer actos, que assignale1n o termino de um trarn:ite ou o ini-
d o clú ~rarnite seguim:e . 

E' o art. 18, •Sr. Presidente, que assim falla claramente:. 
"Todos os prazos rnarcadrJs neste capitulo são irreductiveis e improro-

gaveis, devendo mediar o intersttcio de 48 horas semp·re que não esteja mar-
cado o inicio do acto a praticar-se, o qi1.e será anniinciaclo pela Mesa·;" 

· A Mesa terá, ·portanto, de annunciar préviamente o t ermino d'e um 
acto e ' o inicio do outro subsequente, mediando entre aquelle e este o interi-
sticio ;rreductivel d·e 48 ih oras . E ' expresso. 

1Foi por isso, Sr . l:'residente, que levantei a primeira questão de or-lleJ "-
na sessão passada, e creio que tne . não fiz .entender bem, pois V. Ex. 1·.'.D' 

>·espondeu que, no rnoment1o das cleliberaoões, o ;prazo parn, as -questões <1<: 

ordem era de 15 minutos, Qomprehendidas es~as q.uestões de ordem no enco.-
minhamen to da votação . 

Data venia, não penso a~sim . r,11; ll;nciada a phase da deliberaçã,o. po-· 
C:'em, entre a do ,de,bate e esta, ter surgido duvidas no esp-irito de um Depu·· 
tado e obrigal-ó a vir elle á tribuna levantar uma questão ele ordem, cujo· 
prazo está limitado nos 15 minutos consagrados · ao encaminhanwnto . 

Ouvi ainda, 'Sir . Presidente, na falia de V. Ex. - e este é o ponto maiS' 
importante que me traz á tribuna - ouvi , salvo erro de n1inha parte, que, 
para o encaminhamento das votações, entend.e a Mesa estar ·Consagrado o 
prazo de 1'5 minutos, podençlo fallar o Deputado uma só vez. I sso não é pos-
sivel . 

Temos de attender, Sr. Presidente, ao espírito dos dous disposi'.ivos. 
constamtes dos arts . 9° P. 10°, da resolução n. 1 B. 

O art. 9 eiotá redigido assim, e creio que V. Ex. o leu- na allor:uçãn e:o -
cripta que trouxe : 

"A votação da proposta será sempre pelo proc\.,Sfio nominal, e 
emenda por emenda, e quando esta contiv-er mais de um, art!gü por 
ar tigo, só se con~iderando approvado o artigo ou r.; emenda qn'l ti -
ver· a seu favor d,óus terços dos votos, achando-s.3 pr{,sente.<, P·eln· 
menos, metade e mais um dos n'.embros de que se compõe a Co.ii1ara"· .. 
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O 81;. ALm:RJco DE MoRAESS - A fnlla do Presiden te não se r,eferil! a este 
IWnto. 

O SR ADúLPHO BERGAMINr : - Refere-s ~ ou ouvi m<c1. 
Basta, Sr. Presidente, observar o art. 10 : 

"No mo'!l1ento da votação, será permitticla a palavra uma veio. 
para enca minhai-a, pelo t empo irnprorogavel de 15 minutos, ca-
b endo ao Relator do parecer ou m embro da Cornmissão, que em seu 
Jogar fa,!lar, o dir eito de· resPonder a cada orador . " 

•No momento de que votação? Qual a votação em cujo momento- e per 
mittida a palavra filma v ez, para encaminhai-a •Pelo tempo improrogavel d" 
15 minutos'? 

o SR. LEoPOLDINC DE OLIVEIRA: - Está no simples ennunciado. 
O tSn . AooLpHo BEJRGAMINI: -- ·Está no simples enunciado no 'l.rt. 9'·: (lê) 

"A votação da proposta será sempre p elo processo nonlinal, e 
emenda por eniencla, e qu>lndo esta contiver inais de um, artigo por 

artig o . . . " 

A votação, po!'tanto, é de a rtigo .p0r artigo, votação qÍtr~ 6 annt1nciada e 
permitte, franca ·e inilludiveimente, o encaminhamento respectivo pêlo prazo 
de 15 minutos . 

O Sa. \PRESIDENTE: - V. Ex. está interpretando o Regimento de accõ•: -
do .com a Mesa . 

O SR . ÁDOLPHo BEJtlGAMINI: - Felicito-me, Sr. Presidente, e verifico, 
por fac tos conc1·etos, a 'exactidão dos c onceitos expen didos .pelo m eu nobr·~ 

collega de bancada e q•uerido amigo, Sr . Azevedo L ima, a respeito da inte-
gridade, da superiori.dade de caracter e dos .a ltos dotes de intelligencia do 
nosso preclaro Presidente .. . 

O SR . ífIIDNRIQUEJ DoDSWORTH: - Apreciações perfeitamente justas. 
O SR. ADoLPHO BEJRGAMINI: - ... apreciações que são as de toda a Ca-

mm-a, mas, particularizando , as da minoria lJarlamentar, em cujo seio tenho 
a honra de figura r tambem. ·Creia V. E 'x. que o cercamos sempre de aca-
tamento que m uito m·erece; Podemos divergir ·da opinião de V . Ex . ; pode- ' 
mos pensa r que V. Ex. não tenha daida a intenpretação consentanea com o 
nosso modo de encarar as questões em ·um momento determina do, nunca 
porém, negamos os verdade ir os e sinceros propositos de V. ·Ex., que tem, 
antes de tudo e acima de tudo, a grande responsabilidade das suas tradiçõe~ 
·de liberalismo, nesta Casa, nota.damente quando, em um Governo que tam 
bem exerceu opp·ressão sobre o .povo, (não tanto quanto o Governo actua~ 
qflle ainda não foi atfin g ido em logar nenhum do mundo), V. Ex., repre-,. 
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sentante do glorioso !Estado de IS<ào P a ulo, não permittiu qu e pa,ssasse se~ .. 
o seu protesto a prorogação do estado de sitio, .pleiteada por politico do seu 
Estado ·e ,que então era dententor da pasta. da, Justiça, o nosso preclaro co1-
lega actual,, o Sr. Herculano de Freitas, professor de direito que, infeliz-
mente, com pezar o digo, vejo neste instante, á frente deste movim·ento, a 
meu ver anti-patriotice, de mutilar a nossa Constituição, tão bõa, que aind,,. 
não .produzio se·us resultados, -porq.ue ainda nãü foi praticada superlor e p ,; .. 
trioticamente . 

As tradições de V. ·Ex., portanto, Sr . Presidente, nesta Casa, - e avatu 
q uantas ·difficuldades e quantos saicrificios lhe terão custado - são uma ga-
rantia para todos n6s; V. E'x., defensor da amtonomia do .Districto Federal 
presidindo a Camara dos Deputados, nos debates em torno da reforma da 
Constituição Federal, será o mesmo espírito superior e liber~l de sempre. 
não enxergando entre seus .collegas, membros da n1aioria, ou da minoria 
mas simplesmente representantes da Nação. Applicará a lei interna com a 
mesma austeridade e salvaguardará, acima ele tudo, os direitos incontesta· 
veis dos Deputados, pois poderá V. Ex. mesmo vir a soffrer, quando honrai 
esta banca.da com a sua actividade ·e com a sua palavra, os effeitos da her· 
m eneutica eventual que tenha implantado. Não acredito, Sr. Presidente, que 
um homem ·com o p!'Lssado de V. Ex., com ·essas tradições que muito o hon-
ram, se deixe confundir, n este instante de paixão. 

A mtnoria está cumprin1do dever· sagrado. Está animada de intuitos s1.1-
periores, de escopo muito elevado, contrapondo a sua palavra, a sua acção, 
aos ·desejos daquelles que q uerem, no momento .em que todas as liberdade" 
estão comprimidas, modi.f.icar para peior a Constituição Brasileira, bastan<'lo 
patentear que até as preroga tivas do Congresso são attingidas por essíl r é • 
forma que pretenda se supJ)rima por completo, todos os cidadãos brasileiros 
de seu juízo natura l sob o estado de sitio . (Miiito bem; 'Yliiiito bem.) 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (veia ordem) : - Sr . Presidente, ouvi, com 
a maxima attenção, as palavras com q ue V. Ex. iniciou a segunda parte doi3 
trabalhos da sessão de hoj13 . 

Merece-me V. Ex., Sr. Presidente, toda a consideração, e estOIU Mt't'} 

de que os .seus prapositos 11ão Visam, de nenhum modo, cercear, deliberada-
mente, direitos e prerogativas dos ·Deputados. Mas, embora assim pense, não 
posso concordar com a inter pretação que V. Ex . - se comprehendi bem -
acaba de dar a varios dos dispositivos do Regimento interno da Casa. E vou 
dizer por que assim penso. 

O artigo 230, .§ 2°, dispõe: "Nenhum DeP'\lt.ado poderá exceder o p::-o.zo 
de um quarto de !hora, ao fprmular uma, ou, simultaneamente, mais de uma 
qu-estão de ordem. 

Pela lettra deste dispositivo verifica-se que o Deputado não é obrigado 
ainda mesmo quando tivesse varias q·uestões de ordem assentadas, a fo~u-
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ja1-as simultaneamente, a levantal-as de urna só vez. Poderá fazel-o, maa 
não está a isso obrigado pela lei que acabo de ler. 

A disjuntiva "ou" separa o · texto deste paragrapho em duas partes per-
feitamente distinctas, deixando certo, no nosso espirito, que a verdadeira dn-
terpretação que se lhe pôde dar é a de que o Deputa;do tem o direito de for-
mular toda a questão de ordem que, a caso, tenha de leva ntar, .parcellada-
mente, isto é, de •cada vez. Do .contrario, •Sr. Presidente, não terá sigr..:e;-
cação a existencia ·no dispositivo que acabo de ler da dis}un ctiva "ou" que 
biµai·te o teJ>.-to regimental em apreço. 

Estabelecido· isto, que não carece Q.e discussão .porque é clarissiino, exa~ 
mino o 1§ 15° q•ue estabelece: "Em qualquer phase ·da .sessão poderá o Depu-
ta:do solicitar a palavra pela ordem para reclamar a observancia de dispo-
sição do Regimento". 

Toda a vez. portanto, q•ue houver infracção de qualquer disposição do 
Regimento da Casa, poderá o Deputad o reclamar a sua observancia e pe-
dir a palavra pela ordem. 

Daqui se conclue que, tambem quando um Deputado tem duvidas a 
respeito da interpretação que se deva dar a esse ou aq.ueU.e dispositivo regi-
mental, poderá, pela mesma r azü.o, Pedir a palavra pela ordem, expôr á 
questão, para que, com -0 esclarecimento do Presidente, possa, ou conformar-
se .com as razões ,adduzidas por elle, ou reclamar, em consequencia del!::t~, a 
o)Jservancia do Pvegimento. 

·Em seguida o § 6° dispõe: ''IS"obre a mesma questão de ordem cada 
Deputado poderá fala r uma vez". 

Assim, de accôrdo com o Regimento, uma vez 1evantada ~.una.· quesfio 
de . ordem por qual.q,uer ·Deputa<lo, poderão todos os outros, cada um por sua 
vez, fa1lar durante o prazo de quinze minutos sobre ella, sem que seja, obli" 
gado a tra zer ao debate argumentos novos . No emtanto . auasi sempre o 
D eputado t em a a<corescentar ás ra!l;ões adduzidas pelo collega. que levanta 
a questão, outros argumentos, outros esclarecimentos de duvidas que assal-
tam, frequentemente, seu espírito e, prinoiJ;)almente, par!l. aquelles que, 
como eu, pouco experimentados são no que se relaciona com o Regim e~to 

da Casa. . 
Mas o § 7° do mesmo artigo 230, dii;põe, com _11uita ela.reza: 
"Nos termos deste ai·tigo, o iPresidente não deverá recusar a palavr~ 

pela ordem. " 
Nestas condições, podendo o Deputado, de accôrdo com o § 2°, levantar 

uma só questão de ordem de cada vez, e podendo cada um dos membros da 
Casa manifestar-se sobre cada questão de ordem, e não sendo 'POSSivel a-0 
Presidente negar a palavra :;i.o Deputado que a solicita pela ordem, encon-
tro-me na situação de não aoceitar a interpretação que V. iElx . dá a esses 
dispositivos e segund-0 o qual o representante da Nação terá o direito de 
fallar i.una unica vez - se comprehendi bem as palavras de V. Ex. ·- so-
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Lre todas as questões de ol'dem que acaso tenha de levantar, obriga ndo-se 
a fazel - o de uma só vez, p.or mais numerosas qµe ellas sejam. 

Faço m eus, · Sr. 1Presidente, JS con:ct:ttos dos illustres collegas do Dls -
tricto Federal, .qu~ndo se referiram á personalida de moraJ de V . E 'X . Sap<'ll'.j. 
-os meus companheiros de opposição da admh·ação que tenho pe·ia inrngrl-
oc1ade de V. Ex., ·qve me pareceu sempre uma dessas figuras que se imPlll.ein 
pela rectidão de •Caracter ... 

o SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Muito .iJem. 
o SR. LEJOPOLDINO DEJ OLIVEIRA : - . . . pela impaTcial<idade com q•u.e dEt-

liibera e resolve as •questões sujeitas ao seu conihecimewto (apoicuios), Voss"' 
JlJx. é, no momento da nossa . política, figu ra de enorme relevo (muito bem.), 
sobre .cujos hom.b ros pezam tremendas responsabilidMles; um dos chefes ilia. 
politica dominante no grande Estado de iS. Paulo, de onde, segundo se saiba, 
sahirá, Gentro em brev·e, · o c hefo do Governo da R epubli·ca. Assim, ·vossa 
Ex., m a is do que ninguem , tem interesse em não tran sferir ao Governo t'.•J -
turo as antipait:bias .que a Nação vota ao Governo actual. E si ·eu tivesse 
·duvida .sobre a personalidade de V. Ex., com as cara.cteristicas que ne1la 
diviso., encontraria, agora mesmo, na !Convenção da s Munic:ipalidades pau-
listas, a .prova mais evidente do prestigio e ·dcts responsabiJidades de Vos,;;a 
Ex .• que r ecebeu alli de seu mais extremado a clversario na política de sua 
·terra, a dem.onstração pubUca da ·superioridade com 11Ue V. Ex. ~ge na r>o-
Htica nacional, honrando seu l mandato, d1gni.ficando a poUtica pau~ista. Com 
essas respons:xbilidades em j'ace do momento .político, e com as tradições 
que V. E x. tem nesta Casa, e, ainda maiis, em face do flever de orientar, 
c om segurança e imparcialid,i.de, os trabalhos da Gamara de que V. E x . é 
o Presidente, com o m eu voto tambem, acredito que a mino~·i:t não t erá o 
seu direi.to cerceado, mas garantido in~eg;ralmente, de a-cc5rJo com o Re:gi-
mento da Ca,sa. 

A minoria, IS~·. Presidente, não faz, propriamente. um trabalho de ob-
strucção. A opposição, na Camara, peleja em favor do debate a m.plo e li-
vre do projecto ela r eforma constitucional para .que as complexas e nume~ 
r osas questões nelle envolvidas não sejam discutidas e ap.provwas ·de afo-
gadilho, em detrimento dos supremos interesses da Nação . A minoria nãio 
faz obra ünpaitrtotica. Como todqs os meus •collegas da opposição, Q,iscuto 
o projecto . de reforma com q. maior boa fé, sinceramente convencido de q.ue· 
nelle se C'ontém medidas que attentam contra as Hb.erdade.s publicas e que 
v êm desarticular. por assim dizer, o proprio regímen, restringindo a com-pe-
tencia do L egislativo e do Judiciaria, para armar o Exec~tivo de um poder 
irícontrast avel, transformando-o, em plena democracia e n a Republica, erµ 
uma vercla.deira dictMlura . (Muito bem; -rnwito bem..) 

O Sr. Adol.pho Bergamil'i: - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDEJNTEJ: - V . Ex. jâ fa1'lo u, pela ordem; uma ve'.ll. 
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o SR. ADOLPHO BElRG,AMINI : - E' outra :questãçi de ordem. 
iO SR. PRESIDENTE: - Ainda n ã o dei solução á primeira. 
o SR. ADOLPHO .B]ilRGAMINI: - B em. Queira V. ~X. _perdo\l,r. 

O Sr. Preside;nte:. - O § 7°, cit a do pelo Sr. DeputaQ.o Azevedo Li,m;:i.. 
dizendo - "nos termos qeste 1J.rtigo,, o (Presidente não deverá recu~,;tl:' a .pa-
lavra .pela ordem" - está bem claro . Esse paragraipho é do aet . 230 e pr!l-
c-isamente em tal arti.go e reSJ)ectivos paragraPhos 13e baseoa a interpret<J.-
·ção que dou ao Regim-ento, para não permittir que -0 Deputado ialle, pela 
or<,'!em, ·em daào momento da se.ssão, mais de uma vez, pel9 Pra(lo rJe 15 rrú-
u~tos. Não quer dizer .que, s urgindo a_ssumpto nov o - não u.m<t nova que-
• .:tão de ordem sobre o mesmo assumpto - _se não possa f }Lllar outra -vez, 
:i>,cla ordem . 

. Pre;>entemente, .porém, o ass~mpto que está servim'lo qc m oti-v o a que-
s~Çes de ordem é que rfpi am;rnnciado pela Mesa - "primeira discussão da 
·r,etorma constitucional". Sobre as questões de ordem a serem IiivantaçlfttJ 
no l'.\lÇ>mc;\nto em que é annuncia<;la ess<L materia, só µma v_ez p9deri~~ os 
,Srs. T,Jeputad,os usar da palavra, porque o Regimento diz que PW ,1'5 niinu-
1tos cada um .pqÇ!erá fallar "para .PronQr urna ou s!multaneamepte mais d~ 
·u:rna questão de ordem." 

\Si, emtanto, iniciada, por exemplo, a pr.in1e\ra <liscus::;ão da r efo.rma, 
.sobrevier um <facto novo, um novo incidente, que -detennine a necessidade 
·de outras expUcações qe natureza qigimental, para r~gular os nossos ti:aba-
lhos, é bem de ver que sobre esse assumpto novo, apresentado post~riqr

mente ao con1eço da primeira discussão, novas que13tões de ord~m pqderão 
Ger levantadas e sobr;e ellas cada Deputado terá o direito ce .fallf].r _µma vez. 

J:'ji.o é uma inter:pretaç<'j,p i;estrictiva esta: ê umµ, iµterpr!'ltaçih coz;i'Qi-
fl!l,da . dos varios dispositivos r·f:)gimentaes, pqrque no momento <la j~1jb~r,a

ç ão, em materia orçamentaria, "verbi gr·atia", o Deputado só disP,õe de q~11c•1 

minutos para encaminhar a votação, e dentro desses cinco minutos é ohri-
.ga.do a formu lar as questões· de ordem e dar os esclarecimentos -.llll" quejra 
prestar á Camara sobre o .ponto de que tratar . 

. Pois, dispondo de cinco minutos apena,s, ninguem pôde .fa!lar duas ·ve-
zes, no momento da votação, como, quando o Der>utado dispõe .de 15 minutos, 
•consentir o RegJm·epto que .elle falle por mais ·de uma vez? "(Apo'iaclos.) 

A r espeito da questão formulada pelo .f?r. Adolp11o Bergamini, qu·i.nto 
á votação elas emendas, o R egimento especial é expresso: e3ta v otaçã.-:i se faz 
el11enpa por em.enpa e artigo .por· ,a1·tigo. Oi;:a, .si cada ·Deputado àispõe .de .·15 
ll}inutos .para encaminhar a votação a nnunciada e s i esta é parC'e llada, <:laro 
e'!tá ,q.ue os ,15 minutos se referem a cada parcella da votação. 

Creio que o assumpto fi.cou perfeitamente esclaree-ido, ti :is proprios no-
bres Deputados hão de concordar ·Com a Miesa que, pela orden:, em morne1:1to 
ile votação, cada Deputado só poderá fa llar nma vez . '' 
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O SR . A.ooLPHo BERGAMINI: - Peço a palavra pela ordem, para outra 
questão. 

O SR. PRESIDENTE: - V . Ex. está vendo que não paqsei a assumpto 
novo. Ainda não se iniciou a discussã o da reforma constitudonn.l, sobre a 
qual se estão levantando questões de ordem . V. Ex . permitü ~embrar que 
pedi, por·· obsequio, para boa marcha dos tra:b.allhos, adaptassem os nobres 
Deputados o r egim.en suggerido pela Mesa, para evitar que esta ~eja obr igada 
a negar a palavra a q u::tlquer iDeputado, o que é sempre desagradavel. 

O Sr. Adolpho Bergamini: (*) - ·Com grande pezar, sou abri.gado ~ insis-
tir, porque a questão q ue vou levantar é de alta relevamcia. INão tenho rubsolu-
tamente objectivo protelatorio. Na sessão ultima já h avia requerido ao no-
bre collega, 1Sr. Deputado OctavJo Manga·beira, .que nos honrava com a sua 
presidencia, h ouvesse por bem de providenciar no sentido de me ser remet-
tido o parecer, em origianl, da Commissão dos Vinte e Um e s·. Ex. me 
promette u que attenderia . Desejo levantar uma questão de ordem, que só 
póde ser 'Preliminar da discussão, de maneira que, repito, não t enho intuito 
protelatorio . .Depois do ap.pello de V. Ex., sinto grande constrangimento em 
insistir no pedido da palavra, mas solicito a V. Ex. a fineza de concederm'a 
e fazer chegar-me ás mãos esse documento, porque tenho, de facto, uma 
questão importantissima a suscitar ·e a trazer ao conhecimento da Camara. 

O •SR. PRESIDElNTE: - Vou /satisfazer o .pedido do nobre Dep·utado remet-
tendo o oz:iginal, taJl como veio da Commissão especial e que se acha sobre a 
Mesa. (Pausa). 

(0 original do parecer é entregue ao Sr. Adolpho Bergamini). 
O SR. A.ooLPHo BElRGAMIN I: - Antes de entrar no assumpto que me 4·az 

á tribuna com a sinceridade q.ue me é peculiar, agradeço immensamente a 
bondade de V. •Ex. e a interpretação que deu aos arts. 9° e 10 do a dditiv(} 
regimental. 

P.edi, 1Sr . Pre.sidente, o originai -do p a recer para certlf;ica·r-rne se ef'ftft 
de accôI'do com a publicação •fei ta e contida n o avulso que nos foi distri'-
buido . 

Não .que iponha em duvida a r ec.tidão de conduc ta de me u·s nobres col-
legas, mas porque na ultima sessão os debates suscitaidos e m tm·n o do pare~ 
cm- e das irespectfrvas ass.Lgnaturas levara.m alguns Deputados ai p·restarern 
em apartes, inf.onmações , .que nos deixa.ram, fra·ncamente, em duvida . 

Assim é, Sr. Presidente, <que o illu::itre representante ca r joca . m eu emi~ 

nente amigo, !Sr . Nicanor Nfl.sCimento, accrescentou á sua as~i-gnatura ·a 
declara çã <J de que firmava o pM-ec.:r corn r estricçõe:i, " vencido eI11 parte, 
nos termos <lo voto escrlpto ciue entregu10.i em •sess ã o da C0mmissã o a o. 
Exm'O : 1Sr . P residente" . 

( *) Não foi rev.isto pelo oi;a cl or . 
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Os :fundamento:s desse voto esc•:ipto, Sr. P resifümte, n ão a companham 
o parecer, ao con tra:rio do que sempre l1a su ccedido e do q u e se fez por occa-
sião ,da conistituinte de 1891 com os votos de Amaro Cavalca'liti, Juli<i· de 
Ca:stilhos e outros 

Ha a consi«1er a r aJnda, Sr. P res1dtente, 1que ai:pparece no avulso a assi-
gna lura ,(10 Sr. Annihal de Toledo sem qua~quer declar.açá0, o que faz acrll -
ditar q ue ~- JI:x . tenlha aceitado o pairecer iliteg.ral.mente. 

No ori.gi·nal, lemos as aS.s>:i·gnaturas do's S rs . Via.nna do Castelllo, Her'· 
culano <le Fr·eitais , Relator ; Tavares Cavalcanti, Getulio Vargas, com r es-
tti<-ções; Mor eira da Rooha, Be:rna,rdes 'Sobriniho, João Mangalbeira, ven-
cido 1quanto ás emendas ns. 74 e 7·5 da pro,posta; Plínio i\l[arqueFJ, Solido· 
nio . Leite, Gilbetto Arna;do, Manoel Duarte, A.rniando Burlamaiqu i, João 
Alves ele Ca,stro, Adolipho K onder, J. Lamartin-a, N·ic2vnor do Nascimento , 
C"om a.;; i·estric~õe~ ·que j,;i, accentue1; 100ll!ues Moreira, Monteiro de Scu za, 
"de accôt'do com as 'l'·estricções que adduzi em reuniã o da. ·commissão .. , 
''pelo Dr. Prado L o.pes , H ercul a no ele F ireitas, Luiz ,S:ilveira, com restri :~

ç0es ·que apresentei". 

Não ·está a assignatura do Sr. Annibal de Toledo . 

o pwrecer original, sr. Presidente, está em d·esaccôrdo com o av uk o 
que nos ifoi di.str·H:mido, não só porque não contêm a assig~mtura do illustre 
rep resentante ele Mato Grosso·, como -por.que no avulso am>aTece a assigna-
tura do Sr . Pra;do Lopes, qu a n do no parecer quem fi.nnou por S. F.x . foi 
o s.r . Herculano ele Freitas . 

O SR . HERcur...1;_°"''º DE FRl!ll'l'AS: - De accôrdo com & cada em que S . J!;x . 
me autoriza. a f azei-o, carta que 'está ·no a rdhivo <la Com1nissão. 

O SR. AooLPH-0 BERGAMINI : - Accresce que não ponho em duiviJa 
long.e de mim tail SUiJ:llPOsição - que o nos'so honrado collega Sr . Prado 
.f"opes tenha a.utorizado, por C..<t·rta;, o illustre representante d.o p0vo 11au-
lista, 1neu eminente amig.o 'Sr . H e,rculano de F~·e itas, a as·sig nar o parecer 
por S. Ex. Mas, o que é certo é que o rr:Íandato n ão se transmittr~ po'r 
medo e.pil tola;r .. . 

O SR . ALBEP.lCO DE MORAES : - Nem por meio a lg um , m esmo per pro-
cmação. 

O Sn . ADOLPHO BERGAMINI: - . . . e &s funcções que nos são commetti-
das devem ser desempenhadas pessoalmente por nós, são indelegaveis, não 
podemos transmittil-as a quem quer que seja e t er emos um p•r eceden te 
aberto exactamente n o 1}r ojecto mal's ir111portante, iqua l o ida reforma da Con-
stittúção, 1)receclente horriv.el e tremendo, que nos exporá, n ;ü1;,r·:;,Jmente, 
ll.s cri ticas mais severas e á condemnação m a i,s accentuaida. 

o SR. LEOPOLDINO DID ÜLIVEl!RA: - In·egular1c:lade g·ra.v:issima. 
O SR . AnoLPHo BEROAMINr : - Como apparec·e, 1Sr . Presidente, a assigna-
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:ura do s.1·. Anniba,l de '.l'oledo no avuloo, quando nfüi se ilnc-onL:·:i. no 
ps.recer? 

Occorrei·am, portan to, !factos si.guilares que não rio!" :ibonarn m uito. 

E' o v-0to escripto ã o Sr . Nican or do Nascimen to que :ies<l.J.>.pat·ecou , não 
cc-nstituindo pa rte inteigu·ant e do pai·ecer, como acontece sem iwc com todos 
º"votos em separado ... 

O SR. LEJOPOLDIKo DE Or,rvnmtA : - E o;s votos c1o~ •»1<;mbr os ela Com mis-
i>ão, que ãivergira,m em par te. 

0 ISR. ADOLPHO BEftG.-\.MINI: ... é a assignatura do St· . _.\.nnibal de Tu-
h;do, que não está COilltida no original e a,pparec.3 no avulso. 

O Sl'. Amühal de •.rmedo declarou , em aipa.r te, na ultima sessão, que 
tü,ba tambe:m offerecido razões escri:Ptas que o levavam a divergir do hon-
rado Relator e eGtas r azões escriptas nem a sua aissigna.tu•·a constam do 
pa l'ecer . 

O Sr . P.rado Lopes não a ssigna:· dele.ga att r .1buições indelegavei s, in . 
alienaveisl, intransfeiiveis. Fal- o, p or meio de uma, ca rta particular ; o 
l\Vulso omnte essa circumstancia, deixand-0 transparecer q ue se tratava de 
facto •que não devia fic ::>.'1· im1presso, 1que não 1deivia ser divulgalc1o. 

o Sn . LEOPOLl>INO DE ÜLIVEJIP.A : - Rea,lmentE:, não ha no Regim.ento dis-
P•lSição alguma qü e permitta a assignatu ra por de lega ção ou I}Or p r o-
curação . 1 

o SR. ADOLPHO BElllGAl\UNI : - À. V . <Ex . , 1Sr . . P ·resiiclente, fi el interip·r e-
te elo nosso Regimento, coa1sult-0, J}edimio-lhe ponha a m ã o na consciencia, 
si r;ste parecer está ele accêll·do co1n as dis.posiç;!ões da nossa .lei interna, com 
SJ ::noraJlida.de :seguida ·por esta !Casa do Parlamento e si o avulso. que deve 
eei:- a I'eproclucção ilJ,Jsis bitta1'is do parecer , 1)6de servir de base ao nosso es-
t ud <> e aos debates q ue se vão i).1iciar com a prtmeira discU:fl!São annunciada. 

Não está, J}ot·tanto, d€)vidamente au+hentica'Clo o pa recer, não está f or -
mula.elo nos termos expressos do R egimento, inf ringe, não só a lei intern'll, 
como ·a ·prop~·ia Constitu·ição, cpnw a propria onganização po]itrca que nos 
r ege e segundo a qual as attrJ1J:mições dos Deputados são j.ndecli n aveis, :in -
tran::;terhreis , como ainda o avulso não é a. reproducção fiel deste documen-
to e· não pócle servit:· de fundam ento ao nosso exame, aos nossos tl'abalhos, 
ao dtllate que se annuncia. 

lilspero do a lt o esphito de jus!Jiça de V . Ex ., na defesa da. nossfü le1 
interna e dais nossas tradições de h onra, terá ipór bem de ordenat• a;s, p ro-
vic1e1.1c:ias necessarias, no sentido de q ue volte o parecer á Commissão do.~ 

Vinte e Um,, para ·qu e ehla o colloque no:s termos t'egime n ta.es , ou , en tãn , 
que ,;e tire nova i-ni.pressão de avulso·S, de accôrclo com este parecer. 

As clivergen cias existentes são f·undamentaes, sã o vi''>ceraes e ni'ío po . 
cl em ficar sem sol ução satls·fato1ia. (Jfuito bem) . 
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O Sr. Baptista Luzardo (''') (pela orde·ni): - Sr . l'r esiden te, a questão 
<.18 ora:em s u scitada pelo m e u nobre coHega, r eipr esen ta nte do '.D!stricto l"c' -
det·aJ, é, sem dwvida, u ma da s m a is inworta n tes leva ntadas nest e debate. 

Cha m ou-me a a tten ção - e, p o1· cer t o, deve t er !ferido a de todos os 
1..ne us n obr.es !õOl!e g a s, .qu e ouviram a expm~iç.ão do .Sr . A.-clolµho Ber gam1-
ni, - o facto g.raive d'e es tar o parecer da Com mi·ssã o dos \Tinte e Um as-
s i;;nado 1pelo 1Sr . Her cu la no de Fre it a s com o delegadio elo S r . P n vdo Lope:; -

-Sr . P reside n te, .pe1·gunk'H'ia a V . Ex . . corno inter prete maxim.o d o n osso 
Regimt>nto, onde es tf• o t ex to expreisso que a u t oriza essa dele gação de po-
deres, is t o é , que dá a um Deputado a f a,culclade de assig nar, em n ome de 
o u tro, um p aipel ou u m doc umento qu aihquer, c m Ullk'l. das n ossas comnüs-
s i\es? Não conheÇ!o um s ó dLspositiv o nesse sentia o, e m nosso Regim ento . 
Vem•o::1, .eni:Jl:etante, t a l acto .p.ra.ticaclo no pa r ecer r ef erente á r eforma da 
Con'5>tttuição, e just amen te n esse •parece!'.. ela mais a lta re levan cia , qu e v em 
o;:ientar '.t Cam nr a , n a m a neira por qu e se d:eve con du zir . 

'.Não comh eç:o , r epito , esse dispositiv o regiirn•en tal . 
o SR . A LBEP.ICO DEJ l\!I OR.\F.S : - Não existe, n em podi!l! exis tir. 
O •S'R. B APTJSTA L UZA RDO: - O f a cto, i1orém, está verifi ca<lo; v em os e• 

. 'r. H er culano de F reitas a s,,,ig n a n cl·o, pel o Sr . .P<:i.clo L opes . nl!edia nte a.u -
i.orl zação des ~e. [lor carta {1JC!ueltle Deputa clo . 

O SR . ~,\_r,BElRICo DE MoR.AES : - T m a cair ta não 1J6<l e se1·vir· d e a u toriza-
ção q,.<U·a, a e xecuçã o clle m a n c'Uato d e tal na tureza . O mainda .t o do Deputa;do, 
pela essencia elo r eg ímen, não pód sel' tl'ansferido a q uem q uer q ue seja . '° <S.R· !BAPTISTA L UZARDO : - .Per g unto a V . E x . . Sr . P1·esicle nte , quaj a 
solução para este caso? O R eg irrruen to n ã o o pr evê . N elle não ha t exto ex -
P.~'e&oo, •refere n t e a o a ssumpto . Nunca •sie u s ou n~~ Cama ra. üe Jl}rocesso :;.,_ 
rn el1iante a:o ago~·a emr>regado n o projecto d a r eforma ela Con stitu~çáo . 

.Aippar ec.e esse 1pareder c 01n un'l v icio q u e r eput o grave. qu e a t tin 15'e não 
~6 o -Reg iment o , q ue é a n ossa ca rta m a 1g.na n a clirecçãio· de nossas q uestões 
in tei·nas, cmn.o :i propr ia ·r ef o.rma const ituclonaJ , e a pr opria Oo·nst it ulção 
<j:Ue quer em ·os r ev·ê1r. 

O SR . LEJOPO LDI~o 'DE .OLIVEIRA : - Queremos, nã o; sob o sit io, n i\,o querv . 
O rSR. lBAPTISTA L uz.ARDO: Sr. 1Pre"1iõ.ente. é ipat~d. o a.Jto cl'iteri o d-a 

·v . Ex . q ue iLppello e es tou d esejoso de ou vir a .soluçã o que vae dar ao 
ec,jso . 

Nã.o pôd e sea· autl'a , pare ce-.m.e, s enã o a ele cle te1·mJna r a volta desse 
t·a.recer á r es1>ectiva commisstiu , •pa r a se1· sian .Wo do m•a l gr avi sshno , qu e 
f er e ·m uit o de frente, e f unidairnente, o R egime n t o .O 1precede n te se fica-r , 
será dos m ais viciosos e a i ele nós quando aman,hã as commissões, ape-
mi.s .con1 'dous ou tres elos seuJ> n'},em bro s, e st iv>eren'l a assignar p ar eceres ,po't' 
d elega ções, sem a :presen ça 1clos de1111t.is Depntacloss que a com põem. 

(*) Não ! oi revisto pel o or a dor. 
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E ' prepiso que, desde logo, seja dado remedio a essa situaçao, afim ae 
evitar o ,pr.ec·edente ª' que me refiro. 

E' a ssim que peço ao nobre Presidente da Camara que, é bem de vêr, 
não teu, culpa nenhuma na ir.regularrdade que encontro no parecer, irre-
gularidade que, .devo· dizer de ipassage·m, nã o foi sfquer lnven:taida pelai op-
posição com o fim de protelar a reforma da Constituição, solucione a ques-
tão de ordem p1roposta, r esguardando os dispositi'vos odü nosso R egi'mento. 
(_1II1tito bem, 71iuito be111.) . 

O Sr. Presidenie: - A Mesa vai attender, em parte, á r ecl.i.mação dos 
nobres Deputados. !Não põde atteml.er in totu11i, fazendo voltar o pa.recer á 
Co1nmissão, em virtude da •r>ropria decla r a ção, q ue fiz a n<tes, de que a mate-
ria da refon11a constituoiona~ nem pelo voto da Camara põ·de ser adiaOa. 

A :Mesa, porém, mandará tio:-&r novos avu~sos do parecer da Comm:issãc-
Especial, contendo todas as declarações existentes no original com o qúal, 
a.caiba de se verificar, não estâ, de facto, perleitamentE: do >tCcôrclo con. a 
publicação feitd.i. 

O Sr. Alherico de l\'Ioraes (*) (pela ordem): - Sr. Presidente, <llante da 
soluçao que V . Ex. acaiba ode dar á questão de 01,dem, levantada .pelo nobl'..l 
collega, Sr. Baiptista Luza,rdo, ouso ainda fazer uma pergunta <t. V. Ex., 

1 
sem nenhum tntuito de iprote(ação: si V. Ex. mainda, distr.ibuir novos avul-
sos, i1s.to ê, avUJlsos verdaideilTOS, tra duzindo realmente o que ""' p:,,ssou mt 
ultima reunião da Commissãio r evisora da Constituição, n ã o deve, de ac-
côrdo com o Regimento, o a1p10 passado votado e agora. em plena vigenciai 
determ:inar que as 48 .horas, a que se refere a U,ei que nos rege, sejam con-
tadas a começar c1a distribuição dos avulsos que V . Ex. ·va'i mandar fazer 
e que são, no entender da Mesa, de accôrdo com o desp>LCho de V. E'X. os 
verdadeiros, por.que exiprime rp. exa.ctamente o que se .passou naiquella 
Teunião, o que não occocni cpm os avulsos que se aciham em nossas mãos? 
p, n so , que o prazó deve ser contado da diistribuição dos novos avulsos. 
(!l.111-ito bem; muito bem). 

O Sr. Presidente: - O nobre Deputado vê bem que as irregularidade!! 
enc·ontr aidas nas avulsos não se r eferem a pontos essenciaes do parece•:. 
São erros de impressão. uma vez .que os aivulsos cl1stribu1dos não -::onte-· 
rcm (!Om o original sobre a ~esa. 

Desde o momento em que uma outrw publicação se faça, de Inteiro ac-
C' 1·d o com o original, nlfo exi'ste motivo flXl,ra ser de novo realizada uma 
distribuição especial e correr novo prazo de 48 h'oras . 

Já disse que attenderia, em parte, a. r eclamação, m andando tirar novos 

(*) Não foi revisto p elo orador. 
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r •. vulsos , mas !\em adiar o inicio da discussão da propo~ta de reforma. 
CM:uito bem.j 

o SR. iB APTISTA L UZAP.DO : - Sr. P resident-e, V. Ex . aca:ba de a nnun-
ciai.· que m a ndará t irar n ovoo av,ü sos. cor r ig·i:nao os e.quivocos, m aSJ não 
fO: o que pedi . O ortg1na~ é que está eivado de ifaltrul ipor mim apontadas . 

O 1Sn . LPRESIDEJNTEJ: - V. Eoc. se refere ás decla rações de voto que w 
Com missão det€rminou não fi.guira;ssem no parecer ? 

o SR. B APTISTA LUZARDO: - A aissignatura do Sr. P ·rado Lopes no ori-
ginal, onde V. E :x! . poderá verificar que quem assignou pelo nosso collega 
foi 0 Sr. He r culano de F reitas . F.oi cont r a essa ir.regrnla r idade que levam.-
tei objecç;oos . V. Ex. salucionou, em pairte, a questão, aig~a. r espondendo 
ao n<Jbre D€p.utado pelo Districto Federa!l , e dizendo que mandará corrigir 
os avulsos. Entretant.o, o v icio po.r m i!m apontado p <>rsis tirá no 1)J'rop r io· ori-
<;.nal . porq u€ o meu. ponto de vista ·é que não podemos r.·econ:hecer em quaí-
quer Deiputada o direito de -0.ele gar a outrem a faculdrude de dar ó.• sua ass \-
gm1tu1'<.t . (M u i to be•1n,.) 

O SR . PRElSIDElNTEl: - Devo dizer ao nobre Deputado que, quanto á fór -
ma como o Sr. De1)utrudo Prado Lopes entondeu exercer a s ua funcção do? 
rn C'mbro da Com.missão dos Vinte e U1n, é ca.so de oomscienci.i:..i em que a 
Mesa não póde, absolut:a:mente, intervir. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Perdã o; a c!ho que é um p.onto da m a is alta 
grav.idade. 

O :SR. PRESIDElNTE:· - Solicito a att-en ção do nob1·e Deputado. 
A exclus àer ó.a a ssignatun, do Sr. Pra,do Lopes, por.que tiveS1Se sido ílan-

-::ada co.m irregulari<laide, não Inv·a J.idairia, de fó1'ma a)lguma. o parecer. E st e 
tem vinte a ssiil'na.turas, ·de mo·do que, mesmo elimina;dai a do -Sr. P rado 
L.opes, continuaria subscri1>to por dezenove Srs . 1D eputados d os vinte e um 
que constituem a Comm.issão, is to é, .por muit o m ais do que a maioria ab-
solu ta ela mesma Commi.ssã o. 

Ficai, assim, a questã o CLe conscâencia do nobre D ep·ut ad o, que u sou 
desse proc.,,sso prura fazer que seu nome constasse do parecer. 

A Mesa não pó.de i1nter'Vir na maneira po·rque o Sr . Deputado P'rado 
L opes ·entend€ d e exercer o seu mandato, nem lhe a ssis t 'l a utoridade p:ua 
obrigar S. Ex. ai interpr etn r de um modo ou de outro. (Muito bem.) . 

'I'em a palawa, para àis:cuti-r a. .prüiposta C'..e emendas e as em enid.as f... 
Cor .. stituiç:ão o 1sr. Wenoe~Ja.u 1Escobair. 

O Sr. Wencesláo Escobar: - Sr. Presidente, la m ento profundamente 
todas estas desordens •que t (·em retar<lado a ddscussão do ')J'r ojecto de refo,rma 
constitucional em consequ<>:1cia de i.nobservanc!as do Reglmento, 1ue ,leve 
r egu lai· a mar.c.ba da mate.ria em debate . 

Quando uma ; 1 Paembi~ct se deixa d:ominar de p'l.lxii.o per u:n proj.-cto, 
não raro, para Jeva l- o a ef.fedto saici,jf.tca. atê as propr.ias normas ~egaes que o 
·devem r .evestir de força e autor.]dade. •Esse sacrificfo ·importando n a transg;res-



são de formalJda des iprescrj1>tas ,para sua vaiidez, o inquJ,na de fa1has, que· 
0 ,rnfra que<:.,111 e cle,.,11wral izrr...a, accelerando sua revoe:açao pelas prop:·ias ge-
raç0es coelaneas ou por v~r. 

E' o fim que parece aguarda r este projecto de reforma constitucional, 
si lograr a fortuna de ch egar ao termo de sua jorv'.a.cta, pela !llarchn. preci[}i-
tada, mas nem sempr e '!)onderada em ci:ue vae. 

A Mesa da Camara, como sua ill'llistre maioria, esposando a •preoccupaçã,o, 
ora clominantte elo cerebro do Sr .Presid'ente da tRepublk:a, ele, a todo trarn;e, 
levar ;por deante a r efo rn1a const~tucional, c ornforme a concebeu, em uma 
;precipitação que não quadr•a á sisidez d esta Corporação, maximé em se tra-
tando ele assumpto de tanta relevalil'cia, vae dando esbarradas em textos 
vivos de lei e violando abertam·ente os propr ios dispositivos do Regimento 
que c onfeccionou para esse !furn. 

Cerneçou por eilaborai-o tendo em vista mais tolher do que alargar a 
Uberdade da diiscussão - ip·rova evidenrte da consciencia ele uma olbra imrne-
r.:t.a e, por isso, sem segurança ele rota, v ae d'ando g:uinaid·as na este ira que 
a corn'luz a o alvo visado. 

E ' como poclem·os ex1>licar, o Presidente da Repu :ilica ter violadc fla-
g ra ntemer:te di'spositivos de nossa Lei Organica, embora se mas=rando com 
o Cun gresso, tomando a :inidativa do iproject o desta r<!fomna. 

·E' tambem .como se explicam esses avanços, recuos, marchas. contra-
m:irc!bas , e o facto de já se t er 1dad.o á publi1Cidade seis projectos de refor-
ma consitittuc10na1 e, m esmo ass'lrn, a inda noesta ultima eilição, niio se ter ap-
penf'ado a s declara ções d0 v .,:o d!e al1guns m embros da ~0 :1ta Com.rÍ1is são, a 
<l espejto do pedido de seu r.obn: H.e1ator. 

E' ain da tambem com o se explic.,i. ·esse \·arão illustre, a qu em acabo . 
:le m e referir, t er infrin ::;-ido o -g,egimento, especialm ent.; confe~c i<Jna!lo para 
regllia r a discussão cl este Droj ecto, .não da ndo parecer sobre tres em·endas . 
a.pnsenta.das no plenar iv. 

E', finalmente, tambem, como se explica n ão ter a Mesa, no interregno 
ela sessão de 1023 a 1'9•2·4, con;o;oli c1a c1o ns mo c1ilficações d'eitas no Regimento, 
'.>"n!fo.""me est a tu e o seu § 5°, :lo a rt. 26·8. 

Além de[;tas irregllia r:&1•ks, que resfu1tam á lJ)rimeira vist~,, os m eus 
nobres e valorosos c ohlega'.l éa 01piposi'.;âo saJientaram outras, na u1üma 
RPSsão. 

""<ã.o se diga q ue a nima a opposição um r-spirito systemaitico de ohstruc-
ção. Nã·o; 1116s quer emos a i:eform a const.ltuc·ional, m a!' ' ã o a ju!gamc•s op-
portuna. Querem ol-a s ob um aspecto Jiibera:l, ipatriotico, r ef·lectindo as pro-
je:cç.ões luminosas do sent imento democrattco, que jé, se infiltrou , fundo, na 
ailm a na cional. 

o ·SR. LF..oPoLDINo DE O L IVEJm.\ : - Nós a quer emos sob outro Governo. 
O sn. W ENCESLÁO EscoBAR : - Não quer emos uma refor.ma constituciQnal 

que, nas dobras -excusas de mal di.ssdmulado desejo de iprestig,iar o poder, se 
a brigu e o 1)ensamento •hyp ocrita do desp otismo. 



Eu q uizera, meus nobres collegas, que outra vida, que não esta, que jái 

vae n o occaso, e com ella a luz mortiça do seu cerebro (não apoiados), rom-
pesse este impor.tante e magno de;bate, em q ue mn Pspirito reacciona.rio . em 
u::vi s u rto <lé :inop.portuna e immoderad:t febre r1?formista, jc ga, eu: uma 
car tacla ~1u<lacíosa, o p:'.trimonio das nossa.; liberdades . 

Eu '.1 t1 ·z~ra que outro que t ivesse a:lma de f o.go em Col'';l.J de ferro, em 
r:1'.,"s ch anu1iejarntes, fendesse, de a lto a 1Ja ix0 , os cEsDosit '.vc1> draco:i ia n os 
com que se i>retende a lgemar, em temp"Os ele estado ele siti"O, os direi tos mais 
sagTad0s tlc .l!omem ao ju!l'o da tyramn ia. 

O SR. CESAR DE ·MAGALHÃES : - Mas a .Cama~· a nãv EE, aclla em estado ae 
si•tio: t em absoluta liberdade de delibel'ar. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVElIRA: - Não apoiado. Nao h a diberàade tle !;n-
prensa. Não ha mesmo a Hberdacle ele viver . 

o 'SR . W@NCESLÁO ESCOBAR: - <Si a Camara não está, a Nação está em 
estado de sitio. 

o SR. CESAR DE :MAGALHÃES: - .Mas é a Cama.ra quem de1fbcra. 
o SR. A.LBmRrco DE MoRAES: - !Si a Carnara não represea;:a a Naç;àu, 

1; . Ex. tPm razã o, mas, si r ep·l'C'scnta, e11a está em estado de i;itio . 
o SR. WElNCmsr..l.o EsooBAR : - A •ll'm. eleito, nessas condições, devia ca-

bei· essa tarefa ingente e não a quem já fal ta o calor que in.1llamma, a viva-
ci'lade que seduz, a eloque11r.ia que convence e arrebata .. . 

o SR. '.LEoPoLDIN<• om .OLIVEIRA: Não ·apoiado. V. Ex . tem o espírito 
muito v.Lvaz. (A.po·ia<los) . 

0 ISR. WElNCESLAo ESCOBAR: . . . nãio a quem já só possue o despreridi-
mento pelos trnteresses terrenos, o animo calmo que dá a exiperieincia dos 
annos, a razão fria, ·para, sem ·pensan1·entos preconcebidos, mas, 00111 a rna.ior 
lnc'!&pendencia, vizar, pura e exclusivamente, o su premo bem communi. 

O SR J.,EoPoLDINo DE OL1VEmA : - Ouv'im os a V . Jllx. como a um granda 
mestre . 

o SR. PLINio CASADO : - Apoiado. 

O SR. WEJNCElSLAo ESCOBAR: - Si n ão fôra a paixão ardorosa pelo di;·eilo 
-e •pela jns.tiça, que. ainda, atê 'hoje, não arrefeceu em minha natureza, ape-
zar de alquebracla pelo tempo, eu deixaria,. confesso, cahir a cabeça sobre o 
peito e seguir tr~ste o :camirnho do meu destino, lamentando as desventura:; 
da Patr la. 

Embora reconheça que atra·vessamos numa época somlbria de temerosas 
apprehensões, em que o poder, desvairado pelos seus prnprfos ex{!essos, ecJy .. 
psou o imperio do direito, quero, por ·isso m esmo, que ~ique 1co:nsignado nos 
annaes da nossa historia .poliitica o m e u iprotesto, embora voz perdiel·a em 
t:m a1nbi0nte moral em que os homens 1>areccm desnorteados pelo prestigio 
e força do Executivo. 

Bem sei, S.r. Presidente, que através do tempo e do espaço, as · nações 
evoluem e ']}or cada uma elas taipas ele suas evoluções, se não exigem mudan-
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i;as radicaes e 'Profundas em suas instituições, requerem, pelo menos, refor-
mas consentaneas, com o progresso dos tempos e as lições ·da e~er.iencia . 

Não ha obra humana perfeita, e, por isso, só 'Pôde cul~uar a intanglb!i.-
Iidade do organismo visceral de um i]JOV'O, ou a ig,norancia de um fetkhismo 
selvagem ou a crença de um seitismo fanaüco. 

A necessidade de retoques em nossa Constitu:ição vinha, de .ha muito, 
sendo reclamada por grande maior.ia da "elJite" dos intelleotuaes do' ,paiz, figu-
rando neste numero, não pequena .p:halange de 'P01iticos militantes. 

Essa necessi{lade, porém, a meu ver que .pouco vale, .não era tanto c1i-
ctada pelas omissões em sua ~ettra e espirito, sinã:o, e principalmente, pelas 
deturpações em sua aipplicaçã-0 pratica, porque executada com toda a leal-
dade e interpretada com 'bôa fé e intelligenlCia, r airos serão os casos concre-
tos que não encontrem solução em seus J>roprios temos. 

O anceio por esta reforma já ·consOtuia , pois, mais um a lento de es~
rança aos males que nos affligem., do q ue, propriamente, uma instante ne-
cessidade reclamada pelos supremo.o interesses nacionaes. Sómente um resto 
de veneração-fetiche !]JOr essa a•rca -sagrada de nossos dire.~tos, tida e h avida 
Como a mais perfeita de todas as or.garuizaç.ões •COnst itucionaes modernas de 
J>Ovos ilivres, obstava ainda a resolução de se ,pôr mão a essa obra mgenLE:. 

Não se pôde .negar um fundo de razão nesse receio, ·porque amar a li-
berdade, todos amam.; mas dosail-a •na perfeição <'!e uma engrenagem que 
satisfaça a fel:icidade ·Commum1 - eis a grande dilfficuMade, o magno pro-
blema da sciencia social. 

Nem avamçair atê as fronteiras da utopia, de uma republica .p!atonica, 
nem tão .pouco recuar As noit~s escuras do direito divino (muito bem) , do 
czarismo por graça de Deus. 

· A harmonia entre a !f'eliciqade co'llectiva e o .presti.gio da autor idade, ou 
mel'hor, entre a liberdade e a autoridade, é o suppemo ideal da oonstituiçã,o 
so·cial de todos os .povos, em bui;ca do qual os pioneiros da ~nteUigen<Cia !huma-
na veem-se 'batendo desdle os primeiros albores da 'Civjlizaçãio. 

Neste labor insano, eclypsii.do, por vezes pelo desvario da ambição, e so-
bre cujo pedestal :;;e assenta a ·h1storia <lo homem em sua traj·ectoria no pla-
neú:j., os arestos da jurisprudencia na conquista das liberdades 'I)opulares, são 
marcos que não ma:'s se arrancam da consoiencia da humanidade. 

Toda lei organica de reforme. de um grupo social .policiado será sempre 
recebida com a·pplausos, com alegria e contentamento, s i romper novos hori-
zontes a idêas democraticas, aq bem estar da communhão . Será mesmo rece-
bida sem repulsa, e atê ·com ip·duJgencia., si ;preencher lacunas que se impo-
nham á comprehensão g:eral, que, embora não alargue os benefncios, respeite 
o uso e gozo de todas as li:berd11des, que já façam parte do a:cervo dos dirnitos 
patri]moniaes ·do povo. 

·'Reforma, JPOrém, que se ;vfaste deste programma, que se àesv.ile desta 
orientação, que ret·roaja aos teIIllPos do obscurantismo, cassando franquias 
lliberaes que já estejam fundidas na alma da sociedade - forçosamente tem 
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<le leva·ntar protestos, de lançar o germen de reaicções !Pacificas, que, de 
futuro, 1podem se converter em conf.lagrações violentas. 

Toda a reforma -Oa lei estructural de um 1povo deve ser reclamada pelo 
c0nsenso da sua grande m aioria e -Oeve ser feita, Sr. Presijente, sob ambi-
ente em qtHl se resp'.!I'" a largos haiustos o ar sadio e puro da mais amp1a 
iiberdade, tanto da 1palavra escri·pta •como <la ;palavra !alada; -sob a~r~bientb em 
q ue seja completa a paz, perfeita a ordem e geral a coIJJcordia das alma>i; 
em que ·predomine, em •todas as menta:lidades, a preoccupação maxima do su-
prem.o bem co'lJectivo, ·com afastamen•to completo e absoluto de ie'.IÇão_ moral 
determina.da por prevenções, pers:eguições, odios, o•ppressõts, vinganças, at-
mos·phera asp11yxiante, sombria e tenebrosa. 

Deve ser feita em um grandioso scenario, onde a vida social se des]ise 
em um.a situação de serena n·anquôhli-Oa-Oe, em que .nenhun1a nuvem. de ran-
cor e intolerancia obscureça o entendimento -Oe governantes e governados; em 
que, por fi:m, nenlhum genüdo, nenhuma lagrima de dôr ou colera, oriunda 
lle faictos off~ciaes na ordem iPOlitica, o'!Ylirtere dos 1coraç;ões o · in-süncto 
morai!. 

E acaso 1esta reforma que se projecta, e cuja discussãC> hoje Lniciamos, 
preenche todas estas condições? 

Eu não precizo dizer não, porque esta negativa está na consciencia de 
tC>dos os ·Srs. De1putados. 

E ' uma reforma que se ·projecta com a suspensão de todas as garantias 
cons tituc'.onaes em .quasi 314 partes do territorlo <la. R e1mblica; SOlb o impe-
rio do mais 1ndecoroso regímen de censura. 

O SR. CESAR MAGALHÃES: - iEntretanto, a imprensa commenta como bem 
entende a reforma constitucional; V. Ex. está faQfando · contra essa reforma, 
dizendo ·o que bem emrtende. 

VoZES: - Oh! Oh! 
O SR. \iVENCEsLAo EscoBAR: - V. ·Ex. ac'ha .que ·eu, representante da Na-

ção, não devla ter esse direito? 
o SR. CESAR .MAGALHÃES : - o que di.go é que não .ha .essa falta de li-

berdade a que V. Ex., a!Jude. 
O •SR. WENCESLAU 1EscoBAR: - O estrudo d·e 1si1l'o •é o maior holoca,ust:-> 

eh liberdadE• do povo; é uma .instituição vergonhosa e sob esse holocausto 
ê que se trata de fazer a refoTma. 

O SR. ALBERICO DE MoRAEJS: --, O nobre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul, está fallando em n ome da• Nação e o nobre representante do Estado do 
Rio se refere á Uberdade de que S. E.x. goza como D eputa do ... 

O SR. WENCESLÁO EscoBAR : - Da mais degrada nte e immoral espiona-
gem; das mais misera veis delações . 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Delação a ,premio. 
O !SR. W NGEsLAu E scoBAR: '- -E' urna r eforma q ue se ;proje.ata com as 

pri~ões repletas de ci.dadãos, uns ino.pinadamente arrancados elo seio ele suas 
;familias, sem nenhuma cu'pabilidade, retidos por tempo indeterm·inado, só-
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mi!nt€ vor inspirarem medo; outros poc leves suspeHas, e ainda outros, po~· 

jissimulada vingança, como está occorrendo co:n €SSe €minente cathedrat'<:n 
Bruno Lobo, cuja prisão não é mais que u ma represalia de um senso m or&l 
atroi>hiado. 

E' uma reforma que se .projecta com a <dei>ortação iniqua e cruel jrl. do 
mais de mil cidadãos, para luga•:es insalubres, que ilnporta em conclemnal-oii 
propositadamE'nte á morte ; com assassinatos, ou na 111elhor hyipothese, sui-
cídios levados pelo desespero dos mãos tratos nas prisões; com espancamcn '· 
to e tantas outràs vio~encias que r€baixam a dignidade moral dos foros de 
um governo livre. 

E' uma reforn-i;a patrocina da 'Pelo causante dé•. todas ei;tas desgra.::as 
o ·SR. BERNARDES SOBRINHO: - V. Ex. a hi não tem 1·azão. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - s . !Ex. tem muita razão . 
O SR. vVENCEJSLAU ElscosAR : - E sse é o espírito .que anima e viv.üica ro 

refo:rn1a .. 
(Troc'rnn -:;e muiws avartes en•tre os Srs. Leovolcl.ino de Olii:eira., Bernarcle~ 

Sotrinho, Adolpho Bergamin·i e otitrns Srs. De1n~taclos . O Sr. Presidente re. 
e.lama attenção, declaran<J.o esta1· quasi exgotada a hora da sessão . 

Eu ia dizendo, ST. Presidente, que essa r€forma n ão traduz largUt,Za dú 
v!são liberal e democratica, porque, absolutam€ntE', do que nã n cogitou fol 
de abrir ;va.l'VU]as de segurança á €volução re'VoLucionar ia, la tent e na alma n a -
cional, onde a descrença, o desgosto pelo descaso com · qne VE'm sendc 
tratada pelos poderes •PUblicds, só lem'brada para cada vez n:ais .:;e lhé 
sobrecarregar de imi>ostos e cada vez mais se lhe angustiar de !lt'ementes ne-
cessidades a vida, annuncia em ;frequentes a··elarnpagos, o desabar da tem-
J;>%tade . 

Ao envez de se .garantir ao povo, de modo inilludivel, a verdade do s uf-
fragio, afim de .que e lle J>Ossa tomar par-te ... 

O SR. PRESIDENTE: ~ .Aidvirto o nobre Deputado que esta termmada "' !lura 
<la sessão. S. Ex. continua:rá com a ·palavra amanha_ 

o SR, WENCEJSLAU ESCOBA~: - PeI1feitament P,. (Muiic bem; m.ui"to beni. 
O orador é vivarnente cumvri1ri.entaào.; 

SEJSSÃO DE 10 DE ·SETEMBRO 

Continuação da 1• discussão conjuncta da proposta de emendas e àas 
emendas ã Constituição . 

O Sr. Wencesláo Escobar : - Quando h on tem, Sr, Presidente, t inha 
acabado de fazer a affirmação d€ que animava e vivificava é'Ste projecto ele 
reforna constitucional a orientação de um espirito retroga do, ag.grava;do com 
os fomentos de uma ira concentrada, e tinha começado a comprovar essas 
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m;nhas asserções, fui advertido PE'~o ·Pres·idente que estava exgotada a hora 
do'l nossos trabalhos. 

Em vista disto, a Camara vai me permittir que volte a reproduzir o ul-
tirr.;o periodo da oração que estava pronunciando, afim de me1'hor conca-
v, ::-1ar as minhas idéas. 

Eu dizia que esta reforn:.,a não traduz largueza de visão liberal, dem(l-
~ratica, de accordo com a orientação dos tempos modernos, ·porque, absoluta-
mente, do que não cogitou, foi de abrir valvulas de segurança contra a ever 
lu;:ão nwolucionaria, latenlt' na a:lma naciona l, onde a descrença, o desgos:o 
;Jeio clescaso com que vem sendo tratada pe1 0 podei· publico, só lembrad" 
;)ara cada vez mais se l•he sobrecarregar .de impostos e agnustiar com .pr&men .. 
te>s difficuldade,3 1da vida, annuRcia, em ·frequentes r.elampagos, o desabair da. 
t.empestade. E com <'azão, Sr. P.residente, po1,que do que menos cuid'a i;i. 

Gamara dos Srs. Deputados, do que me·nos cutda o Governo, ê de i:r ao 
encontro da vontade popular. Ao em vez de ga:rantir ao .povo, da modo ir111-
luaivel, a verdade do suffragio, a.fim de que possa tomar- · parte directa e l:n-
mediata nr. solução dt todos os problemas t1e maior imy,ortancia, que af<fec-
tE•n: o~ s<:u" destinos, actualmente ar,anagio e:zclu;;'lvo do Presidente da Rl1 · 
;rn blica e dos governado-res de Estados, cada vez mais ainda se lhe aggrava 
a situação, arrancando.-se-.lhe p.rerogativas liberaes, como quem, na incon-
sciencia de um accesso de loucura, chegasse o fogo á po:vora. 

E' vE•rdrude, Sr . Presidente, que o nob1·e e intelligente relator do pro-
jerto de reforma constitucionail 1 nos fundam\entos com que o justificou 
e pTecedeu seu .parecer sobre as emendas, revelou e demonstrou que não des-
conhece essa combustão tremenda de idêas que actualmente, agita a menta-
·lidade do mundo. 

Mas q ue q:.rer dizer essa intensa cerebração nos tempos que correm? 
Que ha uma aspiração latente, indefinivE.'J na alma das mass<J.s; fer:nen-

tnção ele novas doutrinas; e laboração de novos rumos na vida coHectiva, que 
abala a estructura organica das actuaes sociedades modernas, r.'l.minhandô 
para se concretizar em leis, que, por sua racionalidade, se imponham â 
consc.iencia univBrsaJ. 

E' natural, portanto, que esta concussão na vida intellectual da human i-
thd1e ~ere un1ia certa indis .. : ii.i·l '. :tn. na orden1 social, que ! .... \ " ';._· SL1t conti11a co1n 
prudencia, mas sem fraqueza, e guiada •Com intelligencia e habi'idade pelo!!!. 
g:overnos, e não com actos de fo1·ça, prepotencia e crueldade, que ainda mai~ 
aggravarão esse estado de alma. (Mui-to beni). 

Muito embora nãu devamos crear situaçÕE's que ainda não existem em 
nosso meio, in1'itando ser vilmente, sem nenhum phisolophia de intelligencia, 
r.s aspectos sociaes que se verificam nas velhas nacionalidadts da Europa, 
todavia não são para desprezar essas lições de e:iq:>e1iencia, illumi:nadas por 
ktnipejos que prenunciam a fixidez de uma luz permanente . 

Esta grande guerra m'unclial, o mais g0igantesco phenomeno social que 
após a revolução do Christianismo, aba'ou o nosso planeta, pi·ecipitou a evo'1u-
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~ão humana em sua rorn,aria terrestre, pondo em movimento todas as nova" 
!'orças moraes. materiaes e interectuae~. 

A invasão das novas idéas qu.,, na hora presente, dividem o mundo em 
clous campos oppostos, avança aLlucinada opor essa eterna Qhimera da fe-
licidade igualitaria de todos os homens . 

'Portanto, é um dever que se impõe á sabedoria de todos os governo~, 
bem orientados, sem despresal -a, contel-a ·nos justos limitE'S impostos por cri-
teriosa alliança entre o imperio da ra.zão e da justiça e os sentimentos 
da multidão. 

Foi justamente do que não se preoccupou, absolutamente, o presente 
nrojecto de reforma constitucional ,dsto é, de amaciar as asperezas dos pro-
blemas da vida social, -cujos contornos já se vão claramente desdobrando 
r;as silhuetas do tempo. 

Eu não· poderia mJEf.hor traduzir meu pensamento, este juízo, do que 
me servindo, pela fórma negativa, de uma .prop,ria e significativa e~pres

são do nobre e illustre relator, .Sr. Herculano de Freitas, ruzendo que estn. 
reforma não fala a língua do tempo, nem resolve com as idéas dominantes 
no tempo, os problemas que o temíPO depara. 

De tornar a liberdade política uma realidade effectiva, positiva e pTa-
tica, a base fundamental de todos os governos verdadeiramente livres, que 
o povo vem reclaman•do desde os primeiros vag-idos da Republica, que :>. 

falseou logo no primeiro anno dé sua existencia, e que os governos dos 
Estados, cada vez mais, teem-n1a convertido em uma farça ridicula, disso não . 
curou este ·projecto, de ir ao encontro desta aspiração nacional. 

Bem ao contrar io, do que tratou foi de dar mais força ao podET e tornar 
mais effectiva a efficiencia dp Executtivo, afim de obstar com mais effi -
cacia as manifestações d.emocraticas da alma popular, no conceito dos re-
galistas da Republica, uma phantasia, uma vã chlmera, uma frivola ve!!eidadE' 
das massas. 

J á que fallei ·em liberdade pol'itica, não posso me furtar ao desej o de Jêr 
meia duzia de ·linhas que me foram escriptas em um cartão postal', por u~ 
homEm modesto, um simples cidadã o do povo, onde revela um criterio que. 
infelizmente, nota-se ausE•ncia del:e nos mentores -da reforma. E não posso 
me furtar a esse desejo porque vejo nesse cartão co·nsubstanciado o 
sentimento que anima as multidões da minha terra e, estou crente, anima 
tambem a alma de todo o povo brasileiro. 

Eis o que me diz esse cidadão: 

·"IDxmiO . Sr. Dr . W enoeslão Escobar. D. D. Deputado Fe-
deral . Rio - Prezado amigo e Sr . Cordiaes saudações . 

Com grande inter€•sse, acompamhamos aqui a revisãq da Con-
stituição e estamos :rp.uito tristes porque parece que não teremos 
ainda desta vez o votp secreto de ·facto. Os nossos governantes col-
locam a carreta adiante dos bois; por isso é que as cousas no nosso 
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Brasil nifo endireitam. Pelo voto secreto devia começar a revisão:, se 
no momento m'ais nada nos fosse dado seria muito mais do que 
muitas outras cousas sem elle. Com o voto secreto sanearíamos os 
caractE'res, os Governos não ensinariam m ais. os patrícios a mentir, 
todos emfim dariam o seu voto de consciencia e sem. avi1 ta1·-se . 
Hewrique Hu'ber". 

Este obscuro gaucho, na · simp.JicidaÇl:e dessa linguagem, na singeleza 
cesses conceitos, E'nxergou m a is, revelou mais largueza de descortinio pa -
frioUco ~o que os mentores dessa refo.rma, cujos •hor izontes foram limita-
dos, (pelas estreitezas ephemeras de conveniencias E'goistas·, vendo somente 
o Brasil pelo espelho de suas almas . 

E' por isso, Sr. P -residentE.•, que se notam, que se encontram nesse p1·0-
j<·cto de r eforma constitucional, verdadeiros attentados á s nossas tradições 
liberaes, r evogação de conquistas que represE'ntam trophéos de bt·iJhantes 
victor ias na s lutas travadas l)e°la Constituição democratica da nossa nacio-
nalidade. 

Nã o nego que tam·bem se preenchem lacunas, ,que .de h a muito veem 
sendo reclamadas pelo bom senso pratico, /havendo, entretanto, modificações 
que me parE•cem inuteis ; ap-enas alteram redacção s em ganho de fo r ma ner,\ 
rnaior clareza de p ensam ento. 

Entro nessa discussão, Sr. Presidente, de alma aberta, sem n enhuma 
idéa preconcebida, sem cogitações regionaE';i, com lata comprehensão bra-
sileira, como quem perpetuan~~mte con-demnado pelo off;cialismo da Republi -
ca, n ão tem, não mais pôde t er outra aspiração que n ão seja a fE'licidade 
dos seus compatriotas, amparada po·r instituiç.ões que façam do solo em 
que nascemos, u ma das pat'rias mais respeitadas, m a is p.rosperas e m.ais 
livres da Terra. O!itito bem.) 

P ermittam qUE' eu pagu e este ultimo t r ibuto, . n este areo-pago il!ustre, 
1J:f-im de que a minha voz possa ter maior repercussão ·p-or to-do o p-aiz. 
ã s liberdades populares, em .p-rol -O.as quaes, voando mesmo sempre confrr~ 

os ventos officiae><, sem nunca perder a fé de fervoroso crente, venho, h!l. 
trinta e cinco annos, me batendo. 

Peço para nã o verem n a ·p-aixão que a.nima as minhas palavras.,. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Santa paixão! 

O SR. 'WlENCElSLAo ESCOBAR: nos qualificativos que inflammam 
os m eu s conceitos, n em a m ais rembta intenção de f E•rir os m el.indres doo;; 
meus nobres collegas, de quem só tenho motivos gara gratidão, pot'que 
sem'l)re t enho rcehido as m a iores provao;; de attE•nção e deferencia. 

o SR. ALBJilRICO DE MoRAElS: - Que muito merece. 
o IS'R. ADOLPHO -BElRGAMINI: - Apoiado . 
0 SR. W ElNCElSLA'O ESCOBAR : -.,- Perdõem essas expansões apaixonadas, 

mas sinceras, do m eu temperamento, traduzidas em linguagem 1nclsiv:t, 
e talvez acerbas, mas levem-nas em ' conta de r aios de sol q ue nã o queimam 
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cm . de ultimos clarões da l uz de uma fé que pouco a pouco vai se ex-
tinguindo. 

Começarei o meu estudo sobre as emendas apresentadas á nossa l e:i 
organka por aqueHas que julgo, aceitas por esta Camara, e, finalmente 
pelo Congresso, nos fariam r etroagir aos t empos coloniaes, em que torhs 
as liberdades e as garantias de todos os direitos dos c ida-dãos ficavam 
á mercê da vontade dos c h efes ele Estado. Mostrarei, depois a lgumas 
emendas, que, em mlnha opinião, • devem ser aceitas, por ém, com modiirt'ica-
ções. Salientarei outras que a meu ver são completamente superfluas e 
cai11arei aqu ellas com as quaes, salvo melhor juizo, estou de accordo. 

Para que os meus pensamentos sejam traduzidos com toda :fidé•lidade ; 
para que não haja alteração em meus argumentos, vou ler o meu traba'.ho 
:;obre as emendas, o que não obsta a que m eus mustres coUegas, que quei-
ram me honrar com os seus apartes, o possam fazer , p orque: Tespondere i 
na altura dos meus conhecimentos. 

A emE•nda n . 7õ, accrescenta a o art . 80 o segu inte : 

"'Na vigencia do estado de sitio, os tribunaes não .poderão conhecer dos 
actos praticados em virtude delle pelo Poder L egisla tivo ou Executivo. " 

Esta emenda é um golpe de morte no Poder JudiciaTio, portanto, n o 
proprla reglmen que acloptamos, porque esse .poder, no conceito Americarn, , 
é a sua pedra angular, ·como bem demonstrou Campos Sa~les no preaw.nrnlo 
do decreto numE~·o 848, ele 11 1de Outubro ce 189 0. 

No regimen federal o Poc1eT Jucliciario não ju~ga sómente secundwn; 
legem, julga tambem de legib14s . Entra no con,hecimento ela propi·ia lega-
lidade da lei, verificando se o poder que a decretou ou a executou agju dentro 
de suas respectivas funC'Ções, cerceando-lh e, em caso contrario, os seu~ 

excessos, não só ·em defesa do organismo constituciona\ senão tarníl}em 
dos direitos dos ddadãos . 

Segundo os dispositivos dos ns. 1 e 2 do § 2° do art. 80 da Constituição, 
o Executivo, durante o estado de s itio, só pode, nas m edidas da repressão, 
con tra as pessoas, detel-as em bugar destinado a r éos de crimes com -
riuns ou desterrai -as .para outros sítios elo t errito rio nacional. 

Suµponha m os ·que o Poder Executivo, por seus prepostos, u se de ou-
tras 'medidas, q u e não das cogitadas nestes dous numei·os do § 2° do ar-
tigo 80; que clemltta fun ccioriarios vitJalicios; que os prive de seu s orde-
nados; qu e maJctrate physicamente os cidadãos presos; que os encarcere em 
enxovias destinadas a réos ele crimes cornmuns; 'Que os mantenha incom-
municaveis; que os "faça desrupparecer e tantas outras violencias ·C!JUe .póde 
praticar. 

C omo ha de o Poder Juc1iciario veriificar si o Executivo exorbita de 
suas f uncções, si lhe for veqado con'hecer de seus actos, corno dispõe a 
emenda, praticadc;is durante o sitio? 

E ssa pro'llibição importaria n a mais profunda deturpação do regímen, 
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arvorando o Executivo num poder absoluto á cuja discrição ficaria entre-
g ue a Ji.berdade e a propria vida dos cidadãos. 

Para quem haviam de recorrer as victimas de actos vidlentos prati-
cados pelo Executivo, durante o sitio, fóra da alçada de suas attribuições ? 

Ficariam abandonadas, sem recurso; t eriam de soffer, só encontrandv 
.allivio no gemido de suas dôres, todos os miá,os tratos, aviltamentos e des-
humanida-r1es, 1qme as raças dos Tyigellinos, rferteis nas épocas em que pel'i-
<:fütam as Uberdà.des, imaginassem para a satisfação de seu:;> senhores . 

o~ nobres 'Deputados .que assignaram este projecto de reforma, sem r c.;-
trtcção, lavraram a · sentença de morte do proprio P oder L egislativo . 

Todos os representan tes da !Nação qu e incorrerem no desagrado do 
Executivo quando r epresentado por um espirita larvado, estã.o su'jeltos a 
oser ar.bitTaria:mente detidos; e como aos t ribunaes é vedado conihecer dos 
actos por e'lle praticados duTant e o sitio, não podem dêfender fomas im-
111unidac1es, que se toi·nam com•pletamenté inocuas. 

,si prevalecesse esta emenda, e!1'gendrada por satanico ·machiavelism-0 
·despotico, desde ,que, durante o est a do .de sitio, o .EJcecuti'vo disi:>uzesse de 
maioria no Congresso, nã o podia hav<er mais opposição, por que seus r epre-
sentantes ficariam sujeitos a todas as violencias, ín clusive a prisão, sem t er 
como fazer valer suas immunidades perante o Poder Judiciaria, -0 mediador, 
c u ja missão maxima é conter as demasias dos outros dous r amos do poder 

publico. 
Esta ernend·a destruiria toda a estructura do n osso organismo consti-

tuciona•J pela annuliação tanto do Judiciar io como do Legislativo, ficando 

0 •p oder unico, o Executivo, pondo e dispondo a seu t alante de todas as 
garantias dos direitos e liberdades dos cidadãos; emfim, um poder sobe-
rano e absoluto durante o estado de sitio. 

O SR ALBERICo DE MoRAEs : - E '' innominavel, é inqualificavel ! 
O SR. AnOLPHo BERGAMINI: - isuspende "a;bsolutamente" o habeas-corpus. 

E' até agig-ressivo o aclverfbio. 
O SR . vVIENCESLÁO EscoBAR: - Si não fosse o Poder Judiciario, que., des-

de os pl"imeiros t empos d.a !Republica, nos vem _va;lendo contra mutitos dos 
excessos pra:ticad'os .pelas autoridades durante os estados ele sitio, já rle 
ha muito a Federação est aria desmembrada .ou o Brasil teria retrocedido 
ás épocas torvas de regimen colonia!l'. 

Agora mesmo neste quatriennio de estad.o de sitio, o periodo das m aio- · 
-res infelicidades }JOr ·CJ;Ue t em atravessado nossa 'Patria e dos maiores e mais 
., ,ergon'hosos escandalos c1eBcle a .p·roclamação de nossa inclepenclencia poli-
t ica, a quantos não t em valido o Poder Judiciario, arranca ndo de cellulas 
clestinadas a r éos de ·crimes communs, das torturas .rnateriaes e moraes da 
i ·ncommunicabi'Udade, das violenc;ias de lhes priivar dos vencimentoR a (jU e 
teem direito e de outras m edidas de excenc5.o éxorbit.:;i.ntea à'it.S att:·:iiuições 
rlnra nte o sitio? 
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P oder:amos nós Deputados da opposição, te1· a libe1·da.ie t.le publicar 
nossos discursos onde bem nos approuvesse, si nem na Mesa da Can1ara 
encontramos bõa vontade para .amparar a defesa de nosso direito, antes, a 
conjugação dos mesmos sentimentos de op}Jressão com o Executivo? 

E ta1 é 0 predominio desta idéa preconcebida no cerebro do mentor des-
ta reforma, <que não se satisfez em consignal-a só na emenda 7-5, já a t iniha 
consagrado na emenda 74, estatuindo - a suspensão absoluta dos habeo,o:·· 
corpils .para os detidos em 'virtude da ·decJa.-ação do estado de sitio. 

Si vierem a: prevalecer estas duas emendas que só posso attribuir a 
um accesso de loucura deSpotica com os applausos de um incondicionalismo 
di<gno de lastima; si, de futuro, não for outra a mentalidade dos estadistas 
da Repu·blica, os seus clias estarão- contados, 

O SR . .A!DOLPHO BEJROAMINI: Muito bem. 
O ·SR. WENCEJSLÁO EscOBAR: - A emenda 6'4 limita o Juibeo.-s-cor1n1~ uo·3 

casos de so1lfrer ou estar em perigo de sd.Jlfrer violencia por prisão ou con s-
tra ngimento i!llegal em sua- liberdade de . locomoção. 

Pelo -dispositivo do § 2·2 do. art, 712 da Constituição, a compre-hensão 
juridica do habeas-cor1ms é mais lata . 

Elu não nego que o criterio, com relação a este instituto juridico, 
~,d.optado •pela emenda, venha sendo sustentado . ;por uma escola, mas eu 
prefiro a que ]he dá mais aimp1itude, na defesa <la· libe·rd-ade in-'.lividual, en. 
todos os casos de -coacção 'ipegal, porque entendo que iLb·i jus, ibi re-
medium. 

Além de tudo, nos termos que advogo, é uma elas maiores -conquistas. 
em pró! de nossas . liiberda:des, que V·imos gozando desde os· tempos da re-
gencia. 

Na R e<p ub1ica, ·nos termos em que foi concebido pelos ideologos de 91, 
.;ianccionando as tradições liberaes dos nossos maiores, tem sido o mais 
•poderoso baluarte na salvaguarda das autonomias incliv1duaes contra as 
investidas •prepotentes e arbitrarias do Executivo. 

Em nóssa o·pinfao, devia se ·deixar intacto o § 22 do art. 72 da Consti-
tuii;ão, po1,que, de seu clisposipvo, até hoje, nenhum mal ainda acl:v-Jio, e 
grande tem sido a som.ma de benefícios em d'avo r das victimas por perse-
guição, aJb u sos e violenc-ias. 

S1ó de·pois de firmados arestos à.urant-e lar.gos a0nnos r elativos á com-
prehensão juridica d'am,p-litude deste instituto, é que se poderia estabele-
e<er, com segurança, um texto -êonstitucional ,que o dettnisse sem -contrariai:-
º caracter que j'á tivesse tomado de um verdadeiro dkeito consuetudinario, 

O sentimento de tyrannia 1'riedra mais facilmente na alma da r aça la-
tina do que na dos anglo-saxêjes. O reglmen }Jresidencial que, principal-
mente, se caracterisa pela fortaleza elo Poper Executivo, degenera muito. 

mais facilmente em. dictadura ep.tre os la tinos elo que entre os anglo-saxões. 
como prova um simples golpe de vista nas duas Americas . 
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Um -r>o vo, sem adaiptar a sua propria mentaiidade, n ão ·póde de in:i-
pi oviso, assimilar instituições <feitas para outro povo de mentalidade di-
' ersa . Este foi um dos erros dos constitucionaes de 911, cujas oonsequencias 
t'"mos µago caro e quem sabe até .quando -continuaremos a pagar. 

Ora, sendo a raça latina mais propensa á tyrannia e o presidencia-
lismo mais adequado a esse regimen, ·o que, sobretudo, devemos fazer, não 
é Unda mais fortalecer o executivo, senão leivantar por t-0dos os lados se-
ctcres em defesa das liberdades · dos cidadã-0s. 

O contrario, porém, é o espirito que preside esta refor.ma: é ainda dar 
mais força ao .EJxecutivo, pondo,-1he em .franco caminho da dictadura, 
arnumulando elementos .reac-ci-0narios incampativeis -com os progressos J'-1. 
civilização, que, fatalmente, se em tempo n ão .fõr moditi-caida esta nefasta 
Oi"ientação, hão de eX'r>lodir, em futuro n ã o muito remoto, causando o des -
membramento da Federação. 

Eis vonque entendo -que não dev·emos restringir a extensão do habeas-
ccrpus, e sim conservar intacto o dispositivo do § •22 do art. 72, ou então 
crear um instituto succedane-0, em que a protecção á defesa da liber-Oade 
se caracterise •com tanta rapidez quanto a do habeas-corpus. 

Refreando os ri·gores do a:bsolutismo do Executivo, estamos -conven-cidos 
que defende•remos a Federaçã-o. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINr: - As paginas mais bri1hantes da nossa ju-
rjsprucle ncia são as que -dizem respeito ao habeas-corvus. 

O SR. WElNCElSLAU •ESCOBAR: - Entro agora na analyse das emenda s 
sobre a delicada ma teria do art . IJº. 

A Constituição diz neste artigo que - 'Ü Governo Federa:! não :pode-rã 
intervir nos n egocios peculiares aos Estados, sailvo . . . 

Em vista destes dizeres, em caso nenhum, a intervenção nos Estados 
})Óde ser de competencia privativa de rqua~quer dos poderes L egislativ-0 0'-1 

Exe-cutivo, porque, nenhum delles, isoladamente, é Gove·rno· Federal consti-
tuido pelo conjuncto dos ·poderes federaes. 

Entretanto, a emenda 27 considera de competencia iprivativa do Oon· 
gresso - o decreto de intervenção nos •Estados para manter os prin-cipio;; 
constitucionaes da União decidir da legitimidade dos poderes em caso d~ 

dualidade e reorganizar !finan-ceira mente -0 Estado insolvente. 
Ha, portanto, uma desharmonia entre ·os dizeres iniciaes do art. 6° e 

a emenda 27. 
A intervenção não deve ser ele competencia privativa de nenhum dos 

poderes : deve caber a qualquer um, conforme a opportuni-dade, segunã'1 
pensava e, a nosso ver, judiciosamente, Campos .Salles. E' uma competen-
eia que se enquadra no dispositivo elo art. 35,, que attribue a .guarda da 
Constituição e das •leis a todos os iPOderes. 

Não nos parece, pois, bem pensada essa competencia privativa, parqu é', 
na hypothese, digamos, da dualidade de governo, .cujo inicio em um Es-
tado fosse -em Janeiro, não 'seria prudente aguardar até Maio pelo decreto 
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do Congresso, autorizando a intervenção do Executivo, porque nesse pe-
riodo podiam se dar occorrencias lamentaveis, que a intervenção immedia-
ta do Executivo evitaria em ·bem da paz e da ordem. 

Outra hypothese : supp011hamos que reformando sua lei organica., um 
Estado estatuisse o principio de nomeação, por seu governo, dos ·prefeitos 
ou intendentes munic;paes, e rque desse cumprimento a essa disposição nos 
primeiros dias de Janeiro. Qual era a conveniencia. do .Executivo esperai· 
pela autorização do Congresso e não intervir logo fazendo respeitar os prin-
cípios constitucionaes da União? 

o que não devia, sim, era deixar de logo ·que se reunisse o Congresso, 
dar-lhe sciencia desse acontecimento anormal, justificando com toda cla-
reza seu acto. 

·Estes argumentos em relação á antinomia da competencia privativa do 
Congresso para decretar, em tres •hypotheses, a intervenção nos Estados com 
os dizeres iniciaes do art. 6°, na expressão - O Governo Federal - tem 
toda applicação á ma teria da emenda n. 42, attribuindo, tambem, em certos 
casos, >eompetencia privativa ao Presidente da Reput·lica, isto é, ao Exe-
cutivo, para intervir nos Estados. 

Esta emenda accrescenta ao art. 48, o seguinte : 

"17 - Intervir nos Estados quando o Congresso decretar a in-
tervenção (art. 34, n.I 3IC'); quando o Supremo .T ribunal a requi-
sitar (art. 59, IV) ; ~Juando qualquer dos poderes publicos esta-
duaes a solicitar (art. 6, n. 3), e, independente de provocaçlo, nos 
demais casos comprehendidos no art. 6°." 

Em meu conceito, esta emimda, nos dous primeir-0s casos, é desnecessa-
ria e api·esenta o lado mão de poder ser uma fonte de >eonf:ictos entre o L e-
gislativo e o E.xecutivo . 

Desnecessaria, porque, decretada a intervenção pe1o Congresso, afim ,de 
fazer respeitar os principios 0constitucionaes da União -em um Estado, está 
e ntendido que só pócle exercitar esse mandato o ··Executivo, porque é o 
unico poder que dispõe de força para, em· caso de necessidade, empregar 
os meios coercitivos . 

O mesmo raciocinio quando a requisiç:ão fôr feita pelo ·Supremo Tri-
bunal, porque elle não se pôd!l dirigir ao .Congresso para assegurar a exe-
cuç:ão de uma sentença federal . 

Segundo esta emenda, é tambem da privativa <:ompetencia do Executi'-
vo - intervir quando qualquer dos poderes publicos estaduaes solicitar . 

Aqui já o aspecto da questão é mais complexo . 
A latitude desta attribuição privativa do Executivo é um grave pe-

rigo á autonomia dos Estados; .é uma porta aberta a abusos; a interven -
ções dictaêas por espir'.to faccioso. 
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:Porque se fazer independer do 'Congresso a faculdade do Presidente da 
Rer,ml:.'hca intervir nos Estados a pedido de qualquer <los seus poderes? 

E' certo que pela emenda 28 o conhecimento de actos do 'Poder Exe-
cutivo praticados ex-vi da intervenção nos Estados, passa a f~ gurar entre 
.as attribuições privaUvas do !Congresso, mas, não é menos certo, que o 
conhecimento posterior desses actos pôde não sanar o mal r esultante de 
intervençõ,es acaso injustificadas . 

O SH. ADoLPHo BElRGAMINI: - Como a pratica tem demonstrado. 
O SR . WENCESLÃO \E1scoBAR : - Não será pa~a estranhar este resultado, 

já pela força moral do interventor, o Presidente da Republica, dá po:Pque 
depois do acto ·c-onsummado torna-se mais difficil o remedio e, ás vezes, até 
impossivel. 

Quer nos parecer que •pode haver ca.sos ele intervenção, solicita dos por 
qua~quer elos poderes publicos estacluaes, tão delicados, ou mais, que a in-
tervenção por cluaJi.dade de governo em qualquer uniclacl·e ela Federação; 
entretanto, n este caso, se dá competencia privativa de decretar a interven-
_s;ão ac Congresso, e nos outros, que podem ferir ele morte a autonomia dos 
Estados, concede-se ao Executivo essa privativa competencia cliscricionaria! 

'Além desses tres casos de comµetencia privativa do Presidente da R e-
pubHca il'ltervir nos Estados, dos quaes, os <lous primeiros mostramos se1· 
redundantes, ·porque estão implicitamente comprehenclidos no Poder Exe-
cutivo, ainda é de privativa competencia do Presidente da Republica, se-
gundo a emenda 42 ao art. 48 <la Constituiçã.o, intervir, independente de pro-
vocação, nos demais casos comµrehencliclos no art . •6°, que, a meu vêr, são 
apenas dous, o ele n. 1 do dito arügo, isto é, para r epellir invasão estran -
geira ou de um .Estado em outro e para de·bellar a ,guerra dvi'l. 

No primeiro caso é tão imperativo e patriotico ·esse dever, que nenhum 
governo poderia, sem o n1aior dos opprobrios, se esquivar a seu cumpri-
mento. 

Em caso de ·guerra civil somos de parecer que o chefe do Executivo, in-
dependente de requisição dos governos estaduaes, ,deve intervir, aüm de lh.3 
pôr t ermo, melhor dito que debellal-a. 

O SR. BAP~'IWA 1LuzARDo: - V. ·Ex. poderia informar o que se entende 
por guerra ·Civil? A Constituição não d efine . 

O 'S·R. ALBERJCo DEJ MoR_uis: - Como se poderá aclmittir a existencia de 
guerra civil, com os poderes funccionan<lo norma lmente, como a propria 
emenda diz : "respeitando os 'POdei·es ... " 

o SR . BAPTISTA L.UZARDO: - Ahi fica ao arbítrio elo Executivo. 
>O SR . LEOPOIJDINo >DE ÜLIVEJIRA: - As interpretações de conveniencia cla-

rão ela.stici<1acle ·á emenda e todos os abusos se praticarão á sombra àess .. 3 
di8POSiti vo. 

O SR . BAPTISTA LuzARDO: - Sobre isso não ha duvida . 
O Sr.. AzE!VE!Do LIMA: - Aliás, a Constituição não vale nada qu a ndo o~ 

hamens não se dispõem a respeitill-11. . 
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O •SR. ;WtEJNCEsLAo EscoBAR: - O que, porém, não nos parece regular é quc,i 
essa attribuição seja de sua privativa competencia, visto como pôde até ser 
inten~ssado er.'.l aumentar a subversão da. ordi~m em um Estado, afim de in-
tervir, pondo abaixo um Governo que não seja ·de sua affeição. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO: - E' o que vae acontecer. 
1() ISR . ADoLPHo IBERGAMINI: - E' o que se dará sempre que for Presidente 

da Republica um politiqueiro. 
O -Stt . AzEVEIDo 'LrMA : - E' o que se tem dado até hoje: Infelizmente a 

Corn;tituíc;;ão não cura diatheses sociaes. 

O ·S'R. (LmoPoLDINO DE OLIVEIRA: - E o reg.imen presidencial favorece isso. 
O •SR. fWENCEJSLAo EscoBAR: - A ini-ciativa da interv.enção, neste cas0, 

deve pert<::ncer a qualquer dos dous poderes - Legislativo ou Executivo -
o que importa em m aior garantia ás a utoridades estadoaes. 

Desde, porém, que um n10vimento revolucionaria tome corpo, a inter-
venção 11ão se deve fazer demorar, porque é um crime o Governo da Unifü> 
assistir, de braços cruzados, brasileiros estarem se matando, sem pôr um pa-
radeiro á luta, á espera de requisição dos Governos estadoaes, que pelo r eceio 
de se verem preju!'licados, ~odem indefinidamente retardal-a e até não pedil-a. 

O iSlR. AZEJVEJDO LIMA: - Como aconteceu no Rio Grande do Sul em 1923. 
10 SR. iWEJNCEJSLAO ESCOBAR: - Vou ao encontro do aparte de V. Ex. 
Na revulução de 1923, o !Presidente Arthur B ernardes deixou ..• 
O SR. AzEJVEJDo LIMA: - JJ

1
eixou ?.! V. Ex: é generoso; ·o Governo fomen-

tou a rebe1!1ão; ·manteve-a durante mezes ·e rnezes; .forneceu m aterial bellic:) 
aos revoluclonarios. E' a verdade! 

O SR. fvV'.mNCIDSLÁO EscoBAR: - Na revolução de 1923, o ;f'residente Arthur 
Bernardes deixou . que os riograndenses se trucidassem durante dez longos 
mezes, e só então após avultados prejuízos m ateriaes e de centenares de vielas, 
tomou a resol.1ção mais decisiya de por-lhe um termo. 

A emenda n. 1., substitue o n. 2, do art. 6°, que diz - para manter :i. 

forma republicana federativa - por este "Para assegurar a .integridade na-
cional e manter o respeito ao1:1 principias constituclonaes da União." 

Parece-nos ,iue esse "para assegurar a integridade nacional" visa a hypo-
these de qualquer Estado ou Estados pretenderem a independencia pela sepa-
ração ; não descortinamos outra razão nesse dispositlv·o e por isso o julgamos 
superfluo, confo1me vamos moiitrar. 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, por união pervetua e indis-
soluvel de suas antigas provinoias, conforme o art. 1° dessa Lei Organica, ex-
c'ue a necessidade daquelle addltivo, t a nto mais quanto um dos fins das rfo,.-· 
Gas armadas, de accôrdo com q estatuido em seu art. 14, >é defender a Patria 
no exterior e manter suas lei1:,1 no interior. Ora, mantendo o dispositivo eh. 
" união perpetua e lndissoluvel das antigas provjncias", ipso facto assegura a 
integridade nacional, dando a redundancia dessa disposição, ainda mais pa-
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tenteada pelo an. 35, que impõe ao Governo F ederal a guarda da Constituição 
e das leis. 

Se as paixões n ão desvirtuassem o espirito e até a proprla lettra da lei, 
mesmo o accresclmo - e manter o respeito aos prjncipios constitucionaes da 
União - era, . em meu conceito, !nu til , porqu e essa prescripção está implicita-
mente compreher1dida n as seis palav1:as do n. 2, do art. 6º, isto é, - para 
manter a forma republican a federativa. 

'Desde que -qualquer Estado n ão mantenha esta forma, deixa de r es1)e1tar-
principios constitucionaes fundamentaes da União . Entretanto, isso occorreu 
e ainda occorre em m eu Estado, onde a mesma cabeça que legisla , executa e 
no emtanto, na l(Jgislatu ra de 1906 a 1908, a Camara dos Deputados entendeu 
que não h avia n ecessidade de pôr a !Constituição Riogra ndense de accôrdo 
com os princlpios constituc!on·aes da União! .. . 

Nessa. época a vontade do Sena.d0r Pinheiro Machado encarnava os prin-
cípios constitucionaes da União! 

E ' possível que consignando clll modo e xp·resso este p receito legal , sua 
acção faça se sentir com m ais força, por isso, não vemos motivos para dls-
corcla.r dessa em enda . 

Eu diria, simplesmente, emenclanclo este n.umero do artigo 6°, o seguinte : 
P a r a manter a forma republicana fecleràtiva e o respeito aos prlndP'ios con-
stitucionaes da União . 

Esta ulti mi>. parte, agora que o projecto definiu quaes os .principios con, 
stitucionaes, é, ai .. da mais, por este motivo, justifica da. 

CPelo projecto o n. 3 do art. 6' fica assim red.lgiclo: 
"'Para garantir o livre exercicio ele qualquer elos poderes publicos estu·· 

doaes, <:1uanclo seus legitimes representantes solicitarem o auxilio federal, t 

y,ara, independente . ele provocaç;ão, respeitada a existencia clelles, debellu.r a 
guerra ·Civil" . 

•S'6 me parece proeedente clE-sta emen da o - para clebellar a guerra civ!l 
- sentlo tu elo mais s1t1perfluo, porque se contém no dispositivo actual " parrt 
restabelecer a ordem e a tranqui1liclade nos E s tados, á. r equisição dos r espe-
etivos gnvernos". 

Restabelecida a ordem e a t ra11quillidade, é natural a presumpção de 
estar garantc1o o livre exerci-cio de qua' quer dos poderes publicos estadoaes 
pelos seu .3 legitimes r epresentantes . 

. Para n ós, o dispositivo actual, r edigido de fórma mais .synthetica, clara e 
euphonka, é mais liberal, porq u e, em caso ele intervençfto, si os legítimos r epre-
sen tantet1 dos Poderes publicos ti'verem se clesmanclado em actos m enos di-
gnos, cm actos de violencia e tyrannia , a União fica com margem para man-
dar pro ceder a nova e·Jeiçãc· e entregar o governo úquelles que alcan çarem 
maioria ele suf'fragios: no emta,nto, pela emenda, isso n5.o se póde dar, vi to 
·c omo, quer os representantes dos poderes publicos tenham se mostrado inca-
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;iazes e até indignos de iles, o Governo Federal intervindo fica na obrigação-
de sustentai- os . 

·Sem descer a casos ·concretos, afim de não offencler sus·ceptibilidades, pa-
r€·ce que já os tem havido em nossa Federação. 

Eu r edigiria a.ssim este numer·o c1o art. 6°: Para rest:..belecer a ordem e 
a tranquilliclade nos Estados,. á r eq uisição dos respeotivos governos e sem ella. 
r>ara pôr termo á guerra civil. 

Entendo, tambem, ·que a r edacção da emenda n. 4 do · art. 6° pôde SE:r 
modifi.cada sem prejuízo, bastando que se ãiga : Para assegurar a execução 
-das leis e sentenças fecleraes e r eorganizar as finanças quando sua insolva-
bilidade fôr -comp-rovada por mais de dous annos. 

Esse "cuja incapacidade para a viela autonoma se demonstrar pela cessa-
ção de pagamentos de sua divida f undada" me parece inutil, porque a não 
ser por facto de ordem sobrenatural não sei Por que outra causa poderá se1·. 

Resta- nos dizer a lgo sobre a intervenção nos Estados "para reorga nizai - os 
financeiramente, deSlh• que tenham se mostrado incapazes para a Vida auto-
n oma pela cessação de pagamentos de sua divi<da· f·undada por mais de dous 
annos " . 

Em se tratando da reforma de nossa Constituição, este assumpto ::ião 
fJOdia ser esquecido. 

Na conferenc!.a de .H aya, de 1907, o Brasil, por SBus r·epresentantes, sus-
te::itou a legitimidad,, da interyenção extra ngeira em caso ele cob:·ança de di-
vic1a , 0 ·contrario dos Estados Unidos que a negou. 

A nossa doutrina importq., portanto, em solidariedade nacional com o 
c;,imprimento das obrigações dos Estados nos pagamentos de suas dividas' ex-
ternas . Nada, pois, ma}s justo do que a Umão se interessar jmmediatamente 
IJOr es te assumpto; afim de que os Estados não contraiam dividas superiores 
i.i.s suas forças e faltem á f.é de seus contractos, forçando o Governo Federal a 
esses pagamentos, no intuito de acautelar o credito e a honra nacional. 

.O SR. LEOPOLDINo DEJ IÜLIVEJtRA : - T a lvez fosse melhor que os Estados n ão 
fJUdessem contrahir emi:>resLlmos sem autor ização do Governo F ederal. 

·O SR. A;<EVEDo LIMA: - A União não está em .Condições de dar conselhos 
de economia aos IKs~ados , ella que se acha e m situaçã.o tão prer;a ria de fi-
nanças . 

.O SR . WENCES'LÁO EscoaAa: - Entendemos que os E s tados só deviam 
contrahir di•;-idas ·externas com o consentimento do Governo da União. Ha-
veria m enos perigo no ataque ás suas autonomias do que ·pela f6rma que es:á 
no projecto . 

Em qualqu er caso, porém, n ão se Pôéle negar a necessidade de uma m e-
dida efficaz sobre este delica40 assum.pto, porque., pela forma que está no 
projecto, póde ser fac ilmente jllidida bastando para isso que, antes de com-
pl etar mais de dous 'Lnnos, o ~stado que tenha cessado seus p agamentos en-
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tre com uma prestação. Só, mesmo, estando na mais extrema miseria não po-
derá fazer ü;so. 

O Sn. Eumco VALLE: - Cessação, .quer dizer, paralyzação. 
O SR. L EOPOLDINo DE OLIVEIRA: - A emenda J'az refa·encia, apenas, a. 

pa.gamentos de di'Vidas externas ou i:1uaesquer outros? 
O <Sr:. EURICO VALLJ'l: - Essa palavra não se refere . a atr azo, mas sim 

a paralyzação . 
O .SR. WmNcEJSLÃO EscOBAR: - Mas, si V. IEx. entende assim, seda de. 

toda. conveniencia, desde já, dar-J.be um sentido claro . 
O 1Sn. Eumco VALLEJ: - /No dlscmrso q ue vou proIJJunciar a respeito,. 

direi. 
O 1SH. SA FrL1Ho : - Nesse caso, não clE:'Veria haver .prazo, 
O -SR. vVENCEJSLAO E scoBAR: - A.fim de co·rri·gir a antinomia entre os <li-

zPres iniciacs do a rt . G, n a s .r>a!a vras : "O Go·verno Federal não podel'á, etc,", 
com a com·petencia ·privatiya ,que ora. se attribue aos poderes Legislativo e 
Executiv·o, deve se ini-ci::tr esse artiigo dizendo: "E' veàcidci ci inter·renção nos 
T1 egocios peciiliares rios Estarlos, srilvo:" 

São esLas as ,0onsiC:cra.ções ,que nLe occorrcm f azer sc.bre as en1enc1as ao 
ert. 6º, .que tanto tem pceoocupado a atten ção de n ossos constitucionali:;tas, 
m enos J.)Or falta de claro engenho do .q:ue por passageiras conveniencias 
políticas . 

A emenda 7• 9U'l::stitue o art . 17 da !Constituição, ·que cliz assim: 
"O Congresso ·r eunir-5€-iá n a Cap!lal Federal, ind<)pendentemente de 

convocaç.ii,o, a :3 de Maio ele cada. anno, se a lei n ão designar outro dia, e 
funccionará quatro mezes da data da abertura, ·poc1enc1o ser 1prorogado,. 
adiad0 ou convocado extraordina('iame nte." ( 

Eu conservaria. -o .art. 17 tal qunl está, apenas substituindo a palavra 
quMro por seis e accrescentanr1o ao art. 22 mais um paragrapho, sob o n. 4,. 
concebido ne,;tes termos : Durante as vro1;ogações .os Senarlores e Devutarlos 
nrío verceberão s·1ibsfrUos. 

Nã-o vemos nenhuma necessidade de se legislar sobre a p{·evisão de 
não poc1er o Oong.resso reunir-se na IG'lQ}ital ·Federal, por.que esta ihy:pobhese, 
só se poderia verificar originada por factos de g.ravi.clac1e excepcional, casos 
0m .que, se !J'Udessem , as Mesas das duas c a sas c1o Congresso ou os proprios 
oongres~!stas deliberariam como m el1hor aconseJ.hassem os acontecimentos. 

O 1SR, ALOLPI-IO BEJP.GAM1N1: - E -m em~gencia gravissin1a, em caso de 
guerra, mudar-se-.hia a ICa.pita l, e então ahi todo o Governo funccionaria: 
o .Executi'Vo, o L egisla tivo e o J1udicia.rio. 

O ISR. WENCElSLAo •ESCOBAR: - O projecto propõe ser o numero de J)epu-
tados J'ixad-o na prQ1Porçã.o que n ão exceda de um por 150. 000 haibitantes, 
alterando assim o art . 28 da Constituiç ão q•ue o fixa em um por 70. 000. 

!Sobre esta .questão a inda não se tem podido chegar a um perfeito 
accôrdo. 
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As popula.ções de nossos E sladcs, segundo a mard1a natu~·al de seus 
respectivos crescimentos, nunca .poderão ser iguaes, de modo que tomand.:i -a 
·l>Or base da proporção para De1rntados a desigualdade de reprasentação na 
Carhara, será perenne. Afim de que seu numero não cres_ça, indefinidamente, 
acompanhando o augmento -da po•pulação do •paiz, convem -limitai-o, de modo 
•que, em ·caso ·nenhum, exceda de 300 :Deputados. 

A 0de'f'iciencia do sa'ber huma no ainda não encontrou remedio ás falhas 
do Parlamento, cuja fa'1lencia, sobretudo enke os ,povos da ·raça latina, f 
innegavel, maximé nos de regímen presidencial, ique, em <proveito de sua 
omnipotencia e ·presti.gio, cada vez mais o annj,qui!la, 

Cumpr e encontrar uma fórmula, que, sem annulJ.ar o principio de j•ustiça 
da pro•porcionalidade de .rev•resentaçâ:o, amorteç;a o seu rigor, de modo- que o 
Governo da Rep-u'blica nã-0 fique sob a exclusiva p·repondet·ancia de dous 
ou tres dos Estado·s m ais p0<pllll-0sos e-amo vem, infelizme n te, acontecendo 
entre -nós, co.in a. aggTavante ·de,, em oocasiões de se paga-r tributo de san-
g ue, serem os mais alliviados, desse saicrifi.oio, e, na paz, os ma is beneficia-
dos com a cornuoopia do Thesouro. 

A mim, di.go com toda franqueza, não sei se acontece o 1nesmo aos 
meus com.patriotas, me desgosta, prof:undamente, ver 2, 3 ou 4 cidadãos 
resolvendo, em eonciJi.:rbu.Jos secretos, sobre os destinos {la Nação, com cujo 
governo, na hora p:·esente, o D.:- . Artihur Bernardes proC1Ura ipagar ·uma 
divida de gratidão ao Dr. Wa~hi'ngton Luis .por 1he ter salvo, em ,1922, a 
r:andidatura ! 

iNão en'iro na ap·reciaçã.o do merito do canfüdato, que posso aman'hã 
a poial-o, assim con10 nogzir-H+e o meu a,'J:}oio, apenas reprovo este modo 

· avHtante de se da r governo á Nação . .. 
O •SR. ADOLPHO. iBERGAMINI: - E mais: de se :t>rohi.bir a imprensa de >fa-

zer a c-riti01 do candidato, t·eferindo-se ·á sua vida politicà r>regressa. 
O ISR. WJDl'<CEJSLAo EscOBAR) - ... emhora cohonesta do, ao depois, ·pele. 

farça da proclamaçã0 por uma !Convenção . .. 
1Q 1SR. P....roLPHO BERGA~IINI ~ !Convenção caricata. 
o SR. WENCESLAO E 'SCOHAR : - de designados dos •gOIVernado;res. 
I sto r evolta e vae calando ;f.undo na alma -das -populações de Estados, 

que aobrangendo m ais de 4/5 do territorio naicional, vem sendo tratados como 
enteados da F ederação. 

P a-rece-m•e que se min0raria este ;na!, isto é, da pre,ponde<:ancia sem 
limites ele dous ()111 tres EstadQs s~bre toda a Nação, elegendo cada Estado, 
de mais de 3 . 000. 000 de almas, deputados em numer-çi legal ao quociente 
da população desses Estados dtvidida por a50. 00·0 [1aibitantes, os _<le mais de 
2. 000. 000 de almas, deputa.dos em mJmero igual ao quocie-nte de suas po-
·PUlações dividida s 'POr 150. 000 e os de menos de 2. 000. 000 de almas depu-
tados em numero igual ao q uociente de suas po·pulações divididas por 120 . 000 

habitantes. 
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Ainda, ·cümo me1o de mino·rar o ;mal a q ue a!lrudimos., nen'hum Estado 
devia ter representantes em numero superior á sexta >par.te da totalidade dos 
memh<"os da Camara, conservando-se, porém, intacto o numero actual de 
Deputados de cada :Estado . 

.Deste modo, ficará. respeitado o principio de j•ustiça da pr.o:porcionali-
dade de r epresentação sem o rigorismo irritante, que vem i·eduzindo os .pe-
quenos !Estados a. ex>pressões poUU.cas de nullo valor. 

A emenda •33, ao § 1°, do art. 37 da Oonstituição, generàliza -0 véto par-
cial a qualquer DrojeDto de lei, desde .que -0 Presidente o julgue inconstitu-
cional ou ·contrario aos inter.esses nacionaes. 

o ISR. ADoLPHO BERGAMIN1 : --' ILimitaç.ão do Poder L egislativo . 
.o ISR. ALBERICO DE 'MORABS: - Annui11ação do iPoder Legislativo. 
10 SR. WENCIDSLÁO 'ESCOBAR : - Os dispositivos dos •§-§ ·1° e •2o, introduzi-

-dos no a.rt. 36, contém precauções rel·ativas á lei do orçamento, compil.etMas, 
agora, '.Pela attr~biuição do :véto parcial neste !l)aragrap.ho do airt. a·1 . 

O véto parcial nas leis de orçamento 1ê hode uma questão vencida, já 
ado·ptada em ailguns !Estados do Brasil, Ameri.ca do •No.rte e Argentina. Tor-
nai-o, porém, .extensivo a toda e qualquer lei, não me parece de bo1n conse-
lho; é armar o :Executivo de demasiada força, q u e pôde, se não obstar, de 
modo absoluto, difficultar, 1por err o de apreciação ou animo faccioso, uma 
!Pi benefica . 

O !8R. ADOLPHO BJDRGAMINI: - E' conferir-•lhe o poder ele apresentar uma 
·<:mencln. suppressiva ás nossas leis. 

O SR. WmN01DSLAO ESCOBAR: - Além deste a r gumento •contra a generali -
dnde do vélo parcial, app1icado a .qual.quer projecto de lei, milita twmbem 
o da possi!i>ilidade d<:i destt·uir a coI're•lação organica dos artigos de lei de 
qual.quer outra natureza! o c1ue não succede com a do -Orçamento, onde nã.o 
s~· dá a engrenagem do encadeamento de uma mesma idéa em todos os 
se+us artig·os . 

Parece-me que não 1ha nenhuma n ecessicla:de de substituir o § 1° do 
art. 3'/. Bastava, em no.8Sa opinião, accrescentair em seu final, -0 período 
~eguinte: o véto, tratando-se de leis de orçaniento, póde ser total ou parai<!-l. 

'.B,icaria, assim, sol'llcionada esta m edida aicons~~hada rr)ela experiencia 
contra os orçamentos 1parallelos, constituidos Pº''' emendas .de ultima fr10ra, 
que ence1'I"am, multas 'Vez.es, negocios aprovados pelas conscienc ias •!10nestas. 

O 1SR. Az·EVEDO LrMA : - Que são apresentadas pelo Poder •Executivo. 
tO SR. WENCEJSLAo ·EsCOBAR: - Ha outras, que não são apresentada s 

pelo Executivo, mas que wp.roveitam pessoalmente o Deputado. 
O 1Sn. AzEVlilDO LIMA: - \Destas, m'llito rara;, . 
o Sa. AnoLPHo BERGAMINr : - A m aioria de!las é aipr esentada por m eio 

do tl!ixecuUvo ou ;patrocinaiclas po.r este. 
o SR. ·Li;.-opor,nrNc· DE OLIVEIRA: - A verdade é .que o Legislativo não vale 

'Jlada n este r egímen. 
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o ISR, WENCESLÁO ·ESCOBAR: - A emenda 35 iao § 1º do art. 41 da C~msti
tuição, desobrigia a simultaneidade da eleição do Vice-Presidente e !Presiden-
te da ReP<ubllca. 

Vejamos nos textos posteriores o ifim dessa medida, afim de nos exter-
nar a ·respeito. 

lA. emenda 38 substitue o art. 42, estatuindo 1qu e nos casos de vaga do 
presidente , se procedená a nova eleição, exercendo o eleito o mandato pelo 
!}razo ·nteg1·a1 de 4 annos, na f6rma do art. 43 . .Aqui já se encontra a 
ponta da .razão 1porque a reforma desobriga. a simultaneidade da eleição Uv 
Presidente e Vioe-iPcesidente, a toda evidencia esclareciúa vela emenda 
n. 40 ao § · 4° do art. 43. IPor esta emenda, quando o Vice..(f>residente não 
for s.irm.iitar;ieaimente eleito •com -o \Presidente, o ser·á apenas •pelo tempo res-
tante iw mandato deste . 

.Estas emendas suggerem questões 1que •CUmrr>re ventilar. 
A reforma de .qua:Lquer texto constitucional deTe ser dictada ·por innci-

gave'í vantagem aiconselhaiil:a pela experiencia. 
A da emenda, em caso de vaga do J>.residente, .proceder-se a nova elei -

ção pelo p eriodo !nteg1:a:l desse mandato, será. mais vanta josa do .que a úa 
disposiçoo actual, de só se f azer nova eleição ·quando ainda não tenham de-
corr1do dous annos -de 1periodo presidencial? 

:Eu, em verdade, confesso, n ão per.cebo a vantagem dessa emende., nem 
comprov aaa veia pratica., ne1b [>ela theorrn.. 

O !SR. AooLPHO BEJRGAMIN1 : - A vantagem que encontrei foi .uma unlca.: 
afastar nugas ique e.ppareçam nesses ooncilia:bulol' da -0hapa i:para PresidenTe 
e Vice -Presidente da R epubliqi. . Quasi semp·re o Vice-íPresidente da Repu-
blica, nesse momento, ê um esto.rvo e então quizeran1 .-emaver o estor·.ro. 
Resolve-se que será Presidente da RcpubUca -0 cidadão A e á Nação ê dado 
coIIhecimento desse facto 1de·po)s de um simulacro de reconhecimento. 

o SR. LOOPOLDINO DE OLIVEIRA: - E mais inutii ainda fioa o Vice-Pre·· 
sidente. 

O SR. v'i'ENCESLAo ESCOBAR: - Talvez se allegue em seu favor não haver 
assim a possibilidade do Vi-ce-:j?resiclente afastar-se, em detrimento dos int~-· 

resses ·!)'Uiblicos, d!i orientação .crue <vinha sendo r;egulüa i;olo !Pres!clente, 'para, 
dentro de Vinte e poucos mezes, no maximo, correr o risco ele nove.mente 
ser alterad~ a>elo P .residente eleito. E' um o.rgumento que não ~ustifica com 
razão de imperio essa mudança, cuja necessidade, atê hoje, n5..o foi dem1ons-
trafu.. por nenhum caso concreto . 

O SR. ADOLPHO BERGAM1K1: - 186 tem demonstrado a necessidade nas 
accommodações ela ,presidencia e da Vice-fPresidencia. 

O .SR. W.EJKCESLAo ffilscOBAR: - Além disso, as successões presidenciaes 
não se farão m ais em épocas determinaiclas, ficarão sujeitas ao acaso. Por· 
gutro lado a funcção do Vice-Presidente !fica reduzida, 'CJUa.0 i que !im.it-".i'~· 
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ao papel de 1p.residir o 1Senado, mantendo 1por esse modo a •perfeita egualdade 
da repi:esentaç.ão dos Estados nessa Casa do Congresso. 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI : - Reduz o Vice-Presidente a ly.copodio. 
O 1Su. WEJNCEJSLÁO ·EscOBAH: - Pelo systema que professo de ser o Pre-

sidente eleito pefo Con gresso, não 1ha r azão da exisitencia do ·cargo de rvke-
Presidente. De qua1q1uer maneira, prevaleça ou não a emenda, não adviriá 
dahi mal maior as nossas instituições. 

Parece-nos e:x1cessivamente la ta a attrib.uição •CJ:Ue pela ê menda 67 se dâ 
ao P :o·der Executiv o de ex:pu~sar do territori.o nacional os subdito.s extran-
geiros , .que, a seu j uízo forem perigosos â ordem pu'blica ou nocivos aos 
i11 teresses da Republica. 

Não vem·os, mesmo, necessidade de se conv·erter em disposição consti-
tucional essa materia que a t é hoje item sido regulada por lei ordinaria. 

O ISR. EuRrco YALLEJ: - Houve discussão quanto á constitucionalidade 
dessa lei. Daihi, n ecessidade de se a doptar na nova Constituição .a dispositivo. 

O .Su. WENCEJSLÁO ESCOBAR: - \Mias os aA:estos do !Supremo 'l'rfüunal 'Fe-
det'al têm firmado jurisiprudencia a respeito. 

f) .SR, Euruoo 'V ALLEJ: - !Não evita que aman>hã a questão seja renovada, 
por mais unifo.rme .que seja a jurisprudencia. 

O ISR. LEOPOLDINO DEJ IÜLIVErRA: ---' A ·controversia dá estâ resolvida pelo 
Supremo Triibunal Federal. 

o ISR. WEJNCEJSLÁO EsrGBAR: A lei n . 1. 641, de 7 de Janeiro de .1907 
determina a ex:pulsão de extrangeiros pelos mesmos m.otivos consig nados 
na dita emenda, mas contém limitações im1postas •pela ecruidade e pelo pro-
prir, interesse naclonai. 

P ela ·emenda, abé os extran gekos casados com brasileit·as e com filhos 
'braslleiros, se não tiverem titulo decla ratorio de cida dão •brasileiro, confor-
me esta tue a emenda ·60, esfüo sujeitos a ser expulsos livremente ·pelo Poder 
E:x'ecutivo .qualquer .que \Se ja ü t empo em que r esidam no B rasil. 

O SR. L EoPOLDINo DE OLIVEJIRA: - Fica ao a r bitrio do Presidente c1a R epu-
ib!lca a exi]JIUlsã o. 

10 !SR. ·VITruNCEJSLÁO 'E SCOBAR: ___: !Es te a rb~trio .abs o•luto do .E x ecutivo, com 
1·elag.ão á e::rpulsão de ex tr angeiros, sem nenhum r ecurso, :póde da r rugar a 
abusos, cujas consequencias d'i<raim iniiqu am ente, a ibrasileiros. 

o :SR . N WANOR NASCIMENTO: - v .. E x . dá <licen ça para um a part€' ? 
Não vou dizer se sou pró ou contra a em enda. Fico com a Commissão, que 
nem é vr6 nem contra . . . 

O 1SR. WruNcESLAo illiscoBAR: - Não gosto d e a tti tudes que n ã o seja m 
,francas . 

O 'SR. A ZEVEDO LrMA: - A a ttitude ·c1o n obre De·putado 1p elo Districto F e-
det·a l ~ egual •á da m ãe de S'ão Pedro. 

o SH . NICAN OR N ASCIMEJNTo: m as devo declarar a V . E x . qu e 
esta é a doutrina sust entada em todo mundo civilisado, 
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O SR. WENCESb,ÃO ESCOBAR: - A que estou sustentando? 
O SR. NICANO!l NASCIMENTO: - Ao contrario. Qualquer nação, u sando 

do direito de soberania, póde afastar livr emente, das suas fronteiras, qual-
quer extr.angeirCJ . 

o SR. WElNCESLÁO ESCORAR: - S€-m r ecu rso n5.0. 
O SR. NICANOR NASCIMEh-,,To: .._ Qual o recurso que V. Ex. aconselharia 

para a Allemanha, onde não existe o lnstit~1to do habeas-corpus? · 
o SR. WENCE5LÃO ESCOBAll : - o Poder Judicia!·io. 
O SR. NrCA1'1-/oR NASCIMElNTo : - L á não existe esse recurso . 
O SR . ADoLPHO BEI'-GAMINI: - Mas n a Allemanha a expulsão· não é ad-

ministrativa. 
o SR. NrCANOR NASCIMENTO: - E' até um acto policial . A exp.ulsão de 

extrangeiros perigosos, em todo o occidente, é um sim'J}les acto de policia 
inclusive na propria Russia dos Soviets . Não ha nação no mundo que não 
adapte essa doutrina . 

O S R. WElJ\CESLÃO ESCOBAR: - .Mas nós já temos, e o Supremo Tribunal 
a cha que é um direito dq. soberania expulf:ar o extrangeiro impertinente e 
que perturbe a ordem publica. 

O SR. AzEVEIDo iLrMA: - O que o orador qu er dizer é que a _emenda ê 
superflua. 

o S'R. NICANOR (NASCIMENTO: - Não é supeTflua , e vou dizer porqu e. 
Desde que se suscitou, no SuJ?remo Tribunal, a duvida sobre a constituciona -
lidade da lei sobre a expulsão elo extrangeiro, uma vez que o art. .72 diz "que 
são iguaes perante a lei, nacionaes e extrangeiros ", o Tribuna l vaoillou na 
ju.risprudencia;. e, desde que vaciHou, ha conveniencia em que a Constitui-
çã.o diga de!iberaclamente qual é a verdadeira doutrina dentro ela qual ficou 
o extrangeiro. 

O :SR. ADOLPHO BFJRGAMil'H: - A lei ordinaria foi modificada, e o Su-
premo Tribunal, em jurispruclencia inalterada, t em n egado habeas-corpus 
impetrados em favor elos pacientes que são expulsos. 

O SR . WEJ((cruSLÃO ·ESCoBAR : - A lei predita, mais intelligente e huma-
na que a emenda proposta, exclue da expulsão os extrangeiros, que, re-
sidindo na Republica por dous annos continu as ou menos, forem casados com 
brasileiras ou forem viu vos com filhos brasileiros. 

Por .honra de nossa cultura e elo espirita liberal que preside nossas in-
stituições, devia ser esta emenda, que figura sob o n. 33 do art . 72, da 
Con stituição, s upprimida, visto como a lei citada, com recurso para o Po-
der Judiciaria, t em preenchiqo perfeitamente esse fim. 

O art. 74 ela Constituição ê concebido nestes termos : 
As patentes, os postos, e os 'Cargos inamoviveis são garantidos em toda 

sua plenitude. 
A emenda 71 substitue este artigo pelo seguinte: 
"Respeitados os direitos adquiridos e a espectativa legal elos f uncciona -

rios em exercicio na data dlJ. p romulgação desta lei, não have1'á cargos vi-
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tallcios além dos "de magistratura, magisterio, serventuar'10s de justiça e 
as patentes miiltares; sendo os demais funccionarios de livre nomeação-"'e 
demissão". 

O SR . ADOLPHO BERGAMINI; - Em que categoria terá collocado o Tribu.-
nal de Contas? 

O SR. WEJNCESLÁO ESCOBAR: - Esta emenda, a nosso vêr, não suwrime 
direitos, nem os 'Cria, ê apenas explicativa, precizando, no emtanto, algun~ 

' a)dditivos, não só em beneficio daqueHes por ella alcançados, senão tambem 
da propria moralidacle publica. 

Tem havido quem queira vêr, no facto do funccionari·o publico ter mais 
de dez annos de serviços, uma garantia de vitaliciedade. Nós não esposa-
mos essa opinião, muito embora não possamos concordar com a rigidez do 
final da emenda, isto é, com o "sendo os demais fun'Ccionarios de livre n o-
meação e demissão" . 

Os tempos do ex infonnata consoiencia podem se adequar no domínio es-
piritual, não no temporal. 

Entendo que a demissão de um funccionario publico, depois de um certo 
numero de annos de serviços, d!gamos, mesmo, dez, só deve ser por decreto 
motivado, abrindo -se, em seguida, p11ocesso admini-strativo, ouvindo-se o 
empregado demittido. Julgado procedente o processo, deve ~er reintegrado 
em todos os seus direitos. 

Armar o J>oder ililxe'Cutivo da faculdade de demittir funccionarios pubU-
·COS, de qualquer categoria, sem pi-ocesso, onc~e seja consignado o direito de 
defesa, portanto, a seu talante, é conspirar 'Contra a justiça e a razão na -
tural, favorecendo os surtos da perseguição, da vingança e de outras mi-
serias humanas. 

E', como bem disse Augusto O . Viveiros de Castro, "Ter o provimento e 
a permanencia nos cargos publicos dependentes dos capri•el10s governam·en-
taes ou dos interesses da politicagem sem ideaes ê matar no empregado todo 
o estimulo, extingufr o· sentimen·to da c1i·gnida.c1e profissional e desenvolver 
as tendencias servis h eredita.rias na nossa raça " . 

O .SR. PLINio CASADO: - Em um paiz com essa bella educação política 
que temos! Vii·ão as de1riiba(la.s do tempo da monarchia ! 

O SR. WsxcaSLÁO ESCOBAR: - Entendemos, pois, que essa ultima par-
te da emenda devia ser alterada. 

Passemos a outra questão. 
A emenda n . 4 sup·p.rime o, § •3° do art. 9°, isto ê, a competencia priva-

tivll: do~ E stados para decretar impostos sobre transmissão de pro'l)riedade. (*) 
Não temos dados para calcular com approximada exacUclão a import-an-

cia deste imposto em toda a Republica, mas acreditamos não sei· inferi-or a 
200.000 contos. 

(*) Aqui ha um en gano; tomei o n. 3 do art. 9º . pelo * 3° '. Entretanto, 0 

qi;e digo sobre duplicidade de imposto pela União e os E stados, .pnwalece. 
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Pela suppressão deste numero do art. 9°, o imposto de transmissão de 
propriedade fica sujeito a tributação cumulativa da União e dos Estados. 

E' innegavel que a União, em vista do pesfl. de seus encargo&, não foi 
.a melhor aquinhoada na distribuição dos impostos, por issc, parece que oB 
Estados, embora a contragosto, deviam abri?' mãe>, effi seu favor, della, de 
parte de suas rendas, tanto mais quanto ·não cessem de bater ás suas portas . 

o SR. EuRico VALLE: - Aliás, os Estados não devem abrir mão desse 
,direito. 

o SR. WENCESLÁO EscoBAR: - Nós não somos partidarios da occorrencia 
da dupla taxação pela União e Estados sobre uma mesma materia .tributaria, 
porque além dos attrictos que podem originar, o imposto pôde-se to1·nax ex-
cessivamente demas.iado por duplicidade de ponto de vista . 

A pratica na Republica Argentina confirma minhas apprehensões'. 
O imposto de renda, por exem·plo, que a emenda n. 6 do art. 12, torna 

cumulativo, com reEalva dos que actualmente são per•cebidos ,pelos Estados 
e municípios, devia exclusivamente pertencer á União. 

O SR. EURICO VALLE; - O argumento invocado contra o primeiro alvitré 
tambem poderia ser invocado contra essa cobrança exclusiva pela União 
para depois entregar aos Estados uma .determinada percentagem. Ainda 
nesse caso, o Estado não dévia abrir mão ão seu direito . 

O SR. WENCESLAo EsconAR: - Este imposto, na Europa, foi e continúa 
a ser uma das maiores fontes ele receita, de que se tem valido todas as na-
ções, qu~ entraram na gran1~e guerra, para minorar suas aperturas fi-
.nanceiras. 

O' Brasil não está livre de gastos e:x:traordinarios por motivos ele confli-
ctos internacionaes ou de outras naturezas. Dada uma dessas hypotheses, 
.seria este imposto, se lhe fosse privativo, um dos !·ecursos para onde poderia 
appellar; mas, ficando tarnbefrl os Estados com a faculdade de os cre.ar, em 
um caso de força maior, é muito natural que por já estarem. os seus contri-
buintes muito sobrecarregados, pouco ou mesmo nada possa valer á UniãG. 

Emfim, a prevalecer a emenda prO'posta, quando se tratasse de taxação 
cumulativa, só a União devia ficar encarregada da cobrança, entregando aos 
Estados as suas respectivas qµotas. 

Outros entend.em que tam·pem era um meio de solucionar esta questão,. 
não ser permittido aos Estados taxação superior á da União. 

Em vista destas ponderações, eu ridigiria o art. 12, assim: - Além das 
fontes de receita discriminadas nos artigos 7º e 9°, é licito á União, como aos 
Estados, com excepção do imposto de ~enda, cumulativamente ou não, crear 
outras quaesqÚer, não contravjndo o disposto nos artigos 7°, 9° e 11° n. 1. 

A emenda 8 ao art. 18, a'Ccrescenta-lhe, em seu começo, o seguinte: -
Salvo r>ara abertura e encer;ramento da sessão legislativa e apuração da 
eleição de PresidentE: ou Vice-Presi<lente ·da Republica, ou dar-lhes posse ..• 
(o mais como está). 

Esta emenda é superflua. Tanto o art. 17, como o 44, e o 47, § 1°, e a 
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J}ropria emenda a este paragrapho ,dizem: o 1º, o Congresso reunir-se-ha, o 
2°, empossar-se-ha em sessão do Corígresso e o 3º, o Congresso fará a apu-
ração ..• 

Ora, a palavra Congresso comprehende as duas Camaras, portanto, não 
\ha necessidade dessa r esalva accrescentada ao art . 18, porque nesses casos 
€Stá entendido que só podem trabalhar conjuntamente. Nem por· ouJ;_ra fór -
ma se pôde comprehender, tanto que a prati'ca confirma nossâ asserção. 

A emenda que substitue o n. 5, do art. 34 é, t a1nbem, a nosso vêr, su-
perflua. 

Esse numero da Constituição diz: - R egular o commer·cio internaciona <, 
-bem como o dos Estados entre si e com o Districto Federal, alfandegar portos, 
crear ou supprimir entrepostos. 

A emenda é concebida n estes termos: "Legislar sobre o commercio ex-
terior e interior, podendo autorizar as limJtações exigidas pe'.o bem publico e 
:;obre o alfandegamento de portos e a ·creação ou suppressão de entrepostos. 

Nesta substituição nota-se apenas a mrudança do vocabulo regular por 
legislar e poclendo autorizar as li1nitações exigidas pelo be'l'li piiblico. 

Ora, não se póde regu1ar o commercio internacional sem legislar sobre 
e lle, assim como, desde que se tenha o direito de regula i-o, ipso facto póde-so 
a utoriza1· as !imitações exigidas pelo bem pubHco . Assim é, pois, que a emenda 
nada adianta, ne1n na fórma, nem no fundo. 

O art . 40, da •Constituição reza: - Os projectos regeitados, ou não san-
ccionados, não poderão ser renovados na m esma sessão legislativa. 

A emenda n. 34 substitue este artigo, estendendo esta prohibição, assim 
como o inicio de novos projectos semel·hantes, até o Congresso se pronunciar 

oSobre o véto . 

Esta emenda restringe em excesso a acção deste ramo do pcde1· publico . 
~6 podendo o Congresso pronunciar-se sobre o véto quando submettido pelo 
seu presidente á votação, o;egue-se que a renovação de apresentação de pro-
jectos vétados fi.ca exclusivamente dependente de sua vontade, quP. nem sem-
pre póde ser diligente, imparcial e justa . 

E' preferivel o art . 40 ficar como está, ou então impor - se ao President'l. 
<'la ICamara a obrigação de submetter o véto á discussão dentro de um prazo 
determinado, ficando de nenhum effeito essa prohibição se o não submetter . 

·São estas as observações que me occdrrem fazer ás reformas propostas 
á nossa Constituição, bem poclendo terem me es·capado outras, que espiritofl 
mais cultos e atilados vejam defeitos onde á primeira vista os não percebo . 

S·i esta reforma passar <:om as excrescen cias atten tatorias do esPirit·) · 
liberal da época, o que não posso acreditar, .será conveniente dar-lhe maio t· · 
correcção e puridade na forma .. 

Si eu pudesse fazer preva.!ecer as minhas convicções, o paiz voltaria ao 
l'egimen parlamentar, que como o presidencial tem defeitos, mas, a meu vêr, 
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é um systema de selecção dos mais car,;azes, mais em accôrdo com as nossas, 
tradiçôes, mais compativel com a independencia da representação naciona1. 

Por outro lado, offerece maiores modalidades para solver as crises que· 
põem em perigo a paz e ordem social. 

No regimen presidencial, quando o Primeiro magistrado da Republica./ 
se divorcia da opinião, só ha duas soluções : contel-a por actos de força, ou. 
então, a revolução . 

. No regimen parlamentar a crise se soluciona faci.Jmente, sem perigo db 
perturba ção da ordem publica, com a qru.éda do gabinete. 

Eu prefiro a instabilidade nsponsa:vel dos gabinetes no regimen parla·· 
menta.r á estabi1idade irresponsavel do chefe do Poder ·Executivo no regiinen 
presidencial. 

En1 mais de meio seculo de regimen parlamentar, nunca se deu 
um escanclalo, como esse da "Revista do .Supremo Tribunal ", quando m es.m.,_ 
se d8sse, não haveria Governo que o resistisse, porque ainda que não pairas;;<: 
duvida sobre sua honra, o mesmo não se poderia dizer quanto a seu zelo peloe 
dinheiros puhlicos. 

·Que Gov.erno, no regimen parlamentar, depois de denunciada da tribuna 
do Pa1·lamento a nul!idade de um contr3'cto, assombrosamente lesivo ao The-
souro Nacional, teria a coragem de ainda mandar pagar acs interessados nesse 
negocio immoral milhares de contos de réis? 

1 
IKntretanto, isto acaba de se dar neste regimen, visto como depois de pro-

clamado no 1Congresso com assqmbro e estardalhaço o escandalo desse con-
tracto, ainda o Pr·esidente Arthur Bernardes, de parceria com seu Ministro 
João Luiz Alves, 1hes mandou pagar alguns milhares de contos de réis . . . 

E o que mais: diz-se até que esse Ministro do Dr, Arthur ·Bernardes deu. 
a 1im dos interessados nesse nfgocio escandaloso, credencial ou cousa qu~ 
melhor nome tenha, para ir á Buropa comprai· materiaes para a montagem. 
uas officinas ela Re-u·ista ào S'uprenw Tribunal! . . . 

Si no regimen presidencial a responsabilidade do prim•eiro macgistrado da 
Republica e de seus mini:;ob'os não fosse uma fUção, ·não seria surp·reza que os 
Srs. IArthur .Bernardes e •Joã.o Luiz A:lves, fossem elo .Gapitolio á rocha Tar-
peia! 

tO parlamentarismo ·é um regimer, de respon;;iabilWade, os ministros, pes-· 
soaJmente, dão conta,s á Nação, perante o .congresso, dos actos do governo; 
exalta os caraicteres pelo sentirrtento c1a dignidade e inclependenoia; o pres·i-
dencialismo é um regimen de responsabilidade mais tneorica do que pratica; 
os ministros são funooion<trios irresponsaveis, valem menos, sob- esse aspecto, 
do que qualqu er modesto f u nceicmaTio subalterno; abate os cava:cteres, sobre-
tudo na Federação, pela consciencia da impotencia da luta deante da acção· 
d iscricionaria do Executivo. 

Em.fim, o parlamentarismo nos deu q.ua'Si meio sec1ulo de paz interna; o-
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presidencialismo, em 36 annos, nos tem dado mais de uma revolução e pro-
nunciamentos militares em quasi todos os qua triennios! 

Outra disposição, que, si eu pudesse, a converteria em texto constitucional, 
era a ela eleição elo P1·esidente da R epublica pelo Congresso. Os s eus membros, 
como homens publkos, são os que mais estão em condições de conhecer, no 
s-cenario politico da Republica, os cidadãos mais aptos para o desempenho 
desse alto pos to ele responsabilidade. 

A el eição pelo suffragio directo é sempre, mezes antes, precedida de forte 
agitação dos espíritos, não só em prejuizo da economia nacional, senão tam-
bem por vEzes, ela paz e ordem publica. 

Em cas o de vaga elo Presidente, pela rapidez ·com que pôde s er eleito o 
successor, torna -se inutil o ca rgo ele Vice-Presidente, que é quasi sempre um 
desej-0so de occupar a presidencia. 

Pelo la do da inclependencia , quer nos parecer, tambem, q.ue levaria van-
tagem, po rque bastava que a eleição fosse 15 ou 20 dias antes de terminar o 
m andato do :Presidente, de modo .que sua influencia perderia muito de força 
s0bre os congressistas, que só f.icaria na dependencia dos Governadores e Pre-
sidentes ele seus Estado~ • .que, por sua vez, ficariam livres tambem ela influ-
encia elo Presidente . 

Outra emenda pela qua l me bato com todas as véras da alma, é a da 
u nidade elo direito, tanto a do substantivo, como a elo <l!djectivo. 

1N-0 dize r de Bismark, depois ela Jing ua, ·é o laço mais forte e ntre os sub-
clitos ·ele uma mesma n aciona lida de . E ·ste juizo emittiu fundado na sua expe-
i-iencia , porque a Allemanha, só após o trabalho ele um seculo, conseguio uni-
d'ic:H o seu direito. 

iO nosso systema actual, ele duplicicl:ade ele legisladores, em se tratanc1o de 
lei processual, apresenta graves inconvenientes. 

·Sendo as leis proces3uaes formulas pelas quaes actúa o direito substan-
tivo, não se comprehencle como possa !haver unidade de espírito, sendo um o 
autor ela le i e 20 os dos processos pelos quaes tem de aictuar essa lei ! 

•Casos ha, em ·que as leis substantivas estão tão identifi.caclas com as ad-
jectivas, q ue é cl ifficil perceber onde acaba o direito objectivo e .começa a lei 
formal. P or este systema, é facil se desnaturar o sentido da verdadeira intel-
ligencia ·da lei. 

Em m a t eria crime este caso é mais serio, porq'Ue se pôde ·Chegar ao ex-
tremo iníquo, elo infractor de u ma mesma disposição penal, ser absolvido em 
um Estado e condemnado em outro. 

J3asta, para isso, que no Estado A seja necessario a una nimidade de votos 
dos juízes ele fa.cto para absolvei- o e no Estado B apenas a maioria. 

Ainda póde acontecer que a sen tença de absolviçã;o, desde .q.ue haja appel-
1aç5.o, tenha em •um Estado eff.eito devolutivo e em outro sus.pensivo o que 
qu•.::r dizer .que em um ·caso o 1:1éo é immecliatam ente posto em liberdade e em 
Qutro 'contlnúa preso ! 
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A organização da instituição do Jury em prejuízo da unidade do direito 
e das liberdades populares, varia. de Estado a Estado. Em uns o Jury de sen-
tença não é m·ais sorteado dentre 48 ou 36 jurados; em ou tro não ha mais re-
cusações; neste se supprimiu o resumo dos debates; naquel.Ie não ha voto se-
creto; emfim, póde-se dizer, sem medo de errar, que não ha dentre os 20 Es-
tados da Republica, dous em que a organização da instituição do .Jury <:wja. 
perfeitamente identica . 

Quem, fundado em boas razões, poderá sustentar a igua'dade do nexo de 
unjão entre as populações de dous paizes, em um dos quaes os habitantes ~,i

nham ele obedecer a uma só lei, e , em outro, r.egulando a mesma instituição, 20 
leis, cada umPL das quaes tenha de ser obedecida pelos h<tbitantes das vinte 
partes em que estiver politicamente dividiJ.o o paiz? 

Esta discordancia entre as leis formaes dos Estados, em questões affectas 
a seus tribunaes, colloca os habitantes de uns em relação aos de outros quasi 
na situação de extrangeiros. 

Entretanto, si frmver para todo o Brasil um codigo de processo civi! e 
commercial, bem como um codigo de processo criminal, o cidadão de um Es-
tado que fosse tratar de qualquer assumpto forense em outro Estado, nã·J te-
ria duvWas, iria ·certo do procedimento a seguir, pela t ranquilla segurança d•~ 
estar amparado pe.la mesma Jei em quaiquer parte do territorio de sua Patria. 

Havendo pluralidade de magistratura, como ha, o direito substantiv.1 póde 
ser interpretado de modo differente pt;!Jc,q julzes dos Estados. ficando por isso 
sujeito a mutilações. 

Eu seria até pe!a unidade çla magiFtratura, porque era o meio de JibP.ral-a. 
das influencias immec1iatas dos governos locaes, dando-lhe por esse modo mais 
independencia, a garantia prin,10rdi.al da. jus tiça . 

Vejo, porém, nisso grande difficuldade e não sei, mesmo, si haveria ·con~ 

veniencia, depois ele já t errnos percor-rido um estadia ele 34 annos, voltar atrás. 

Conseguida a unidade do direito, já não será pequeno o passo dado par::i. 
mais apertarmos os laços ela pnião nacional, par.X ma1s conchegarmos o in-
teresse collectivo entre os Estfj.dc.s, que, cacla vez mfl.ü;, com lamentavel incl1'.-
ferença, vão se tornando estranhos uns dos -outros, a0s seus n:>!'"OCios p~1:blicos, 

ás suas instituições e até mesmo a seus homens de m-".iOr me rito ,; renome. 

A ancia de autonomia dos constituintes nem sempre foi orientada por 
idéas felizes. Sem medirem o a lcance das consequencias de muitas franquias, 
que, irreflectidamente, approvaram, golpearam fundo a unidade nacional. 

Um dos golpes, que si estivera em mim tambem o sanaria, foi o desferido 
pela pluraiidade de leis eleitoraes, que, como o raio, fendeu, de alto abaixo, a 
rigidez da estructura da unidade da lei r eguladora de nossas liberdades polí-
ticas, precioso legado do regímen passado. 

Uma só lei eleitoral para toda a R epublica seria como um symbolo deante 
do qual curvar-se-hiam reverentes todos os brasileir os. 
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Agora temos dezenas, ci:uem sabe, mesmo, numero approximado .a centen a, 
regulando esta materia, porque os municipios, quando a liberdade politica 
põe. em perigo a segurança de suas administrações, for.gicam leis desta natu-
reza afim de se .garantir. E' faci! <:.omprehender que !e.is feitas por este mo-
tivo, convertem-se em instl'umentos de compressão, implantando entre os 
membros da mesma sociedade prevenções, rivalidades e odios. 

A lei eleitoral só devia ser uma para toda a RepubUca e essa feita pelo 
Congresso Federal, onde a manifestação soberana da v ontade do eleitorado ~i·· 

vesse, sem ambages, as mais amplas e effectivas garantias, 

IE~nquanto não fôr assim, E 'stados e municipios podem llvremente mysti-
ficaI' a opinião, quando manifestamen te contraria a seus partidarios pela fei'-
tura de leis de occasiã:o, que lhes permittam, com a excliUsão do;:; adversarios, . 
assegurar a victoria dos seus. 

Como complemento indispensavel á unidade de lei eleitoral, afim de s·z 
garantir, tanto quanto possivel, a !lvre manifestação da soberania J)opulai-, 
devia-se adaptar o voto absolutamen te secreto, tal como hoj e é praticado entre 
as nações mais •cultas do mundo. 

O voto ·publico, sob o fundamento de dignificar o su'ffragio, é uma m as-
cara hypocrita de •por o votante, dependente do Governo, so·b sua immedia,ta 
fiscalização. 

George Grote, defendendo, no parlamento inglez o voto secreto, actualmen-
te l ei nesse paiz, assim pronunciou-se sobre esta questão : 

"A causa de todüs os .constrangimentos e dependen cias r esid e inteira na 
J}Ublicidade do voto •. 

Qualquer que seja a mão da autoridade que p·ese sobre o eleitor; qua~

que1· que seja a su a dm,eza ; si o eleitor vota no· sombra e no silencio, ella n àr, 
tem influencia a lguma. O segredo do voto e a liberdade do voto são compan hei-
ros neces~arios e inseparaveis ; onde existe uni, existe outro e, reciprocamente, 
onde falta um, jámais serão ·conhecidos os beneficios de outro. 

Se quer•eis, em summa, que as ·eleições sejam de alguma sorte o esp·e!ho 
da üP·iniiio ·P·Ublica, é n cessario cercar os votos do segredo mais rigoroso, afir:J 
de s.ubt rahil -os ás influencias do poder e do ·dinheiro." 

Eu n ão preciso insistir sobre esta necessidade, h oje , proclamada pela 
grande maioria dos public istas e homens p•UbUcos que sobrepõe a v erdade, das 
!iberdadr>s publkas a ephemeros ca lculas egoistas. 

1Sem liberdade po1itica nunca os .Deputados e Senadores poderão agir li-· 
vremente porque ficam na dependencia immediata das l istas governamentaes, 
e, em regra, as fra quezas humanas ora filhas da n ecessidade, ora de vaidad·as 
não r esistem ás seducções de ambição. 

1Não comprehendo, t an'!Jbem , como no projecto de reforma de nossa Con-
stitui\}â,o, n ão se t enha <:agitado de tornar a instrucção primaria obriga -
toria, levando em conta, já se vê, a extensã o t erritorial de nosso paiz. 
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ChE'gaclo a este ponto, devo de{~l arar, •Sr . Presidente, que quando orga-
nize i o meu trabalho, ainda n ão tinha sido adop~da a emen da do nos·so 
.': igno co-:lega, Sr . Tavares Cavalcanti, .estabelecendo a instrucção primada 
obr igatoTia. 

Os govE'r nos, que requerem maior instrucçào das massas para func-
cionar a contento dos povos, são os governos clemocraticos. 

Portanto, como já tive occasião dE' dizer desta t ribuna, de1111ocracia e 
anal•[}habetismo, são oousas que se repelllem . 

Quando o povo não tem a nitidez ·consciente ·de seus deveres pollticos 
o governo pôde t er o rotulo dE' democra.ta, .m as na essenoia é absoluto, 
muito embora por amo!' aos princi•pios liberaes seus actos possam não teT esse 
ca racter. 

N esta h ypothese, todo bem estar n acional fica depende'lltE' do exciusivo 
a r bí t rio do Governo. Para perder es te caracter, é necessario .que o povo seJa 
(:>asta nte instr uido, afim clE.' que seus ·delegaidos, pelo i·ece!o de não serem 
r ;;e!eitos , s6 tenham .por alvo os benefi.cios da communld.ade·. 

R azão, pois, tinha Montesquieu quando dizia ,que a virtude e a cul tura 
das n1assas -era a alma da democracia. 

E ' peia instrucção que o homem aperfE.'içoa seus sentimentos, adqurre a 
l:J.rgueza de com,p1·ehensão de suas obrigações para ·com a fami:!a, a Patria 
e a sociedade, o theatro de sua existen cia . 

. P or tan to, é uma obrigaçã9 primaria de t odos os governos, que se dizem 
d(';noc.ratas, -curarem com emp13nho da instrucção do povo. 

Abanclonal-a a discTição dos pa is, é retardai-a indefinidamente, porqu _, 
só podem avaliar toda a extensão ·do valor -da educação, aquelles que tem 
a sortE• ele .possuil-a. 

ü m eio, portanto, de mais rapidame!lte am>r essal-a , é to.rnal-a obriga-
t oria, obrigação a que podeJll ;fugir os governos absolutos, que t êm inte-
resse immediato em trazer as multidões nJJerguLhadas i'la ignora nc!a par:i 
mais facilmente domtnal-as. 

Obse•rvo com pezar que n 1\.o anima o esp.irito dos .proceres desta r eforma 
a satisfação moral da ·consciencia de uma obra meritoria, a .Jargueza de 
uma comprehensão, cujo d'óco fosse exclusivame-nte engr andecer nossa Patria 
benefician do-a com instituições m ais sabias e livres. Nota-SE' a f a lta d.e 
ca1 oroso ardor de f ê de cren~es; um desalento de aguias contidas ~a al-
tura de seus vôos pela força atmospherica de el·emE'ntos desfavoraveis, uma 
condescendencia alimentada pela -convicção do desejo de uma esperança vã. 

E ' só com ,, posso exp-Jicar juristas emeritos, cathe•drati·cos aba:isados, 
r epublicos afamados, ·cidadão~ professos ela democr acia, pol !Ucos· a uTeola-
dos pe'a abnegação de suas crenças li'beraes, t erem dado suas assignatura« a urr;a r eforma constituclona\ que, se .por desgraça, fosse apprnvada tal 
C'omo E'stá, n os faria voltar aos t em·pos sinistros em qu e os soberanos·· 
dispunham da liherdacle e vida de seu s subclitos!' 
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l\lo emtanto, medidas instantemente rec:laI111adas pela conscienc!a n~· 

cicna>!, como a instrucção primaria obrigatoria que, á ultima hora, aceitaram 
a eleição <lo Preside.nte do Congr6sso, a unidade .do direito :processual, do 
direito eleitoral o sigi!lo do voto, e:ementos visceraes para moral isar e 
tornar amada a Republica, são sacrificadas por mesquinhas convenniencia'I 
regionaes, que vão 'POUCO a pouco dissociando a mentalidade do sentiment D 
da unidade patria. , 

,Srs. Deputados, uma re'.forma constituc,ional, .que não seja para melhorar 
as condições sociaes, sob todos os aspectos da viela collectiva é um foment 
de protestos e revoltas ele ruínas e desaggregação deste grande todo, o 
nosso amado Brasil, maravilhoso t•hesouro que o Supremo Juiz elos mrundos 
nos concE1deu em partilha na America, e o qual sacriücando nossas paixõee, 
e e,phemeros interesses egoístas elevemos entrega!-o, para , gloria ele nossa 
J:aça e ,para a formação ele uma elas maiores naciona1i'dades elo p·aneüt, 
unido, grande e forte, aos nossos posteros. (l11f11ito bem ; rnitito bem.) (O 
o;·ador é calorosa1n ente cu1nvrinnentado e abraçcu/,o) . 

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO 

PROPOSTA DE EMENDAS Á CONSTITUIÇÃO FEJl)ERAL 

Continuação da ,p discussão, conjunta ela 1ffoposta ele emendas das 
,emendas á Constituição. 

O Sr. Adolpho Bergamini (*): - Sr. Presidente, o desejo governamen-
tal vai sendo piedosamente atte,ndiclo por alguns collegas da maioria, eviden-
tE'me·nte ,constrangidos pelas contigencias politicas. 

E tanto é ass·im que um assum:pto da mais alta relevancia como este 
é debatido apenas .por aquelles que fonnam n as fileiras da minoria e que 
V. Ex. observará, é assisti elo po·r menos ele meia duzia de Deputa,clos. 

Quem se encontra n 0 reci·nto que :fo.-ma nas <fileiras da maioria? Apen as 
honram-nos com sua assistencia o nobre representante paulista, 'Dr. Her-
culano de Freitas, o Sr. Domingos Barbosa, rep'1·esentante do Maranhão . . . . 

O SR. Azr.:vl'.JJO Lt~u: - ,E membro ela Mesa .' 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - ... e m embro da Mesa, V. Ex. que. nos 

honra com a presidencia elos trabalhos e o nobre collega por Alagôas, Sr. 
Luiz >Silveira. Mais ninguem . 

.o ·SR. BAPTISTA LlYzARDo: - Isto ,demonstra o ,grande interesse que t em 
a maioria, qUE' apoia o GoveTno, na ,passagem c1a reforma ela Constitu'ção! 
E' um vivo ,contraste - '[Jerdôe o orador que intercale este aparte no seu 

(*) - Nfta foi revisto pelo orador. 
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mscurso - con'l o que se p assou no Brasil, em 1891, quandq se votou a 
Constituição e com o que se está passando no GhHe. TETei opportunidade de 
ler desta tribuna in~ormE's sobre as manifestações as mais signi!ficativas, 
das multidões que, naqueEe paiz, foram assistir á reforma da Constitu'.ção. 
l!l no Uruguay - tive a felicidade de lá ·estar - presenciei a multidão na 
praça de Maio, reunida para acompanhar a reforma ·da Consttiuição; entre-
tanto, aqui -é o que V. Ex. estiá vendo. 

O SR. AzEVlDDO ·LIMA: ~ E' a displicencia. 
O SR. BAPTISTA ·LuzARDo: - Displicencia dos membros da maioria, d'à-

quelles que deviam estar mais i·ntE•ressados, porque deram suas assigna-
turas ao .p.rojecto. 

O SR. AzEYEDO LIMA: - E, mais dia, menos dia, essa maioria vai p·ro-
rogar as sessões até a meia noite, para fazer a reforma no escuro, nas trevas. 

O SR. ALBERICO DE MoRAES: - Nesse caso,, trar'°i uma ve1Ja ... 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI : - E' corntristaidor o quadro que contemplamos. 

Existe, q;>orém, o povo brasileiro, ·não só representado pela minoria, que :nilo 
repousa ·um segundo, no cum0primento de seus arduos deveres, como po;· 
ac)UE'lles que, p.resentes, enoh€\111 as nossas galerias, a despeito da lhora 
afüantada em que de·batemos o assumpto. Pouco importa, porém, Sr. P·re-
si!dente, que assim se conduzam aquelles que se acurnr>liciam com o Poder 
Executivo nessa tentativa criminosa contra a nacionalidade brasi'.eira. 

·Sei até que com CJ objetivo de apressar a conversão desse projecto em 
:realidade, ordenaram os dirig~ntes políticos da minha terra que os membros 
da maioria •não se inscrevesse111 .para debater o assumpto na hora apro.priada, 
regimentalmente. a ellb destlnadi:., mas resf:rv1'.ndo-st! par1'. fzel-o ou na 
hora do expdiente,, ou .por meio de serodias declarações de voto. 

Não comprehendo esse açodamento. O proj.ecto em debate deveria ter a 
a .mais liberal discussão ·para provocar o estudo e as suggestões <le todos os 
que dentro ou fóra desta <Casa, ·pudessem contribuir cqm seu contigente de 
saber de experiencia e de .patriotis1Y10, afim .ae se o.p erar uma reforma con-
stitucional que condissesse com as aspirações u.acionaes. 

Debaixo é!e um estado de s.itio sem precedentes em nossa historia, 
pela ·duração que tem tido €' pela extensão territorial que abrange os insti-
tutos juridicos, as sociedade13 scien tificas, os professores das r espectivas 
<>athedras, os jornalistas nas suas bancas de iro.prensa, não se sentem com 
;iberdade necessaria .para ventilarem as questões que vêm no bojo da refor-
ma pretendida. 

O SR. ALBERICO DE MoRAES: - A falta de liberdade m aior é no recinto à:a 
Camara, onde os Deputados ·µão podem. c1isc1:1tir por causa do te!egramma-
·circular. 

o SR. ADOLPHO BERG1AMINi: - ·Em fins de 1890, o simples attentado a 
nm jornal "A Tribuna", pe-rp€'trado quanto reunida a Constituinte, fez vibrar 
a maioria do Congresso, levando os 8rs. Cezar Zama., Santos Pereira, se. 
bastiã o L andulpho Medrado e Custodio de Mello a 'Pt·otestaren-. em ve-
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h emente moção, da qual é opportu no destacar os seguintes trechos: "Se-
melhante facto não constitue sómente um crill1e contra a segurança indi-
' ;idual e da propriedade d& urr, CT...i mais individuas; é uma flagrante violação 
do sacratissimo, direito, inherentE' a toda i;ociedade ·,~iiviliz'ada e mesmc 
niediocremente org_anizada. 

A Uiberdade da imprensa foi ferida de morte, aggravando-se ainda o 
crime, pela ameaça .dLrigiela aos outros jornaes como é publico e notorio. 
A irnprE'nsa, livre de peias, será em todo os tempos e circumstancias o 
melhor auxiliar dos governos que aspiram fazer a f elicidade nacional. 

O Congresso conta que o Governo, .honrando ás instituições que repre-
senta e elevando-se a toda a a ltura de SE'US arduos deveres, saberá punir 
cem todo o rigor da lei não só, os m a,ndatanios, com10 os mandantes do 
attentado pratica\'lo. Ainda mais ; os r epresentante& d.a 'Nação esper am qu1~ 
e poder publico não se descuidará um mom€'nto de toma r todas as medida" 
e .providencias ·precisas .para que, .quer n esta cap-ital, quer em toods os 
pontos da R epublica, jámais se reprodu zam factos identicos, depriment!::s 
da nossa civilização, de nossa indolE• pacifica e ordeira e do r egirnel\ dtmo-. 
oratico inaugurado a 15 ele Novembro do anno ·passado" . 

Apoiaram por escripto es·sá. moção Demei:no Ribeiro, Alcindo Guam;.-
bara, Annibal Falcãt-, Antonio Azeredo, Nilo Peçanha, Antonio Olyntho, 
L.~ite e Oiticica, Ba:rbosa Lin1'!1., 'R.. Oso·rJo. Antâc> de· Fana., Fernande~ 

Simas, Muniz FrE•ire, Carlos Garcíi;,, Frederico ·Serran.o, José Simeãc de 01:-
v&ira, Uchõa Rodrigues, J osé Mariano, Almeida Pernambuco, José Hyg111c.. 
Tavares Bastos, Fleury Curado e França Carvalho. 

Como ·diversificam os t empos hoje o atten.tado não é contra um 
jornal apenas, Sr. Presidente é contra tod&. a imprensa brasileira, garro-
teada, a sphyxiuda .pela ·CE'nsura .policia~ , 

Como tive opportunidade de denunciar á nação atê a critica á vida 
politica pregressa do candidato que se impõe ·por meio das chamadas· forç;a s 
politiCas a n ação bTasileirr.., cornp seu Presiden~e no quaelrlennio futuro, 
não póã& SE'f' feiti> com 111.iHãacle pela impren<>i.. de minha t ena, porque os 
cEonsores pollc1aes, ·cumprindo o.rãens ao alto vedam, terminantemeni:c, 
qualquer artigo nesse sentido, como .ha succedido, entre outros , com o m a-
tutino, "O J ornal", dirigido ·pelo Dr, Assis ChateaubTiand . 

·Tudo aconsE•:haria, ·portanto, que o Presi-ãente da Republica, cumprisse 
a ·p·romessa assumida .perante a Nação, ele n ão tocar no Codigo Politico de 24 
de Feve.reiI·o, dando-lhe os politlcos que estivessem dirigindo os destinos elo 
paiz a mais fiel e com.pie ta execução. 

o SR. L EOPOLDINo DE OLIVEIRA: - Eu, que conheço bem a intolerancia 
dos homens que governam, declarei já da tribuna que nós da minoria , que -
remos a reforma constitucional, mas sob outro Governo capaz de tranqui-
lizar a Nação. 

o SR . ADoLPHo BERGAMIN1T: - E em um outro ambien te, de liberdade . 
No programma de governo, lido no cla:osico banquete politico, o Sr. Ar-
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thm· Bernardes, 'Como patenteei no meu discurso bontem iniciado, declarou 
solemnem ente que não se apresentava ao eleitorado, com idéas revistonistas. 

O SR. L EOPOLDI:N'O nm OLIVEIRA: - Entã.o, ninguem da maioi'ia era r evi-
.sionista . O revisionismo elo Governo veio mais tarde . 

O SR . A.DOLPHo BERGA"-'II:N'I ; - Prometteu que, se, entretanto, o unico po-
der politico competente, o Congresso Nai:!ional, entendesse ele prnver á r e-
-visão, elle não interporia a sua autoridade estranha, não interviria n o as-
-sumpto. 

Não foi isso que S. Ex. fez. Os factos são conhecidos, mas invoco a. 
confissão elo nobre le(Lder da maioria, que., em discurso que se tornou celebre, 
deS'Creveu como os factos se passa1'am, e como se deu a interferel'1cia directa 
do Presidente da Republka . 

o SR . LEOPoLDI:N'o DE OLIVEIRA: - V . Ex . faz muito bem em relembra r 
esse facto que é gravissimo. 

O SR. A.DoLPHO BERGAMI:->/J: - Assevera o Sr . Vianna do Castello : 

" Que a reunião no Cattete servira para motivos de accusação ." 

E ajunta textualmente: 
\ 
! 

"Foram publicas e notorias as reuniões no Cattete . A honrada 
minoria, no intuito de desmerecer ou menoscabar o entendimento que 
só tinha ele nobtje e elevado, dizia que essas reuniões se realizavam 
nos quartos baixos do palacio." 

Pouco importa o comparti.mento onde essas reuniõas se e:ffectivavam; o 
que é certo, é que e!las tinham lugar na séde· do Governo, na casa onde o 
Presidente da Republica exerce toda a sua autoridade, e sob a presiclencia 
desse mesmo cidadão, qpe não se póde, em momento nenhum de sua viela, 
separar das attribuições elevadas decorrentes do cargo . 

Prosegue o nobre leq;der: 

i 
"Nessas re11niões, o Sr . Pre:sidente da Republica despojou-se 

de sua categori;:t, para discutir, simples e singelamente, todas as 
questões aventadas. Não era o Presidente da Republica, não era o 
supremo magistrado quem fa!lava, era um brasileiro in teressado, 
como todos os ç1ue se a:chavam presentes, na solução das questões 
renferetes á r eforma constitu<:ional. " 

Ora, Sr . Presidente , bem vê V. Ex. que não illude a ninguem a asser-
ção de que o Presidente da Republica, quando r eunia em torno de si, Depu-
tados e Senadores de determinadas parcialiddaes políticas, e presidindo a 
t>Sses conciliabulos, orienta.va a proposta ãa r eforma, se pudesse despojar 
inteiramente de sua au1.oridade de supremo magistrado da Nação. 
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o SR. ALBERICO DE MORAES: - Muito bem. 
O SR . ADoLPHo BERGAMINI; - Aquelle que o contrariasse nesse instante 

q ue sorte teria? Os interesses politicos que representava, como n ão viri~ 
a soffr er , conhe'Cida como é a intolerancia do Sr . Arthur Bernardes, por fei-
tio odiento, praticamdo a vingança fria, já, sem que uma leve manifestação 
transmitta, no seu facies singular de apparencia serena uma commoção, 
uma emoção de qualquer especie . ' 

O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEtRA: - AC'Crescente-se a tudo isso a odiosa po-
litica dos governadores, politica que favorece as violencias do Gov0r110 Fe-
deral. 

O SR. AD<lLPHO BERGAMINI : - Entre os que c ompareciam a essas re-
uniões, Sr . Presiliénte, fig ura, como leader do movimento r evisionista, o nos-
so preclaro collega, Sr. Hercula no de Freitas. Tenho, ainda a cantarem nos 
meus ouvidos, as af.firmações desse mesm•) illustre paulista, quando se de-
bateu a questão regimental. .. 

o SR. ALBERICo DE MoRAES; - E' mesmo. 
O SR ADOLPHO BERGAMTh"7: - ... asseverando que não era possivel es-

tabelecerem-se os tramites por que deveria passar o projecto de proposta 
da reforma por via de lei ordinaria, visto como a lei ordinaria implicava a 
interferencia do Executivo, pela sancção ou pelo véto, e a Constituição, cla-
ra e expressamente, afastava esse orgão do Poder Public o, orgão do Go-
verno, de qua lquer interferencia, em tudo que entendesse com a reforma Ja 
Constituição. 

O SR. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA: - Fica maluco quem quizer entender os 
homens da actualidade. (l-lisos . ) 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: Qual interferencia m a ior : a do exercicio 
da attribuição constitucional de vetar ou sanccionar um projecto de lei, pari.. 
regular assumpt o que póde vir um outro Governo, ou a do Presidente da Re-
publica, directamente, r eunindo em torno de si, Deputados e Senadores , e 
agindo com a sua autoridade de 'Suprem o Magistrado da Nação, no sentido 
de seus desejos, de suas aspirações serem convertidos em projecto de pro-
posta de rt:forma? 

o SR . .A.LBERWo DE MoRAEs: - Lembro a V. Ex. que nessas reuniões até 
os votos foram tomados e que algumas questões em que n ã o se apurou maio-
ria visivel de votos, fora m adiaidas para de pois . 

o SR. AOOLPHO BERGAMINI : - Ha mais: para que não fugissem á memo-
Tia quaes os nomes daquelles que haviam acudido ao appello, distinguindo-os 
rtos que não lhe houvessem dado attenção, instituio-se um livro de p·resença, 
cujas assignaturas eram colhidas para o a,j uste posterior das contas . 

o ,SR. ALBERICO DE ·MoP..AES: Não penso como V. E x . Talvez fosse para 
verificar o quorwm. 

o SR. ADOLPHO 13ERGAJ\IIfüJI: - Póde objectar -se á minha arguição, que no 
programma de Governo elo Sr. Arthur Bernardes, estâ consignado que a re-
.forma constitucional era uma questão aberta. Bem sei que se en'Contra, 
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nesse documento, tal affirmação, e vou explicar porque. Antes,· porém, a . 
plataforma diz: "O historico do programma da convenção com que fui apre-
sentado ao, suffragio da Nação não me consente realmente a attitude hostil 
a. um movimento rev!sionisla quaesquer que sejam as minhas convicções 
i:.obre a materia." 

Documento político, objectivando, prin'Cipalmente, fazer proselitismo, n ã:.>-
era habil ao candidato, extremar a questão. Sua opinião já estava dada no 
enunciado: "não me apresento ao eleitorado com idéas de revisão da Con-
stiuição". 

Era, porém, conveniente, não desagradar de todo á outra corrente que,. 
em torno do grande Ruy Barbosa, almejava a reforma. Eis porque, Sr. Pre-
sidente, o ~Sr. Arthur Bernardes inscreveu na sua plataforma esse trecho: 

"Se, com effeito, na redaicção do manifesto se havia inclui do a de'Clara-
ção de ser inopportuna .e inconveniente a revisão constitucional, e se tal de-
claração se eliminou sem protesto algum para attender á reclamação de va.-
rios convencionaes, francamente revisionistas, que o subscreveram, claro estã 
que, para os 'Compromissos politicos do quadriennio, a questão da revisão 
é questão aberta." 

A questão da revisão é uma questão aberta para que effeitos? Para efi-
feitos dos compromissos politicos. Não comportam sopl)ismas os trechos que 
venho analysando. 

Este !final era, principalmente, como disse, dirigido ao grande Ruy Bar-
bosa e seus discípulos, qu~ queriam realmente, ou preferiam realmente um 
candidato que attendesse aos grandes desejos do mestre. O proprio Ruy es-
tava francamente desgostoso; queria afastar-se, por completo, da contenda . 
não se inclinava .pa.ra o capdidato que se tornou victorioso. 

Tenho um depoimento insuspeito, que contêm, inclusive, uma, carta au-
tographa do grande mestrei, o immortal Ruy Barbosa. 

Um jornalista dos maijil intel!igentes eJ dotado da mais solida cultura, foi 
entrevistal-o em 1921. E •poje, Sr. Presidente, temos o resultado dessa pa-
lestra no formoso livro ill'

1
titulado "Meu libello", do grande e extraordinario 

plumitivo Mario Rodiiguei;. 
Assim, reproduz elle a palestra com Ruy Barbosa: 
'"Quando, em começo de 1921, se agitou a successão presidencial, o 001:-

reio da Manhã visava a c;i.ndidatura de Ruy Barbosa para ser opposta á do 
Sr. Arthur Bernardes, indicado pela maioria das forças políticas desde a es-
colha do Sr. Epitacio !Pei:jsõa, então eleito por não convir ao Presidente de 
Minais, na época, o posto que a nossa desventura commetteu ao f!agello da 
prophecia de iPedro Lessa. 

Mais um tributo da nossa estima prestavarnos ao chefe civilista. . . Tal 
qual da outra feita, era eu o porta-voz das confabulações entre o Correio· e· 
Ruy. Ap:proximei-me dei!<; muitas occasiões e trocá:mos idéas, repetidamen-
te. Devo a'Ccentuar que, naquelle instante, a Juta não lhe so'l'.'ria, ao mes-
tre. O desfecho do caso 'bl!-hia no (a volta do Sr. J . J . Seabra ao Governo do-
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Estado, apezar dos esforços de Ruy para o impedir) arrancara-lhe, subli-
nhava com azed>Ume, as ultimas esperanças. Dahi a sua retirada da vida pu-
.blica, em acto solemne. Acabara verificando em definitivo que este paiz nào 
o queria! Ficaria onde estava, junto aos seus livros, á espera da morte! 

Insistiam, porém, os elementos que lhe predilegeram ou disputavam o 
nome, julgade indispensavel em qualquer hypothese, senão como candidato, 
pelo menos como chefe da camparuha . Nilo, ao se separar da candidatura 
Bernardes, o assediara, tentando ajustar o revisionismo dÓ inveterado re-
visionista ao anti-revisionismo, ainda irreductivel, do situacionismo gaucho. 
Nesse ponto, a conciliação mostrava-se impossível, mas impossível não foi 
o namoro Ruy-Hermes. 

Uma tarde, em um domingo, o ultimo de Abril, visHei a minha divin-
dade (assim o idolatrava), no palacete da rua São Clemente. Ruy passeava 
no parque. Recebeu-me com a ternura de seinpre. Nas suas conversas con1-
migo, elle forcejava por diminuir o seu pequenino vulto avergado e a palavra 
espontava-lhe, irrompendo das cortinas brancas do bigode, não com a auto-
ridade pontifical dos seu s combates, mas com. uma suavidade frateTna; pu-
nha-'lhe a gosto na minha confusão de col1egial atrapalha<lo. E eu m e jul-
gava ao -lado de um irmão m·ais velho ou de um velho camarada, cuja intimi-
dade nos irmanasse. A di~ferença vinha apenas de q·ue a mocidade não 
me pertencia, a mim, mas a elle; mais moço do que eu, sem duvida , o ve-
lho Ruy continuava a . erguer a amphora de ouro, em ·que os deusos helle-
nicos abeberavarn. 

Lembrei-lhe uma entrevista que p·rornettera ao Oorrefo. A nação !I)re-
cizava da sua palavra de novo. Nesse momento, contou-me que um nume-
roso grupo de officia;es, o General J'oaquim I gnacio á vanguarda, lhe solicita-
ra uma audiencia. Esse encontro deveria realizar-se dentro em poucos 
dias. Logo que o visitassem os militares, me daria a .entrevista. 

Pensava-se, cá !fõra, em uma chapa em que o chefe civilista de 1908, se 
ligasse ao seu oppositor, associando-se as duas correntes para uma obra de 
reformas decisivas, a alma civil do paiz a.uxi:liada, nos seus amceios, pela 
força. Que lhe parecia essa fórmula? 

Ruy - Deus me 1U.umine a memoria! - Ruy objectou: 
"'.Deixemo-nos de illusões... Contra o dos politicos, só vejo um candi-

dato, o das classes armadas. .Aihi está o Hermes . . . Nada de tem'.Peros . " 
ID11€ sorrio, andámos sob as arvores amigas algum tempo e eu me des-

pedi. 
A 20 de Jli.Laio, W.sitaram o chefe civiHsta, em casa, aquelles ofificiaes. 

Procurairam-no â noite. Ex·puzeram o seu prograITllna,, Ruy inteirou-se das 
])Ossibilidades da situação. 

A 21, pela man.hã, eu lhe batia ã porta. Ia cobrar a entrevista. EHe me 
acolhera em p1ena intimidade. Não desejava fallar. Mas i!'aillou. Fallou, en-
eolhido em uma cadeira, enfronhado no seu chambre de lã ro.arron-claro, 
uma perna estendida sob.re a mesinha q'lle nos separava. 
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"Meio seculo de esforços liberaes, trabalha ndo e soffrendo. .. eis a m1-
nha vida. Em v erdade, o outro regímen me permittio victorias, que levaram 
a bom termo varias causas p·ublicas. Este não m'as permitte. Ha trinta 
annos, multipiico-me em vigilias para que o paíz volte á lei e se harmo~ 
nize com o espírito da democracia - não esta m entira. Sabe a nação que, 
denunciadas as falhas do nosso systema constitucional, eu o principal autor 
da Carta de 24 de Fevereiro, tenho estourado os pulmões para lhe mostrar, 
.a ella, a necessidade de corrigir o estat uto mal provado. Vãs tentativas, 
clamores vãos! ... Cansei. A' voz leal do constructor que, havendo cogitado 
nos albores da Republica de· lhe assegurar, a esta, moldes seguros, em uma 
lei organica onde se consubstanciasse todo o nosso lib,eralismo, a pontava, 
depois, as malhas descozidas ou rõtas, da sua propria obra, se oppõem, sem-
pre, os interesses da politi12alha . Clamo no deserto. Cansei. . . Nem a idade 
nem· a saude, nem a paJCiencia, me permittem mais o a.fan inutil e inglorio 
de prégar verdades para os peixes, emq ua nto os homens c er ram os ouvidos 
a tudo quanto lhes digo ou lhes aconselho. 

Trata-se, agora, ·da escolha de candidatos ao futuro Governo da Repu-
blica. A' candida tura do a c tual Presidente de Minas, a ceita p ela quasi una-
nimidade dos Governadores, se procura con trapôr a ele alguem que traduza o 
ponto de vista antagoni1:io dos politicos desavindos. Em desfavor do Dr. Ar-
thur Bernardes, pessoalmente, não tenho o que allegar . A.>f:firmam-me que 
elle exercita no Estado uma presidencia satisfatoria . Que adversa rio, sahi-· 
do dos ba.stidores da mes~'ª politica ou ele uma política dos mesmos pro-
cessos, o enfrentará no plei to ? . .. Mais do que nunca , a os me us olhos, o 
de que precizamos, nãJo é o jogo de competições m esquinhas, o dissidio em 
torno de individuos; o de que preciza mos é a reforma do systema, nos to-
picos fallidos. Ora, o candidato official não nos pr omette a revisão, e aquel-
les que lhe entravam as ILSPirações conhecidas, afastam-me, a mim, preli-
minarmente, pelo meu revisionismo. Como se explica ria que eu renuncias-
se ás minhas idéas, aos qictames da minha consciencia, ás minhas convi-
cções de observador dos factos, de um lado ou de outro, para continuar a 
ver esta democra1:iia false<j.da, sem laços de defesa, sem r esist encia, e sem 
ordem? 

Velho, combalido, :verante Deus, affirmo que só não offereci ao serviço 
da minha pa tria o que não cabia , em absoluto, nas minhas energias contin-
gentes ... 

Já não me r·esta o q~e lhe dar. Protejam-na os fortes, se dispõem de 
animo ef,fusivo e deliberaçã o v eraz á faina salvadora, a unica di·gna dos sin-
.cero:;: amigos da R~publica. A um ca-nfü.dato revi9io11ista, fosse quem fosse, 
nasciião que fosse .a:a politiCfL, eu :hypothecaria o meu apoio. Mas ninguem, por 
ahi, transige. A polit ical'ha que tranformou o paiz nesta belleza nutre o feti-
chismo constitucional. Não lhe toquem no orago, no amuleto que a imrnuniza 
dos castigos dos seus crimes. Pois, dest' a rte, as classes armadas, a .cujos im-
pulsos deve o Brasil sinão IL iniciativa, de certo o sello de exito de suas grau-
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d9s conquistas m•oraes, uma a wna , desde a alvo.rada da Independenda, as 
dru;~es armadas <façam o movimento. Os soldados que se esquivaram á ca-
ptura dos escravos ·de Cuba.tão, e,mpr~hendnra1n a renovação do ,progrlJ,mma, 
theor!co, dem-0cratico e generoso de 89 . Nã:o ha governo civil que se a dvirta. 
<la grandeza de tão notavel e indeclinavel tarefa, que o tornaria benemerito, 
Saiam a ::arrlPO os homens que pagarão amanhã a preço de san gue os resul-
tado.s deste descalaibr-0 . 

Estou á •borda <la sepultura. . . Realizem os moços o que não consegui s0-
nhando e amarg·urando meio seculo ... " 

i 
E is ahi, .Sr. Presidente, a -palavra de H.uy Barbo:::a, quanto ás candidatu-

ras ,presidenciaes. Elle não daria a sua annueiw ia a. ·uma can cliclatura . ci)-'e 

não trouxesse no seu programnna a revisão constitucional. 
"OFa, ó ca.ndidato offi.cial não nos l[}rom.ette l;J. revisão". dis::,e textua.lmen-. 

te Ruy . "A um candidato r evisionista - a,talha mais adean te - fosse que·rn, 
fos:::e, 'Ilascido da T,>Oliüca, eu hypothecar la o meu a poio . " 

Era habil, era .p.oUtico c-onciliarem-se as ·cousas de .modo a >wenar com a . 
possibilidade -de uma revisft.o a R.u:y Barbosa e se11s adeptos. 

Por .isso, e sóm ente por isso, é que o :Sr . Ar•tl1u.r Bernardes, na sua. pl::i-: 
ta fcrma de gO'Verno, -depois de decla.rar que não se a1presen tava a o -eleitorado 
c01-ri. idéa,s revisjo.nistas, accrescentou que, em to.do o c3JSo, para os compro-
m,isso9 'POliticos do _q.uatriennio, a questã-o da revisão era u ma questão aher>ta. 
1l:m ·verdade, porém, elle não dese java a revisão, Fazia po r essa fórma um, 
simples .convite a Ruy. 

O Brasil soffreu, depois, o golpe rude de perder 'º seu vulto m ais notavel. 
Não havia mais 1IDOtivo procedente que levasse o Presidente da R epubliC!L e 
ins:stir na r-evisão. Entretanto, em 1924, depois de ter .passado por aqui. 
uma. commissão <le financistas inglezes, e de haver <leixado nas mãios do 
Presidente da R epublica, seu relatorio, avaramente escondido até após a 
abw-tµra do 'Congresso, a i>pareceu o Sr. Arthur Bernardes, oomo ,paladino da 
!l'ef01-ma. constit ucional, querendo-a a toda ;pressa, impondo ao eon15resso nor-
mas l!'egimentaes que fü.ffi cultassem a i>hase da discussão <la p roposta, mas 
que facilitassem a votação definitiva. 

As~im é, Sr . Presidente, que se sugeitou o deputado á con::iicão inferior 
de nã0 poder apresentar uma simples emenda de r eda-cção; obrigou-o a obter 
o numero ruvultado de 53 assignaturas antes de offerecer ao projeoto uma 
emenda singela. 

<JT.ze Estados, pelas suas representações nesta Casa - mai s de meta de 
do Brasil, portanto - não ·pode.m off.erecer uma simples emenda, emquanto 
tres ourtros Estados, p elas respectivas bancauas, deliberam d.eElnitiva e su-
periormente approvando o quanto se ihaja debatido nesta Casa. T res Esta -· 
dos, digo mal; são mais do que suficientes, sobram votos, a inda. Basta, para 
verlfical-o, que -qual_quer collega somme es ba ncadas de Min as, 1Sio Paúio .e 
Bahi8 . . . 
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Até essa m-onstruosida de fo i sancciona.:ia pela. Ca mara, e mantida, Sr . 
:Presidente, mesmo depois do Senado ter adop~aJo um Hegimento segundo o 
q;ial qualquer ·Senador, isoladamente, pôde of.ferecer e.roendas, ficando, assim" 
o Dep~ tado, em situação 1.1:n·ior ao Senad0r, contra os preceitos constitu-
ckn:tes. 

O SH . J\J.BERICO DE MoP.AE,; : - Ou. a Camar,;. está com o art. 90 da ConsU- . 
tuiçiio, ou o Senado, .porque o& :q~imer~'Js .;;..º differentes. 

O SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - Allegou o no'bre leader da maioria que com 
o :n:i:ito de desmerecer ou m;ia~s~al>ar o emenà'.rn entu havi fo entre alguns, 
De:putados e a lguns Senadores com o Presidente da R epu,Jlica e sob a 1J;>resi-
d~·ncia def'lte, no sentido de org-<11izar a propo~ta de r.,~ or ma, ~ila.màramos a 
essas nuniões - conciliabulo~ ·:landes.Unos . Para. h()."ll't~ d ·li> m ('Us n1ibres: 
co: legas àa JYJ.a'oria devo dizer, Sr. Pre,,1Jc,:1:e. oue 'J.·!e:n ae classificou assim 
não fr.:r.<Js n63 sómente; quic~ t~airnn1 JS segu1.-10 e i;.-J'1rt-!t•J emittido por no-· 
bre eollega que, fazendo parte da mai-oria embora, não se dobra a todas as. 
imposições do alto. 

Tenho em mãos a entrevista concedida pelo meu querido amigo, em! 
m:mte J)e,pu.tado Sá Filho, e estampada no ves,pertino A. Noite de 25 de maJ.o 
<'leste anno. E' S. Ex. quem, favoravel á r eforma ·constitucional, não esta. 
m::i.s .qualquer uma, por que <'! francamente revisionista, IJarlame.ntarista, ll!la, 
destes termos: "E' pena que obra tão vasta e tão nacfonal esteja sendo ob-
iectu de elaboração clandestp:na. O projecto de reforma deveria ser feito p ela· 
Na~ão 1inteira, C<Jm a collaboraçã.o de todas as opiniões através de um · anl!Plo 
inquerito nacional, eim um ambiente saturado de liberdade. Assim, esse an · 
te-'Projecto poderia ser preparado por uma commissão de grandes juristas e 
politicos ... " 

E rematava: 
"E assim se faria a Republica nova, digna do Brasil". 
Tod·os os homens inder:iendentes, independentes IJ;>Or <feitio, e que .possam 

exer.~er essa independencia, manifestal-a livremente, affrontandó as u>éia.9 · 
parti darias, não usarão de f)Utro ci:ualificativo. Essa organização de ,proposta, 
evidentemente, foi tramita<l,a !clandestinamente. 

Sr. Presidente, insisto em dizer que sõ ache.i uma ex<plica~ão para a rr.11,·• 
dança de directriz d>0 Presidente Artlhur Bernardes . 

Conforme provei eom o depoimento de S. Ex. exarado em documento es-
cripto, S. Ex. nã.o era revisionist a . Dei os motivos iPOr que apparece nesse 
;Progra.mma a aiffirmaçã o ·de que a revisão era uma questão aberta: isso re-
p reio:enta:va um méro cirna11ariz ás hostes de Ruy Barbosa. 

E' possivel, Sr. PresidlJn te, que factos posteriores tenhaim vindo robu-~ 

tecer o desejo do Presl.aent~ da R epublica, em provocar a refor.ma âa OOn111·1-· 
tru~ão . Mas a idéa detern+inante deste seu primeiro impulso foi, não tenho 
duvida alguma, a im.posiçifo britannica. Ha discurso m eu, proferido o annô 
passado, no qual fiz a prova da veracidade desta af·firmativa. 
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A Commissão ·r>resid.ic1a por Lord Montagil partiu do Brasil a 4 de Maiw 
·de 1924, deixando em rnãios do Presidente o seu rrla,torlo . .Sú em junho 6 qU·J 

-tSse documento foi conhecido; mas a imprensa, que por essa s e outras rasões , 
se:mpre desgosta o Governo, c1av2" a not.i-cia vela da, segumdo a qual os finan-
··Ci.stas de Londres exigiam nas conclusões do seu trahalho a nomeação de .urna 
·commissão pitrt:orescamente chamada "dos Guedes " , a dfanlnuiçfio da s auuú-
nomias estaduaes, e para isso era ne cessario fa zer a reforma da C'o"nstituição . 
. C.Jucriam instituir o tr\:bunal das estracla,s tte ferro, .-::ontrolanuo a, acção <lo; 
,J<Jstados, irn,p'Ondo, :portanto, a modificação da nossa carta .poliHca, afim de 
.serem e aÜendi.dos os desejos des ta m esma Co;mmissão. Qu eria ella ainda ,que 
.n ão se votasse nenhuma despeza em que na mesma le], se aut oriza sse a 
creação de rec.eita para custear a mesma despeza. 

O Presiderite guardou ei;se õocumt:oto, {Yerfilhc».l e.s9a, l<léa na s ua men-
.sagf-m de 3 de Maio, para rtp.parerer ao publico como ic1éa pr·o!P1·ia, ficando, 
pore~n. desmoralizado quando, em Junho, o r eJatoriu veiu á publicid!J.c1e, 

L;. esse relatorlo, e, ·com efü'.eito, lá está, en. clous r>ontos capitaes, a exi-
_g't. ! .. cia üa reforma da nossa constituição, sendo que e1n um delles, qua11clo 
.trata dos tribunaes das estradas ele ferro, u ingle·z diz claramente : "Para l'!SO 
·não prescindiremos da reforma da Cor,istituição." 

H<>. mais: o Pres~dente da Republica tomou o com.µromisso de .µugna1 
.por todos os meios ao seu alcance, no sentido de transformar· em realida de os 
d.csejos da referida comrnissã0. Por meio de uma carta, na qua l o ·secr etario 
<las Finanças, Sr. •Sam:paio Vida l, fallava no nome do Presidente da Repu-
blica., foi as.sumido es·sé compromisso, µublica do, si não m e f a lha a memoria, 
·-np dia 7 de Junho de 1924 . Essa carta consta do discurso, a que me referi. 
·P'Yf mim airoferido neata .Ca.sa, o anno a;>assado. 

Dahi em -doante, toda a activic1ade do Presidente foi no sentido de exi-
·glr-nos a reforma da C'ons tituição. E ' possi vel q·u e ou tros ractos tenham 
dmentacfo essa idéa, ·po.rém, lnlclalrnt:ntü, ella decorreu da imposiçfLo dos 
1nglezes , 

o SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Então a missã çi britannica é que fez o 
PrPslàEcnte da Rpublica revisionista? 

o SH . ADOLPHo BElRGAMINI: - Estou provando isso . 
O SR. LEoPoDINo DE üLVIEIRA ' - Qual teria sic1C' m objectiYc da missão brl-

tarmica? 
O SR. AzElVEDO LIMA. - Obter da parte do Governo brasileiro co.ncess él<J 1 

·e fa vores qut> permittissem aos capitaee britannicoi\ grandes ,prov entos e 
.. elevados agios. Unicamente isso. 

O SR. ADoLPHO Bil'RGAMINI: A Missão veio exa minar as nossas -condi-
·çõ~s economicas e , financeiras, p'l:"eac.rever, norma~ clUt' si fo~s&rr. ·seguida3, 
~)odi;riam perm.ittir o levantamento de ca11i;;aea . 

o SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - E o Presidente da R epubl!C2. b ras ileira 
:favorecia esses planos dos lngJ.ezes ! 
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e .SR. ADoLPHo BERGAl11:I?:'I : -'- Tom<Ju o compr01ni-sso, por carta escripta, 
em f'eu nome, pelo 1\'l;inistro das Finanças, !Sr. Sa:mpaia Vicilal, endereça,da a 
L orQ. Mo:ratagu, e iI>Ublicada . LI eata carta da tri1:iu:raa e consta de um discurso 
meu 

0 •Sft. LEOPO·LDINo DE OLIVEIRA: - E assim procedendo, o Presidente con-
sul~ os interesses do p<YVo !bTasileiro? 

o Sn. ADoLPHO BERGAMINI: - Tenho para mim que não. 
O 1SR. LEorow1No DE OLIVEIRA: - Estará então o !Presidente de accõrdo 

ou a{PQia;do pela opinião nacional? 
o <SR. AOOLPHO BERGAMINI: - Não é possível. 
!Sr. iPresidente, vencendo todos os tropeços, todos os clamores, todos. os 

conselihos, chega-nos, afina;l, a [proposta da reforma. \Foi eleita uma Com-
missão para ~he dar varecer. 

Antes, poriém., de tratar dessa questão, examinemos como oheg<l'U esse 
prqjecto ã Mesa. 

ISaibe ;v. Ex. e não ignora a Camara, que qua1quer projecto, p.0i: mais 
ordii;tarío que seda, reconhecendo de utilidade pub'Uca. . um clu.b carnav.alesco, 
vem precedido de consideranda, antecede a resolu ção da Camwa uma ex-
posição de motivos, uma e:xiplicação. 

!Pobresin11a, esta refQ€ma veiu miseravelmente até á Mesa ... 
'º rSR. AzEVElDO LIMA: - .Escoteiro. 

O SR . .A,DoLPHO BERGAMI~I: - ... sem o arri.JTuo de uma ex:plieação, sem· 
dua~ linJ;ias que dessem á 1'jação, ou fi~gissem da,ir os verdadei-ros r>ropositos,. 
os v.erda,deiros intuitos do.s consti<tui:rates, a Commissão eleita achou •1e bom 
aviso deba:ter o assumrpto em uma casa partioular, reservando á Camara 
apenas a co·media de levantar o velaria para se vroceder a assignatura do 
parecer resultante. dos debates !feridos fóra elo edif1cio proprio. 

O tSR. LEOPOLDINO·· DEJ O'LIVIJlIRA: - rC0Illfor•1ne confissão do leader da 
maie>ria. 

O. S.R. AooLPHO BEP.GAIIHNI: - E' o leader da maioria quem confessa. 

" Trazida para íl- Camara a reforma constitucional, apresentanc1o 
o 1Jr.ojecto, reuniu-s~ a Commissão, e foi o Sr. Herculano de Freitas· 
designado iR.elator. Como j\á era sabido deste as reuniões de enten-
dimento, havida s antes no Ca ttete, davam-se discordancias sobr0' 
este ou aq:uel'le ,ponto, o que era natural, pelo que o rSr. ·Herculano 
de Freitas, me alvitrou que, :;oendo Relato" da. Ce>mmissão e não indo-
relatar as suas opi,1iões ·pro:prias sohre a refor~ constituci-onai se-
ria da maxima oonveniencia uma reunião dos mem·bros dessa mesma 
Commissão, afim de que a exemplo do que se fizera n as r eun_iões 
do Ca.ttete, IS. Ex. tornasse uma média das oµiniões e pudesse con-
·cretisar o pensan~ento vencedor n o seio da Com1nissão". 
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iM:as, Sr. P ·residente, para q;ue servem essas reuniões que se fazem aqui· 
no edifieio da Camara, das .comrrnissões technicas? Não é precisamente 1para 
isso que se t oi fazer na casa •i>arti.cular do Sr. Herculano de Freitas? 

{), !SR. LEJOP0LDINO DEJ IÜLIVEIRA: - V. Ex·. tem razão; essa reunião n ã o 
tem ex;plicação. 

O iSR . .AooLPHO B!ilRGAMINI: - Essas reuniões sã.o feitas no edificio da Ca.-
mea:a na defesa dos interesses e dos dkeitos dos demais Deputados, e para 
se estaibelecer uma miédia das opiniões. Essas t'euniões são feitas determi-
nada.mente •pelo nosso Regimento e pelo regulamento da Secretaria, que é 
anne~o daquelle dentFo. do edifício proprio para que cada Deputado, aquelles 
que não compartHlharem dos ·conciMaib.ulos, m as que estão no dever de des--
eJ:IllPe.ruhar sua missão com toda liberdade, possam com~}arecer a essas reu-
niooa, tomar- dellas conhecimento, ouvir os deba tes, pedil• a palavra e discu-
Ur, suggeirir idéas e ap.resentar emendas. 

íStu.ippr1miu-se toda esta parte imp.ortall'Hssima, e, 1'oi com este o,bjectivo· 
e cozn este escopo q·ue a reunião teve lugar fóra do recinto proprio, i:'óra. 
do edifi-cio da iCamara dos 1srs. Deputados. 

IO ISn . .A.LsEJmco DEJ l\'tonAms: - Longe dos olhares do p1u•blico e da imipren-
sa, não .havendo 1por isso uma unica aicta l(;J'.Ue (liga. o qu•e se passou na ireu-· 
nião dos vencedores e vencidos na Commissão dos Vinte e l!Jm. 

O •SR . . LEOPOLDINO 010 OLIVEIRA: - '.Pa rece ique as éleliiberações mais i:mpor-
ta,ntes foram tomadas na casa do 'Sr. Herculano de !Freitas. 

0 SR. ALBERIC0 DE MORAruS : - Daclo o facto de se r eunir essa C-01nmissão 
em casa particular, imagine-se o grande constrangin1ento que tivera1n os, 
deme,is me·mbros nesta reunião na casa de IS . \Ex. 

O .SR. AIDoLPHO BmnGAMrNr: - O nobre leacler disse ainda: 

"Foi por isso que se deu a reunião cios m embros da Commissão dos 
Vinte e Um n a residencia do 'Sr. Herculano de Freitas, designada 
ipor IS. \Ex. mesmo. !Não foi clandestina, e não foi por.que só a 
ella lhouv.essem co1nparecid·o os n~embros da Commissão . Era uma 
assembléa exclusivamente sua ~·ara tratar de assu,mptos so!J:>re os 
quaes só a Commissão ia delib.erar ... " 

! 
Sim, só a Commissão ia deliberar; só :i. Commissão deliberaria se se 

houvesse reunido no .Jugar proprio; m·as o oebate, a fiscalizaç.ão, o controle, 
a emenda, as sug.gest ões poderiam partir de .quailqu-er Deputado, e a füvul·· 
gação era do de.ver dos membros da. imp.rensa, ;po.r.qoue a ipublici·filad'e tê iillhe-
rente ao• nosso regimen, não devemos supprimil-a nunca, porque só se air-
receia.m da IP'Ublicidade os criminosos, os .governos que precisam esconder as 
mazellas que prati:ca. 

Surge o parecer, Sr. Presidente, e os votos discor.dantes foram supprt-· 
midos inteiramente. No pairecer, ainda ~onsoante o avulso, que se ifez.? Sup-
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:primiu-se a declaração de que ·um Deputado, em maiterla -Oe consciencia, iha-
"Via assignado ipor deJ.egação. !Mas, ,sr. P.residente, veja V. Ex. como deser-
t-0u da intelligencia de nossos collegas a serenidade. Os homens da. mais alta 
Tespeitaibilidade, da mais alta responsrubfüdade no assumpto acham questão 
de nonada a tra.ns.i:erencia do exercicio do m:anclato, acreditam ser possível 
um Deputado O[>inar por intermedio de um seu . collega, 

O :SR. ALl!EJRIOO DE MORAEJS: - E um Deputado que faz parte da Comrnls-
.são da Revisão Consti'tll!cional. 

O Su. ADOLPHO BERGAMINI: - Tud-0 isto si<gnifica, Sr. :Presidente, ausen-
.cia completa de serenidade . Estão premidos a;>elo desejo omnipotente do ,pouer 
·e todo açoclamento se faz necessario. E mais uma prova teremos, dentro de 
poucas horas, talvez, q·uando soubermos que nesta acti'vidade :parlamentar 
vae realizar-se o que nunca se deu na constituinte de 1891; terá a Camara 
·de funccionar atê nos dias de guarda, até nos domingos. 

O SR. ALBERIOO DE MoRAES: - .Si se fizler isso será em homenagem ás 
·emendas religiosas. 

O SR. ADOLPHO BEROAM1INI: - Mas, o tempo urge e entremos na analyse 
·do pat·ecer e e·m um ligeiro estudo ·das emendas. 

O Parecer, rsr. Presidente, com,~ça a;ffi.rmando uma verdade: a vaiclad.e 
.(los homens IPÕde a;>•retender a perpetuidade das leis; as contingenci:as da vilda 
·social demonstrrum a real instabilidade dellas. 

De pleno accôrdo com a affirmação, eu perguntavia: quaes as cont!n-
.gencias da vida social que obirlgaram a reforma da Constituição, na mór parte 
.dos dispositivos a que se ref~rem as emendas? 

Ousaria ·perguntar, Sr. iP1residente, quaes as cuntingencias da vida social 
-e ·politica que determinaram a emenda numero 7? 

Reza ella: "Independent,e de convocação, a 3 de Maio, reunir-se-á, an-
'!lualmente, o Co'ngresso, na Capüal Federal, ou em caso de imposs1'bilidade 
absoluta, verificada pelas M,esas de ambas as Gamaras, no luga r que alias 
·COnjnintamente desigmarem; \l funccio·nará .quatro mezes do dia da abertura, 
podendo ser convocadas extri,wrdinaria:mente e pro.rogadas ou adiadas as suas 
·sessões." 

Que factos occor::-eram na nossa :vida social e politica que ten>ham de-
monstrado, senão a necessidµ,de, pe'1o menos a ·conveniencia de se armarem 
as Mesas das duas Casas dp CongreS.so da faculdade da reunião do Parla-
mento Brasileiro em um outrio local fóra da Capital da Republica? 

O SR. ALsEJRrco DE MoRAm>: - V . . Ex. dê licenç:a .que eu res.p.oncla. Acre-
·dito que essa emenda tem a sua razão de ser ; p enso que o Congresso deve 
f.unccionar longe do Ch'efe õ,o Executivo vara ter mais independencia. 

O >SR. ADOLPHO BElRGAMI1\lr: - iSr. Presidente, se o C'ongresso funcciona 
na Capital da iRep.uiblica, se os governantes se atemorizarem com os movi-
mentos revoluc!onarlos e ad\nitt!rem a possibiiidade delles avultarem de tal 
;modo que obrigruem a. muda;flç.a. da séde do Governo ou a mudança da séde 
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da CapitaJ, nfuJ é necessario retocar a Constituição, por.que para onde f ôr 
transferida a Capital da Re1:i-UJblica, para lá irá taimbem o Congr"esso acom-
panlhando os demais poderes. 

Assim como está a ·emenda, ·pe.rece possi:vel o dispara te do Congresso 
funccionar em h1gar differente · daquelle onde se encontrem os demais po-
deres, 0'11 seja na s~de do Governo da R<l\pubiica. 

O ISR. LEOPOLDINo DE OLIVEJIRA: - E' exactaimente essa a conclusão que se 
tira do texto da emenda. Do contrario, não seria necessario redigil-a desta 
maneira: · onde estivesse a Capital, aJhi estariam todos os poderes. 

O &R. ADoLPHo .BEJRGAMrNr: - Imaginemos que o ·congresso Nacional -
é uma simples conjectura, mas a nossa historia já registra um facto unico 
'- esteja em divergencia com o CF'residente da Repwblica, em op.posição !fran-
ca, e, para embaraçar ainda mais os negocios prublicos, resolvam as duas 
Mesas - e attenda V. Ex., ISir. Presidente, a que o dlssidio .p6'de v1r depois 
das !Mesas eleitas e, em rigor, não constttuirem mais o reflexo da maioria, 
iwrlém, ;porfiem os memlbros das IM:esas em nãio renunciar, emJbora tencfo 
perdido a confiança da maioria - imaginemos, dizia, que as druas Mesas, 
e.m comiunto, deliberem o frunccionamento do Congresso em outro vonto do 
t.erritocio nacional. 

o •SR. l:.llloPoLDINO DE OLIVEIRA: . - Então, a emenda é uma ameaça taIIl-
bem, ·um perigo. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Que grav;idade ;pôde daJhi decorrer? 
E sl •a mruioria cont1nua;r n;a séde do Governo, terá, naturaJmoote, de 

usar de uma reaJcção, qual a de eleger novas Mesas, e haverá então duali-
dade do Congresso .iNaciona;l. 

o SR. AZElVlllDO . LIMA: - Du.aLidade criãio : dupllicidade. 
O Sn. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Si se veriHcar a .hy.pothese que o ora-

dor •aventa sucooderã não sabemmos, então, qual o Congresso Iegiitimro; aquel-
10 onde está a ma;iorila dos Deputados e Senad'ores ou aquefüi onde estão 
as Miesas. 

O rSR. ADoLPHo BElRGAMIN:i: - Desejarâa que me in!formassem os saibios 
da escriptm:a constiitucionail •quaes as- C'ontingencias da vida socnwl que a.cone 
sellharam a emenda ·8: ":Salvo para abrâr e enceT<rar a sessão legislativa e 
apurar a eleição do Presidente ou Vfoe-Pres-i·dente da Repub'1ica . ou dar-·lJh.es 
posse, a Camara e o ·Semado trabalharão separadamente, e, quando o oon-
trario se não resolver, em ·sessões publica;s. As deliberações serão tomadas 
por ma:iloria de votos, prese·nte em ca.da uma das Camaras mais d e m etade 
de seus . me'IIlbros" . 

· A nossa 'J)lra,tica dnvairiavel tem sido essa das duas Oasas do Congresso 
apurarem a eleição conjuntamente, •reund'1."em-se conduntamente pa;ra a possa 
do Premdente da Re;publica sem que íhouvesse necessMade alguma de serem 
abalados os fundamentos da Coil!Stituição, 'de ·s·e alarrnaJr o 'Brasi!J. 1in<tedro 
com a perspectiva de ruma ref.orina constitucional, aipenas para crystalizar 
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em texto escripto e que se faz sem nenh'lll'.lla perturibação, tranq·Uilia e placi-
damente, desde os pr'.meiros dias da Republlica. 

Outra emenda que !Parece á primeira vista ter-se tor1nado necessaria, 
em vJTtude da evolução do nosso Direito, é a de n. 22·. Manda accrescentar 
á competencia do Congresso a de legislar sobre o tra'balho. 

Mas, !Sr. Pres~delllte, se temos consagirada já na Cons<tituição a fa-
Cl~ldade de 1egislar sobre o Deireito Civ.U, não vejo difficuldade alguma em 
legislar sobre o trabalho den t ro dessa esphera de 'COmpetencia. Toda legis-
!ação ohamada social está comprehendida nas relações Clivis. 

O SR. AZElVEIDo LIMA: - Vou .exiplicar o caso: foi a.penas !para substitu~r 
um -0utro ·numero que se mandou sup.primir. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Não me pairece que o seja, tparque vejo 
outr-0s numeras sen1 a corrigenda. 

O .SR. AZEVElDo L n.IA: - Sem as emendas que mandam alterar a nu-
meração. 

O 1SR. A.DoLPHo )3ERGAMINI: - E ·isso vae 'Pr-0duzir, até Ull1a conseque.ncia 
muito interessante: não 'havendo, pelo Reg:imento., Commissão de iR.edacçãJo, 
teremos •que se, para desgraça do Brasil, a reforma consti:tu cional passar, o 
Pacro de 24 de Fevereiro 1f.icará m•utilado, com saltos 1na numeração dos ar-
tigos, para grap.hos ou "a;Jiineas". 

O SR. AzEVEIDo LIMA: - Ainda que não ipasse a Camara vae mandar para 
o Senado - se maindar - 11' redacção f !'.val da reforma com erros graves atê 
na numeração das suas " ~,Llineas". Será uma falta de ·conS'ideração para 
com a outra Casa do Cong~·.esso. 

O SR. ADoLPHo BEROAMr,tn: - Que.r V. Ex. mais uma IJ,)il'-OVa de que as 
inspira ções ou el!'igencias da missão britannic11 andaram ;po.r aqui? EH-a na 
emenda 31 : 5 :f 

"§ 2o Os .projectos ou emendas 'Creando ou a ugmentando despeza deve-
rão tam'bem crear ou aug:nentar a receita correReponde.nte". 

Não ten•ho aqui o doCUJllento de Lord '.Montagu, mas talvez, os termos 
sejam os mesmos da exigeT./c:a dessa missão. :E' e estrangeiro vilildo dictar 
normas ás ·nossas leis polit~cas e um Presidente da Republica submettendo-
Se aos on:1Jenarios .que nos querem arrancar todos cm proveitos <passiveis e 
lmaglnaveis . 

A emenda levará a este absur do : é que, nos project:os originarias do Se-
nado, ficará aiquella Casa qo Poder ·Legislativo ·com o direito da in~c iativ-a 
de creação d.e im'!)ostos . 

.O SR. AzElVElDo LIMA: - Mas não vejo em que essa prerogaitlva, de que 
actualmente gosa a Oa m a ra , 'Ilão possa ser tambem um attributo da outra 
Casa do C-Ongresso. 

O SR. A.DoLPHo BElROAMINI: - Attenta contra os principias do regi::nen . 
O SR. AZEVEDO LIMA: - .Principios const<ttucionaes aictuaes. 
O SR. AnoLPHo BERGAMU~I: - Ofifemie, de f.rente, o regimen democratiéo . 
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o SR. LEOPoLDJNO DEl OLIVEIRA: - E o serviço '];>UbUco, a:ior mais urgente 
-que seja, sómente 'POderá ser executado depo_i;s da real arrecadação do im-
posto creado. 

O SR. AooLPHo BElRGAMINI : - A ·emenda 32 creio tambem que •provêm 
de s uggestão do relatorio ingilez: " E' vedado ao Congresso conceder cred<i-
tos illim1tados. 

Mas, Sr. Presi-dente, é :preciso que a Constitu~ção cercete a ·alttribuição 
do Legislativo, •para se cumprir este preceito elementar de mora;lidade ad-
ministrativa? l 1 l "i '· [ 

O SR. LEoPoLDINo om OLIVEJIRA: - Não era necessario reformar a Consti-
tuiçãio ·. para faso . 

O SIR. ADoLPHo BElRGAMINI: - O nosso Preside nte, o ·preclaro -S.r. Arnol-
pho Azeved-o, tem-se ·conduzido sem esforço, 1nflexivelm·ente, de modo a S?Jhi-
rem desta Ga:sa os orçamentos sem dncorrecções, sem caudas, sem en1endas 
que ,sejam contra;rias ao .nosso Regimento; tem sabido, serena e tranqu:ilia·-
menrte, ·Obedecer a simples ·prescripções regiJinentaes, e conseguid'o que esses 
projectos de lei .saiam daqui escoimado,s de quaesquer vi.cios. Ahi está o ·pro-
va ao nosso alcance, ·e que todos 1ooruhecemos de que não é necessario !l:eil'or-
mar a Constituição para se legislar de accord:o com a boa ethica ·legi,slativa 
e com a monclidade d a administração. 

iO 1SR. LEoPoLDINo DEl OLIVEIRA: - Aliás, isso está. ill.ludido .pela emend:a 
que perm-itte os cr·ed.itos supplementa.res e especiaes, que o Executiwo pode-
rá ~edir á vontade e o .Congresso concederá, porque a sua missão actual-
mente é só obedecer ao Executivo. 

O SR. ADoLPHo 1BEJRGAMINI : - Não sei tambem, Sr. Presi<fente, quaes as 
contingendas da vida social que ten•hani demonstradu a necessidade da emen-
da n. 35: "Substirtue o Presidente, em caso de :i:n:ped.ime nto, ou falta, -o Vice-
Presidente da Republdca . " 

O SR. AZEJVEDo LIMA: - Esta emenda está até mal redigida. Não se sabe 
qual o sujeiito da oração . 

O SR. A.LBlllRICo DEJ MoRAEJS: - Chama-se isso, em g ramJlllatica, amphibo" 
logia: a confusão do suje-ito com o comp~eme.nrto objectivo. Exemplo: Ama o 
filho o bom ;pae ! 

O SR. ADoLPno BElRGAMINr : - E assim ·por deante . Orutras emendas que 
não 'Posso comprehender c omo teem ap:l.)areckTo, impostas pelas contingen-
cias da vida social. 

Uma ha, Sr. PTes.j.de nte, q u e é francamente irrisoria. ·Em um ,paiz onde 
nunica se ~)romoveu a r espo,nisabfüdaide de nenhum voderoso, onde os maii1orei:i 
crimes pod•em ser prati cados ,pelo Presidente da Repuh1ica e é absolutamente 
im1Possive1 •P!'omover-lihe a responsabilidade, porque a •questão é s·empre c-ol-
locada ·no terreno da soldarliedade política, não comprehendo como se promove 

·a revisão const:itucional para .inch1ir uma em•enda, mandando que o Vice-Pre-
sidente da Repu'b11ica rtam1bem seja pasúve1 d.e iprocesso de responsabilidade. 

Mas si o P •residente da 'Rep1wbJi.ca ... 
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O SR. A.ZEVEDo \LIMA: - Não exerce mandato. 
O SR. AJJoLPHo iBERGAMINI : - .. . nunca soffreu esses temores, si os sim~ 

ples ministros de Estado nunca foram [processados, nunca d'oram chama.dos 
á. r esponsabiMdaide, que cotingencras da vida sdcial t er ão demonstra do a ne-
cessldaide de se reforr'ma:r a Constituição rpara deroermi.nar que o Vice-Pre-
s idente da Republica tambem seja processado nos crimes de res.ponsaibili'dade, 
perante o m esmo fôro do Pres idente ? 

o SR. AZEVEDO LIMA; - E ' para inglez ver! 
O SR. ADoLPHo BElRGAMTNI: - E' l)OSitivamente para inglez vêr! 

Na verdade as emendas á Constituição deveriam ser dictadas por con-
tingencias reaes, verd adeir as da vida sociail e poHtka. Assim o foi na Ame-. 
rica <lo Norte. Lá, em 83 annos, foram votadas aipenas 17 emendas á Consti-
tuição; no Brasil, em trinta e poucos annos de vida republicana, vamos á.s 
do cabo, aipresentando logo 80 ou 90 emendas. 

O SR. ALB!iiRICo DE MoRAES: - E' ·de ver a differença que existe entre as 
80 em endas aqui apresenta da.s, e as 17 votadas na America do Norte, á requi -
ai-çã o dos '.EJ.stados !federados . 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI; - Vou lá. Setenta e seis vieram do •P.residente 
da R epublica , ·por intermed:io dos amigos que em to1m10 delllle se reuniam, 
e quatorze, si m e não engano, apresentadas em ;plenario . 

Na America do Nor.te, 1s emendas, como <liz ·O me u nobre collegia .Sr. 
berico de Moraes, obed'eceríJ.m a razões bem mais im[periosas . 

Al-

Na Convençã.o d e P.hH11-delplhia, onde f.i.guraram !individuaHdades da es-
tatura de Washi•ngton, seu .presidente, rpor unanimidade em reoonhe cimento 
ao!! inestlmaveis serviços qne o paiz lhe devia e á elevação do seu caracter 
e do seu .patriotismo; Be!liajllin Franklin, HamiÍton, Madison, Morris, Wil<>on:, 
Ed.miond Randolph, aUJtor dq .p~amo que serv·iu de base aos trabaiJ!hos da oon-
vençã o, Mason, CPetterson e out ros, predominou o cuidado de se aittender ao 
estaido dos espiritos, de •se tomar em oonsdueraçã-0 os desejos do ·po·vo, de 
se lhe obter, por consenso geraJl, a ratifbcação e approvação completa . Reve-
laram-se verdadeiros •homens de Estaêl.o 'exactamen.te po11que consegui'l"am 
concfüiar o interesse n a,ciÓnal •C-Om o :pirovLncial, restabelecendo a paz n-0 es-
pirita dos am•ericainos. 

Após as lutas debatida13 amvla e livremente, conseguiu-se accôrdar '1!a 
Constituição de 1787 . 

Coube ao !Primeiro C(l'llgresso, adverte Aiuguste Ca;rlier, o arguto e 
profundo pesquizador da ·:Republica Americana, dtfficil missão a cumprir~ 
qual a de comrpletar a obríJ. da ·Convenção. Accommodando os importantes 
interesses em jogo, surgirarp as emendas, ·primeiro dez, homologadas a ,5 de 
Dezembro de 1791, e, em seguida, a undecima, que entrou em vig or a 8 de 
.Janeiro de 1798. Mais qpatr.o com•µletara m o numero de quinze vo-
t adas de 1787 a 1870, ou se~a em um periodo de 83 an'Il'os. 
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A Argentina tem a sua Constituição de 1860 até hoje, sem ter sido re• · 
formada. Não sei quaes os pactos prementes, importantes, que têm levaéfo 
os nossos iHustres collegas a insistirem por esta reforma. 

!Passemos rapidamente os olhos l['.lelas primeiras emendas, porque o 
tempo, greio, não me p ermittiriã ir além. 

As emendas ns. 1, 2 e 3 cogitam da interve·nção ,federal nos Estadob . 
Devem ser examinaJdas em confronto com as de ns. 27, 28. 42. :51 e 56 ·. 

Se vingarem essas alterações teremos a Constituição assim concebida; 

"Art. 6. O governo federal não poderá intervi'r em negocios 
'[JecuUares aos E stados, salvo: 

·1°, para repellir invasão extrangeira ou de um Estado em outro-; 
2°, p ara assegurar a 'integridade nacional e matnter o respeito" 

aos .princípios constitucionaes da União; 
3°, ·para garanti.r o livre exEorcicio de qualquer dos .poderes pu" 

.bl!cos esta:duaes; quando seus legitimos representantes solicitarem. 
o amdlio federal, e, para, independente de prov ocação, respeitada e. 
existencia delles, debellar a guerri.. civil; 

4°, pa;ra assegurar a execução das leis E' sentenças federaes e 
!Para •r eorganiz«r financeiramente e; Estado, cuja incapacidade. para 
a vida autonoma se demonstrar pela cessação de pagamentos de sua 
divida fundaida •por mais de dous ann.os". 

Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional .•. nu-
mero 39: 

Decretar a. intervenção nos Estados para manter o respeito aod 
principios constitucionaes da Uniã o (artigo 6°, n.. 2); para decidir da 
legitimidade de poderes, em caso de dualidwde (art. 6°, n. 3) e ·para 
reorganizar financei'ramente o Estado insolvente (art. 6°, · n. 4). 

N . 40 . Conhecer dos actos !)I"aticados '[leio :poder Executivt!\ 
em virtude ... da intervenção nos Estados. 

Art. 48 . .Compete p·rivativa mente ao Presidente da Republi-
ca.. . . 17. Inetervir nos Estados qua ndo o Congr>esso deCJretar a 
intervenção (art. 34, n. 39); quando o Supremo Tribunal a r e• 
quisitar (art. 59, _IV); quándo qualquer dos poderE•s, publiéos es-
taduaes a solicitar . (art. 6°, n. 3), e, ln.dependente de provocaÇãO. 
1J1.os demais casos coma.:>rehendidos no artigo 6°. 

Art. 59. Ao <Supremo Tribunal Federal .0ompete:... IV, re-
Jquisitar do Poder Executivo a intervenção nos Estaiáos, afim de as~ 

segurar a exeCJução das sentenças tederaes (art. 6°, ~. 4). 
·Art. 62, paragrapho un!co . Nenhum recurso judiclario é per. .. 

mittido, para a justiça federal ou locai, contra a intervenção nos 
Estados ... " 

Sr .. !Presidente, ê um O.os pontos mais lrnJPOrtantes da nossa Constituiçãcr,. 
!l'ealmepte, o q 11e se r efere â intervenção nos Estados. Multo debatido, @ · 
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!lssum,pto, verifica-se que o seu mais ·del icado pTisma é o da com111etencla 
e da t qrma da intervenção. O art. 6• faHa, é vea:-dade, em governo fecr,era7. 
l\íuitos têm interp~·etaclo a locução "governo" na il.ccepção commum que 
faz repom.mi· essa a utoridade no Presidente da RepubUca; outros entendem 
que não, que governo são os tres poderes. 

O ·SR. ALBlllRrco DE MoRAms: - E esta é a definição verdadeira; é a de-
finição que está de accôrdo com a Constimição. 

o SR. ADOLPHO BEROAMlNl: - EJ o ponto mais importante, Sr . Presi-
dente, não ficou devida e preciza.rnente esclarecido por meio das emenda" 
apresentadas . 

Conserva-se o pri·n cipio aa autonomia estadoal. O artigo 6° CO!ltinuu. 
guardando-o nos mesmos termos, qtie nãC> são ruffectados: O G-o~•ernc, F eclel'!I,. 
não podetã. intervir. Esse, o principio. Vejamos a~ excepções. A prlme\.r;;., 
- a rermlsa da invasão extrangeira ou de um EJstado noutro esca'PQn 
incolurne. A segunda - "para manteT a forma re.rmbltcana federativa" -
foi substitui da por outra "para assegurar a integrit'laáe naClünaJ e manter, 
o respeito aos princípios constitucionaes da Unill,o". A tPrce1ra - ".para. 
restabelecer a ordem e a tranquillldade nos Estado:,; à requisição dos res-
pectivos governos" - :roi alterada por es-c:>. outra !orm.ula; - "para ga-
ramtit• o livre exerc1cio de qualquer -deis .poaere" pu))Ucos estaduaee, quanão 
seus legitimos representantes solicitarem o auxilio fede<ral e .para, indepen-
âente ele pro,•ocação, respeitaaa a ex!st.enc!a dellas, debellar a guerra civil". 

Ao n. 4, accrescenta-s~ a faculdade da intervenção '"para reorganizar 
financeiramente o Estado quja i•ncapacidacle para ·a vida autonoma se de-
monstrar j)ela cessação de p.agamentos ·de sua divida fundada por mais de 
dous annos". 

O'ra, observa-se facilmente qu e o ·principio estatuido no art. 6°, "o go-
V('rno fe1deral nflo poderá intervir em negocios peculiares aos ·Estados", pas-
sará a constituir a excepçãq e as excepções se converterão em regra, sempre 
que o governo federal quelqi.. 

Não está consagrado na emen<la 42, que com1pete privativamente ao 'Pre-
sidente da Republica intervir nos Estac1os, :independente de p.J.'ovocação, nos 
demais casos comprehendidos no art. 6°? 

E a emenda 56 não sup·prime ao conhecimento dos ti·ibunaes os actos 
decorre•ntes da intervenção'( Nas férias par lamentares, tra ncadas, por essa 
forma, as portas dos tr.ilbup.aes, não haveT'á Estado que 'resista ás imposi-
ções ou ameaças do centro. 

Bem sei que· está escripta que essa competencia privativa do Executi-
vo ê quando o Congresso ~ decretar ou o judiciaria a requisitar, mas es-
.cripto está tambem que "i~'ldependente de provocação nos demais casos". 

Convém attender que parece existir aqui um alçapão. O Plresidente da. 
Re1pub:Jlca ,p6de intervir "quando o Congresso o decretar" (art. 34, n . 39). 
O artigo 34, n. 39, emborq. emissivo ao art. 6°, n. 2, não reproduz sinão 
·parte do texto deste artigo "para manter o respeito aos princlpios cen.stitu• 
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d O'll.aes da União" , quamdo, lã fkará no m e ncionado n. 2, do art. 6°, tam-
bem, "para assegurar a integridade nacional" . 

Este ultimo é um dos casos de intervenção independente ele provocação. 
"Para decidir da legitimidade ele poderes, em caso de dua.! idade", é a 

f"i·gunda hypothese ele decretação 1:>elo Legislativo pr-evista no citado art. 34, 
n . 39. Mas o n . 3, do airtigo 6° nrw trata sómente disso. Vai a 1ém. Gonsu-
b~tancia outras hypotheses: o livre exeroiclo dos ;poderes publicas, p or 
<ixeinplo. E é quanto basta ]}ara, invocan ã o esses ,pretextos, os ca,prichos ou 
-desejos ela politi<ca faociosa, espraiareni-se · avassaladoram enre, il:eduzinélJo "· 
zero a autonomia· elos Estados. 

O novo caso de intervenção, Sr. Presidente, é o de que tratairá o n. 4 
el e~ art. 6°. si estas e mendas fore1n api;>rovadas 

"para reorganizar financeiramentc:i o Estado, cuja incapacidade para 
-a vida arutonoma se dem-011stirair pela ·oessaç;ãó do pagam.ento ele sua 
·divida ·fundada ·r>Dr mais de dous a nnos " . 

Tratair -se-.ha de caso de imr>ontualidade, ou de insolvaibilidade? Attenda 
bE.m a Camara que a emenda não está redigida em termos caoPazes de dis-
s ipar duvidas : "cessação do pagamento ele sua divida funda.ela por mais de 
dou s a nnos". 

O SR. LEJOPOLDINO DEJ 'ÜLIVEJJRA: - As con veniencias do governo darão as 
1nter.pretações que entenderem a esses dispositivos, e a in tervenç:âo se d'.ai:A 
-de qualquer maneira. 

O SP.. ADoLPRv BlillmAMll'l! : - A. cessa<}ã o de p 'l.gamento faz aicredirtar 
na dnsolvaibiliclade . Ma s n ão se esolarece 'si é ele toda a div.ida !fundada po t· 
miais de dous amnos ou si apenas a cessação de •I>aga.mento de 'P'aJrcella s de 
vidas ·pelo ·Estado e verificada P'Dr mais de dous annos, que permitte a i!1-
terv€1nção da União, na vid.a do Estado. 

E' pTeciso attender, a,inda Sr. Presidente, que pôde prestar-se a manejo;; 
políticos, esta emenda, e muito facilmente . Um Presidente da R epublica tem 
no goV'erna de um Estrudo um correligionario ou u m homem que se presta 
a todos os seus desejos. Tolera a 'situação financeira 1'.}r€'caria . O Estado elege 
um suibstitu to que representa a DI>inião da maioria desses br asileiros. Por 
isso mesmo que esoo homem as·ce·nde ao poder ,pelo voto livr·e do povo, n ã c; 
se subm·ette ao centro, não faz a política do Pr.esJ.dente da Republica. Os 
pagamentos não foraxn r eal!i.zados na gestão anterior, mas o Presidente dE. 
Re·I>ublica. rur>roveita-se da cil"'cumstaincia que toleraira n a vi·gencia do go-
Yern o de um seu core~lgionario e amigo, e intervem sob o p retexto de ra, 
gularizar a vida finamceira do Est3Jdo, qu ando, na realidade, o seu pro· 
p osi1to ·é de rrubar o governador q1.1e não 1he attende aos .::apri·ch os e aos 
desejos . 

i]]' preciso attentar bem para ~ ·consequencias qu~\ na vida pratica, 
poderão advir . Não estarn10s inventando novidaci-o algum a, vlsíõ cõmo o 
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art. 6º, só t em servido, até hoje - e &. sua modificaçã o na r edacção ·não 
alterará o c.riterio dos nossos 110mens politicos - para se exercerem - per-
seguições, fazendo-s(': politicagem naqueHes Estados cujos Presidentes ou 
Governadores se ·mostrarem rebeldes aos acenos do Presidente da RepubQica. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - AQiás, as emendas ao art. 6° nã0 
removem os mal es a que elle dá origem actualmente; pelo contrario, ate 
:i;agroontam o perigo que elle tem offerecido ao regímen . 

o SR. ADOPHO BERGAMINI: - Perfeitamente. 
Entende-se, .Sr. P residente, qu e o "habeas-corpus" tem c onstituído um 

grave mal em face da amplitu de e elasticidade q·ue lhe tem dado a jurispru-
dencia . 

Verif ico, entretanto, que esse mal só tem sido causado aos políticos que 
n veram contidas as suas ambições e embaraçados os seus passos, v!;.sto como 
em numerosos 1casos, em grandes occasiões, o "habeas-corpus" tem impedido, 
tem evitado a intervenção attentatorla da autonomia estadoai. 

0 SR. ALBEJRICO DE MORAES: - Muito ibem. Essa é a verdade. 

O 1SR . ADoLPHo BERGAMINI: - Recordo-me, Sr. Presidente, do caso do 
P iau!l:ly. Póde, melhor do que ninguem, <informar ao Presidente da RepubHca 
da realidade do que estou asseverando o illustT·e !Secretario do E xterio.r, Sr. 
Felix Pacheco. 

Tentou-se subverter a [Vida daquella unidade da federação, pretendeu -se 
arr ancar do poder o legitimamente eleito pelo povo, e esse, que não podia 
confiar na imparcialidade dp Presidente da R epublica, que estava obrigado ... 

O SR. PRESIDENTE: - I.iembro ao nobre Deputado que está findo o tempo 
durante o qua l poderia usar da palavra. 

O SR. AnoLPHO BElRGAMINI: - Vou concluir, Sr. Presidente. O Presidente 
da Republica estava obri·gado a attender á .contingen cia premente da P ·'.l-
l!tica do momento. O ameaçado bateu ás portas do <Slupremo Trilbunal impe-
trando uma ordem de "habeas-corpus'", solicitada pelo .Sr. •João Cabral, nosso 
ex-co!l;iga . Debatido longamen te o assumpto n a alta C'ôrte de Justiç:i,, exami-
nado o caso por homens do saber e independenc.ia de Pedro Les~a. Guimarães 
Natal, Oliveira Ribeiro, Sebastião de Lacerda e outros t antos, que formava,n 
uma p.leiade de escõl n aquella elevada corporação judiciaria, foi conc2dida a 
ordem, o que perm.itUu que o Estado do Piauhy pudesse continuar, rezula r ~ 

serenamente, a gerir os seus negocios, de aiccôrdo com a vont ade 11opular. 

O SR. ALBERico DE MoRAEs: - O habeas-corpus t ·em sido um elemento ~a 
pacificação. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Como, porém, esse aresto não satisfizesse a. 
out1·a facção, que t inha n esta Casa do Congresso um representante, o S<inhor 
.Joaquim Pires, foi .por este a.presentado um projecto autorizando o Poder Exe-
cutivo a intervir. A mustrada Commissão de J u st 'ça, em um parecer luminoso, 
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demon,strou a desnecessidade dessa intervenção. Si se realizasse, não conse-
guiria dissimular um golpe político, porque o Estado s e achava em situação 
p.erfeitamente regular; que o "habeas-corpus" tinha attendido a todc.~ os di-
ctames do direito e da justiça. 

E bem me lembro, •Sir. Presidente, que o grande Oliveira Rib.::iro, um 
bello coração e uma mentalidade pujante, 1por essa época, quando se discutiu 
esse "habeas-corpus'', na rnernoravel sessão de 24 de junho de 1916, pro~la
rnava com grande alegria : 

"Critiquem como quizerem (porque já por essa época os prejudicados 
com a .palavra da Justiça in.vestiam contra o "habeas-corpus " ), n·itiquem 
como quizerem o "J1abeas-corpus", mas sempre que haja um direito violado 
ou na eminencia de ser ferido, eu o concedo. Com eisse artigo da Constituição 
Federal, redigido com a liberalidade que faz o nosso orgulho, não ficarão dei!i-
amparados os direitos individuaes em nossa terra." 

Redigido pela forma que faz o nosso orgulho, Sr. Presidente, '.l.isse um altu 
magistrado do me-u paiz n ão ficarão desamparados os direitos indivir.luaes do 
Brasil". 

E agora, nesta época, em que a pouca liberdade que resta aos brasileiroo 
tanto incommoda aos poderose>s, procura-se reformar a Constituição para :w 
subtrahir ao conhecimento do tribunal, em estado de sitio, de maneira abso-
luta; e, nos períodos normaes, limital-o á protecção da liberdade corporea, esse 
instituto que tem sido 1> n osso orgulho e a demonstração evidente da nosS'a 
liberalidad-e . 

o SR. ALBIDRICO DID MoRAES: - Muito bem. 

O SR . AnoLPHO BERGAMINI: - Não se arr eceiem, porém, os brasileiros que 
esse delicto não se praticará . Es~otaremos todas as nossas energias. Pouco2 
somos, embora! mas, todos animados do desejo de irmos até ao sacrifício par.a 
prestarmos á Nação o maior serviço que um punhado de r epresentantes seu!f 
poderia prestar, qual o de n ão pennittir que esse crime nefando apunhalfl a 
alma nUJCion!Ill. 

A reforma não passará! (Muito b-e1n; ?'liuito bem. O oraàor é cumpri-
mentado.) 

O Sr. Azevedo Lima: - Sr. Presic1en-te, attendendo a que restam arenas 
tres escassos minutos para terminação da hora r egimental, requeiro a V. Ex 
permissão para fazer uso da palavra na proxima sessão, sendo-me, então, 
attribuido .por V. Ex. todo o t empo que o Regimento me concede para fallar .. 

O Sr. Presidente: - Como faltam apenas tres minutos para terminar a 
hora da sessão, a discussão proseguirâ. amanhã, estando V. Ex. inscripto em 
primeiro loga1·. 
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·o Sr. Azevedo Llma: Muito obrigado a V. Ex. 

O Sr. Presidente : - Esgotada a hora, fica adiada a l' discussão con, 
:)unti.. da proposta de emendas e das emend&.r:i il. ConstitujcãO' • 

.SE&ISÃO DE 12 DE OU'I'UBRO 

PROPOSTA DE! EMEJNDAS Á CONSTITUIÇÃO FEJD ElRAL 

Gontinuaçã.o da 1ª discussão conjunta da proposta de en1'endas e das emen-
das A Constituição. 

O Sr. Azevedo Lima: - Sr . Presidente, antes de me caber, como agora 
me cabe, o nioment o de disc utir o problema. q ue reputo de m:ais transcendente 
relevarucia '!)ara os destinos da Republica, .iá dous juristas iUustres l ongamentE1 
discorreTam, com extraordinaria proficienda, sobre os pontos capitaes que, 
de conformidade com o seu criterio doutrinario e estrictame'nte juridi-co, jul· 
garam dignos de ser desenvolvidos. Certo, nesta mesma tribuna, serei sub-
·stituido em breve por outTo~ nobres companheiros de acção parlamentar, como 
esses, tambem· rcon:spicuos, ~ qu e, com igual zelo e solLcitude, .considerarão os 
aspectos constitu cionaes da pro•posta revisionista na parte que entende com a 
declaração de direitos, com ;ui liber dades p·ublicas e com a autonomia ·estadoal. 

Nãc sere i eu, pois, inodiisto clinico <le arrabalde ... 
O SR. LEoPoLbINo DEJ 0]'.-IVEJIRA: - Não a,p·O·iado, V. E x . é um ·clinico no-

tavel. 

O SR . PLINIO CASADo: - V. J!Jx. é um dos mais ·brilhantes parlarnen-
t.ares. 

O SR. Azi;wEIDo LIMA: - ... não se rei, eu, pois, por ass im dizer, ~eigo em 
as~UT.'l>ptos constitucionaes, que me irei aventurar a invadir e se.áTa ·onde la-
vrarão, co·m alto saber e infatigavel pa,triotismo, os lTt-eus brilha ntes corre-
ligions.ri.os da minoria. 

Meu dever de patriota p.rorpelle-me, porém, a sallir á liça, armaido cava.l-
leiro, em defesa da causa µadonal, que e stá sob a <tremenda a meaça de ser 
conturbada '!)or esse novo instrumento de tortura, c}andestinamente urdido, 
para desaire de nossa civiliz,ação e para o.pprobrio das -conquistas que alcan çu.-
mos rnn todo um seculo de inclependencia '!)olitica. 

Não é que houvesse járpais opposto resistencia á revisão do. codigo ·POliUco 
p.or que nos vimos l'egendo em trinta e quatro annos d!e f6.rma republican". 
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~elo contrario, nunca fui dos que quebraram lanças pela falsa int~~gridade d<> 
um ,pacto ·oonstitucional nunca respeitado pela rne:ior parte daquelles mesmo':! 
que, a.inda ha ·pouco, se fazia,n.1 prégoeiros da inv•ulnerabilidade do seu texto. 

Lem1bra-me bfiln •que até recenteinen.te se .con·siderava crin'l.e de lesa- pii.-

tria <Pensar, ainda que ao de leve, na possibilidade .~e se retocar e inelihorar a 
obra, sempre ·ma:ltratada •pelos que, ha trinta e q'llatro annos, vêm gosando· 

• os bene;J'i!cios .do synd1cato .·•pbuto-oligarchico, que 'homens ele boa fé e imlJ;re-
gnai'!.c.s de ideali'smo cloara,m aos actuaes detentores do mando. 

J {t. as desesperanças e as desillusões, senãio os ainnos tam,bem, vão levanü.o. 
p,u.a o tumulo a maior pa·rte dos que, com fé republicana, contribuiram para 
a fundaçãio do regimen. Outros, relegados ao ostraicismo ,politico, pela intri&""a 
ou J!elo despeito dos manipuladores aa fraude eleitoral, surrtiram-se no exilir> 
voluntario ou vêemcse· agora desprezados pelos açambarcadores do podec·. 

Aco:mp<tnhei, com vivo enthusiasmo, a grande prégação civilist<t Cle 19lv .. 
O nucleo centnul desse ~nov1mento de :propaganda, ·chefiado pelo saudoso t-a-
ihia-no, feito candidato á presiclencia e1m OP1POSÍÇÜO ;',t ·Canclíd.atura mi!itarisül., 
era justamente o :progran'ltma revisionista que o sa.ber e a exiperiencia política 
do plec:laro -cidadão desfraldaram como manifosto ·eleitoral. Para muitos , que· 
hoje são os arau tos do cerceamento das ifranqu.ias -constHtwion<tes .e da re;,-
tr.icçãc. dos fóroH ,po,pulares, pensar em refoa··ma co.nsUtucional .consistia, pot' 
€lltâo, ('ffi organizar o regilnen perigos o ele discorclias -c1vi s . 

Assin1, puis, o estatuto p-oiitico, bSQUecido dos ;p·.rofissto1utes elo poder, e 
de .que. até 1poucos nrnzes atr·az, se tinha feito wn como tcib·ú, 1ntangivel e 
lnvulneravel, não m<0>recia cie minha parte tamanhas reverencias qae o jtt1· 
gasse inaccessivel á tar.efa de remodelação e apel'feiçoamento. 

Triste da nossa mise.ra .Constituição brasileira, si a não pudesse mas mo. 
<lificar, não ·no sentiúo ide 111e melhorar as frar1.queza~ e Cle al::..rgal'-lhe o libe-
rn,lisono, mas, ao rnenos, no ele· crear obices que impedissern aos benefi.ciarios 
{lo poder publico, aos usu1'ructuarios do erario naici·onal, aos 1negalomaniacos, 
aos Wo!atTaS c1a força, aos. usurpadores da lei, Cüntinuassen1, lentamente, 
impa~illvehnente, impunemente, a lhe re·talhar o texto e a restringlr-lhe ·o 
es.pirito ! Sobretudo, no meu entender , a :preoccu,pação maxima c1os novo'3· 
constituintes deveria -consistir ein introcluzr no corpo «"co nosso Pacto Funda-
1r11entai dis,posições taes que vedassem de modo impe~·ativo o abuso invetera&o 
dos que por elle ·entram; de mo.ntante e·m ·P·unho, a ·desferir g-ol1Jes á direita o 
á (·squerda, dest0cando-lhe o c'ampo, <l<ervasta;nc1o-lhe a seára, posterga;:rrdo-o-, 
c0ns,purcanc10 os fóros do S·eu traidiccional überalismo. 

O SR. ADoLPHo BlDRGA111INr: ~ Muit0 bem. 
(; SR. A'"EJVE-oo LIMA: - Essa pobre, essa esfrang-alhada .peça constitrr· 

cional. c1e cuja !.>retensa v irgindade se tinham felto pala;dinos, até bem .p-ouco, 
.precisamiente os q·ue hoje se a rvora m en1 campeões ela sua refor,m a ; essa nossa 
pobre· Constituição de 34 annos c1e €Xistencia, quasi como aquella desenvolta 
Quartilha 1q1ne Petronio consag.rou na incomparavel facec.ia . do seu "·Satyr'.'.-· 
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0011 ", de inolvidavel memoria., não sei si é aJ)ta a affirmar, Sr. Presidente, 
a;;-esar dos seus malsazo11ados a rmas, s-i algum dia ;1asceu revestida dos carã-
cteristicos \I}hysicos da integridade. P.rofana;da de nascença, polluida .conge-
nitamente, corrüiffipida apenas sahiu da matriz liberal ·da Constituinte de H, 
chegou á ida;de mal provecta de 34 annos abrigando no seu bojo rotun do todos 
os vicias innatos dessa 'Republica que se diria de madraçaria e perversões -
Republica que se tornou mãe prodiga para os filhos degenerados, maidrasta im~ 
plac~vel e inexoravel para os que a ajudaram a cresc .. er e ·formar-se, e já se 
vão sumindo no tumulo, ou no ostracismo, abandonados no exilio politico, tris-
tes, soturnamente tristes, com as deformações da obra para a qual contrl-
buiram com os seus esforços de prégoeiros do r.egimen . 

Nunca fui dos que se co!l.vcura,m, arrnadC>!! de pcmto 1<tn branco t durt-... 
il.ana á mão, a defender, imbuiclos <le vago culto totemico, a pureza, a castl-
cla1!e, a .pud1'.cida desta Constituição, q.ue vemos agora recluzi<la a frangalhos. 
estropiada, feita pedaços, pouco menos que nada pa:ra satisifação do nepo-
tismo republicano, a cujo supremo senlhor 1nal chegam, nas silenciosas reca-
mara.i; do seu .palacio, os echos an1C>Ttecklos do soffrimoento popular. 

Ha cer.ca de dous mil annos, . das :pro.fundidades de Cá:i;;ria, o Cesar rornt.wo 
olhava, suverior e franquihlo, IJ)ara os subclitos mais felizes ·do que os de hoje. 
Aos hcmens de antanho não i11u diam siquer as prome~sas de legislação lbene-
vola. Possuiam os cidadãos do Lacio a rude sensibi!lldade dos guerreiros, em 
que; ainda os requintes daj civilização não havia;m <les•pertado o resaibo das 
sensações superiores . Os 11ossos .contemporaneos, aos quaes 'OS primeiros re-
puhlica:nos aceP-ara:m com as libcr<la.dee de uma Coni;rtituição logo villipen-
dia:da, ex..perimentaran1, .como quer que fosse <lurante a'.guns annos a s doçuras 
de um rregianen, s inão de liberal ismo, ao menos e to;erancia. (.Muito bem.) 
Por isso, exactrunente, sen1pre entendi ,que era 1nadiavel a reforma constitu-
cional. Nunca n1e OJ>1)UZ a que se realizasse, a:ntes ·r,ro.vugnei-a :sem descon-
tinuar, esperando q'lle so·ffresse, a-pós o estudo perspicaz e '.l)atriotico dM 
me;nbros do Congresso Na·cional, a acção redempbora de um grande banho 
lustra! . .Si continua, vorém, a ser cada vez mais ma.diavel, necessaria, impe-
"'ativa e imprescindivel a obra de regeneração constitucional, convenhamos 
quo, neste CaJ>itulo, ao me11os os homens de ·bom senso reconhecem, a despei.-
to do incondicionalismo a que os sujeita a politica subalterna do momento, 
convenhamos todos q-ue os homens de criterio, e da :h,;Ih senso, são os :primei-
ros a reconhecer a inopportuniclade flagra.nte ela reforma, quando os prea~

dios politicos se acham com a lotação sobreexcadida, quando os 1rnnto:; 
mais inhoS;pitos do nosso territorio desprovidos de meios imprescindiveis ã 
s-u:bsistencia dos cidadãos, estão coalhados de bons •patriotas, proscriptos pela 
deAAffeiçfoo, ~)elo rancor, pelo despeito dos ·detentores do poder; quanêlo a. 
Imprensa ,immersa em letha;rgo forçado, não :pôde, sinão · "ºm esforço, e mu-
dinc1r. a vigilancia dos cerberos policiaes que lhe censut-am os editoriaes, el:11-
borar, ao menos, a ·Critica dos candidatos á proxima .futura ~uccessão pre&Ji-
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-dencial; quando a palavra dos com~cios populares ê uma utopia ou aspiração 
,que ningut>m saJb" si •será um di2. realizada qua ndo a ,p1·01H·ia liberda de da 
tribuna parlamentar ê cercada J"i'la acção demasiado rigorosa da Mesa da 
CamaTa dos Deputados, com a intervenção de seus sE-cretarios , que talani os 
discursos da minoria -,prurlamentar, lhes depredam a fórma, 1hes alteram 0s 
conüeitos, lhes subs.tituem os vocabulos, mouificai,., estr opiam, ·aduJte:ram o 
penaenrnnto ·GOS oradores; quando, ern summa, um ecUpse total e: 1Perenne 
cobre •C<i'ln suais smnbras as tradições do nosso r.:,gimen •consti'tuciomll ! 

Iteconheçamos, senhores, que a olJra que p·1' et0nde üar origem á nova 
.c onstituição, por mais louvaveis que se jam os propositos da m a,ioria, não dei-
xará de sahir, neste insta nte aleijada e peca, outomniça e viciada ... 

o 1SR. LEoPoLDIKü DE OLI\lEIRA: - o,, •r>ropositos da maioira se reduzem á 
.oblO'dier.cia ao chefe do ,poder executivu . 

.O SR. AzmVEDo LIMA: - . .. no mero desti. atmoar>hera 1Jh1mbea e est;;, -
gnada, que esmaga o pensarnento humano. e apavo~8. lá fóra a conseiencia 
'<:los :nossos concidadãos. 

o SR. LEloPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Muito bem. V . Ex . clu viela ele que aq t:; l 
na Camara dmnine a vontade do Presi.dente du I<t:Pliblica? 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Época excepcional e sindstra, ·transe an;;usti~1so

-{~ intoleravel, instante ele agrura e de so.ffrimento ê positivamente este que es-
tames agora vivendo! '.l.'ão grande, tão exacerbada, Ufo .pro1'unda ê a sensibili-
dade irritadiça do povo brasileiro, que o mais alto dire ctor das cousas publi-
.c<1s, sob ·O iimperio de circums'tarneias excepchmaes, se evade ao .contacto da 
Naç:ão e se ocou.lta nas trevas do seu 1ialacio . .. 

o SI-( . CEZAR MAGALH.Ã,J)l!J; - N<"t;o apoiado, 
o .SR. LEOPoLDINo DE Ü!.IV·EIRA: ~ Apoiac'!o! 
O SR. AZEVEDO LJM,\; - . , . e, ah!, no fundo de 8urnl1n os apar•tamento.~. 

€m tertulia com amigos affectuosos e correligionm·ios políticos, urde -a :;:e-
forma, o que vale dfzer conspira contra a felictdade .patria, rn·a11ipulanclo essa 
TJe.Qcl disforme que chegou até á Camara com o nome de pro1}0Sta de I'evi;;ão 

· con~titudonal, e á custa da qual, no seio de um regimen in,toleravel de s itio. 
·s e .pi-etenide sone gar ao povo brasileiro o ultimo resquicio das liberdades suh-
sistc-n tes na letra da Carta de 24 .ae Fevsreiro. 

Ainda não ·ha dous 1Il1€z.es, S<r . [presidente, ·passou por esta cidade, rumo 
·a outras ;republicas sul-amm·icanas, um extrangeiro illrustre que me desco-
nhecia .pess-oalmente . Vinha das bordas do CB<altico e pet'Corria o continente 
·sul-americano em l)usca de impressões para levar á sua tert:a, no oriente 
<?ur0peu, a noticia das novas id:éas soci'aes que se vão ela:borando no elifer-
·vescente laboratorio ipoHtico das republicas latino-americanas. 

ISciente de que na America do !Srul existia esse <generoso paiz q_ue se 
·ohama Brasil, .e que no seio de uma das Casas do seu IC'ong;resso um memlbro 
lllav:ia, humilde embora, m a s infatigav·el na defesa da s preroga tivas popu-
ila.res . ... 
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O ISR. LEJOP01'DINO DE OLrrnrRA: -- [Dos mais i!lusfres congressistas. do Era- . 
sil. (Muito bem.) 

O iSR. A'.UEVE.Do LllltIA: - Obrigado a VV, EEx . 
. . . o iquaJ dese,ssombraidamente abraçlálr.a as novas doutrias economico-

politicas que vão subvertendo a ordem social na Europa, esse globe trotter-
politico das ibm·d.as do Baltico, a:ttrahido pela força kresistivel da syrrn,pathia 
(pessoal e da concordancie. das iàJéas sociaes, houve por ibem honrar-rrne com 
a sua v i.sita; antes de .garuhar novas terr as, an1tes de demandar noV'aS im-
pressões. 

·E ce>nf·esso a V. 'Ex., :S~·. Presidente, rq.ue foi com o ce>ração oonfrangldo. 
de dôr, como [P'atriote. desilludido, sem animo, .com a alma estreitada pela 
impressão que lhe podia produzir o aspecto dos nos·sos acontecimentos so-· 
ciaes, que tive o in,fortunio de ;rev·e'Ja;r- llhe •que o Brasil atravessa neste m•o-
m.ento wrna •Crise de excep-ci.onal gravida-O.e. Não ju1gasse ·elle qJUe o aspecto. 
d-os su.ccessos politlco.s foss·e a expressão ou o indice definitirvo da nossa 
nacionalidade; no Brasil vegeteva-se apenas -ou não se fazia mais do que• 
vegetar, porque um politico de sertão, para quem a moderna civilização po-
)itica ré cousa ignota, :para quem o governo dos !homens não rpassa de .sciencia 
esoterica, para quem a direcção dos neg-o-cios se limitcxu e se lirrnita ª'º .corrhe-
cimento pe.rfunctorio dos eleitores de sua .cü-.cmmscriU>ção, rhavia suibiclo, po·r 
um desses imprevistos da politica nas r epublicEtS em formação, graças a 
um passe de magica, e.tra.rrés de wm alçwpão, até a cu.rui da presidencia . 
Mas isso, .que era obra da fatwlidade e fouto invencivel do nosso destino, ti-
nha ao meno~ o remedia p.a transi·torieàade do Governo, e os mandatarias. 
republica.nos, po[· isso meEjn10 qUB sã-0 r epuhlicanos , passam devasta.ndo e 
niLo voltam jáJnais; perc o.rrem ·a pfüase do seu .giov.er·no e não deixam nelle 
senão alguns ti~a(}os inde'1evF!iS ·do seu degpotismo sem i.ustru. 

!Não ;pude conter, todavia, o pasmo quando esse P'UJblicísta da veLha J:Du-
ropa, que assistu como attento espectador á grande tragedia russa, da qual 
talvez ''houves.se participado como a utor ·de nota, m .e diss'e q.ue 'a sua. vida oo 
nomade já o levará a percorrer todos os recantos do mundo, desde os paizes 
gastos pela V•el•ha cultura europléa até os que ainda não fo,rarn condu.zridoB A 
mais e·mhryonaria civilíw.ção, e que não obstante o tumuHmar das paixões. 
políticas, •CJ!Ue em verdade lá tfõra são m:uito mais intensas e estuantes do que· 
a qui, não obstanrte os disstdios natura.es na rvida politica de cada uma das. 
na·ções por e l1e percoHidas, não obstante a organização effectíva e perma-· 
nente das com.petições partidarias, de que n-o Brasil não se encontra nem 
sombra, sempre .se i1he ofilerecêra ·OllJIPOrtunida;(l.e, senão de conf.erenciar mão· 
po.r mão com os dirr'e;ctorefl de povos, ao 'll'lenos de avistar nas r.uas nas 
solemntda des publicas, nas festividades •nacionae:;, os Chefes de Estado. 

·Neruhum soberano da vellha Europ::\. J1he era desconhecido. Relatou-me , 
C-Om grande surpreza minha e e!e,gancia 1Pitto1r.esca, tquaes as irnlj)·ressões q.u·e· 
l.he tinham prod'llzido no Veliho e no Novo Continente, a.o!l quatro pontos car -
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deaes do rp.laneta, as fig-ll!ras centraes d-os chefes de ·EJstado . Vi.ra na !China; .. 
oppa"imida pelo ju.go imperialista de varias nações euro.p:éas, -o Khan da Mon-

/ 

golia; converS'ára com o Elmir da Mganistãio; enxe11gá ra o Sc hlá da Persia; 
conf-a:b1ulára com o Khediva do Egy;pto; a!)proxim~a-se do Cacique do Ka-

/ 
merum; ·discreteât"a 1ongamente co·m inais de um dos sultões do Islam; ifôra 
recebido peuo 1I1egus da .AJbissynia; vü-a, conversára, vie;itá ra o Caid da· 
Aralbia. 

E, cousa pasmosa, Sr. Presidente, até a figura mysteriosa e quas1 inac-
cessivel do JYaJa i-iLama, do T;h bbet, delle se approximlára .na cidade r eligiosa 
e vedada ao accesso dos extrangeiros que é a Lhassa m y stica do fanatismo 
musulmano. 

Todüs esses senfr10.-es de Estado; ·tod:os esses despotas poderosos e incon-
trostaveis, todos esses •portrudores de ·parcella de poder, que a 1Constituiçã o 
orasüeira j ámais conferiu a qualq uer Presidente da R epublica, todos el.les se 
tornaram vistveis e se ex,hibü"am á curiosidade insaciavel do gr a nde globe 
troUer. 1S6 no !Br asil, só n a m etropole ibrasileira, ê que n ã o lhe era dado vêr 
o P 0resielente da ReJmblica. 

O !SR. ADOLPHO 'BIDROAMINI: - Elle não apJ!)arece a ninguem; n ep1 ao 
Presidente Alessa ndri, nem ao Príncipe da Ita lia . 

O SR AzEVEDo LIMA: - L a mentou não conhecer ·a figura en ergica e des-
temerosa do Sr . Arthur Bernardes . Tive, · 1Sr . •Presidente, ele explicar ao· 
politi'co itinerante que a figura elo nosso chefe de Estado era de feito ener .. 
gica e destemerosa, por<que n ão conheço en ergia nen1 destemor mais authen·-
ticos, intrepidez nem coragem mais ol"iginaes do que a do primeiro ma-, . 

gistrado que se occulta para governar, que se fecha a sete ch aves para me· 
ditar a sciencia do Governo .. . 

o SR. AOOLPHO BEJRGAMINI: - Ahi discoi·do de· V. E .x. Elle não foge do 
povo; foi a sociedade que banio o Sr. Bernardes elo seu 'Convivio. 

O SR. AzElVEJDo LIMA: ,-- . .. que se a uto-sequestra no seio de inviolavel 
palacjo, que se envolve na sombra, que se cerca ele .mysterio e que m er gulha 
no descornheci>do .para p r epar ai· a obra elo sitfo, a espionagem dos a dv e.i;sarios, 
o processo-crime <los desa:ffe;ctos politicos, os decretos de proscripção, a,,; 
or.dens ele deportação, a revisão Constitucional . . . 

O .SR. AooLPHO BmEWAlVIINI: - Ainda agora passamos pelo dissabor de 
· não r eceber o prim:ipe britannico. 

O' SR. AzEVEIDo LIMA: - ·E então vi-me forçado, já que não estava diante 
de· crerutura inexpe·ri~nte ·e ingenua, a r evelar-lh e toda verdade, para resal v;:i 
dos brios e dignidade do povo que r epresento . 

o 1SR. LEJOPOLDINo DE OLIVEIRA: - Avalio o constrangimento de V . Ex. 
O .SR, AzEIVEDo LIMA : - Vi-me com·p.elJido a dizer-lhe, que este phenome·- . 

no de que soffre presentemente e Brasil, é a rep1·oducção, emboTa serodia e 
extemporanea, do cauelilhismo sul-am ericano, elo qual já se libertaram a S' 
menores re!)ublicas do continen te , h a mais de trinta annos . 
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Confessei-lhe que, ou representa mos um retrocesso na evolução da vida 
cpolitica americana, ou - o que seria o mais lamentavel dos phenomenos so-
ciaes, '['.la.ra nossa terra - apenas come·çamos o cyclo e-volutivo do paiz e, nes-
se caso, força nos é atravessar a phase inicial de formação politica. 

Mas, imagine V. Ex., imagine qualq·uer de meus collegas, qual não-
devera ter sido o sentimento de desgosto que o incidente me des-pertou. 
E , se agora o rememoro, é para mostrar que este siln-ples caso de apego 
ás obscuridades de um palacio pelo chefe de Estado, não é cousa de some-
nos importancia para uma Republica, para um regimen representativo. An-
tes, pelo contrario, o espanto e o pasmo que se desenhara1n na -physionomi3 
tlo meu interlocutor logo deixaram perceber que uma Republica 0ujo chefe 
de Estado não se põe em contacto com o povo, ou tem um chefo abaixo das 
necessidades nacionaes, ou -possue um povo animado dos mais condemnaveis 
sentimentos. 

O rSR. ADOLPHO BEJRGAMU.1J:: - A repercussão Já fóra é h-0rrivel. 
O SR. AzEV:mno LIMA: - Não é certamente no meio de uma atmosphera de 

tamanha tensão e de tão sinistros presentimentos, em que a obra da esta· 
bilidade moral de um povo ainda não se .realizou, ou por outra, está sendo pre-
Cizam-ente ·conturbada, em que a imprensa, o comício -popular, a tribuna 
da rua, as tribunas das _ duas casas do Co.ngresso sodlfrnm a influencia ne- · 
·fasta da acção corrosiva elo sitio; nfuo é nesse m-01nento que nós poderemos 
·estar de animo preparado e affeito á elaboração da lei das leis, elo estatuto 
.politico, do pacto d'undament1aJ, do codigo da nossa nacionalielaile ... 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Muito bem. 
O SR. AzEVEJDO LIMA: ~- . . . que deve ser monumento impereced-0uro da' 

·nossa civilização e expoent~ maximo da grandeza nacional. 
(J SR. ADoLPHo BERGAll.O;NI: - '.Muito bem. 
O rSR. AzEVEIDo LIMA : -- Fallece aos organizadores da reforma constitu-

cional - e em que possa pesar aos conspícuos paes da patria, que a dirigem 
- o meu conceito - não deixarei de exaral-o ,- fallece, a meu ver, aos auto· 
ires da reforma constitucional a serenidaide de animo, a transquillidade de 
-espirito, a im-parc!alidade fü1 sentimento:,i ... 

O SR. LIDoPor.nmo DE QLIVEIRA: - Muito bem. 
O .SR. AzE\'EDO LIMA: - .- ... para bem redigiT a peça legislativa em que 

-se consubstanciam as nossa~ grandezas e as nossas aspirações_. 
o rS1'. LEOPOLD11'10 DE QI.IVEillA: - A-poiado; muito bem. 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - E ' uma verdade; não ha serenida de . 
O SR. AzEVEIDo LIMA: ~ Fallar de Republica, de democracia, de Gover-· 

·no representativo, de regime;n ']Jopular, ele su·ffragio universal, de opinião pu· 
hlioo, de liberdade de imprensa, 'em -uma época tenebr-0sa qual a que vam.oi\ 
atravessand-0, poderá, senhores, ser méra· f6rmula do ritual re·publicano, liffi'f< 

,praxe da lithurgia democratica, como a dos jacobinos de 1793 . Mas nunca 
.serã effeito da sinceridade do pensamento dos que av-0cararn a 1;i, nesta 
'hora sombria, a reforma do nosso estatuto fi::ndamental. 
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o SR. LEOPQLDINO DE OLIVEIRA; :- Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA :' - O espi•·ito dos jacobinos in digenas a braçou o .pre5· 

tigio de uma t h eoria demagogica que afoga a Constituiçào e a liberdade n a 
farfalhice de uma phraseologla vâ e mystificadora. 

Pôde ser que elles considerem isso que por ahi se faz, como expressão da 
ve1,dade democratica. A meu entender, porém, não passa de velha e escala· 
vrruda d emocracia da Attica, de re,publica dfl athenienses, de soberania penin. 
sular: republica de escravos, soberania de captiveiros, opinião subserviente. 

o SR. LEOPOI.DIN o DE ÜLIVEifü\: ---: um pa iz de ilotas ! 
O SR. AzE!VEDo LIMA: - E n ão se iJ.ludam. Se não os amima a má f é r e· 

publica na, a insinceridade chapada, a desleaidade patente para com o texto da 
.Constituiçâiú · - e faço au,. meu~ honrados compa nheiros ele acção politica , 
ueste momento, a justiça de acreditar que tão subalternos sentimentos n ão 
os ha jrun salterudo - se não são ins pirados, pois, pelas paixões inconfessa-
veis do instante politico em que vegetamos, ao menos é certo que estão Jn-
teralmente illudiclo~ q·uanto aos resulta.idos que pretendem alcançar. 

As leis, rSr. Presidente, mormente as leis como esta, que é a lei da leis'. 
nada promettem nem n acla darã o de si, se antes não jura1·rnos, toclos o ~ 

brasileiros, governantes e governados, no altar da patria , que obedeceremos. 
sem tra nsigencias, n em des1'allecimentos, aos grand·es principias morae::s, que 
nas leis não se inscrevem, ma:s ficam, perpetuamente, gravados nos cora-
~ões dos patriotas . 

A lettra das leis n ada vale, porque, se valei>se, modelo elos modelos con-
st.itucionaes é a nossa Oonstituição vigente . . (JltI11ito be1n da m ·inoria) . Den--
tro della se inscreveram as mais peregrinas conquistas do liberalismo uní' 
versal (111uitd bem), e á sombra della poderia o paiz ter progredido de -mol-
de que se nivela ria sem esforço com a grande nação da Norte America, qu6 
exportou para as nossas p1agas os modelos magnificas e insuperaveis ela sua 
propria Constituição. 

Não ha que mudàr n ella se qui:.::ermos progredir ; ao revéz, su va.rrermo.'i 
de nossa prer,ccupação politica o zelo da observancia aos principias moraes, 
nã,o haverá Constituição que uos salve, n em lltteratura que. nos sir va. 

Na costa da Af<rica, t a mbem, em uma r epublica desterrada da civiliza -
·çã0, ondo os neg.ros u sam cartola de polimento . . . 

o SR. ALcIDEJS BAHIA: - E' a moda lá. 
o .sn. Azl!lvEDo LIMA : - . . . e tanga de chita barata, promulgou-se umt1 

Constituição que era o, tradu cção litteral. da Constitu ição americana. Os neT 
gros da Ltbania podem efil'ectivamente ga bar-se da carta ipolitica translad<1., 
da do inglez e m ling uagem bunda, em versão escorr eita, em estylo tão casti-
ço como o da nossa iproprra Constit u1ç;ão, pelo menos mais correcto do que o 
do p.hrasear enxacôco, elas actuaes emendas; e sem embat·go {lisso, no ventre 

· deE>sa Constituição que o caciqu e outorgou aos seu s subditos , não foi tra n s -
plantada da America do Norte a somma ele principias lHJeraes que só as 
civi-Hzações infundem , porque esses são i:mman cntes ri. natureza humana. ' 
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A despeito da Constitu ição americana, continúa a Republica da costa da 
.A.fica retardona, senão paralyüca, a es·perar que po!it.icos de consciencia e 
cidadãos de dignidade varram de toelo em todo aquella Constituição decl't-
rativa, e ~e proponham, patrioticamente, enb'ar pelo caminho do verdadeir 1,. 

progresso,. que se adapta a cada civilização, que se acclima c0nfonnu a.;; 
raças, a natureza dos homens e as influencias telluricas. 

Estou, portanto, co.nvencido e reconvencido de <iue não ha ..:le iser corD. 
essa obra de hypocrisia vã e passageira que rehabilitaremos os nos;;o:i fôros . 
ue cidaidãos civllízados t dlsr1osto;; ª" r1rogr€«ssc.. . 

Os politicos blasés de minha terra, os cidadãos corr0mpidos no profissfo-
nalismo político e em todas as escalas do podc.r, os homens avesados á frau-
de, á burla, á concussão, ao suborno, á peita e á malversaçã{J, 'quem nos diT<'L 
que possam ser os mais a.ptos a r egenerar o pai!Z? E, por mais que o en-
thusiasmo e os fervores lhes a'Ccendam os scntimento;, ''ºrr' qut; se pro.p0 · 
nham lançar as bases a qualquer obra legislativa, não ha de ser com a e.!1-
xertia de medidas alienigenas, que não consultam a experiencia da é!X>Ca 
e a estação politica ·ªª civilização contempo.ranea, que se alcançaTão sensíveis 
beneficios á patria . 

Ainda quando sejam optimos os reformadores - e não hesitarei em 
dizer que não os ha melhores do a_ue os actuaes - quem responderá pela exe-
cução da reforma? 

Os oradores q ue me antecederam 1i.a tri'bu na t; os que, por certo, me 
viio nella su'Cceder, hão de1 exuberantemente '!}rovar que não !}assa ele fan-
tasia enganadora e mirif~ca a de que se acham inspirados , neste instante, os 
amigos do poder. 

A ·mim, reserve -se-me o direito - pa:i'ece-m e que já é tempo de entrar 
no amago das emendas pertinBintes á proposta revisionista - ele estudar· um 
aspecto por agora ainda não considerado pCH· qualquer dos comméntadores do 
projecto, durante seu debate, e que se me afigura, justament!e, um dos mais 
importantes e cuTiosos : o d:+ fórma exclusivamente graanmatical elas .emendas . 

Acha-se pre,sente o digno Rellato.r e p.rdmeiro subscriptor das emendas, 
aquelle a quem me cabe. de direito, julgar que é li'cito attribuir a lavra das 
mesmas. E' um eminente. professor, recentemente egresso da congregação 
c!e uma faculdade do pai?.. As suas · tradições no magisteTio superior da Re-· 
publica, seu nome de e'stafüsta long<i.mente· exl:>erimentado e suá actua l qua-
lidade de leader de uma grapcle ba'ncada, talvez a de maiores r esponsabHidades· 
no ·momento republicano, devem concitar ·::i illustr'e politico a !Jrestar alguma 
attenção âJs observações que me a;balanço a fazer e que re1)uto ela mais alta 
jmportancia para a redacçã.o final da reforma c.:institucional. 

O SR. ALBNRICO DEJ M:oR.l\,ES: - V. Ex. sabe que não póde ha~r em endas. 
ele redação. Não ha redacçjio final. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - O genio do m aior dos b1;asileiros, cuja memorüt 
~ó bastará para im1mortalizar a nossa Patria, no . dia em que seus filhos · s.:= 
resolverem a honrar-lhe d~vidam\elnte o nome, o genio magnifico ele Ruy 



Barbosa, ao d1scutir, com seu peregrino saber, a vasta peça do Codigo· Civ!l, 
c uja materia em mór parte lhe cabe. declarou, em i,0ferencia a esse codigo, o 
qual , cer tamente, não tem a imporltancia. da. Constituição ·brasile1ra, q·ue U 1'l0. 

codificação geral das leis civis, sobre ser um commettimle'nto scientifico, é 
uma grande eJqJressão da litte·ratura nacion al. 

Ora, Sr . Presidente, attenta a insuper avel im1}ortancia. ·da Constituição 
l:>rasileira, limar-lhe os erros, mo.J.da.r-lhe os a.bsurdos, corrigir-lhe os desace1·-
t.os, tornar-lhe impeccavel a fó rma., deve ser dever que c orra. paTelhas cmn a 
relevancia extraordina.ria do Codigo Fundamental da. R epublica . 

A r'eidacçãc - essa deve servir, a meu vêr, de indice pelo qual se possa 
a ferir da cultu ra geral do povo quP. a produ zio . 

Abando·nemos, pois, po1' momentos, a preoccupaçãio jurid ica do es tude 
da pro·posta e rela nceemos os olhos, tão depressa quanto n os permitta o tem-
llO', 'pc&· sobre as 7:6 emendas s ubs·m-i1.)Ü1s pelos a utores do p·rojecto. 

Consig'nemos, porém, .para assi.gna lar bem a t ranscendente im.por tancia 
da tarefa que a mim avoquei, as phrases c01n que Ruy Barbosa, no p a.recel' 
sobre o projecto do Codigo rOivil , fundamento.u o e'studo, purame nte gra.m-
matical da,s leis de tal espccie. 

Dizia o precJ.aro ·brasileiro - e isso se encontra no mon umental parecer 
que precie!<).eu de alguns m ezes a obra maxima sobre philolcgia em Jingu a 
port.ugueza, o Terpositorio maiis fecundo e mais e:i::traordinal'io do saber lin-
g uístico e plülologico, que foi a réplica do Cocligo Civil, da lavra tarnbem do 
nosso saudoso e genia l pat ri'Cio U ê)): 

"Quando a phrase é simples e pura, através della p1elnetra d.irei-
.tamente a intelUgencia ao encontro {lo ,pensam en to e.s·cripto . Mas. se 
'8lla se desvia da expr'e!ssão natural e correcta, fo.rçosa.mente se ha de 
transformar a leitura em tedioso esforço de crit ica e decifração, a 
que a redacção das leis n ã o deve expôl-a:s, se as quer entendidas ,1 

obedeci-das. " 

"Ao primeiro passar do retocador ca,hem ape·nas as rebarbas mais 
grossas. O lavor artisti'co demanda mais r>ausa, não se obtendo senão 
a poder de tem po, estudo e miu10" . 

"W..a.s o es'crever requer a inda. outras quahdades ; e, se se tt·ata 
de füJs, naQuelle que lhes der fórma se h ãJo . de juntar aos dotes do 
escriptor os do jurista, r ara vez a lliados na m esma pessoa . São as 
codi.d'i·cações monume.n t os destinados á longevidade secular; e só o 
influxo da arte commundca <l ura.bilidade á esoripta humana, só elle 
marmoriza o ipa.pel, e transforma a penna em escopro . N ecessario é 
portanto, q ue , nessas gra ndes formações j1uriilicas, a ·CTy·staUização le -
gislativa. aipresente a .simplicidade, a limpidez e a transpareil'cia das 
·mais puras f@rmas da ld.nguagem, das expressões m a is olassicas do 
pensa.mleln to. " 
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"Que a lei não seja ilnpreciza, obs'cura, manca, disforme, sole-
cista. PoTque, se não tem vernaculidacle, dureza, concisão, energia, 
nã,o se enfonde, não se impõe, não impera: f a lta ás regras da -sua 
intelligencia, do seu decoro, da sua magestade, o phraseado sobrio , 
seguro, casto, que deve 'Caracter,izar o estylo legislativo." 

'"Sente-se, ás vezes, o que o projecto quer dize•r; mas a urgen-
cia da tarefa lhe não ajuda a JJenna. Uma das condições esse.nciaes 
da boa escripta está em não soar mal, em respeitar a euphonia da 
linguagem." Obra e;mendada não póde ser obra )}erfeita, ainda quan-
do a mão, que emenda, seja capaz de perfeições. A Constituição não 
ê para hoje, Será vergonhoso darmos aos posteros testemunho do 
nosso desafonto. Preciza perdurar. Só duram obras perfeitas. 

O genial autor do Espir'ito das leis, o -celeb~·e Montesquieu, frizou bem 
no seu livro monumental quaes as qualidades de que de've revestir-se qual-
quer lei, para que preencha as exigencias da concisão, da justeza, da pre'Ci·-
são, da inalteravel correcção, afim de poder fielmente exprimir o pensamen-
to do legislador e se não prestar a interpretações mais ou menos per:niciosas-. 
Excusado será de minha parte reproduzir os conceitos que, no fleiu livro 
immortal, o grande theorico da legislação, que foi Montesquieu, deixou aos-
posteros como modelo de perfeição, em maforia de elaboração legislativa. 

A Camara acaba de ouvir os 'Conceitos a cuja leitura p-rocedi, e exar:i,_' 
dos pelo summo pontLice ~o saber vernaculo do Brasil, o grande Ruy Bar-
bosa. 

Tenho, portanto ,o direito , ainda qu'e summariamente justificada a mi-
nha presença nesta t·ribu11a, de invocar o respeito aos principios mais sa-
grados da syntaxe portugueza, em nome das regras incorruptiveis que os -
classicos registaram. nos seus livros eternos, €111 nome das lições consagradas · 
da gramrn.atica naciona.l, defendendo o meu ponto de vista relativamente á 
reforma constitu'Cional, para deixar consignada a _minha impressão pessoal 
e varrer, ao mesmo passo, a minha responsabilidade, quando houver de vo-
tar essas 76 emendas que mutilam, violam, deturpam, estropiam., es tragam 
e consp>urcam a gramrn.atica vernacula. 

Vejamos. Setenta e seis sã o as emendas. Errada está a primeira e er-
rada ê a ultima! Entre a primeira e a septuagesima sexta, uma alluvião de 
emendas, uma enxurrada, uma sur:riada de solecismos, de erros, de deslizes de 
euphonia, di! cochilos, ele attentados cacophonicos, de bai,barismos e impro-
priedades de termos, de j.rnprecizões, de ambiguidades grammati'caes, tudo 
á~ mancheias, aos gorgolhpes, á bessa . .. (r·isos) a macular a elaboração da 
Constituição rerforrn.ada. 

"Para assegurar a integridade naciona l 'e manter o respeito aos princi-
pias constitucionaes da União" - Teza a primeira emenda. Primeira irnf•ra-
cçã o da recommendação rpaxima de Montesquieu, no acto de se redigirenr 
as leis: prolixidadiei des11 eoessaria, superfe tação inconveniente . 
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"Para assegur;ar a integiidade na'Cional e manter o respeito aos princípios · 
constitucionaes da União". 

Por que o uso successivo de dous infinitivos que significam a mesma 
cousa, que determinam a mesma cousa, que exigem a mesma cousa? Por 
que nifo se cifra o autor da emenda ao primeiro verbo "assegurar", dispen-
sando o "manter o respeito", para dar mais concisão, esculpindo a phrase, 
tornando-a mais lapidar? 

Pois então, s'e'nhores, não fi'Caria m elhor dizer assim: "Para assegurar 
a integridade nacional e os princípios constitucionaes da União"? 

Não ten•ho f é em que se me aproveitem a s suggestões .. . 
O ffa ADoLPHo BERGAMm!: - Nem é possível, pois não ha commissão de 

redacção. 
O SR. Azmvmoo L IMA : - .. . mas declaro su'e' se tivesse de assignar essa 

emenda, refugal-a-hia, não pelos inconvenientes de ordem jurídica que della 
advenham, m a s porque não perfilho bastardos aleijões ! (Risos.) 

Passemos á emenda n. 2. Detelrmina ella, no fim: "Debellar a guerra 
civil". Impropriedade vocabular . Debellar a guerra civil é cousa redundante, 
·porque "debellar" já quer dizer combater a guerra . A significação etymo-
logica do ve·rbo não exPTime senão· isso, nem nos induz a crêr senão nisso. 
Logo, melhor seria, se o bom gosto estivesse disposto a animar o espírito 
dos elaboradores da refm:ma, que elle estabelecesse: "Jugular a guerra", 
"soffre:ar a guerra", "re·frear a guerra" ... 

A emenda n. 3 tambem, no fim, decla:ra: "Para assegurar a execução 
das leis e sentenças fede.raes e para 'reorganizar, financeiramente, o EstadJ 
C,'Uja in'Capacidad'e para a vida autonoma se demonstrar pela cessação de pa·· 
gamento de sua divida fundada por mais de dous annos . " 

Devêra ser: "durante mais de dous annos". Assim é que ensina a es-
thetica da língua. 

A emenda n. 4 é su.p.pressiva e ácerca desm vou aventurar-me, de pas · 
.sagem, a pequena observação . . E' que ella determina a suppressão do § 3º do 
art . 9º da Constituiçifo e, não obstante, não manda corrigir a numtm·ação dos 
paTagraJ;>hos de modo que, attenta uma disposição da r esolução additiva do 
Regulamento da Camara - se me não falha a memoria, a do art . 12, que 
prescreve redacção final - o resultado é que a Camara remetterá a reformri 
para o Senado, com lacunas notaveis de numeração, não só aqui, como em 
outros passos da proJ;>osta. 

o .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Ha um salto na numera<;;ão. 

()l SR. AzEVEDo LIMA: - Quando mais não seja, revelará esse def'eito, da 
parte da Camara, grande desleixo na preparação de suas leis. 

A emenda n. 5, Sr. Preside•nte, quatro vezes adopta, de manein·a desne-
C<esaria e s.u.perflua a disjuru0tiva ou. Quat>ro são, apenas, as linhas que a con-
stituem e quatro vezes é reiterado o emp.rego dessa disjunctiva. 

Mais ha cousa mais in1'po.r.tante nesta emenda; é que a: sua redacção é 
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de tal modo confusa, que, em verdade, o espirita, por moais atilado que seja, 
do futwro hermeneuta, com grande esforço chegará a ·decifrar-lhe o sentido . 

Vou lei -a, para. que a Camara me faça justiça, recon·hecendo que não 
aver(lo ,de incon:veniente essa redacção sem ter para isso solidas razões. 

Eis a emen da: 

Substitua-se o n . 1 do art. 11 da Constituição pelo seguinte: 
"1° Decretar impostos de transito por um Estado ou na passa-

gem de um ,para outro, sobre productos de outro Estado ou extran~ 
geiros ou sobre quaesquer vehiculos ou animaes que os transporta-

rem, assim con-to impostos sobre productos de um Estado no terri-
t orio de outro" . 

Dá-se um doce a quem decifrar exactainente a ordem, o nexo, o senso 
gra.rnmatical desta emenda. 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI : - Hoc opus hic labor est . 
.O SR. AzEJvEJoo LIMA: - Creio que ~á adivinhei o que ella quer, porque 

. a ipuz em paraJllelo com o texto vi.gente e e•nvidei todos os esforços de gy.mnas-
tica espiritual para ohegar ao seu amago . 

E' indissimulavel que falta aqui, nesta parte "assim como impostos so· 
bre productos . .. ", etc . .etc., algo que exp~i.q .. ie bem o que se queir dizer. 
};' que não E'Stão as pailavras "destinados á. venda" entre "um Esta:do" e "no 
territorio de outro. " 1 

Esta emenda, sem a irrecusavel correcção, se tornará absolu'tamente in-
j1..sti!ficaveJ. Em l·esumo, não alterou s ubstan"ialmente, salv-0 a partir do 
"ass'im como", o texto vigente', na ultin;a parte, mas ex tragou-lhe por com-
pceto a redacçãc;>, sem nenpuma vantagem. 

:Passemos .a sexta emenda. 
Declara ella: 

EMENDA N. 6 

Substitua-se o art. 12 da Constituição pelo seguinte: 
".AJrt. 12 .• tl,Jém das fontes ele Receita discriminadas nos arts . 7• a 9º, 

0: licito á União e aos E.staidos, cumulativamente ou não, crear quaesquer 
oi.tras, inclusive impostos sobre a r enda, não contravinao nenhum• dispositi-
vo desta Constituição . 

iParagrapho unico. O imposto federal de renda não incidirá sobr~ os ven -
cimentos dos funccionario'! estaic1uaes e municipaes, nem o estadual sobre os 
v"n<Cimentos dos funcKlionair1os da União." 

'Esse "não contravindo nehum dispositivo desta Constituição é redacção 
não de todo extrerm.e de vicio, pois mais pairece syntaxe franceza, que mui ra-
ramente se encontra nos l~ons escriptores d:a nossa L íngua. "Leis prohibin<lo 
a exportação '', "Constitui<;;ão oontendo .eirros", etc., sã-0 construcçiies com 0 



- 529 -

<'mpregq do gerundio fram1cez, sobTe o· qual .peço wnia .para le r os ség.Uintes 
·eonceitos de um dos mais conspi:cuos grannmaücos portugoozes: 

"E' mero gal.Ji'cismo o em.p·rego do parti:cipio em ~ enilo, como 
equivalente de uma simples oração qua1ificativa (relativa), v. g.: 
"Requereu para ser annulla:da a lei promovendo-o ao posto imme-
diato" : Epiphanio da Sa. Dias, .Syntaxe HistO'I'ica Port., Lis·boa, 
1918, ç . 249. 

A emenda n . 7, a seg:u<ir a isto, declara, na sua parte final: 
" . . . e funccionará quatr0 mezes do dia da abertura, podendo ser con-

-vocada extraor.dinariamente e prorogadas ou adiadas as suas sessões." 
Rectifico: " ... e funccionará quat!ro meze&, desde o dia <la abertura" ou 

·"a se contarem do d-ia da aJbertura" . 
Com a emenda n. 13, occorre o mesmo vicio de que acabo de increpar 

.a emenda n. 4, Isto é, i·rá produzir, si fo·r ap.provada, uma lacuna na re-
dacção final que se T·emmetterá ao Senado, porque diz : 

":Supprima-se o § 2° do art. 28 da Constituição", sem mandar alterar 
«. numeração dos paragraphos subseo.uentes. 

Outra E~nenda, a de n. 15, prescreve: 

,Substitua-se o n. 1 do art. 34 da Constituição pelo seguin'he: 
"1º - Orçar anniwlfmente a Receita e fixar annualmen•te a Despeza e 

tuinar as contas de ambas relativas a cada exercicio '.!'i•nanceiro, .prorogad'' 
-0 nrçamE•nto anterior, quando até 15 de Janeiro não estiver o novo em vigor';. 

[Por que repeti-r o adverbio "annualmente"? Muito mais elegante e cot-
recta seria a fórma primitiva, que nunca suscitou duvidas aos constitucio-
nalistas, ca130 não se julgasse prefe-rivel a seguinte redação: 

"Orçar a receita e fixar a despeza em leis annuas, etc.'.' 
!Com a emenda 19 dá-se o mesmo phEtnomeno su0ppressivo, em conse-

.quencia do qual a redacção final, que é .pro·hiblda na CamM"a, levará a .pro-
·posição desta Casa ao Senado com la:cunas na numeração . 

Diz a emenda 21: 
"25 - Crear e supprimk todos os em·pregos pubUcos federaes e fixar-

lbes as attribuiç.ões e os vénclilllentos. " 

"Todos?" 

·A que situação chegaríamos nós, Sr. Presiden'te, si se verirficasse a 
hypothese de serem sup.pressos todos os empregos pul:fücos? l!~icariamos sem 

-0-overno, desappareceri~ a a:dministração. 
Evidentemente, o que se quer dizer, ê "crear e sup:primir qualquer 

" mp-rego publico". 
Neste ·caso, não ha -como prE'feriT essa á forma · a·nterior. 
A emenda n. 23 diz: 
Substitua-se o n.. 30 do art . 34 da Constituição 0pelo seguinte: 
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"30 - Legisiar sobre a organização munidpal do Districto F ederal, e 
:o;ubre os serviços ahi reservados em lei para o Governo da União". 

O verbo " ·reserv.ar" n ão comporta de modo a lgum a regen cia da pre-
~osição ··.para". " R eservar ao governo" é o que cum·pre dizer, e nunca " re-
servar para o governo da União". 

Vejamos a emenda n. 26 : 
Accrescente-se ao ar't. 34 da Constituição o seguinte: 
"38 - Legisiar sobre a administração dos territorios, que serão sujeito" 

directa e immediatamente ao Poder Execu tivo . " 
<Curiosa, esta emenda! Cria uma enüdade nova na federação brasileira; 

estabelece e constituci-ona liza a ex.istencia de territorios .. 
De que terri'torios se trata? Qual é o territorio que tem em vista o autor 

da emenda u ma vez que a Constitu ição Brasileir a, nos seus arts . l° e 2°, 
declara que a federação se con1'põe das amtigas provjncias e do Districto 
Federal? 

Fóra dahi não ha mais um trato de terreno, no Brasil, que possa 
tEr existen cia constitucional. E se quizessem esta:belecer ·dóra avante a 
E'J<istencia dos territorios, forçoso seria inscrever no texto constitllcional 
quaes as condições, limites e natureza desses territorios . 

De onde surgirão elles? Das guerras de conquista? Mas a Constituição a ·; 
7f'da. Do retalhamento dos Estados? Mas disso não se cogita. 

Eu .sei: o d<'i que a.~dilosamente se cuida é o Territorio do Acre, cuja 
posse é pleitead:a perante os Tribunaes pelo Estado do Amazonas, que ha 
de, no momento opportuno, - si é que tem representantes nesta Casa, defen-
der a integridade da sua antiga Província . . . 

O SR. ALcrnms BAHIA : - E' verdade. A prova é que a representação 
amazonense . não assignoµ o projE•cto de revisão. 

O SR. A.zElVEDO LIMA: e vü·á á tribuna para O\ppor embargos á 
solercia da emenda n. 2-fi. Mas o com que eu não posso concordar é o temp.;, 
do verbo "ser", o qual se acha nessa emenda coJlocado na: futuro imper-
fP.ito, "serão", tE•r ceira ~essoa do plural qua:ndo, neste caso, as boas regras 
à.e redacção reco.inmendíim o emprego do futuro do subjunctivo: "foTem". 
A preferencia dada ao fpturo imperfeito denota a intenção de transformar o 
A:ere desde logo em teITitor.io definitivo, apezar do sacrifício da boa syn-
-caxe e dos direitos do Aµiazonas. 

A emenda n. 27, Sr. P restdente, é igualmente cu riosa e original. Para 
esclarecer um phenomeno bem E•xtraordinario que nella se encontra. V. Ex . 
. s1·. P residente, faça-me chegrur ás mãos o original d:+s emendas da proposta, 
e bem assim a ed!ç;ão defin!uva aessa propo~ta.. Vou ó.lzer a V. l!Jx. porqL' 
solicito a prE•sença desses papeis; é que assim est á redigida a emenda : 

"39 - Decretar a intervenção nos Estados para manter o res-
1peito aos principias cons'titucionaes ãa União (art. 6°, n . 2): par;i 
decidir da legitimidade de poderes, em caso de duplicata (art. s• .. 
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n. 3), e para reor:;anizar financeirarnE'llte o Estado i,nsolvente (ar-
tigo 6°, n. 4)" 

Sr. Presidente, em todas as edições antedares, inclusive a que se reputa 
a ultima, é sempre a palavra "dualidade" que se encontra na emenda, termo 
improprio, inconveniente, dubitativo, ao passo que na ultima, na derradeira 
!oi feita correcção, segundo me dizem, pelo eminente repiresentante do Es-
tado da Bahia, Sr. João Mangabeira, para "duplicata" ou "duplicidade". 
Quero saber como reza effectivamente o original. A mim se me afigura 
não ser licito alterai-o, niem ao proprio autor, depois de emittido ;parecer. 

iSi a correcção -houvesse sido regimental, não .padece duvida que o vo-
c .. lbulo "dupl.icata" seria ,preferivel ao "duailidade" . De feito, o que se re-
:r>l'esenta vi-sar '!la em;enda é a dualidade de Congresso, porque como sabeniO'S 
ç-uasi todos os Congiressos estadoaes são duaes, isto é, bi-cameraes. 

Logo a dualidade não infringe os ter.mos constitucionaes. O autor da 
Emenda queria rE•ferir-se á duplicata, á duplicidade do C-Ongresso; por isso 
a emenda colhe, .procede. O que não entendo, o que não é licito, o que é i'n-
fringente das boas normas é que se fizesse a correcção depois de apresentado 
, .prurecer. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' irregular. 
O .SR. AZEVEIDo LIMA: - Irregularissimo . 
O SR. llDOLPHo BIDRGAMINI: - Digo irregular porque a ethica parlamen-

tar me imped·e de prOlferir o vE•rdadeiro vocabulo, o quatlâificativo exa;cto 
O SR. AzIDVEIDo LIMA: ~ Emquanto não me chegam os originaes pedidos, 

v0u passando adiante. 

·Emenda n. 30: "As Jeis de orçamentos não pódem conter &.sposições 
-extranhas ao caJculo da RecElita e á fixação da Despeza". 

O vocabulo "calculo" é evidentemente improprio, inaidequado. Nem s{\ 
de calculo ou· estimativa •é o de que se trata no orçamento. A creação de 
novos tributos, de taxas,, de impostos não é calculo, nem avaliação, n !')m es-
t.mativa da 'Receita, si.não meio de augmentar a Receita, de fomenta1r a ar-
r -' cadação de adq uir!r recursos. 

!Em vez do " -calculo", por que não dizer "genese" ou "forLtes"? 
A lettra d determina o destino que se deve dar ao saldo do exercício ou 

o modo de "preencher o defioit". 

Preencher'? Positivamente, o verbo não -cabe, nã.o tem. lugar. 
A impropri·edade é patente. Preenc·he-se uma lacuna, uma vaga, um 

Jug.a.r. EquiOdbrar,i lfranicamente, foi o que se .pretendeu drizer. Qua;nldo 
muito, cobrir o deficit é o que se poderia admittir. 

o 'SR. ALBERICo DEl MoIMES: - Pr-eencher é até augmentar o defic·it. (Riso). 
o SR. AzIDvEIDo LIMA: - A emenda n. 31, diz: "Os '.l)rojectos oi\'. ellltendas 

creando ou augmentando des.peza deverão tambem crear ou augmentar a 
ft-Ceita correspondente". 
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A emenda n. ,31 volta aqui ao emprego "galli:ciparda'', do gerundio 
francez: 

A emenda n. 33 diz: "1Si, porem, o Preside.nte da Republica julgar no-
tado ou em parte, inconstitucional, ou co.ntrario aos interesses nacionaes ., . 
Não é de todo aceitavel, como vernaculidade, a palavra "interesse", de 
i so frar,camente á'rancez. 

Aqui tenho, a respeita, a opinião de Lei'te de VasconceHos, um. dw 
.~\Js insignes philo1ogos da nossa .Jingua, que assim se exprime: 

(Leite ·de Vasconcellos. Licções de Phil. P'ort., Lisboa 1911, :pa_ 
ginas 393-94) . 

"Com qua,nto esta J}alavra venha do latim intc1·esse, que signifi-
ca importar, pertencer, ella rtomou na nossa lingua classica o senti-
do de lucro. D.ize.r "tenho mnliito interesse emi que ·tu' lá vás". 
por "importa-me que" ou tomo a pc{to que, parece-me gallicismo 
:inutH . No mesmo caso está. interessa.nte por importante, ciirioso, 
vaUoso, etc .. " 

Diz a emenda n. 3·5: "Substitue o Presidente, em caso de impedimento 
cu falta, o Vice-Presidente da Republica". 

Seria oonfusa, ambígua, am1J>'hibologicà a redacção se não se soubesse 
que ao segundo é que cabe logiciamente substituir o primeiro. Todavia não é 
demais que se .rectifique a fórma. 

JN.a emenda n. 38, ao art. 4•1 da Constituição, não é 'desp.icienda a inadver-
tencia . Diz a e·menda: ·"iNo •Cf.Lso de vaga da :presidencia, procedeir-se-á.' a 
nova eleiçãio ... " 

Falta a:qui a era.se ao artig9. 
I{) SR. ~LPHO B IDRGAMrNr: -- E para se pôr essa crase são ;precisas 53 

assl!gnaturas ! 
O ISR. A7.JllVEJDO L1MA: - Para corroborar a minha opinião viou consignar 

o seguinte conceito de Ruy Barbosa, no .pareüer sobre o iCodigo ·Civil. 

Disse S. Ex.: 

e; O verho proceder é sempre intransitivo; não tem complemento 
directo .. Diz-se: "proceder ao inventario", "procederá partilha"; 
m•as nunCfl: " ,procedeu a partilha" - "proce·deu o inventario". 
P . •550 . 

·.Tá na emenda n. 4'1 não vea;pparece o erro apontado. Está. o mesmo 
verbo n a '.f'ór.ma intransitiva: "[!,>crocedendo-se na Ca;pital Federal e nas Ca-
pitaes dos Estados á a;puraçãq dos. votos recebidos nas respectivas ciir-
cumsciripções . " 
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Passemos á imlen<la n. 45, art. 56: 

" O 1Sui,,,..emo TrilYunal ccmpor-se-lha de 15 Juízes . . . " 
O futuro está ahi ·com ",h", <quando em outras occasiões nelle é esta 

letra dispensada. Não ha uniformidade na graphia, o que constitue um des-
cuido se nãJo .grave, pelo menos .passivei de correcçã,o e .que convem suppri-
.mir a bem da esthetica, da elegencia e ·da uniiformidade de composicãJo. 

A emenda n. 48 contem erro g.ravissimo, de arripiar os caJbellos. 
Diz ella: "Os tribunaes federaes elegerão dentre seus membros os ·res-

pectivos Presidentes, e organizarão as suas Secretarias com funccionarios 
cujo nwmero e vencimentos serão fixados em lei." 

Isto causa arripio ás ailmas mais insensi:veis. 
Err.onia mais palmar não se !Pôde querer. 
O ')}ronome re,lativo "cujo" deve coruoordar em genero e numero com o 

substantivo que lhe succede, e estes substantivos são "numero e venci-
mentos". 

i:N'1.lnca se poderá •Opinar de modo divergente. Tal peccado gcammatical 
seria, ,por si só, silllficiente :para desmoralizar a redacgão de toda a l'eforma 
Constitucional! 

[Passemos adeante, ás ,pressas, .que urge o tempo. 

!Na emenda 50, q·ue é a 51 da edigão final, emprega-se o verbo reqibisitar, 
na seguinte re•dacg-ão: "requisHar do Poder ExecU1tivo a intervenção nos 
Estados, etc. " 

·M~üs proprio seria o verbo "requerb. Não ins:isto, pol'ém, nisso e 
passo á ·emenda 52, onde, na lettra d, se à.l.:: " 'q'llando se tratar de direito 
criminal ou civil internacional " . 

As expressões "dfa:eito civil internacional" não são usue.es, ISegullldo me 
informam entendedores, <rari·ssiIDIOs são os a utores .q'lle as ernp.regam como 
equivalentes de direito internacionfü privaido, 1que essas, sim, são expressões 
proprias e adequadas. Ora, tratando-se de ume. Oonstituição, lei summamente 
relevante, não seriá 01bvio, não será. descuiLpa<Vel, nem irazoave~, se procure o 
em1prego de designaç-5.o que não tem curso ainda entre os 1:>raxistas. 

Na emenda 5·6 existe 111,ma COP'lllativa inutil entre as .pala'Vras "declara-
ção do estado de sitio", de 'llm laJdo, e "a 'Verifi'<!ação de poderes" do outro. 

'Não seria deS!J>rezivel o t.r!llba!l•ho dos 53 Deputados, tantos sãJo os 1para 
esse fim necessarios ! - que se propuzessem suprimil-a. 

o .SR. AoOLPHO BIDRGAMINI: - Não põdem fazei -o senão os ,53. Para 
til"0.J'." o e são .precisas 53 assignaturas! . .. 

O •S'.R. AzElVEJ)O LrMA: - Na emenda •57 'Verificamos q'Ue lha uma correcgão 
que foi feita na ultima ediç.ãJo, ip.or:que em todas as redacções, na lettra a 
do ,parag.raplho unice, não se encontra o arti<go a adeante de ".forma repu-
blicana". •Essa 'lettra a foi, pois ·Col!ocada a'))Ós cinco edições, no originai!. 
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A lettra e da emenda 59 prescreve: "crear 'llm regimen especiaJ para o 
municipio, capital do Esta do, por to importante, ou estação sanitaria que 
demandar obras especiaes 1para esse fim". 

'NiTul?luem ~ntende ao certo 0 que a'hi está. Vagamente, compre'hende-s·e 
o que q'llet" s ignif1car esta emenda; .parece q'lle sua redacção 1pe!'feita deveria 
ser "4ue ·demandem obras de utilida!de jp'lLb!ica". 

·Na emenda 60 se lê: "·depois de p1llblicada esta ILei". Ora, :Sr . President..,, 
o que estamos discutindo é uma lei ou uma proposta de r eforma constitu-
<li-onal? iPoderá dentro da reforma •haver uma ilisposição q•ue c1iga "esta 
lei "? \Por que não appellaram paira o vocabulo rupro.p·riado ou não emp.rega-
ram logo o termo verdadeiro, !legitirno, a utJhentico, que é "Constituição"? 

Estamos disoutindo uma lei extra.ordinaria, espec.ia;l, rigida, de caracter 
inconfundivel. 'Deve ser, .portanto, "Constituição" . Mais de uma vez o a;utor 
da 1Proposta se distrahiu, pensando que estava redigindo emendas a uma 
lei -0rdinar!a, .quando tratava ·de lei de caracter inteiramente especial. Não 
é possível que isso continue. 

Para maior elegancia da d'órma da emenda 60, devo ainda dizer a V. Ex., 
Sr. Presidente, q:ue não pos~o •comprehender extrangeiJros casados com 'bra-
sileira, no mosso regímen, onde a .polyandlria não é 1permi'ttida. Ou será jâ 
possível q:ue varlos extrangeiros casem com uma runica 'brasileira... (Riso.) 
Esliá, por tan to, crn 1do; " bra si!ei:ra" deve ir .para o plural. Aliás, na mesma 
emenda, afim de evitar a r eptoducção mal soante do "tiverem", da segunda 
linha, 1jiá seguicl-o ·do emprego do verbo "ter" em "tendo filhos brasileiros", 
conviria dizer, no fim, v . g. "rfôrem portadores desse titulo". 

Adeante, na emenda 61, se encontra: "os extrangek.os que, residindo 
no Brasil. .. " 

Eis ahi, Sr. ·Presidente , o gerundio fra ncez, quando temos o "residen-
tes''. tao prop1•io, tão usual, talhado m.esmo ·para o .caso! 

Vejamos a emenda n. &2. E ssa, Sr. Preside nte, padece do m a l de serem 
reproduzidos dous erros irrupet·doaveis da Constit.i.üção vigente, a qual diz: 
"em temp-o de ;paz, qu,a,iquer ;p6c1e entrar no te.rritorio nacional ou delle 
sruhir com sua fort1ina. e seus l:>en s ". 

Dous são os dislates .que, de certo , em melho.res tempos serie.m corri,g1-
d.os, se as im•posiçõ.es do Cattete não estivessem estugando os passos dos 
reformadores. 

"Qualquer" é adjectivo. Que é do no.me que elle modifica? Este erro que 
nãú pôde deixar tlc ter sii.lo uma ornlssfí.o, urna inadvertenc!a, ou talvez, um 
la,pso de ~edacção, na 'Precipitação dos 1lraba!1hos il'inaes dJos constituintes de 
91, fol r~produzid-o: Failta na nova emenda o S'llbstantivo .que o adJjectivo 
modid'lca ".q urulquer pessôa", indiv ioduo, cidadão, etc. 

Ainda no :final dessa emenda, não vejo re.zão para c.onserva;rmos um 
gaJlllcismo inutil, aesnecessado, supet·fluo, 1pois a;hi está. o vocahülo bem 
que o sup.pre e diz tudo que (l()nvém dizer. 



- 535 -

Aqui vae, paxa. iUustrar o caso, o canceito de iMrurio Barreto, nos No-
vi.,si7nus Est11,dos da .úingua Portugueza, a .paginas 25~: 

"Prura os classicos portuguezes fortuna era o que en1 latim, com,, 
voz erudita ique é, delle tomada, o acaso, o !aido, sorte ou destino, 
bom ou máo, e não riqueza, cabedal, tesoiro, prosperidade nos bens 
tem•poraes, si.gnificad-o em que agora soem usar a pala-vra os .gal-
licistas .. . 

Passemos a emenda n. ·63. Esta é memoranda! •E' um mosaico de dis-
lates, tantos seus er.ros! Vou lêl -a, ,p.ara que mais faeil se me torne a 
analyse : 

"As minas pertencem ao '.!)4'.º0.prietario do sôlo, salvo as limita-
çõe,; estabelecidas por Iei, a .bem da expio.ração das m esmas, que :po-
derá ser tambem ieita .pelo Governo Federal ou por 'concessão deste, 
reservada parte dos lucros ao proprietario, no •caso de não Iniciar ou 
abandonar a exploração. Não 'J)O"dem ser transiferidas a extrangeiros 
as minas e jazidas mineraes app!icaveiet, á segurança e á defesa l na-
cional, bem . 'como os terrenos onde existkem" . 

Cinco erros, 1Sr. Presidente! Vou enumerai-os, e peço aos collegas que 
manten'ham ·deba,ixo dos olhos o espeliho e assistam á dissecção: 

"Fazer exploração", "por concessão"; "não iniciar ou abando-
nar"; "segurança e defesa nacional"; "bem como os terrenos". 

"Fazer explorações", é construcção extranlha ao vernaiculo, so'bre ser 
mal soante. A .pro.posito de alloouç.ões identicas com o verbo fazer, o sau-
doso IRuy Barbosa, na repUca ao Cofügo Civil nas pags. 412-41'5, escreveu 
conceitos memoraveis para os quaes chamo especialmente a atenção dos 
signatarios das emendas. 

Ruy aJhi oritica-Jibes severamente a redacção que, q ua ndo mais não seja, 
é ai1,ohaica e ainda se presta, no nosso caso, a intenpretações :pejorativas, 
taes como "fazer explorações politicas", "fazer explOTações", emfim, de 
qualquer especie. 

Ha aqui, pouco adeante, um cacophato dispensavel - por concessão. 
Mais além, declrura-se - "não iniciar ou abandonar" - o que faz crêr a 
quem lêr que o verbo "abandonar", tambem está influenciado pelo adverbo 
de negação, quando é exacte.mente o contrario. Devia dizer-se: - "no •caso 
de não lniciar 011 no caso de .abandonar a expJ.o.ração". 

Ainda adeante - " segurança e defesa nacional" - D ev eria ser "se-
gurança e defesa nacionaes". 
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Finalmente, a locução conjunctiva de modo, "bem como" merece ser subs ti-
tuida. E ssa looução conjunctiva o;i conjuncção c ircumstan cial, com-0 ahi 
esüá, inverte justainente o sentido da pihrase, :i>ois ao invez de exc!Juir da 
.possihi!i.daide da t r ansferencia os tenen os em que estão localizadas as ja-
zidas, faz crê•r que estas não podem se.r transfer idas, a exempl-0 aà mstar, 
do que occorre oom os t errenos, isto <é, a ssim ·~·1no -0 são os terr enos". 

A conjuncção "nem" é a copulativa obrigatoria de proposições negativas,. 
se a pTimeira pro.posição é negativa a segiunda, a que se lhe segue, t em (iue 
se submetter ao mesmo sentido negativo. Log-0, " bem como", da emenda, fi -
gura em lugar de "nem". 

A r edl31cção da segunda parte da emenda n. 63 fiocaria m.elrhor assim: 
" nã.o .podem ser transferidos a extrangeiros os t er.renos que conten1ham mi-
nas e jazida s mineraes uteis á ·segurança e á defosa nacionaes" . 

Vamos a uma ina,dvertencia da emenda 65, § 29 do art. 7'2 da Gonsti-
tuiçãio . 

.A!hi se faz uma correcção ·ao text-0 vigente, que diz, em certa .parte: 
"titulos nobiliarchicos". 

®ffectivamente o qualificativo é improprio. 'P.rooura -se co.rrigir o vec-
cado da 10onstituição reµulYJi.cana ·que substituiu, no momento da redacção, o 
vocabuJo "nobiliari.o" por "nobHiarcih ioo '', indevidan1ente·, quando est e ulti-
mo não tinha cabimento, r eferente que <é !á genealogia dos nob~·es . 

IE>m todo· caso, se Sll tenta ago.ra a ·correcção, no § 29 do airt. 72, con-
1 ser va-se o mesmo cocililo ~10 § ·2° .c'!o citado artigo d~ tCnstituição . 

. Não só esse 1procefümento revela faJlta de attenção e de zelo, corr10 ainclu, 
uma vez .que se aidoptou o a djectivo .mais propdo - nobiliario - e não -
nobi.Jiar<>hico - aHás, de conlfprmidade com a 01pinião e o conselho de Ruy 
B anbosa, q ue a esse respeito se pronunciou .no Instituto dos Advogados, em 
1894, po1·.que não se vae lago •ái;; de çabo, .pa ra iq ue se escl0Jre.ça 1bem se " todas 
a s condecorações" , ainda as •que n ão ffio·rem de nobreza, ·poderão ser acceitas, 
conforme j 0udicioso appello de .AJrauj-o Castro no seu interessantissimo livro, 
á pagi.na 141? 

Emenda 611 . Diz ella : "Ai; disposições constitucionaes assecuratorias da 
ir-red:ucttbiUdade de vencimentos c ivis ou mitlitares n ão exim em da oibrigaçíiio 
de pagar os impostos geraes creados em lei. " 

Eximir é venbo transitiV'o, logo Lhe falta o obdecto .airecto, que s1Lo os 
individuos, os cidadãos, os brasileiros. . . E scolha-se á vontade algum desses 
nomes, mas nunca esqueçam qe o incluir na emenda, sob pena de infracção 
indescu1pavel. 

Passemos iá emenda 67. 

"E' sernpre livre ao Poder 'illxeclllti'Vo eXipllllsar do te1Titorio nacional os 
subditos extrangeiros perigosos á ordem I}Ub!ica ou nocivos aos inte resses da 
Republica. " 
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"E' livre ao .Poder Executivo" ... eis alhi construcção .puramente extru.-
nha á indo'1e da nossa língua e não abonada nos classicos. Pelo menos não 
i:ne lembro de tel-a jámais visto. Não passa de servil imitação do francez; 
/.ibre au gou·verne?nent ele s1iivre les traclitiuns ... 

Passemos á emenda 68. 
"As terras situadas a menos de 60 'l;:ilometros de distancia das fronteira.!> 

do µaiz e as i1llgaclas por lei p.ecessarias á segurança ·e de'fesa nacio·naes 
não poderão ser transferidas a extrangei.!l'os. " 

A lei não julga, mas prescreve , determina, estaibelece. 
Demais, a redacção é irregular a.hi nesse ponto. (Devera ser : "e a::1 qué 

em lei forein tidos por" .. .' sendo o resto como estâ., salvo na parte finai 
quando diz: "quando, 're·putado opportuno e 'conveniente". 

Quando: "reputado", re.putado o que? o domínio ou as terras? Ond(! 
está o ver<ho auxiliar? Devera ser: " logo que ta.! se torne ·o<pportuno". 
Falta, :pois, o ahj·ecto . 

Ha out ra cou·sa digna de attenção nessa mesma emenda: "A segurança 
e defesa nacionaes . " 

·Na revisão final alteraram o numero do ad!Je·ctivo, pondo--0 no si11gula.r 
A emenda, nesse caso, ficou, assim, peior do q.ue o soneto. 

Diz a. entenda 70 do § .3·6 do art. T2: " As garant-ias asseg1M·aaas nest6. 
artigo aos extrangekos só se tornarão ef·f.ecüvas em caso de recil[Jrocida.cle 
conceclicla aos brasilei1'os.,, 

"Garantias asseguradas" vale o m esmo que "garantias garantidas". 
Quem approvará essa redacção? Garantias offerecidas, sim, é o q-µ1 , 

seria ·Correcto. 

Mais adeante : "em caso àe reciprocidade concedida aos ·brasileiros" . Ban-
taria dizer "~1 caso de reciprocida<le . " 

E, finalmente, a . ultima a.ração desta emenda diz: "A lei ·Orc1ina ria il.e-
ierminará a que extrangei.ros aproveitam e q11,ae8 dellas.,, 

<E·ste "q uaes dellas ", :pinga do, no lfim da. oração, n ão encontra sim1-ilé 
em nenhum escriptor 'de bom nome, de 1boa nota. Peço, .por a.mor á lingua, 
que se concerte esse erro palmair em ,q·ue não 'é dado nem a menino d& 
escola elementa;r inco••er, 

Passemos ao art. 71: 

"Respeitados os direitos adquiridos e a espectatlva lega l dos funccion ... -
rios em exercício na data da :promtiügaçãJo desta lei, não !haverá car.gos vita-
li<cjos além dos de maigistratura, magisterio, ser.ventuarios ele justiça, e a& 

pa,tentes militares ... " 
Fülta, adeante das palavras "as 'Patentes" a ;preposição "dP.". Co·mo pa· 

tente não é cargo, m as titulo, .p.rivi!egio, 1posto, não é plausivel dizer: "Não 
!haverá cargo, etc., além das patentes. Ao dema is, depois de discriminar o~ 
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cargos que não são vitalicios, conclue a emenda "os demais funccionarios" 
comlo se esses ta1nbem .fossem cargos. 

Melhor seria .q'lle se escrevesse: "iNão 'ha'Verá cwgos vitaJicios aJ.ém dos 
de magistratura, 'do magiswrio e das ,forças militaires e de justiça." Os de-
mais serão de livre nomeação e demissão. 

Vejamos agora a emenda n . 74 : 
E' emenda barbara, emenda vandaJa, emenda scelerada, que a,mea<.)a a 

li.berdade dos brasileiros, como a espada de Damoc:les de despotismo lega-
; lizado . 

ISUJbstitua-se o art. 80 da Constituição pelo seguinte : 

'"Art. 80 - Quando a segurança da !Republica o · exigir, em ·caso de ag-· 
gressão extrangeiira ou commoção intestina, po'der-se-á declarar em estado 
de sitio, :por tempo determinado, .qualq'ller parte do terrtt-Orio nacional, sus· 
pendendo-se a:hi o habeas-corpus absnlutamente rpara os detidos em virturle 
da declaração do sitio, e as garantias constitucionaes, asseguradas nos .pa-
ragrap.hos 10, 3º, 8º, 10, .1;1, Ll.2, 1'3, 14 e 18, do artigo 72 que lfo1rem e numera· 
oas no decreto." 

·E' o a ttenta:do á liberdade .·braisHeira e ao lavor litterario; é a 'barbari-
dade, o esp,_q,nte.~ho contra a segurança, contra o direito de locomoção, contra 
o dtreito de pensa.rn<:into, ·contxa o direito de reunião, contra as imunldade11 
pn.rlaimentares. 

Em summa, é uma t remj'lnda ameaça a quasi todas as garantias asse:-. 
miradas ... 

O isa. AooLPHO BERCAMJNr: - Attenda V. /Ex. a que, entre as ,garantia& 
que se suspendem, es1Já a da jnviolalbiUdade do domicfüo. 

O SR. Azmvmoo LrMA: - Ohegamos ·á emenda :final, a de numero 76. 
1S·uibstitua-se o § 4° do ar•t. 87 da Constituição pelo seguinte: 
"§ 4° - O 'Exercito e a Armada se comporão :pelo voluntariado e pecrCJ 

sorteio .p11éviamente organizado. ·concoril"em 'Para o ;pessoa l da Armada a Es-
cola Naval, a de Aprendizes !Marinheiros e a Marinha Mercante." 

Conserva-se a redaicção erronea da .Constituição vigente, .p.orq'lle sé 
transpla nta sem alteração a regencia . do verbo "compôr" que exlge preposi-
ção "de", em vez de "J.}or ., . Prefer ivel é a inda a construcção dessa emenda 
como fi.gura na Constituiçã.o yigente, uma vez :que se leve a etfeito .ª sUJbstl-
t ulção de "J.}or" ·J>Ol' "de". 1Si;i se lihe pretende modifi.car a redacção, ao me· 
nos nã o se diga mas "o Exercito e a Armada se comporã o pelo voluntariado", 
mas "o Exercito e a Armada se com"POrão do voluntariado". Além disso, 11a 
segundo rparte, onde SE' diz: '' co,ncorrem para o .pessoal da Armada a 1Escola 
N aval, a de .A,prendizes Marinheiros e a qa Mariniha Mercante", ex:cl1l8-~ 

"o pessoa.]"', termo de significaçã o -que.si pe jorativa. Por que não dizer fü 
preferencia, o eiflfecttvo da Armada, etc.?" 
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Cheguei ao resto da necropsia, ao termo da minha ardua missão. Foi 
extenuante o trabalho, direi mesmo repulsivo. Toda vez que me dedico 
á obra de estudar e de esmerilhar o que consi·d·ero· o .l)atrin;ionio mais p1 -•-

cioso da nossa naicionalidade, o que ;reputo o ulti'mlUm moriens da civillza· 
ção, que ·ê a língua, se a vej.o maltratada, enxo'Val•hada, malamanhada, sinto 
dor ·lacerante, mesclada de insuperavel repugnancia. 

P erdõo aos potentados ·que nos persigaim e nos maltratem os amigos, us 
correligionarios e os parentes. Esta época d·e enxurrada política, pela obra 
da providencia ou ,pela mão de Deus, um dia iha de 1cessar . tMais cedo., 011 

mais tarde, soará a hora de sustar-se a obnubilação transitoria do senso com-
mum, do direito, da justiça e da li'berdade, mas a IOonstituição ficamá pol· 
luida, quem sabe se .por m a is de 34 annos, que durante tantos vae persistindo 
e sob a qual t emos vivido atê aigora. Os extrangeiros que q·uizerem desapren-
der a língua, que quizerem desestimar o vernaculo, que quizerem desrespei-
tar os padrões e as glorias do idoma em .que escreveram e ;fallaram os Ruy:, 
de Pinna, os Azurara s, os Camões, os Bernardes, os Vieiras, os Castilhos, 
os IGarrets, os Herculanos, os Latinos, os R uys Barbosa , hão de ir exacta-
mente ao bojo dessa .geringonça que se es1Já aqui ela;borando, e contra á quail 
se insurgirão -os que 3Jprenderam a reveTenciar os modelos da nossa civili-
zação e da nossa Jitteratura. 

"E' -0 idioma de um tPOV-0 - disse-o - na melhor p'hase de sua luminosa 
cxistencia um dos ,grandes miestres da ling.ua •portugueza - ê o idioma de 
um lPOYO a mais elo'quente irevelaçã-0 da sua nacionalidade e da. sua inde-
pendencia. Na linguagem andam 'Vinculadas as ·suas grandezas u as suaa 
glorfosas tradições. A alteração viciosa e irracional da sua indole .piropria 
testifica a irrupção de idéas e de costumes peregrinos, q.ue vieram corromper 
e des:luzir o caracter primitivo da naçáo . IEm 'todos os povos policiados os 
annaes da Jitteraitura correm [}ara;Jlelos aos fastos da vida n 1lfcionaJ. " 

Pela honra e pela gloria da nossa lingua, o que vale o m ·esm-0 que dizer, 
pela 1honra e pela gloria da nacionalidade hrasilei·ra, conservemo-nos de lança 
em riste contra esse iferver ) e referver de emendas odiosas e, attentos â 
defesa da vernaculidade portugueza, na 1pers:pectiva tenehrosa de investidas 
á Uberdade dos nossos pe.tricios, emµreguemos o maxim.o ·dos nossos esfo.rços, 
e. se não farem elles sufficientes, multipUquemol-os ao infinito, pa:ra que só 
tra n site após a dissolução tota.J de nossas enerigias esta ~nonstruosidade 

\rernacula de braço dado ao attentado juiridico. Leguemos aotl iposteros edi-
ficante exemrp1o de resistencia ao ,!)Oder e energ1ca licção de civismo. Não 
).}ermittamos a os 1que nos su.ccederem digam que no i:nesmo dnstante profa-
ná.mos as tradições glariosas do liberalismo nacional, e C(l{'rollJII)emos, eter-
ni·zando ·no marniore ou no rbronze da nossa IConstituie}ãu, os erros mais im-
perdoaveis, os solecismos, os barbarismos , os gaHicismos que nunca, jámais, 
se per,petraram em nen'huma lei civHizada. . 
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Unamo-nos em defesa do idioma. /Este jamos fi1,mes na es tacada 1pa ra a 
glo,ria da. nossa civilização. ~<\..quelle q·ue, n o •ultimo instante, desertar do seu · 
dever, seja reprobo e os que não sou berem comprehender a respo.n sabi!idade 
gJ"avissima e nunca assaz assignalavel, que lhe impende nesse mom en to, sejam 
amald;Lçoados. Anathema sobre elles ! A nação .brasile ira, a historia, a c>fil·o-
nica da iRepublica, se não quizer transformar-:oe em um almanaick 1vi!Upen-
diado, ha de nos glorifica,r: a drustiça da p<Jsteridade 1ha de, por honra da 
Patria, ·condemnair os que despiI'ezarem e desden:iharem as tradições da sua 
língua e a pureza do seu idioma. (Muito bem.; m ·ttito bem. O orador é ettu-
siv011nente Cjt?nprimenta,do. Palmas nas galerias e no reeinto .) 

0 SR. PREJSIDENT.EJ: - Esgota{ia a JJ.ora, :fica a,diada a 1 ª discussão CO'Il-

junta da pro.posta. •de emendas e emerrdalS á Constituiçi'ío. 

·SESSÃO DE 13 ·DE .SETEMBRO 

PROPOSTA DE EMENDAS A CONST!TU1ÇÃO FEDERAL 

(Continuação da 1 • discussão da p1·oposta de emendas e de emendas á 
Consti'tuiç®) 

O Sr. Leopoldino de qliveira : - Sr, Presidente, se eu acreditasse na 
IJJ.ossibilidade da ap:i>rovação do protlecto de reforma con stitucional, come-
çaria o meu d iscurso com estas palavras : está morta a Republica . 

Confio, porém, na tenacíssima resistencia da minoria parlamentar e es-
pero que não será incorporado ao monumento j ur .idico, legado á geração 
pelos constituintes de 1891, o tra't'alho subscripto pelo emine nte .Sr . Her-
culano de ]'reitas, e eLa,borado no Palacio do .Cattete, sob a orientação do 
Presidente Mthur Bernardes, 

Protesto, de começo, contra o acto da maioria da Cama ra dos Depu-
tados rea lizando sessão no dia de hoje para apressar · a .discussã o deste pro-
jecto. Pensava e u, 'Sr. Presidente, que esta sessã.o se destinava á rvotação 
dos orçamentos e verifico, hoje, que só a reforma con stitucional é objecto 
das preoccupações da maioria, Sessões a.os domingos, destinados ao repou-
so de toda a gente, deveríamos fazer, se o tempo urge, para que se resol-
vessem .questões, como a da Revista do Supr.eino 'l'ribunal F e deral, corno a 
da lei do inquilinato que !)Stá na ordem do dia ., não caminha, porque á 
sua passagem se oppõe o illustre l eader da maioria . 

o SR. AzEVEIDO LIMA: - Apoiado. 
O SR. VIANNA Do CAs;fEll;r,o ~ - V . •Ex. me faz uma accusaçiio injusta. 
O SR. LmoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Sr , Presidente, a m a ioria do Con-

gresso, obedient e á YOntade do Presidente da R e publica, não quer outra 
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cousa senão a app·rovação rapida da reforma que servirá aos estranho~ 

principim; politicos defendidos pelos dominador es da ·m inha 'Patria . Querem 
a sua approvação, m as não a discussão; não desejam o debate amplo e livre 
em torno do magno problema. & outros argumentos n ã o pudesse eu invu-
ca,r em favor do que af.firmo, ·'tiastaria V. Ex. examinar o scen ario .. . 

O 'SR. AzJIJVEDo LIMA: - E' de solador . N ã o querem conhecer nem t omar 
parte na discussão . 

o SR. L EOPOLDINO DE OLIVEIRA: para verl!fJcar como tem razão a 
minoria quando da t ribuna desta Casa brada os seu s protestos contra os 
movimentos de prepotencia ou os gestos de indifferença da maioria parla-
mentar . 

o SR. VIANNA DO CASTEJLLO : - Permitta-me V. E x . um aparte. V . Ex. 
sa;be que o nobre r ela tor do projecto d a r e forma con stitucional tem estado 
sempre presente. E nesta, como em outras questões, tem sido sempre praxe 
da Gamara confiar o exame das .questões em deba te aos respectivos rela -
tores . Hoje, occasionalmente, esse relator tev e de retirar-se, mas previnio 
a V. Ex ., pedindo todas as desculpas . 

O SR. AzEVEDo LIMA: Na turalmente as corridas de cava!Jo despertam 
m ais a ttenção de S. Ex. do que a Camara. 

o 'SI!<. VIANNA DO ÜASTI!lLLO: - Níü, :foi esse (j motivu. 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA : - O nobre leader nã o esperou que termi-

nasse as minhas considerações a r espeito. ComeçaJVa eu a descrever o qua-
di<o: as bancadas Inte iramente vasias; apenas, .S . •Ex., o nosso Presiden te, 
V. Ex., eminente leader do Governo, os nossos caros e intrepidos collegas 
de opposição, o Sr. Lindolpho Pessoa, do Para n á , o Sr . Luiz Silveira, de 
Alag'õas, e o .Sr. Ferreira Lima , de Santa Catharina. O Sr. H erculano de 
Freitas en cont ra-se ausente, enviando-me previamente uma escu sa, porque 
a isso foi força do por circumstan cias independentes de sua vontade . 

o SR. VIANNA DO CASTELLO: - E' verdade . 
o SR. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA: - 'M.as, Sr. Presidente, o certo é que 

mais ninguem se en contra nesta Casa, onde devem, segundo a Constitui-
ção, trabalha r 212 representantes da Nação Brasileira. 

O SR. WENCESLAU E S;Co3AR: - Tanto mais quanto estamos estudando um 
magno e importante assumpto, como seja a lei :t'asica da nossa naciona-
lidade . 

.() SH. AzIDVE'IJo LTMA: - Assum·pto que n enhum de nós poderá tratar 
mais no resto da nossa vida. 

O ISR. VIANNA Do CASTELLo: - Permitta-me o orador um aparte. Não 
nego em these a razão da reclamação de V. Ex. Mas V. E-x . acabou de 
dizer que a m a ioria fa lia por min:ha voz nesta Casa . Assim tamlbem pode -
ria dizer que ella ouve pelos m eu s ouvidos . 

O SR. ADor,prro BElRGAMINI: Vale a confissão. 
6 SR. VrANNA DO CASTELLo: Respondi á accusação do nobre orador. 
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O SR. LEoPOLDINo DE OLIVEIRA: - Sr. Presidente, considero o meu nobre 
collega Sr. Vianna do ·Castello, um dos melhores collaboradores da opposi-
ção nesta Camara. (Riso) . 

o SR. VIANNA DO CASTELLO: _ . Agradeço muito a gentileza de V. Ex. , 
mas pediria permissão par a não a aceitar. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - s. Ex . quando falia,- quando dá ex-
plicações sobr e as questões vent iladas pela opposição, a esta forn ece, a man-
cheias, ar.gumentos preciosos que compromettem, definitivamente, a causa 
de S. Ex. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Neste particular sou muito reconhecido á ge-
nerosidade do learler da maioria. 

o SR. ALRElRICO DE MoRAES: - E ' a sincer idade de s. Ex. 
O SR. VrANNA Do CASTmLLo: - Devo dizer q ue a minha pouca hal:Jilidade 

está bem jmitada pelo orador, porque S . Ex., neste caso, devia guardar 
segredo absoluto sobre isto, para que eu não me corrigisse de tamanho 
defeito .. . 

o !SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Mas, .Sr . Presidente, não sigo a po-
litica de .S. Ex., o l eader da maioria, a quem, todavia, devo agradecer a at-
tenção que n os tem dii.do . Não sou homem de segredos. Venho para a tri-
buna e digo o que penso e sinto, .sem reservas men taes, porq·ue na Repu-
blica, na democracia, devemos agir sempre de geito q ue o povo coll'heça as 
nossas opiniões . 1 

o SR. LINDOLPHO ;pElSSÔA: - V. Ex . está seguindo a Ução do Sr. Mello 
Vianna, que é muito proveitosa. 

o flR. WENCESLAU EscoBAR: Que V . Ex., naturalmente, acha excel-
lente. 

o S.R. LINDOLPHO PESSôA: - N u nca disse o contrario. 
O Sn·. ALBElRICo DE MoRAEs: - V. ·Ex . ., com certeza, encontra-se ainda 

no recinto para votar o ~·equerimento que apresen tei, relativame nte ao Se-
nhor :Mello Vianna. 

o 1SR. LINDOLPHO PESSôA : - Estou aqui todos os dias e não o Vi a inda. 
O .SR. LEoPoLDrNo DE pLIYEIRA: - Entendo, Sr. iPresidente, que a maior 

parte dos mà:les que opprimem a RepubUca resultam do T<egtmen q'\le con-
sagrámos na Constituiçãq de 24 de Fevereiro . 

O presidencialismo f~vorece a a;bsorpção dos poderes legislativo e ju-· 
diciario pelo executivo, que se transforma, facilmente, em uma força de di-
ctadura não controlada por nenhuma outra. Por isso é que eu, Sr. Presi-
dente, desde quando ingressei na politica, me ·füliei á corrente pouco nu-
merosa, mas existente, daquelles que advogam em favor do parlamenta-
ris 1110. 

o SR. WENCEJSLAU E scoBAR : N ã o é uma co.rrente pouco numerosa. E'" 
que os hon:·ens não têm animo de se mostra,r taes quaes são. Aqui ha uns 
cincoenta parlamentarist~s que não têm coragem de dizel-o ! 
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o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - E como desejo, além das considera-
ções sobre o governo de ga l:/inete, analysar as emendas do projecto, que 
me parecem mais importantes e graves, entro, sem mais de longas, a des-
empenhar a minha tarefa. 

O governo parlamentar, que não é senão a responsabilidade ministe-
rial levada aos ultimos limites, no dizer de Esmein, nasceu na Inglaterra, 
e estendeu-se, 'Pouco a pouco, a todos os paizes de mais alta civilização da 
Europa . 

E ' esse regimen uma v a riedade do governo representa tivo. Para maior 
comprehensão do assumpto, vejamos a lição do emerito Esmein, quando 
aborda a questão em sua conhe cida obra E'lenien t s de .Drbit Constitutionel, 
trabalho revisto por Henry '.Nézard, professor de direito internacional da Fa-
culdade de Direito de Caen: O governo parlam entar supp.õe tambem a sepa-
raçã o juridica do Poder L egislativo e do IJ?oder E.xecutivo, conferidos a ti-
tulares dis tinctos e independe ntes. O Executivo, com todas a s suas pre..: 
roga tivas, é confiado a um chefe, monarcha ou Presidente de Republica, 
em nome e por ordem de .quem se praticam todos os actos que constituem 
o exercicio deste poder. Mas, esses aictos, pelo menos os mais importan-
tes, devem ser pr.éviamente resolvidos pelos ministros, em conselho. Tem, 
porém, o titular do Poder E xecutivo, o dir·eito formal apparente de nomear 
e demitt ir os ministros. 'Ü seu poder effectivo, todavia. quanto â escolha 
de~tí)fJ , e reS'crlcto po: uma !"~!"Íi .. "' de r~õras e condiç'Â~, t.~ quaes de;,;ie •) 
ministerio satisfazer e que são a essencia mesm o do governo pa rla mentar . 

Sã o principaes as tres seguintes : 
1 ª, os ministros devem ser escolhidos no partido que r euna a maioria 

no parlmnento, ou, quando menos, na Carnara dos Deputados, quando •h 'l 
dualidade dellas; 

2•, o ga:binete deve ser homogeneo, pois que age em conjunto, como um 
corpo, decidindo, em conselho, os actos governamentaes; 

3ª, os ministros são politica e solidariamente responsaveis pela politica 
do governo deante das Camaras, que os controlam e interroga m em caso 
de necessidade. 

M . Ba gehot, no seu livro 'l'lle Brit-ish Cons titution, considera a designa-
ção dos m inistros como uma verdadeira eleição pela Camara popular . Eis 
como se expressa o notavel constituciona lista , r efe rindo-se a o ga·l:/ n ete : "Pa.r 
<'e mot nouvea u, nous entendons une commission du Corps L égislatif, choisie 
pour être le Corps Executif. Le Corps Législatif a plusieu rs commissions, 
mais celle-là. est la plus g rande.. II choisit pour elle, pour cette principal~ 

commission, les homes en qui il a le plus el e confia nce . II n e les choisit 
pa s directement, mais il est presque tout-pouissant pour les (.ho isir indire-
ctem ent . " 

A opi·nião de Bagehot t em contra dictores, mas todos estão de a ccôrdo 
em que não é possivel um governo composto de elem entos extranhos â maio-
ria parlamentar . 
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A homogeneidade do gabinete é imposta pela necessidade da direcção 
firme do governo, o que seria difficil se entre os m1nistros não houvesse 
uma completa união de idéas e de vistas. Por isto mesmo é que o chefe 
-do ,E stado confere ao da maioria parlamentar ou áquelle que, no momento, 
predomina na corrente victoriosa, a missão de formar o governo. 

Antes de passar ao exame da responsabilidade dos ministros, façamos 
um pouco de historia do parlamentarismo, para boa comprehensão do mesmo. 

Segundo Todd, os primeiros elementos das instituições britannica:;; se 
encontram no systema governamental dos anglo-saxões. O rei, cu ja digni-
<lade e poder de chefe governante s-e desenvolveu pouco a pouco, adquirio, 
ao mesmo tempo, um<J, supremacia mais completa sobre o seu comitatus·, 
composto dos aggregados á sua pessoa. Eram servidores do rei os thanes, 
que foram, gradativamente, investidos de um poder no reino, dahi resultan-
do uma nova especie de nobreza (vitrtute officii), que conseguia sobrepujar 
a antiga nobreza herediiaria. A autoridade do rei, porém, J'oi, desde o inicio, 
sulJ'rnettida á fiscalização do W~tenagemot ou "reunião dos homens sensa-
tos", que relembrava a organização dos teutões . Freeman desoreve as s uc-
"Cessivas transformações por que passou esse conselho, de origem democra• 
tica, adquirindo, por via dellas , um aspecto aristocratico. Formavam o con-
selho os .grandes officiaes da côrte do reino, os calc"/!Jrmen (governantes civis 
e chefes m lI!tares) , os ·bispos e os abbades mitrados e muitos outros thanes 
do rei . (0 Governo Parlam1entar na I nglaterra, A. Todd, vol . I, pags. 15 
e seguintes, trad. hespanhola). 

Isto eºra antes do domínio normando, durante cujo período os reis foram 
praticamente absolutos. O Witenagemot existia, mas já modificado, seme-
lhante a uma assembléa de cortezãos, com a denominação de Grande Con-
seJ.ho do Reino,. que sõ era convocado occasionalmente para negocios do Es-
tado. O soberano, desde -os primordios da monarchia na 'Inglaterra, esteve 
sempre rodeado pelos consefüeiros conüdenciaes, que nomeaiva para aconse-
lhaJ-o e assistil-o no governo do reino. · 

Vejamos o que escreve Todd a respeito . . Diz o illustre escriptor que, i; na 
época ela conqu'.sta normanda, parece haver existido tres conselhos clistln-
ctos: um, composto dos ·no·bres, que. se reuniam em occasiões particulares 
por writs especiaes, e que, com os grandes officiaes e ministros de Estado, 
formavam o JJiagnwrn Con~lium; outro. denominado Commmne Conoilium 
ou parlamento geral do r~ino; o terceiro, intitulado Concil-iwm Privati~m 

A.ssiduum Oràinarium, ou conselho do rei. Este ultimo se compunha. de 
certas personagens escolhidas entre a nol:ireza e os grandes oHiciaes de Es-
tado, eram cham ados ao coµselho pelo rei, prestavam juramento e com elles 
deliberava o soberano sobre assumptos do .governo . 

Ahi estã a origem do Conselh·J Priv aclo. Foi elle, porém, perdendo de 
importancia a pouco e pouco, apparecendo, mais tarde, com existencia au-
tnnoma, o Conselho ele Gabim.ete. A distincção é perfeita, já ao inicio do rei -
nado de Jorge III. 
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Não foi 'bem ae•olhida a fórma de gove1'no. Em 1-641, a Camara dos 
Comm.uns dirige urna r epresentação a Carlos I , em .qlJ.e lhe diz não devet 
governar senão .com conselheiros e ministro13 .da confiança do parlamento , 
.Sob Cromwell foram .desco'l').heGjdo,s os gabinetes, substituídos pela ventade 
suprema elo clictador, assistido por µm conselho de estado, cor.pposto de treze 
.a vinte e cinco meml:/ros. RestauraÇ!a a monarchia, o .cons·~rho pr·ivado foi 
reccmstituido pel-0 rei. 

Não ha rnistér, Sr. Presidente, :;i.cornpar;ihar a evolução do conselho cjle 
gabinete no regimen do governo ir;i.glez. Desejo eu, apen:;i,s, deixar clara a 
.sua origem e o caracter de .que f.o·i rev.estido na sua ;forrna1>ão. Não posse, 
todavia, passar adeante sem :uma Teferencia .ao primeiro ministerio parla-
mentar. ·E' uru ponto .de grande importancia para as conclusões que v! -
Famos. 

A impopll!lariulade e o ed,io a Carlos II e a seu infor,tunae1o successor 
eram ender.ec:;ades tambem e.outra o conselho. O l).10Uvo pirincipa:l, porém, 
·dessa hostilidade esta\'a no facto de não comporem o conselho os home ns . 
.de iEJstad0 da .confiança .do parlamento. Vem a revolução sob Jaco'b n, su-
bindo ao throno a casa .de üra,ng.e. O poder da Camara dos .Communs cresceu, 
apezar do seu facciosismo. Os p.ostes de governo eram occupados por ho-
mens com assento n0 iparlameruto, mas distriJJi,üdos ·egua~mente entre O\l . 
;dous grandes partidos. Não era airn1a- o que se quer:a. Dahi - diz "l'odd, -
•Cerno consequen cia natural, o .espi.rito Çta Camara era borr;:tscoso, indomavel 
e versatil. 

"Em semelhante situação se elal:.'orou ill11 plano, que, conservando ü 
·corôa a autori<i!ade .e a i.n,fluencia que lJ.:ie .são necessar.ias ante o parlamen-
to para a direcção das questões p,uoblicas, lhe assegurava, ao n)esmo tempo, 
·O meio de disci·plinar as .maio-rias turbl)lentas e conciliar d;e ,i;nodo perma-
nente a sua boa von.ta<'le. " "O rei r.eselveu co·ns tituir um .miniStflrio sCYb 
uma base coi;rnnum de intelligenqia ,pol_itica e ,cl)'jos .dilffcwentes mem:brof:I, 
tendo identica opinião sobr:e os Pl'.incjpios geraes da política, estivessem dis-
postos a agir de ·Concerto no seio do parlamento." 

Lord Macaulay descr·eve o gal:,inete, :o.ão o considerando, como a lguns, 
um simples comité do parlamento, visto .q\le os rninistros repres·ent;i,m tam-
bem o Poder ·Executivo da corôa e da iNação. O ,gal:iinete ,é no·I\1eaclo :Pela 
-corôa, mas se compõe de ·homens de .. estado, cujas opiniões, s-obre as ques-
tões -importantes do momento, estão, ei;n sua m6r .parte, de harmonia com 
as da matoria da Camara dos .cem·muns. Qs varios de11a1;tamentos Çla ad-
ministração .são Pepartidos pelos membros do mimisterio, cada um dos quael:! 
dirige, por si 'fo<ó. , os assrn;:nptos da sua pasta. As que!';tõ·es mais jmpor-
tantes .de cada nünisteri9, porém, princi·palmente ;:ts que o parlamento deve. 
discutir, são examinadas .Pelo gabinete. 

"No parlam·ento, os ministros são obrigados a agir como um só homem 
-em todas as ·q\lestões relativas ao governo executivo. A divergencia de .um 
.só impõ.e ao .dissidente a se retirar do gabinete. 
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E.mquanto os m inistros conservam a confiança da maioria parlamentar, 
esta o sustenta contra a opposição e rejeita qualquer moção de desconfian-
ça. Se a perderem, porém, demonstra a maioria a sua contrarieda de e o 
gabinete se demitte. E', então, nomeado outro ministerio que tenl'a a con-
d'iança do parlamento e administração continua." 

Deixo de rememorar as relações entre os varios departamentos admi-
nistrati'vos, a supremacia do chefe do gabinete ou, como o designaram os 
inglezes, o Primeiro, para me deter um instante no exame da ~-esponsal:li

Fidade dos ministros, como ficou promettido acima. 
A responsabilidade dos ministros pelos actos do gabinete, deliberados 

em conselho, é solidaria. Pôde, todavia, ser individual, o que se dá quando 
o acto não tem a participação do ministerio e é realizado apenas pel o mi-
nistro responsavel. E' difficil achar a linha que separe a responsabilidade 
individual da do gabinete, mas é possível que se o consiga . E' hem de 
vêr que se trata aqui de responsabilidade politica e não penal. 

Mussolini está introduzindo na política do parlamentarismo ita1ia.a10 uma 
innovação que me parece intelligente: a da qu.éda do ministro censurado 
pelo parlamento, com a permanencia dos demais que lhe neguem solidarie-
darle aos actos impugna dos, mesmo quando se não p.ossam considerar taes 
actos como isolados ou puramente individÚaes. Assim não se interrompe a 
administração dos negocios publicos. 

Qual é o papel do titular do Poder ·Executivo? Será, como o affirmam 
alguns escriptores, uma simples lfigura decorativa? Não . .EJle é, no regimen 
parlamentar, ·elemento moderador . Os actos do gaJlinete são p.raticados em 
seu nome, sendo indispensaNel em todos elles a sua assignatura. Dahi re- · 
sulta .que a sua palavra, os seus argumentos, a sua experiencia, pódem, em 

· face de actos perigosos dos milJistros, modi'ficar a attitude destes. Quando 
se verificam graves· crises politicas e um partido não ha com maioria se-
gura, o chefe do Executivo füisempen·ha papel saliente, fazendo -se o grande 
eleitor que restabelece, com argucia, o governo, que os acontecimentos po-
líticos hajam interrompido. 

Não ha liberdade politica, Sr. Presidente, se o poder é irresponsa vel. 
Elle é o executor da lei, de onde pud·er defendei-a e app.Hcal-a e tambem 
violal-a. Mas, como tornar effectiva essa responsa'bilidade? ·Em um governo 
monarchico seria impossivel fazer responsaNel o monarcha sem desthronal -o. 
Na Riepu'blica, seria possiv·el, !l/ªS nunca sem uma crise violentissima . O 
chefe do governo, porém, não a ge sozinho, n em sempre delibera por si, tem 
O/:S auxiliares encarregados da direcção dos serviços 'I}ublicos p.or elles dis-
tribuidos, de modo que esses auxiliares - os ministros - são os respon-
saveis solidarias pelos actos do gal:.inete perante os tribunaes e a Camara. 

"Esta solução - escreve E;smein - é um dos princípios de liberdade 
moderna." 

Não tem o parlamento, no regimen da nossa 
lncontr.astavel, porque é control!'ido pelo .Executivo. 

1
, 

,\ 
prefor.errcia, um pocJ.er 

O governo, quando ap-
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provado o voto de desconfiança da Camara, póde, si se julga forte na opi-
nião na cional, appe!lar pa ra o suffragio popular, disso! vendo o parlamentu . 
Ou são mantidas, em e1eições ger aes, as correntes politicas do parlamento 
e, ntiste cai;o, .cah1;; o ministerio, ou e llas não são r eeleitas e perma n ece o 
gabinete. E' sempre, pois, o povo q ue deli'bera, afinal. 

Parlamentarista decidido, desde qua ndo ingressei n a politica, n ão o sou 
senão por absoluta convicção das excellencias do governo de gabinet<>i . 

.08 presidencialistas argumentam que o r.egimen parlamentar, por isto 
que recruta o ministerio na maiol"ia do iJ?arlamento, "presuppõe umas certas 
e determinadas condições sociaes e politicas que não deve perder de vista 
quem o qu izer estu dar nas suas relações com · um meio dado . " Para ma1'i 
valia emprestar em á sua maior objecção, accrescentam que, "reputadas pelos 

··seus partidarios a formula mais expressiva da representação popula r no 
governo publico, o 11ue, antes de n1ais nada, serve de 1base a esse r egimeu 
.é, de um lado, a verdade das u rnas, a r ealidade da e leição, a effectividade 
da funcção do voto; de outro, a existencia de partidos regulares, de modo 
que o voto verdadeiro, a eleição ext reme de fraude indiquem qual desses 
partidos está com a maiol"ia. " 

Assentado isto, conde1nnam o parlamentar:smo sol:! estes fundamentos: 
"no Brasil nuncà 'houve eleição regular", e "os partidos - o liberal e o 
conservador - sempre viveram sem larga cohes·ão, cavando a propria ruína, 
com fartas e amiudadas dissidencias." Dahi, concluem, sem origiern n a 
opinião n acional, as Gamaras fariam m inister ios que se n ão podiam pru-

' éilamar representantes da maioria pop·ular . 

Niio nos parece que seja m muito valiosos taes argumentos dos p1·esl-
dencialistas, como o Sr. Aurelino Leal, de quem .são os con ceit os acima . 

o saudoso publicista brasileiro, do mesmo passo q ue se manifestava 
pelo r cgim en <vigente, attribuindo-lhe benemerencias, affirmava que nunca 
tivemos o parlamentarismo, não o sendo n em m esmo a d'órma de governo 
da monarchia, a qual não teve "os caracter-es que doutrinalmente concei-
tuam" o regimen que pleiteamos . 

Das palavras do adver sario concluímos, sem esforço, que o m al da falta 
de eleições r egulares no <Brasil não poderá ser attribuido senão ao presiden-
cla1ismo, que t em feito da democracia brasileira esta coUSlt estranha e pas-
mosa que ahi está ! N ão ha quem, de boa fé, possa contestar a verdade, 
tantas vezes proclamada e nunca rel'Ja.tida, de que o Presidente da Hepu-
bllca é, entre nós, um dictador ou, quando o não é - questão de tempera-
mento - sel-o-ha, se o quizer. A historia nos diz que o têm sido qua.si 
todos os chefes do Executivo Federal. Ha pouco, li a seguinte declaração, 
feita pelo Sr. Epitacio Pessôa. em livro pub1icado, sobre o ·boato de haver 
S . Ex., quando da campanha presidencial, pretendido impôr candidato seu 
â sua successão: 
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"NtiÍlca, n em anfas nem def>ois aa a presentação dos candida-
tos a. elei\;aú de i92~, ali'mentei semélhanto idfa; se a hbi tvesse t1Jdo, 
quer anJtes, 'q1ter sdõremodo clepois ·que ·se defiiiirarn ds dnoas ·can-
dtdaturcts antaÍJJnlcas, 'não ?he 't eria · siélo 'cl:iff·icil fazel-·a vingar . .. " 

E.sta de claração, sem sombra de duvida, revela que o .ex-Pl'esidente en-
tende que o Chefe do 'Executivo Federal, no r egím en presidencial, em que-
rendo, tudo pód.e. Nada m a is contrario a os princípios republicanos e demo-
craticos . 

•O chéf.e elo governo não deve, cirsse- o eu a lgures, 'ter tanto ·poder. E' 
pelo menos, sé1' io perigo p'ara a Republica, sendo certo ·.que, ·rto m rasiI, de 
tal disfarça<la Clictadura têm decorrido os m ai ores desast res · e ·males ·que nos 
àiminuem como povo culto ·e capaz . 

A hora t riste e sorhtria, que passa ê um testemunho de q tie n ão será 
com o poder discricionario do Presitlente da R epublica , responsavel pelos 
actos dos ·seu s ministr·os - muita 'Í"ez seus doh1in'adóres - que oo che'n:a1·á 
á bôa e sã pol'itica ele que tanto e tão urgent emente n ecessita a Nação 
Brasileira. 

E.sperar a educação do povo para se dar á Republica a sua verdadeira fór-
m.a ele .governo, seria a condemnação, d urante quasi um seculo ainda, do par-
lamentarismo, tão lenta se fará a obra de combate a o ana1phabetismo, ·qué 
ench e e apavora o paiz, immenso, despovoado e perdido pelos sertões sem 
v ias de communicação. . . Em t f o dilatado período, h averia t empo pa r a tudo, 
inclusive a completa ruina do 13rasil, q ue para tamanha desgraça caminha 
depressa. 

o .governo ele gabinete, com a responsabilicla:cle dos ministros, é u rna n e-
cessidade imperiosa, aco'ns·elhadfL pelos erros e pelos desastres occasiona-
dos pelo presidenéialismo, que dá a.o Chefe do !Executivo Federal até o poder 
de, sül:Jstituindo-se á Constituição, imp·lantar em uma democracia o estado 
de sitio permanente, 1njuria ao povo e affronta sem 11ome ao Congresso, 
-0omo se rfôra este composto ele "servos ·do senhor" ... 

ü v oto secreto, imposto com o imperi·o elas . cousas irresistíveis, se en-
·cai"regaria de fazei· verdadeiramente de origem po1}ular e i·epresentante da 
maioria naciona l o Parlamento, que daTia os gabinetes. Foi Ruy Barbosa, 
.quem, na " P lataforma", em 19':/.0, disse: 

"N'o dia em que h ouvermos estabel·ecido o recato impenetravel 
da cedula eleitoral, t erernos .escoimado a eleição das suas duas gran-
des chagas: a intimidação e o suborno. A publicidade é a servidão 

·do votante. O segredo, a sua inclependencia. 
Para a conquistarmos, cumpre tornar obrigatorio, absoluto, in-

devassavel o sig illo .elo vot o, adaptando, com as m0dif'icações por 
que tem passado, o syste:ma a ustraliano . N este assmnpto a experien-
cia é universal, e universal o consenso." 



G:a,1:antid_a a legitim~da,de da reprysen.tação nacional no Congresso, este 
:faria a escolha do Presidente d,a Nação, como a do ministerio, na certeza 
.de que agiria em nome do povo. 

O parlamentarismo não será nesta primeira revi.são do pacto constitu-
cional, quando imperam o sitio e a censura á imprensa, ui;n,a realidade. 
E', por.ém, uma grande e generosa idéa em marcha rapida na consciencia 
do iBrasil republicano, que não acredita nas apregoadas e não approvadas 
,vantagens do presidencialismo, que, entre J;\6.s, def!virtua a d,emocracia, l:!o-
nito rotulo com que nos exhibimos no i;nun(\o ... 

'São os proprios partidarios da iórma de governo vigente que procla-
mam .as excellencias da Republica parlamentai·. O Sr . Aurelino J_,eal as-
severa: 

"Não nos esqueçamos de que o regimen parlamentar é, por ex-
cellencia, o regímen politico mais adeantado. :Duguit considera-o 
mesmo a "solução mais elegante e a mais pratica" do governo 
PUb!ic\') .'" 

Ruy Barbosa, na '·Platafor1~1a", ha 1•5 annos, dizia á Nação : 

"Não é pouco numerosa a corrente, que contra esta (republica 
i;>residencial) já se pronunciou . :tyi;as, eu ninda (é nosso o gr:itpho) 
.Jilão :rpe animaria a seguil-a . Não clwviclo m~e em breves annos .se 
Vifnha a i~ôr á sita àiscnssão. " 

Rebatendo CqmP,qs .Salle§, que entendia ser o regímen presidencial "da 
essencia do governo republicano", como o "parlamentar -da das mom+r-
chias constitucionaes", o ipcornparavel lirasileiro accrescen-~va, con-1 segu-
rança: 

"Não. Na França o governo republicano se amolda no regímen 
parlamentar . Na Allemanha não se aceommoda á fórma parlamen-
tar a monarchia constitucional." "A natureza democratica das nossas 
instituições nada perderia cqm a substituição da governo p1·esiden-
cial pelo governo de ga'binete. " 

E, mais longe, nrnstrava o notavel tribuno as vantagens do parlamen-
tarismQ, que então não pleiteava por saber irreductivel contra elle "as exi-
·~encias da orthodoxia republicana" : 

"Não fallo .nos males do parlamentarismo. Tambem os tem a 
solução opposta. Uma se resente da instabilidade na administração ... 
A outra da ausencia de responsal;'ilidade ... Neste confronto as fór-
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mas parlamentares levariam a melhor, porque mais vale, no go-
verno, a insta;bilidade ·que a irresponsabilidade." 

O governo de gabinete, de origem ingleza, "resultando espontaneamente 
do funccionamento normal do regimen representativo", inspirou a Henry 
Nléw.•rd as seguintes palavras: 

"Le gouvernement parlamentaire est ainsi la d'orme la m·eilleu-
re du gov·ernement representatif: c'est la plus naturelle, puis-qu'elle 
s_'est formée spontanément du functionement des institutions an-
glaises; c'est la plus facile, puis-qu'elle assure une collaboration 
féconde des pouvoirs et maintient entre eux des points de contact 
multiples; c'en est aussi la plus sure, car elle .garantit la .Jiberté 
politique de la nation par un équilibre harmonieux des forces po-
litiques dont ies conflits reçoivent une solution pacifique qui est 
entre les mains de la nation souveraine . " 

Dessa collaboração reciproca ininterrupta dos dous poderes, .que se con-
trolam, resulta uma administração mais cuidada e mais conforme com os 
altos interesses do povo, que é, afinal, quem governa. 

Se, hontem, eramos francamente parlamentaristas, inais arraigadamen-
te o somos hoje, deante dos horrores desta hora tremenda, em que, sob 
o non1e de um governo reput11 jcano-·democratico, sod'f:remos, para vergonha 
desta .geração, a escuridão de um despotismo, implantado no paiz pelo odio 
e pelas vaidades de um governp que, abusando de um poder sem contras-
te, tem á sua disposição um Congresso submisso, que bate palmas ao senhor 
mesmo quando este lhe atira atrrontas, como a da decretação do sitio con-
stitucionalmente da privativa cqmpetencia do '.Poder Legis.Jativo. 

Como resolver semelhantes situações? De que maneira afastar esses 
males que envergonham a nação e o seu povo? 

A resposta é: façamos a Republica parlamentar, que impede a irres-
ponsabilidade dos que agem ent nome dos brasileiros, na direcção da vida 
governativa do paiz. 

Allegam algun~, á mingua fie argumentos fortes, que o parlamentaris-
mo, em um paiz sem partidos políticos organizados, não pôde ter .grande 
desenvolvimento. Não é de preoccupar muito o nosso espirito a observa-
ção. A causa da inexistencia de partidos está exactamente no facto de, no 
regimen presidencial, sob a pressão do incontrastavel e. alJsorvente poder do 
iExecutivo, apoiado pela nefasta política dos governado·res, - outros peque-
nos r·eis locaes, - não ser possivel qualquer organização partidaria contra 
a vontade do c:hefe do govern o nacional. 

O ·SR. ALBERrco DE l\llloRAES: .. - Apoiado. V. Ex . deve accrescentar que, 
com as emendas apresentadas á Constituição, ainda maiores vão ficar os po-
meres enfeixados nas mãos do Elxecu tivo. 
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O SP.. LFJoPoLDINo DE OLIVEIRA: - P er fe itamente. V. Ex. tem toda a ra-
zão. O P residente . da R epublica ê omnipotente, porque, na realidade. não ê 
responsa vel pelos abusos e violencias q'lle commette. Desse 0poderio resulta 
o incondi-cionalismo das maiorias parlamentares no apoio á situação federal 
-como á estadual. Sem essa submissão completa, os congressistas vão, sem 
1:emedio, para o ostracismo . Em semelhante ambiente politico, corruptor da 
propria vitalidade da raça, n[LO ê de extrarrhar que não surjam, victoriosas 
e fo rtes, as grandes correntes partidarias -com programmas definidos. 

Tnvocar-se-ha o exemplo d-os Estados Unidos, onde o presidencialismo 
não impedio a formação de partidos. Mas, eu respondo que as condições 
politicas da America do 'Norte são outras. Lá ha o voto. Aqui, ha, em torno 
elas urn as, uma triste comedia, que não provoca o riso por ser a praga 
mais damninha que torna o campo da nossa política. 

Isto significa que, além de uma educação cívica que ainda nos falta, 
devemos tornar uma· verdade o suffragio popular . Como obtel-o, porém, em 
face elos enormes males que nos abatem? !Como conseguir o voto legitimo, 
expressão da vontade dos cidadãos, se os .homens da situação esmagam todos 
os direitos e abafam todas as aspirações sob as suas forças materiaes e a pres-
são moral de perseguições t remendas? 

A solu ção ê o voto secreto. O absoluto sigil!o do suffragio do -cidadão, 
eis um dos remedios para as nossas doenças políticas . Com elle, os par-
t idos viveriam, pujantes e prestigiosos. O parlamentarismo, destruindo o 
poder immenso, quasi unico, approximado do absolutismo, do e xecutivo, e o 
voto secreto constituindo um Parlamento representativo da vontade nai-
cional, abririam á patria novos caminhos, paz segura, progresso immenso. 

·Ficaria assim estabelecido o equilíbrio entre os dous poderes legislativo e 
execut ivo, condição sem a qual não poderá haver, em -regímen algum livre, 
o :funccionamento n ormal do governo . U m a situação de inferioridade, comÓ 
.a que se observa en tre nos, conduz o executivo íj, dictadura . 

Bem sei, Sr. P residente, que "os governos se quilatam pela substa.n-
cia , nã o pela fórma". •Mas, no Brasil, dada a nossa deficiente educação 
politica, é impossível encontrar os 11omens superiores que se~am caipazes 
de, p odendo tudo fazer, em um arl:Jitrio 'Sem limites, conter os proprios im-
pulsos e sentimentos para uma política alta, visando o supremo interesse 
nacional. Por isto mesmo, portanto, devemos propugnar rpor um r egimén 
que embarace, de certo modo, a acção politica do Governo de mo1lo a ser 
um facto o e·quilibrio e a •harmonia entre os poderes. 

Quererão os presidencialistas, tomando ares de triumphadores, op-por á " 
-minha argumentação o que se passa, lhoie, no Ohile, onde se reforma a 
Consti tuição para substituição do parlamentarismo pella fórma de governo 
que consagrámos na nossa lei 01,ga nica? Não a nelarão acertadamente, si 
o fizerem. No Chile, neste momento o que se obsm"'Va ê um acto de força 

.c1o se1'! actual presidente, que, sem o Con g resso, de libera para a n a çã o, so-
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.zinho, do palacio de la M<meda. E' o pol.itico amparado pela força militar 
que substitue o Parlamento e resolve mudac· o regímen. E' o presidente 
que, vencido pélo Congresso, não appella para a vontade da nação para 
solucionar a pendencia: resolve-a á"ugindo á luta pela porta da il'orça. 

Quando assim não rfosse, porém, não nos daTiamos p-or vencidos, de vez' 
que, como já o accentuei, o presidencialismo não nos trouxe vantagem- de 
qualCJ!Uer natureza. 

Reprod'llzamos palavras de Ruy Ba1'bosa: 

"Que pretendemos adoptando a fõrma republicana? A soberania 
da nação, o ,governo da maioria, a autonomia dos /Estados, a liber-
dade do individuo, a inei-."'j)uignabilidade do direito, a supremacia da 
magistratura na interpretação constitucional, a moralizaçã.o dos cos-
tumes elleitoraies, a resPO'llsaibilidade do e:i.:;ecutivo, a severidade do 
orçamento. E q·ue temos ailcançado até hoje? Um acanhado circulo 
de ambiciosos, proc1amou-se á nação, superpo~se á maioria, eli-
minou as opposições, desconlheceu o "Pa·pel constitucional dos tribu-
naes, abateu o nivel reipresentativo, fez dos impostos a g1iela dos 
deficits e o do eraiio o seu ventre insaciavel, enxova)bou na ferra-
gem da demagogia franceza a incruenta sublimidade elas institui-
•ções americanas e eXIJ;l(lopou o estado de sitio".· 

1 

Eis ahi está, Sr. Presidente, a pencsa situação politica a que nos con-
duziu o presidencialismo. Era ~ssim an.tes? Sob a monarohia parlamentar 
padeceu a patrla tão ,grandes ma:les? Não o dirá quem fale de boa fé. Pro-
gredimos materialmente? iSim, rp.as não devemos esse desenvolvimento se-
não a acontecimentos 'fataes, como o crescimento da população, a immigra-
ç'ão, o a,perfeiç'oamento. dos processos 1necanicos nas lavouras e n as indus-
trias, a proclucção da terra ulbertosa, etc . Este progresso é obra do tempo, 
1portador dos bens a civili:,iação. 

Não posso ser mais prolixo neste ponto do meu discurso, clacla a ago-
nia do prazo que me concede p regimento. 

'Passo agora, Sr. Presidente, ao exame, rapido e incompleto, de a!lgUmas 
emendas do projecto, cuja analyse procurarei :fa.7,er com maiores detalhr>.s 
por occasião da votação e nas discussões subse:quentes. Tratarei, neste pri-
meiro discurso, apenas dos po11tos que me parecem mais im.portantes e 
•graves . 

.Começo, pois, pela intervenção nos Estados. 
A emenda n. 1 manda substituir o n. 2 do art. 6° da Constituição que 

reza : 

":Para mante1· a foqna repul::ilicana federativa . " 
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pelo seguinte : 

"Para assegurar a in tegridac1e nacional e manter o respeito aos• 
princípios constitucionaes da U nião" . 

Que é fórma republicana federativa? A r esposta nós a vamos buscar 
nos constitucionalistas, cujas opiniões .relemll:>ramos á Camara. 

Mafüson, escrevendo :para o F ederrLlist.a., assim se expressa sobre forn1a· 
republicana, dando d~IJa clara ded'iniçã-0: 

"·E quaes são os verdadei~-os caracteres c1a ifórma repub1icana ?-
,Se ,quizermos resolver a iqu estão sem recorrer aos princípios. . . por 
certo •nunca dbtere1nos (sol:ução saitisfactoria . . . ·Se, ,porén•, para . 
.fixarmos o verdadeiro seFttido da expressão, ·recorrermos aos princí-
pios que servem de .base ás dilfiferentes .formas de governo, nesse 
caso diremos .que governo revublican o é aq1ielle eni q1ie todos os· 
poderes procedem clirecta 01i inclirectamiente do vovo, cn}os ctdllnini.s-
traclores não gosam senão de pocler tenivorcurio, a arbi.trio do 1101,io-

oii emq1w.nto 1;eni vrocede1:e1n... E ' ibastante para que tal .go-verno 
exista, que os administradores do poder sejam designados directa ou 
indirectam ente pelo povo; mas sem esta condição sine q·na nc'll 
qualq uer governo popular que se organize nos Estados Unidos, em-
bora •bem organizado e bem administrado, perderá infalllivelmente· 
todo · o caracter republicano". 

João Barbalho, commentando o dispositivo constitucional em exame;. 
accrescenta: 

"Mas, estará preenchido o fim a que se destina a organização 
federa l arohitectada pela Constituição, sómente com a existencia, 
nos Estados de u ma forma repub1icana, qualquer 1que seja, de 
facto e em essencia, a realidade pratica elo governo? Com o nome 
-Oe l'tepublica e coni. instituições aP1}arentemente republican as po-
dem (e não se1·á novo na <historia) existir governos despoticos. E , 
pois, para ,que ein cada Estado haja o goven10 cle•mocratioo e livre-
llJUe a Constituição teve em vista, e não uma simu/lação clelle, em 
·ludibrio do 1povo, eleve ficar entendido que a expressão - form.at 
republica.na não designa simplesmente o appare1'ho foi·mal da 
Republica, não comprehende unicamente a el\.istencia do mecanismo. 
'que constitue o systema rel)'Ublicano, mas envolve, implicita e v1~ 
nualmente, tambem o seu !f'unccionamentô reg·u!ar, a sua pratica e1:-
1'ectiva e a realidade das garantias .q ue este systema estabelece. Ist~ 
evidentemente resulta da natu·reza e lfins do direito de intervenção. 
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E é por isto que diz Von H olst, na sua lei constftucional (trad . ingleza 
de Mason, pag. 23'6): 

"A intervenção acceita da palavTa - republ-icana - con<feTe ao 
Congresso o determinar, não sô Si a lfôrma do governo dos Estados 
é rapublicana, mas ainda si n a realidade ( in s1ubstance) os Estados 
são R epublicas ... Demais o e·xercicio desse direito pode em cer-
tas circu1nstancias tornar-se um dever imperioso". 

E strada, o grande publicista argentino, escreve: 

".Si a fórma do governo não tiver vaTiado, isto é, não tiver 
sido convertida de repu1iilicana em outra de typo diver so, mas es-
tiverem corrompidas e a:bastardadas as instituições locaes, a inda as-

. sim pode t er logar a intervenção motii proprio ? 
Penso que sim : e isto mesmo r esulta da formula constitucional: 

A nação argentina cm o gocverno federal garante a cada provincia 
o goso e exercicio das suas instituições locaes . 

E ste texto não admitte outra interpretação .. . 

A nação garante não só a fonna republicana, nicis o exerci'aio re-
[J'Ular das instituições;! e, portanto, a inda .que se conserve a forma, 
si o exercicio regular das instituições estiver interrompido e o povo 
<la provincia priva do qo goso e exercicio dellas, a naçã o deve inter-
vir para fazer eJlfectiva a garantia promettida no artigo 5 da Ço.n-
stituição". 

o .SR. W.ENCESLAU EscoBAR: - Mas a nação não cumpriu o seu dever, 
quando foi proposta aqui a intervenção no Rio Grande do Sull, para que a 
Constituição desse Estado ficasse de accôrdo com os principios constitucio-
naes da União. O Con'gTesso entendeu , então, <que não .havia n ecessidade, 
porque o Congresso do meu Estado esta:va de accôrdo com o Pact0 Con-
stitucional da RepublJca. 

0 SR. ÁDOLPHO BElRGAMINI: 'Decisão politica . 

o S R. LEOPOLDINO DE OLI VEIRA: - • .. Araujo Castro n ão diz em sua co-
nhecida obra "A R efor'ma Copstitucional ", o :que entende por forma repu-

. blicana federativa. O eminente escriptor parece que a ceei ta a opinião dos 
·que, como Castro Nunes, "con ceituam na clausula forma repubUcana fe-
derativa como equivalente da locu ção principias constitmcionaes da União 

.que o art. 3 manda que os rnJstados observem nas suas Constituições e leis". 
Heirculano ele F reitas, predla:ro au ctor do projecto inspirado pelo Sr. 

P r esidente da R eP'Ublica, coDJfqrme confissão do illustre leader da mai0ria . . • 
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o SR. VIANNA DO CAS1'ELLO: - Permitta V. Ex. que G inter.rompa . Eu 
queria dizer que tinha <havido, como era natural em qualquer outra parte 
{lo munc1o, um entendimento. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Mas não presidido pelo !Presidente da 
RepUJblica. 

O SR. VrANNA Do CASTELLO: - .Sim; mas não no caracter de Presidente 
·da R epublica. Admiro que V. Ex . . extran.he isso. •Sem duvida, ·havia um 
brasileiro, na figura do 'P1·esidente da RePuhlica, :que se aJbstrruhia desse 
cargo para cogitar de um p.roblema nacional. 

o SR. A:DOLPHO BERGA:iVIINI: - o individuo 1q.ue detem o cargo de Pre-
sidente da Rep.ublica dentro do Palacio do Governo, é' Presidente c1a. Repu-
lblica em todos os momentos e em todas as occasiões .. Onde está Pedro, está 
a Igreja. 

O SR. WENCESLAU :EiscoBAR: - O Presidente da Republica nunca I>5de 
1perder a força moral do seu cargo. 

0 SR. VIANNA DO CASTELLo: V. Ex. permitte ... 

o SR. LEOPOLDINO DE OLrVEJIRA: - V .Ex. é quem vae me permittir que 
continue. 

Herculano de Freitas salienta, apenas, a irnpropriedade da expressão 
f ederati va dizendo: 

"A Re1n1Jqlica é uma forma de governo, e a federação é .uma forma de 
Estado. Bem claro se torna do r>roprio üixto: Intervir - diz a C-Onstituição 
- para manter a forma republicana federativa. ·Mas, dentro dos ·Estados 
ifede1:ados, não ha Federação. Não haveria forma rep.uilJlicana federativa a 
manter dentro elos Estados. A Federação existe no todo, no conjunto de todos 
os 'Estados 'CJ1ue :formam a União Brasileira. Cada Estado, de per si, é um 
E stado fe.deraclo e não um Estado fede1·ail, é um Estado unitario. E' iprecisl9 
pois, entender o n. 2, -Oo art. 6° assim: A União poderá intervir para 
manteT a forma repuiblicana. Para n1anter a Federaçiio, vale o mesmo que 
:Clizer: para manter a indissolubilidade da União dos Estados brasileiros 
para m a nter a integridade -Oo seu territorio". (A intervenção federal nos 
Estados, Jornal do Oommercio, de 17 de Junlho de 191~3). 

ouso divergir em paTte do eminente constitucionalista bt·asileiro. En-
t endo que pôde haver no Estado forma rep.ublicana federativa a manter. A 
F edera ção não existe apenas no conjunto dos Estados, mas em cada um 
delles, parte integrante que são do todo a União. Não podemos considerar 
0 Estado, sob .o ponto de vista exdlusirvamente .p.olitico em face dos princi-
pios co!1stitucionaes vigentes no paiz isoladamente, mas como parcella da 
F ederação. A parte não perde a natureza, a essencia. politica do conjunto. 
Explico me~hor o meu 1Jensamento dizendo que não pôde haver Estado 
unitario porque, para que assim o ' considerassemos, seria preciso tomal-o 
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inteiramente r;;waracl,o elo todo, o que é impossivel. O Estaào não tem so-
lberania, mas apenas autonomia limitada pela Constituição Nacional. 

1\llas, é o proprio Sr. H erculano de Freitas quem demonstra a sua sem 
Tazão como auctor da emenda em estudo, S . iEx. dedlara que "·para manter 
a d'ecleraçã.o, vale o mesmo que dizer: para manter a indissolu'bilidade da 
União dos Estados brasileirÇJs, para manter a integridade do seu teTritorio". 

Então, S. Ex . ha de concordar com.mig o quando eu Ç!isser que o quali-
ficativo fede ra tivo contém toda a primeira parte da emenda, isto é , as ex-
pressões : para assegiirar a integriÇLaçze nacional. 

E n tendo, assim, •cnue o texto do n. 2, do art. 6°, satisfaz, em uma forma 
synthetica, o proprio ipensa1 .. ento do i!lustre a uctor do projecto. Por elle 
a intervenção se opera pa ra m a nter a forma r epUiblicana de~inida por Ma-
dison e para assegurar a federação brasileira. Por outras paJavras : Para 
n;ia nter a integridade naciona l que se contém no qualificativo r.estrictivo 
federativa e para f azer respeita r os ·Principias constit ucionaes, expressões 
equivalentes da locução forr;1a rep·ublicana. 

E m resumo: forma republicana federativa contém tudo quanto vem na 
emenda, com a immensa vantagem de ser pe11feita n a forma grammatical. 

A vacilante interpretação, que se tem dado ao dispositivo do n. 2 do 
art. 6º vigente, não Tesulta, como o assevera o Sr. H ercula no de Freita s 
ei;n seu parecer, " da maneilla vaga por que está redigido esse dispositivo", 
m~s, apenas, elas conveniencias politicas de occasião, as quaes a emenda não 

<;l_vitará. Basta para se ter a certeza do que a ffirmo, attentar a cr itica do-
trabailiho do illustre Deputadçi :vor São ·Paulo para a disposição da emenaa 
;referente aos principias copstitucionaes enumerados no art . 63 . Alguns 
a.esses princípios, em fa ce pas razões adduziclas para rejeição ela emenda 
do plenario sab n . 7, poden1 ser interpre tados diversamente pelos governa-
dores estaduaes, de niodo a não ser por exem1plo, respeitada a auto110m.ia 
dos poderes, como acontece actualment~ no Rio Grande do Sul onde, pelo 
_gue se vê, a mesma situação permanecerá , conlfundidas que ficarão a s 
(funcções do executivo e do legislativo. Essa emenda referida do plenario 
·reza: Redija-se a lettra à -O.o para1gra pfuo unico elo art. 613 da seguinte 
maneira: 

{/) a, indepen.dencia e ihii,rmonia dos pock·ires com as suas resp-ectivas-
-{Uncções especiil'icas. 

A emenda 57 do p-rojectu consiclers,, n a le tfra d, co~no prinçipio cpnsti-
tu.cionál a inde1iendencia e h armonia elos pod13res . 

::i;tepelle_ a Commissão dos 21 a parte fina l ela sub-emenda Plinio Casado. 
Çoµ10 justifica essa rejeição? Pelas conside rações expenclida,s n a ju stif.ica-
çi\o füt emenda 5"7 entre as ,quaes encoµtro as seguintes, cujo intuito foi, 
sem duvida passivei, contentf!J' o Sr. Borges de Jl.!l:edeiros que pre tende fa-
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zer acreditar á Nação que é capaz, depois de toclos os seus fràicassos, de ainda 
manter os seus .famosos princi t'.>ios politicos : 

"Em muitos do·s principios contidos na emenda ha grande Uber.dade 
1}ara a activ ida.de orga niza,dora dos Estad os. Desde 'qJUe -o seu governo te-
nha a forma r epUJb1icana, adopte o regimen re-presentativo, o systema pre-
sidencial e a independencia e iharmonia dos l}Oderes, licito lhes é escolhei· 
.as pecularidades dessa form.a, desse n~gimen, desse systema e dessa orga-
nização ele poder es 'CJ'Ue l•hes pa.Tecer mais conrve nientes e a deq'Uados. Não 
.são forçados pelo t exto e pe1o espi.rito, da ·emeFJda, a oo·piar -se'rvilme nte a 
·organização do Gover.no F ederal . Podem ter uma ou ·duas càmara~ legis-
1ativas. eleger o seu -]{residente por voto directo ou indirecto, organizar os 
stJus poderes, distriobuindo funcções por for ma cliififerente da qu,• são dl<1tri-
buidas no Governo da Repu~lica, desde que não sacritfiquem o principio 
na. suR essencia" . 

P~f·stem atten ção os senlllores Deputados nas tpalavras do parecer que 
acabo de reproduzir: Podem os •Estados or'ganizar os seus podPres clistri-
buindo (o typographo deve ter engulido o pronome lhes) f imcções por 
fórma diferen te das que são distribuidas no Gove rno da Re1mblica ... 

.Se.bem os .illu stres e no'bres rer>r tJsentantes da na~ão o qne t udo isto 
-sigqifica? Não o sabem? Pois sem difficuldade lhes posso da r a r esposta: 

:Csto quer dizer que o Sr. Borges de \Medeiros n ã o tem necessidade de a lterar 
a sua extranha e inconstitu cional Constituição lJara harmonisal-a com o 
,coôigo P,olitico da R epuJlj1ica. E' assim, mas nãio deixa de ser um absurdo . 

Passemos a;g·ora, a o exa me da emenda n. 2, do 1projecto que o Sr. Ar-
thur Bernardes deterininou á m aioria da Camara a pprove, esteja ou não 

-de accôrdo com elle, e que, se a pequen a e decidid a m inoria o consentir (o 
-(]Jue se não veri<fica1'á) será feito, sem protestos, p elos amLgos elo governo . 

Eil-a: 

Substitúa-se o n. 3, elo ar t. 6° da Constituição pelo seguinte: 
3_0 Para garantir o livre exercício d e quaLquer dos poderes pulblicos es-

"tacluaes , quando seus -Jegitimos •re'pI'esentarrtes solicitarem o auxilio federal!, 
e para independente de provocação, respeitada a e xistencia delles, debellar 
a g uerra civil " . 

O ai·t _ 6°, n . 3 em vigor é este : 
"3.0

, para restaibelecer a ordem e a tran.quillidacle nos Estados, á re-
quisição elos respectivos ,g overnos" . 

A moclid'icação a qui é ·p rofunda _ A emenda, como está redigida, aibrirã 
m a rgem a aibusos de toda ordem. Formidavel ê a a mplliação. 

·Se não, vejamos: 

A prim eira parte ela em enda deixará ·escancarad-a a porta para 0 mal 
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hoje existente, da duplicata de governos. Os perigos e inconvenientes actuaes 
se verilficarão de !futuro, de sorte que as intervenções para solucionar si-
tuações politicas, creadas pela coexi.stencia de duas assemlbléas ou de dous 
presidentes de Estado, continuarão como arma de compressão nas mãos do. 
dictador republicano que outra coisa não será o chelfe do executivo federal, 
se fô r approvado o l)rojecto de reforma constitucional. Isto, poTque o Pre·· 
sidente da Republica, como por vezes tem succedido, poderá para satisfa-
cção de odios ou amibições politicas suas ou de ami•gos, rf'acillitar e aconse-
lhar taes duplicatas para a solução conveniente aos interesses subalternos 
que entenda· ~atrocinar . 

A emenda amplia a faculdade interventora da União, ou antes, do 
chefe do Governo Federal, a cujos caprichos e vontade cantinuará o legis-
lativo a serviT sem restricções, annuJlando na degradante subserviencia 
a que já chegou. 

Supponha1nos ainda, ,que se dê uma divergencia entre o legislativo e o 
executivo estaduaes Este attenta contra a independencia daquelle. O le-
gislativo pede a intervenção, QJUe se faz, por f~rça do dispositivo da emenda 
em apreço. Como será resolvida a pendencia? iPela deposição do chefe do 
executivo? Eis uma possível situação que permittiria abusos innomdnaveis, 
dictados pelos interesses políticos do Governo Federal. P~nso que melihor 
ser:ia em tal caso, que o judiciaria reso'.lvesse o dissídio . Mas, o actual Pre-
sidente da Republica, um dos auctores do projecto, (o principal e inspira-
dor) tem profunda aiversão 1 pelo judiciaria, que costuma ser um o'bstaculo 
á realização de seus planos de sombrio machiaveldsmo político. 

A segunda parte da emenda é:. . . "para, independente de provocação, 
respeitada a existencia de1Jes, debellar a ·guerra civil" . 

Que se deve entender p elas expressões guerra civil? O projecto, na parte 
em estudo, não ·o diz. Não importa. Qualquer que seja a interpretação que 
se venha a dar ao dispositivo, a intervenção se realizará, á vontade do !Pre-
sidente da Republica . Não se fará mister a requisição do !IDstado que será 
invadido, mesmo quando, com os proprios recursos, possa por termo á guerra. 
civil. Mas, ahi ainda não está o mais grave. Combine-se a emenda em exame 
com as de numero 56 (nenhum recurso, judiciaria é permittido contra a de-
claração do estado de sitio) 74 (poder-se-ha declarar em estado de sitio qual-
quer parte do territorio da União suspendendo-se ahi o "habeas-corpus" 
absolutamente), e 75 (na vigencia do estado de sitio os trfüunaes não pode-
r ã.c• conhecer dos actos do ppder legislativo ou executivo praticados em vir-
tude deliEo). Combinem-se esses artigos e se verá o que significa o .projecto 
de reforma. 

Facílimo, por exemplo, será ao Governo Federal, sob um dos pretextos ar-
ranjados agora, intervindo llº Estado declarar o seu territorio em est<tdo 

de sitio, como, aliás, já se tem feito . Em semelhante situação tudo se po" 
der& praticar, sem fTeios, e~ nome da lei. J'á se vê, por ahi, que os ~rigos· 
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·occultos nas emendas em apreço são tremendos. Se sem essa amplitude, o· 
art. 6°, te1n acobertado grossos abusos de poder, imagine-se o que não acon·:· 
tecerá depois ... da legalização da dictadura. 

Critiquemos afinaJ a emenda n. 3. Ella dispõe: 
"Substit•ua-se o n. 4·• do art. 6° da Constituição pelo seguinte: 
4°) para assegurar a execução das leis e sentenças federaes e para re--

crganizar financeiramente o Estado, -cuja in-capacidade _para a vi-da autonoma. 
se demonstrar pela cessação de pagamentos de sua divida fundada por mais . 
de dous annos. " 

O n. 4. 0 do art. 6° vigente é este: 

"4º, para assegurar a execução das leis e sentenças ifederaes." 
Como se vê, a intervenção se poderá ;i'azer, tan1ben1 para '"reorganizar fi- -

nanceiramente" o Estado, para tanto bastando que fique demonstrada s•ua 
insolvabilidade caracterizada pela cessação de pagamentos da divida fundada. 
rpor rnais de dous annos. 

;poder-se-ia enxergar um pensamento bom ahi se se pudesse admittir que 
semente a interyenção federal, na forma da emenda salvarja o Estado. I sto, 
porém, não é verdade. ·Será suf.ficiente que se estabeleça que dep epderá da 
2pprovação da União o contracto de empl'estimos externos estadoaes. A ce>i-
sa(;ão de pagamentos nem semPre é a insolvabilidade. Ora:dor que me p~·e

cedeu já aµpontou e aventou hypotheses em que essa cessação fü; pagamen-
tos poderá Tir a ser até preparada, abusivamente, para uma intervenr·?:o do 
governo federal. E' ainda possível ciue a insolvabilidade resulte de crise de 
prodn·ção, de difficuldades economicas e outros embaraços irn!ependentes da. 
voniade dos governantes, de modo ·que a interv-ençã o federal nã .. J resolveria 
a situação nem removeria taes inconvenientes. -Seria, em t~: caso um .1.;>ver 
da União auxiliar o Estado, sem que a intervenÇ}ão se il'izess·e uma n ecessidade. 
:Nãc encontro nenhuma vantagem em semelhante ampliação da faculc1ade ln-
t'"t'ventora. ,$·e o regímen é o presidencial, •para que restring'.r tanto :-"L auto-
nomia estadoal fundamento da propria federação'? 

A proposito dessas -emendas, -Sr. 'Presidente, muito se disse emqÚanto se 
discutia o ante-projecto . Não me furto ao pra.zer de lêr á CamaTa um trecho 
de ·e:x!C'3llente artigo do "O .Tornai" de 30 'de junho, no qua l vem demon.s tra-
do oomo as modiftca ções ao art. 6° fei·em fundo a autonomia estadoal, que G 
uma exigenoia do regimen, que, se conservado, deve ser attendido nas sua:1 
peculiaridades dentre as quaes está a dessa indepenclencia dos ·Estados. 

De um exame g eral do ante-projecto resulta q u e o traço caracteristicei -
da reforma é a sua tendencia nitidamente .centralizadora e anti-fed·eralista. 
Graves, como incontestavelmente o são, as innovações restrictivas da !iber- . 
dade de commercio ·e da amplitude a que a nossa tradição e a jurisprude ncia 
do Supremo 'Tribunal ·deram, entre nós, ao "habeas-corpus", cheia de tre-
mendas possibilidades, como é a •concessão do estado de sitio em uma abo-
lição temporaria de todo o apparelho de defesa dos direitos individuaes em um, 
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regimen em que o arbitrlo do executivo se torna illimitado, ainda de maior 
alcance sobre a vida politica da Republica são as propostas modificações nas 
relações entre a União e os Estados. 

A esse proposito o ante-projecto con1lém dispositivos que attingem tão 
profundamente a autonom:ia dos ·Estados, qae, ·com o devido acatmnen to ao 

' illus~re constitucionalista que 1.em sido o collaboraclor d@ Sr. Presidente d'.l. 
Republica, na sua jornada r evisionista, nos afoitamos a exprim-ir a duvida 

·sobre a possibilidade ele -conciliar as limitações essenciaes que o a·n te~projecto 

impõe ás prerogativas elos Estados com a doutrin a do paragrap.ho 4° do a r-
-tigo 90 ela Constitu ição . IE·ste dispositivo esU.pula terminantemente que " não 
poderão ser aclmitticlos á deliberação no Congresso prnjectos tendentes a . abo!lr 
a forma republicana federativa" . 

Evidentemente, o intui to do leglsladoT constituinte n ão f oi apenas salva-
guardar as apparencias exteriores do regdmen. Mais grave do que alterações 

·da fachada federativa são os ataques dirigidos ·Contra as i;>roprias obras vivas 
da autonomia estadoal. ·E ninguem de bôa fé poder á dizer que as novas pre-
rogativas ele que, .pela reforma, seria inv·esticlo ·O poder federal para cercear 
o livre exercício da autonomia dos Estados não represente uma rea-cção e uma 
r eacção mui.tissimo Consideravel contra o regímen ·estabelecido em 1891. Ora, 
a interpretação que se nos afigura razoa>'el dar aos termos elo ,paragrapho 4° 
do art. 90 da Cons tituição, é que o leg.islador constitu inte en carava como· 
"for ma republicana federatira" a que elle queria dar uma protecção especial 
co1cti'a qualquer vaga pas>jageira ele moda revisionista era a concI'etizada 

-nos princípios basicos que no t exto constitu cional definiram as relações entre 
a União e os Estados . 

A s emendas, assim rapidamente criticadas, -com os seus desdobramentos 
. abrirão ao Chefe elo Executjvo Federal, se approvaclas, uma larguíssima bre-

c'ha por onde poderá passar, sem embaraços, quando quizer intervir nos, Es-
tados, cuja politica lh e não agradar e satisfizer as ambições, os caprichos ou 
os odios. Não lhe será mais preciso fazei-o, sorrateira e ni,a1i,hosamente, néi 

.dizer ele Oarlos l\!Ilaximiliano, Si, para comprovai-o, n ão fosse sufficiente o. 
que acabo de ex:pôr, poderi11- o critico voltar a attenção para outros disposi-
tivos do projecto e relacionados com as tres primeiras emendas para se con-

--vencer da verda de e proced(ln cia do que affirmo. 
Os autores da obra inicifil ela r eforma, que se discutiu no 1Palacio do Cat-

tete, sob a orientação do Sr . 1Presidente ela Republica, depois de assignado 
o livro ele ponto ,pelos congressistas, agiram sob a influencia do ambiente po-

-1itico actual, €squecidos de que vamos legislar para a existen.ci-a futura da 
patl'ia e da Republica. 

A agonia ele tempo não me Permitte um estudo, ainda que perfunctorio, 
-de todas as emendas, de sorte que deixo á m argem .a maioria dellas, pa1Ca . 
-me deter por um instante sobre as que m a is graves € importantes me pare-
•Cem, :Não significa isto que não venha sobre ellas dizer a minha opinião ele 
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vez que já as estudei, embora rapidamente, porque a pressa dos reformistas 
de ultima hora, sob a ip'tessão das éxigencias dos inglezes, representados peQia. 

1 
Ini.ssão britannica, nos não dá prazo Para um exame mais profundo nesta 
primeira discussão do proj.ecto. 

A emenda n. 7 diz o seguinte: 

"iA.rt. 17. Independente de convocação, a 3 de maio, reunir-se-ha 
annualmente, o Congresso, na Capital Federal, ou, em caso de im-
;possibfüd:ade absoluta, verificada pelas mesas de anibás as ca.IDaras, 
no 1-0gar que ellas ·conJl.\ntamente designarem; e funccionará quatro 
mezes do dia da àbertúra, podendo ser convovado extraordinariamente 
e prorogadas ou adiadas as suas sessões." 

Não aoho feliz a emenda. Elia admitte a reunião do Congresso Nácional 
em ponto do territorio brasileiro diverso do em <1'.Ue <funocionarem os outros 
dous ,poderes. Não pôde ser assim. O Gov·erno da Republica ê um sõ dividido 
em tres poderes independentes e harmonicos entre si: o Legisiativo, o Exe-
cutivo e o Judiéiario. Onde 'lim estiver, ahi deverão estar os dous outros. 
Atê niesmc; as relações dlarias de um com os outros exigem essa coexistencia 
dóá tres na mesma cidade. Melhor seria, portanto, .que se dissesse que o ·icon-
gtesso se reunirá na Capital Federàl ·ou no logar ipara onde fôr, em caso de 
necessidade absoluta - como a ameaça ou imminencia de tomada da capital 
por inimigos E!xtrangeiros em guerra comnosco, - transferida a sêde do Go-
verno, ficandCi bem claro que os tres poderes estarão sempre na mesma cidade. 
Quanto ào maiis acho bem. As prorogações sem subsidio, eu as entendo im-
pos!3iveis, porctue é absurdo, em 'tini paiz como o nosso, pensar em manter 
na iéêde do <Governo Deputados e IS'enadores1 na sua maioria pobres de re-
cursos pecuniarfos, de que as classes intelleétuaes do (Brasil· em geral não 
diàpõem; sem ós meios de subsistencia de que carecem. !Sómente os ricos o 
poderiam !fazer, mas nem sempre os nababos são os me1htires legisladores. 

IO SR. IW)ElNCElSLÁO lElscoBAR: Mas em seis mezes, pagos os subsídios, ha 
tempo para trabalhàT. 

O SR. AboLÍ>Ho Bl!:RaAMINI: - Não conoordo cóm o meu nobre collega. 
Acho que o subsidio é muito para os Deputados que não cumprem as suas 
obrigações, e é e:irigüo para aquêlles que estão acib.i c0iistantemente assis-
tindo ás sessões, aicompanhando os debates, estudando as questões porque 
acy;1.1elles vão -trabalhar fóra, ,galllhar dinheiro na sua .pTolfissão, ·se a tirverem, 
usufruem tódas às vantagéns do cargo, .e éstes feclíâ:th seus escri:Ptorios de 
advogado, dh:nintiem a sua client€la íle mediei:\, perturbam sí.ta. Vida ptfvada, 
e tiãõ teeni. recompensa sufficiente no sUbsidlo. 

0 .SR. (WENCElSLÁO ESCOBAR: - Mas;_ não vazem m;trca na testa. ipara ·se 
saber ·quaes os que 'Veem traba,lhar, quaes os que não veem .. 
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O SR. LlllOPOLDINo DEI <OLIVEIRA: - Confesso, meus prezados collegas, que 
no dia que recebo o subsidio tenh-0 de fazer contas, ruf.im de ver o que falta 
pa ra completar a despeza. 

O S'R. IADoLPHO BERGAMINI: - Eu não chego mais a fazer conta, porqud 
sou um traço da união entre os meus credores e o meu subsidio . 

O SR. LEoPoLDINo Dlll OLIVEIRA: - A emenda n. 9 dispõe: "Substitua-se 
a ultima alinea do paragrapho unico do art. 18 da Constituição pelo seguin-
te: nomear os empregados de sua secretaria, fixar-lhes por lei o numero e os 
V6ncimen"tos respectivo11. 

·Efa ahi, Sr. Presidente, uma emenda que reflecte a mentalidade poLitica 
da hora . IA.ttenta c ontra a autonomia das Camaras. Que é, altinal, que se 
pretende !fazer ? Na emenda se :falia em Zei que !fixe o numero e os v enci-
m entos dos e mprega dos das secretarias das dua s casas do Congres-
so. Mas que •é a l ei? Lei, em épocas normaes, quando comprehendida 
pel-0s .governante s e exa ctamente applicada, é uma regra geral a 
que estamos sujeitos. E' votada pelo Legislativo e sanccionada .pelo Executi-
vo, que a promulga e publica. E' o que vem declarado nos arts. 36 a 40 d~ 
Constit uição F ederal . Na corufecção da lei, v-ortanto, inteI'Vém o Executivo, 
que, .por isto mesmo, é por alguns considerado terceiro ramo do Legislativo. 

A alínea do paragrapho unico do art. 18 emendada estabelece, de accôr-
do com a autonomia dos poderes, que é livre a cada uma das Camaras a no-
meação dos empregados :de suas secretarias. A emenda vem dar ao a;>residente 
da R epublLca a faculdade de coflaborar na constituição da secretaria de am·· 
bas as casas do Parlamento. A~ nomeações dos empregados, salvo a dos ser-
ventes, dependem da approvaçãl) da Camara, segundo o regimento da .Casa. 
Para que essa intromissão do Executiv-0? Não basta o direito ao vét-0 parcial 
com o qual poderâ. oppor qualquer resistencia a possiJveis excessos do Con-
gresso no votar verbas, para custei<> das secretarias? (Para que mais? Ou a 
separação e independencia de ·pqderes devem ser riscadas, tambem, do Codigo 
Político do Bra sil? E' da época .•. 

Não comprehendo a emen«Uj. n . 10. O texto actual reza o seguinte: 

"Art. 26. 1São conà,ições de elegibilidade ,para o C-0ngresso Na-
cional: 

1°, estar na i>osse dqs direitos de cidadão brasileiro e ser alistava! 
como eleitor. " 

H-0uve a substituição de dl.fas palavras apenas: na posse por no goso. 
Vejamos que significação pôde ser dada â. "posse dos direitos· de . cidadão 

!brasileiro" . Que 1é posse, no c1.1.So? ISerâ. o exereici-0 dos direitos? !Nini;-uem 
dirá.. E' capacidade de exercel-013, observados os preceitos legaes que a condi-
.clonem (A •. Leal). "!() exercic.io .ê, diz Aurelino Leal, a mestna capacidade ve-
rificada -0bjectWamente. A passe de rum direito é synonima de gos'o de um dl-
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i·eito. E' um gos.o abstrac-to, e o exerc;icio goso concreto. Em direito elei to-
ral, a distincçã o não é menos incisiva. "1Para ser eleitor, basta, que a p essoa 
I1âo se encontre em nenhum dos casos àe in'Ca;pacidade 'Previstos pela le i. 
:para exercer os direitos de eleitor é 'Preciso, além disto, estar inscrip·to no 
alistamento eleitoraL (lPIERREJ, Traité, pag. ,12'8, n. :115). "QÜem reunir todas 
as condições. exigidas pela l (lí para ,ser eleitor, tem o goso, do e]eitorado, m<is 
não tem o exeraicio." ( 'DuGUIT, Traité., v-01. II, pag. 1'98)_. 

Um rapido exame das discussões dos constituintes de 1891 em tmmo do 
caso deixa a certeza de não •ser mai,s do ,que o goso dos direitos de cidadlio 
brasileiro a primeira rpárte do texto constitucional alterado pela emenda n. 10-. 

Posse e goso são expressões synonimas. Não se c onfundem com o exer-' 
cicio. 

E' certo que alguns autores sustentam opinião diversa. ORBAN (Apud, 
A. LElAL), escreve: "As duas categorias de dil'.'eítos de que nos oc~upamos 
(direitos publicos e políti-oos), não comportam a dístincção entre o s.Ju goso 

e o .seu exercício. 
Mas, não foi o que entenderam os constituintes, como o assignala Carlo~ 

Maximilia:i1-0, no ligeiro commentario ao dispositivo · em apreço: "O canfuclato 
a ~eputado 'Póde não ser. eleitor; .basta ci:ue seja alistavel, isto é, qua pos::iua 
a capacidade potencial de exercer direitos políticos. (Const. Federal, n. 271). 

· Foi Corrêa Rabello quem apresentou a emenda transformada no texto 
·~?.ora alterada. Justificando-a,_ o constituinte demonstr.ou, argumentando de-
cisivamente, como se vê á pagina 3•38 do vol. II dos A..nnaes da Oonstit'll,inte, 
que "o direito •e a posse não andam sempre ,unidos ,e frequentemente aeontcce 
.que aquelle que tem o direito a uma cousa qualquer, não tenha cor,iju_nta-
.mente direito á posse." 

1s'i, pois, as expressões posse e goso se confundem, não encontro · i;l~me.nto 

.para comprehender o pensamento do autor do projecto da relforma proposta, 
'Teria o eminente •constitucionalista, Sr, Herculano de Freitas, empregado a 
pailavra goso como synonima de exercício. Eis o que, se ignora. Bom será que 
:tudo . ,se esclareça para que de futuro niio. se venha .a estabelecer conclu-
,sões, cr€adas pela hemeneutica dos nossos ·políticos. Conv>ém recor~ar que um, 
,dipiom:;i, já se rasgou sob o .pret<ixto de que o ele~to exei»cicla !funcção tnconi~ 
.pati'vel >Com o mandado de Deputado quando ainda, antes. da posse, podia o 
eleito desincompatibilizar-se. Quem lucrou foi um general do iEJxevcito, afas-
tado, pela politicagem, do quartel. 1Sabe ):lem a Camara como a ambiguidade 

.dos vo,cabulos justifica os abusos do poder. 
A emenda n. 12 determina que se substitua o paragra.pho, 1° d9 art. 28 

·da . Constituição pelo seguinte: 

"Paragra1.pho unico. O numero -de Deputados s.er.á fixado por ·,lei 
em proporção que nã-0 exceda de um >por 1150. 000 ~abi tantes, não .se 
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podendo diminuir a representação actual dos EStados e do DistrictG 
Federal." 

A etnenda .que mais me seduziria, iSr. Presidente, a respeito de numero· 
dos <Deputados seria a que estabelecesse a egualdade de representação dos 
IIDstados. Não pude ainda compr.ehender a verdadeira razão da desegualdade 
actual. .Os Estados, qualq·uer que seja o volume de sua população, são eguaes 
como entidades juridicas, autonomas e unidas. 

Castro . Nunes, em "LJornada Revisionista", ventila o assum·pto de maneira 
inteJJligente. Vale a pena ler as suas observaçõ·es, realmente interessantes. 

Diz o lilustre escriptor: 

"O problema ma is tormentoso, de mais difficil solução, entre 
quantos terá de encarar a Constituinte revisora, ê o 1ue diz com a 
desproporção representativa na camara dos Deputados. 

A sorte dos .chamados "pequenos Estados", isto ~. dos que não. 
enviam á C~mara senão quatro D@utados, ou pouco mais, e3t6. pra-
ticamente nas mãos dos seis Estados de bancadas nurnaosas. 

Não ha solução scientifica rpara essa anomalia, S6 1;>mplri•Pamente· 
.poderá ser corrigida. Na Constituinte da Republica houve, como ~ 

sabido, varios alvitres. O 8r. Epitaicio Pessoa queria a egualdade da. 
representação, como ~e dá com o Senado. Outros próplin;hàm um nu-
mero fixo global de Deputados para a Camara, sem darem rernedlo; 
á despr-0porcio:nalidad~. " 

O citado escriptor, depois de outras considerações, passa a dizer que "para. 
• en:e;untrar uma solução razoavel, .que ·ponha lfim" â, .propaganda contra a Fe-

deFaç.ãJe, resultante do incontrastavel predomínio dos grandes Estados, "sera. 
necesSaFio que as forças de :fyfinas, S. paulo, Rio Grande do S•ul, Bahia, Per-
nambuco e Rio de J aneiro enfrentem o prdblema com decidido patriotismt!l e 
firme desprendimento." . 

O •Sr. Castro Nunes, como os nobt'es collegas que me .110nram com a mia . 
atteneão, nã:o aiereditará nesi,ie desprend'imento. Então Minas e s. Pà1Jll0, 
neste momento sobretudo, são> capazes de ceder nesse terreno? O que se nota 
é um esf-0Tç0 de S. Pau.Jo 11010 aiugmento da r@resentação conseQ'uente do . 
mfü.tno tece1weamento, etnqu~nto a minha "Minas l'l.egaceia, I)aira nãe ver di-· 
•mt:h1iiãà ai diflfereE:~a em séu faver .. . 0s outr-0s 'E·sta:dos ... nã0 teem forcaJ .•. 

Estou certo, .S.r. Presidente, de Q'Ue a eguâ!dade de rePFesenta1;ã o não se · 
abterã. Mas, seria vantajoso e mesmo patriotico que se elevasse l• numero 
de Deputados dos pequenos Estados, de modo a im]led:i'r que as bancadas 
nlumerosas ·su:ffocassem ais ·pequenas nas votações. Acredito que, attenuada, 
a déspróporcionalidade actua\, ·a 'Propria politica brasUeira melhorar:h imme-
diatãmente, pois que do equilibrio das forças resultam semp1 a enteniimentos, 
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·beneficos aos interesses rpublieos. A opinião do povo, nas cri9es pollticas, se-
ria, talrvez, o poder decisivo. As facções, para conquista do ele,torado, escuta-
rirun a sua voz., 

lM:anda o projecto, na emenda 16, substituir o n. 5 do art. 34 da Consti-
tuição pelo seguinte: 

"5. 0 Legislar sobre o commercio exterior e interior, podendo au-
torizar as limitações exigidas pelo bem publico, e sobre -0 allfandega-
mento de portos e a creação ou suppressão de entrepostos." 

Trata-se da competencia do Congreiiso Nacional, :no caso da emenda, 
privativa. 

E' da maxima importancia a ;modificação. Vamos, por isto, examinal-a 
cuida dosamente, á luz dos verdadeiros interesses do paiz. 

A alteração principal que torna das mais relevantes a emenda em apreço 
está neste trecho: . . . "pod·endo autorizar as limitações exigidas pelo bem 
publico" ... 

Que é bem pub!i.co? Tudo se pôde praticar. A economia nacional, repre-
sentada na agricultura, industria e commercio, fica dependente do Governo. 
A .prohibição da e:x;portação, só? A req·uisição tambem Pôde ser feita. Com lei 
assim, nada é impossível. 

A .Jiberdade -de commercio vem .garai:tida no art. ·72 n. 24 da Constituição 
Federal. O texto con.stituciona l vigorante é de ' or.igem americana e foi apro-
veitado pelo constituinte argentino. Nos Estados Unidos, segundo a juris-
•prudencia da S'Uprema Côrte, os Estados tambem podem legislar sobre _com-
mercio. No Brasil, como na A.r.gentina, a Constituição conlfere ao Congresso 
Nacional o !}Oder exclusivo ou privativo de regular o commercio. 

Essa exclusi.vidade é imposta pela neoessidade de manter os laços de har-
monia entre os Estados, que, se pudessem legislar sobre o commerdo, entra-
riam em serias conflictos qu.e afrouxariam, a pouco e pouco, a uniã,o entre 
os mesmos. Qual o poder dos Estados no caso? Não é abundante a jurispru-
dencla do rSupremo Tribunal Federal sobre o assumipto. 

"O accordam de 20 de janeiro de 1917 .declara: a) que, em !face d0 art. 34, 
n. 5, da Constituição, comp.ete ex.clusivamente ao Congresso !Nacional regu-
1~ o commercio internacional e interestadoal; b) que, na palavra commeroio 
do .:te~to constitucional estão ev·id:entemente comprehendidos o ingpesso e a 
sahida de mercadorias, a imp-0rtação e a e:x;portação; e) que aos Estados não 
cabe prohil;Jir a mqportação de mercadorias de .p·rimeira necessi&;l.à.e, 11-inda que 
sob -0 fundamento de salvação pubJi-ca. Em tudo o que aff·ecta ao c-01nmercio 
interestadoal ou internacional, a acção do Es-tado cede â do p.pverno Feqe~, 
e a·s respectivas leis ou actos fiscaes não Podem transpor as :fu'on.teiras dQ 
sei,i territorio". ARAUJo CASTRO, A. Reforma Oo.nsPituçional, ·pag. 154). 
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E ssa decisão foi de certo modo altera'(}a pelo ac_cordam n. 2 . 949, de 2tl 
de dezembro do mesmo anno de 1917, que admittia o imposto estadoal prohi:-
bitl<vo de exportação, bem como reconhecia "ao tl-orverno do Estado o poder 
de policia p a ra, no interesse geral do mesmo Estado, dirimir diMiculdades e 
cri ses". 

IDm 1921 o Supremo Tribunal modificou a sua ultima decisão para res-
taurar a primeira de 1917 . 

M'as, e as limitações exigidas pelo bem .publico? A emenda p6de vir a 
attender a uma necessidade de momento, mas offerece peri.gos tremendos sob 
um 'Governo sem -orientação, subjuga do pelos interesses das emprezas e dos 
"tr:usts" que, em nosso paiz, se teem orga nizado para a realização de faceis 
riquezas .. 

S erá, porém, indispensavel m odificar a Constituição para que se esta-
beleçam essas restricções reclamadas pelo interesse da população? Creio que 
nii o é necessario tanto. 

Um exame dos actos do Governo destes ultimos tempos mostra que o 
t exto constitUJCional em vigor não tem impedido as Providencias impostas pe-
las necessidades internas do paiz. O Commissariado de A1imentação Publica, 
creado em 1918, ~elo decreto n. 13.069, de 1'2 de junho, restringia, atê certo 
ponto, a liberdade do commercio. 1EJ1e tinha por fim "tomar quaesquer me-
didas attinentes ao justo equil-ibrio entre as necessidades da ex'portação e as 
do con sumo interno do paiz" e 

O 1Sr. E .pitaJCio Pessõa, em face das vehementes r ecla mações dos interes-
sados contra os actos do Goyerno, praticados em virtude da l~li n. 3.15'33, de 
3 de setembro de 1919, que sujeitou o commercio das mercadorias que fossem 
discriminadas para tal fim, :i;ios regulamentos, a um regimen especial de li-
cença, o Sr. iEpit.aicio Pessõa, em 1 de dezembro de 1919, enviou ao Congresso 
Nacional uma mensagem em, que pedia fosse autorizado "a regu1ar a ex-
portação dos .generos al>imentjcios, e dos de primeira necesstdade, de maneira 
a não dei:mr sahir do paiz se11ão os que excederem ás exlgencias do consum~ 
interno, e bem assim adaptar as medidas que entender necessarias para evitar 
a elevação exagerada dos preços dos mesmos generos, resguardando, toda-
via, os legitimas interesses dp productor e dos vendedores". "O Congresso, 
diz-nos o ex-Presidente, attendeu a essa solicitaçã0 em termos a inda mais 
amplos, pela lei n. 4.034, de 12 de janeiro de 1920. O art., 4° desta lei enumera 
os generos alimenticios e de primeira necessidad·e, cuja e:xiportação e con-
sumo podiam ser regulados". Fo.f , então, em consequencia, creada a SuI>er-
intenden cia do Abastecimento.. 

O Sr. Epitancio Pessõa, pois, não encontrou embaraço na Constituição 
l"edecal rpara mediO:a.s restrictivas da Jtberdade de commercto. Nem o Con-
b'Iesso Nacional. E dessa rp.aneira me manifesto, porque as ultimas ,pró-
viden<!las já não podiam ser attribuidas ao estado <de g>uerra, que, em 191s·; 
justif.icava rui medidas anteriqres . Mas, mesmo ao tempo da guerra , em que 
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tt.mou ;parte o Br.as.il, IJelo citado decreto n. 3. 533, foram .p raticados actos 
restrlctivos da -Itberdade commercial com fundamento no ipoder da pGli.cia. 

"Si é certo, diz Castro Nunes, que o decreto em questão era uma lei 
de guerra e continha disposiçõel'< outras, acerca da apropriação da proprie-
dade ;particular só admissiveis . em um estado -de belligerancia, outro tanto 
não se pôde dizer das mediüas de contrôle aicima apo:rutaidas· (emprego e dis-
tribuição de generos de consumo, licenças especiaes, etc.) que, em maior 
ou menct· extensão, oeonstituem a actividade policial •do Esta-do no exercic:lo 
t1'e sua fúncção de -defesa. do interesse social contra os abusos, as demasias, 
os exageros do interesse individual." (A Jornada Re'Vis'ionista, IJag. 199.) 

.Mais tarde, firmada a .paz de Versalhes, o ·Supremo T ribuna l Federal, 
.por pequena maioria, sustentou as medidas de emergenoia, mas ainda co-
mo consequentes do e!'tado de guerra, cujos e:ffeito_._, se faziam sentir após 
ella. 

CPela emenda n. 22, addittva ao art. 34 da Constttuição, a o Congresso 
N .. c:or.•al competirá privativamente "legislar sobre o ensino superior e se-
cum:tari-o, rão ipiCHXendo por lei especiaJ conceder faouldalles ou il"avorecer ai 

institutoe que não obedeçam ás ·regras e -não se sujeitem lts o!brigiações ge-
!l'aes im:postas pela lei commum, nem da 1· a institutos particulares o poder 
de conceder privilegi-0s a .nalogos aos qu e os estabelecimentos officiaes con-
ce<!€m." 

-Apenas a comp·etencia privativa do Con gress-0 Nacional para ·legislar 
sobre ensino superior e ·secundario é an11pfütda •pela emenda, pois que ao 
Districto Federal se limitava essa e:irolusividade . Mas. a modificação não 
im'P€de a criação de •estabelecimentos de ensi:n0 ile q ua1quer g r ão ipelos Es-
~os ou particulares, que poderão até r eceber favores se, como quer 0 

iIJroject-0, obedecerem "ás regras e se sujeitarem ás obrigações impostas 
pela foi oommum". A emenda., salva a defeituosa redacção, não n>e parece 
\má. O que é preciso, de futuro, é que o Congresso não delegue ao \Elxecuti-
IVO, como de habito, a tarefa da cegulamentação do ensino, a qual, ás vezes, 
vem dar em uma reforma nos moldes da vi·gente. 

Mas, o vérda-deiiro e maximo interesse nacional é a extincção do analpba-
bEoti;;;-no. A solução do m a.gno i)roblema exige a liv.re intervenção federal . 

Entendo que, a respeito, não é necessaria qualquet· modificação na Iei 
wagna, .porquanto, em que pese a opinião de alguns dos s-eus c'ommentado-
·res, no inciso 2° do art. 35, •como acertadamente argumenta A urelino Lea! , 
se <:ontêm a faculdade de intervir a União na instrucção publica. "A phrase" 
"animar no paiz o d esen"V'Olvimento das lettras ... " "inclue" essa ensino. 
A disposição do cita1'1o art . 35 reza: 

"Incumbe" · outrosim ao ·oongresso Nacional mas "não pri'Vativai-
·mente~· ... 

Haverá n'o texto ti:anscripto .prohi'bição ã União de, como os Estados, 
ct·rar··da educação primaria da infancia brasileira? N ão . Sómente essa in-
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tervenção, ai.nda S€gundo AU'l·elino e A,.raujo castro. não 'Pód,e a.ttiIJ:g'Jil." ~ 
cerC(·aJ: u ruutonomia dos Estados, restringincJo-lhes a competencia. Respeitada. 
E!Sta, não ha como negar á Unliã9 o direito de intervir, de accôrd_o co.m a.s 
ibermos do dispositivo constitucàonal citado. 

Não traz innovações, portanto, a eme:nc1a que manda s~bstituir os nu.-
,Jmeros ·3 e 4 do art. 35 e que está. assim r.edigida: 

"3.° Criar :iinstituições de ensino superi-0r, secundaJ:io e prof13-
:;.ional, e auxiliar, mecMante accôrdo -com os Estados, 9 ensino priµtaTiP 
local". 

Não pôde o C0ingres·so Nacional, sem duvida, legislar sobre o ensin<> 
pr.lmario <para todo o territoiio da R •ep'Uib!lica, mas s ua 3JCção no sentido d~ 
di:fifundir essa instrucçã-0 resu1ta 1egitima e Uvre do texto do art. 35 n; . 2 
da Ct·nsütuição. 

Examinadas as duas emendas supra, relativas ao ensino, verifi<XL-se qu~. 
emquanto o projecto dá á União competencia rpóvativa para "'legislar sobre 
o ensino s up·eríor e secundario ", restringe a acção federal no combate ao 
a.nal:pbabetismo, obra de "necessidade nacional". 

Não é nova a m:iinha opinião sobre a constitucionalidade de interven-
çãio da União, pois, como Relator da these "ensino [lrilmario." no Congre;i-
so das Mu.niicipalidades de Mi1ias, ir-eal.izado em J·unho de 1923 em Bello Ho-
rizcnte, assim me e:x;p·ressei: 

'; .... E quando a i;ntervenção do Governo Federal se fizer sent'.lr 
na dlirecção suprema desse serviço ;publico incomparaivel, "desp1··e-
zados certos zelos comit.ituci'onaes", o Bra.sil se illuminará" ... 

Não q·epiito ~oje exactarrnente as mesmas pail0..vrais quanto á direcçao ao 
serviço, que a e:x;peden cia me ensina dever caber tam'bem ·aos Estados e aos 
municipios. 

A ·restrli.cção, ;porém, de accôrdo ;prév1o com os Estados ,para que ~he" 
;i,ossa a União prestar o seu auxiho na •obra de alphabetimção da sua 1Iu~ 

_mEnsa ~opulação escolar - a;lguns milhões de 'Ct°ianças, . - não é 'de rnolde 
f!. faicilitar a ta.refa. O texto actual do mciso 2º ,cJlo arrt. 3-5, u;>arecendo-.me 
redundante o 3°, contido naquélle, satisfaz melhoz: ao objeotivo da im;trucçfüi 
prima.ir la . 

.Um exame cuidadoso das realizaçÇ)es dos Estado.a nesse vastlsSlmo cam-
po deixa clar.o que mutto pouco se tem alcainçado. 

MJ.nas Geraes, o ;mais iPO[\·uloso :Jl}stado, que tem conseg'U.ido? 
Segundo a primeira mensagem do seu 3JCtuaJ presidente, a matr~C\IJ.a 

em todos os es1;a;belecimentos de ensiµo-estaidoaes, municipat:is e parti:oula-
reii - não vai além de ·247 ,,290 alumnos. Note-se que. !l)alra essa cifra con-
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tri!buiram nada menos de 873 escolas criadas e mantidas pelo esforço ,par-
ticular, sendo de 737 o num§lro das muuicipaes. Dev.emos reivindicar para 
os gc·vernos mineiros anteriores o a;>ouco -obtido, que o •& .. Fernando da 
Mel1o Vianna, ·com os seus conhecidos ;processos, attri'l:me á sua aidministra-
ção. Pequeno augmento na matricula é fruto natural do tempo e quando 
fosse t·esuHante d:a execução do novo regu!ap:iento do ensino, ao Sr. Raul 
Soares deveria caber o elogio que a si mesmo se faz o seu desem•baraçado 
successor, porque a reforma foi obra do governo daquelle. 

Mas, •deixemos a "analyse da ob~·a" política e administrativa do senhor 
Mcllo Vianna para. outra occasião e vo!tem~ ao assl,Uilpto ·da emenda . 

Pela insignif1cancia das oonqui.stas do mais .po-puloso .Estado da União 
n a diffusão do ensino, Estado de Thesouro farto ( ?) , se verifica que a in-
ten·enção federai! se faz ne.cessar.ia, sem veias outras que II!.ão a do respeito 
á simuüanea competencia estadual e municipal, sem 0 que -o Birasil fica.rã, 
pelo tempo de algumas gerações ainda, submerso na treva densa do anai· 
.phabetismo. 

O mal, para quem conhece as condições em que funccionam as es-
colas m en cionadas n as massudas e pomposas mensagens dos ca.ndidatos 
á ,presidencia da Republica, é muito maior do que parece aos que acreditãm 
nas inform.ações dos que tanto se elogiam nos "divulgadissimos" relatorics 
allnfüdos. 

O combate ao analphabetismo é uma "necessidade nacional", de sorte 
qutJ, quaiquer emenda que embargue a "intervenção federal" na solução do 
~roblema - que não é regional - terá o meu voto contra.trio. 

l\fa.nda. a emenda 56 aiccrecentar .no art. 62 <'la Constit uição o seguinte: 

"Pairagra'Pho unico. Nenhum recurso judicia1io é permittido ;para 
a justiça federa] ou local, contra a intervenção nos E stados, a de-
claração do estado de sitio e a verificação de po·deres, o reconheci-

mento, a .posse, a iegitiimidade e a pel'da do mandato ·do.s membros do 
rocter Legislativo ou Executivo, ifederaJ ou estadoal. " 

· hlxaminemos a primeira .parte da emenda: Elia supprime completamente 
o i"ecurso para o Judiciario ·contra a intei'Venção nos Estaidos e a declaração 
.elo sitlu. 

Ja fk alJwião, ainc1a que rwpidamente, aios .enmmes inconvenientes deS'3a 
emenaa, quando -0ritiquei as referentes aos art. 6º. Vol>Vo, porêm, aio assumpw, 
por me parecer dos masi graves, sinão o mais, a !lsposiçã0 a:cima. . 

. Int§lrvem o Executivo em um Estado. Não. o faz sem a aecla.ração do 
sl.t!o em seu. territorio, ReaUzado isto, rpratica-se· a Q.ictadiura. T·ô<4s a.a 
iv.i:acnca_s serão •POSlilivei,s, por.que nã.o Jlav.erá ;poder q:ue -0ontrôle a acção Qll 
Exec.utivo, ou antes, do Presidente tla. RepubHca. 
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Em tão grave .situação, os actos mais impressionantes se podem veri-
ficar sem que se encontre reniedio para elles. O ataque â .propriedade, jâ 
feito sob o .governo ac.tual, como no cas0 do Oorreio da Manhã e no dos ven-
o'.lI:lentos não ;pagos dos professores ipresos, não seriai ireparado, !Porque, por 
ma1s violento e e:x;!J.or.bitante que fosse o acto do interventor, não seria com-
batido, .pois que o ampare.ria a Constituição Federal. 

O SR • .ADoLPHo BElROAMINI: - Outra emenda que sw:giu no momento 
actual, da biITa do Presidente da Republica ·contra a Justiça.. 

O SR. LEoPoLDrNo DEI OLIVEIRA: - O encarceramento sem motivos, a in-
communioobilidade, o desterro, as torturas physicas, a compressão 1pela fome, 
o sequestro dos filhos como violencia policial contra os detidos 'POliticos, a 
prisão dos congressistas, tudo se .poderia realizar á sombra da lei maior. 

Nem se diga que esteja eu argumentando com absurdos. Absurdo ser.ta 
si impossivel fosse o governo de um despota., que não apparece wpenas entre· 
QS povos de regímen absoluto D'll dictatoriaJ. Factos de agora estão demonstrain-
do a probabilidade, a certeza mesmo, de dias escuros nesse futuro, que a in-
tolerancia dos •homens deste momento prepara. para o desencadear de tem-
iPesta'd.es ipolitico-sociaes temerosas. 

Combine-se a emenda com a de nmnero 74 que manda substituir o artigo 
80 pelo seguinte: 

1 
"Art. 30. Qu'.l.ndo a segurança da Republica o exigir em ea.s. 

de agg.ressão extrangjlira ou commoção intestina, poder-se-â decla-
rar em estado de sitio, por tempo determinado, qualquer parte do t~r
riüirio na.cional, SUS!Pjlndendo-se aJhi o habeas-oorpus aibso!Jutamente 
para os detidos em :virtude da declaração do sitio e as garantiaa 
constitunionaes assegl,lradas nos §§ 1º, 13°, 8º, 10, lJl. 12, 13, l<l e 
18, do art. 72, que lforem enumeradas no decreto." 

Notem bem os Srs. Deputaóos: " ... suspendendo-se ahi o habeas-corpus· 
absolutamente ... " 

Não 'haverá <recurso para o Judi:ciario cont<ra a intervenção nos Estados 
e a decla:ração do estado de s\tio, assim como, sab este, ficará absolutamente 
(grypho o agigressivo :L<l.verbi<.>) suspenso o habeas-corpus. 

®u ia perg;untar se assi~ seria mesmo quando o acto do Executivo se 
não relacionasse com as .garantias constitucionaes asseguradas nos §.§ il.0 , ·30, 
8", 10, 11, 12, 13, 14 e 118 do art. 72, que faram enumeradas n-0 decreto 'q·uando 
esbaIU"ei com o irritante adv~bio. Absolutamente, quer dizer, seja ou nã:o 
11ma e:x!hor.bitancia, um e:x!Cessp de poder, um abuso, um clam:oroso attentado 
e. direitos do cidadão. S'empre, em qualquer caso, ainda mesmo qrue a .. prisão 
seja de um congressi·sta, cuj3.13 immunidades o Judlclario não poderâ, reco-
nhecendo-as , ainparar. 
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o 'SR. ADOLPHO BERGAMINI: - As immUJilidades passam a ser apenas 
academiüas. 

o <SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: Não me fallem no Congresso como 
poder-frcio dos desmandos do !Executivo . O Legislativo, hoje, é uma grossa 
menUra, por.que nós, na verdaide, nada podemos, tanta a intolerancia do Pre-
sidente da !Republica e tão gra.nde a submissão das maiorias ;pa:rlamentares. 
E ainda: o aicto Ulegal, violento, aibusivo, 1pode1'â ser do pr-0prio Congresso, 
conluiado com o Executivo. 

Qual o remedio? NenbJum. 
iNenhum? Seria julgrur ma:l da.s energias e dos brios do nosso povo af-

firmal-o. 
Aro>rovadas as emendas '56 e 74 do cr>rojecto não se poderá dizer que seja 

liv.re o nosso povo. A liberdade indivic1ual desaJI}pairecerâ. na immensidade do 
poder sem limites d-0 Exemvtivo Federal, .por.que a sua garantia - a liber-
dade 'J)olit!ca - deixará. tamlbem de existlr. 

Afoorta isto mesmo diz: 

" 'Solamente ·en Ios puebilos donde existe plena Itbertad polltlca 
como gaTantia de la !iJbertad civil, puede deci!rse .que e l c!udadamo 
es libre y <que vive en un Esta<lo Ubre, cr>or.que ace,ptando la f-Ormula 
de :FMmusa1:, ipodemos decir que la Ubertad consiste en la Ubertad 
dvil asS'egurada por ~a. Hbertad polit.ica, en el dereclho garante del 
dereoho. El Estado, como ipersona, serâ. un ifin ó serâ. un medio õ 
será. ambas cosas : la libertad que lo forma como espresion de 
uma voluntad qllle obed·ece á. exiigencias de sua ;pvopria natiuraleza, 
nunoa será. sinó lllna garantia, õ el desideratwm de la existencia de 
a.que! en la realisacion de sus destinos." 

Essa libevdade pol!iUca, meio .conducente á Itberdade civil, n ão a gosa,rP.-
mos, depois <le approvado o .prr-ojecto de refoNDa constitucional, que contêm 
emendas com-0 as d1Uas em exame. 'Emas retratam lbem a mentalidade d.os 
governantes actuaes, quE', cegos de paixão, cheios de vaidades estultas, do-
minados G>Qr sua intolerancia, aipertados nos estreitissimos limites da sua. 
acanhada visão do futuro da patria, se desmandam, na demencia pOilitica 
que fües desoriga.niza e desnatura a ipersonalidade, •na pratica de tão penosos 
disparates. 

Quando os iporvos derrLbam tlhronos e desmontam até governos re.puhli-
canos, para a implantação de regimens mais populares ainda, nós nos faze· 
m-0s verdadeiros libevtrcidas. 

Jll' de !P6Slllar ! 
Mas, cuidam os Srs. De.puta.dos que me ouvem que sómente isto ' pôde 

o EXecutlv'-0? Não. Se 'alhi fica elle é por.q·ue mais não im:põe ac Legis1at!vo. 
Este, rio dar, não tem rivai. 
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Vejam V:V. EEx., 1Srs. Congressistais, o que dispõe a emenda 75: 
.Aiccrescenta ao art. 80 '118.da menos do que isto: "INa vigencia do estado 

<de sitio, os trilbunaes não ;poderão 1con:hecer dos a.ctos praticados em virtude 
delle 1pe1o Poder Legisla,tivo -O'll Executivo." 

Essa emenda 7·5 <vem cO'Ilfirma,r iplena:mente aqui1'lo que alleg>uei nos 
·commentarfos ás anteriores, sol:> ns. ·56 e '74, ipo.rq1t1e, na r~lidade, repito, ·o 
Legislaüvo nunca tomará contas ao Chefe do !Executivo neste r.egimen. 

A emenda 64, do proj-ecto em discussão, substitue o paragrapho 22 do 
art. 72 da ConsUtu:ição, pelo seguinte: 

§ 22 Dar-se-ha o habeas-corpus sem];}re que o iJ!ldivti<luo sof'frer ou 
se achar em imminent e ·perigo de sofü'rer violenda ou coacção •por 
são ou •constiraingJmento il'!egad em sua liberda.de de Locomoçiii<>'.'. 

Para frizar bem quão grande será a alteração, repito o texto constitu-
. cional vigorante; 

"§ 22 - Dar-se-ha o habeas- corp1ts sempre que o individuo sof-
d'rer ou se achar 1em imminente perigo de soff.rer vio1encia ou 
coacção por illegalidade ou abuso de poder. " 

Ainda não pude enxergaci os males que acaso tenham advindo ao paiz 
e ao reg.im·e.n da jurisa:>ru<l8nc\a do 1Su'Prem.o Trib!hlla:l <J.Ue estende o habeas-
corpus á garantia de outros dire1tos além do á liberdade de ir e vi'I", o que 
ê hmitado 1)€<la emenda em li'JPreço . (Muito bem.) 

O que tenho visto e sabido é que .o remefüo do habeas- corpus tem, ao 
contrarto, ip·reV'e.nido enfermidades políticas e admirristrativas gravíssimas, 
entendo em tem·po os ex:cessos e os abusos do poder a •que os governantes 
1braslilekos são arrastados, pI'inCi'Pahnente em épocas anormaes, •Como a de 
agOTa . 

Não pensa assim a g.ente •do Gover>no de hoje. Elia vota uma symipto-
mat·tca oger:iza peda medida, freio aos ·seus dlsp~uterios e vfolencia:o. 

· .Mas, entendo que, de accé)rdo com a arruplltude dos tennos ·d<> § •22 do ar-
tigo 7'2 da Constituição Fede~·ail não exhorbitou o 'J .udiciario, dando •el.asterio 
demasiado ao texto legal. A +uncção espectfica do habeas-corpus não ê ads-
tricta á protecção da Hberdac/e de locomoção do ind;:ivtduo, ao a.mipa,ro deste 
contra a de·tenção illegiai . 

Os que advogam .a doutrina sustentada na emenda costumam i.nvo~ 
·em seu favor argumentos tir<~dos ·do senlt:ido em que é tido o tnstituto entre 
·os inglezes. M.as, ·não •Oolhem as ·considerações, ipor iisto que ·devemos exa=l.-
.nar o as.sumpto á luz (lo tex1,:o constitucional e da jurls.Prudençiia dos nossos 
tribunaes, do J!udiciario, inter.prete das leis no Brasi.9.. Além disto, na r~la
"terra, os outros direitos ·par~ cujo exercicio e goso se faz iJnd!ispensav~l a 

\ 
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Hberdade indiv.id·ual foram sempre •protegidros por .dil!f.feTen<tes icrits estabel·e-·· 
cidos •na Oom.mon law. Entre nós, .porém, a, situação é diversa. Essas outras 
'leis não existem capazes das reparações !l.'aJJida:s do habeas-corpus. Po.r 1sto, 
os termos ampios do § 22 do art. 12, seg·llill.·do es quaeg o remedio é concedido . 
sempre que o indiv·~duo so1'frer ou se ac'har em imminente ·perigo de sofifrer 
violencia ·ou coacção, por Hlegahdade 0 u abuso do :woder. 

"Desde que affirmou Pedro Lessa, aa>urada esteja a posição jUJridli.ca ma-
Iliifesta, a situação legal i•nquestionàvel de quem: é vtctima ~e uma coacção, 
que constitue obstaiculo un.ico ao exercicio de um diTeito incontesta'Vel, illão. 
é Hcito negar- o habeas-corpus. Nem de outro modo 1(notem 'bem), fÔra !l}os-
sivel iresped,ta.r- o preceirt-0 da :Constituição, amp}o, vasto, !l)erfeitamente liberal, 
mais adeantado •(isto resál ta dos seus ·PrOJ)rios termos) que o precetto simi-
.Jar dos ipaizes maiis .cultos", (Do Poder Jud'ic}iario, ipag . . 3.8:4.) 

O mstitut-0 do habeas-corpus brasileiro se app.r.oxima, na am.p1itude que 
lhe dão os termos da lei constitucional, do Juicio de am.paro mexicasno, 
d-0 qual Lozan-0 dizia: "Nada ·bay más respetable y g!l.'andioso que el juiciQ ... 

de amparo, nada más importante que esta instituicion en que la justicia fe-
derai!, sin e! aparato de la d'uerza, modestamente por media de un sim.pie 
auto, armada de'1 poder morail qu& la Const•itueion le con1'iere en nombre de la 
sdberania nooionail, hace prev:ale.cer el derecho individua:!, el .derecho del hom-
'bFe más oscuro. contra el poder dei gobilerno, y lo que es más, contra el poder 
mismo de la ley sie:mpre que esta ó algun aicto de aquel vulneren los dere-
chos dei ihombre". 

o habeas-corpus no 'Brasil, .eonm el amparo, "não .subve11te as institui-
ções sóciaes, não é o remedlio Ul'liiversal de todas as• 1njusti/(1lais, de tedas as 
infracções da lei". Mas, e:IJe 1'oi consagrado na .constitm~ão para "manter i·n-
vi,Qlaveis as garantias ind!ivid!uaes, cuja 1somma total re:1>resenta os interes-
ses sociaes; elle não confer~ poderes -illimitados, •Porque, ao contrario, foi 
;!:nst'itu•!do para evitar que os delegados do •povo abusem .do seu poder e in-
vadam attribuiç.ões a'lheias em detrimento do 1ndivilauo 1•. 

O Mbeas-cerpus · é lll'na garantia .aa liberoode dos cidadãos, um !Poderoso · 
elemento disci.f)linador da. vida politico-admiJndstrativa do .paiz, um obstaculo 
ti.a gl'aindes dLvergencias sO'Ciaies. íPor i-sto, talvez, foi que, referindo-se â 
€1.harta Mugna,, a.r-ra.ncada. ao rei Joã.o da Inglaterra pela espada dos barões 
em 1215, exclamou Mackintos!h: 

"To ihave produced it, to have 1Perserved •it, to have matured it, 
eonstitute th:e imm'Grtail c1aim ef EJJ!glamd upoR the steam ef mankinrr. 
Her Bacons and •SháJkespeares, ·he1!' Mtltons, ainà Newtons, with ali 
tlie truth whic'h they 1h01V'6 '11ev,ealed, amd a.11 the ·generous Yir~ue- 

which they have dnsplWed, are ~f ilnlf'erier value when COJ'l'lipai;ed 
witlh the suibjection of men and' their rulers to the •Pr.indpJ.es -01'. jus- . 
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tke" . (A;pud Hurd, A Trea,tise on the right of personal 1-füer'ty and 
on · the writ of habeas-corpus, pags, 68-6·.q). 

Não sei si teem razã-0 aqueJ!les que sust'6Iltam ter sido sempre, na lngla-
·terra, uma garantia apenas contra a detenção illegal o habeas-corpus . Tenho 
as mi-nha.s duv-idas a Tespeito, 1P<>rque, •quando -o instituto se consolidou na.-
quelle paiiz, em 1627, o Parlamento, r esolvendo o caso Hampden, declairou 
que "the writ of habeas- corpus cannot ;be denied, but ought to b!;! granted to 
every man 1!ba.Jt is commited or detained lin prison or atherwise restrained 
by co:mmand -Of the King, rfüe Pr.ivy Council or any other". 

Tomem nota os illustres collegas que me honram com a sua attenção: a. 
-decisão fo,i a de que o habeas-corpus se devia conceder a todo homem levado 
á prisão e neHa detido ou de outra maneira atacado em sua liberdade. 

Que ·liberdade? D e -locom oção apenas? Não nÓI-o diz a resolução do Par-
1'amento I nglez. As eX1Pressões - de q·iialquer maneira (',tacado ·em sua liber-
dade - estão a indicar, penso eu, que dJe lilberdade outra tambem se cogitava 
então. Vfo em seguida, consagrando a declaração aieima, a lei chariliada 
" Petition of right", e, mailS tarde, o famoso "!Bill of rJghrts". 

Não posso sustentar que o hªbeas-corpus, a/final, não se tenha ·Limitado 
na Inglaterra a proteger a li'berdade pessoal contra toda detenção e prisã-0 
a:ribitrarias, como o diz Blackstone. 

Parece-me, todavia, que nem sempre f oi elle assim t ão ·restrl·cto, como 
mais adeante se verá. 1 

Entre nós, porém, o ililstitutp tem sido praticado com uma amplitude, que 
só tem contrariado os poderosos, a,quelles que se não conteem n os limites que 
Lhes traça a rpropria Const ituição n-0 exercício das iuncções do g overno. 

Cabem <SJqui, á justa, estas palavras de Va;Harta: 

".Si el dereoho <le liberta.d personal nó vale más que el de la vida 
e s.i no es super-ior al de la Itbertad de la. c onciencia, de la .pren sa, 
de1 trabajo, etc., no se comprell!de como, sin inconsecuencia, haya 
una inst:itucion que am~lare contra ila detencion arbttraria e nó con-
llra la JPena <le muerte ilegal, contra la ·persecucilon -religiosa, contra 
las restricci!ones de la prensa, etc., porque de ~a proclamaclon del 
princi'Plio q u e ha;ce inviolable la liberta.d p ersonal surge l-0gica e m-
contrasta;ble la necessitad de reconocer con egual carácter derechos 
que vailen tanto ó ma.ifi q ue este". (Juicio de Amparo, pag:. 41) • 

. Devemos em defesa da ial:!itituilç,ã;o do habeas-corpus entre nós, corusl-
·derar que, na Inglaterra, reorno nos iElstados Uruidos, ·r ecursos outros ha para 
·os -casos, numerosos e frequ entef!, d:e abusos do ·poder, ao ipasso que p.o Brasil, 
expedito e p,romJJto, ne.nlhum te:,tn!OS aJlém do consagrado no § ·22 do art. 72 
·da Oonstiitu~ção. 

• 
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Mas, não acred:itemos que nos Estados Unidos a liberdade de locomoçãx>, 
garantida ,p.e1o habeas-corpus, se 1-ef~ra apenas ã detenção em cumodia, em 
carcere, por aut'Oridades ou pairtioulares. Dizem os jurisconsultos amer·i.ca-
nos, •COinJO .James Kent, que ''.sempre rque uma ·pessaa estã pl'ivada do di-
Teito de Jr aonde queira e quando queira, sotfre uma restrlicção em sua li-
berdade e tem diTeito· a que se verifiq'llé si esta restricção é IOu lllão illegaJl, 
resulte ena de um carn~eJ"Bi'ro, de uma autoridade ou de um partfoular". 

·O citado ValilM'lta enumera varios <Ca.Sos de concessão de habeas-corpus, 
·tanto nos Estados Unidos, como na Inglaterra, que bem revelam não ter sido 
·sema>re tão li'mitado o recurso nesses dous grandes .paizes. Na Gran Bl'eta-
Dlha, ci habeas-corpus !foi o recurso de <que lançuu mão :um marido .para ·reha-
ver a muJ!her que v-ivJa em casa do adultero. 

Essa ilibeiridade de locomoão, entre nós, parece que não é sómente aquel-
1a que Pedro Lessa considerava "um direito fundamental, co.ndição do exer-
cício de um sem numero de direitos: :para traba:lhar, para cU!iiiar dos seus 
negocios, a;>ara tratar da saude, para 1Praiticar os aictos de seu culto rclig"oso, 
paira cultivar o seu espIDit'O aJI)renden'<lo qualquer sciencia, .para se disl:rahir, 
para desenvolver seu sentimento ... " Essa liberdade é, julgo eu, tambem 
.aquelila que o habeas-c.orpus garante contra os .que impedem o indi)viduo "de 
ir, 1Por exemplo, segundo o mesmo saudoso juiz brasileiro, a uma praça pu-
blica. onde se deve realizar uma !l.'euniã.o c om intuitos 11oliticos; a uma casa 
commercial ou a uma fa'brica na qual é em;pregado; a uma repartição onde 
tem de desempewhar uma funcção ou promover um ãnteresse, etc." 

E' •essa interpretação dada pelo Supremo 'f\ribunal Federal, ao dispo-
sitivo c onstitucional a que se refere a emenda em exame. 

Que mal pode advi'r dessa hermeneutica? Que difficuldades trouxe á 
ordem· e ao regim,en a 1pratica dessa doutrina sobre o habeas-corpus entre nós?. 

· 1Se o •remewo é ministrado sómente quando a situação juridica do pa-
ciente é Ziquiàa e incontestai:·eil, por que motivo lhe negar garantia? Si se 
·restringe o habeas-corpus, como próteger o cidadão contra os abusos do 
1pnder? 

O projecto da reforma constitucional tira ao povo o seu .ponto de- ·apoio 
-nas '.horas más, como a de agora; S'U'pprime a emenda a maior garamtia 
.a up.i.ca talvez, dos direitos dos •brasileiros, de que a mascarada da nossa de-
ll'Jl()Cracia se ri; e não nos cl!ã outro remedia para os males de que padece-
mos e que -mais nos atormentariam, si, para desgra ça do Brasil, fosse ap-
pirovada a reforma, nos moldes do projecto .• 

. Por isto mesmo, me causa extranheza este lance d.a justificação da 
. .emenda e constante do parecer do S·r. Herculano de Freitas: 

""Si as nossas .leis processuaes se acham 'desprovidas de 1 meios 
raptdos e efficientes 'Para reparar a offensa. a respeitaveis ·direitos, é 'º 
caso de se crearem e reg'UÍarem · esses remedias tiudiciarios, não de 
ldesnS:turar o habeas-corpus, ap.plicando-o a fins a que se não deve 
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prestar, e em alguns dos quaes o seu uso representa flagrante injusti-
ça , ;pela situação inferlior em que se colloca uma das partes do litigio, 
estranho ao processo para a concessão de11e" . 

Si .s. Ex. reconhece que a situação ê esta, por que não offerece o re-
Jlledio ·legal que previna os m'.lle.s que hão de resultar da emenda 64, si ap.. 
·provada? 

Mas, não seria :nais acartada a consagração dE•fi<nitiva e constitucional 
da interpretação dada ao ·paragraJ!Jiho 22 do art. 72 da Lei Mag<11a, oceaindo-
ae ·um tribunal especial para conhecer do habeas-corpus, em todos os casos? 

Ahi estão, Sr . Presidente, as considerações que entendi fazer em !l'ela-
c.ão ãs emendas por mim discutidas. 

Houvesse tempo e iria eu com'bat.er, vehementemente, a emenda que da. 
ao P ·residente da Republica direito ao véto .parcial de todas as leis. (Muito· 
bem). 

Vetar parcialmente as leis ·orçamentarias, sim, mas todas as outras._ 
.!leria anntillar o proprio Poder LegiStla'tivo. 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - A:poia.do. 
O SR. LEoPoLDINo DE ÜLiIVEJIRA: - De accordo com os principios politicos-

c;ue defendo não ·poderia approv:ar sem.elhante emenda, que viria ainda mais,. 
i.e tanto fosse possivel, limitar a acção e a competEoncia do Congressq Na-
cJ.nal . (Muito bem) . , 

\Pudesse e diria a Itj.inha opinião contraria á emenda que permitte ao. 
;;?residente da Republica -a ex.i:mlsão a seu ar.bitrio, sem prevfo ;processo, 
de todo o extrangeiro ql,le o Executivo entendesse .perni-cioso á Republica. 

!Paiz {te immigração, carecendo, mais do que nenhum outro, .pela ex-
tensão de seu territorio, da collaboraçãe dos extrangeiros, não devemes i-n-
c1Wir .na Carta Constitucional uma dispósição que constituirá, :pelo . menos,. 
séria ameaça ao elemento alienígena. 

O SR. ALBERICO DE ~oRAlllS: - E que pôde , attingir a · um extrangein,.· 
casado co·m brasileira. 

O SR. WENOESLAo IDscoaAR: - E atê a brasileiros. 
IÜ 'SR. LEOPOLDINO DE/ OLIVE!IRAt; -, O Regimento da _Camara não faiculta, 

entretanto aos Deputados a discussão amp.la do projecto, que envolve ques--
tiies numerosas e comrp\exas. Pesa--nos a intoleraneia dos governantê'S, que-
Q.11Jerem impcxr, a todo o transe á Nação, o trabalho sabido das cogitações do. 
ae;tual habitante do pal~ci-o presidencial. 

CPõde, Sr. Presiden~e, a maioria parlamentar approvar esse projecto. 
Não o fará, .porém, setn a resistencia intrepida e inquebrantavel da minoria .... 
{Mwito "bem). 

O SR. ADoLPHo BERQAMINI: - Aipoiado. Aqui estaremos atê o {!erradeiro· 
.. momento. 

, O SR. LEoPOLDINO D,lll OLIVEn:RA: - .••. que, si outrG>s sevviços não puder· 
. prestar á Republica, t erá deixado nos Annaes da Constituinte irevisora º' 
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.signal de que, apezar do rebaixamento do nível moral desta 'hora, na nossa 
Patria,, alguem ficou de ),}é para deixar ao historiaidor futuro a alegria dE! 
sa-ber q•ue, neste ·momento ·da vida politica do paiz, a nossa ·ra~a offereceu 
o testemunho do seu vigor, manifestado na resistencia de mE•ia àuzia de 
homens, desarmados de força mater ial, Dontra a quasi una nimidade do Con -

.g;-esso, oresistencia que - posso dizei-o á Nação - caso não sobrevenha um 
gol),}e de força da maioria - não perrnlittirá que can'te victoria o !Governo 
d0 Sr. Arthur Berna rdes. 

Esta meia duzia .de opposicionistas prestarâ. á Republica o maior de todos • 
o~ serviços, evitando que a nossa democracia seja t~ansformada e m dictadura. 
que seria, a esta altura da civilização, verda deira ignominia! 

Guardamos, .Sr. Presidente, como premio do nosso esforço, o consolo de 
110s haver permittido o nosso Deus vivessemos n este instan'te, para, em meio 
a essa onda de deliJquescencia, nesse marnel poJitico, salvar o n ome da nossa 
Patria e deixar assignalaido, na sua historia, que as violen cias , os actod 
de ),}repoten.cia e as iH«~galidades n ão esmagam aq.uelles que têm o espirita e 
a alma bem temperados ·na escola de um i;adio patriotismo! (Muito bem; 
m i<ito bem. Palmas. O oraclor é cumprimentaclo). 

O SR. PPJiJSIDENTEJ : - E sgotaaa, a hora, fica acliada a ·d-iscussão. 

SillS·SÃO DE 14 DE SETEMBRO 

O Sr. Armando Burlamaqui (*): - Sr. Pr.esidente, era m eu proposito, do 
ql>al fui afastaido por cil,cumstancias indepEJnden tes da minha vontade, oc-

cupar a tribuna da Camara dura nte a hora destina da á ·discussão do pro-
j.~ ,;to de reforma constitucional subm.ettido ao estudo do Congresso Na-
cional. Não t en do podido fazer quando inscrevi-me ),}ara tal fim, quero apro-
vr~itar esta hora do expedientE• pa ra fazer declar ações que traduzam a minh<t 
responsabilidade, aceitando o ref.erül:o .projecto, salv o as ·pequenas r esalvas que 
fiz no voto que tive de dar na Com.missão a que t enho a honra de pertencer. 

Muito "Particularmente, Sr. Presidente, caibe-me a responsabilidade da 
emenda do plenario, que tomou o numero 3, da qual fui um dos p ri·ncipaes 
propugnadon•s e o seu p(ri!Iljeiro subscriptor. 

'Releve-me a Camara que, confessan do sinceramente escapar a materla 
e m debate -ás cogitaç:ões n aturaes do meu espirita, não deixe passar esse 
en3ejo sem trazer de pubJi.co, mais uma vez, os meus applausos á obra qul'l' 
enceta mos, e quE', reputo necessaria e opportuna. 

Não me sinto suspeito, Sir . Presidente, vara dizer do brilhante tral!>a;lho, 
<lo illustre relator ·da Gmnmdssão E s pecial, o m e u . ·emtnente e prezadissimo 
am!igo, Sr. H erculano de Freitas,. D epu tado por S. P aulo. Não obstante Oi! 

(*) Proferido na hora do expediente. 
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laços de intimo af.fecto que me prendem a S. Ex. por longos ann os de um 
convivio, que mais se vem avigo.rando pela sincera admiração as suas qua-
lidades de estadista e nobilissimas viTtudes 1}essoaes que fazem o encanto 
de sua companhia, o seu i·ncontestavel grande saber e a sua notabilíssima 
intelligencia de raro fulgvT, devo co'Il'fessar á Camara CJ:Ue as razões com 
que .S. Ex. justifica, em se.u nota vel .parecer, a reform!ll- constitucional, são 
de tal valia que o meu espiri.to, já conqiu'.st ado por e1la, ainda mais se 
afigurou ser, como ceirtamE•nte ao de outros, como penso sinceraniente ainda, 
á Camara mteira e principalmente ao daque~J·es que a vêm pil'opugnando 
mais directamente, do mais comp1e.to acerto o trabalho que estamos pro-
curando fazer. 

_Não necessita o illustre relator da Commissão Especial das manifesta: 
ções do meu applauso e do meu ent·husiasmo pela sua obra, que sei são o 
ap·p.Jauso o enthusiasmo de todos quando desprevenida:mente e sem espirito 
preconcebido est'Udam e apreciam a obra aipresentada á deliberação do Con-
gresso . 

.Julguei entntanto do m.eu dever fazer essas considerações em referen-
c!a ao paTecer, e á reforma co•nstitucional , porque todos os brilhantes ora -
rlores que de·l~e e deUa se vêm occupando têm sido severissimos, na sua cri-
tica, causticos n as suas censuras, não quere•ndo enxergar na obra sujeita 
presentemente ao illOSso julgamento senão as ).)reoccup.ações de um partida-
rismo estreito, que a.bsolutan,ente nunca nos governaram em nosso estudo e 
nossas attitu des nem po~err]J gove;rnar em assumpto de tanta relevancia. 

o SR. WENCESLAU ESCOBAR: - Partidarismo é o que não ha. 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Assim seja e nem SE• comprehende ou 

pôde se comprehender de 
Assim, TJOrém, não 

meu illustre collega pelo 

outra forma, Sr. Presidente, 
parece que . venh~ ser. 

;Rio Grand:e do Sul, na sua 

o estudo desta materia •. 
E se razão tivess·a 10 
manifestação .que penso 

s 2r a de seus com.panhe.iros de luctas políticas n e•sta Camara, si pairassem 
tão sómente no t erreno d;J,s doutrinas e dos princípios as divergencias ou as· 
manifestações de divergencia de todos quantos s€'jam ·Chama.dos· a se P·ro~ 

nunciar sobre tão releva:µte materia, não assistiríamos ás attitudes de .JP-
P:Jsição a todo transe de seus correligionarios da opposição ao Governn 
da RE'publica. 

A verdade, entreta.ntq, ê que no estudo e na apreciação da reforma con-
stitucional, aquelles que ii. têm atacado não se têm exclusivamente deixado-
l e•rnr pelas -doutrinas ou pelos principios que professaim e sim pela paixão 
da po!itica de combate ao Governo, pelas suggestões de uma politica de 
opportunismo que não é a nossa e que, por nmito r espeitavel que seja, 
nào deve influir no estudp n e•m •nas deliberações de tão importante assumpto. 

Outra censura, Sr. Presidente, que se ve;n fazendo á elaiboração .d<> 
projecto de reforma co'llstitucional, sabem os illustres colJegas, é que ellt! 
ê um producto estre.ito Çla suborr-dinação -das nossas consciencias á vontaÇ!e-
prepotente do eminente Sr. PresidE•nte da Republica. 
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E' uma grave dnjustiça que se faz ao feitii;,i moral do preclaro Ohef•e de 
Estado, assim como a nós outros . 

Todos quantos de perto tomaram parte no estudo e debate do proJecrn 
de revisão - e eu tive a honra de ser um deHes - pódem attestar que nelles 
reinou sempre completa liberdade de pensamento, não tE'ndo havido a menor 
r estrácção a qu a.esquer opiniões ou d.ivergencias. 

o SR. EURICO VALLEJ: - Muito bem . . 
O SR. ARlVDANDo BURLAMAQUI: - As manifestações das opiniões, dos cri-

terios, das doutTinas •. dos pontos de vista, dos sentimentos se fize·ram com 
u ma inteira e ·Completa liberdade -(muito 1Jem), sem rq.ue em nenhuma oc-
ca~ião o honrado Sr. Presidente da Republica tivesse interferido com a sua 
alta autoridade para ·cercear a lilmrdade de cada um dos presentes, ante<> 
se fazendo se·ntir no sentido de verificar a procedencia da duvida, a razão 
da divergencia para {:onseguir a resultante máis vantajosa ao fim a ·que a3-
piramos .. 

Muitos dos pontos do •projecto inicial faram modificados na sua substan-
c!a, na sua essencia, no seu SE'rrtido, pe' a intervenção inteUigente, opportuna 
e esclarecida de varios dos illustres zeaders ,que nas reuniões do Palacio do 
Cai.tete fizeram , em conjuncto, os estudos preliminarE's. 

Agora, Sr . Presidente, que, em face da Camara dos Sirs. Deputados é 
pe~ante o paiz, assumo a minha r esponsabilidade de ser inteiramente favo-
ravel á reforma da Constituição de 1891, achando-a necessaria e opportuna 

r eieve-me a Camara que mais particularmente me detenha na emenda nu-
m"ro 3, que de p erto estudei e de que .fui o seu primeiro signatario. 

!Poderia limita1; -mE', para defendei-a pJ.enamente, a chamar a attenção 
dos eminentes collegas que me 'honram com sua presença neste inomento, 
para um bem elaborado tirabaJho publicado ha poucos d.ias, pelo Jornal do 
Gommercio, desta cap.ital. 

E ' uma synthese das mais complE'tas que conheço sobi·e este assumpto 
feita com um primor de estylÔ e abundancia de argumentos que levarão 
á consciencia de todos ·nós legisladores, constituintes que passamos a ser, 
a. justiça ela providencia que solicito E' o accerto da medida que desejo ver 
tri.nsformada em um dispositivo da nossa Constituição . 

O SR. ELYSEU GUILHElRMEJ : - O J ornal do Conimereio diz precizamente 
·isso. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Justamente. Mas, Sr. Presidente, antes 
d"! ::;roseguir, definindo com a clareza possível a minha attitude PE'SSoal,, n ão 

,quero deixar de significar que eJ.!a ê a do Partido Republicano Piauhyense, que 
a esta Casa do Congresso me mandou, e que a situação poJiltica dominante 
no meu Estado, quer em relação á reforma da Constituição, quer muito :pa:r-
tlt:ularmente, em relação á emenda, ora submetUda á apreciação e á con-
sh~eraçao dos iHustres col1egas, é inteiramente favoravel a ambas sem ter· 
quanto á seg·unda interesse dkecto e immediato, tanto mais .quanto, Sr. 
Presidente, permitta a '('amara que vaidosamente diga : a política do Piauhy 
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se affirma em uma larga demonstração democratioo., onde os seus elementos 
ãe valor são chamados a collaborar na obra commum com um E.'S·pirito dti 
hftrmonia, a mai.s coITlll)' eta e desejada por todos no interesse exclusivo do 
P ia,uhy, que felizmer.te desconhece, presentemente, as divisões .profundas 
q:ie perturbavam a sua polittca, acabado aq.ue11e mal estar q·ue provinha 
d0 choque perm.anentE.' de JJequenos interesses e aspirações nunca satisfeitos. 
c-om o accrescimo, que orgu!,hosaimente declino, de termos governos feliz-
m ente ip.teressados unica e exclusivamentE• n.o desenvolvimento das riqueza:; 
do Estado, no seu constante progresso, que vem se accent uando graças a 
'l'Jeus, "! ae anno para anno. 

Iniciamos, de ha certo tempo para c'á, no E stado quE• tenho a honra de 
representar a verdadeira politica repub1icana, em que todos os valores são 
aproveitados, mesmo quando na apreciação desses vailores ·predorn.ina a ge: 
ner·osidade, como vos ·confesso qu e é o meu caso. (Não avoiados geraes). 
Outras .preocc.upações ·não têm sido a dos dominaintes de minha terra, 
senão a ·de seu progresso, a do desenvolvimento de suas .forças vivas .pela ex-
'i.)loração de suas grandes riq·uezas, para 11ue possamos contribuir mais for- -
temente .para a ·prosperidade de nossa Patria commum, orientando esta 
norma de acção commurn o generoso espirito do preclaro amigo Sr. F elix 
PachE'CO. 

o SR. LUIZ SII.Vl!JI!lA: - Bella política. 
o ISR. ARMANDO BURI.AMAQUI: - Sim, b ella política, u nica que devemos 

fazer, .poliUca necessaria, pdr ser .a em que o,piniões e interesses se respeitam 
se con gregam para um firri. ·commum, um fim alevantado, o fim nobre, da 
grandeza da Naçã o, e felicidaide do povo . 

Sr . Presidente, o Jornal do Oo-nimerci o vubHcou, ha pouoos dias, como 
j á me referi, um magistral estudo a que deu a denominação - Da reforrna 
constitucional e os pequenos Estados. 

O SR. Anor.PHO BERGAMINI: - V. Ex. não está inscripto para discutir 
a r eforma em momento ]Jrpprio'? 

o SR. ARMANDO BuRI.AM,~QUI: - V. Ex. não me deu a honra de sua pre-
sença quando inidei minhas considerações, quando tive o·p,portunidade de 
<>xplicar porq'lie ora me ocpupo do assumpto. 

o SR. LEOPOI.DINO DE OLIVEIRA: - o Regimento não impede que V. Ex. 
faça nova inscripção. 

O SR. ARMANDO BuRI.AfyIAQUI: - Evidentemente, como não me im'Pede 
de, nesta hora, produzir a lgumas considerações a proposito. 

O SR. LEOPOI.DINo DE Qr.IVEIRA: - Assim, o discurso de V. Ex. ~icaria 

nos Annaes da constituinte revisora. 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Agradeço a lição do nobre Deputado por 

Minas Geraes. . . que vem falar á minha vaidade ... 
O SR. LEoPoI.DINO DE Or.IVEIRA: - Não é lição, V. Ex:. sabe mais do que eu. 
O SR. ARMANDO BURI.AMAQUI: - ... mas devo declarar a V. Ex., que 

t ambem não se eni::ontrava no r ecinto quaindo declarei que tinha sido :forçado 
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a. me afasta.r da Camara por motivos independentes da minha vontade e que 
agora aproveitando a opportunidade de me encontrar na tribuna iniciei essas 
considerações referentes á minha attitude ante a reforma constitucional e, 
muito particularmente, quanto á emenda n. 3. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Não quero acreditar que seja o caso de 
V. Ex.; mas vem em abono do que affirmamos; que as ordens dos domi-
na ntes politicos - inclusive em um telegramma circular - são no sentido 
dos representantes da maioria não falarem no momento proprio da discussão 
e sim em outros momentos, no expediente, por exemplo, ou apresentarem suas 
duvidas em declaração de voto. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - E o Sr . Vianna do Castello já nos 
ameaçou de prorogar a sessão até a meia noite. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Não duvido que meu distincto collega 
e amigo, representante de Minas Geraes, tenha razão. 

Devo, porém, declarar que não recebi esse telegramma; mas, affirmo-o 
com absoluta sinceridade, que si o tivesse recebido o acceitaria, consciente-
mente, para, no cumprimento elo meu dever de membro da maioria parlamen-
tar, antepor-me ás manobras dos illustres opposicionistas, que estão, infeliz-
mente, encarando, como já tive occasião de dizer e se vem verificando, assu-
mpto de tanta relevancia por prisma apaixonadamente partidario. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Mas um assumpto destes, a reforma da 
Constituição, não pôde ser resolvi do no terreno partidario. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V. Ex. tem toda a r azão, é este o meu 
desejo e acredito que seja o de todos os nobres collegas. E' o que queremos. 
E' o que deve ser. mas que não vem sendo. 

o SR. A.DOLPHO BERGAMINI: - Não parece . 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Os factos estão provando que os presa-

dos collegas não levam a questão para esse lado, de estudar e resolver sem 
as influencias do estreito partidarismo politico, da inflammada paixão par-
tida.ria. 

O SR. EuRico VALLE: - Aliás, não é o orador o primeiro Deputado que 
fala na hora do expediente sobre a reforma da Constituição. O Sr. Collares 
Moreira já o fez . 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - A ordem vem de traz. 
O SR . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : - Parece ser intenção da ma ioria não in-

tervir nos debates na hora destinada á discussão da reforma constitucional. 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - Não trato de justificar um direito, que é 

meu, qual o ele occupar a tribuna ela forma que entender. 
O SR . ADoLPHO BERGAMINI: - V . Ex. está dentro do telegramma-circular. 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Circular, de quem? Nada recebi sobre este 

assumpto. Neste particular, não estou apreciando a intervenção maliciosa 
de V. Ex., estou agradecendo a lição que me. ciuJ. dar ... 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - Não é lição. 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - . .. ou a advertencia que quer fazer, para 

abordar a questão nos proprios termos em que V. Ex. a collocou. 
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Não sei si, a proposito, o illus tre leacler da m aioria . .. 
o SR. ADOLPHO BERGAMIJ:\'l : - V . Ex. sabe ... 
O SR . ARMA..''°º BURLAMAQu1: - .. . pediu aos membros da maioria que 

não occupassem a tribuna durante a discu ssão da r eforma, afim de facilitar 
a marcha mais accelerada do projecto . Si fôr este o objectivo do nobre lea-
der • •• 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI : - Os factos o comprovarão . 
O SR. ARMANDO BURL~MAQUI: - .. . devo d-eclarar que a elle accederei, 

em obediencia a um acto emanado de um chefe illust re, a meu ver , inspira do 
neste como nos outros assumptos, pelos grandes interesses nacionaes. 

O SR. AooLPHo BERGAMINI: - A época é de obediencia e accommodação. 
o SR. ARMAl'<-UO BuRLAMAQu1: - · Pois que · seja. E ' sómente na ordem, 

d<:. que a obecliencia é a b ase, 1que se faz qualquer progresso. Devo dizer, en-
tretanto, que não recebi elo illustre leaàer ordem alguma nesse sentido. A ini-
ciativa é exclusivamente minha e pelos motivos que já declarei. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI : - V. Ex . SÓ recebeu, com certeza, o te-
lBgr amma-circular . 

o SR. ARMA.."'ºº BuRLAMAQUI : - Já fiz, a respeito, a declaração conve-
niente - recebi telegramma do governador do meu Estado, não do leaàer da 
maioria. 

O SR. ADoLPHo BERGAMna: - O leader não precisa mais dar ordem. Elle 
age e os outros o seguem. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - Então o l eaàer é um espírito superior; 
age por omissão, nada diz, nada ordena e todos os que o seguem e o obe-
decem, o fazem por simplras emanação de 11eus sentimentos. Acceito isso ; não 
recuso a hypothese . E ' uma forma de governo, é um modo de direcção; 
concordo com elle. E' _ Sl\ave e proveitoso, mostrando perfeita identidade de 
pensamento em que vive a maioria. 

o SR. ADOLPHO BEJRG,\.MINI : - Regist.-e-se a confissã o. 
o SR. ARMANDO BURf-AMAQUI : - Perdoe-me, n o emtanto, V. E x . ; que 

eu não interrompa mais o raciocínio que vinha produzindo com o fim de 
justificar a emenda de que sou o primeiro subscriptor, porque desejo chegar 
ao meu fim, que parece não ser o de V. Ex. 

Já disse qual a minha attitude e que com ella é solidario o Partido Re-
publicano Piau hyense, que tenho a honra de representar nesta Casa . 

Allude o nobre collega a um telegramma do . governador do meu Estado 
sobre o assumpto, impedipdo que qu alquer de nós, os representantes do Piau-
hy, occupe a tribuna para fa lar sobre a revisão constitucional. Affirmo a V. 
Ex. que ignoro a existencia de tal despacho. Deu-se precizamente o con-
trario . Eu mesmo fui quem solicitou, como leaàer da bancada, ao Sr . Go-
vernador do Piauhy, que me désse as suggestões necessarias para saber qual 
o pensamento do nosso pa rtido, não sobre a revisão, mas sobre o projecto 
estudado e qu e f oi tt-ansmittido por t elegramma . Si não r espon desse, seria 
uma indelicadeza, que não commetteria o governador do meu Estado, espírito 
culto e educado e jurista com com;petencia para bem aconselhar aos repre-
sentantes do seu partido no Congresso Nacional. 
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o SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVJlllRA: - V . Ex. então, encara a reforma da Con-
stituição por um prisma partida.rio. 

O SR . ARMANDO BURLAMAQuI: - Não represento aqui tão sómente a minha 
propria individualidade, mas um partido com responsabilidades . 

o SR. MOREIRA DA ROCHA (Ao Sr. Adolvho Bergamini) : - A que telegram-
ma V . Ex. allu de ? 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI : - A o telegramma circular dos Gover nadores 
e Presidentes, aos leaders de bancadas fechando a questão 

O SR. MOREIRA DA RoCHA: - Não recebi esse telegramma. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Acredito, porque a independencia de V . Ex . 

é conhecida . 
o SR . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - De qualquer forma, o illustre orador 

pediu ao Governador do Piauhy que o orientasse na materia. 
O SR . FoNSECA HERMES : - Sem duvida; é uma questão eminentemente 

política. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - E' uma questão nacional e não partidaria. 
O SR . FONSECA HERMES: - Mas eminentemente po!ii.ic:::. . 
O SR. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA: - O orador ainda ha pouco, condemnou 

essa orientação partida.ria na discussão da proposta da reforma constjtncional. 
S . 'Ex. disse que não se devia cogita r da questão pelo prisma partidario, 
mas acaba de confessar que pediu conselhos o Governador do Piauhy. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Que é uma reforma constitucional? E' a 
alteração da Constituição, no ·sentido de um systema de idéas. Este systema 
·de idéas é precisamente o programma político de um partido. Não se J.)óde 
fazer, J.)or exemplo, uma constituição ao mesmo tempo inãividualista e so-
cialista. Ha de se escolher um rumo, 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Mas o propr io Sr . Nicanor Nascimento já 
tem discurso ou aparte affirmando que a questão era nacional e não podia 
ser J.)Olitica. 

o SR . NICANOR NASCIMENTO: - E' naciona l naturalmente; é de politica 
nacional - politica no seu alto sentido. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI : - Mas está sendo no seu baixo sentido. , • 

O SR. FoNSECA HERMES : - Trata-se da "Constituição politica" do Brasil. 
o SR. PRESIDENTE : - Attenção. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Sr . Presidente, os nossos eminentes col-

legas, com cujos apartes me honro, J.)Oderiam, para esclarecimento do assum-
pto, fallar cada um por sua vez, offerecer suas objecções ou definir, com 
clareza, as suas idéas . 

o SR . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : - Fan amos claro. 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - o illustre Deputado pelo Districto Fe-

.a.eral, Sr. Nicanor Nascimento, collocou a questão em termos de uma nitidez 
.absoluta. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Mas, em contradicção comsigo mesmo . 
O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI: - Eu não precisava desse apoio valioso pa r a. 

repetir o que disse inicia lmente. 
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O SR . LEoPowrno DB OLIVEIRA: - Tive a ousadia apenas de a ccentuar a 
contradlcção de V. Ex., começou dizendo que n ão deviamos encarar a r e-
forma da Constituição por um prisma part!dar!o, porque a questão é na cional, 
mas, em segulrla decla r ou que pedira instrucção ao Governador do Piauhy 
para sabet· como conduzir-se na questão. 

O l'!n. AR!\!ANDO B11r.t.AMAQ<:1: - Permitta-me o h onrado collega que lhe 
diga, sem hav r nisto indelicad za, que S . Ex . participa de um defeito qu e 
s e está g eneralizando muito n esta Casa : o de a panhar os pensamentos a m eio 
e d lles tit•ar as dedu ·ções . 

Aff!rmo que n ã o h a contrac1icção a lguma na minha attitude. 

O SR . CARVAJ,HO NE'I'l'O : - P erfeitamente . 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - Pelo contrario, ha abspluta linha de cohe-

r encia . Delegado de um partido politico q ue inscreveu no seu programma <\ 

revisão constitucional, logo que se apresentou o projecto sobre o assum pto, 
passei, por telegramma, ao Governador do meu E st a do o mesmo projecto, pe-
dindo a S . Ex . ouvisse a opinião dos h omens politicos do Piau hy, afim de 
que transmittissem a mim e aos m eus collegas de representação as observa-· 
ções que achassem convenientes em um ou outro sentido. Houve, no m eu 
acto, o cumprimento do dever inherente á posição que occupo na minha ban-
cada e uma prova de deferencia e cortezia para com o illustrn Governador, co-
nhecedor de direito, e os meus coestadua nos de m erito e saber no assumpto. 

o SR. '.FONSECA HERMES : - Nada mais r eg;ila r . 

o SR. L EOPOLDINO DE 0LIVE~RA: - Não censuro. Digo qu e V . Ex . então,. 
admitte qu e se deva discutir a proposta atravez de um prisma partida rio. 

O SR. ARMANDO BURLAMAqur: - E x clusivamente partidario, n ão; po-
lítico, sim, mas no sentido de f\car dentro de u m programma de partido, com 
idéas definidas , mas sem querer as impor. 

o SR. CARVALHO NETTO: - P artidario mesmo. 
O SR. ADOLPHo. BERGAMINI: - Faz parte do programma político do orador 

a revisão? 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQt:fI: Sou , pessoa lmen te conforme m anifesta-
ções inequivocas de longa data revisionista, mas n o bom sen t ido, n o de quem 
pensa ser conveniente adaptar a nossa lei magna ás contingencias da época. 

o SR. -WOLPHO BERGAMINI: - Não indago da opinião pessoal de v. Ex .. _ 
mas da do partido. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - o Par tido Republicano P ia uhyense ri 
revisionis ta; acha que, neste IT\Omento a r evisão é necessaria e opportuna. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: ~Está n o pr ogram ma do part ido de V . Ex . ?· 
Desde quando? Só s i é de data recente para . cá . 

O SR. ARMANDO BURLAMAQU"! : - Não fujo á sabbatina. Está no program:_ 
ma. Desde quando não posso ~zer, mas quan do n ã o estivesse, nossa attitude 
apoiando e acceitando a revisão decorre da solidariedade que n os h onr a m os 
de ter com o eminente Sr . Presidente da Republica e com as for ças p olíticas 
que formam a maioria do Parlamento. 
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O SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVElIRA: - Actualmente, toda a gente é revisionista. 
o Sn. ADOLPHO BERGAMINI: - Depois da mensagem de 3 de Maio de 

1924, acredito que todos os partidos governistas sejam revisionistas. 

O Sn. ARMANDO BURLAMAQUI : - Fique V. Ex. com a malicia; use e abuse 
deli a para com os seus col!egas; prefiro ficar com o julgamento de minha 
consciencia, que approva a minha conducta e acredite V. Ex . que estou di-
zendo, sinceramente, uma verdade á Camara. 

O Sn . AooLPHO BBRGAMINI: - A malicia está em quem ouviu a afCirma-
cão e não em quem a proferiu . 

O SR. ARMANDO B URLAMAQUI : - Vamos deixar de lado essas questões, 
desde que as conclusões não se harmonizam . Entendo que o estudo da revisão 
constitucional é altamente nacional e nelle devem predominar os principios 
e as doutrinas, os criterios que cada um de nós prefira ter in dividualmente 
ou como representante de forcas politicas. 

o SR- LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Sendo queo,-tão assim tão importante, 
e estando V. Ex . a discutir com raro brilho, sua oração illustraria bas-
tan te os .A.nnaes da constituinte revisora. 

O SR . ARMANDO rBuRLAMAQu1: - Agradeço ao nob1·e co.Jlega o conse<!ho . . • 
mas a minha modestia impede-me de o acceitar. 

O 'SR. LElOPOLDINO DE OLIVElIRA: - Não é conselho. 
O SR . ARMANDO BURLJAMAQUI : - Já ar>parecem em mim os reflexos dou-

r a dos do tempo para 1sen tir ::iue não devo alimentar musões de me consi-
dera·r constitucionalista com honra de figurar nos Annaes da constituinte 
revisora como sendo capaz de imprimir brilho a um debate dessa nature:>:a. 
Os meus cabellos brancos não podem encobrir a inferioridade que tenhv no 
a ssumpto. 

o SR. 'WENCEJSLÁO ESCOBAR : - Protesto. (Riso). 
O SR · ARMANDO BuRLAMAQur: - O protesto de V. Ex., então será contra 

o merito dos ·Caibellos brancos, ,porq'lle, contra a ex:periencia que elles de-
nunciam, certamen te V . Ex . não protesta . Em d:aJolando de infer ioridade, 
quero r eferir-me á minha r econhecida incompeten cia; mas a ella se prende 
a minha tristeza . 

O SR. ADDLPHO BElRGAMINI: - Contra esse julgamento sobre os cabe11os 
b rancos, tambem devo i:>rotestar, porque os tenho. . . (Rliso) . 

o •SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - J á vejo ·que ando em boa companhia , 
m·as V. Ex . t em os cabellos bra n cos. por outra razão que não a minha, que 
~ a acção do tempo . 

F ica até bem ao espirita joven de V . Ex., agitando, melo jacobinamente, 
no n osso seio, as q.uestões com esse t opete branco de ardoroso opposicio-
nlsta. (Riso) . 

Oi .SR . ADoLPHo iBERGAMINr:' - Não t enho t opete. 
o SR. ARMANDO B URLXMAQUI: - 'E' o que V . Ex . tem bem visivel. Eu. 

porém , os tenho em vkt ude da idade, de modo que me intristeoo verdadclra-
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mente, vendo que os annos vão se passando e que a minha finalidade se 
approxima. (Não avoiaàos). 

Quando me interrompeu meu brilhante collega por Minas Geraes, o que 
eu queria dizer era que, collocado o estudo da Revisão Constitucional no ter-
reno elevadissimo que VV. EEx . ora ,propugnam, que fo i o m esmo por que 
})'leiteei no inicio do meu discurso,, eu desejava que, na manifestação do 
nosso pensamento, no governo de nossas attitu d·es, não procurassemos crear 
ob:staculos e obices, nem entrave a:Jgum apoiado nas disposições do Regi-
mento, que existe para nos guiar, e nunca para obstruir o nosso trabalho, 
impedir os nossos esforços . 

'.Feitas estas declarações, .permittam-me os nobres collegas, já que te'lhc. 
a responsabilidade da autoria da emenda n. 3, que, espero seja vencedora 
pelo consenso quasi unanüne dos illustres Deputados,, procure justificai-a, 
na medida de minhas forças, que aliás e confesso, são realmente fracas. 
(Não avoiaclos geraes) . 

o 'SR . LEOPOLDINO DEJ OLIVEIRA: - ÇEl:ontem, quando discuti a proposta 
da tribuna, ifiz a declaração de que votaria a favor do augmento da repre-
sentação dos p equenos Estados. 

O SR. ARMANDO J3URLAMAQur : - Agradeço . Não contava sinão com essa 
manifes tação do espírito superior de V . Ex.; pena •é que não se esten:la a 
todc o projecto. 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMIN\ - ISaiba V' Ex . que, não podendo attingir 
a essa emenda, na discussão em primeiro turno, eu o farei no encaminha-
mento da votação . lEJ essa emenda será das poucas que terão o meu voto 
favoravel; 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Agradeço igualmente a V. Ex. :Não 
me surprehende. a attitude que V. E;x. assume no debate da questão que 
estou considerando, como quero esperar que identica seja a attitude de 
V . Ex . em Q'elação a diversos uutros pontos do p rojecto . 

Vou entrar propriamente na materia a respeito da qual o ".Jornal do 
Commercio" publicou um estudo bri1hantissimo, que m erece commentario 
um pouco mais detalhado, para se !formar sobre ellle juízo perfeito e, sobre 
a questão, d'irmar-se julgamento preciso . 

O autor d esse a rtigo lfez um apanhado muito synthetico, para, desde 
logo, declarar que o momento não é oppor1mno para se apreciar o criterio 
que a Constituição de 91 adoptou, criterio :que a Revisão Constitucional 
neste momento não modlficq,, 

Estou de pleno accôrdo. .Acceitamos o censo democr.atico, como o ct·i-
t erio m ais .]ogico, mais necessa rio ou me'lhor, o de mais facil applicação 
para a formação da Camara dos 'Deputa.dos . 

Outros existem scibre ·os quaes possivel seria tomar-se a base .para for-
mação por igual da Camara <dos 1Srs. Represéntantes . Mas, u ma v ez que 
não está em discussão o criterio a acceitar, mas sim o criterio que consta 
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da Constituição de '91, desejaria chamar a: attenção da Camara para a si-
tuação em que ficaria a representação, tanto no caso de ser approvada a 
emenda da Commissão dos Vinte e Um como na hypothese de ser transfor-
mada em lei a emenda {!Ue tenho a honra de apresentar, como subscriptor 
em 1primeiro J1ugar . 

Dediquei algumas horas dos meus estudos a apreciar os diversos aspectos 
da questão, encarada exclusivamente sobre o censo demographico, pari!. ve-
rificar qual a situação em que ficariam o que dénomina1hos, e com razão, 
os grandes !Estados, pelo numero de seus thaJbitantes, e que o são igualn,ent~ 
pelo seu potencial economico, e m.uitos delles o são ainda pela sua ext~nsão 
t e;rritorial, e os outros 'que, de m enor >população e, consequentemente, de 
menor somma de recul"sos, e alguns até de territorios verdadeiramente in-
significantes, em -comparação uns e outros, ipara mostrar á Camara que. 
acceita a emenda da 1Commissão, o ponto de vista geral em que todos nós 
encontramos •qual o de impedir ,que a Camara ·dos Deputados seja composta 
de um numero elevadissimo de inembros, por isso que muitos .pensam que as 
camaras numerosas são ingovernaveis, soflfre uma pequena alteração, justa-
mente a favor dos primeiros, isto é, dos grandes . 

O .SR . ANTUNES iMACIEL: - E' exactamente a vantagem dellas : :;erem 
ingovernaveis . 

O ·SR. ARMANDO Bmu,AMAQUI: - Chegarei lá ipara mostrar que não é a 
quantidade que torna uma assembléa ingovernamental, mas a -qualidade . 

~ verifiquei que, dobrado o indice, ·dobrado o divisor, mesmo assim, ~ 1-
r;uns 1Estados ha que terão accrescidas as suas representações, de fórma que 
a o meu espir'..to se afigurou ,que, dentro do ·Criterio que nos governa, o de 
impedir que a 1Camara dos Deputados d'ique excessivamente numerosa e para 
impedir isto se eleva o divisor de 70. 000 .para 150. 000, justo seria, uma vez 
que não podemos impedir por esta maneira, aos grandes \Estados de augmen-
tarem as suas representações, dar aos menores urna compensação por ãimi-
nuirmos as suas .probabilidades de augmentarem as suas representações, o que 
é um direito que lhes assiste em face .c1o dispositivo constitucional vigGnte . 

O Sn. 'ELYSEU GurLHElRME: - Quasi todos t êm direito a a ugmento. 
10 'SR. ARMANDO .BunLAMAQui:· - Todos, effectivamente, man tida n lei 

actual, terão direito a uma representação maior de .quatro 1Deputac1os, com 
excepção de Matto Grosso . 

O tSR. rvv'IENCEsLAo ·ESCOBAR : - Eu propugno que o quociente c1os pequenos 
Est!l.dos seja menor . 

O .SR. DoRVAL iPoRTo: - Nessa materia, o idéal ser 'a o limite maximo e 
o limite minimo. Desde que, ·porém, não é possivel, -por ·circumstancias que 
n ãc vêm ao caso, estabelecer, o limite maximo, a emenda de V . ·Ex . justifica 
todas as outras, sat'sfaoonclo as aspirações dos rp e.quenos Estados. 

O .SR . ARll1:ANDO fBURLAMAQUI : - Agradeço o precioso concurso ele V. Ex. 
·Sr. il?residente; .para não d eixar pairando duvidas sobre a minha argu-
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mentação, ,quero estabelecer, em primeiro lugar, uma preliminar, para afas-
tada ella, considerar as tres hypotheses que poderão se apresentar sobre o 
assumpto . 

A preliminar é de que, si possível fosse, adoptando o criterio de impedir 
que a Camara contenha um numero assás elevado de representantes, tcmas-
semos um divisor qualquer, e o applicassemos m,ecanicamente sem excepção, 
como se fez nos Estados Unid'os, e noutros paizes, para se ter o numero 
de r::-.eputados por cada ·Estado, segundo a sua população, o acceitaria . 

.Já sabemos que esta hypothese só póde ser formulada ,para logo ser 
posta de lado. Militam razõies diversas para impedir a applicação rigorosa 
e este crlterio . Assim, o projecto elevando o divisor de 70 para 150. 000, desde 
logo determina a manutenção do estado actual para impedir que da appli-
cação mathematica do divisor venhamos a ter diminuição na representação 
de alguns Estados . 

Acho qiie o projecto considera uma situação e resolve satisfactoriamente 
o caso. Do mesmo modo, na emenda n . 9, do plenario, a emenda que agora 
tem o meu obscuro nome, attendo á hypothese, visto como, ac~.itando o divisoe 
de 150. 000, .por sua vez, não altera a representação de Elstado algum, sinão 
no sentido de a elevar. 

Assim, .Sr. Presidente, desde que razões poderosas, ·de ordem politica, 
sobretudo impedem a a,pplicação de um unico criterio e que exce1Jções são 
abertas, ·penso ser consentaneo cqm o sentimento patriotice 1q.ue as justificam 
e as conveniencias politicas que fLS .dictam, fazermos uma concessão aos Es-
tados que, pela elevação do divü1or soffrem a impossibilidade de augmentar 
as suas r epresentações na Camara, o que se daria e se dará si o divisor não 
fôr além do dobro do actual, do que estabelece a Constituição de 91. 

Não quero discutir o assumpto senão nos limites em que ell'e- se acha col-
locado, fugindo, como fiz em relação á escoiha e justiça do criterio para 
a formação da Camara dos Depu~ados, de o apreciar sob outros ·aspectos, em 
que, talvez, novos argumentos m\litasse!m a favor da manutenção do minimo 
Que propugno visto como a maµutenção do minimo actual não será mais, 
para quasi todos os Estados m€'Ilo,res, uma concessão generosa, mas, de direito 
lhes cabe, 'Como quociente exaoto da app!icação do divisor proposto, de 
150. 000 habitantes para cada De1putado. 

Vejamos as hypotheses de que fallei. .Elias são: . a manutenção da si-
tuação actual: a approvação dB, idéa contida no projecto, no n. 12, e a 
aceitação da emenda n. 3, do plenario, em cuja justificação ora me encontro. 

Veja.mos como sê comporia <,e Camara futura, se applicassemos mecani-
camente o divisor de 150 . 000, qu13 é tanto o do IJ'l'Ojecto como da emenda, ·e 
sem as restricções contidas em ar,nbos: 

Alagôas passará a ter sete l)eputados, o Amazonas dous, a Bahia con-
servarã. seu nume.To, o Ceará pez•derá um, dous perderá o Districto Federa!, 
um o Esprrito Santo, um Goyaz, um o Maranhão .dous Matto Grosso, Minas 
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Geraes ganhará dous, o Pará conservará seu n u mero, a Parahyba do Nor-
te, como o Paraná, terá mais um, Pernambu co perderá tres, o Piauhy con-
servará seu numero, o Rio de Janeiro perde1"<â sete; o Rio Grande do Nor-
te não mudará, o Rio Grande do Sul terá a diminuição de um, Santa Ca-
tharina conservará os quatro, .São Paulo ganhará nove, Sergipe perderá um. 
Teriamas, portanto, o augmento de 14 IJleiputados em cinco Estados, a dimi-
nuição de 22 em 11 lEstados, sendo q ue, quatro Estados não te•riam altera-
ciio. !Passaríamos do numero de 212, que é o actual para o de 204. 

Isto seria, se applicassemos, r epito, me'Canicamentle; o divisor de 150 . 000. 
O SR . Euruco VALLE: - O Estado do Rio de J aneiro perderá sete? 
o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E' uma simples questão de mathemat1·· 

ca, de elemle!ntar divLsão. O .Estado do Rio de Janeiro se.ria o mais sacrifi-
cado, quando facil será demonstrar que o recenseamento de sua população 
não exprime, realmente, o numero de fluminens'e:s, por causas varia s, que 
a estreiteza do tempo não me consente enumerar e apreciar. 

Agora, vamos vle:ritficar a situação, aceita a emenda n . 3, isto E, ma11-
tido o quociente de 150. 000, elevado o minimo de 4 para 6, não a !t ei-ando 
aquelles que viessem a soffrer diminuição . Teriamas que, Alagüas man-
teria seus 7 Depu tados, o Amazonas passaria a ·6 e ganharia 2, a Ba hia 
conse:rvar-se-hia inalterada 'Com seus 22, o Ceará com 10, assi·m como o Dis -
tricto Federal, quando já v1n1os que, quer um, quer outro, perderia, se 
fosse applicado o divisor de lõ0.000 . Espírito Santo e Goyaz entrariam nas 
condições do Amazonas, com o beneficio de dous Deputados . Maranhão con-
seguiria o seu actual numero, tendo, por isso, a vantagem de um sobre o 
que tei-ia, como excepção aberta. Matto Grosso lucraria dous, il\finas Ge-
raes passaria a 39, com o aC'Crescimo de dous, pela divisão exacta. O Pará 
conservaria a sua situação . 

O numero que lhe cabe de r'elpresentantes é 7, desde quE' o divisor de 
150. 000 seja mantido. 

Parahyba do Norte ficaria com seis, ou mais um do que o de direito, 
como é o caso do Paxaná . 

Pernambuco manteria a sua actual reprE'sentação, sendo beneficiado pleia 
resalva feita, estando o !Rio de Janeiro em posição identica. 

Piauhy, como B.io Grande do Norte, .Sa.nta Catharina e Sergip:e, bene.fi -
~iados com 2 . 

s. Paulo passaria a 31 e a u gmentariamos o numero de Deputados de 212 
para 243, que ninguem, de boa fé, pôde dizer que seja um numero exagg\i'ra-
do para um paiz de -população superio·r a 82 milhões de habitantes. 

O augmento seria de 31 :J:lep-utados, lsto é, de 14 para os grand<es Esta-
dos e de 17 para os pequenos Estados . Haveria, portanto, até pela propria 
'coincidencia <d·os n umeras, um ·eciu'!librio de representação, como se está vendo, 
em face da situação actual. 

•Sem alteração, ficariam a Bahia e o P.ará. Beneficiados .pe!a co·nservação, 
seriam tres médios Estados e tres grandes. Ceará, Districto Federal, Mara-
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nhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande' do Sul que perderiam, com 
a applicação rigorosa do divisor proposto nn.da menos de 15 r epresentantes . 

Mas, ha ainda mais, e isto é importante que se verifique, para justiça da 
c:ausa que advogo. Se cons'ervassemos o stato quo, isto é , considerando 2. 3• 
hypothese, se a C'onstituição não fosse reformada, teriãimos a seguinte si-
tuação em relação aos E stados : a de todos elles ganharem . 

Alguns, porém, ganharão em absolu to; out r os, ganharao relativamente. 
Quer dizer, o Amazonas pasará a ter 5 D eputados; em referencia á mi-

nha emenda, portanto, ganhará um. A Bahia e o Districto Federal, terão, 
evidentemente, augmento de seus representantes, de fórma. que esta hypo -
these lhes é a mais favoravel. O Espirita San to passará a 6 - não ganhan-
do com a minha emenda; Goyaz pasará a 7 . A emenda, portanto, já lhe 
:!'az pe1·der 1 . Maranhão lucrará, mas Matto Grosso ficará no mínimo actual. 
O quociente será para el!e de 4, qu'e é o que tem presentemente . 

Qualquer das nossas decisões, ou mantendo o stato quo, ou mantendo a 
minha emenda, emenda 3, do plenario, ou mantendo a emenda da Commissão, 
Minas Geraes, S . Paulo, J?arahyba, só têm a lucrar, m ais ou menos, de ac-
côrdo com a decisão que fôr aceita . 

Continuando. 
O Paraná terá 10 Deputados. Portanto, nada terá a lucrar com a minha 

em'enda, se a reforma se der; . ao contrario teTá vantagem em que ella não 
seja aceita . 

Quant-0 ao Piauhy, pedindo $eis, elle não pleite!a cousa alguma exagge.ra-
da, mesmo porque, a situação do meu Estado é particular, em presença das 
hypoth'e'ses que se podem apresentar. Se fôr mantido o quociente de 150. 000 
e feita a divisão exacta, o PiaujJ.y passará a ter quatro Deputados . Seu mí-
nimo é um mlnimo de direito, nã<o representa favor: 

Se, porém, fôr mantido o strtto quo e não elevarmos o divisor, o Piauhy 
terá direito a nove representantes, de modo que, pela minha eme.nda, o seu 
beneficio e quasi uma consequencia de um direito . 

O Rio Grande do Norte terá oito, Santa Catharina dez e Sergipe sete. 
Os outros Estados, e;vi<lentemente, desde que :;wgmentaram a:s su21.:s po-

pulações terão maior numero. 
O stato quo, é, como estamos ve·ndo, o que menos satisfaz os pontos de 

vista de impedir uma Camara exaggeradamente numerosa . 
Se esta é a situação le'm relação ao Brasil, eu não quiz limitar m eu estudo 

tão sómente ás nosas proprias condições . Tenho o parallelo com os outro!'! 
palzes . 

Fui examinar todos os paizes de systema r epresentativo, para verificar 
se, adaptado o quociente de seis para os m enores Estados, o divisor seria 
exaggerado em referencia áquejles, aceitos por outras nações. 

Antes, porém, de passar a esta parte de minha demonstração, de'Vo con-
fessar que me escapou o calculo. do numero de Deputados que teríamos, se 
tomassemos como divisor o quociente do Estado do Piauhy, ou s'e'jam seis, 
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hypothese, aliás, sómente para provar que o divlsor assim. obtido não seria 
.exaggerado. 

Encontrei nos meus estudo.s um pequeno trabalho sobre a Const ituição 
do Imperio, peramte a Historia, pelo Sr. Barão Homem de Mello, notrubilissi-
ma obra que todos devíamos ler, para observarmos o espírito que predomi-
nou naquel!a occa;;ião, as tentativas subversivas de que foi victima, até ser 
fochada, atê ser destruída a 'Primeira Constituini!e'. 

Mas este aspecto d~Iicad9 e interessaniissimo paQ·a os illustres cultores 
do Direito Constitucional me escapou. Quiz sómente enquadrar-miei dentro 
do meu proprio pensamento e encontrei a lista dos Deputados á Assemblé::t. 
Constituinte Legislativa do Imperio do Brasli, lista na qual figuram o Es .. 
tado do Rio de Janeiro com oito De'putados, o Estado da Bahia co.m 11, São 
Paulo com n ove, Goyaz com dous, Pernambuco com 12, Ceará co1n oito, Rio 
Grande do Norte com um, M.atto Grosso 'Com um, Parahyba do Norte com 
cinco, Alagõas com cinco, Sa.nta Catharina com um, Rio Grande do Sul com 
quatro, sommando tudo um total de 68 representantes para uma população 
ar>proximadamente de 3 .400. 000, dando, portanto, como divisor o numero cl~ 

50. 000 habitantes, inferior ao que os Constituinü:s Republicanos aceitaram -
70. 000 - e inierior de tres vezes ao divisor proposto ílo projecto de r./eforma 
constitu'Cional, divisor que é o mesmo consagrado pela minha emenda . 

·Agora, ha um outro assumpto interessante. Dei-me ao trabalho d'e .ve-
rificar a formação, a constituição da Gamara aos Deputados em todos os pai-
zes de systema representantivo. Sómente E'm um, o divisor é superfor ao 
de 150. 000, cruJe· propõmos na reforma constitucional, sendo esse paiz os Es-
tados Unidos. Exceptuei a China, cujo quociente é de 700 e tantos mil , mas 
<:uja organização politica não se pôde dizer que seja uma organização nu 
genero das demais, porquanto lá ha certo numero d{J· Parlamentos, co·m acção 
quasi autonoma e independente, 'Como o nosso, vivendo em províncias de seu 
territorio, quasi como nações . O verdadleiro Parlamento, que podemos cha-
mar pro-priamente de Parlamento Chinez, de formação directa e com séde em 
Peldn, este é de 596 membros, dando, portanto, um divisor ele 727 .000 par:'\. 
cada um. Mas afastei a China de m eus calculos, porquanto, pelas informa-
çõe>s que obtive, ha alli, como já accentuei, diversos outros Parlamentos e 
o systema não se assemelha ao nosso . E', cousa absorutamente chineza, e 
l'.'onsequentemente, fica de lado. 

Agora, vejamos os outros paizes. A Allemanha, com 493 Deputados e 
uma população de iierto de 60 milhões de habitanfüs, dá um divisor de 
121. 000 por caida Deputado .. 

Os Estados Unidos têm 435 Deputados, para. uma po-pulação de 105 mi-
.!hões e tantos; dão um divisor pouco maior de 210. 000. 

E', repito, o unico Estado onde o divisor é superior a 150. 000, mas exis-
tem projectos para elevar o nmnero de Deputados. 

Em todos os outr os paizes - desde já chamo a attenção da Camara 
- o divisor ado•pt ado é geralmente superioL' a um outro que tomei e a que 
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<!entro em pouco me r'eferirei, e que seiia o de só•nente tomarmos como ele-
mento para avaliação, não o censo demographico ab~oluto, mas o cens') 
demographico masculino das pessoas que sabem ler e escrever. Escolhen-
do Minas como paradigma, encontraremos o quocrente de 30. 000. Appliquei 
-este quociente aos demais Estados e cheguei á conclusão que terei o pra-
zer de transmittir aos inustres collegas . 

Ora, o quociente de 30. 000 habitantes, adoptaclo por nós neste cen so de-
mographico limitado, ê ainda assim sut>erior ao da maioria dos Depµtados 
p r,los autros paizes no 'Censo demographico absoluto . 

A Argentina tem 120 Deputados. O seu divisor ê de 49. 000 habitantes. 
A Austria possue 165, divisor 39. 000; a Belgica 186, d ivisor 40. 000; a Bolivia 
70, divisor 40.000 . 

Sr. p .residente, para não fastidiar a be.nevola at~enção dos illustres col-
legas, que me honram com a sua presença. com a leitura desses numeros, 
desejo frizar um p onto: verifiquem os il!ustres collegas que estou citarnfo 
dí-,1isores todos elles inferiores ao minimo ad0ptado pela Constituição de 91 -
7ú. 000 . Já não comparo, portanto, com o ãivisor de 150 . 000, que vamos ad-
ori tar. E <ligo, vamos adaptar, porque tenho espe.rança ·de que a r efo-rma 
será approvada, o que estou certo, transquillizará o n osso eminente collega 
.Sr . Adolpho Bergamini. 

O SR. ADoLPHO BERGAIHINI : - Respondo a V. Ex. que longe de m e t r an-
quilliza-r o espirita me assombraria a passag'Bln da reforma . Tenho, entreta11-
to, para mim a certeza de quei ella não passarã . 

o SR . AHMAX!DO BURLAMAQUI : :- Pensei que esEa perspe'Ctiva tosse do 
~grado de V. Ex . 

()1 SR. AOOLPHO BERGA:,[INI: - .Então V. Ex. pensa que eu posso estar 
tranquillo diantlel de uma refornia que :pretende restringir a liberdade dos 
nossos concidadãos? A reforma constitucional me faz mal aos nervos. 

o ISR. ARMANDO BURLAMAQUI: --: Neste caso, peço desculpas a V . Ex. e 
Ucença para continuar a leitura desses n umeros ariclos, ·certo, como a n1aio-
ria dos meus illustres collegas gue a r\õ'forma se vai fazer e será um grande 
i>erviço prestado ao paiz. 

"Co!umbia, 103 Deputados, divisor 50 . 000 ; Cuba, 116, divisor, 25 . 000 ; 
Equador, 48, divisor, 30. 000 .. , 

A Grã Bretanha mere'Ce uµia referencia demorada, como uma homena-
gem devida ao 1paiz essencialmente de regimen representativo Todas as ve-
zes que se agitam aqui questõf)s constitucionaes, ouço, com agrado, compa-
rações com os Estados Unidos. Fazem -nas os mestres e se assim procedem 
ê por que estâ. c!eirto. Eu, que não sou mestre nestes assu·mptos (aliã.s 
não sou mestre em cou,;a algup-ia) (não apoiaàos) . .• 

o .SR, ADOLPHO BERGAMINI: - E' modestia de V. Ex . 
o !SR . ARMA1\.Do BURLAMAQUI: - ... quero citar a I nglaterra, que ê mãl 

do systema representativo, de onde se original.\ es~ regimen que, sincera-
mente, ,considero muito bello . Não 'estou de a'Ccôrdo com os que sustentam 
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a necessidadie da dcstrui.:;.'i.I) do Parlamento. Não fallo pro domo mea, mas 
tendo em vista o bem do paiz, Estou convencido de que o systema repre--
sentativo é o nnico capaz de dirigir e governar um pa!z. 

1Sr. Presidente, o 'exemplo da Inglaterra é um exemplo significativo e 
se a Inglaterra tivesse medo dos grandes PaTlamentos - e não po~so fazer 
um parallelo com as condições geraes do Brasil - se ·Se arte ceiasse das 
i;ssem·b!éas numerosas o que não é de temer e para isto bastaria citar o 
exemplo de disciplina existenre· nas bam::adas grandes, aqui na :Camara, quan-
do .nas pe.quenas é onde se dão mais frequentemente as divergencias pro-
fundas, indo, ás vezes, até a t'evelações verdadeiras, como tem feito n a ban-
cada do Maranhão o illustre collega, Sr. M. Rodrigues Machado, que s6 
cito por ser o exemplo mais recente. 

UM SR. DEPU'.l.1A:Do: - Valem, ao menos, pelo tom ele voz. 
O SR. ARMANDO !BURLAMAQur: ,...- As menores, não podendo valer muito, 

valem ao menos, <pelo tom de voz, diz :S. Ex. Pois seila, .procuram valer, é 
o facto, e nada censuTavel. 

Vejamos a Inglaterra. Chamo a preciosa attenção dos Srs. Deputados 
para este ponto •. 

"A Ingla1Je!rra tem 615 membros da Camara dos Communs, o divisor 
ã e 72.000." 

Bem ins:pirados andaram, portanto, os Constituintes de 91. Nós poderia-
mas !ficar com o divisor que elles estabeleceram, pois e;StaTiamos em magni-
fica companhia, Pelo menos, todas as vezJe1s· que a questão aqui se levan-
t a sse, teria m os um parallelo es·plendido a fazer para nossa defesa. Seria um 

-chapéo de chuva verdadeiramente impeirmeavel, talvez mais solido do que o 
americano que encobre e defe nde tantas opiniões e doutrinas bppostas. 

Não sei, Sr. Presid<e:nte, se será irreverencia minha continuar a ler esses 
n umeros depois de haver citaido a Inglaterra. Devo, porém, dizer que te-
úho dados referentes a todos os pa izea. 
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Eis o quadTo que organizei com o numero de habitantes, de Depwtados, divisor e até data do u1timo recenseamento: 

PAIZElS 

Allemanha ............. . .• 
Elstados Unidos . . ...... . . 
Argentina . . .......... · .. 
A:ustria . . .............. . 

NOMEl DA CAMARA 

Reichstag ............ . ... . 
House Of Representatives . . 
Camara dos Deputados . . . . 
Conselho Nacional . . ....... 1 

Belgica . 
Bolivia . 
Bul-garia . 

. . . . . . . . . . . . . . . . Chaml:>re des Representant.s. · 1 

. ............. · · Camara dos Deputados . . .. 

. .. . . . ..... · · · · · 1Sobranje (Assembléa Nacio- 1 

Ohile . 
China· . 

nal) . . . . ............. J 

Deputados) . . . . . .... 

. ..... . ...... · · · · · · . Camara dos Deputados . . . ............... . --1 Chan Y-Yuan (Camara cl0s 

Columbla . . . ........ · · · · .

1 

Camara dos Der>utados . . . 
Ouba • . . . .... . .. .. .. · . · · Camara dos '.Representantes. 
Dinamarca .. .......... · · · Folkeling (Camara) . . ... . 
Egypto . . .. .. .... ... · · . . . Camara dos De1>utados . . .. 
Equador . . . . ..... . .... . · · Camara dos Deputados . . .. 
Hespanha . . . . . . . . . . . . . . . . . Congreso de los Diputados .. 
Finlandia . . . ... . . . . . . . . . . . . . Eduskunta (Dieta) . 
França . . . . . . . . . . . . . . . . . Chambre des Deputés 
Gr'ã-'.Bretanha . . . . . . . . . . . House of .Commons 
U. S. Africa . . . . . . . . . . . . Da!J Erean (Dieta) . 
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . House of Assembly . 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . House of Rep1"esE;ntatives . . 
Nova Zelandia . . . . . . . . . . . House of Representatives . . 
Canadá . .. .. . .. . . . .. .. . . House of Cominuns . .- ...... 
Grecia , 
Hungr'a 
Italia . . 
Jaipão . . 
Mexico . 
Noruega . 

Faraguay 
Hollanda 
Perú 
Polonia , . . ..... . ...... . 
Portugal . . . ......... . .. . 
Rumania . . . .. ... . .. . .. . 
Yiugo S1avia . . ..... .. .. . . 
S.uecia . . . . ..... .. .. . .... . 
S.ulssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tcheco-<fllovaq·u ·a . 
Uruguay . . ....... . .. .. . 
Vtme2mela . . . ............ . 

A.ssembléa Nacional . . ... . 
Assembléa Naci-0nal . . ... . 
Gamara dos Deputados . . . . 
Camara dos Rep-resentante:-; 
Camara dos Deputados . . .. 
Storting (!Representaçãio do 

povo) . . . . . . . . . . . . . . . 
Camara dos Deputadog 
Segunda Camara . 
Gamara dos Deputados 
,S-ej.m (Dieta) . . ... . . . ... . 
Camara dos Deputados . . . . 
Camara dos Deputados . . . . 
Assembléa Nacional . . ... . 
.Segunda Camara . . ....... . 
Consel'ho Nacional · . 
Camara dos Der>uta:dos 
Camara dos Deputados 
Gamara dos Deputados 

--1-
N mnero 1 Nwmero de 

de 1 me1nbros por 
membro 1 habitante 

1 

493 1/121. 000 
43 5 1/210.000 
120 1/49.000 
1&5 1/39.000 
186 1/40.000 

70 1/40. 000 

247 1/20.000 
118 1/15 a 30.000 

596 1/727. 000 
103 1/50 .000 
11'6 1/25.000 
149 
250 1/30.000 
48 1/30.000 

410 1/50.000 
200 1/17.000 
584 1/75.000 
615 1/72.000 
153 1/20 . 000 
135 1/50.000 

75 1/76.000 
80 1/15.000 

2-45 1/37.000 
399 1/12.000 
245 1/30.000 
535 1/74.966 
464 1/120.610 
258 1/60.000 

150 1/20.000 
4-0 1/ 6.00() 

100 1/70.000 
110 1/60.000 
444 1/6-0. 000 
164 l/3G.OOO 
369 1/44. 000 
313 1/40.000 
230 
108 1/20. ººº' 
300 1/40.000 
123 1/12.000 
128 1/18 . 000 

População 1 Recensea-
do lmento ou es-

Paiz 1 timativa 

59.852.689 1919 
105.827.858 192(} 

8.69-8.516 1920 
6 . .5·36 .147 1923 
7.539.568 1922 
2. 889. 97<> 1915 

4. 861.439 1920 
3.869.814 1924 

433.428.000 ÜT20 
6.300.000 1920 
3.147.277 1923 
3.267 .831 1921 

12.387.000 1921 
2. 000. 0-00 1923 

21.313 . 800 1920 
3.402 . 5913 1932 

39 _.595. 612 1921 
44. 313. 642 1921 
.3.165 .000 1923 
7.694.991 1921 
5.706.000 1923 
1. ~is . 913 1921 
9.329.680· 1924 
5 .026.795 1920 
7.SS0.1S3 1920 

38 . 835 .·941 1921 
78.264.000 

\ 

1922 
14 .1•80. 979 1921 

2 .716.600 1 1922 
700.000 

1 
1921 

7.212.734 1323 
5 .500.000 

1 

1921 
27 .192·. 674 1921 

6.()3'3.000 1920 
16 .262 .177 

1 
1920 

12.017.323 1921 
6.005.759 1 1921 
3. 8·86 .090 1 1920 

13 . 613 .172 1 1921 
1. 602 .166 

r 
1924 

2 . 411.1952 1920 
1 ----
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Senhor Pre't.1.Ienlt-, poderia lêr o i::alculo feito tomanô.G por ba5e o U'liSO 

uemograJJ.}hiC-O r estricto do sexo masculi·no e, nestP,, apenas con siderando o.i 
~omens .que saibem lêr e escrever. Este cakulo v iria ·demonstrar a proceden-
cia da minha emenda. 

Sou, porém, advertido que r estam. poucos minutos para terminar a hora 
do e:x;pedient.e, dentro da qual devo concluir as des,pa:etenciosas consideraçÕ!ls 
com ·que .procurei levar á ;convicção da Camara as razões a que obede<ci ao 
r edigir a min,ha emenda. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINr: - V. Ex. disporia de mais tempo se quizesse 
falla r na hora destinada á discussão da reforma constitucional. Disporia, 
então, de duas horas, 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQur: - I sso não me occorreu. Acredito que as 
minhas observações seriam rapidas como desejava e sem valor para pren-
dere,m a 'Preciosa attenção da Camara na ·hora da grande discussão sobre 
a revisão consLh .. cional. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI : 
regimento. 

Admira, porque V. Ex. é conhecedor do 

O SR. ARMANDO BURLA'MAQUI: - Pôde ser que aproveite o conselho de 
V. E x . 

Sou muito decil aos ensinamentos, m esmo aos suspeitos. Fui sempre 
um bom alumno. Não havia lição que e u não procurasse aiprender, mas 
meio caboclo ten:ho a qualidade de raça .que desconfia da grandeza dn. 
esmola. 

Agora., Sr . Presidente, ·].}31I'a não cança.r a attenção de V. Ex . , deixo de 
lêr, inclu'inâo no fi.nal de meu discurso, como paTte integrante do mesmo, 
um artigo ão O Jornal elo Gom1neroio desta cidade, a rtigo que r esume ipe·r-
feitamente a questão de que me venho occupando, em aspectos outros que 
não os por mim ligeiramente consideirados. 

Esipirito m athemaUco, !habituado a maneja r numeras, n ão quero tirar, 
verdadekamente, ·C·Onclusões <positivas. Confesso que r ealmente, tenho .gran-
de receio das estatísticas, :por.que ellas se prestam 'ás mais variaidas interp,re-
tações, e por isso limito-me a as apresentar, deixando que cada um conclua 
como melhor entender. 

Para a formação arithemeti'ca da C'amara ha tres ·hypotheses a que já 

me referi: a p.rimeira é o statuo q1w., se a ConstHmição não fôr reformada, 
o que será muito de nosso desagrado . .. 

O SR. AooLPHO BmRGAMrNI: - !Mas muito do agrado do ·POVO . . E, graças 
a Deus, nã,o ;passará ! 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - ... ou a aceitação da emenda da Com-
missã,o, que reputo incompleta; ou então a rucceitação da emencla n, 3, de 
que sou signatario . 

Estou <ierto de ,que, examinada por um espírito de justiça e ,de equidade 
:paHtioo a situação •que decorre para a formação da Cama.ra com a ap.prova-
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ção da. minha emenda, os ccmstituintes actuaes tel'ão cone~ondido, plena.-
mente, aos sentimentos que nos devem guiar no estudo e na deliberação d.i. 
mate:da tão relevante con:io esta. 

São esses, unica e exclusivamente, os sentimentos que ;me animam neste 
debe.te, obrigando-me a collocar, adrna dos meus principias e ·doutrinas, os 
altos interesses desta CPatria, grande demais vara que ·possamos en.fraq.ue-
cel-a com quaesquer diverge ncias subalternas em d'ace da magnitude de um 
vroblema como o da revisão constitucional. (Muito bem; mu4to be1n. O ora-

dor é vivamente felicitado). 

PROPOSTA DE EMENDAS Á CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

aontinu.a:ção da 1• discussão da proposta d1e emendas e emendas á Constituição 

1 
O Sr. Alberico de Moraes: - Sr. Presidente, a mim mesmo devo per-

g untar porque me encontro na tribuna . E' que tenlho sempre em mente a 
inscripção que os grpgos estamparam no portico de Delphos e que os la-
tinos traduziram: "Nosce te ipsum". 

Bem me corub.eço, e, por isso, nã o estaria aqui, neste momento, si a 
tri-buna já tivesse sido occupada, n ã o só por todos m eus il!ustrados co!legas 
de minoria, como tambem por ruquelles que, m:uito mais numerosos, consti-
tuem a maioria d esta Casa, po1i aquel!es que, pelo saber, pelo tailento que 
possuem, pe1os con'hecimentos l'lspecia!izados, deveriaim conduzir esta As-
semb'1éa na grande jornada revisionista. 

Que temos nós visto, porém, durante esses dias, em que a proposta de 
r eforma constituoional tem estado submettida ao estudo j'la Camara? Ainda 
não ouvimos a voz de CHomero Pires; ainda n ã o recebemos as licções de 
Rego Barros; ainda n ão colihemos os ensinaimentos de !Manoel Villaiboim; 
ainda n ã o pudemos aprender, cpmo semrpre aprendemos, attentando á pa-
lavra de Francisco Cam'PoS, oraidores t odos que encantam pela lfõrma, em-
poll.gam pela grandeza dos conceitos, impressionam pela somma extraordina-
r ia de seus conihecillilentoes; 

O 1SR. LEoPoLDINo DE OLlVEIR<I. : - S·S . E xs., n aturalmente;, n ão deixarão 
de vir â tribuna e discutir o projecto. iSão ·constitucionalistas e o assum-
pto os deve interessar sobr emaneira . 

O SR. ALBERico DE MoRAES: .- Não, 1Sr. Presidente, inil'elizmente, penso, 
SS. :EEx. não virão â tri'buna . 

.o ·SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - P or que? rE' questão que os lnteres5a. 
O SR. A.IiBERrco DE MoRAEs: - Vou dizer a YV. Exs. porque assim 0 

affirm o. 
1Salbbaido, estava eu sentado em uma das cadeiras deste recinto e ouvi 

um velho republticano, de tradiçj'les gloriosiss!mas, de grandes e relevantls-
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simos serviços á Republica, dir1gir uma phrase de desalento e de tristeza a. 
outro seu co!le.ga de bancada; e, para logo, coll!li essa declaroção e pu1-a 
em minha carteira, ,•0 que me permitte citar-lhe os termos textuaes; 

"A proh!ibição de qualquer debate em ·torno da •revisão velo 
trazer ·o desgosto, o desanimo e a indififerença de todos nós". 

O SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIP.A: - Estas palavras são de um Deputado?! 
o SR. ALBERICo DE MoRAEs: - P.alavras de um [)eputrudo a:e ' grandes res-

ponsabilidades ... 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: 
0 SR . .ALBERICO DE MORAES: -

sembl'éa. 

S. .Ex. não as repetirá. da tribuna ... 
no advento da RepUJblica e nesta As-

A minQJ.a . indiscreção involuntaria acolheu essa phrase no momento de ma-
nifestação de tristeza desse Deputado junto a outro ccfüega de representaçao. 

o SR. LEOP.OLDINo DE OLIVEIRA: - E não ha coragem de vir dizer isto· 
da tribuna ... 

O SR. ALBEmco DE MoRAEs: - AÓ o·uvir essa pihrase, Sr. P.residente, tlve 
a certeza de que os de•bates nã.o seriam illustrados por ruque!les qiue bem 0 

poderiam fazer. 

Ainda mais esta convicção se me arraigou no espírito, porque o !llus-
tre relator ·Sr. Herculano de Freitas - ·q·ue nã.o .gosta de ser chamado 
"mestre", mas que mestre é porqu'e não pode deixar de ser quem semipl·e 
que fala ensina - ao lavrar o ·seu parecer, rejeitou innumeras emendas e 
essas emendas não tiveram, como seria de esperar, a defesa O.e seus pro·· 
prios autores. 

Veja V. Ex., 1Sr. Presidente, os ·De.putados que tiveram iniciativas, per-
correndo bancada . por bancada colhendo as assignaturas de seus coilegas 
para vencerem os o'bstaculos quasi intransrrnniveis de nosso Regimento o 
a<fim de ap·resentarem á consideração de seus pares as emedas, rubandona -
ram as suas idléas, os seus sentimentos a;iatrioticos no senti:do de reformar 
a Constituição para tornai-a melihor, mais rud.aptave'l ao nosso meio, a. 
nossa cultura e ao nosso povo (Muito bem). 

O .SR. LEoPOLDINo DEJ OrnvEIRA: - Encontraram mffio mais á'acil de dis-
cutir as questões re~lativas á reforma, :preferind!o a hora do expediente, como 
fez hoje o Sr. Armando Burlamruqui ... 

O .SR. ÁLBElRICo DEJ 'MORAEJS: - Vou ôhamar a attenção da Camara para 
este ponto. 

A emenda n. 1 tem a assignatura do professor :Eurico Va1le, cujo va-
for intellectual todos conlhecemos e admiramos. 

o SR. LEOPOLDINO DEJ OLIVEIRA: - s. IEX. tambem vae ·discutir a mate-
ria na hora do expefüente. 
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O SR. ALBiilRrco DE MoRAES: - Essa emenda tem 57 assignaturas. Pois 
bem. nem o Sr. Eurico Valle nem aiquelles ,que estavam e estão de accôrdo 
com as idêas de S. Ex., vieram á tribuna sustentai-as e defendei-as. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E' exacto; puzeram de lado suas con-
vicções ao primeiro gesto do alto. 

o SR. LEJOPOLDINO DE OLIVEIRA: - E' a "disdiipQlna intel!ectual". 
o SR. ALBERICO DEJ MORA.Els : - o 1Sr. Eplhigenlo de 1SaJl.Jes, sympathico 

memibro da ·Mesa, ap·resentou a emenda n. 2, 1que tem 84 s!gnatar!os, emen-
da victoriosa pelo numero de Deputados que a subscreveram, porque seria 
muito diffioil .que, paTa fazei -a cahir em plenario, apparecesse o necessariu 
numero e votos adversos e o lllustre representante do Amazonas tambem 
não se levantou para defender sua emenda . 

O SR • .ApoLPHO BERGAMINI: - O povo amazonense que agradeça a S. Ex. 
O SR. ALBERICO DE iMORAES: - Tudo isto mostra que força estranha que-

brou a. solidariedade dos autore3 dessas emendas, e os obrigou a fugir ao 
dever de IJ)leitear, n este recinto, as idéas condemnadas pelo parecer da Com-
1'lissão dos Vinte e Um. (Mui.to õem). 

tzi..: O ·SR. JOAQUIM n:m SALLES: - Mas, até hoje, a minoria não permittiu 
que esses Deputados falassem. 

O SR. ADoLPHo BEROAMINI: - Não falarrn po11que não querem. Si a mi-
noria não esti<vesse debatendo a Piroposta já a discussão teria sido encerrada. 

O SR. A LBERICO DE Jv.{oRAEs: -- Não procede o aparte do nobre cCYllega 
Sr. Joaquim de Salles. A inscripção está. aiperta e sabemos que se vae en-
cerrar a discussão e os autores de 'taes emendas, os jurisconcultos desta 
Casa, atê os disci)Jllllos dilectos de Ruy Bal'."bosa . .• 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Renegaram o mestre . 
O ·sn. ALmmuco DE MoRAEJs: -- . . . deixaram a discussão ao crespusculo 

da nossa inte!ligencia e df, nosso sruber ... 

o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - E' a verdade. 
O SR. A.LBERrco DE MoRAEs: - ... e não trouxeram as luzes do seu gran-

de talento e do seu preparo. 
o SR. LEJOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Espero ilJjUe os disoipulos de Ruy Bar-

bosa ainda venham defender as !dêas de seu mestre. 
O .SR. ALBERICo DE MoRAES: - Tambem espero e minha J:)hrase é um con-

vite para que, ao menos, ;qu:indo se tratar do habeas-corvus, uma das garan-
tias maximas da liberdade ido povo 1brasi!eiro, esses dous 'bravos moços, 
cujos nomes agora peço Ji1~ença, para citar, os irmãos Mangabeira, não 
deixem ele subir a esta tribuna . .. 

o SR, ADOLPHO BEROAMlNI: -· Seguramente virão. 
O SR. ALBERico DEJ MoRAES: - . . . defender as doutrinas do seu velho 

mestre ... 
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o SR. AzEVEDo LIMA: - E o Sr. Homero Pires tambem, e o Sr. Si-
mões Filho. 

o SR . .A.DoLPHo BERGAMINI: Deve ser um ponto de honra para a re-
presentação da Baihia. 

o SR . .ALBERICO DE MoRAEs: - •.• as rgrandes lições daiquelle que o tu-
mulo não aifastou ainda do contacto e i:la. admiração .dos vivos. J:nspi,rados 
pelos seus .grandes ensinamentos virão ao menos com o valor incontestavel 
de sua palavra a!fastar da revisão constitucionaa ,que se quer levar a et!ltei.-
to, a r estricção pretendida desse remedio junidico. 

O SR. J oAQlHM DE SALLES: <Ruy Barbosa, apezar de grande mestre, 
nunca ensinou. 

o 'SR. ADoLPHo IBERGAMINI: 
a ensinar. 

Ruy Barbosa sempne ensinou e continua 

o .SR. ALBERICo DE MoRAES: - A ausencia de tão boa gente justirfica o 
meu acto ousado de vir traitair dai re!forma constituconal: os que d&TI.am 
fazel-o, desertaraim do recinto . 

Vou passar à uma outra emenda. ]}' :.i do •Sr. Armando Bm;lamaq·ui. 
o SR. J'()AQUIM DE SALLES: - E' um discipulo d i:lecto de Ruy Barbosa. 

O SR. ALBERico DE MoRAEs: - Tral?) 68 assi'gnaturas, essa emenda. 
O illustre parlamentar, que é tambem marinheiro illustre, na:ruralmente 

não está acostumado a esquivar-se aos embates e contendas. Inscreveu-se; 
mas lá veio a ordem para não fallar . .. 

O SR. AzEVEDO LIMA: - Fallou no expediente como ultimo reeurso. 
O SR. ALBERICo DE M-0RAES: - Fallou no expediente. Sendo o unico orador 

que estava inscripto para quando fosse submettida a r eforma á consid'era-
ç ão da Casa .. . 

O 'SR . .A.DoLPHo BERGAMINI: - Tangenciou, esgueirou-se. 
O SR. ALBERICo DE MoRAES : - . . . sahio da ordem, do dia, preferinclo oc-

dupar a tribuna na hora do expediente. 
O SR. JoAQUIM Dlil SALLEJS: - Qual a desvantagem de fallar no expediente?. 
o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Nenhuma . . E' um "expediente" .. . 
O SR. ALBERICo DE M-0RAES: - Nenhuma desvantagem; ao contrario : ha 

a vantagem de provar o açoclamento, a pressa em . attender lás ordens de 
um poder estranho . 

o SR. LEOPOLDINO DE OLTvEtRA: - Exactamente . 
'O SR. JOAQUIM DE •SAI,LES: - Os nobres :D eputados estão fallando para 

meia duzia de •collegas. N este caso, é pre.ferivel discutir o assumpto na 
hora do expediente, quantia se tem um auditoria de mais de cincoenta. 
JDeputados. 

O SR. ADoLPHO J3EJRGAMINI: - E' que os ou~ros, que faliam n o expedien-
te, não terão a nitida comprehensão das funtjções que desempenl1am. 

O SR. JoAQUIM DE S ALLES: - Esses Deputàaos, ao menos, ainda fallam 
sobre a reforma ela Constituição, e, agora mesmo, ouvi o Sr. Leopolcllno de 
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Oliveira, a proposito do assumpto, trata·r da separação do T ria ngulo Mi-

11eiro. 
o 'SR. ADoLPHO B~GAMINI: - O Sr. Deputado Joaquim de Salles está 

dando prova de que nem ao me n os lê a ordem do dia. A primeira parte 
da de hoje era destinada a outros projectos. 

o SR. ALBERICo DE MoRAJ<Js: - Pediria ao illustre collega Sr. Joaquim de 
,Salles qu~ me ouvisse o teinpo necessa·rio para verificar qu e vou debater a 
reforma. 

o SR. WENCESLAo E scoBAR: - O !Sr . Deputado Joaquim de Salles n ã o 
póde saber .quaes os assumptos que discutimos, .porque só comparece á C:a-
~ara .por desfastio. 

ü SR. ALBERICO DE MoRAEJS: - ID' possível, .Sr. !Presidente, que o nobre 
Deputado, Sr. Joaquim de Salles tenha appar.ecido a esta hora na Camara, 
.rwr estar o tempo muito m\áo lá fóra . . . T odo -o mundo _sabe que S. Ex. e 
como um collegial que, ,não sendo a:ssiduo, n os dias em ·qu,e ch ove no "hotel 
das estrella s " , ·comparece á escola, .para dar -lições. Os demais, que o v êm 
n .o .collegio em dia de ·chuva, acreditam na sua grande assiduidade . . • (Risos) . 

· Não assiste razão ao not're Deputado, affirmando q ue os oradores da 
minoria nã-o.~têm tratado de assump·to condizente com a reforma da Con-
stituição. 

O SR. J OAQUIM DE SALLES: - Realmente, sobre a r eform a , só ou vi o dis -
curso do Sr. Wencesláo ·Escoba1r. 

O SR. ALBERICo DE '.MioRAES: - V. Ex. não nos tem dado .o prazer de 
ouvir a minoria. Nenhum dos pradores ·que me precederam se desviou do 
assumpto da r efor ma •constitucional . 

'O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Eu pediria ao nobre collega Sr. Joaquim 
de 1Salles q ue mandasse riscar do dfacurso do Sr. Alberico de '.Mloraes os 
apartes que tem dado e que comprovam q u e .S. Ex. está inteiramente a q1w 
sobre o qv.e se passa na Camar~. 

O SR. ALBERICo DE MoRAEs : - Peço a attenção dos meus nobres colle-
gas. Muito em'bora não tenha a ce-rteza . de .preencher o meu tem po, n ão 
desejo perdei-o em dialogos . 

.Sr. Presidente, continuando a fazer resaltar a inexplicavel attitude dos 
autores das emendas abandonadas, quero, ainda, referir -me lá emenda do 
Sr. Antunes Maciel : traz 64 a11s i.gnaturas. Esse illustre Q)epu tado taml:iem 
não compareceu para defender suas idêas. Ha uma emenda do Sr. Cher -
mont de Miranda, com 54 assignaturas . .S. Ex. , tambem, coagido •por força 
estranha, abandonou-a á ventur•a, ou ã desvent u ra ... 

O .Sr • . PI!nio Marques, que tem recebido a cada momento teJ.egrammas 
__ , de .todas as partes do ·B rasil, e que, me parece, já foi até ·condecorado pelos 

.seus sentimentos r eligiosos, tambem não "l'eio defender sua emen da. 
O SR. AzEVEDo LIM.A: - Apostatou de s uas idêas . 
o SR. LINDOLPHO PESSôA: - Ainda poderá sust~mtal-a. 
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o SR. ALBElRrco DEI MoRAEJs: - Dizem que vão encerrar 'hoje a dis·cussão. 
Essa emenda alcançou 75 assignaturas. A nossa assembléa tem dous 

sacerdotes. ,Elles, que poderiam vir nos dizer se é ·conveniente para a Igreja 
CathoUca, ·como para a Republica, a emenda religiosa á Constituição, sendo, 
como são, orado·res intelligentes e ·crentes fervorosos, conhecidos pelos seus 
sentimentos elevados, esses dous sacerdotes, tambem nii,o compareceram e 
andam não ·sei por onde. (Riso.) 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Mandar am a batina para a igreja, 
O 1SR. ALBERICO DE MoRAES: Sr . Presidente, ainda ha uma emenda do 

Sr. Ephigenio de Salles, com 67 assignaturas, e que foi abandonada p or 
seu autor. 

Feito o exame, encontramos dezesete emendas, todas trazendo o nume1·0 
de assignaturas ex igido pelo Regimento, ·e, no entanto, a iprirneira discussão 
j;á se teria encerrado e já estariamo·s em votação, sem que os S'rs. Depu-
tados da maioria tivessem assomado 'á tribuna na defesa das emendas apre-
sentadas. 

Ü SR, LEOPOLDINO DE ÜLIVEJIRA; 
já ·estaria votada a ,reforma. 

Perfeitamente; não ·fossemos nós, e 

O .SR. ALEERICo DEI MoRAEs: - Os autores de emendas deveriam vir ã ' 
tribuna, ao menos, ·como demonstração de apreço e cortezia aos demais si-
gnatarios, a todos nós, que emprestámos nosso apoio, convenci·dos de q ue 
as idéas não seriam abandonadas ao primeiro choque de uma vontade po-
derosa e indomavel, estranha a esta ,assembléa, que deveria ser a unica, de 
accôrdo ·com o art. 90, a resolver, .privativa e definitivamente, o assumpto, 
sem a interf.erenria de outro poder .. , 

ü 'SR. ADoLPHO BEIRGAMINI; - Eu proprio, dei a minha assignatura a 
varias eme::idas, .para os effeitos regimentaes, e afim de facilitar o curso 
das idéas de meus collegas. 

O iSR. ALBERrco DE MoRAEs: - Que confronto doloroso entre os experien-
tes reformistas da hora actual e os "ideologos ", e os idealistas patriotas de 91 ! 

O SR. ADoLPHO BERGAMrN'r: Fora m xingados de "sonhadores", agora . 

0 .SR. ALBERICO DE MioIDIF.-S; E' verdade, e isto porque S. Ex., o Sr . 
Presi:dente da Republica, em um to.pico de sua mensagem, ohamara de "ic1eo-
logos" os Constit;iintes de 91. Alguns orgãos da imprensa menoscabam vultos 
1historicos repubUcanos de nossa Patria, ·para serem agradaveis ao Chefe d o 
Pod<:lr ·Executivo, os que nos legaram esse monumento de alto saber e pa -
triotismo, que tem sido desrespeitado, villipendiado, e até ultrajado pelos pa-
triotas de 'hoje. Vejamos o que disse Campos Salles, quando era ainda 

.. meml:lro do Governo Provi:sorio. 

Depois de receber uma manifestação, declarou que caminhava para a 
ConsHtuinte. Observemos a fé ardente e patriotica do i!lustre paulista, cuja 
linguagem era, naturalmente, a de todos os outros. 
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Assim se expressava o saudoso brasileiro: 

"Conto ,cer,ca de um anno de um governo, cujo poder tem a am-
plitude illimitada da·s dictaduras, e o meu constante cuidado foi mos-
trar que a energia das convicções não se afere pela violencia dos 
actos e que a moderação não exclue a f;rmeza da acção. 
Não me afastei uma linha da minha escola política. A Constituinte 
está prestes a ser installada. Vou para ella sem preconceitos par-
tidarios . .. 

Estiá aberta absoluta soluç;ão de continuidade na política do 
paiz. Os homens publicas vão tomar .pontos de partida inteiramen-
te novos, sem ligação com o passado, porque o passado está e:x;tincto. 

Na Constituinte estarei onde estiverem as minhas idéas." 
'. \ ·. o 'SR. ADOLPHO BERGAMUNI: - Oh te'fl'\pOra! 

. .. 

o SR. ALBERICo DE MoRAES: - Continuava o grande republicano: 

"O meu posto será entre os mai:s dedicados e leaes defensores 
do systema f€derativo. E' ahi que i;;e acha consubstanciada a dupla 
aspiração repul:ilicana - soberania e integridade da Patria. 

Eis o que vem fazer a Constituinte, porque, é isto ·que lhe acon-
selha o patriotismo; e\Ja vem dos Estados e os Estados querem a 
sua soberania." 

o rSR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Os Constituintes de hoje dizem : a minha 
idéa está na cabeça do Sr. Arthur Bernardes. 

O SR. ALDERICO DE MoRAES l - Os Constituintes de hoje - aceitando o 
aparte do illustre collega Sr. Leopoldina de Oliveira - recebem no recin-
to desta Casa convites para comparecer ao Palacio do Cattete, afim de dis-
cutirem a r eforma constitucional e receberem do Chefe do Poder Executivo 
as insin nações e as exigencias. 

o SR. w ALDOMIRO DE MAGA]:.HÃES: - Não apoiado. 
O SR. ALnEruco DE Mo!lAEs : - Depois de sahirem do Palacio do Cattete, 

vêm para aqui e, em mome11tos de distracção, julgando-se homens livres, 
organizam emendas á reforma constitucional; mas surgem logo telegram-
mas dos Governadores, collocando a revisão .constitucional no terreno polí-
tico: "Ninguem deve assignap emendas, ninguem deve discutir, o que está 
·lfeito, es~á feito. " 

O 1SR. LUiz SILVEI!LI\.: - Declaro, como Dellutado por Alagõas, que n ão 
recebi qualquer telegramma do Governador do meu E stado, a respeito do 
assumpto. 

O SR. Anor,PHO BERGAMINI: - São poucos os J:Jeputados nessas condi-
ções: V. Ex., o Sr. Moreira da Rocha ... 
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o SR. ALBERrco DE l\l[oRAES: - O aparte de V. Ex. confirma a minha 
asserção. O nobre representant<e. de Alagôas não tendo recebido telegrammas, 
veio -Oiscutir a materia, durante dez ou quinze minutos... Os outros, aos 
quaes foram dil;igidos t elegv,ammas, não tE)rão. a mes1;na independencia. 

o SR. AzEJVElDo LIMA: - Ali"ás, pa~·ece que f.oi esse Governador o unice-
quE) não adherio, .propriamente, á exdruxula idêa. 

0 SR. ALBERICO DEl, MoRAES; - Mais tarde, CamP,OS Salles, d,epois de ha,ver 
exe.i;·qi-Op a magi,stratu.ra sui;>rema do paiz, esc·revia, no seu. livr,o Da Pro_pa-
oanda á Presidencia, o seguinte: 

"J1á nessa época, quando. se !)reparava a installação dl!-, pnim,ei-
ra assembléa repul:ilica;na, eu Ji>Odia ç:om sinceridade annunciar aps 
met1s concidadftí.os que entrava para o trw:balho da, ur;ganização. d<L 
RepubUc~ com o espirito .isento de par,tidari!;mo.; mais tarde, n.a pre-. 
sidE)nc~:;i. l:la Republica, quando já me dom,4nav.arn, o espi~·ito os ·con~ 

selhos da experienciµ, e a prudencia da il'!ade, e qu:;i,ndo m.ais avul~ 
t~:vam ai;; :rpj.n.ha,s· rei;;pon,sabilidades, não podi~m ter sido· outliOS os 
meus sentimento11. " 

E;ra um homem qcme j!á tin·ha ex·]i>eriencia d·e governo. e achava que a 
Constituição bastava para fazer, como fez entã:o, a . 0feUcida<i'e da Patria. 

Sr. Presidente, estabeleci o parallelo entre os reconstituintes de hoje e 
os constitmintes de :9'1 . 

Queria agora demonstrar á ,Gamara a opinião de Minas e a opinião de 
S. Paulo, sobre· o pro:J:1lema da revisão constitucional. 

Rodrigues Alves, cujo governo marcou uma épo.ca de verdadeira gran-
deza para a Nação, asseverava o seguinte: 

"Comprehende-se, aVAs, que uma patrio.tica preoccupação pelo 
interesse pubJi.co pudesse ter agitado o espirita de alguns dos nossos 
estadistas, interessados em encontrar solução ao ·problema finan-
ceiro e ás dif<ficulda.d·es decorrentes. Considerações de ordem poli -
tica, não, porque o codigo fundamental da Republica encerra segu-
ros meios de defesa para o nosso direito e os mais e.fficazes elemen-
tos para garantia da liberdade em todas as suas manifestações . " 

Vê, V. ·Ex ., Sr. Presidente, que, além de Campos ·Salles, outro eminen-
te brasileiro - Rodrigues Alves, que tambem fôra ~ Presic1encia da ·Repu-
blica e que fiz.era, cqmo accen.tuei, a felicidade da Nação, .- igua lmente en-
tendia que a Constituição, ho.ie t ão amaldiçoada, a !Constitu'.ção, que, ainda 
manti')m em seu seio o instituto salutar do habeas-connis, podia receber re-
toques, é verdade, mas não no terreno· politico, "poTC1ue o codigo funda-
mental da Republica encerra seguros meios de defesa para o n osso direito 



608 -

e os mais efficazes elementos para garantia da liberdade em todas as suas 
manifestações. " 

Carlos de Campos, ao receber, depois do dia 28 de Julho, a manifesta-
ção dos estudantes e do povo de São Paulo, por se haverem retirado da glo-
riosa capital paulista os soldados revoltosos, Carlos de ·Campos proclamou a 
excellencia dessa Constituição, dizendo que o ,facto sigil.ificava a victoria 
da Republica, a victoria da ·propria Constituição, dentro da qual o Governo 
do Estado e o Governo da União, encontraram elementos sufficientes para 
suffocar o movimento revolucionario. 

Vê, •pois, V. Ex., Sr. Presidente, que a Constituição que ahi estiá sub-
mettida a todas as provas, sem autorizar perseguições e violencias, resis-
tio sempre, e ha de r esistir, para felicidade do povo brasileiro, a todos os 
embates e a todas as tentativas de perturbações da ordem; esta Constitui-
ção que ahi está, se tivesse de ser reformada, segundo as lições do mestre 
de todos nós e de quem V. Ex., Sr. Presidente, foi discípulo amado, não 
deveria soffrer modificações nos artigos 72 a 78! 

Ruy Barbosa, na sua plataforma lida na Bahia, documento que na:u-
ralmente V. Ex., Sr. Presidente, :J:ia de conhecer, ruz: 

"Outrosim, a declaração dos direitos garantidos na Constituição 
artigos 7'2 a 718, não admittia •eforma sinão ampliativa." 

Vê V. Ex. que o inter·p~'ete maxlmo do direito constitudonal bra:;i-
leiro, admittindo a reforma da, Constituição, para logo foi dizendo a todos 
que não se deveria cogitar da rnodi!ficação dos arts. 72 a 78 sinão <para am·· 
plial-os. 

Que vemos? Já o illustre jurista, irmão de V. ·Ex., .Sr. Presidente, o 
Sr. João Mangabeira, . disse, na reunião publica da Commis;ão de Revi-
são Constit ucional, que não p,odia concordar em que desaipparecesse o im;;.i-
tu to salu tar do habeas- corpus, com todas as .suas liberdades, mesmo com a 
interp-ret ação que o Tribuna] l!/le vem danao. 

Sr . Presidente, poderia alongar-me em considerações desta ordem. Desde 
Já declaro, porém, preciso dizer ao meu digno collega e amigo .Sr. Joaquim 
de Salles, que, mesmo sem me referir, aM agora, a artigo IPOr artigo da re·for-
ma constitucional, não me apartei do assumpto, pois tra;tei do am'biente, do 
momento, da mentalidade, das idéas predominantes nessa reforma e, prin-
ci'!lalmente, do estado de sitio que sufofoca as manifestac;}ões da ;propria 
Camara, presa, inexplicavelmente, em assumpto desta natureza á vonta11e 
do Presidente da Re'Publica. A, verdade ha de !ficar eternamente gravada: 
para se discutir a ref·orma constitucional, a imprensa e o povo teem mais 
liberdade do que seus •epresentantes nesta .Casa ! 

o .SH. LEoPOLDINO DEJ OLIV.EJIRA: - '8i a Ü:'Berdade, lá fõra, ê limitada. 
pelos censores, aqui dentro ê sUP,J>rimida pela dolorosa contingencia de não 
desagradar aos poderosos do dia. 
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O SR. ALBERICo DE iMoRAES: - O silencio dos constitucionalistas desta 
Casa cujos nomes citei; a fuga indescrfptivel e n ão justificada dos autores 
das emendas r ejeitadas 'Pelo parecer, indicam a verdade daquella I>hrase, 
que citei em começo, ,P·roferida por .um dos 'Proceres da Republica, homem 
cheio de responsabilidades, Deiputado muito querido em nosso meio, e que 
denuncia 1haver uma lforça estran'ha asphyxiando o Parlamento ! 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Muito bem. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - ·E' uma verdade. 
O 1sn. ALBERico DE MoRAEs: - ·Lá ifóra discute-se com relativa liber-

dade a reforma da Constituição; mas a,quelles oque devem examinal-!l. e 
estudail-a com inteira liberdade, porque são, perante o ·povo, perante a 
historia e pelo art. 90 da Constituição, os unicos responsaveis por essa 
reforma, estão impedidos de :fazel-o ! 

O illustre [presidente da Republica não se apresentou ao eleitorado 
com idéas r evisionistas. 

o .SR. ADOLPHO BERGAMINI : - J1á provei isso. 
O SR. ALBERICo DE íMoRAEs: - !Posteriormente, S. Ex. traçou, na sua 

primeira mensa,gem, um ,progTamma de .revisão do qual a :Commissão dos 
21 não se a;fastou. E alguns Deputados, que ousaram retocar o trabalho 
f eito no Palacio do Cattete, não tiveram coragem de sustentar as suas 
idéas. 

E' pungente , o confronto entre o ambiente de liberdade descripto por 
Campos Salles, cuja ·opinião ha pouco referi, o ambiente de liberdade de 91 
e o arrocho deste instante! E' uma tristeza. 'Pois, senhores, serâ. a reforma 
constitucional um programma de governo, um 'Programma administrativo? 
Não; nem oomrprehendo solidariedade politica em terreno desta ordem ! 
Pretende, porventura, o !Hustre Sr. Presidente da ·Rep,ublica, no seu qua-
t riennio, ·empregar alguma dessas m edidas como si ellas fossem · adminls-
trati vas? Absolutamente não . .A reforma constitucional é para a Nação: é 
para o povo ! Ha trinta e quatro annos existe essa Constituição que ah! 
está., sem ter sido retocada; agora comprehendo o receio patriotico de todos 
que se oppuzeram, até este momento, a que ella fosse alterada. E' que, Sr. 

Presidente, dados os nossos costumes, a falta <de partidos, a carencia de 
1rrogrammas, a hypertrophia do iPoder Eucutivo, a reforma daria fatalmente 
1io seguinte resultado: restricçã o das attribuições do J'udiciario; limitação 
affrontosa do Legislativo; augmento, ampliação extraordinaria dos ipoderns 
já extraordinarios do 'Executivo ! (Muito bem e apoiados da minoria.) 

Esta é a verdade. 
Não entrei, ainda, 1Sr. :Presidente, 110 estudo do .parecer e lastimo sin-

ceramente ·que o tempo passe tão depr.essa. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V. \Ex. estâ. fazendo um estudo bri-

lhante da actual situação. 
O SR. ALBERICo DE iMoRAEs: - Disse o Sr. !Presidente da Republica em 
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sua mensagem, e deixou entrever no seu parecer o il1ustre relator da Com-
missão, que era P'reciso fossem traçados, de modo bastante claro, os linü-
tes de cada um dos ;poderes da Republica, ·P.ara que não houvesse invasão 
de attribuições . A verdade, porém, sen'1lores, segundo as emendas apl'e-

sentafü>,s, é que se despem os poderes de suas attribuições para qÚe ellq.» 
sejam entregues ao Poder Executivo. 

Por acaso, senhor5s, as revoluçõe.s , as r evoltar,, os desastres financei-ros 
de nossa patria, tudo emfim, não tem sido remediado dentro dessa Consti-
tuição? Pergunto a V. Ex., ISr. Presidente, se alguma se destaca; vindo 

melhorar a situação constitucional dó Brasil . Nenhuma, · aJbsolutamente 
nenhuma! 

0 81';. LEDPOLDIND DE OLIVEIRA: - Muito bem. 
O Sn . ALBERICo DE MoruUils: - 'o que se p,retende, rSr. ·Presidente, é per-

petrar, na rigidez de uma Constituição, os males da hora presente. 
Nós da bancada carioca mandamos para a :Commissão dos 21, sen1 qual-

quer trabaJ ho previa, o 1Sr. Nicanor do Nascimento; felizmente para o Dis-
tricto Federal, S. Jllx., que foi com am,p1as credenciaes para defender o 
Brasil, especialmente a p,opulação do Districto, que el!e e n ós rerp-resen-
tamos, traduziu perfeitamente o nosso modo de sentir, sem que lhe tives-
semos traçado a norma a seguir. 

Em seu voto separado, condemnou, 
nossas liberdades. 

em synthese, as restricções das 

1 Isso nos satisfaz, 1Sr. Presfdente, porque ainda •hoje, .quando :verlustro us 
Annaes da Constituinte de J.,89rl, e vou mais longe, aos Annaes de 1824, 
para p-rocmrar os grandes ·homens dos p,rimordios da Monarchia e da Re-
publica, t enho o prazer de ver a admiravel conducta daque!les •que então se 
salientaram, mostrando independencia de caracter, saber e patriotismo. 

O ·SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Dentro de alguns annos, quando fornm 
manuseados os Annaes desta época, 1quantos 'homens serão julgados fujõeBl 

O ,SR. ALBElllICo DE MoRAElj : - E' por isso, ·Sr. Presidente, que eu não 
poderia silenciar diante de um problema desta natureza, visto como o limite 
da nossa existencia é um tumulo, mas, depois do tumulo, iala a historia •. 
O :homem que tem d·esejo füi sobreviver, de que se perpetue, no nome dos 
filhos , o nome dos avós, precisa lembrar-se do juizo da historia . Assim, ~·~ 

devemos praticar actos rque não nos envergonhem, que não nos desmereçam 
r.o conceito dos nossos filho fl, no conceito da posteridade. (Muito bem.) 

E' por isso, ·Sr. Preslde11te, que me encontro na tribuna, sem od\os, 
mas com muita paixão, para, defender esse extraordinario monolitho que 
se chama a Constituição de 124 de Fevereiro; 1paixão na defesa patriotl.ca, 
mas sem a eiva de partidarisrp.o. (Muito bem; muito 'bem.l 

Estou aqui para .defender o patrimonio constitucional, as Hberdades que 
t anto interessam aos meus filhos como aos filhos do Presidente da Repu-
blica. (Mui to bem.) 
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Eu quizera que o illustre leaàer da maioria, digno representante mi-
neiro, a quem todos nós acatamos e muito estimamos, dissesse ao Presi-
dente da Republica que o meu proceder nesta Camara, defendendo a Con-
stituição de 24 de Fevereiro, é mais patriotico do que o daquel1es que pre-
tendem fazer a reforma constituCional dentro· do estado de sitio, limita11do 
as nossas liberdades . (Muito bem.) 

Acredito que ninguem, com r azão e com verdade, desmentirá esse meu 
asserto. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Muito bem. Sinceramente ninguem pode-
ria desmentir. 

o BR. ALBE1RICO DE MoRAEs: - Não sou partidario das revoltas que fazem · 
sahir do poder os homens ; m as, sou partidario das revoltas que evitam o 

.-iacrificio das liberdades -conquistadas. iE, se p'Udesse, sahiria para a l'utl 

a dizer ao povo: "Ag ora é que é o momento da revolução!" (Muito beni) . 
Agora é que nos devemos levantar, pol'lque , se o Congresso não t em· cora -
gem para .resistir ás inj·uncções politicas, cabe a o ·povo affirmar, dentro (lo 
proprio Congresso a sua soberania!" (Muito bem.) Pol'que, afinal, essa 

soberania nos foi delegada, n ão para que della exorbitassemos ! (Mu·ho 
bem.) 

As coruquistas feitas através de um seculo - a independencia, a abo-
lição e a R epublica - não são obras da geração presente, mas, sim, das 
gerações passadas, e n ão podemos arrancai-as do acervo deste povo bom e 
generoso, destes ,35 mUhões de brasileiros que soffrem o eclipse quasi total 
das suas liberdades, os horrores do ·estado de sitio, sómente porque 600 ou 
800 dos nossos patrícios airnia estão em lucta, r eceando que se lhes não 
faça justiça. Não fosse isso, e já podiamos estar em .plena P.az. A r>ro-
vosito, lembro que deixei sobre a Mesa um requerimento r>edindo a inser-
ção, nos nossos Annaes, das palavras do Sr. Mello Vianna. E fil- o porque 
essas palavras eram u m hyrnno !á paz, e nós precisamos de paz, n este 
momento ! "Mas - dizem - paz com o ·prestigio da autoridade ! " 

Então, Sr. Presidente, a autoridade do Poder Executivo não está presti-
giada? Não tem elle, no ·congresso, enorme maioria? Não t em ao seu lado 
as forças armadas, e, pelo menos a:pparenten1ente, a nação inteira? 

Sem duvicla, que os p oderes publicos estão prestigiados e só dictará a. 
paz quem pode dlctal-a. 1Se viesse a paz, não seria dictada .pelo revolto-
sos, e nós, com ella, iríamos enxugar as lagrimas de innmneras familias 
que soffrem porque seus parentes estão encarcerados. 

E por que não fazemos isso? iPOl'q•ue é preciso extinguir o ultimo 
revoltoso ! 

Não comp.rehendo, Sr. Presidente, uma a utoridade -que queira t er tanto 
prestigio, que queira tanto dominar. 

Pôde-se comprehender que soffra uma nação nas suas finanças, na sua 
' liberdade, tão sómente porque 600 ou 800 h omens, segundo as proprias auto-
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ridades, estão em armas e, ·repito, se se não entregam, é porque se arre-
ceam da falta de justiça? 

Precisamos entrar no pleno regime'n da nossa Constituição, pacificar 
os animos, aplacar as paixões. 

Nessas emendas que vou analysar, entretanto, o que se vê é o desejo, 
já não digo de vingança ... 

o ;SR. ADOLPHO '.BEJRGAMINI: - Aliás, dizendo vingança, V. Ex. não 
aggride, antes registra uma verdade. 

O SR. ALBERICO DE MoRAEs: - ... mas o desejo de perpetuar, nas dispo-
si<?,ões rígidas da Constituição, os oâl.os naturaes, mas muito para lamentar, 
da lucta presente. 

Tudo isso attesta, tudo isso significa e prova, que não estamos em mo-
me:nto pro.picio de uma reforma constitucional. 

O •SQ. WENCEsLAo iElscoBAR: - Isso está na consciencia nacional. 
O iSR. ALBEJRrco DE MoRAES: - P erfeitamente. Não tratemos neste mo-

numento de liberdades, 'POnque, por ora, não temos independencia para o 
fazer. 

O defeito não é do actual J?residente da Republica; o defeito talvez 
não seja desta Camara; o defeito será de todos nós. Reconheçamos, porém, 
pelo menos, que não temos liberdade, actualmente, .para empre'hendimento 
de tal vulto. 

V. Ex. não viu, iSr. iPresidente, iha dias, que .votámos aqui indicação 
para que a Camara nomeas~e um commissão incumbida de apurar o escan-
daloso caso da Revista do fi!uvremo Ti·ibunal? V. Ex. não viu o relatorio 
admiravel daquelle que se encarregou de trazer a 'Plenario o ciue havia 
colhido sobre o innominavel contracto? 

if'ois bem, quando tudo estava ·prompto, V; Ex. sabe ·que o autor do 
relatorio levou-o ao iPresid!!!nte da Republica, e S. Ex. dictou á Camara 
o que a Camara deveria fa:ljer ! 

o SR. VIANN A DO CAST!ilLLO: - !Essa expressão é de V. Ex. 
O SR. LEoPoÍ.DINo DE OµvEÍIRA: - E' o que se conclue da propria con-

fissão de V. Ex. 

o •SR. 0VIANNA DO CASTEl..LO : - Não apoiado. 
O SR. ALBEP..Ico DE MoRAEs: - Pois, então, uma Camara que não tem 

independencia vara fazer um inquerito, coisa simples deante de provas e 
de factos, e deixa que o Presidente da Repu'blica ahi intervenha, essa. 
mesma Camara póde fazer illma reforma de Constituição ? ! 

Não 0póde, Sr. Preside~lte, p.ol'que - perdemos a nossa jndependencia, E 
por que a perdemos? Nãq sei. Procurem os psychologos, os homens que 
podem resolver assumptos desta nat1Ureza, mas o facto eu o apalpo, eu o 
seguro: não podemos fazer a ·r eforma constitucional. 

Passo, Sr. Presidente, á analyse do ·parecer do Sr. Herculano de 
Freitas. 
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' Ha uma parte que é do illustre representante de S. Paulo, toda de 
S. Ex '. A simples leitura nos denuncia que é S . . Ex. quem está pensando, 
porque pensa e sabe dizer o que pensa. Mas, ha uma parte que revela uma 
origem bem differente ... 

Essa não é de S. Ex., porque n6s bem o con.hecemos e admiramos: 
quando vem á tribuna, tudo quanto diz cae naturalmente dentro da no;;sa. 

•observação, da nossa attenção, •porque S. Ex. sabe dizer, ·sabe ensinar, 
tem a linguagem do professor •. 

Que pena S. Ex. não estar aqui, povque, si estivesse, na. qualidade de 
mestre, poderia dar-me cola! (Riso.) 

O SR. J'oAQUIM DE .SALLES: Peça ao Sr. Wencesláo Escobar, que é 
me:;;tre. 

O Sn. vVENCESLAo 'EscoBAR: - Não acceito o diploma. 
o SR. WALDOMIRO· DE J\'[AGALHÃEis: - E' uma injustiça que o orador está 

fazendo. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Nessa parte do parecer, o relator ';fáz q_ue 
vae, mas niio vae. 

O SR. ALBElRICO DE MoRAEJs: - O illustre Relator da C ommissão dos 21 
procurou ver quaes os males Çle q;J'e soffre a Republica; fez um perfeito 
diagnostico, verificou ,quaes são .realmente esses males; mas, na hora da 
therapeutica, vieram os pharmaceuticos do. Cattete e foi um horror. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Boticarios ..• (Riso). 
O SR. ALBERrco. DE Mon"-ES: - Não ha cura para cousa alguma. 
Começa S. Ex. defendendo mais .do que todos n6s - porque o S-r. Her-

·culano a.e Freitas, quando escreve, fal-o claI'amente - começa defendendo 
a Constituição vigente e affirma: NEM os PRESIDENTES DEl REPUBLICA, NEM os 
JUIZES, NEM A UNIÃO, NEM OS ESTADOS TltM VIVIDO DENTRO DA ESTRICTA OBSER-
VANClA DA NOSSA LEI FUNDAMENTAL. 

o SR. AZEVEDO LIMA: - Esta verdade é incorntestavel. 
o ·SR. ALBERICo DE MoRAES: - Sr. Presidente, poderia o prof?SSO':' de di-

reao defender melhor um.'.t Const1t11ição do que ass'.gnalando que tod.>s os 
·pod0!·e:; encaeregados de executai-o não a .observam? Não ·péde. E S. rnx ., 
depois desSL' .período, depois dessas phrases, ·s6 poderia t.,rminar d.i:wndl.> 
".E,1tão, vamos ver se educamos o povo, vamos entrar no n.gdmen constitu-
cional". 

O SR. AZh"VEJ1o LTMA: - E não é preciso reforma; esi'á 'claro. 
o SR. ALBERICo DE MoRAES: - .•• para tPOdermos verif1car as fa:1has reaes 

da Constituição. 
o sn. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Em vez ·de fazer effectíva a •responsa-

biJ!.dade dos governos,' defende a reforma, para que a pratica dos abusos 
continue! 

o .SR. JOAQUIM DEl .SALLES: - Ha divers:os textos da Constituição que se 
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prestam a interpretações duvidosas; dahi a 'invasão de um ;poder por outro. 
dahl a necessidade de se fazer a revisão. 

O SR. ALBEmco DEl MoRAES: - Quero completar o pensamento do Sr. 
Deputado Joaquim de Salles. Ago1·a, não haverá mais invasão de poderes, 
porque será o proprio poder legislativo que entregará ao Executivo tod<1.s 
as attribuições. D~remos: "Faça de nós o que quizer, tire o que quizer do 
Poder Judic:iario, •hypertrophie o seu iI>Oder já tão hypertrophiado". (M1,ito· 
bem). 

O SR. JOAQUIM DE SALLES: - Não ha tal. Quaes são dessas em.indas as 
que attribuem todos os :poderes ao Executivo? 

O Sn. ADoLPHo BERGAMINI: - O veto parcial a todas as deliberações do 
Congresso, a suspensão do habeas-corp-us durante o estado de s itio ..• 

O Sn. JoAQUIM. Dl!l SALLEs: - O veto 6 sempre SUJCJlto á approvação do 
Cone:e~so. 

o Sr.. ALBT.lICo DE MoRAES: - Constituição alguma no mundo arloptn. o 
veto parcial para todas as las, só o admittindo algumas del!as para as leis 
orcan1entLJ.r1a~. 

o ::;n. AZEYEDO L IMA: - Esn claro. 
o SR. ALBEIUCO DE MoRAEB: - E fJi 5sso, Sr. Pres'.Jent•:, que o iJ!ustre 

Sr. Dr. Arthur Bernardes aventou em sua mensagem. l\las a Can1<1ra estava 
na hora de dar e deu mais alguma cousa. 

O SR. ADoLPHo BERGAMilfl: - Aliás, ·<i tmica mensagem na qual se fala 
em reforma ~ a de 1924, depois da vinda da mlssão britannica. 

O SR. JoAQUIM DE SALLE;:;: - Si se Pude vetar a totá.l idalie de uma lel, 
porque não pôde vetar uma parte 

O SR. ALBEiuco DE MoR,u;s : - Porque u ·:na lei é um pensamento comple-
to que resultou da discussão em uma assembléa e não pôde ser mutilado pela 
interv<'n\;iio de um só. 

O SR. J oAQUIM DE SALLJ':S: - Mas qua l o inconveniente do veto, si estava 
d'3 novo sujeito á cle!iberaçiio do Congresso? 

o SR. ALBERICo Dl!l MoRAES : - Nenhum paiz o adepta. 
o SR. JoAQUI:M: DE SALLES: - Não ha mal nenhum. 
O SR. ALBER!Co DE i.\foHAu;s : - Hn. porque em materia de Constituição não 

devemos avançar precipita.d!pnente. 
O SR. AZEVEDO Ll:MA: - O veto pareia! altera 'Profundamente a unidaae, 

o espirita da lei. 
O SR. ALDERICo DE l\foRAES: - Sr. Presidente, eu não tenho podido trazer 

a. discussão seguida, ordenap.a, como seria para desejai·. Ora. caminLo para 
um ponto, ora para outro. 

O Sr. H erculano àe Freitas, i!lustre relator da Comr.aissão dos 21, em 
seu :parecer, disse o seguinte: 

"E' s'.lgura e dnÇ!iscutivelmente um esforço liberal pela restricção 
enunciada das garU!ltias a serem suspensas ·pela declaração do estado 
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de sitio, impo~sibilitando a doutrina já sustentada por v ultos eminen-
tes e consagrada em aresto parlamentar, de que o s!tio é o interre-
gno constitucional, de que o s11lio alcança o privil egio êlo Congres"'º· 
permittlndo a su::ipensão das •immuniilades dos membros delles; para 
o effeito de podererr1 ser ;presos, como, por varias vezes, sucoo,teu, 
nestes 34 annos decorridos" . 

ú SR. AzEVEDo Lnu : - Sõ osuccedeu uma vez. 

O .SR. AI.llERrco DE MoRAES: - Sr. Presidente, avanço algumas proposi-
ções com extraordlnario ac:.m11ameuto e até quero adm~ttir que seja eu quem 
esteja erradCJ e certo o p rofessor Herculano de Freitas . Mas, S. E -x:. diz que 
foi incontestavelmente, indisc:ut'velmente, um esforço Qiberal a restricção que, 
de agora em deante, tera de apparecer no decreto de estado de sitio, das ga-
rantias constitucionaes que i.e devem suspender. 

E, então, S. Ex. ·offer.,ce este argumento, de já ter havido um estado ae 
sitio com a suspensão das immunidades parla111entares. 

No emtanto, a verdade está em que, nos ;primeiros annos da Republi-
ca, quer o Poder L t:glslativo, quer o Jud.'ciario, na turalmente vacillaram na 
interpretação exacta a da r a essa disposição constitucional. 

o SR. ADoI.PHo BERUAMINI: - Muito bem. 
O SR. ALemuco DE MoRAES: - Depois, n ão; e mesmo agora, Sr. Presiden-

te, quan do estamos na vigencia de um sitio r'ogoroso, mesmo agora, que ti-
vemos membros desta assembléa falsamente indicados como envolvidos em 
revoltas, a Camara não pensou um s6 momento em desconhecer os justos 
privilegios, que não pertencem a cada um dos que a compõem, mas á cor-· 
poração - as immun1dades parlamentares. 

O Supremo T ribunal está na s mesmas ·condições , 
o honrado relator do parecer admitte a evolução do d<i·reito, e é em nome 

dessa evolução que pretende fazer a reforma constitucional; entretanto, n ão 
admitte que a Camara e o Supremo Tribuna l tenham de modo definitivo as-
sentado todos esses casos e firmado d-efinitivamente todos esses p rin cipias 
constitucionaes. 

Diz s. E:C· - e esse é o ponto importa nte vara o qua.J ·chamo a a tten-
ção dos honrados co!legas - que, de agora em deante, tendo de ser especi-
ficadas no decreto de sitio as garanti.as constitucionaes suspensiveis, o povo 
estará mais garantido. 

o SR. Anor.Pno BEnCAMINI: - Ha de estar, f echando-se os tribunaes ! 
o Sn. ALBEruco DE MoRAES: - Não. Ainda não" é a esse ponto que eu que-

ro ichegar. 
O SR. A:mvEDo LIMA: - Quem poderá julgar se o Governo oum,Prál rigo-

rosamente o dispositivo .const:tucional? 
o SR. ALBERICO DE MoRAES: - Não é SÓ isso. vv. Exs. vão ver que atê 

j>resentemente teem sido suspensas garantias constitucionaes tão sõmellJte: 
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passada a emenda admitte-se a suspe11são de direitos, - vejam os nobres De-
putados se isso é possivel. 

Assim, as garantias •COQ.stitucionaes asseguradas no ·paragrwpho 12 do 
airt. 72 estão comprehendidas entre as que o sitio po.derá suspender. 

O Sn. PLINio CASADO: - O paragrapho pr·ifmeiro é direito. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - '.E? do capitulo "Declaração de Direitos"'. 
O SR. ALBERICo DE MoRAEs: - Vou ler o pa?:agra.pho 1", que se pretendto 

suspender e que nunca fod suspenso, ·e ainda se diz que a restricção é salu-
tar, por que nã o haverá mais o absurdo de julgar que ha um verdad.eiro in-· 
terregno constitucional com a decretação do estado de sitio! 

Ruy Barbosa em um trabalho maravilhoso, como o são todos os d&.> su.:>. 
Jav1'a, diz: 

"Os nossos estadistas e rrmb\1.cistas do tempo do impeda !haviam 
aprendido com todos os public~stas e jurisconsultos do mundo civili-
zado a disbnguir ga rantias constituc'.onaes, que são formalidades 
pres.criptas pelas ·const'.tuições 1para abrigarem dos abusos do poder 
e das violações passiveis de seus conddadãos os direitos constituti-
vos da 1Personalidade individual, e direitos, quer individuaes, quer· 
sociaes, quer políticos, que .niio .são formalidades prescriptas por 
constituições, mas attributos da natureza humana, que adquirem um 
caracter ethico na vida super-organica, sem os quaes a sociedade é 
imposs·ivel e, portanto, l•COnst;tuem, fóra ou ac.ima das J.eis iioliUcas. 
condições absolutament~ inviolaveis da ordem e evolução sociaes". 

A confusão, que irreflectidamente se faz muitas vezes, entre iii-
reitos e garantias, desvia-se sensivelmente do rigor scientif,co, que 
deve presidir á interpretação dos textos, e adultera ·o sentido n a tural 
da s palavras. Direito "é a faculdade reconhecida, natural, ou l·egal, 
de praticar, ou não praticar ce·rtos actos". Garantia ou segurança de 
um dire'.to, é o requisito de legalidade, que .o defende contra a ameaça 
de certas ·classes de attentados, de occurrencia mais ou menos facil. 

Os nossos proprios textos constitucionaes .esta belecem mani-
festamente a distincção; pois, ao passo que, rubricando a secção II do 
t itulo IV, o legislador constituinte lhe ·chama "Declaração de direitos", 
artigo 80, onde se occupa com as faculdades anormaes do Congresso 
e do Poder Executivo, C,lurante o estado de sitio, não se refere senão 
a "garantias constitucionaes". Que razão de ordem positiva , plau-
sivel e concludente nos autoriza a synonimizar (releve-se-m.e o neolo-
gismo) as duas expressões? 

Uma cousa são garantias constitucionaes, outra ·cousa os direi-
tos, de que essas · garapt ia·s traduzem, em parte, a condição de se-
gurança, politica ou .ii;tdicial. Os direitos são aspectos, manifesta-
ções da personalidade humana em sua existencia su1:1jectiva, outras 
situações de relação com a sociedade, ou os individuos, que a com-
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põem. As garantias constitucionaes stricto sensu são as solemni-
dades tutelares, de que a lei circumda alguns desses direitos .contra 
os abusos do poder." 

O notavel publicista argentino Alcorta, que consagrou uma obra 
ex-professo ãs garantias constitucionaes, frisa nitidamente a distin-
cção entre estas e os direitos que ellas se qestinam a salvarguar-
dar contra certos perigos . "Quando nossa Constituição se refere a 
direitos individuaes", diz elle, "nestes se comprehendem todos os 
que constituem manifestações do individuo em si mesmo, nas rela-
ções com os demais individuas e nas modificações, que conservam, 
:modificam, ou cream os bens; e, quando allude a garantias con-
stitucionaes, entendem-se as que protegem e amparam o exercicio 
desses direitos." A discriminação é intuitiva. 

Em outro lugar torna ao assumpto o eminente escriptor: "Exis-
tem limitações aos direitos individuaes; mas, para evitar os abusos 
que, á sornbra della e por seu effeito, poderiam commetter-se, ha 
tambem garantias, na mesma ·carta constitucional, que põem ·ao 
alcance fü , todos os prejudicados os . meios de conseguir que o · direi-
to seja re,;peitado, e desappareça o abuso. " 

Sr . Presidente, Emile Laveleye, no seu livro - Le goii,vernemen.t dans 
ta democratie -- Les Libertés necessaires, disse: 

"BeI\jamln Constant a écrít à .ce sujet une ·belle pa ge. "La 
Jiberté int'livíduelle, dít-íl, est le but de toute association humaíne; 
sur elle s'appuie la morale publique et privée; sur elle 
reposent les calculs de !'industrie. Sans elle, íl n'y a pour 
Ies hommes ni paix, ni dignité, ni bonheur. Lorsque I'arbitralre 
frappe sans scrupule les hommes qui !ui sont suspects, ce n'est 
pas seulement un individu qu' il persécute, c'est la nation ·entiere 
qu'il indigne d' abord qu'il dégrade ensuite. L'arbítraíre est au 
moral ce que la peste est au physique: il est l'ennemi des liens do-
mestiques, car la sanction des l iens domestiques, c'est l'espoir fondé 
de vivre ensernbl€, libres dans !'asile que la justice garantit aux 
citoyens ... Lorsqu'un individu souffre sans avoir été reconnu cou-
pable, tout ce qui n'est JJas dépourvu d'intelligence se croit .m~

nacé et avec raison; quand la garantie est d.étruite, toutes les trans-
actions s'en resentent et l'on ne marche plus qu'avec effroi". 
(Principes ele Pol., pag. 145, ed. 1861). 

De accôrdo com estas lições, o que até .agora tem sido suspenso pelo 
estado de sitio, são só, unicamente, algumas garantias cor.stitucionaes, isto 
é, garantias t u telares do direito. Que se pretende fazer agora? Estabelece-se 
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que o Congresso pôde suspender as garantias constitucionaes do § 1º do 
art. 72. Lendo-se esse dispositivo, o que se vê é o seguinte: "NINGUEM PôDEl 
SER OBRIGADO A FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COUSA, SENÃO EM VIRTUD!D 
DB LEI.,, 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Debaixo do estado de sitio é a escravidão. 
O SR. ALBERICo DE MoRAES: - Conceber-se-á que o Congresso Nacional 

suspenda o § 1° do art. 72, considerando esse paragrapho como garantia 
const:tucional, quando elle é um direito que por ser direito n5.o pôde ser 
su.spenso? 

o SR. JoMUIM DE SALLES: - Mas esse paragrapho não é direito constitu-
cional. E' d ireito natural, que nem precisava figurar na Constituição. 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Mas fica suspenso. 
O SR. AzEvEDo LIMA: - E' a opinião de Ruy Barbosa, que o orador 

acaba de !.ir. 
o SR. ALBERICO DE MoRAES: - o aparte do no1:1re Deputado por Minai.-

me convence de que S. Ex. será contrario á emenda. 

Approvado tal dispositivo, chegaremos a este absurdo: o agente do 
Poder Executivo pôde mandar um cidadão varrer todos os dias o Palacio· 
do Cattete e montar sentinella a edifícios publicas. Se esse homem disser: 

"Mas, senhor, não sou obrigado a fazer isso", o agente do Executivo dirá: 
"Você ~ obrigado a fazer tudo quanto o Governo mandar, quer queira, 
quer nüo", ou "voc.ê não p~de querer cousa alguma, porque perdeu a 
vontade." 

o SR. AzE>EDo LIMA: - E,' um t itere, é um paria. 
o SR. ALBERICo DE MoRAES: - O sitio passa a ser um decreto da escra-· 

vidão. 
o SR. Azm>EDo LIMA: - Ao menos ha o merito da sinceridade, porque· 

agora já estão fazendo tudo, sem existir essa attribuição na Constituição. 
o SR. A1.mrn1co DE MoRAES : - Tudo poderão fazer se isso passar. 
o SR. L EOPOLDINO DE ÜLIVl!lIP.A: - Muito bem. Tudo poderiam fazer de-

p oil; de victorioso o projecto. 

O SR. ALBERICo DE MoRAF.i;i: - Poderão agoÍ'tL fazer tudo, mas temos o 
direito de dizer que o Congresso não andou l:iem decretando o estado do sitio· 
e que o Executivo tambem não andou bem praticando vlolencias. No dia, 
entretanto, em que isso passar e houver Congresso que vote uma mon::.truo-
sidade desta ordem, ninguem mais poderá reclamar. 

O respeito que tenho pelo honrado Deputado Sr. Herculano de Freitas-
é de tal ordem que me sinto na maior difficuldade para escolher os termos, 
do modo a não me!indrar S. Ex. Chego até a pensar que estou errado. E' 
um absurdo tão grande susp1>nder-se o § 1° do art. 72, que nelle custo a 
acreditar. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Sim; o absurdo é tão grande que até-
parece ter havido um erro typographico. 
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O SR. ALBERICO DE MoRAES: - João Barbalho, fazendo commentarios sobre 
esse artigo, diz: 

"Em virtude de lei, essa disposição .•• 

o .SR. PLINIO CASADO: - E' uma definição de l iberdade. 
O SR. ALBERICo DE MoRAES: - Agradeço o aparte do nobre Deputado. 

pelo qual vejo que estou certo, dissipando a duvida que a respeito me a.as-
saltava .•• Continuo. a citar: 

" ... essa disposiçã o, nos t ermos em que está redigida, procede 
do projecto Wcrneck Pestana (art. 52), que a transcreveu do ar-
tigo 179, n. I, da Constituição imperial, com a dirferença de dizer 
"Ninguem" em vez de "Nenhum cidadã o", alteração accorde con1 o 
pensamen to de garantir os direitos individuaes, sem distinguir na-
ciona.lidades ." 

Sr. Presidente, in terrompendo esta leitura de um elos m aiores commen-
tadores do nossa Constituição, quero fazer s entir 1á Camara que o artig~ 

179 da Constituição monarchica, dessa m ona rch ia que l:..'a nimos em n0me da. 
Iiberdacle, jâ consagrava esse principio inherente á propria personalidade 
1buma na. Ago1·a, um seculo a pôs, no anno de 1920, que se faz? admitte-se 
a possibilidade da suspensão desse direito! 

Foi por isso que os constitucionalistas desta Casa desertaram. E' por 
isso que eu lastimo a ausencia do Sr. Professor Rego Barros, que nesta 
tribuna, ha poucos dias, ao Iado dos Srs. Homero Pires e Francisco Cam-
pos, nos fizeram ouvir magistraes lições de direito constitucional. 

o SR. REGO BARROS: - Bondade de V. Ex. 
O SR. ALBEmco DE MoRAES: - Porqm; hei de ::.er eu obrigadu a estar 

aqui dizendo estas cousa s, quando a Camara possue constitucionalistas de 
escol? 

o SR. Rr-:Go BAirnos: - V. E ·X. sabe que as garantias c0nstitucionaes, 
mesmo escriptas, pouco valem, vorque posteriormente se fazem leis ordina-
:rias, affectando-as. 

o SR. ALRERICo nE MoRAES: - Como fui feliz na minha interpellação ! 
O SR. AZEVEDO LIMA': - E' preferivel que tal se faça mediante lei in-

constitucional, a que a Constituição ·revogue todos os direitos. 
o SR. REGO BARROS: - Segundo o Sr. Nicanor Nascimento, atê o di-

reito escripto não vale cousa alguma, porque se cons troem sobre elle todas 
as doutrinas. 

O SR. AzEVEoo LIMA: - V. Ex. sabe que ninguem ainda homologou a 
dou t'rina do Sr. Nicanor Nascimento . 

O SR. REGO I3ARRos: - O Congresso homologou, porque está votando 
uma lei inconstitucional como a do inquilinato. 
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O Sn. Azm'lllno LIMA: - Então, V. lllx. ago1·a é sceptico? Devia vir ex-
pl!car porque o é ••• 

O SR. Ri.:ao BAHROS : - Hei de r esumir em decla racão de voto as razões 
que tiver. Nfio o faco agora da tribuna, porqu e sei que é excusado qua lquer 
esforço; nfio produz resultado, uma voz que cada um tem a s ua convicção. 

O SR. Az1m1m0 LlMA: - V. lllx. entüo é apostata do regimen. 
O Sn. Rm::o BAll ROS : - Já foi affirmado que a disc ussão pôde mudar 

opiniões, porém não muda os votos . 
O Sn. WmNCESLAo EsconAn: - V. Ex., com essa declaracão, classifica 

muito mal a Camara. 
O Sn. Awvrooo LnrA : - N unca ouvi dizer tanto, mesmo pela minoria, 

como S. Ex. está dizendo agora . 
O SR. REOO BA!'llloS: - Aliás, a minoria votou a lei elo inquilinato . .• 
O Sn. AI.BERICo DEJ MoRAES : - Nunca descri do patriotismo dos L'rasilei-

ros . El nõ.o me enganei, porque bastou uma interpellação á voz que clama-
va no deserto para que ella acudisse a trazer a luz do seu saber, que não 
podia fün· o apourac1o de minha intelligencia. (Não avvi.aclos geraes.) 

:Sr. Presidente, dizia eu, com o commentario ele Ruy Barbosa sobre o 
§ 1º do art. 72 : 

"O que este paragrapho contém constitue um dogma f undamen-
tal nos governos livres ." 

1 

"Dogma fundamental dos governos livres "; por conseguinte, o governo, 
o povo que permitte a dispe\'lsa dess.e dogma funda m ental não é um go-
verno livr e, não é um povo livre. 

iPros.igamos: 

"A organização pplitico-socia1, em que consiste o E stado t em 
por principal escopo a manutenção da liberda de, a tutela e garantia 
do direito, e com isso totalmente in compativel é o arbítrio da au-
torid::tde nas suas relações com o individuo. Esta tuio -se, pois, para 
limitar a acção desta para dar ensan chas ao liv"re exer cício do di-
reito, aquella s abia determinação. 

Guiq11e f acere ticet ni.si quicl jure prohibetitr. De modo que, ao 
individuo é r econhecido o direito de fazer tudo quanto a lei não tem 
prohil:iido, e nã o pôde elle ser obrigado senão ao que a lei lhe impõe." 

Dess'arte, Sr. Presidente, o Sr. H erculano de Freitas, promettendo uma 
discriminação melhor das gar a ntias tutelares do direito, isto é, das garan-
tias da nossa liberda de, uma limitação melhor no decreto de estado de sitio, 
vai mui to longe, pois que a iµateria do § 1º não constitue garantia, mas é 
a proclamacão solemne de um, direito que j á estava consagrado na Consti-
tuição do Imperio. 
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() SR. LJrQPOLDlNO Dl!l 01:.IVlm:ltA : - As \Jlrl0ll\',a;; á Canst!tuição transfor-
mam a Republica em governo absoluto. 

O SR. Ar,BERICo m~ MoRAEs : - Depois, passa S. Ex . a dize:ç que tambem 
podem ser suspensas as garantias contidas no § 3° - liberdade de cultos. 

Sr. Presidente, a lguem já pensou em attentar contra a liberdade de 
~ulto que se faz inter-muros e m igre jas? Por acaso, a Missa, o Santo Sa-
crificio, a elevação e consagração da hostia, pôde constituir perigo para o 
exercício calmo do poder temporal? 

O SR. AZEVEDO LIMA : - Nisso não pensaram os signatarios da tal emenda 
C'atholica. 

o SR. J'oAQUIM DE SALLES: - A tal "emenda catholica" tambem foi sub-
scripta pelo Sr. All:;erico ele Moraes . 

. O SR. ALP.ERICo DE MoRAES: - Aproveito a opportunidade para dizer a 
V. Ex. que subscrevi quantas emendas me ap1·esentaram, porque minha 
ass'.gnatura constitue um protesto contra a interpretação, a meu vêr errada, 
dada o anno passado ao art . 9·0 da Constituição, quando se tratou de pre-
parar o nosso Regimento especial. 

Penso, e já o disse, que a exigencia do numero de 53 proponentes é ca-
bível para 0 abalo inicial na estructura constitucional, na apresentação da 
primeira em<'nfü1 ela reforma, mas, vencida a idéa da reforma, qualquer emen-
da poderá ser apresentada com uma só assignatura. Aliás, é o que acon-
tecerá no Senado, que ao elaborar o seu Regimento, para o caso, tendo em 
vista o mesmo art. 90, permittio que um só ·Senador apresente emendas á 
proposta de reforma constitucional. 

Proseguindo, Sr. Presidente, diz o § ·8° do art. 72: 

"A todos é licito associarem-se e reunirem-se livremente e sem 
armas . " 

E sse é o direito. Agora, a garantia tutelar do direito: 

"não podendo intervir a autoridade senão pa.ra manter a ordem 
publica." 

Suspenso o § 80 todo, como pretende a reforma, suspende-se tambem o 
direito. 

O SR. AZEVEDO Ln1A: - Mas, a pratica já tinha suspendido tanto o di-
reito corno a garantia. 

O SR. ALBERrco DE MoRAES: - Não· <;tuero argume ntar com a pratica, por-
que, qu ando vier um governo como o senhor Herculano disse que virá, e no 
qual a lei será respeitada pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo 
Poder Judiciario, quando vier um governo nessas condições, terá de cumprir 
a Const ituição reiformainda •e não a reformada. 



622-

O SR. AZEVEDo LIMA: - Com o 'bom senso, o criterio e o 'respeito aos. 
mandam entos da Constituição, entraremos na ordem. 

O SR. AI-~Emco Dlil MoRAiilS: - Segundo a reforma proposta, o sitio sus-
pende ainda o 10° paragr~pho do artigo 72. 

· : .oi:'. 
'..; • 

Dlz este paragrapho: 

"Em tempo de paz, qualquer pôde entrar .no territorlo nacionat, 
ou delle sahi;r com sua fortuna e bens, como e quando lhe aprouver". 

Garantia desse direito. 

"independente de passaporte". 

Atê agora, a interpretação dos tres poderes da Republica dedarava que a 
restr!cção estava em exigir passaporte para os que entrassem .no paiz, para· 
os que delle qu ·;zessem sahir . E de ora em deante? Tal não succederá; sem 
pre· que o Governo entender, estabelece ndo o sitio, ninguem poderá sahir· 
com sua fortuna e bens, do territorio nacional. Parece atê que se pôde dar 
o sequestro. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Aincla quem tenha passaporte, não IPOderá sahlr. 
o SR. ADo!-PHo B ERGAMINI : - Nem sahir nem entrar. 
O SR . ALBEmco DTil MoRAES: - Não estou soph'.smando, Sr. J:>res1dente. Ou 

isto ê exacto, ou, então, não sei lêr. 
O SR. LIDoPoLDlNo DE OLIVEIRA: - V. Ex. está argumentando com ver-

dade. 
o SR. AZEVEDO LIMA: - E' muito judiciosa a analyse que V. Ex. faz. 
o SR. ALBEmco DTil MoRAES: - Passemos ao ~ 110, que tambem p6de ser 

suspenso pelo .estado de sitio nos termos da proposta de reforma : 

"A casa ê o asylo inviolavel do !nclividuo" . 

o SR. ADOLPHo BERGAMINI: - E' ·horrível! A inviolabilidade do dom!cl1io· 
ficar suspensa com o estado de sitio! 

o SR. AI.IlERJCo DE MoRAEs: - Vejamos a garantia <lesse doreito ou, me-
lt.or, o que não é, verdadelramentii, uma garantia e, sim, o esclarecimento do 
direito: 

" ... ni.nguem pôde ahi penetrar, de noite, sem consentimento do 
morador, si•não para acudir a victlmas de crimes, ou desastre.:1, nem 
de dia, s!não nos casos e pela fórma prescriptos na lei. ·n 

Ora., já vimos, ·ha pouco, que se suspende o art. 1°, suspendendo-se, por 
conseguinte; um direito. 
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Agora, isto é, o § 11 do art. 72, suspende-se, por comp1eto, a inviolabilida-
de do domicilio. 

Suspende-se tambem (pela emenda 74 da proposta da revisão o ~ 12 db · 
art. 72 da Constituição. 

Determina esse paragrapho: 

"Em qualquer assumpto é livre a maniifestação do -pensa::nento 
·pela imprensa ou pela tribuna" .•• 

Este é o direito. Vejamos a sua forma tutelar, a sua garantia : 

"... sem dependencia de censura, respondendo cada um pelos 
abusos que commetter, nos casus b pela fôrma. qut: b. iei deter-
minar". 

Fica, portanto, suspensa a livre manifestação do pensamento pela Im-
prensa e pela tribuna, de qualquer fórnia, porque se suspendem o direito e 
a garantia delle. 

Onde está, porém, o ponto mais interessant&, aquelie para o qua1 chamo 
a attenção da Gamara, a attenção dos representantes ela maioria, que t eem 
de votar, pois nós, ela minoria, contraria á reforma , não votaremos, é o se-
guinte: pela emenda 74, os paragraphos 13 E> 14 podem ser suspensos, mas 
Lão o pôde ser o ~ 16. 

Que r esult a de tudc. isto? 
Vejamos pa1-.i. torna!' mais clara a argumentaçfü:., o que diz o § 16 do 

art. 72: 

"Aos accusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com 
todos os recursos e meios essenciaes a ella, desde a nota de culpa 
entregue em 24 horas a o preso e assignada pela autoridade compe-
tente, com os nomes do accusador e das testemunhas." 

Este paragrapl10, salientemos bem, p ela proposta de refo rma, não pôde 
ger suspenso. E estou admittindo a existencia do habeas-corpus, para corrigir 
todas as violencias. 

Pelo paragrapho que li, todo aquelle que estiver preso por mais de 24 
horas tem o direito de exigir a nota de culpa, assignada pela autoridade· 
competente. A emenda 74 respeita esta parte . Susp ende, entretanto, o § 14. 
Leiamos esse paragrapho, para mostrar o absurdo da disposição .propo::;ta: 

"Ninguem poderá ser conservado em prisão sem culpa formada·• ... 

Isso se suspende, de modo que o individuo será preso e não se terá de 
formar a culpa, porque, para isso, existe o sitio concentrado nas mãos da 
autoridade e o poder quasi arbitrario de deter sem dar satisfação a nlnguem. 
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o SR. WENCEJSLÁO ESCOBAR: - Poder absolu to. 
O SR. AL.Bl!lRICo DE Mor.~Es : - Suspende-se essa garantia, mas, a o mesmo 

tempo, se assegura a nota de culpa dentro de 24 horas, porque o § 16 não 
soffre alteração durante o sitio. 

o SR. ADOLPHO BEROAMJNI: - E si não se der a nota de culpa? 
O SR. ALBERICo DEl MoRAEs : - Que succederá? 'Poder-se-ha pedir habeail-

rnrpusí' Mas o habeas-corpus está absolutamente suspenso .. . 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Aliás, esse adverbio está deslocado . 
O SR. ALRERrco DEl Mor.ills: - Esse adverbio cahiu aqui ·como por acaso. 

Quem ler a emenda 74 terá a impressão de que ella foi redigida deante de 
um general valoroso, quasi um despota, ·de espac'!a na mão. O constitucio-
nalista escrevia calmamente de accõrdo com a sua consciencia e as suas 
idêas. Ao chegar ahi, o generai baixou a espada e exlamou: "Não! Abso-
lutamente". (M uito be1n.) E cahiu esse adverbio de chofre em cima do 
habeas-corp11s, que nem o habeas-corpiis · poderá se salvar. (Riso.) 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Foi um golpe de força, feito a espada. 
O SR. ALBERrco DE MoRAES: - Nem o habeas-corpus se poude salvar . 

Fica elle su spenso absolutamente. 
Ora, o adverbio, como todos sabemos. modifica um verbo, um adjectivo ou 

outro adverbio. Aqui, embora a regra grammatical - e esta ·parte é <'!om 
v Sr. Azevedo Lima - .. . 

O SR. AzmVEDo LIMA: - Deilxei de alludir ao ponto, mas V. Ex. tem 
toda a razão . 

O ISR. AI,BERrco DE Mor<<\ES : ·- .. . n ão se collocou o adverbio junto '1.:i 
verbo, do adjectivo ou do adve11bio, mas veiu elle, deslocado, para junto do 
habea.s-corpus . (Riso.) 

Este "absolutamente" não é do illustre relator Sr. Herculano de Frni-
.,..as, .'! qualquer cousa de semelhante ao que se poderia passar nesta Camar:i 
quando estivesse um orarlor na tribuna e a lgu em exclamassse, em meio do 
tumnltfJ: "Absolut..<tmente", registrando o tachygrapho, por engano, o apart!l, 
·roma pertencendo ao orador... (Riso.l 

Não ê, Sr. Presidente, não pôde ser do professor de direito, do velho repu-
blicaiio, cujas tradições de liberalismo e de amor ao regimen e â grammatica 

todos nós admiramos, esta iialavra. O "absolutamente" que aqui está não 
~ de S . Ex. (Riso.) 

Não sei, Sr. Presidente, si o Sr. Joaquim de Salles, illustre membro da 
maioria, amigo a quem estimo e considero, pensa •que estou discutindo a 
refurma da Constituição, ou se entende que estou obstruindo. De<Jejava s·aber 
!sso de S. Ex. 

O ,sn. JOAQUIM DEl '8ALLES: - V. Ex. só offereceu uma razão gramma-
tical. . . 

O .SR. ALBERICo DEJ MoRAES: -- E é pena que a maioria não esteja aqui. 
O SR. ADoLPHo BEROAMINI: - Está chegando para votar a prorogação . 
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O SR. J'oAQUIM DEJ SALLES: - . . • e ponderarei que o "absolutamente·• -
ostá, pelo menos, perto do verbo habeas. (Riso.) 

O SR. AzEVEIDo LIMA: - Começa a entrar no recinto a reserva •.. 
o sn. ÁLRERICO DE MoRAES: - Bem percebo, 1Sr. Presidente, que a maioria 

çonfia nos nossos esforços. Nunca pretendi governar as maioriais, nem 
siquer. as minorias. 

O SR. JoAQUIM nrn SALLES: - E' muito difflcil governar as maiorias. 
O SR. ALBERICO DE MoRAES: - Nunca fui chefe: sempre fui soldaclo. 
Nunca me quiz revoltar contra os desejos das maiorias, porque a~>:e-

dlto, não posso deixar mesmo de acreditar que com ella deve 
~star a razão, que o patriotismo não é sentimento que s6 eu 
oultivo. Desta vez, porém, sinto que dentro de mim alguma cousa 
me diz que estou fallando pela maioria, que estou sendo l eaàer, pois a 
maioria não pôde querer que esta reforma constitucional passe. Elia não 
pôde resolver livremente em virtude da situação dolorosa de momento, de 
falta de Iibedade, por causa das injuncções politicas da successão presidendal 
na modificação de governo da União e do Estado de Minas, tudo 'sob a von-
tade inclomavel do Sr. Presidente ela Republica. 

A maioria ha de estimar que a minoria impeça patrloticamente a pas-
sagem da reforma. Com isto, a maioria vê que não perderá suas liberdades 
futuras. 

O SF\. A.zEVEDO LIMA: - ·Amanhã, os que 1hoje são maioria, podem ser 
minoria. 

O SR . .ALBERICO DE MoRAES : - Amanhã, na direcção dos destinos, que nã.o 
é nossa, quando o i!lustre actual Presidente da RepubJi.ca descer do alto 
posto que a nação 'lhe entr.egara, nivelando-se com os demais como simples 
cidadão, quem sabe si el!e , seus filhos .e todos nós não teremos necessi-
dade de recorrer aos remedios salutares consagrados na Constituição de 24 
de Fevereiro ? 

o SR. WENCElSLÁO ESCOBAR: - Essa é a grande verdade. 
O .SR. Ar.BEIUCo DE MoRAES: - E' por isto que digo que estou fallam1o 

em nome da maioria, convencido de que não estou offendendo nem contn1.-
riando a quem quer que seja. Olho para todos e não vejo no semblante· fíe 
qualquer dos collegas o menor aborrecimento por ver-me na tribuna com-
'bat0r.i-~o a reforma. Conhecemos quando estamos sendo desagradaveis a um 
auditorio. 

O SR. CESARio DE MEJLLo: - Vejo que agora a reforma está sendo ampla· 
mentt discutida. 

o Sn. AZEVEDO LIMA: - V. Ex. ,vae discutil-a tambem? 
O SR. ALBlilRICO DE MoRAEs: - Verifico que ninguem está agastado com-

migo. Não sou psychologo, mas os sorrisos que diviso fallam claramente. 
Ainda mais: ouvi aqui, no sabbado, uma phrase que já citei e é de um 

republicano historico, dos melhores oradores desta Casa. Dizia S. Ex.: ESSA 
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SITUAÇÃO DEl NÃO PODERMOS DISCUTIR a reforma da Constitu ição, troux<:i a 
todos nós um grande desgosto e um desinteresse completo pela solução desse 
problema. 

Por isto digo, Sr. Presidente, que estou com a maioria. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - Nós todos estamos neste caso. 
o SR. ALBERICO DE MoRAES: - Não tem razão o Sr . J'oaquim de Sa!le'3, 

quando vem affirmar que não discutimos aqui a reforma da Constituiçii'l, 
apenas nos referindo a questões do T riangulo Mineiro e outras cousas 
semelhantes. 

O SR. ADo!.PHo BERGAMINI : - A maioria é que ainda não veiu discutir. 
o SR. AzEVEDO LIMA: - "Ordes"; são "ordes". 
O SR. ALBERICO DE MoRAES: - Temos feito, é verdade, obstrucção, mas 

e.entro do Regimento que a maioria votou . Si estamos fazendo obstru cção â 
lei orçamentaria, é ainda porque estamos convencidos ... 

O Sn. AZEVEDO LIMA: - De que prestamos um serviço patriotico. 
O SR. ALBERrco DEl MoRAEs: - •.. de que prestamos grande serviço, 

â maioria e â Nação . Nesse proposito continuaremos e, quando lá fóra nos . 
encuntrarmos, ao terminar o nosso mandato e se repetir o dos outros, nós, os 
Deputa.dos da minoria de hoje, deveremos ser apontados como os salva-
iruardas dos direitos constitucionaes, que nos foram legados por aquel'.es 
c;ue, com o sangue e vida, inscreveram seus nomes na Historia, conquistan:io 
"ssas liberdades, que saberemob defender e que convidamos o povo a defon-
der tambem. 

Sr. Presidente, meu amor ~ Constituição tem feito que sempre me collo-
que ao lado do Governo que mantem a ordem. 

Agora, porém,_ deante despe attentado que se quer praticar contra a 
('onstituição, eu me alisto entre aquelles que estão promptos a fazer a des· 
crdem para manter a ordem constitucional. 

D P.sejaria que o povo se levantasse na defesa daquillo que não se lhe 
p óde tirar. Não podemos t rahir nosso mandato. faltando ao juramento que 
fizemos, ao lado de V. E:ic., Sr. Presidente, de bem cumprir a Constituic;iio 
e as le is da Republica. 

Mllntemos nossos compromissos. E' o que estamos fazendo e havemos 
de continuar a fazer. 

O SR. CESARIO DE MEL LO: -- V. Ex. quer convidar o povo a fazer a mas-
horca em nome da Constituição? 

O SR. ALBERICO DE ::\foRAES: - E' constitucional fazer a mashorca em 
nome da Constituição, assim r.omo o povo acudiu ao c.hamado de Benjamin 
Constant, assim como o povq attendeu ao appello de Deodoro da Fonseca, 
a 15 de novembro, para banir a monarchia. 

O povo tem o direito dA P.Xigir de nós.,. 
o SR. Az.EVEDO LIMA: - p direito, não: o dever. 
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o dever de exigir de nós a defesa das 

O SR. AooLPHo BEROAMINI: - O povo que não o faz é um povo suicida. 
O SR. ALBElllCo DE MoRAr.:s: - Entendemos que a reforma da Constitui-

ção não pôde ser tentada sob o estado de sitio. 
Imagine V. Ex., Sr. Presidente, que amanhã houvesse uma reunl:io, 

que todos os ooliticos do Districto, aqui poderiamas realizar, para protestar 
contra o Regimento que ahi está, contra a reforma da Constituição ou con-
tra a attitude do Congresso. Que aconteceria ao povo que acorresse a essa 
l'eunião? 

o Sn. AZEVEDO LIMA: - Seria acutilado. 
O SR. ALBERICO DE MoRAES: - Seriai:n presos os que a ella comparecessem. 
Assim, Sr. Presidente, na vigencia do estado de sitio não se póde fazer 

uma reforma de Constituição. Si o estado de sitio perdura em nome e PJr 
causa das garantias de que se deve cercar a autoridade, podemos fallar, n6s 
~ue temos immunidades, não o povo, ao ,qual não nos é dado transferir essas 
mesmas immunidades. 

O SR. CESARIO DE MElLLo: .,--- Si o povo se levantasse, como quer V. Ex . 
q ual seria a acção do Governo? 

O SR. AI.llERICo DE Mor.~ES: - V. Ex., que já foi chefe de Policia, devi; 
aaber essas cousas. 

O SR. CEsAmo DE M1JJLL0: - Uma meia duzia de reaccionarios teria o 
direito de se levantar contra o Governb, que V. Ex. accusa? 

O SR. ALBERICo DE MoRAES: - Não estou accusando o Governo. Estou 
aocusando o Congres:;o. O Sr. Presidente da Republica nenhuma resp•Jn-
sabi!idade tem agora. A responsa bilidade é toda nossa. A lei fundamental não 
tem sancção; não tem véto. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - A reforma que ahi está sahiu do Cattete. 
O SR. ALBE1;1co DE MuHAES: - O proprio J'udiciario é poder conslituido, 

e por isso não lhe seria licito talvez julgar dos erros da formaçi'\o constí· 
tucional. Mas, o povo, r es1xmdo ao nobre Deputado, tem agora o direito de ... 

o SR. AZEVEDO LIMA: - o direito não, o dever. 
O SR. ALBERICO DE MoRAEs: - •.. o dever de fazer a revolu~ão contra 

o Congresso Nacional, porque nós u surpamos os seus direitos; queremos anni· 
cluilar suas liberdades. Esta é a verdade . Somos os uni cos culpados. O 
nübre collega de bancada devia ter noção maior do que tem de todas esta':! 
ccusas, saber que é apenas um mandataria elo povo. A soberania reside no 
p : vo que nos delegou tem:;iorariamente a missão de defendei-o e represen-
tal-o. Elle não nos pó de revogar o mandato e sómente no fim do um periado 
.r;erto, teremos de lhe prestar contas. 

Quando, porém, um mandatario usurpa direitos do mandante e este não 
pôde sinão ao cabo de prazo determinado, revogar o mandato, tem o direito 
<le usar de outros meios. 
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E é o que se dá comnosco porque aos nossos compatricios estamos 
tirando aquillo que os nossos antepassados lhes legaram e nós não sabemos 
conservar - a liberdade. (Muito bem.) 

Allega-se, Sr. Presidente, que o Supremo Tribunal Federal tem se exce-
il!do na concessão de habeas-corpus. Em p.rimeiro Jogar presaríamos primar 
nessa allegação, em segundo Jogar deveríamos ver que mesmo errando em 
poucos habeas-corpus, tem o .Supremo Tribunal evitado innumeras revolu-
çi5es e tem impedido aos tyrannetes dos Estados o exercerem o arbítrio e a 
r.yrannia. 

Mas, Sr. Presidente, não teem razão os falsos amigos da liberdade. O 
Supremo Tribunal estabeleceu bases seguras para julgamento dos chamaios. 
t.;J.beas-corpus políticos; melhor que as minhas palavras dirão os illustres Mi-
nistros do Supremo, cujas opiniões eu passo a, resumir. 

Ouçamos Viveiros de Castro: 
"Mas os institutos jurídicos não são como os frades de pedra, sempre im-

mutaveis, apresentando os mesmos aspectos; ao contrario, evoluem, amplia1n 
11. sua acção, de accôrdo com as necessidades sociaes, sem desnaturar, coni-
t11do, o seu característico essencial. 

Assim p ensando, não hesitei em acompanhar a maioria do Supremo Tri-
bunal Federal, concedendo habeas-corpiis para garantir o direito ao exe!'-
dcio de uma funcção publica, desde que esse direito seja certo, liquido e 
lncontestavel, isto é, que se não lhe opponha duvida fundada , cuja proce-

Cencia ou improcedencia o julgado(· não possa verificar immediatamente, exi-
gindo, ao contrario, detido exame." 

Nesses casos, o que está em jogo é realmente o direito de locomoção, 
porquanto o direito ao exercicio da funcção publica é indiscutível, tratando-se 
apenas de remover o obstaculo material que impede o paciente de exercer 
o emprego. 

l!lxemplifiquemos: um 'Deputado ou Senador Federal, depois de reconhe0ido 
e empossado pela sua Camara, é impedido pela força pub!ica de exercer o 
Feu mandato, sob o pretexto de que o Governo não o considera legitima-
mente eleito. Um Ministro do Sqpremo Tribunal depois de ter sido a sua 
nomeação approvada pelo Senado e de ter prestado o compromisso legal e· 
tomado posse do seu cargo, é imµedido por ordem do Governo de penetrar-
no edificio do Tribunal, porque se allegà que elle não tem todos os requisi-
tos necessarios para tão alta investidura. 

Um vereador é privado do exerciCio do seu cargo. por um acto arbitra.~·!e>
do Presidente do Estado ou do Intendente Municipal, sem ter a Camara Mu-
nicipal decretado a perda do seu mandato. Em qualquer desses casos, o 
direito do paciente não pôde ser objecto de duvida., o constrangimento 
1llegal é manifesto, a .Justiça não pôde deixar de intervir para remove!' 
o obstaculo material que impede o exercício da funcção, fazendo assim 
cessar a violencia. 



-629 -

E o habeas-oorvus, desde .que a jurisprudencia limitou o emprego dos ln-
rerdictos possessorios, é o unico meio juridico efficaz, poriquanto a acção 
especial do art. 113, da lei n. 22>1, é muito demorada; e, além di!sso, poderia 
f1cár sem objecto, sl o G-overno não privasse o paciente dos seus vencimentos, 
se ·contentando em afastal-o do seu cargo, em um momento determinado . 

Foi . para acudir com um remedio juridico a situações tão revoltantes, 
que se tornou inclispensavel a concessão dos chamados habeas-corpus polit!-
r·os, expressão que mantenho apezar da critica do saud-oso Ministro Pedro 
J.,essa, porquanto, si •bem que todos os habeas-corpiis sejam judiciarias, é 
necessario distinguir os de natureza criminal, que liv.ram da p·risão, dos de 
natureza politica, que a sseguram o exercicio ele uma funcção publica. 

Esta extensão do habeas-corpus, aliás, não é um p.henomeno exclusiva-
mente brasileiro: em outras nações, cujas instituições são identicas ás nossas, 
e que teem os mesmos costumes políticos se manifesta a mesma tendenr.h 
para alarga r a esi}hera de acção do veliho instituto anglo-hespar1hol. 

Ouçamos o testemunho duplamente valioso de um magistrado e pro.fes-
sor de Direito da RepubHca A,r.gentina, o Dr. Clodomiro Zavalia, que escl'e·· 
veu o seguinte, na sua excellente obra - "Derecho Federal": 

"Un núcleo de personas 'que· ha .conseguido, con la àebida antl-
cipación que exige la ley, un permiso para efectuar una reunion pu-
blica, y que un momento antes de la hora · prefijada reci•be orden 
policial de no celebrar Ia reunión, no tiene u.n medio legal para ase-
gurar se respete el "dereCJho de reunion '", que la constitución con-
sagra? Porque, pudo muy bien la ley reglamentar e,;a garantia c-onsti-
tucional, mas no aniquilarla; puede en nom1bre de esa reglamenta-
ciõn la autoridac1 policial prohibir una reunion de [lersonas; 9ero 
deben poder estas tambiem tener expedito el camino del juz.gado para 
interponer un recurso de amparo de la libertad de reunión, ta:n 
digno. de proteccion como la Hbertad corporal. Debe ser la justich, 
quie'n resuelva en definitiva. •Solicitados los informes dei caso a Ja 
policia, instruindo el juez de las razo.nes que la determinaron a 
negar ·el permisso y convencido de que eram arbit•rar:ias, puede orde-
nair que Ja reunión sea permitUda. 

1S6lo ·procediend@ ·de esa manera puede deüirse que un pais P-stá 
.organizado en forma de poder asegurar el ejercicio de todos los derç-
chos consagrados en Ja constituclón." 

Forçada a oppôr um dlq·ue as arbitrariedades do Governo e seus agen-
tes, e a providenciar ,para que as garantias ·constitu:cionaes tenham uma exis-

tencia real, a magistratura argentina, não encontrando na legislação do seu 
paiz um instituto ident!co da injunction, empregado nos .Estados Unidos 
·sempre que a lei não estaibeleceu uma acção especial, já vae comprehen-
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dendo qu-:i a extensfLO do habeds-corpus é uma medida absolutamente necessa-
ria pai:a garantir as lfüerdades publicas, e ª"segurar Q direito individual,. 
quando não é possível r ecorrer aos meios judiciaes orfünarios. 

Entre nós, os chamados habeas-corvus políticos teem prestado rele va1~

tes serviços á causa publica, não só restabejecendo o direito violado, cerno 
principalmente porque é o receio da concessão desses habeas-corpus que 
cobibe os actos de prepotencia dos regulos estadoaes . 

A invasão dos outros Podere8 ipelo Judiciario, não é de fórma alguma 
um corollario da extensão do habeas-corpus, e sim erronea applicação de uma 
doutrina salutar a rasos que ella :,i;bsolutamente não abrange . 

Errare humanum est: por mais elevado que seja o seu espírito, e seja 
tr:discutida a sua integridade moral, o juiz nem semp.re pôde fugür á in:fluen·· 
eia do seu meio social, ás contingencias do .momento que Lhe perturbam a 
visão, levando-o a considear como certo, liquido e incontestavel um dire'ito 
cujo reconhecimento absolutamente não compete a o Poder Judiciario. 

Mas kes ou q'llatiro concessões ele habeas-corpus injustificadas não podem 
escurecer o grancle merito da jurisprudencia por tantos annos vencedora nc; 
Supremo Tribunal Federal. 

Da oP<inião de Viveiros de Castro, não diverge o !Ministro Guimarãe:3 
Natal, republicano, co.nstituinte de 89, figura de g rande destaque no mais· 
a.lt<1 Tribunal da Republica . 

Diz Guimarães Natal: 

"A eliminação do ooqeas-corvus - Mas na cauda é que està o 
veneno. A emenda 68 os manda substituir o actual artigo 80 pelo 
seguinte d ispositJivo : "!Poder-se-ha declarar eiu estado de sitio qua1. 
quer parte do· territorio nttcional, suspendendo~se aihi o habeas-corpH•, 
a:bsolutame.nte, "' as demais garantias constitucionaes especificada~ 

no decreto. " 

Imagine-se o perigo qa suspensão em absoluto do habeas-corpu.,, 
durante o estado de sitio 1 E~ta é a suspensão mesma, no que tol'a. 
á lôberdade, de todas ªE\ garantias. Nem ha que esp.edficar qu<:> 
outros direitos se suspenqem. Suspenso o habeas-corpus, não é ma.is 
'[}ossivel. ao jl'diciario fiscalizar a acção arbitraria elo executivo, par1'. 
corrigiil-a, remediando os aibusos de poder. Se com o habeas-é-orp1l.~ 

em vigor registram-se arbitrariedades inominaveis, á sombra do 
estada ele sitio, •calc:ule-se q '..l::tnclo tivermos varrido da nossa Consti-
tuição esse recurso, precisRmente na hora em .que ell e mais se impõe. " 

•Sr· Presidente , os particla1·ios cln, violencia, ao · arbítrio, do desrespeito á1' 
!iberclades do povo - precisavam se esconder por traz ele um homem de valor, 
r1e uma individualic1::i.d3 de notavel saber ju:·idico, para melhor manolwarem 
~ então começaram à espa.lhar o boàto que as emendas sobre o sitio e habeci.~ · 
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corpiis t iIJJham tido a iniciativa ou a collaiboração de um ministro do Su · 
? remo T r ibuna l . 

A principio não se dizia o nome desse ministro, depots o seu nome já era-
repetido, felizmente para elle e para nós defensores da Constituição de 24 
de Fevereiro, p oll'que permi ttiu !que o veneran do m inistro Edmundo lJins, cujo 
11ome pelo seu saber e indepenclencia nos ifazia vaci11ar solbre o aicerito de 
nossa attitucle contra a reforma ela Constituição, permittiu, repüo, q ue ess~ 

magistrado afastasse ![lara bem longe a paternidade de taes emendas. 

"Ve•ho republica no, coi:n serviços desin teressados na pro.pi1gandrt 
elas novas instituições p oliticas, sou e serei in capaz de propugnar pot-
n1edidas tendentes a golpear e estrangular as conquistas lihera·es r, 

j u rídicas em cujo goso se acha a Nação " 

diz () Sr. Ministro Edmundo Lins, contestando t er sido o autor das perigr) 
sas in n evações con stan tes ela proposta Herculano. 

"Gomo o minist1·0 Edniundo Lins encara a a1npliaçcio do "habeas-
corp1ts" - Em verdade, lembrando que a construcção juridica .lo·e. 
principies basices do nosso pacto fundamental é, em grande part e,. 
devida a Pedro Lessa, assim me expressei: 

"Bast:y um só exemplo : - a arrl!Pliação do habecis-corpus l't 

defesa ele .qua lquer direito l igado ao de livre .Jocomoção . 
O habeas- corp1i s - nieio, para a protecção de um direito esco110, 

c:iirto, liquido e incontestavel , ligado a o de ir e vir - é creação ex-
clusivamente sua . 

E ·a esta nova e überalissima hermeneutica do texto oo·nstitu· 
üiona't q ue de incaloulaveis beneficies não dev.i o BrasH? Objectar, 
se-á, como se tem í'·eito, que, desta. arte, Pedro Lessa, e com elle a 
maioria do 'l'rfüunal, usurparam a funcção legislativa. 

Em vão! 

Assim, muitais vezes, e com assenso una nlme - da grande Nação, 
o tem feito o nosso paradigma - a Suprema Côrte Norte Americana. 

Ubi jus ibi remediitm. Este principio •está na essencia do regi. 
men. 'Paira, portanto, acima elas leis escriptas, para supprir as omis-
sões de umas com o sUJbsidio de outra:s. E ' a lição do maior do~ 
nossos constitucionalistas vi vos e mortos . Com eHe, certo, está e 
sempre estará o espirita liberal do Brasil. 

Digam-no as victimas dos diversos governos re•puMicanos, omm-
potentes, sempre e qua:si semp•re preP.otentes, m.aximé nos dous p·ri-
meiros annos de periodo presidencial. " 
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Será pre ciso dizer mais alguma cousa para que no espirlto dos 
homens d e bom senso não paire a menor duvida quanto ã pater-
nidade que m e foi attr lbu!da ? 

Creio f lrm em ent<> que não ... 

Eis, .Sr. Pr.esldente, as opiniões de tres gi·andes mirristros do Supre-
mo Tribunal, as quaes eu de vo acc1·esc ental' as da maioria do mesmo Su-
premo . 

E' interessante, Sr. Presidente, fazer sentir que os incontidos pa.rti-
darlos das r estricções dos casos de habeas-corp1ts - talvez mais po1· 'ôUVi-
r"0Ill .Jlzer, do que por convicçã o - comparam a amplitude desse remedio 
constitucional ent re nós e entre os Estados Unidos da Am.e r ica do Norte. 

N5.o se lembram os que assim procedem que os tribunaes nesse paiz 
,,_... têm o poder de expedir certas or dens ou mandados (writs), para os 
casos em que nõs nos soccor·r emos do habeas· co1 yiis. 

O writ of mandamus, por exemplo, usado para forçar os funcciona-
rlos publicas ã. execução de uma obrigação legal. 

O W1'i.t of i.nfunotion que t em a fe ição de uma ordem temporaria ve-
dando uma parte de altera•r uma condição existente atê que o merito da 
ca usa s eja decidido, e para muitos .outros casos. 

Entre nõs, porém, a pressa, o desejo de attender a m·ensagem do Sr. 
Presidente da Repul:,Uca, na qual, 

1
s. Ex. traçou com rigor e de um modo 

cJJaro, os tramites e termos da r eforma - não permittiram lâ. Camara 
cuidar de outras medidas a.ssecuratorias dos direitos do 'Povo! 

E é o que se dã. comnosco porque aos nossos compatricios estamos ti-
rando aquillo que os nossos antepassados lhes legaram e nós nã o sabemos 
conservar - a liberdade. (M wii ' o bem.). N este capitulo de habeas- corpus, 
em relação á emenda n. 74, muito poderia e u ainda continua.r a dizer. 
Mas, vou abandonal-a , porque ha mais outros pontos a tratar. 

Vê-se, na urdidura de toda s as em·e:ndas, a ·preoccupação do momento . 
o SR . .ADOLPHO BERGAMINI: - ·Foi sómente o que predominou. A idéa 

foi mettida na cabeça do Sr. P residente da Republica pela missão b'ri-
tannica . 

O SR. CEJSARio DE MELI·o: - Nli.o apoiado . Essa util idéa fazia parte do 
programma de Governo de S . ·E:i;:, 

O Sn. ADoLPHo BERGAM.INI: - Não é exacto. Provei o contrario com a 
leitura do programma do Sr. A.rthur Bernardes e no qual S. Ex. dizia 
que não se a'Presentava ao eleito111do com idéas revi.sionistas. 

O SR. CEsARro DE MElLLo: - Nq manifesto de S. Ex . á Na ção foi aberto 
o c-.aso da reforma constitucional, ·o que não quer dizer que estivesse ·risca-
do do programma politico. 

O 1SR. ADoLPHO BERGAMINI: - O nobre collega n em conhece o program-
ma de governo do Sr. Arthur Bernardes, a quem tanto a poia . 
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.Se s. Ex. estivesse aqui ouvindo os debates ou lesse o Diario ão Con-
grellso, em vez de ce1Tar fileiras junto ao Sr . Presidente da Republica pe-
dindo perseguições pa•ra a zona suburbana não diria essa heresia. 

o SR. MBIDRICO DID M'oRAES: - Estou com a palavra, mas posso dar wn 
aparte ao illustre collega Sr. Cesario de Mello: sou amigo de S. Ex ... 

o SR. CJDSARIO DE MIDLLO: - Sirnto-me muito ·honrado •com 'ÍSSO. 
O 'SR . .A.I.BEJnrco DIU M'oRAEJS: - ... admiro-o, sei que é um homem J;·om, 

um amigo sincero e leal do Sr. Presidente da Republica. Não lhe quero 
ma1 por isso: está no seu direito de amar ou aborrecer, como quaLquer 
mortal. S. Ex. sabe como o ·estimo e considero. 

IP ois bem, devo dizer a S. 'Ex. que a reforma constitucional não é 
medida. privativa do Sr. Presidente da Republica, de modo ique S. Ex., vo-
tando a ifavor ou contra, não pôde conkariar o Chefe do Executivo. 

O SR. 'CESARio DID M.ELLo: - Mas foi sugge•rida pelo Governo, que a de-
sejav>a antes da sua posse. 

o SR. LEOPOLDINO DEl OLIVIDIRA: - RegJstre-se a declaração do Sr. Ca-
sario de Mello; foi suggericla pelo Sr . Presldente da Republi'ca. 

0 •SR. ADOLPHO BERGAMINI : Por isso é que o .Sr. Oesario de MeUo 
vai votar a favor. 

o SR. Ar.BERICO DEl MORAElS: - o ili ustre ·COllega Sr. Cesario de Mello 
declara que foi suggerida pelo Sr. Presidente da Re·publica. 

Acho que não deveria ser, mas adnrittamos que fosse . Contrariar a 
medida seriá acaso uma attitude condemna vel? ! Não. 

O SR. iPRESIDENTE: - !Peço ao orador a fineza de int.erromper por um mo-
mento as suas considera ções, porquanto se acha sobre a mesa um reque-
rimento que, sendo, por sua natureza, urgente, tem de ser submettido imme-
diatamente a votos. 

O SR. ALBERICo DE MoRAES : - Perfeitamente, ·sr . .Presidente, mas peço 
d. V. Ex. a fineza de me informar se, em se tratando, como supponho, do 
requerimento de prorogação da sessão, uma vez a:pprovado o mesmo, fi-
ei.rei ·com o direito de falla r durante o período de tal proroga ção. (Riso.) 

O Sr. Presidente: - V. Ex. poderá fallar unicamente até completar as 
t,uas horas a que tem direito. 

'Ü Sr. 1° •Secretario vai 1er o requerimento. 

O Sr. Baptista .Bittencourt (supplente, servin(Zo de io Secretario) procede 
â leitura do seguinte 

REQUERIMENTO 

:Requeiro prorogação da sessão ·Por duas horas, <Ja seja até 'ú.R vinte (20 • 
horas e um quarto. 

•Sala das Sessões, 14 c1e SetemJ;1·0 de 1·~2·5. ---- V1anna ão Cast'! /f;.. 
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O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o requerimento. 
Sm seguida é approvado o refe;ri<lo requerirn.ento do Sr . Via nna do 

-t;astello. 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela ord.em) requer a verificação da votação 
do .-equerimento de prorogação da sessão. 

Procedendo-se á veri.ficação de votação, reconhece-se terem votado a 
favor 39 Sr!.'. Deputados e contra 5; total, 44. 

O Sr. PI"esidente : - O requerimento do Sr . Vianna do Castello foi 
approvado e a sessão fica p•rorogada até ás 20 horas e 15 minutos . 

Continúa a 1' discussão conjunta da proposta de emendas e das em~m

.ctas da Constituição. 
Tem a palavra o Sr. Alberico de Moraes . 

O Sr. Alberico de l\'loraes (continiiando) : - Quero proseguir no m eu 
discurso, interrompido afim de ser votado o requerimento de prorogação 
da sessão, destpedindo-me da maioria, que está toda a .retirar-se . 

O •SR. AZEVEIDo LIMA: - El l:a. cumpria já seu dever . . . 
O SR. A.LBEJRICo DEl MoRA)llS : - Disse ha p.ouco que me par0üa estar 

sendo ouvido sem constrangimento . Agora ve jo Que fazia uma apreciação 
erronea . A maioria trata de r etirar-se .. . 

o .SR. A.DOLPH O BERGAMINI : -1 Está se 'retirand-0 . 
o SR. AZEVEDO LIMA: - Sorrfl-":eiramente. 
O ·SR. ALBERIOo DE MoRAJ;;S : - . . . porque hoje talvez haja alguma Con-

venção por ahi e o orador vai ficar sózinho. 
Os SRS. AZEVEDO iLLMA, ADOLPµ:o BEJRGAMINI ]J oU!l'ROS MEMBROS DA MI-

NORIA: Vai ficar comnosco. 
O SR. AI..nERico DE MoRAES : - Sai'ba, po.rém, a maior:ia que .continua-

remos a cumprir nosso d·ever, a Cl.jmprir o dever della, q ue se retira, po.r·que 
tem o que fazer; continuaremos deifend-endo a Constituição de •24 de :J_i'e-
verei·ro . 

Aconselho, até, a maioria a retirar-se. A sua ausencia nos deixa rnaior 
liberd'ade, 'Por i sso não nos aborrece . Sei que lbe é imp01·tuna a a<rgumen-
tação, a prorogação foi votada, e chegou a hora do jantar ... 

!Cumpriremos o nosso dever até Dezembro. Espero que, dentro do R e-
gimento, tenhamos ainda de consumir longas horas, discutindo as emen-
da.s, que, por felicidade ·nossa, são em numero de oitenta. .Se fosse uma 
só, a R epublica estar-ia perdida . :m .a facto é q ue .J:iastava a do habeas-cor-
piis, para •satisfazer os desejos da situação dominante . 

O Sn. CFJSARio DEl MELLo: - V . Ex . está ·no direito de discutiQ·, para 
abalar o voto ela maioria. 

O 1SR. AZE\'IEIDO LIMA: - O nohre collega póde ir para Santa Cruz, tran-
quillo, que nós defenderemos a honra do paiz. 
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O SR. AooLPHo BERGAMINI: - Pôde tomar seu expresso de 6,20. (Risos.) 
O SR. ALBElRICo DE MoRAEs: - Jiá cumprio seu dever , votando pel a pro-

rogação . 
O Sn. CESARio DE Mfil,Lo : - V. Ex. quer censurar a maioria, porque 

votou a pro·rogação com o proposito de ver a reforma am.plamente dis-
cutida . 

o SR. ALBElRICo DE MloP..AE.S: - V . Ex . votou a prorogação: é alli ! Mas, 
conto com V. Ex. m·esmo, com o e leitorado, com o povo de Santa Cruz, 
para, no .dia da eleição, fazer a revolução constitucional. 

1Continú-o, Sr . Presidente, no exame das emendas. 
Diz a emenda 75: "Na vige n cia do estado de sitio, os tribunaes não 

poderão conhecer dos actos praUcados, em virtude delle, pelo Poder Legis-
lativo ou Executivo. " 

Ser~a muito mais lfacil que o illustre autot· ela emenda incluísse na de 
n . 74 a possi-biliàade da sus,pensãio do § 22 elo art . 72, porque, aissim não 
seria precisa a emenda n. 7'5, sobre a qua l temos tanto f]Ue fallar, e talvez 
J'i.casse um pouco mais velado o proposito ele se acab-ar, de uma vez para 
.sem.pre, com as libeJrdades e .gru.-antials constitucJonaes. Era; suf!l'i-0.ienlte 
fosse d'ado, na :emenda n. 74, o pode.r do Congresso taml.em suspender· o 
§ 22, e estava al-Oançado o objectivo da reforma constit u-Oicnal ... 

Agora, 1Sr. Presidente, que direito t e m o Congresso Nacional, mante1~
do a theoria de A:ristoteles, consagTada de pois .por Montesqui u no ~eu ad-
miravel livro "O Espírito das Leis", •que dior{'ito tem o Congresso Nacional 
de furtar os seus actos, as suas leis, ao exame do outro Poder, instituido, 
organisado justamente para - permittam-me o francezismo - contrôl<w, 
servit- de contrapeso ao excesso dos demais poderes? O Congresso Nacional 
.an-oga-se com o direito de impedir que o Supremo Tribunal tome conhe-
cia:nento do proprio decreto do estado de sitio, que, embora sendo, como é, 
uma lei ordinaria, terá que esca,par ao exame daquella a lta Côrte de Jus-
tiça! 

Sr . Presidente, o decreto do estado de sitio, sendo acto do Poder EJoce-
cutivo, deve esta~· sujeito, na sua ap1>lieação, á apreciação do- Judiciario, 
e a lei do estado de siitio, votada pelo Congresso em virtude elas attribui-
ções que lhe confere a Constituição, tem que, farçosarnente, ser submetti-
da ao ·Criterio da suprema magistratura do paiz . Tirar do Supremo 'l.'ribu-
nal Federal o dever, o direiito de apreda.r as leis v.otaclas pelo Congresso, 
é a usurpação das attribuições ele um outro poder. 

'l.'orna-se opportuil'o lembrar ainda -"-ristoteles e Montesquieu: "quando 
se resume, num1a só asseml:iléa, ou num só individuo, o poder de fazer a 
lei, de executai-a e ele julgai-a, tem-se organizado a fórma legial do despo-
tismo"; de maneira que sul:>t·rahir lá inspecção do .Supremo Tribunal da 
Republica, ao seu julgam ento, os aotos do Congresso, as suas leis sobre 
a liberdade dos cidadãos, é e ntregar a Nação ao arbitrio, á violencia, ao 
despotismo do poder que entrará no lar, roubando-n os os filhos, clesres,pei-
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tando-nos a esposa, desse poder que, se passar a emenda que ahi estlá, 
tera. o direito de exigfa· de nós aquillo que a lei não nos o•briga a .fazer e 
mandar que façamos aquillo que elle quizer que se faça. (1l1uifü bem; 
apo·laclos da minor·ia.) 

Poderia mostrar, Sr. Presidente, o ·perigo que correm todos os fu\llc-
ci{)narios do .Paiz, que adquiTiram direitos de aiposentado·ria e que, amanhã, 
estarão expostos a J)erder todos esses mesmos di'reitos; poderia mostrar 
com'O a Camara e o Senado e o .Sup'l.·em-o Tr<ibunal Federal vão ficar su-
jeitos ao Poder Executivo, na organização de sua Secr-etaria, na nomeação 
dos seus funccionarios. 

Neste ponto, releva notm· que, conforme emenda proposta·, todos os 
actos que eram da sóberania da Camara, ou do Sena:do, em materia de sua 
organização interna, passa rã o a soffrer a interferencia do Poder Executivo ... 

-o SR. ADOL'.PHO BERGAM:INI : - Ahi é ·que o Sr. Deputado Joaquim de 
. Salles deve prestar attençã-o. 

O SR. ALBERICO DE ·MioRAES: - Ainda mais: quando a Gamara organizar 
a sua •Secretaria, o Senado terá de dtlzer sobre essa organização e vice-
ve.rsa. No caso de -diss1dio entre as Mesas c1as duas C<..sas do •Legislativo 
e emquanto não houve;r um entendimento entre ellas, o serviço ele suas 
Secretarias ficará paralysado. 

Ha ainda, Sr. 'P•residente, a ref.orma compulsaria dos velhos funccio-
nados a que se refere uma outra emenda, Lembro-me de que .pela cupula 
do Supremo Tribunal passaram <'\ous pres•identes envelhecidos, encanecidDs 
no serviço da Republica. Então se determine tambem o afastamento dos 
mag·istrados velhos dos seus altos postos, aposentando-se compulsoriamente. 

Podia dizer muita cousa sobre o assumpto, para mostrar o que vai de 
violencia e de alisurdo nas pretern;:ões reformistas da -Commissão. Não devo 
fazei-o. Reco1'.do-me, ,po·r.ém, - e o .Sr. Hercula.no de Freitas tambem deve 
estar lembrado - de que em 1901 quando se pretendeu, de accôrdo com 
dispositivo <la Constituição de S. Paulo, reformal-a, no seio da assembléa 
de então .Jevantou-se a voz do Deputado Frederico Abrantes, declaran<lo 
que o governo tinha questões fechacla;s, em materla de refrnrma constHu-
cional. Foi tão grande o abalo prp-cluzido pela declaraçáQ do De'Putado Fn;i-
derico Abrantes, que o Deputado Cerqueira Cesar se ergueu e apr-esentou 
moção as.signa<la por mais 17 corp,panheiros, dizendo que o Congresso não 
,poderia c.ontinua:r a fazer a reforma constitucional do Estado de São Paule; 
por.que o Poder Ex-ecutivo havia 1fechado questões no seio daquella a;s-
sembléa. 

A reforma, que estava em seg·,llnda discussão, ficou paralyzada, não pro~ 
seguio; e o -Sr. Herculano de Freitas, que era; naquella occasião, Rela;tor, 
como tambem o é hoje, conhecenqo a revolta tenaz <los seus comp·a:nherros 
de •representação, fez um discurso elogiando os tral:ialhos da Mesa, que era;,_ 
então, dirigida pelo Sr. Duarte dfl Azevedo. 
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Disse s. Ex. : "FOI Ml!lLHOR ASSIM, PORQUEl AS ElMElNDAS APRElSENTADAS TALVEZ. 
VIElSSEM PElIORAR o NOSSO ESTATUTO". A o qu e accrescentou o Sr. Conselhei-
ro D uarte de Azevedo : "DEUS ESCREVE o DIREI~'º POR LINHAS TORTAS". 

E eu digo, por minha vez: ainda espero em Deu s que o Sr. H erculano 
de Freitas venha fazer um <Jlogio á Mesa por h aver r etira do da discus!15.o 
essa reforma consti tuciona l, para a salvaçãió da Republica, .para a salvação· 
dais nossas liberdades ! (M u ito bem; miti to beni O orador é vivamente fe -
licitado.) . \ 

O Sr. Luiz Silveira : - Sr . P r esidente . F a zendo par te da m a ioria da 
Commissão dos 21, eleito que f ui, pela benevolen cia dos me us pares, como 
representante de Alagôa:;;, honra que s obremodo m e desvan ec€, julgo do 
m eu dever tra z<Jr a:o conhecimento da Ca m a ra as razões que m e lev ru-am• 
a diverg ir da s emenda s n s. 1, 2, 3, 4, 12, 26, 27, 31, 38 , 39, 40, 41, 42 , líl, 
57, 58, 59, 64, 71, 74 e 75 ... 

O SR. LEoPOLDINO DEl OLIVElIM : - V . E.x . podel''a dar-me uma infor-
mação? O voto de V. E x . foi publicado'? 

0 SR. LUIZ SILVEIRA: - .Foi. 

o SR. LEoPüLDINO DE OLIVEIRA : - Foi publicado no avulso ? 
o 'Sn. Luiz SILVEIRA: - Consta da acta, que foi p uVlicada em um a vulso 

que recebi, oonforme tive occasião de exhibir a o n obre Deputado Sr. Adolpho 
B~rgamini . 

o SR. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA : - V . Ex . recebeu um a vulso da acta? 
o .SR. LUIZ SILVEJIRA: - Receb>i. 
o SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVI:llRA : - Pois e u, não. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINr: - O avulso foi dis tribuído aos 21 m embrotl 

da Comm issão. •E sóm ente depois de recla maçfLo nossa , foi fe ita nova pu--
blicação d:o a vulso do pa recer, ·contendo o t ex to da a cta em questã:o . 

O SH. Lurz Sn,VErnA : - Julg o do m eu de ver, dizia , dar as razões pelas· 
quaes divergi dessas em endas, toda s constantes da proposta de r eforma. 
é. Constituiçã o da R eput Hca, assignando, com r estr icções , o parecer r espe -
ctivo, redigido brilha ntemente pelo Sr. Hercu lan o de F r ettas, n obre D epu-
tado p o'r S. Paulo e a quem , agora , rendo as homenagens que lhe são de-· 
vidas ,pelo seu saber , virtudes cívicas e superior t a lento. 

O SR. LEJoPoLDINo DEJ OLIVEIRA : - Nesse ponto, est a m os de a ccôrdo, a 
minoria t ambem reconh ece os dotes mor aes e intellectuaes do nobrn R e-· 
la tor . 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - O •S·r. A1berico de :vtor.aes acabou o seu 
dis curso invoca ndo essas qua li'dades do Sr . Hercu lan o de F reHas . 

O SR. Lurz SILVEIRA: - E ' de ver, e o devo accentua r, antes de tudo, 
não me p roponho, nem isto está na m edida de minhas forças , faze r u ma 
larga d.;ssertaçã.o so·bre o magn o prot'lema ora em d ebate n esta Casa. 
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o SR. LEOPOLDINO DB OLIVEIRA : - Aliás, Y . Ex. poderia fazei -o briJ.han-
lemente, tanto é o seu talento. 

o SR. LUIZ SILVEIRA: - Bondade de V . Ex. 
o SR. ADOLPHO BElHGAMINI: - E' justiça. 
O .SR. Luiz SILVEIRA : - Pretendo, apenas, explicar os m eus pontos de 

vi•sta, resalvando minha re spünsabi!lid.<tde na ace itação de clausulas á riüssa 
magna carta que, segundo penso, viriam não só enfeiaw a estructura do 
regiirnen implantado glol'iosamente no Brasil em 15 de Novembt'O, comõ. 
tambem attestariam que, ao envez da nüssa patente e voluçãü, estamos a 

. retrog·radar, '])Ond·o entraves âs su]'.}eriores conquistas que temos feito at•ra-
vez do tempo . 

O SR. L.EOPOLDINO r>E ÜLT\'EIRA : Se eu não tivesse profunda sympa-
thia pe~a individualidade de V. E.x ., te l-a-hia d'oravante, dada a sua at-
titude, que contiia.sta com ::>. de outras bancadas, as quaes não discu tem o 
proj.ecto de reforma constitucional. 

'O ·SR. ADoi iPH () BEl!:OAMINi: - O nobre orador está assumindo uma at-
titude que deve ser imitada po.r aquelles que assig naram com restricções 
e não vêm a µlenario esclarecei· quaes sejam essas re&t.r icções . 

O SR. Lurz SILVf>"IRA: - Não quero dizer, ,porém, Sr . P •residente , seja 
este o pro•posito dos •que a ceitaram as emendas que tm·pugnei. E valho-
me da opparunidade para declarar - e o faç;o com a maior sa tisfação -
em n em um só dos Srs. .De1~utados que tomaram parte na elaboração e 
discussão da proposta de ref.orDjla, loVri.g•uei intuitos subalter·nos, e sim , _ao 
contrario, muita elevação e patriotismo. 

Mas a questão em fó co - a mais importante de quantas têm agitado 
a nossa vida, <republicana - pela amplitude de sua natureza e pela di-
versidade de seus aspect,o-s, não podia deixar de provocar discordanc-ias , 
sejam as susoitaclas entre ·os mais dou tos, sejam a s partidas elos m enos 
esclarecidos e entre os quaes me encont r-o. 

O tSR. LE-oPoLDINo DEJ ÜLIVErnA : - V. Ex. ê ouvido üom profunda ad-
miração. (Apoiados.) 

0 SR. LUIZ ·SILVE!IlU : E' sabido que na relatividade da nossa vida 
planeta.ria, aprendem.os , erramos, acertamos ... 

Não concordando com as emendas que enumerei, caio, tal vez, em erro, 
mas, assevero á Camara, estou a gtindo segundo os dictames da minha for-
mação espiritual e da m inha orientação .politica, que tenho de m"m para 
mim, ser patriotica e ser repubacana. Dahi a minha conducta . 

.O que desejo .ê ver o Brasil cada vez mais unido, pela pratica exacit:a 
do Tegimen federativo, forte e gra nde, r es]'.}eitado pelas demais n ações e 
seiára magnifica de l iberdade, ele p r ogresso, de felicidade paTa todos os 
nossos con cidadãos . 

Não ipossuo, Sr. Presidente, e o lastimo deveras nesta hora de tão 
g.raves r esponsabilidades -para qs legisladores brasiJ.ekos, n em intelligen cia 
nem cultura bastan tes para o conveniente estudo elo assumpto em debate, 
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dec-0mpondo-o lJela a na lyse e recom1ponc10-o pela synthese,. como é mister. 
se faça na apreciação dos fa:ctos sociaes e .humanos , -e por que pudessP, 
senãü em um largo cyclo de luz desluml:;1·a:dora, a.o men-0s com methodo e 
clareza, definir perante V . Ex . e a Camara os meus sentl.m•entos de re-
p ublican-0 em face do m agno problema que ora agita· a alma nacional. 

Nestas condições, forçado a explicar a minha d<isco·r dan cla, 1>rocurarel 
ser o mais breve possivel, evitando, dest'arte, maior cansaço a.os q u e estão 
a soffrer o sacrificio de me escutar. (Nâo a1Joiait.Js .) 

A reforma da Constituição é uma a ntiga aspiração . O saudoso Ruy 
Barbosa, cycl-opica figura da vida brasileira - pelo genio incompa.ravel e 
pel-0 incompat·avel ·patriotismo - tinha a refürma como necessarla . 

o SR, LFJOPOLDINO DE OLIVEIRA : - V. Ex:' permitta a inda uma interru-
pção; acredita que se Ruy !Barbosa estivesse vivo aipohuia, e defende tia 
esse projecto de reforma consti tucional ? 

O SR. LUIZ SILVEIRA : - A continuação de meu discu~·so vai precisamen-
te responder aü aparte de V . Ex . 

O .SR. T,EoBoLDINo DE OLn'EIRA: - Yamos üU vil-o com mui to prazer e 
attenção . (A voiados.) 

o SR. LUIZ SILVEIRA : - · E agora que se pretende levaJ-a a effoito, como 
eu lamento, como lamentam todos os brasileiros, ü desapparec.imento da-
quel1e que devia ser, e que havia. de ser , incluct avelm en lle, o g uia sabi-0 e 
snprem·o dos nossos passos na d iffwil1.ma jornada que vamos em1Yrehender ... 

O SR. AzEVEIDO LIMA : - Apoiando -nos justamente na o-tira de Ruy Bar-
lbOS'a, invocand-0 sua memor i>i. é toda a sua acçãio, t emos combatido esta 
refoTina. 

O SR. LEoPoLDIN<> DE OLI\"EIRA: - O orador é o pdmeiro a reconhecer 
que o Brasil está. sem orientaqão desde a morte do saudoso brasileiro. 

O SR. L urz SILVEITRA : - Foi, sem duvida, uma grande cata.5tr0\phe parn. 
a nossa nacionalicla,de . 

Por·que a veI'dade, Sr . iJ?residente, e em que pese a época de displicencia 
irnlitica que ha annos vamos atravessando, victrmas, como outros povos, de 
malsão individualismo, não ha como disfarçar a ca1>ital importancia que 
tem, para to-dos nós, a relforma da magna carta da RepUJb'lica. 

Revisionista embora, sinto a gnuvissima responsaibil idaide que vae pesar 
sobre os actuaes leg>isladores •brasileiros . O problema não tem, absolutamen-
te, a facilidade com que a1.guns o encaram . 

E se como revisionista me não oppon:ho á medida, tremo, como legislador, 
e:nóbora dos m ais obscuros, deante da grancleZA.'l ela obra em que vamos cot-
laborar. 

Quanto mais estudo a Constituição, mais me admdro da maravilhosa ar-
cbitectura do seu conjuncto. IE111feixam -se nas suas cla usulas princi!paes, as 
mais bellas conquistas do h omem através do tem~)O e do espaço . 
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O SR. AooLPHO BERGAMINI: - E , no emtanto, o sr . Presidente da Repu· 
bllca dhama os seus autores de ideologos, sonihadores. 

O SR. LEOPOLDINO DE OLIVElIRA: - Comparem-se esses días com os que 
vão passando ... Como era differente aquelle tempo! 

O .SR. LUIZ SILVEJIP.A: - Os nobres collegas da minoria, talvez, porque 
não con'heçam bem o Sr. presidente da R epublica, por isso mesmo emittem 
juizus menos justos a respeito de S. Ex. 

O SR. ADOLHO BElRGAMINI: - E' exactamente p orque o ·conheço bem, QJUe 
emitto as minhas opiniões. 

O SR. LUIZ •SILVEIRA: - Meditando sobre os .princípios alli coordenados, 
somos obrigados a sentir a elevada mentalidade dos ,que traçaram os delinea-
mentos basilares do estatuto republicano de 24 de fevereiro. 

Que 'homens, e que época, teve o Brasi'J nos memoraveis dias dos tra-
balhos constitucionaes! ... 

Cham::l!do, 1sr. presidente, na qualidade de Zeadel' da ba ncada alagoana, 
para tomar parte no est:udo do ante-projecto, abserrvei, por vezes, em meio 
das controvei·sias levantadas, :que quando não -era .possivel um accõrdo entre 
os impugnadores mais competentes, ficava resolvido manter-se o arU.go como 
estava na Constituição. 

Pois, então, era tão s rubia a magna carta, que decorridos , tantos a nn os 
após a sua elaboração, se tinha! como a melhor solu ção, .para vardas questões 
e doutrinas, a conservação de taes ou q uaes dos seus artigos?! 

De facto é assim me smo . :E deixem escapar aqui, nesta hora, um brado 
de minha consciencia: - Nem um s6 dos males que teem afüligido o regí-
men repubJ.icano - e teem siqo muitos - •pôde, com justiça, ser attribuido 
á Constituição de 24 de .fevereiro. 

O •SR. LEJOPOLDINO DEJ ÜLIVEI\lA : - E' qu e n ã o tem sido cumprida. Os ma-
les veem das interpretações política s de occasião. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Interpret ações capciosas. 
O ·SR. PIRES DO Rrn: - Que males? O mal da revolta? O mal das cartas 

falsa s? 

o •SR. ADOLPHO BERGAMINI: - o ataique ás liberdades pu;blicas. 
O SR. AzEJVEJDo LMA: - A' soberania do 'Estado. 
O ·SR. PIRES Do RIO : - O mal inicial d'oram as cartas falsas; depois des-

tas, a revolução. 

O SR. AzEvEoo LIMA: - ./!.. fraude n os recon:hecimentos de poderes; a 
pl'essão sobre o e'leitorado ... 

O SR. PIREJs Do RIO: - V. Ex . foi muito bem reconhecido; o sr. Lqo-
poldino ·de Oliveira tambem. 

O SR. LUIZ SILVEIRA: E.lsses males são or.iundos dos nossos erros! 
Fosse a Constituição cum'Prida á risca e praticado verazmente o regi-



-641-

men qiue ella consubsta ncia e, politicamente, a nação brasileira seria uma 
das mais felizes. 

o SR LEJOPOLDINO DE OLIVEIRA: - cresce a minha admiração por V. Ex., 
que assim, desassombradamente defende seus princípios . 

.O SR. LUIZ SILVEIRA: - os no11sos erros não teem conta, é preciso dizer 
com o devido desassam:bro, e, ao contrario do que se a;pregõa, são esses 
erros, e não a Constituição, que torna.rn os poderes da Republica desestima-
dos da opinião nacional. 

Não é justo, por&m, pretender-se corrigir os el'ros dos mesmos .poderes, 
!faça-se a devida justiça ao espirita que norteia os prwositos da reforma, 
creanc1o-se, a meu ver, verdadeiros a bsurdos constitucionaes, que afinal de 
contas nada ad·eantam, porique antes carecemos ·de educação politica, de 
educação civica, de educação moral, de reforma radical de costumes, porque 
só assim as leis serão honestamente cum.pridas pelos governantes e pelos 
governa dos. (Muito bmn) . 

O SR. PIRES Do Rro : - Não ·basta dizer que é aibsurdo, Cumpt'e definir o 
que é aibsut·do, sem o que, temos de interrom.pel-o. Fico com receio de 
a·poiar a,dljectivos. 

O 1SR. LE0PDLD1No DE OLIVEIRA: - Mas, o nobre orador enumerou as emen-
das contra as quaes se manifesta. 

O !SR. I.m1z ·SILVEIRA: - O nobre collega, Deputado por IS. Paulo, no des-
dobrar do meu ·discurso, t erá resposta á sua justa o'bservação. 

O >SR. .ADoLPHo BERGAMINI: - V. Ex. é o primeiro representante da 
maioria que discute a reforma na hora regimental. 

O ·SR. Luiz ·SILVEIRA: - Princípios liberaes jámais fizeram mal a nenhum 
povo. 

A licçã o dos factos nos ensina que as nações de instituições livres são 
as q;ue ·mais prosperam e progri.dem. 

Não se infira, porém, sr. presidente, de minhas palavras, impugnação 
geral á ·proposta da !reforma. As emendas são em num·ero ·de 76 e divergi, 
apenas, de :2•1 . E convém accentuar q_·ue si esta somma é assim elevada 
é em virtude da re1ação que lha entre algumas emendas que não acceitei. 
Rejeitaida uma, ou umas, tinha tambem que r ejeitar outra, ou outras. 

'.Mas, a meu ver, a 'J>roposta é um excellente trabalho de observaç,'í.o, 
corporificando aLgumas boas mefü.das. 

No de·bate deste assum pto - e outros membros da maioria já o fizeram 
- T\ão é lfõra de termo q·ue eu trate das reuniões 1havidas no Cattete e 
bem assim da que teve lagar na residencia do i!lustrado Relator do parecer, 
e nas quaes tive a 'honra de tomar parte, na qualidade de leaàer da bancada 
alagoana e de me1nbro da Commissão !Especial dos ~11. 

Inician<lo os trabalhos, devo ·patentear, o ·sr. Arthur Bernardes declarou, 
preliminarmente, que desejava ouvir a opinião dos seus amigos presentes 
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a respeito das emenda s ã. Constituiçã o, accrescentando que teria o maximo 
p~·azer em q•ue, todos u sassem da m a iol' franqueza na sustentação dos seus 
respectivos pontos de vist a . 

O SR. PIREJS Do RIO : - Ohamo a attenção da mino"ia para o 1rnnto que 
V . Ex. está feri ndo. 

o SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEI RA : - A inc1'a fllUamJ.o o :St'. Presidente da Re-
·;JUiJlica estivesse anim a do desses bons propositos, a s ua interve nção contra-
ria o dispositivo constitucional. 

O SR. PIRES DO RIO: - O 01·a,dor responderá a V . Ex. 
O 1SR. ADoLPHo BERGAMINI : - A intervenção do Presidente foi indebita. 

E pel'm.itto-me pe rg untar ao honrado ora<lor : •quem é o .sr .. Arthur Bel'-
riardes? 

o SR. LUIZ !SILVEIRA: - El' o presidente da Republica. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Estou satisfeito. 
O .SR. L UIZ 1S1LVEIRA: - E o Presi dente da Republica não pôde reunir, 

particularmente, a l.g·uns dos seus amigos para trocar idéas sobre este ou 
aquelle assumpto? 

O SR. A.DOLPHO BEP.GAMINI: - E' sem•p.re Presidente da Republica, dentro 
de Palacio. F ôra, não direi , •porque elle não sahe. _lão se pôde di ssimular . 
t ratou-se de assumpto de natui·eza pub'lica . 

O SR . .PrnEs DO RIO : - O fresidente da Republica cumpriu um dever de · 
,patrioti~mo, a que n ão podia '.fugir . 

O SR . .ADOLPHO BEJROAMINI: - Já o r elator cautelosamente dizia no seu 
parecer: "o 1Sr. Arthu r Bernardes "; n1as não se supprime a condição de Pre-
sidente da Republica . 

O 1SR. Lurz SILVEIRA: - Dizia eu , ,sr. Prestdente, as reuniões do Cattete' 
não tiveram nen11um caracter o:fif'icial nem r~imental . .. 

O SP. PIRES Do RIO : - O Presidente da !Republica cum•pria o seu dever. 
O SR. ADoLPHo BIDRoAMINT: Faltando á a,:fifirmação foi ta na sua plata-

forma de Governo. 
O :SR. LEJOPOLDINO DEJ OLIVIDJRA : - Onde S . E x . se declarava anti-revisio-

nista. 

O SR. LUIZ SILVEm.A : - O mesmo tambem succed'eu na re união havida 
na residencia do nobre Deputado, Sr . Herculano de Freitas . Posso dar o 
meu testemunho de que todos os m eus illustres collegas que compareceram 
ás citadas reuniões agiram com a ma is ampla liberdade de acção ... 

O SP.. PmEJs no RIO : - Qhamo tamibem a attenção dos illustres inern1bros 
da minol'ia para esta adifirrnativa . 

'Ü SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - •São p a;Ja,vras . N ã o ,pôde ser exacto, por-
q ue quem contrariasse o iPTesi<lente da 'Republica, receberia a rpunição im-
media ta. 

0 Sn. NOG UEIRA PENIDO: - 0 Sr . Vicente Pil'agi'be apresentou pro.postas, 
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impugnou emendas, tend:o d'eito o mes·mo o nobre orador, bem ccn.no eu, e 
aifinal, quel' o sr. Piragi'be, 1quer o Sr . Ll,liz 1Silv€ira, quel· o apart€ante, não .. 
assignaram a l)l'oposta da re<!'orma; tiveram a maxin1a Ji•berdade . 

O SR. ADO'LPHo B BRGAMINI : ·- Mas as emendlas p r incipaes, de cuja vota-
ção fazia .questão o Sr. Pl'esid€nte da Repu'blica, €Stão no pl'Ojecto . 

O ·SR. Prnms Do Rrn: - Apezar da :ferocidade ·é!os inimigos do 1sr. Ar-
t h ru.· Bernardes, S . .Ex. já ·está sendo conihecido, admirado, estimado e ve-
neraclo pelo paiz inte iro. 

o SR . ADOLPHO BElRClAMINI : Ond€? !São .palavra<; . 
o 'SR. LITIOPOLDlNO DE OLIVJ'lIRA : - o 1Sr ' Presid€nte da Republica está di-

vorciado inteiram€n te da oPinião nacional . No seu ·p r oprio Estado S. Ex . 
não tem meia du zia •de amigos . 

O •SR.. LUIZ •SILVEIRA : - Proc'lamaJVa, com toda razão, 1Sl' . pr€sidente, q ue-
os collegas 1qiue compareceran1 .ás cita,das reuniões a,giram con1 ·a meis am-
pla bber dade àe acção e semr>re com ar>razimento, quer do eminente 1Sr. Ar-
t hur Bemardes, q uer ·do no<bre relator do ,parecer . Nem um só ·se sentiu co-
agido ao levantar qualq u er o'bjecção . As tlheses ,foram largament e discu tidas, . 
s endo a lgumas emendas suppl'imi·das e outras modid'icadas . 

O .SR. N oGUElIRA iPEJNIDo: - V . Ex . agiu com toda a liberdade, impugnan· 
do .galhardamente as emendas a que se red'eriu. 

O SR. Lurn SILVHIRA: - Agrad·eço o honroso air>arte de V . Ex . 
o SR. ADoLPHo BRHGAMINI : - Vejamos o q u e acontecerá a A!a;goas . 
o S R. LUIZ iSILV;;JIRA: - V . Ex . verá que nada succed'.erá. 
O SR. AJDOLPHO BEJHGAJ\HNI : - 1Esl)€1'em os o J'esultado . 
O SR. Luiz SIL\<ElIRA : - Não sendo possivel, Sr. P1·esidenLe,_ dada s algu · 

mas di've!1gencias, um .accôl'do geral, essas <liivergencias constam da acta e 
das assignatwras elo parecer da respectiva Co:mmissào . 

Devo deelai·ar, a .bem da ve11dade, q ua l o meu modo de agir a proposito 
da prop;sta de r eforma da .Constituição da Republica: s u stentei, cond'orme 
testemunJha ·o meu nobre callega \Sl'. Nog·ueira Peni·do com a maior fra,n -
q u eza, a miniha opinião perante o .sr. P residente ·da Rep<uhlica, a quem de-
clarei fra ncamente, como é do meu lfeitio, as minlhas r estricções. 

O SR LEOPOLDINO DE OL!VErnA : - Recoruhece1nos essa virtude de. V. Ex. 

O 1SR . Luiz SILVEIRA : - Pois bem: apezar disso, creio não ter diesmere-
cido da estima do •Sr. A l'tih ur Bel':J.a!'·des, e fui eleito, o que muito me desva-
nece e honra, r>ara fazer .paxte ·c1a Com-missão dos 211 . 

O 18R . AnoLPHo BEJRGAMINI: - Di>cidiu-o o criterio dos leciders. 
O SR. LmoPOLDINO DI!l OLIVEIRA: - V . Ex. po·d€ria accrescentar: na re-

união da commissão elos ·2:1 , {Deputado houve que ·de clairou tilllha restr!cções . 
a fazer, mas não a s lfazja e se comp1l'omettia a não discutil -as para não em-
baraçar aibso1'utaimente as pretenções do Go1Verno. 

o <SH. LUIZ SILV'EIRA: - 1E ' uma opinião pessoal. 
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o SR. LEOPOLDINO DE 0LTV1il.!HA : - Outro não d'ez restricções por disci-
plina intellectual, segundo declarou. 

O ·SR. LUIZ SILVEIRA: - O humilde orador fez reslricções, declaradamente, 
e, no emtanto, foi eleito para a Commissão dos 12'1. Tambem, apezar de 
.catholico, impugnei as emendas de •plenario chamadas reHgiosas. 

Em questões de doutrina a nmxima liberda:de. 
o SR. LEoPoLDINO DEl OLIVEIRA : - Assim c!Rveriam pié.nsar os demais COJ-

legas de V. Ex. 
O SR. Lurz -S1LVEJIRA: - •Si não pensam, a culpa não é min'ha. 

o SR. .ADoLPHo BIDRGAMINI: - Todos pensam. O .sr. Rego Barros disse 
muito ·bem: ".Os discursos podem mudar as opiniões, mas não mudam os 

votos." 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEllR..~: - Estou certo .CJJue a maioria da propria 

bancada de São Paulo está de accôrdo com a minoria quando esta combate 
a re;forma. 

o SR. PIRES DO Rio: - .A,bsolutamente. Está de accôrdo com o leaàer, 
que é uma autoridade incontrastavel em materia de 'direito constitucional. 

o SR. LEOPOLDJNO DE OLIVEIRA: - Terrho essa i·mpressã.o . Aciho que a 
'bancada não .p6de estar de accôrdo ci:Jm o .projecto. 

O SR. PRESIDENTE: - Attenção. Está. com a palavra o Sr. Luiz Sil\reil'a. 

O SR. Lurz •SILVEIRA : - Sr! Presidente, os rupartes me inter.romperam 
quando patenteava .que não sendo possivel, dadas algumas accentuadas di-
-vergencias, um accôrdo geral, essas divergencias constam da acta e do pa-
recer da resrtectiva Ccnnmissão. 

Tem havido, pois, a maior li·berdade de acção . Dos leaders e dos mem-
bros da C'omrnissão dos 21, dis~;entiram diversos, agindo todos segundo . os 
seus pontos de vista . 

Vou agora, se os n obres collegas me permittirem, occupar-me, embora 
per.f'unctoriamente, ·das emendas da proposta de reforma que não mereceram 
minha acquiescencia. Antes um simples depoimento, do que uma critica 
doutrinaria sobre taes emendas. 

Impugnei as ref131·entes aos E stados, porque, em conjuncto, vejo nellas 
permanente ameaça á autonomia dos mesmos. Dessa autonomia - vezes 
sem conta offendida pela União - só vantagens tem advnido á Republica. 
engrandecida, justamente, pelo progresso e desenvolvimento dos Estados. 

O art. 6° da Constituição, motivo de varios cond'lictos, convenho, deve 
ser esclarecido, mas não modi.ficado da maneira por que o foi na proposta 
de reforma. 

o SR. LEOPOLDINO DEl ÓLIVElIRA: - Pl'incipalmente quando V. Ex. con-
frontar essa emenda com outras relativas ao estado de sitio e habeas-corpus . 

O SR, Anor,PHO BERGAMINI: -- E a competencia privativa de intervir. 
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o tSR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V . Ex . deve se lembrar que a minoria 
já. discordou no caso da insolVabilidade. 

O SR. L UIZ 'SILVEIRA: - O:bservei isso mesmo. 
A segunda parte da emenda n. 3 - ·que teve o intuito de •pôr entraves 

aos aibusos attinentes aos emprestimos externos - a lém do absurdo q!Ue 
e ncerra, Chega a ser deprimente para os Estados, e, consequentemente, pa ra 
o pai.z . .. 

Todos sabem que a m6r p-a rte dos emprestimos exteirnos !feitos pelos 
Estaidos teem atrapalhações e embaraços creados pela inopia dos respectivos 
govern os e esperteza dos intermediarios . 

O SR. PIRES DO RIO: - :S. Ex. es1lá justi<l'icando a reforma. 
o SR . AzEVEDo LIMA: - Está impugn ando; V . Ex. espere pela conclusã0 

do orador. 
O SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA: - O orador está apontando os males . 
O SR. PrnEs Do ·RIO: - Por causa desses factos é que se faz a reforma 

da Constituição. 
:O 1SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Pergunt aria ao nobre Deputado por São 

Paulo si o seu Estado incide nesses males. 
O SR. ·PmEs Do Rio: - Desde que não commetta os m a les, não. 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI : - O remedio para isso é prom over a respon-

s aibi'lidade dos culpados e não reformar a Constituição. 
O .SR. Luiz :SILVEIRA: - De accôrdo com a emenda n. 3, si se veri!ficar 

a intervenção - segundo o mão e commum emprego do vocabulo - isto é, 
contra o governador ou presi·dente do Esta do, espiará. este uma culipa que 
não é delle, porque praticada por outrem e, o que ma is é, a ntes d:a vigencia 
do novo parag .. 4° do art. 6° da Constituição, ficando, consequentemente, a 
cargo da União uma divida - em muitos casos avultad.issima - e que não 
era, juridicamente, de sua responsabilidade . 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - :Muito bem. 
O 1SR. PIRES Do RIO: - A União tem uma responsaibilidade que é e:Dfectiva. 
O ·SR. NOGUEIRA PEJNIDO: - Sim, porque quem responde por esses com-

promissos é a União e os que n ã o são promiptamente resolvidos por meios 
-diplomaticos, o são pe'los canlhões das naves estra ngeiras. 

o SR. LUIZ ;SILVEIRA: - Não ha exemplo disso. 
o SR. NOGUEIRA PENIDO: - Ha exemplos, pois não. 
O SR. PIRES DO RIO: - A reforma ainda neste pont o é moralizadora . 
O SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Si houvesse a effectiva responsabilidade . 

não haveria desses maloes. 
O SR. A7.EVEDo 1,IMA: - Basta que a Constituição prescrev a que os Esta-

-dos não têm direito de '1evaintar erop.restimos exte.rnos sem o endosso na 
União. 

O SR. PIRES Do Rrn: - VV . EExs. não deixam o orador fallar. 
o Sr.. LEOPOLDINO DE ÜLIVEIP.A: - Si ha abusos é porque não ha punição. 
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O SR. A.zENEDo LIMA: - ·Bastava prohiJbir os emipres'timos externos sem 
o endosso da União. 

O SR. Luiz SILVEIRA: - Peço aos nobres coi!egas que .não me dêm tantos 
a partes, afim de {!ue eu possa proseguir. E' preferivel que ,cada um venha 
discutir da tribuna os seus pontos de vista e não façam discursos paralcelos 
ao meu. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: Náo tenho a intenção de interromper 
o orador. O seu discurso é mTiito brilhante; desperta esses commentarios &. 
margem. 

10 .S~ AZEVEDO LIMA: - !Mesmo 1porque nós não 1podE.1mos mais fallar. 
O SR. LulZ SILVEIRA: - Aceitando a emenda do :plenario sob o n. 3, é 

claro não podia deixar de rejeitar a emenda n . 12 da p,roposta da reforrna. 
O numero de deputados, na proporção da população dos Estados, é um"! 

questão já muito debatida. Não me propanho a explanai-a. Basta-m~ pa· 
teutear que essa ·.proporção - creando uma grande desproporção na repre-
sentação dos ·Estados, tem IJJ'l'OVocado uma situação de dntoleravel disparida .. 
de entre os mesmos - em face da União, Quando rpe,rante .esta só ha uma 
categoria de Estados. 

o SR. LEOPOLDINO DEJ OLIVEIRA: - Como é que V. Ex. entende que se PO·· 
derá attenuar E'SSe grand\) ma:l? 

O SR. PIRES Do Rro: - Vamos ouvir o orador. 
O SR. LUIZ SILVEIRA: - Sustentei no estudo do ante-·prujeoto a conveni-

encia, senão de lguala1· a repre'sentaçao do>t Estaclo8, ~milform~ foi objecto 
de mem.oravel discurso elo '8'rl. :mr:>itacio Pessoa na Constituinte, agora, porém, 
im.p-ossivel, ao menos se estabelE!cesse uma proporção decrescente, para que 
não houvessem bancadas demasi<vdamente grandes ao lado de outras demasia-
damente pequenas. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Neste .ponto V . Ex. está de accordo. 
com o .Sr. Castro Nunes, que esfu dou o assumpto em seu livro Jornada Re. 
visionista. 

o SR. AZEVEDO LIMA: - 1E creio ·que tam.'bem 1com V. Ex. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Mas, V. Ex. ha de ·convir commigü 

que si Minas e S . Paulo não concordarem, os pequenos Estados nada obte-
rão neste sentido. E V. Ex. suppõe mesmo que 8. Paulo <; Minás cE1derão· 
nease terreno? 

O SR. LUIZ SrLVEIIM.: - Não sei. Não costumo p rejulgar . 
o SR. AzENEIDo LIMA: - P-0,sso agora, apoiado pelo .Sr. Pires do Rio,. 

afflrmar que S. Paulo quer augp11entar sua repn'Sentação de aic-cordo com o. 
ultimo recenseamento. 

O SR. PmES Do R10: - E de aocordo coro o .:pensamento da Constituição .. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - E Minas não quer, por.qu:e ·S. Paulo teve. maior· 

desenvolvimento em sua populaçq.o; a differença na representação diminutria 
o prestigio ;po!itico de Minas . 
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O Sn. PIRES Do RIO: - Faço justiça ao patriotismo dos mineiros, quo 
querem uma reforma justa, sem pontos de vista regionalistas. 

O Sn. LUIZ SILVEIRA: - Augmentadi..,, c011.(; vae ..ier, pela proporção d.; 
suas resp€1ctivas populações, a represen:tação dos grandes Esta,dos, nada 
mais justo do que a medida constante da emenda alludida. E ssa medida , de 
justissima excepção, jlá fôra adoptada no antigo artigo 2•8 da Constituição, 
fixando em quatro o numero min'imo dos Deputados para os Estados de 
menor pop.ulação. 

A emenda n. 26, creando a administração ·dos territor1os, é uma novi-
dade perigosa á autonomia dos .Estados. LDe accordo com outros principias do 
nosso estatuto, tal cr·eação é aiberrativ:... A divisão .politka da Republica tra-
ta de Estados e do Distrioto Federal. A existencia inconstitucional do 
Teri·itorio do Accre, que de .ha muáto já devia ter sido regulai'izada, não jus-
tifica, diante da divisão po1it!ca do Brasil, a em€'nda n. 26. 

Em 192·3. apresentei um projecto estabelecendo que em Se tembro de 1926 
devia o Congresso Nacional decretar a incor.po.ração do .AJcn1, como Estado 
autonomo, á Federação Brasileira. Esse projecto, como muitos outros, nãc. 
teve andamento. 

Liquide a União a sua pendencia c om o Estado ·do Amazonas, e, estou 
certo, nenhum embaraço será creado á autonomi«. do Aore, tão ardentemente 
desejada pelos valorosos brasileiros que o habitaru, que pelas difd'.icuidades 
que venceram, engrandecendo ainda mais a nossa Patria, com raro he-
roismo, ·lá vivem esquE•cidos, COfI1lO premio a seus esforços, sem fü,reitos po-
liticos e por vezes em situação vexatoria.. 

Porque essa medida tão fóra dos moldes do nosso regimen? 
Não lhe descUJbro vantagens . O puro :federalismo é o que convém {I 

indole da nossa gente, á extensão e ae aspecto geographico do nosso paiz. 
Dispenso-me de explicar a minha div.ergenCid a emenda. n , 27, por ser 

a mesma ·corrielata ás; quatro primeiras já estudadas. 
Vedadas as •chamadas caudas orçamenta.rias e oreado 0 'uéto pareia;!, a. 

emenda n. 31, a meu ver, a lém à.e attenlar contra as p:rei·ogativt:ts do Podei 
Legislativo é •uma superfetação até incongruente. 

Aceitaria as emelldas ns. 38 a 4.t, se vies&:m co.n. e seu co11sentane ... 
oorollario, a suppressão elo cargo de Vice-iPr.esidente da Republica. Altera-
se a tradição constituciona•, sem va:ntagern a i.guina paia. ;,, Naçãú, torn;;tndo-
se apenas ainda mais decorativa a figura de Vdce-Presidente da Republi.-ca. 

O SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEJIRA: - Isto serviria aipenas .para resO'lver pro-
blemas da politica, como agora se fez. EriJ. preciso contentar o Sr. MeHo 
Vianna, e se collocou o Sr. Mehlo Vianna na ohapa pr€1Side11cial. 

O SR. PIRES Do Rrn: - O argum~to de V. Ex. tem cairacter profunda-
men ~e ppssoa.I . 

O SR. ADoLPHO BElRGAMINI: - A emenda é pessoal . Nasceu d<;t lembrança. 
q'..l.e o Sr. Arthur Bernardes gua;rda das diiffi~ul.dad'i!~ surgi.das na apresenta-
ção de sua ca11d!idrutura. quanto ao Vice-IPresidente. 
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O SR. AzEYEDo LIMA : - E' um argumento aà ho1nincni. 
O SR. LUIZ SILVEIRA: - O Sr. Arth ur Berna:rdes é um espirita supe1ior, 

infenso, ,portant<:>, a interesses pessoae~ 
O SR. AnoúPHo BERGAMINI: - Deploro que os factos não provem isto. 
O Sn. L UIZ SILVEIRA : - Ha de passar á Historia ('Orno um grande Pre-

sidente . 

O SR. AzlilVEDo LIMA: - .Jiá está consagrado come. super -homem, se não 
na Historia, no almanack, pelo menos ... 

O SR. L urz SILVEIRA : - Asseverei, não ha muito, em discurso aqui pro-
ferido, que o homem tem a independencia que quer. Mas não t em a im,par-
cialidade que deseja . E' o caso dos meus nobres collegas da minoria . 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI : - Não apoiado . 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Somos imparciaE'~ . Defendemo;; o bem 

publico. 

O Sn. L uiz SILVEIRA : - E' qualidade rarissimá., senão i~ossivel, por-
que, ·para se estudar os homen s e as cousae., fürmando JUizc, exa ct<.. alén. 
de grande compett?ncia, o que :r<econh eço em todos os meas collegas que me 
aparteiam ... 

O ·SR . .ADoúPHO BERGAMINI: - Quanto a mim, muito aigr'adeclido . 
O •SR. LUIZ SILVN.rRA: - . .. é necessaria, justamente, aquella outra qua-

lidade que, difficHmente, se encontra no homem: a imparcialida de 
O SR. LEOPOúDINo DEJ OLIVIDRA: -

1
Discutimos aqu1 corr. a maior seren i-

dade. Apontamos factos. 

o SR. AooLPHO BERGAMINI: - E os crirti-camos. 
O SR. LEJOPOL!JINO DE OLIVEIRA : - CµJ.tuamos a v erdade e fazen1os a nossa 

crítica, sem paixõe2, desinteressadam"nte. 
O SR. Lurz SILVEIRA: - Não fossem os nobres c.ollegas, como todos os 

homE•ns, impulsio.nados pe'.os sentirn1entos de sympathia e .preven ção ... 
Divirjo igualmente das emendas ni;. 51 e 1.)7 po;.· se1·em tambem corre-

latas a outras attentatorias á autonomia dos E stados e já antes exami-
nadas . 

Quan to á em enda n. 58, m andando supprimir o art. 64 da Consti tuição, 
deixei de a<:eital-a porque a julgo uni com"]l'lemento da em enda n . 26, que 
tambem não teve a minha aoquiescen cia . 

Batendo-me pela autonomia dos Estados, na vratica do puro federa-
lism0, bato-me, igualmente, pela autonomia. ãos municipios. Uma é consen-
tanea da outra . 

O 'SR. ADor.r-Ho BElRGAllUNr: - Não .comprehen do autonomia municipal 
sem a eleição do Ccmse~ho e do P.refeito. 

O SR. Lurn Sn.VEJIRA : - Sou dos qµe peni1am que o ehete do executivo 
municípal, m esmo das capitaes, deve ser eleito . (M1iito beni). Não se enqu;,,-
dra., a m eu ver, n o esp-irito da Constitu!çã0, a execpção já adoptada eT.n 

al guns Estadüs . A emenda n. 59, creapdo ;regimens especiaes paira taes 01i 
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q'Uaes condiçõE'S de munidpios, põe na mão dos governadores de Estados ~ 
autcmom!a municipal. (Muito bem). 

Não encontro nenhuma vantagem na emenaa n. 71, s u.bstituindo o ar-
tigo 74 dá Constituição. A livre faculdade da demissão dos funccionarios pu-
blicas é uma porta aberta a ,passiveis att<mtaàos . E ' verdade que a emenda 
em: aipreço respeita "os direitos adquiridos e· a espectativa legal dos func-
cionairios em exercicio na da ta da prom'U'lgação desta lei" . 

Qual a razão, pois, da innovação para os futuros :f.unccio·narioll? 
A llega-si> que ha 1rnm•;ro eiroessívo de e1r.p1·e.satlus e que os ha faltosos 

no cumprimento dos seus deveres . 
. No .primeiro caso a cu '•pa n ã o é do funcclonalismo .putlic:o, que não 

crêa em.pregos ; no segundo caso - r>ro.fundame·ute hum.ano - · bem exallh-
nadas as cousas, se verificará ainda qu~ a impunldade dos ditos faltoso:i 
t a mbem n ã o é de responsabiliãade do funccionalismo . 

A 1egi.slação que temos a respeHo ê e:i,:,ceHen1.b A actual sltu~çào do 
funccionalismo publico é uma conquista ào Direito . Nã o procuremos vollar 
a os terr;pos das dem!ssõe:11 eYLL mns'la, das !amo:sa::; óerz uba;l>;,s . 

Não dou, n em podia dar, em face dos principias que profe sso, o m.eu 
apo1o â.s emer.fütl3 ne. 64, 74 <.. 75, restringente!! do habeas-eorpu~. 

O limite do meu discurso m e não permitte estudar, á margem das re-
teriàas emen das, a vastissimz doutr!ni.. cl.easo í11svitutG E' a E«.la evol uçii.o em 
nosso paiz . 

. E depois, que luz poderiam traz.er a o debrute as minhas kagilim~ 
.proposições? 

0 Sn. LEOPOLD!NQ DEJ Ü LIVJ!l!RA : 

b r i:lho a u debate. ( il.potaãos> . 
V. Ex. bem muito ta lento para dar 

O SR. Lurz SILVF.IRA : - Nenhuma, de certo. Assim, bastam poucas pa-
lavra~. 

Não des~on:heçn os aousos p1-atic ados na Repubiica, a sombra do insti-
1uto do h a beas-corpus. Mas que remedia 'IJ'rompto e salutarissimo não tem sido 
em mHhares de e:asos ? (M"iiito bem). 

Devemos preferir, sem duvida, os excessos das conquistas liberaes, sem -
pre faoois de corrigir aos excessos do despotismo . Não devemos esque· 
cer que, máo gra.do a nossa civilização e o nosso regime n, a. presidencia 
da Hepublica Cl a ·presiden cia dos Estados, podem ser occupa das ;mr homens 
de mãos instinctos . 

E não deixerno,s para &.q'llella é.poca, porventura possível, dentro dos en-
slna·mE•ntos da Historia, a lem'brança de que jámais dev emos esquecer a 
prev.!sã o do!< dias de: amanhã - o verse, e reverso da m edalha da vida hu-
mana ..• 

tPenso, 8-r. Presidente, com o que &cabo de dizer, ter explicaido conve-
nientemE!n.te a minha ·com'Lucta definindo francamente a attltude que tenho 
mantido em fa.~ dd. proposta da r eforma da Constit'Uição . 

O SR. LEOPOL!lIN O DE OLIVEIRA: - Di-scorreu brifüantemente . (A.poiaàos). 
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O SR. Lm:z SILVEIRA: - Sou victim.a, talvez, do meu incorrigível li-
beralismo. . . (!111.iito bem; mui to bem . O orador é vivamente cwmprimentaão) . 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela oràe?n) · - Sr . Presidente, não só o de-
eoro desta a.ssemb1éa, como ainda o seu Regimento interno mandam qu e, 
quando está funccionando a Camara, a sua Mesa esteJa composta . 

Em um assumpto da relevancia do que esta.mos discuti!'ldc. não posso 
compre'heI!der come se nos depM"a esse asp!':{;tacu:io contristador; além da 
deserção dos m embros da maiOTia, estar a Mesa inteiramente desprovida dos 
rspectivos Secretarios, presidindo os nossos t:rabaJhos a-penas V. Ex. 

Prevejo que V. Ex. se encontr e na impossibilidade de attender a essa 
<' Yigencia e vou mandar á :Mesa o seguinte requerimento: 

"'Requeiro que, em virtude de não estar composta a Mesa, se levante a 
sessão, a bem do decoro da Camara". 

Era o que tirrha a dizer. (M1iito bem.; '1n?Lito bem). 

O Sr. Presidente: - Em rz:;po.;(u. à :iu g!;<.:stão de V. Ex., devo dizér 
que, embora seja a -primeira -vez que tenho a honra de fazer p·arte de uma 
legislatura neste. Casa, se!lllj)re tenho visto a Mesa, incl'llsive, ultimamente, 
quando se aclha em ordem do dia a •·e forma da. Constituição. occupada, ' J íi'• -

nas por um de seus mem·bros. 
O SR. ADOLPHO B1mGAMINI: - Nãb 'ha praxe contra o Regimento. 
O 'SR. PRESillEJNTE : - Acredito que interpreto o pensamento dos demais 

eollegas de Mesa, em·bora ausentes , continuando a sessão, tal como até agora. 
O SR . A::>oLPHo BERGAMINI : - Insisto no meu requerimento . 
O :SR. 1PRIDSJDI1!l'IT.E: - Nã.o h a numero para a votação desse requerimento. 

cuj a a.pprova ção importaria no adiamento da disC'Ussão. Fica, portanto. 
prejudica do. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI : .....:.... P eço a palavra jpela ordem. 
O 'SR. ADoLPHo BERGAMINr: - Tepho outra questão de ordem a propôr. 
O SR. PRESIDENTF:: - A V . Ex. não p.osso mais dar a palavra pela 

ordem. 
o SR. LEOPOLD'1NO DE OLIVEIRA: - iF!eço a palav.ra pela ordem. 
O SR. PREsIDENTEJ: - Tem a pajavro. pela ordem o Sr. Leopoldino de 

Oliveira. 

O Sr. Leopo!dino de Oliveira (pela 01·dem): - Sabe V. Ex., Sr. Presi-
dente, que está em discussão nada menos do .que o projecto de reforma. 
constitucional. Não se trata de um fl.SSUmp·to de somenos impo.rtancia, que 
deva ser encarado pela representa,ção nacional com essa displicencia que se 
nota em .todos ou em quasi toCLos os '.pep.utados da maioria dflsta Cas~. 

:Não estamos legislando para nós ou -pa.ra a gecação .que vive este mo-
m ent o da nossa politi~a. Elaboramos leis para os tempos porvindouros. A 
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Constituição é um grande edifício, não construido para moradia nossa, mas 
para a'brigo dos ique vierem depois de nós. 

Nãio oomprehendo a lingurugem dos odenta'dores da mai-0ria .do Con-
gresso quando, a todo -0 momento, 1'aJiam no seu Uberailismo e <fazem decla-
rações pat:·a accentuar a toJ.erancia d-0s q ue dominam n os postos .de Governo. 
Não entendo SS. EEx. que, desmentindo suas pa,Iavra, 'Promovem, .por 
todos os meios, a marc'ha de :projecto de re•forma da Constituição, ataba-
J1hoadamente, com essa. pressa, q·ue tomo a aiberdade de ·quali.fi.car de crimi-
nosa, rasgando, m1uitas vezes, a propria lei qlle estaibe'1ece norinas .para d.is-
.cussão e 'Votação do proijecto de revisão. 

O 1SR. Aoor,pHo BER.GAMINI: - A maioria não se pôde sobo:-epor á vontaide 
de ningu em ; se•não, imponho tambem a minha vontade. 

'Ü tSR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: -· o que deve predominar ê o iRegim e nto 
éa 'Casa. 

V. Ex . , Sr. J>res.idente, ainda ha 1pouco, respondendo á questão de ordem 
levantada pelo 1Sr. Adolph-o Bergamini, disse . .. 

O HR. .A.noLPHO BooaAMINI: - Qulz aipplicar o jus imperii. 
O tSH. LE<JPOLDINO DE ÜLIVElIRA: - ... q ue, embo•ra novo nesta Casa, sabe 

qu e 1é de praxe serem as s0essões presididas apenas por um m embro da Mesa. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não .ha praxe contra a lei. 
O •SR. LEOJ'OLDINO DE OLIVElIRA: - R esponde u o meu nobr e collega de op-

poslção .q.u a não ha 'lJt'axe 'contra a le.i. 
O !SR. AZl!lVEDO LIMA: - ·E ·desgraçada a situação .ao Presidente que tem 

d e invocar a praxe, não sa'b0ndo reso'1ver a •questão den tr-0 do Regimento. 
o SR. AnOLPHO BRRGAMIN1: - AUás, dentro do 'Regimento, ·ha solução 

para o caso . 
O 1SR. AZEVEJDO LIMA: - Eu vou ensinar á 1Mesa da Camara dos Se nho-

r es D eputados co.mo terá de resolver o caso. 
O SR. LEOPOLDINO DE ÜLJVEIRA: - Não pôde a sessão continuar }}orque, 

para tanto, é necessario que a Mesa esteja· constituida de aC!côrdo com o 
Regimento, ( apoiados ela m ino.ria) rufim de iq\ie 1ha:ja · ordem no recinto, 
-orientaçãio nos tra ba lhos, observancia .das ·disposições 1lega es, q.ue ·nós mes-
mos v otám os pa ra r es•peitar e exactamente cumprir . 

o !SR. PRESIDEJNTEJ : - V. Ex. «'.!Já Hcença.? 
o SR, LEOPOLDINO DEJ ÜLIVElIRA: - V . Ex. não nos pôde interrompe.r . 

Ainda não te'rmi•nei a exposiçã-0 da questão de o.rdem. Ainda não disse o 
que queria. 

O .SR. A ZEJVEIDO LIMA: - Tambem vou faze.r uso da palav·r a . 
O .SR. LooPOLDINO DE OLIVEIRA: - V. Ex . , Sr. Presidente , tenlha •pa-

ciencia, mas a.inda não declarei quail a mirnha oq uestão 'de ot·dem. 
O SR. PREJSIDENTE: - Quiz, apenas, attender :préviamente á observação 

d e V. Ex. 
·' O ISR. ADOLPHO BERGAMrNr: - Eu desejo ou vir o orador .-
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O SR. PRESIDENTE : - Desde 1que VV . EEx . não permittem . . . 
o ISR. LEXJPOLDINO DE OLIVElIRA: - V . . E x. perdõe-me: não sou eu quem 

não o permltte. 1Dependesse de mtm, Sr. ·'Presidente, e V. Ex. poderia 
interromper-me. 

Mas •é que eu quero levantar uma questão de ordem e -0 Regimento é 
um embaraço opposto a V. ·Ex . e á vontade do illust re leaàer da. maioria, 
que está inS']}irando a V. .Ex. medidas de truculenc.ia contra a Ca.mrura. 

O SR. BA!PTISTA LusA!lDO : - Apoiado! E' isso mesmo! 
O 1SR. LEloPOLíDINO DE OLIVEIRA: - Ainda 1ha pouco o illustre leader da 

maioria aipresentava um requeriimento ;pedindo a prorogação da hora, para 
que se apresse o encerramento da discussão do •projecto de reforma. A mi-
noria. assistia á enscenação, vendo no recinto, ao contrario das sessões. 
anteriores, numero avultado de DeP'Utados que aqui vieram apenas ·para 
votar essa 'P"rorogação. 

O 1Sn. ADOLPHO BERGA.JIHNI: - 'Com.nareceram todos é. "bo.ra determinada~ 
horas. 

O 1Sn. LEOPOLDrNo D'EJ 'OL;VElIRA: - A minoria se confo·l'IIHJU com a situa-
ção, apoiada em disposições do Regimento. 

Agora, a minoria, de accôrdo com esta mesm.a ~ei 1que deve orientar 
nossos t .rabalihos, vem ·reclamar a sua exacta observa~cia, PB.l'x que não 
prosi·ga assim a ·disc.ussão de um

1 
assum.pto de tanta monta., m erece.dor de 

;preoccu<pação m ais carinhosa daq'l\eJoles que aqui ;representam o Governo da 
R epubl'.ica do Bras il, si.mp;Je~rmente. 

O .SR. ADOL·PHO 1BFJRGAM1Nr : - Muito bem! 
O •SR. VrANNA DO i0ASTEJLLO: - ·!Nós, da maioria, representamos, tão bem 

quanto V. Ex., a sciberania porm1ar. 
O ·SR. LEOPOLDINO DEJ OLIVEIRA: - V. Ex . •póde desejar ser um represen-

tante da soberania nacional; mas o que estou vendo, é que a m aioria na 
Camara zomba dessa soberania, collocando os caprichos dos mandões da 
hora presente acim a d os verdadeiros intet'esses da Nação Bra.silei.ra. 

O SR. AooLPHO BERGAMINI: - Muito ibem ! 
O ISn. LEXJPOLiDINO DEJ OLIVEJIRA: - !Essa maioria 1que V . 'Ex. orienta, que 

V . Ex. -condluz man1"amente ::.to sabôr dos podE-rosos do momento, essa maio-
ria está desr espeitando todas a s leis e p•retende, a golipes de iforça, esmagar 
aiquelles que têm a co·ragem e a independencie. de assumir attitudes cGmo 
as que a minoria t em tido nesta 'Casa, em face do pro:jecto . 

O SR. AnoLPHO BFJRGAMrnr: - ·Miuito ibem ! 

O .Sn. LEoPoLDINo DE OLIVElIPJA: - Queremos qu e a discussão prosiga em 
ordem, de accÕ<'do com a lei. 

o !SR. VrANNA DO CASTE!LLO : - Ta l qua.I como nós. 
O .SR. [.,EOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não pretendem . os opposid-0nistas da 

Camara, seniio esc'larecer as varial'j emendas do projecto, afim de q.ue ftque 
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nos Annaes da Constituinte Revisora, p.ara consolo e alegria do historiador 
:t'uturo e das ger<:.,ç;ões que nos hão de succeder ... 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI : - E para .a. prop.ria dignidade da 'Camara. 
o SR. LFJOPOLDINO DE OLHEIRA: - . ' .o siognail ele que alguem, neste mo-

mento, protestou , bradou, contra o despotismo i.mp:!anta'Clo nas regiões do 
Governo. 

O >SR. ADOLPHO BERGAMINr: - E tambem para evitar que esta Casa seja 
mal julgada . 

o •SR. LOOPOLDINO DE OLIVEIRA: - •Mas, Sr. Presidente, a minoria se tem 
esse proposito p acifico, não acceita, sem r8sistencia, quaiiquer indebita e 
illegal pressão que se queira exer cer contra ella . 

P ara isto, estamos resolvidos ã. ·rea;cção que os acontecimentos nos indi-
carem. (Avoiados dos membros da minoria). 

O SR. AZlilVEDO LIMA: - Estamos dispostos até a actos de desespero . 
o 1SR. 'LEJOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V . Ex. estã. vendo {)Orno a minoria 

vem para aqui, obrigada a tal por actos da maioria, discu tir longamente o 
projecto até nos dias dest.i nados a o repouso •de cada um de nós, nos dias 
reserva dos ao lfuncci-onalismo da Cam ar a para ... 

O SR. PREJSIDEN'l'E: - Acllvirto o nobre dermtado que está findo o tempo 
de que V . Ex. podia dispôr. 

O SR. LEJCJPOLDINO DEl OLIVEIRA : - . .. esse descanso tão necessario a todos 
que trabaJ1ha.m e cumpr:em bem o seu dever. 

Sr. Presidente, de accôrdo com o iRegimento não 0póde proseguir a 
Camara em sessão. n este momento. (M1ato beni; muit o bem. o oraclor é 
cv1rnprim entaclo ) . 

O Sr. Azevedo Lima (vela ordem) : - Sr . Presidente, quando o h onrado 
Deputado Sr. Aclolph o Bergll!mini, req'l!ereu a V. \Ex. a su sp-ensão ela sessão 
S . Ex. o fez ein obediencia aos t er.mos do Regimento Interno da Camara 
elos .Dep utados pon1ue se não achava organizada, de accôrdo com as dispo-
sições do § 3°, do artigo JJ.7, do R egimento, a Mesa que V. Ex., Sr. Presi-
<lente, preside. 

Assistimos mesmo, na resposta de V. Ex. , ã. allusão a comparuheiros 
de Mesa, quando V. •Ex. se aclhava só e desertas estavam as demais ca-
deiras. 

Não estav a , portanto, muquelle momento, organiziacla r egim entaLmente 
a Mesa da Ca.mara. Foi sómente .depois que se ·fez aqui a reclamRção pelo 
or.gão elo 1Sr . Adolop1ho Bergarriini, que foram busca.dos em depenclencias da 
Casa os dous uni'cos representantes da ma.iüria que a ssistem aos tra.ba;lhos 
da discussão em torno da reforma constitucional. Nem assim estão aind•J 
completas as exigencias·do Regimento, para o qual a Me!'ia se compõe de 
um presidente e qJUatro secreta.rios . 
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O .SR. ALBlilRlco DE MoRAES: - No emtanto, a Mesa está agora a se or-
gani.zJar. 

O SR. AzEvEDo LIMA: - !Não sei por que, Sr. IPresMiente, não .presta 
a uxilio á 'Mesa o 1Sr. Vianna do Castello, sentando-se aihi ao lado da cadeira, 
onde se acha o Sr. Luiz tSilveira, para que se aw·pro:idme do nume.ro legal, 
a somma •dos secretairios. 

Vou lêr, 1Sr. Presidente, os termos do § 3°, do airt. 117, do .capitulo 
"•Mesa": 

"IO presidente conrvidará a qua1quer Deputado .para substituir os secre-
tarios, na d'ai1ta aocidentail dos respectivos supplentes." 

Daqui por deante, Sr. Presi'dente, nós, os da minoria 1pal'larnentar, per-
tencentes á lfracção da Camaira, ~avemos de exigir que se não deixe de cum-
prir uma .unica das ex;i.gen:cias regimentaes. Fica a maioria da Camara pre-
venida de que não permittiremos mais que flunccinone, sem que estejam 
presentes todos os secretarios ou pe:!<> menos o numero de secretarios im-
P·rescindiveis â 1bôa ordem dos serviços. Por mui.to 1que estejaimos acostuma-
dns ás negligencias, â indififerença que votam aos tra;balhos legislativos 
grande .parte dos sen1hores memhros da maioria, ·OS quaes nos deixam a sós 
e nos abandonam no melo do recinto <leserto, a discutir os mais •g.raves 
prohlemas que entendem com a ordem e felicidade do paiz, não estamos, 
todavia, dispostos a permittir que faltem <:o m os seus deveres, emquanto aqui 
nos esfalfamos . 

.Ser representante do pO'Vo não consUtue meio de vida, nem pro!fissão 
Iegittmai . .Os que a,qui estão soinos delegados da S()be·rania nacional e n~ 
possuimos o direito de relegar a plano secundark> os mais altos interesses 
da Patria, afim de usud'1mirmos os proventos do cargo, sem sofü'rer os onus. 
do mesmo (Muito bem; apoiado ~ . Mais tarde, quando se tiver de commen-
tar a série de successos a que estamos presenciando, a consciencia nacional, 
na justiça infüexivel da quail depositamos absoluta confiança ... 

o SR. ALBERIOO DE MoRAES: - A voz da historia. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - ... a voz da historia ha de pronunciar a sen-

tença de condemnação contra os membros da maioria parlam:entar, que não 
aJ.çam a sua palavra de opposição aos <lestemperos da proposta de .reforma 
constHiucional, e, m·ais, nem siiqiter se digna prestar-nos attenção, ou o:f.fe-
recer-nos a sua. sim·pJes acçã·o CílJtalyptica, ou de presença para ourvirem os 
nossos libellos e a vi.bração da nossa voz, que aiqui estamos levantando em 
nome da consciencia nacional. 

O SR. ALBERICO DE MoRAES: ~ V. Ex. não estâ sendo justo com a maio-
ria . . . Hoje mesmo ella deu nurpero para prorogar a sessão e eu agradeci 
muito ... 

O tSR. AIOOLPHO BERGAMINI: - E 1o·go em seguida lfoi toda embo.ra. 
O SR. AzEVEDO ·LIMA: - Desde que foram a:bertos os debates em torno 

da revisão, não temos visto oJUtr<o intuito da maioria, senão a vontaide de-
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liberada de fatigar a acção da min-0ria paruamentar. Ainda :hontem estive-
mos um dia inteiro, nesta Casa, a .p.ezar de se tratar de um domingo, a dis-
c u·tir a reforma constitucional. 

0 ISR. ADOLPHO BERGAMINI '. 
tulnte de. 91. 

Cousa .que não se fez nem com a Consti- · 

O ISR. AzElVEDO LIMA: - E sem e.mbarg.o disso, que poderia parecer 
grande ze1-0 ;pelos tra;bailhos legislativos, o q•ue vimos foi o silencio em torno 
i).e.s nossas orações, a indifil'erença, o desdeim, o desprezo d-0s mem•bros da 
maiori.a, traduzida na sua aiusencia. 

E se .'.hoje eUa compareseu, no momento da discussão, 1quando falava o 
meu honrado companheiro de banca-da, S·r. Alberico d<:c Moraes, não foi para 
collaborar, com a sua pàlavra, ou com os seus apartes, senão ... 

O !SR. 'Loopor..mNo DEl OLIVElIRA: - Nem •para nos dar attenção. 
O SR. AZEVElDo LIMA: - . .. com o fim p,ropositado de forçar a fadiga 

e o ext<>nuamento dos Deputados da opposição ! 
C-0mpre1hendenios bem o alcance dessas medidas compressirvas. Prevenl-

moB, ;porém, q·ue, se jiá não podemos contar com o devotamento dos orgâJos 
da maioria, temos, no emtant-0, a.. esperança 0 de qiue !faremos das nossas 
fraq uezas forças e deste recinto não desertaremos en:quanto não se tornar 
uma Victoria definitiva o o.bstacul-0 á ·marcha do prajecto irevisionista.. A 
titulo de aidrvertencia , declaro a V. Ex., .sr. Presidente, que não será demais 
compenetrar-se a Mfüm que sEfueremos resistir !\. fadtga, as 'J)roroga9ões, ao 
cansaço . Estamos convencidos que ;p.restaanos um servibo á :Patria. Não 
•ha .como demover-nos do proposito de insistir nelle. .Cumprimos o nosso 
devel ; oump·ra a .Mesa o seu . Acceitaimos, com paciencia, os obJ.ces que se 
levantam contra a nossa aoti<vidade, mas desejamos 1que a 1Mesa não tran-
slja c-0m o respei•t<> aos ter.mos do regimento. !Na defeza deste não sabemos 
a inda até -Onde dhegaremos. 

o SR. ADOLPHO J3ERGAMINI: - Tudo tem um limite. 
O iSR. L EOPOLDINO DE ÜLIVElIRA: - Estrumas cansados de sottrer violenta-

m em lc. 

O iSR. AzElVEDO LIMA: - iNão, não fazemos vutos senão pela observancia 
da Irossa. lei interna. já •que a todos os processos pe..ra 1Contrariar- nos tem 
éhegado a ill!Iesa, invoca.ndo allé os que não têm precedentes nos Annaes 
·dos tra·bal'!ios parJamentares. 

Temos consciencia de •que, so'bre defendermofó os interesses da Na'l'ão, 
não nos temos deslembrado das exigenclas de ordem 'J)uramente regimental. 
Rc•conbecem todos, inclusive a .propri.a maioria parcial, que a nossa acção 
tem sido estrict:i.mente pautada p:e'las r egras do Regimento. Até agora va-
mos Umbrando em não nos afastar uma l!n1ha das suas prescrlpções. Con-
t inuamos no ;firme ,Proposito de observar-Ih~ as disposições, emquanto a 
M_,1>n. lança mão de medid".ls ;prepotentes, deante das .quaes não podejos 
preve.r as consequBncias que possam surgir. 
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Em bem da honra do Poder Legislativo, ·para tranquillidade do paiz, para 
dignidade dos membros, quer da maioria, .quer da minoria lembro ao Sr. 
Pr€1~idente da Camara a inadiavel conv.eniencia de se não afastar, de se não 

·apartar, Uill minuto se'quer, dos termos rigi·dos, ainda •qiue náo libere.es, do 
no«so R egimento. 

Por nossa parte, ·Compromettemo-nos ainda a, daqui por deante, .portfiar 
f>"' não dar direito al.gurn ã P .residencia da. Carnara dos Deputados a .que 
abuse da nossa complacencia, conduzindo os trabalhos da Camara sem 
« ••bservancia .r igorosa. e exacta dos termos regimentaes. (Muito bem ; mui-
to bem . ) 

O Sr. Arthmr Caetano: - Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidentt:. 

O Sr. Presidente: - Se V. Ex . vai tratar do mesmo assumpto náo Ih"" 
t>úSt>v conc<:der a pa,lavra. (l'rotesto~ vehementes aa ?ninaria. J 

O SR. AZEVEDO LIMA : - Isso é que nãio ! V . Ex, es·tá P·ro.cedendo em 
d<Jsruccô.l'do com o Regimento. 

o SR. ADOLPHO iBEJRGAMINr : - Invoco o § 7° do art. 2130. 
O '8R. LEJOP<>LmKo DEJ OL!VEIRA: - O Sr. Presidente não pôde negar a 

P"-lavra •peca orden1 ao nobre Denutado. 
O S1<. Pru~:õIDEN•ra: - Nã-0 a neg.uei. Dal-a-ei a s. Ex . op·portunamente. 
o ·SR. VIANNA DO 0AST!llLLlJ . - ·- Ouçam-os "" delfberaçW. -da .Mesa. 
ü SFt. PRESIDElNTJA : - Att~ndendo á reclamação, que julgo procedente, ª" 

Sr. Deputado >A.d-0lpho Bermmini, a ::t'tfesa convid-ou dois Srs. De;p.u•tados 
r:·ara occuparem as cadeiras ele 10 e 2° Secret•:trios, de accõrdo com o § ~· 

ilo art. 117. 
Es.tá insoripto ·para fallMt sobre a reforma consUtuciona l o Sr. PUmt· 

Casado, a quero dou a palavrlj.. 

O Sr. Adolpho Bergamini1 - Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presideme. 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra, pela ordem, o Sr . Arthur Caetam,, 
que a solicitou em primeiro lugar. ·Se S, Ex. ced·er a sua vez, darei a palavr'l 
ao nobre Deputado. 

O Sr. Arthur Caetano: - Sr . Presidente, cedo a palavra ao meu prezadG> 
collega, Sr. Ad-olplho Bergamirii. 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Adolpho Be,·--
gamlni . 

O Sr. Adolpho Bergamini (*) (pela ordem): - Agradeço ao meu colleg::... 
tcr-m€' cedido a palavra . 

(*) Não foi revisto. pelo qrador . 
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•De:;ejo le'Vantfil outra questão ·de ordem. Antes, ·poré1n, cons11';no -0 meu 
agrado ·por ver •que V. Ex., 1Sr. !Presidente, modificou a SlUa primitiva att1 .. 
tufü:. F elicito-me por 'haver V. rnJx. üulgado procedente a questão •de ordem 
que eu levantára, t:a.nt"O que, conforme V . 'Ex. mesm-0 aca'b-«. de textualmente 
declarar, convidou dois co:Jlle ga.s da maiori•a p &.•ra com<põ1·em a Mesa. Andou 
bem in&pi.rado V·. Ex., porqrue, .devo dizer-~he com toda a lea ldade e fcan-
queza, que a 1p•rimeira atütude de J.rri<tação e de ameaça n ão produziu 
bom effeito no meu espírito, em regra , calmo e ponderado, em vir tude do 
contrôle que sei exercer sobTe· mim mesmo. 

O rfü~. VIANNA DO iCAS'l'filLJ,o: - V. Ex. é que imaigina es•sa attitude de 
!rritaçã<i. 

o ·Sa. ADOLPHO BERGAMINr: - Fol evidente essa attitude . 
o SR . VIANNA Do C'.A.STillLLO: - Aos olhes de V. Ex . 
O SR. AnoLPHo BmRGAMINI : - Foi evidente , e inv.olco p a ra isso o teste-

munho dos meus presados coillegas. 
Attr1buo o fact o a ser V . Ex. novo nesta Casa, 'Sr. Presidente. Isso. sin-

cer a mente, ser ia de nwlde a nos deixar a todos muito a ppre h en sivos, pürq ue-
quando mais experimentado :fosse, quando mais treino tivesse, as v iolendas 
tenderiam a ser muito mais ind sivas . 

Terâ observa'cl.o V. IDx . , Sr. Preside nte, icom-0 todos os nossos c-0llegas, 
.que r esepeitamos religiosamente o Regimento, a cceita mos todas as pugna~ 

• dentro da lei, -inclusive a s·essã.o extrao1·dinaria, •como hontem, se '.l'ealizou; 
a prorogação da sessão, como hoje se fez, embora com o abandono dü re-

.cinto por parte dos membros da maioria, que dão uma t r iste mostra da ma-
neir a p.or que des·em~eruham o seu mandato, em um momento a ngustioso da 
vida nacional , duramte o •qual se discute o assurn pto à:a m ais a lta ,gravidade 
;; da maior im•p;ortanda, de que .ià ·Cogitou ·O parlamento brasileiro . 

V . Ex. me smo, Sr_ Presidente, tem, individualmente, uma responswbi-
lidade bem m:üor que 1qua~.q,uer outro. Neto do glorioso Quintino Bocayuva, 
·espirita de escól, propugnador do regímen, não poderà s·em magoa á pro;>ria 
consciencia, imp.ôr aos s eus collegas nórmas d-racondana s ou intolerantes, 
que ·nunca .foram ado,ptadas mn quaesq•uer outros .projectos; e que muito me-
nos d•evem ser apI>rncad.as em assumpto como o que ·estamos debwtendo . 

Desejo, :Sr. Presidente, suscirta r outra qu estão de 01·dem. O ar.t. 12·5 do 
Regimento e s tàtuiu que o Pr'esidenlte dia Carriara náJo P-Oderá sená o, na quali-
da-de de membro da Commissão de Policia, offerecer proj E>~to, i1ndi<caç.ão ou 
r equerimento -0u votar, ·excepto '!11Gs icrusos de empate ou nos ~crutin.ips se-
cretos. 

10be<l.ecendo a .este disposirtivo reg imental, o preclaro Presidente. Sr . 
·Deputado Arnolfo Azevedo, não appoz a sua assignatura ao projecto de 
proposta d·e reforma .constituciona l. Pergunto, Sr. Pres idente : é licito, em 
faoe da disposição que ruca'bei de l·er, a Camara ser presidida p or um Depu-
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tado que assignou o projeoto de reforma ·que estamos debatendo? Que quiz 
o Regimento com e.ssa disposição ? Crear um. impedimento ao Presidente da 
Camara. para collocal-o em posiçã o de completa e abso~uta isen ção de animo, 
em face de um debate das proposições que transitam por esta Casa. iID, uma 
vez que este foi o esp.irtto do legislador, e essa a 'lettra da nossa lei ·interna 
tenho Sr. Presidente, duvidas sobre si esta disposl'. ção é infringida .com a 
presifümcia dos tr<1.balhos ,por parte de um signatario da "Proposta de reforma 
constituc'ional. 

Espero que V . Ex., ·Sr. Presidente, que já voltO'll ã sua serenidade 'ha-
bitual e calma costumeira, terá .por bem de resO'lver ICom. o mesmo espirita 
claTjvidente que no esta do normal seIIJJpll'e item, a qu.estãio, 1que não me parece 
de tão .pequena monta, ']Jdis carecemos d'e deixai!" escorreitas ,de quaesque1: s us-
peições o·u duvidas as discussões e votações do iprojecto q ue a todos nos reu-
ne .neste momento e faz q<Ie, animada de sentimentos altamente pa ti-ioticos, 
a m inoria parlamentar se su'bstqitua á maioria negligenrt:e, 1q•ue deserta as ca-
deiras da Camara, e chame a si a tarefa airc1ua de impedir, por todos os 
meios ao seu alcance e dentro da lei, que se ·conso·m1ne, no escuro de um es· 
1ad.o de sitio que se eterniza, o maior attentado á Ji.berdade dos nossos con-
cidadãos. 

Accusam-nos, Sr. Pr.es•idente, de estarmos fazendo obstrucC}ão a esse e a 
outros projectos. Ha, bem Eei, quem prO'fligue a conducta das minorias, que 
se soe-correm desses recursos} entendendo que não l'he é licito imporem a sua 
vontade ás maiorias. Não Pjõnso assim, Sr . .Presidente. A obstrucção é um 
direito . Ella pôde e deve ser exercida dentro da lei , dentro das boas normas 
parlamentares e muitas v.eze~ vale por si só mais do que todo um Congresso, 
oppondo dique aos deE!tempieros determinados por ·uma ipaixão de momento,. 
sendo alta mente 'benefjca aos qnteresses da c ollectividade. 

Não faz obstrucção quem quer, Sr. Presidente, faz obstr.wcção quem 
pôde, quem dispõe de recurrso~ para isso. 'E, mais, quer V. Ex. a :prorva? Pela. 
Constituição e Delas leis v'igentes, não é vedado ao povo eleger Deputado ou 
Senador, um gago ou um mudo. Escaipou, talvez, á nossa lei, mas não existe-
e·ntre a~ irucompatibili.dades ou entre as tnelegibilidades qua1quer disposiç'io 
pertinente ao assumpto. 

Fosse a minoria composta de sete ou oito Deputados mudos - e deixe 
V. Ex. :passaT - ha muiitos 'homens que il'afl.1lani, mas são mudos - e a obs-
trucção seria abso!lutamente ~}QSsivel. 

. Eis ah'i porque digo que não faz obstrucção quem quer, mas quem pôde, 
quem reune as condições ;necessarias ·para exercer essa activi'dade e ã frente-
dessas condições e .acima de todas e Jilas é necessario co!loca.r a !C-Oraigem ci-
vica bastante, a dndepend€<11cia, art:tributos que não devem jãmais ser oo.n-
demnados . 
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Oxal'á fosse -0 Brasil composto em sua maioria por homens que cultivas-
sem essas vi·rtudes civicas ! 

A m·inoria está cu'Ul•pr.indo o seu dever e espera que V. Ex., já agora, ' 
retornado á callma, respeiite os direitos q,ue bhe cabem, :porque, ouso lembrar 
a V. Ex. que aqueHe que ·hoje pertence a maioria, amanhã póde tambem es-
tar em campo oeontrario e exposto, no cumpr.imento do dever sagrado, a gol-
pes de força e de intoleram:cia. (Mui:to bem.; mui.ti(> bem.) 

O Sr. Presidente: - Pa.ra •responder á questão de ordem levantada pelo 
nabre Deputado ten:ho a dizer que o art. 12-5 do regime nto inão impede que 
qualquer" signata1·io do •proj.ecto -de revisão da .Const'tuição occupe a presi-
dencia da 03Jmara, vis1:o .como .i)ara se O'fferecer projeoto, ·como diz testual-
mente o referido artig.o 1~·5, dessa natu.r•eza não é bastante a ass;·gnatura de 
um só Deputado: é necessaTio maior numero. :Por exigencia constitucional. 

Nestas cond:ções. o Deputado qu• tiver assi.gnarJo o projeCtú de refor-
ma não o terá feito indiv:id.ualmente, não terá O'fferecido projecio ; apenas terá 
s ido um dos seu~ sigriatar,Los, 

or.eio, assim, que nào ~a procedencia na questão de ordem lev3.nta.da 
por S. Ex. 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (pela ordem): ·- Permitta-me V. Ex ., Sr. 
Pres'idente, qne e'll decla:re que a attitude da Mesa, embora V. Ex. já se 
coniorrne com as disposições .regim·entaes co.ncedendo a palaV'l"a aos Depu-
tados, ainda não attende perfe1tamente ás exigencias das disposições regi-
mentaes, cita das pelos var:ios colllegas que ventilaram questões de ordem. 

A interpretação que V. Ex. acaba de dar ao dispositivo do artigo 12-5 do 
Regimento é, eV'identemente., consequencia de um SOP'hisma, porque nãio se 
póde acceitar que .não sE!ja autor, apresentante de projeoto, mn Dep·uta.do que 
o subsc·reve em segundo, terceiro ou de.cimo lugar . 

A decisão de V . Ex., porém, Sr . Pr.esidente, ·poz termo á qu·estão, de 
mane.h'a que n iio devo insistir n o assumpto. Entretanto, a Tesolução n. 1. b , 
que manda inaoriJ>orar ao ·regimento da Casa regras Sobre a maTcha du pro-
jecto de reforma constitucíonail, esta'belece no ·§ 4° do artigo 6° o seg1únte: 

"O interstiocio mínimo, indis·pensavel entre votação e qua;lquer aicto 
Inicial da discussão subsequente da ·proposta de reforma da Constituição, 
será de 48 horas . " 

Desejava, Sr . Presidente, para meu esclairecJme:nto e -0rLentação 'l'l·o tra·-
bafüo que pre tendo desenvolver a rpro·posito da refoi'ma constitucional, que 
V .Ex. me expJoLcasse como devo eu .e.ntender a disposiç.'io -que acab11 ele lér, 
isto é, como será contado io J>razo de 48 horas a !que se refere o § 4° do arti-
go 6° da Resoluçã,o .numero 1 B. 
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Contará V. Ex. esse p.razo ele momento a momento, e, nesse caso, é in-
dispe nsavel que fique consignada na a'Cta dos nossos trabalhos exactamente 
a hoTa inicial desse prazo? ou V. !Ex. entende que o prazo se conta por 
sessões? 

A questão de ord·em levantada p.or, mim. tem toda µrocedencia, l)Orque 
não se trata do prazo de dias e, sim, de ·horas . No prazo de dias, sabe V. Ex. 
que é jurista de largos e profundos conhecimentos, não se conta o primeiro 
e, s im, o ultimo. Mas, no de ·horas, parece que deve ser contado o tempo de 
lnstante a instan-;e. Como, .porém, ruem sempre assim se tem feit0 nesta 
-Casa, e me Reja a bsolutarnenrte necessario o esclarecimento cornP'leto ela ques-
tão ~)ara que satba corno pr-oceder nos t raba1•hos que ten'ho de reahzar, afim 
-de tornar mais ef!ficiente a mirnha acção no debate do magino problema da re-
visão constitucional, espero que V . Ex ., ·com a capacidade que tem revelaido 
na ;ma actividade neste ramo de .CongTesso, onde se tem mostrado um do;; 
espiritos mais brilhantes da geração moça do Brasi'l, v.e.nha espantar do m eu 
espir.i!to essas dluvidas, afastando, assim, todos os embaraços que temos en-
contrado ·e faciii·tando-nos a realização de uma obra que constitua titulo de 
gloria para aquelles que occuparn posições no <parlamento brashleiro, neste 
instante . 

E' essa IS'r. Presidente, a questão de ordem que submetto á de'Oisão de 
V. Ex . (Miii to be?'n; muito bem,) 

1 

O Sr. Henrique Dodsworth (") (pela ordem): - Sr . Presidente, só mo-
tivos fortuitos poderiam determinar a miinha intervenção neste debate . Ain-
il.a n ã o julguei opportuno µartic\pa.r da dtscu ssão r eferen te á pr.o(llosta de re-
visão constitucional, e apenas te:pho c<Jlllaborado no trabalh-0 ·parla.merntar ten-
dente a protelar qúamto possiv~·l o debate desse projecto, que, em alguns 
-O.os seus dispositivos, s e me affgura carecedor, em verdade, de uma acção 
impeditiva á sua marc:ha e sobretudo á s ua approvação aoce>erada. Não 
posso, entretanto, deixar de int1'!Ivir no debate que ora se trava em torno 

-O.os clispoS'ttivos r egimentaies da Casa por isso q·ue estou conven cido de que 
V. Ex. não attentou 'Para os term-0s expressos da nossa lei inter.na, no que 
se refere á ·constLtu.ição da Mesa, sem o que não teria dado á q uestão· de or-
d em suscitada pelos meus ·horn-ados amigos e coHegas de representação a so-
lução que deu e que IPOderia ser interpretada como sol-ução par tidaria, o q u e 
a•berraria de todo o modo da propria respeitabi:lidaçle d-0 Congresso. 

O artig·o 117 dlo Regimente diz: "A' ~sa <la Ca:nara d!os D.epu tados 
compete a dire·cção de todos os seus trabalhos" , estabe'llecendo o § l o : "A 
Me sa compõe-se de um Presidente e de quatro Secretarios". 

(•) Não foi revisto pelo ora(lor. 
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A .inrteJ.I.ig1encla desse dispositivo é .tr.ansparente: tanto o Regimento im~ 
põe que a direcção dos trabafhos da. Camara seja entregue á Mesa, compos-
ta de um Presidente e de quatro Sec.retarios que, no § 3°, esse mesmo Regi-
mento prevê a fa lta occasional, quer dos Secretarias, quer dos supplentes 
de 1S•ecretario, dispondo: "O Presidente convidará qua;lquer Deputado para 
substituir os Secretarios na falta accidental dos respectivos supplentes. 

o SR . ALBERICO ~ M!ORAES : - E' explioito. Não póde ·haver so.phisma. 
O SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: V. Ex., provavehnente, ITeu apenas o 

art. 117 e não teve occasião de verificar os seus parag1·ap·hos, sem o que 
teL·ia t:onvidaclo hnmediatamel1Jte quatre Deputados <'Los ·qui·nze ou vinte 
.que se encontravam no r·ecinto da Camara . 

O SR .. AZEVEDO LIMA: - E' que no momento •havia ape.nas dous Depu· 
tados ela maioria no r eci nto e só podem constituir a D.l!I:esa, pela doutrina 
i:i.ctual. os membros da maioria. 

ü SR . HENRIQUE DooswoR'l'H: - Estou certo de que o Sr. Secrek"Lrio da 
Camara, ora no exercilcio ·eventual da presidel1!cia, não quiz da r ::.. sua eS·· 

-colha um caracter nitidamente partidario convidando dous mem.bros da 
n1aioria . 

E' que S. Ex . nã.o estava convencido, provavelmente, da impóss.ibilidade 
de ·func.cionar a Cama.ra sem se achar oompJ.eta a sua Mesa; do contrari.o, 
teria se ·dirigido, com·o manda o Regimento a outr os Deputados, - nfi.o se 
trata de maioria, nem de minoria - ·conv.idando- os a occilparem os Jogares, 
que nã.o pocliam pela lettra da lei interna ficar vacantes, sem o que não 
·era p·ermittido que a sessão proseguisse . 

o SR. BAPTISTA L UZARDO: - Mu ito bem . 
O SR. HENRIQl'E DoDSWORTH: - Nestas co-ndições, a,.ppel!!o ,para V. Eoc . , 

·sr. Presidente, em bem da respe itabiHdade da propria Camara, para que 
não se obedeça a praxe anterior qu e não existe, mas, sobretudo, poara que n ão 
·se firme um .precedente funesto . . , 

o SR , WElNCESLAU ESCOBAR: - E ' illegal , 
O SR. HElNRIQUE DooswoRTH: - . .. á lettra elo Regimento e insisto, á 

111·opria respeita'biida(\e ela Camara, que ·não ·p6de ser sacr ificada ·coo nenhum 
modo, por uma decisão precipita.d.a e q u e V . Ex . tomou, estou ·certo, tão 
sómente devido a. agitação elos debates naquell e mo-mento. 

Assim, requeiro a V. Ex . que, ou convide mais elous membros ela Ca-
·mara para ,preeenoher·em os ca1·gos de 3' e 4° Secretarios, ou <;intfi.o que, por 
·não estar ·completa a MC'sa, suspenda a sessão; ·como manda o Regimento. 
·(M1lito bern;11iuit,o be1n). 

O Sr. Adolpho Bergarnini ('') (pe la orrlem): - Sr. Presidente, a questão 
de ordem suscitada pelo meu nob.re •oollega e pres•a elo amigo Sr. HenTique 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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oels ~rorlh, , vld nL m nte d toda proc<11le ncla. . liH!a complementar da 
11ue u ·us ltn1·0.,, i' 1111 nt-, da. slrnl))l s l ltu·ro. ao iu·L 117 da no11i;11 lei 1n· 
t >1·fü~ d. flu 11 Vi.iI'ctf\dO do qu . -. tl.f.IS V l'O., 

Ue11:11 0 a1oivo1:1ltivo: " ~ ' M sll. da, '••tu.u•a los S1·s. Devu ttidos cornpC'te 
a t dos os i.1a t1'abl'\.lh s, § l •, Me1:1a comvõe-se a.e um PresJ.- , 

in1e~r1ot s, isto 
su1n>lent s. 

s op<.1ra polos ·n embl'Os que J1he são immedlatamente 
! -1?1-osld nto, i •, 2", 8u e 4º 'ec11et1ulos e os i·espect!vos 

l'lfl u.-s u. hypofüose, 1S•r . Pr sidernt , do '!lobre Deputado Sr. Arnolfo 
Azev do niio s nocolltl'ar, na Casa, e . E.·., tamlbem ,lJa ausenc!a dos Vioe-

11esJ.dient s dos 1º e 2° S c.rel:âJ.»ios, ass umir a presiclencla dos trabalhos ; 
111a:o Ll el~tm 1l1i1:11.:n as as ..'.l.eiras '1 u lh est íi.o á diteitft e lá. esq w;,1-,la " 1 é o 
monir. nLn <'m que ~ u 'iormul i a n-!Jiha r ech1mag§C'. 

o pl'lmelro in tante, aohou . 1Ex . que a r eclam ação não era proceden-
te; mas m elhor esclarecido e -ma is calmo, c1ePois lhe deu prov:imento; não 
obsta.nt , n'lo sati ·f z a el'igencia r g im ntaJ, porqt.:e apenas c"nvhlou dous 
illu tres coll ,,as para oooup.a.rem eventualmente os Jogares d e 1° e 2° Se-
cretru·ios. 

A lei inten ia, porém, .nã o sr satisfaz com esses dous secreta.rios porque 
Glla. estatu e Jru:a, limpida e ~-ystalinamente : " A Mesa compõe-se de um 
P1·esidente e quatro Secretar los 'l . 

L essa -conf ormida de, aicrediito -q•ue V. Ex. p.ara obedecer as e:rigencias le-
gaes e ainda para firmar e exegese verdadeira, reso1lvera a questão de ordem 
for1nulada pelo .nobre collega e oeompaill.heiro de r e.pl'esentação, conv:idamdo 
mais dous Deputados paira ,preencherem os Jogares de 3° e 4° IS1ecretarios . 

Assim, agindo, Sr . Presi·de:qte, V. Ex . d ará mais um exemplo da sua 
obed~encia á. lei votada por itodos nós para ser .cumprida peJa Camara . 

E ' preciso accentuar bem q·ue V. Ex . não é o Presidente da maioria, é 
o Presidente <la Cam.ara. Quem j.nterl)reta os desejos da maioria., quem diQ·ige-
os tl'aba.1hos· <lesta, q·uem a orien·~a é o leader respectivo ; o l eader é r ealmen-
te, orgão da maioria, ao passo •que o J?r.esidente é o orgã o da Camara, e, na 
sua presid€-ncia, não poderá disting uir entre membros de qualquer facção, 
não poderá ser partida.rio, .e ac1qedilito q'lle ainda agora V. Ex . dará um elo-
qu=te exemplo de sua isenção de animo e de sua independencia . 

Deb:o esses argumerutos, Sr. Presidenite, .como um a dminiculo a os ex-
pend'<los 'brilhantemente pelo meu preZiado amigo e ·col-lega, companheiro de-
.representação, Sr. H enrique Dodsworth, c ujo talento .. .. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH : - E' ·bondade de V. Ex . 
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O Sn. ADOL1'1i!O Ewr.aAMIN1: - ••• a Cama1·a multo justamente rev"rencia 
e ap·1~laude. (ll1wtto õem; niuíto bem). 

O S1•. Presidente: - Ha duas questões de ordem levantadas pelos Sra. 
Dep·utadus. Uma delfas diz resp~ito ao § 4º do art. 6° do Reg.!mento Especial 
para l,l, reforma constitucional, R esponderei de•,<10 Jogo a esta, que foi aventada 
p elo senhor Deputiido Leopoldino db Oliveira. 

iEJvli&:Jntement<i, ·s. Ex. produziu uma argumentação 11ouco baseada nos 
t ermos daquelle texto, que assim reza: "O !nterst!'Cio mlnimo e indispensa• 
vel ent re a votação e a · discussão subsequente da proposta da r·eforma cons-
titucional sei·á de 48 horas ". 

Não tendo havido nenh=a votação dessa proposta, é daro que não pôde 
have.t· qualquer 1ntersticio. 

Nestas co•ndições, acho inteiramente improcedente a reclamação do no-
br.e Dep.utado ipor MLnas Geraes. 

·EJ.stando te·rm.inada a •hora ·legal da •prorogação, deixo de responder ás 
considerações do Sr. Deputc.,,do q·ue por denaddiro occupou a tribuna. 

Flca adiada a 1 • cliscussão conjunta da (proposta de emendas e das emen-
das á Constituição. 

SESSÃO DE 15 DE SE'l'\ElVIBRO 

I[) Sr. Eurico Valle: (*) - ·Sr. Presidente, ·signatarios da proposta da re-
forma C·onstitucional, os membros componentes da maio·ria da bancada para-
euse votarão a seu favor. E' ·que a revisão ifoi ·sempre um dos precípuos 
pontos do programma do ·partido político a que ;pertencemos, e estamos de 
p ;>r.feito a·ccôrdo so.bre as emendas ora em discussão. 

Não nos perturbaram esse accôrdo, nem nos demoveram do proposito de 
propu g.nar .pela app-rovação da proposta sujeita á na.ssa deliberação os argu-
mentos contrarios adduzidos á sua voita, através rla ampla discussão que se 
tem travado a seu res11eito na imprensa oe• no seio dos institutos juridfoos do 
palz. 

O anti~revisionismo dos que a impugnam baseià-s;e em tres razões: no 
sempre ' invocado motivo da inopiportunidade; na. inconveniencia de tratar-se 
do assumpto durante o estado de sitio; e na improcedencia de algumas das 
alterações propostas· á nossa Magna Lei. 

A ino·pportunidade é a .nota rouca que logo férem os eternos indecisos, ê 
o argumento fatal dos inl?Ttes, á falta de outros, toélas as vezes que se co-
gita em tomar uma iniciativa. Os que vivem a doutrinar a modificação da 
Constit uição são os primeiros a soccorrer- se <1elle, como que tomados de pa-
vor ante a possibilidade irnmediata de faz;er-se-lhe qualquer retoque. Para 
estM nunca chegará o momento propicio para realizar-se a inadiavel obra 

(*) rProferido na 'hora do expediente. 
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de adaptaç;ão do nosso pacto fundamental ris nossas r ealidades physicas, mo-
raes e culturaes. Os seus invenciveis receios de .precipitação confundem-se 
com os zelos dos fetichistas que consideravam as eonstituições quasi insusce-
ptiveis· ele refô.rmas, de modo a per:manecerem empedernidas e immutaveis 
através da ·e·volução social. 

Penso, ao revez dessas prudencias apathicas, que o momento é sempre op-
portuno para rever-se a Constituição. Producto da cultura politica e social 
do povo, ella ha de acompanhal-a e :;i,iustar-se-lhe ao deslenvolvimento. Não 
póde ficar á margem da corrente dos phenomenos sociaes, ou deixar de ser, 
um momento sequer, a 'exacta expressão das singularidades, das transforma-
ções, das novas necessidades e dos novos costumes do povo que rége . Dos 
seus dispositivos os . que .perderem es.se caracter passarão para Jogo a se1· 
lettra morta. 

As constituições chamadas não escriptas, como é exemp.Jo classko a da 
Inglaterra, ducteis e ·natm·a!mente amoldaveis ás novas n'ecessidades, são 
modificac1as a cada p•asso pelas ·i·eis politicas, sE-m abalo na collectiviqade. As 
escriptas, sendo n1ais rigidas, prescrevem normas rigorosas para a sua re-
forma, mas estas prescripçõles, se são ritos estabelecidos para garantirem 
amplas discussões, não são creadas para protelar, delongar ou adiar, inde-
finic'!a:mente, as revisões maturadas na consciencia nacional. 

A Cons.tituição americana já foi emendada muitas vezes e sel-o-ha tanta<; 
quantas alli fôr mistér acudir ~s novas. exigencias políticas, sociaes, eco-
nomicas e financeiras .. 

No Brasil, entretanto., diz o Sr . Castro Nun'"s, "formou-se uma men-
talidade hostil á revisão constitucional. não tanto porque seja desnecessaria, 
mas porque se afigura a todos inopportuna". · "E' o argumento dilatorio", 
accrescenta o mesmo publicista, "que fecha a porta a todas as iniciativas". 
(A Jornada Revisionista, pg . 3~. 

Desde 1892, desde o programma de Silveira Martins •. cogita -se entre nó~ 
da revisão . Dahi por diante, a iqéa tem sido sempre debatida, podendo-S'e di-
zer que de certo tempo a esta ,parte o problema se impôz á attenção do povo. 

,A questão já está amac1m'eciÇ!a a tal ponto que não ha mais verdadeiros 
anti-revisionistas, pois não ha cpnstitucionalistas, publicistas e politicos que 
não tenham idéas assentadas sobre os pontos em que devem incidir as emen-
das. Só a opportunidade não surge ... 

O problema já foi .concretiza.do em prog·Famm:u;, através die lutas eleito· 
raes, ou em trabalhos nos q·uaes se tem feito e. critica se.rena . e desapai · 
xonada da nossa situação moral e politica. Por divergirem muito entre ~i 

esses programmas têm provocado, ha mui-tos armas, profundas discussõe·s 
sohre os seus pontos, em todos os Estados, de modo que hoje se pôde dl-
zer que a revisij.o do nosso .pacto funda,mental é uma questão estudada. 

o· programma presidencialista do Sr. Assis Brasil, o programma dle Ruy 
Barbosa, lemma das nossas duas bellas campanhas presi:denciaes, o prngram-
ma radical de Alberto Torres, e i1:posto na sua grande obra "A Organizaçã~ 
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Nacional" e o programma federalista são demonstrações eviden tes de que · a 
campanha revisionista, desde ha muito, rompeu o ~eu caminho. 

Ha disposições morta~ na nossa Constituição, porque entre ellas e as 
verfü).cre-iras necessidades da nação brasileira deixo:.i ele haver, se algum dia 
houve, a devida correlação. 

Já estamos muito distanciados do dia em que promulgámos a grande lei 
do novo regímen. No decorrer destes 34 annos dil viela republi'Cana, quanta"! 
vezes a experiencia nos tem demonstrado a impropriedade ou a insufficienci2. 
de m·uito.s dos seus artigos, a quantas directivas !1ovas têm obedecido a vida 
social em um paiz novo, como o nosso, qu0 é obrigado a pf?gredir ás preb-
sas, e a quantas exigencias novas o Estado tem sírio chamado a acudir! Que-
damo-nos, entretanto, incliffe·r'entes a tantas necessidades, paralysados pe! .) 
pueril receio de tocar na Constituição, sem nus aperclebermos de que ·sre 
vai creando á nossa volta uma situação cada ve~ mais intoleravel, fonte do.5 
males economicos, financeiros, politicos e mcraes ds, que a cada instante no5 
qulelxamos. 

A nossa Constituição foi estribada, fundam'!ntalmente, nas bases da de-
mocracia liberal, da qual os nosos 'Constituintes, mal serenados dos arroubos 
da pro·paganda, foram quiçá os mais ardorosos e estrenuos adeptos. Ora, a 
velha democracia liberal, por mais q·ue a queir'.lrn actualizar, o tallento e a 
convicção de Yves-Guyot (Poli tique Parlementairc. Politique Atavique) já 

não póde satisfazer inteiramente aos novos problemas sociales, que vêm p e-
netrados de um espírito novo, impondo soluções n0vas. O Bra~il não póde 
ficar parado na sua vida constitucional, á espera ele uma ideal opportunida-
de, visão fugidia, que nunca se approxima ... 

Nem o ·le·stado de sitio, nem a agitação política consequente ás vergonlío, 
sas mashorcas que nos infelicitaram e deprimiram, são razões impediente~ 

,para agora pôrmos mão á tarefa. 

A discussão da reforma já se fez, largamente, antes da apresentação ela 
prop0sta, e a impNmsa continua neste momento a debatel-a, amplamente. 

A sua ,critica é objecto de contínuos editoriaes .dos jornaes de todos os 
centros cultos do .paiz. Em todas as unidades federat ivas. a opinião publica 
está perfeitamente ao par do conteúido das emendas sujle1tas á deliberação 
do Congresso, e do antagonismo entre pareceres por vezes dispares, surii.d.os 
nas paginas das nosas gazetas quotidianas ~ das nosas revistas, resal ta 
evidente que a questão empolgou o esip-irito ·dos nosrns homens cultos e que a 
Nação está pre·parada para acompanhar os debates do ·Parlamento, Esta é 
à verdade, est:e é o facto, que os e=essos e os pruridos demagogicos da o.p-
posição não podem desvirtuar. 

o publico está bem sciente elas dfrectivas da pro-posta, desde os prelimi-
nares da revisão, provocados entre os parlamentares das correntes políticas 
para assentar-se, préviamente, um accôrdo sobre o.> pontos a revêr, como al -
viti:ava Ruy Barbosa, para obviar as demas!as reformistas que viessem alte-
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rar os principias e a ·PhYsionomia ·ao r'egimen e destruir -lhe as linnas fun-
daruentaes e ca.racteristicas. 

Attribuição do Congresso, a propositura de retoques constitucionaes é obra 
que lhe cabe iniciar em qualquer momento da ~ua legislatura, desde qu~ 

não se trate de medidas tendentes a abolir a fôrma republicana federativa 
e a igualdade da represE-ntação dos Estados no Senado. E o Congresso actual 
está em .perfeitas condições de r e11lizar a grana~ tarefa que se impôz, e 
de exercer as responsabilidades que assumio com a d'ecisão de effectivar a. 
a:qtiga aspiração nacional. Nelle estão representadas as correntes da opiniã., 
publica, quer quanto á maioria, quer quanto á minoria, e n ão lhe fallecem 
homens de grande capa'Cidade mental e de envergadura moral. Em nada é 

inferior á assemMéa de 91 . A Constituinte republicana não foi uma collecti-
vidacfo perfeita e ideal como se está agora a apregoar . 

Della fez o Sr. Assis Brasil este juizo, que não é grande recommenda· 
ção: "Sem a m enor n e'Cessidade de temor pela sorte da republica, tão inaba-
lavel quanto a monarchia estava e era julgada definitivamente morta, foi, eff· 
t retanto, a eleição de-ssa grande assembléa realizafüt por um regulamento des-
potico, que, não sómente garantia representação apenas á opinião em maio-
ria, mas armava a autoridad'e de cada Estado ~e meios legaes para suffoca.r 
toda e qualquer candidatura, mesmo republi'Cana, que não fosse proposta ou 
admittida pela influen'Cia official. A falta de possibilidade do comparecimento 
de quem impugnasse o facto consumado e mais ainda a exclusão dos candida-
tos independ'entes - geraram apus effeitos perniciosissimos : uma escolha de-
f eituosa dê representantes, e, d(lpois, a maior confusão nos trabalhos do Con-
gresso, onde a falta de o.pposição de principios prnduzio logo divisões insen-
satas, inspiradas em interesse·s de bairrismo, em preoccupações a.e seita, ern 
antagonismos pessoaes, em minusculas pretenções. Havia uma especie de 
peso material que e·smagava os homens de indlepend<:ncia moral e intellectual. 
(Do Governo Presidell'cial, pag. 14.) 

E a atmospera em que trabalharam os nosrns primeiros legisladores re-
publicanos não foi propj.cia á obra. E' ainda o Sr . Assis Brasil, a estas ho-
ras tão citado como o,p.positor á revisão pacifica, 'luem nol-o diz na excellente 
obra que escr eveu nos seus m el·hores tempos: 

"A Constituição da Rep·ub(ica foi discutida e votada na época meno1S 
propicia á serenidaãe e integridade dos !espiritos. Sobre todas as ordens da 
actividade nacional .pairava sombria atmosp.hera de inde'Cisão, de anciedade 
lndefinida. O velho soldado, tão bravo, r~atriota e capaz de acção material 
quanto incompetlente para orga nizar e administrar, posto pelas circumstan-
cias á frente do }evante militar que servio de pretexto á. quéda expontanea 
do imperio, começava a revelar os primeiros symptomas de attracçã o p ara 
o abysmo. Esses l'egisladores, quorum per mana f1ti, (devo confessal-o com 
a lealdade de quem depõe .para a historia), não podiam f azer obra que pre-
tendesse inalterabilidade clesde ps seus primeiros passos" (ob. cit., pag. 16 
{' 17). 
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Mas, Sr. Presidente, não nos lastimemos disso. Não foi em melhores 
circumstancias que a Convenção Nacional de Philadelphia elaborou a Con..:. 
tituição americana. Alli, foi mistêr que os primeiros trabalhos se fizes-
sem á porta fechada, secr'etamente, sem a menor coopartipação da critica da 
opinião publica. Beard dá noticia exacta des.se processo de discussão neste 
trecho da sua obra "American Government and Politics: "In order that 
their .purposes should not be discov'e·red and thwarted by public criticism,. the 
convention sat behind closed doors; their proceedings were kept secret; and 
members were even forbidden to correspond with outsiders on the topics 
under diseussion. Not until the draft was finished dit the people lrnow 
what the ·convention had done, and even then t.hey did not knciw the secret 
forces which had caused the introduction of certain clauses, of füe full in-
tention of the framers as to the ways in which the n'ew government was 
designed to work" (pag. 50). 

Evidentemente, S1·. Presidente, quer queiram, quer n ão queira m os es-
. querdistas, nós estamos trabalhando, nã.o s6 agora, como nos preliminares eh 
revisão, em melhores condições e com muito mais liberalidade . 

No que concerne á ·1}rnceden'Cia das emendas c.onstitutivas do ;projecto, a 
maior parte dellas tem-na justificada no s'eu proprio enunciado. 

Escuso-me, pois, Sr. Presidente, de discutil-as, porque o magistral pa-
recer da Commissão dos 21 o fez, exhaustivamente. Demais disso, signata-
rio que sou da .proposta e parte qu'e fui das re•1niões políticas em que se 
debateu o a nte-projc:cto, estou de •p.Jeno accôrdo com todas as pro·posições a 

·que dei a minha assignatura. 
Limitar-me-hei, apenas, na tribuna, Sr. Presidente, a fazei· breves con-

siderações sobre algumas emendas, a respeito das quaes pre'Cizo justificar o 
voto da bancada a que tenho a honra de pertlencer, e deixar consignados nos 
.A,nnaes alguns dados que acaso possam servir, a despeito da desvalia e hu· 
mildade da minha opinião, para o labor dos futuros interpretes. 

Taes emendas são as que têm os numie•ros 2, 3·, 5, 6, 15, 18, 22, 24, 26, 
64 e 74. 

EMENDA N. 2 

Quando, antes de assentar-se entre os seus signatarios, a propos ta da 
reforma constitucional, se discutio, entre Deputados das diversas bancada~ 

desta Casa, a ie1nenda n. 2, tive occasião de fazer entre outras uma obse1-
v:ic;ão sobre o seu contexto, que, afinal, na redacção do projecto ora submet-
tido á ·nossa deliberação, foi attendida . 

Fiz vêr que o caso de intervenção para garantir o livre exercício de 
qualquer dos po·der es publicos estadoaes, (tambem pleiteei o emprego ao v0r 

' cnl~ulo estacloaes, para substituir locaes, que estava no ante-projecto. e prestar-
. se-hia a · abranger tambem os poderes rnunicipaes, o que, aliás, se1ia absur-
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do), quando seus legitimos r epresentantes solicita rem o auxilio f ederal, n:i. r 
inclui<-. a questão de dupHcata de poderes. 

A em enda referia-se, 'Como se refere, á solicitação por pa rte dos legiti1no a 
i·epresentantes dos poderes, implicando, assim, a prévia verificaçãú ela legiti-
midade desses poderes . 

A minha argum entação tinha toda procedencia, pon1ue, na emenda n. 4z, 
se attribuio ao Exlecutivo a iniciativa para intervi r no caso da primeira par te· 
da emenda n. 2, isto é, para garantir o livre exer(!icio dos poderes e:;tadoae~ , 

quando estes o solicitarem por meio de seus r ep·resentanfus legi timos. P ois, 
se neste caso tambem se enquadr asse o da duplicata de ;poderes, e ntã o dar-se -
hia a o exec utivo o poder de resolver questões eminantemente poliUcas, com o 
é a natureza desta . 

A dualidade de poderes é uma verdadeira questão politica. Ass!m tem 'en-
tendido a doutrina, entre nós, nos Estados Unidos e em todas as Re,publicas 
da America do Sul. Ruy Barb-0sa, ao fazer a enumeração das questõles 
politi-cas, incluio, sob n. 8, a seguinte : "-0 r econhecimento do governo le-
gitimo nos Estados, quando con testado entre duas parcialidades" (0 Direi-
to do Amazonas ao Acre Sleptentrional, V. I., pags . 163 e 178). 

Assim, pleiteei que nas emendas offerecidas ao art. 6°, desdobrando -se 
os casos de interven ção nos E stados, se de'Clarasse o da duplicata de go-
*-rnos . A suggestão não foi aceita. Mas na pro.posta a argumentação lo ·· 
grou um e.Efe ito, que foi o d& especificar-se, o que não se i'iz·era no ante-prG~ 
j ecto, n a emenda n. 27, que detqrmina os casos de competlen cia do Congres-
so para intervir, e "para decidir ele legitimidade de poderes, e m caso de du-
plicata". 

Approvarei, pois, a emenda n. 2, Sr. Presidente, oeomprehendendo-a, 
como sempre a entendi, isto é, não abrangendo à h ypothese de dualida de . 

Ao E xecu tivo sóment e caberá decretar a interven çã-0 para garantir e. 
e:irercicio dos poderes estadoaes, não se verificando a circumstan cia da clu pll-
cata'. Nesta, tO'Cará a iniciativa µ.o Congresso, porque terá então que r esol-
ver uma questão política, para i:µanter a fórma r epublicana que é um do:t 
principias oonstitucionaes da Unijio. 

Me lhor seria, evidentemente, que na enumeração dos casos de lnter·vençãr, 
se incluisse es te , desde que se lhe faz expressa menção da emenda n . 27 -

EMElNDA N . 3 

A emenda n. 3, cria um novo caso de interven ção, .que é o seguinte: para 
r eorganizar financeiramente o Estado, cuja incapacidade pa ra a vida a uto-
n oma se demonstrar pela l'.!essação de pagamento ele sua divida fundada, P-0"' 
mais de dous annos. 

Muito differente era a r edação d'esta emenda no esboçp que foi objecto cfo· 
"PTelimlnares estudos. Era esta : "para reorganizar financeiram ente o E stado 
qee, pela cessação ele pagamentos, por mais de dous annos,' demonstrar a. sua 
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insolvabilidade" . Suggerio-se que sómente a cessação de pagamento da di-
vida fundada, e não a de toda divida, como transparecia do rexto primitivo, 

· C: eS3 JUgar á intervenção, assim corno não se fizesse allusão á demonstra-
ção d e insolvabilidade, porque esta figura, de elastica e difficilima caracteri-
zação, poderia servir de apoio para as mais absurdas intervenções . Entendo 
que esta emenda é n ecesasria, é ind!spensavel mesmo para a manutenção do 
credito n acional, para a ordem das finanças do paiz e pa ra o bom n ome da. 
Nação . CumpriTá aos Estados evitar a !n!Cidentes nesse dispositivo, seg·ui11-
do uma politica de orden1 nas suas finanças e compressão nas s uas d~speza,,, 
s em desavisados avanços ao credito, nem excessivos optimismus em r elação 
ás suas possibilidades. 

Mas, se circumsta ncias ~ataes levarem um Estado á cessação dle pa ga-
m entos, por mais de dous annos, tal Estado pode:·á justificar a sua situação, 
sem n enhum desdouro ,para a sua autonomia, ;>01·que, então, m elhor será 
a intervenção pa ra estab'e.Jecer ordem nas suas finanças com o endosso da 
União, do que a continuação desse está.do de cousas, que, sem um remedio 
prompto, poder-se-ha cada vez m a is aggravar, enoeaminhando·se para as 
peores consequencias de humHhação e vexames . 

E' precizo te r-se sempre em vista que a inte rvenção, é a excepção no 
regimen e que só se justif.ica quando sem'elha nte medida se torna absoluta -

m ente indispensavel á propria vida da federação (Araujo Castro, ·Manua l da 
Const . . Bras., 1° ed., pag . 37). A regra geral é não intervir. Os Estados 
não se dev1em julgar diminuídos na sua autonomia em face das disposições-
que estatuem os casos excepcionaes de intervenção . Na suit. vida normal, 
dentro. da esphera de suas attribuições, as unidade·s fedlerativas estão in-
t eiram ente livres e isentas do intervencionismo. Isto é da essencia da fe -
d'êrac;:ã o. A interve.n ção para regu:ariza r a vida. finan ceira, n as condições 
em que o permitte a µroposta, t a nto se justifica como a para debella r a guer-
ra civil, como a para garantir o livre exe1,cicio dos poderes estacloaes e como 
a para r econhecer o governo legitimo entre duas pa rcia lidades em lu ta, por -

(JU e em todas essas conjunturas está sendo }lertu1,bada .a f undo a vida da 
fede!'ação. 

A emenda, .porém, só admitte a intervenção ·:iu:rnclo v erificar-se " cessa· 
çã o c:re pagamento de sua divida f undada, por mais de dous annos" . Quer 
i5to dizer - e faço questão de que fique bem escla r ecido este ponto - que 
sómente quando um Estado para1yzar, in teiramente, por mais de dous annos, o 
sierviço dos juros e a mortização da sua divida fundada, sem r esgatar n enhui:n 
" 9oupon '', é q.ue se verificará o caso da segunda parte da emenda n. 3. 

Ces~ar significa "acabar", n ã o continuar, "pat·ar" (Aulete . Dice . Con-
t emporaneo). Cessação qu e·r füzer "acto rle cessa•:, de parar, d'Cscontinuação" 
(Moraes •Silva, Dice. ela Língua Portug ueza); ac t0 de parar, desistir, aca· 
bar" . (Canfüdo d e Figueiredo, DiC'C . eh Língua P o.rtugueza, 9º ed.) . 

De conseguinte, a proposição r efer e-se só á completa ~.u spensão de pa-
gamentos, por mais de dous annos ; e n5.<J a atrazo, porque o atrazo se 



- 670-

pôde extender a mais de dous annos, sem hav~r cessação, paralyzação de· 
pagamentos, bastando para isso que o Estado nunca deix'e escoar o prazo de 
dous annos, sem realizar o resgate de qualquer "coupon" de qualque1· dos seu :> 
emprestimos consolidados. 

E' neste sentido qu'e darei o meu voto á emenda. Não se lhe p6de dar 
outro, desae que ella fal!a em "demonstraçã0 de ir.capacidade para a vida 
autonoma", 

A iniciativa <la intervenção competirá neste caso ao Legis:ativo, como 
deternüna a emenda n. 27, in fine. 

O ante-projecto attribuia essa competencia ao Executivo. 
Pugnei, tenazmente, por essa alteração, até ver satisfeito o m eu intento. 

A iniciativa do Executivo, seria perigosa, não permittiria ao Estado a meno~· 

a:llegação e defesa contra a obstinação de um Presidente vio·~ ento e não 
daria ensanchas á discussão sobre as razões determinan,es da cessação de 
pagamentos. Por estes motivos, pleiteiei a autoridade do Legislativo . para 
intervir nesta questão. 

A deliberação do Congresso, assembléa eminentemente po1itiaa, nã<> será 
arbitraria e aJ.)ressR.da; e, d.e ce•rto, •SÓ no ·ultimo caso, ex.poetas as possi-
bHidades de que dispuzer a müdade federativa e escalH!ccla~ as rea1raacles 
em que se encontrar, quando ficar ,J.)atentE. a sua inc:d.paciuade paru- a ·vida 
autonoma, é .que se decidirá a decretar a inter-venção 

Esta emenda tem connexão
1 

intima com outr,., da qtla~ tive "" P,onra de 
ser o primoeiro signatario e que se inscreve assin1: " ·E' vedado aos Estados 
e Municípios contrahir emprestimos externo,, "em atltúdzação à.u Congresso 
Federal". 

Penso, Sr. Presidente, que taes emendas lsP. conJu,s&m. e comp1etam, 
sendo uma consectaria de outra. A ,Commfasão dos 21, entretanto, rejeitou 
a minha proposição. 

Não conheço um só dos prugrammas revision1stas "-.flresentados, durante 
a nossa vida reJ.)ublicana, á apreciação da opinião publica, que não consigne 
essa medida, como de todo em todo inciispensavel á federação. E sses pro-
grammas dive1;gem entre si, neste ou naiquelle ponto; uns omittem o que em 
outros se tem por essencial; uns alteram o que outros tambem admittem; un~ 
dão maior ou menor ext ensão ás medidas de outros; uns adaptam regimens 
inteiramente op-postos aos de outros; mas, cm todos elles, quasi que com a 
m."sma forma, está i·ncluido o dispositivo da minha emenda. Que quer dizer 
isto senão que ha uma realidaçle pa·pavel, indiscutível e evi-iente a impor 
& vedação em questão? 

·Essa pro'hibição é um r.,rincipio commum aos t!·es .m ais conhecidos pro-
granunas revisionis.tas , Const~. do ]Jrogcamma do Partido F ederalista (Cas-
tro Nunes. Q.b, cit. pag. 13). Está consignado no Programma Democra-
tico. E está incluído no prograrnma -civilista de Ruy Barbosa. 

Não ha n egar os grandes males derivados da ampla fa cilidade 1:om que 
cs Estados e Municípios assumem compromissos no exterior. Em 1912, veri-
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ficou-se que, em vinte e quatro annos do novo regímen, as umd:xdes federa-
tivas contrahiram uma responsabilidade equiva!ente a mais de 50 ºIº da com 
que se onerou a União em oitenta e oito annos! Em face dessa situação, ag-
gravada dahi a esta parte, diz o Sr. Castro Nunes: "Estes aiga,rismo,s, hoje 
notaivelmente accrescidos, ,demonstram a necessi-Oade de qua:qu er providen-
cia qüe acautele os interesses n1ateriaes e montes da União, forçada :muitas 
vezes a soocorrer os -Estados impontuaes, para evitar demonstr ações de so-
IJeranias E'Xtrangeiras no territonio nacional e man,ter o credito e o •bom nom,e 
do Brasil ." 

Quero esquivar-me de aHudir aos casos concretos de Esta;dos que se 
oneraram de dividas excessivas das suas 'POSsibiJi.daàes. Tetia que começar, 
fazendo apreciações descabidas neste momento, pelo meu e pelo município 
onde n asci, que, principahnente este, outr'ora se sobrecarregaram de em-
prestimos externos, origem das dLf-fkuldades com que hoje lutam . Esses 
casos, porém, demonstram a imperiosa ,necessidade de armar-se a União 
com certo contrõle na materia das dividas no exterior. 

A minha emenda, que entre as do plenario tomou o nmwero 1,, devia ser 
aceita. Diz-se que ,o seu conteudo cerceia os direitos, offende as attribui-
ções e restringe a autonomia do Estado. Porventura a in teTvenção para r e -
gularizar a vida financeira não coarctará tambem a liberdade da u nidade fe-
derativa, emquanto ena ,perdurar? 

Diz-se ainda que a autorização da União importaria um endosso da:s 
responsa;biHdades cóntrahidas p e>lo Estado. Porventur:.. a interve:µção para 
regularizar, a situação financeira do Estado, não acarretará tarnbem esta res-
ponsabilidade para a Federação, e, então, ém condições mais graves, quando 
talvez n ão seja facil a remissão das dividas? 

Estatuir a intervenção p,ara o Estado que suspender o pagamento dos 
en1prestimos extel'nos e negar, ao mesmo tem.po, á União uma faiculdade fü. 
contrôle sobre a realização desses emprestimos, é o mesmo que preparar a; 
mais rigorosas medidas para quando o individuo despenhar-se no abysmo, 
mas não tomar uma só p,roviflencia para impedir que se appnJxim>.. ou caia ni. 
voragem. 

EMENDA N. 5 

Esta emenda melhvra a redacção do lncrsó 1" do art. 11 da Constituição, 
substituindo logo de começo, o vocabulo cr e'.'l.r por decretar, e, depois a ex-
pressão: "os vehiculos de terra. e agua que os transportarem" por esta 
"quaesquer vehicu·os o..i anímae:,, q u e os transportarem". Mas, in fine, 
acc.rescenta ao m esmo 'dis,positívo a seguinte phrase, que é abso1utamente 
nova: "assim. como im,postos sobre productos de u m Estado no territorio d"' 
outro" . 

Tenho para mim, Sr . Presidente, ser indispensavel dizermos, através das 
discussões da reforma, qual a significação que damos a esse adminioulo com 
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que ora se accreSCE' o texto constitucional vigente. E tanto mais quanto, Sr. 
Presidente, se o interprete for consultar todos os dados historicos prece. 
dentes á votação desta emenda, poderá dar a esta phrase uma int!;Jrpretação 
que não é, a meu parecer, absolutamente, a com cujo intuito a approvaremos. 

De f eito , no estudo do ante-projecto, . esta emenda, da ndo lugar a muita 
discussão, foi objecto de grande attenção. 

A sua redacção era então muito diversa da constante da proposta. Era 
a seguinte : "Crear impostos espec1ae:s sobre productos de um Estado n:. 
t erritorio de outro, e impostos de transito, pe~ o territorio de um Estado, ou 
ma passagem de um para outro, sobre os mesm.os ou extrangeiros, <: bem 
assim sobre vehiculo~ de terra e agua que os transportm·em". 

Comba tida, fortemente, a ,primeira phrase "·crear impostCJs especiaes so-
bre productos de um Estado no territorio de 01.J.tro", fot ctba ILdonada e ex-
cluida do projecto em debate. 

A impugnação fez-se em torno da possibil1dade deo lr.terpreta.r-se tal 
a dditamento a o texto v!gE:nte como a prohibiçao de um Estado crear quaes-
quer impostos so·hre productos de outro. Não era esse, evictentE•mente, o 
int uito, pois com o emprego do adjectivo "especiaes", a proposição visava 
sómente vedar aos Estados estabelecer .desigualdade de taxações entre os im-
postos sobre os seus r>roductos e os de outros. Mas a im'J)ressão daquella pos-
sibil idade foi tal que, em ver>dade, n ão houve chegar-se a um accordo para 
a aceitação dessa medi.da. 

!Na r>ropo,sta porém, - ·ch:,tmo a attenção ·dos •S-rs. Deputados para este 
ponto - quasi qu., a mesma phrase, apenas - diminuida do vocabulo "es-
.peciaes", estâ. no fim da emenda, l!gi..aa ao seu primeir-o m embrú pela lo-
cução ·conjunctiva, "assi-m corp.o" . Ora, qual o intuito com que vamos vo-
t a l-a? E' mistér quE• esta que11tão fique bem clara nos Annaes, maximé po.r-
que se supprimio o alludlQú qurulificat!v-:... Co1n t. intc:nçã0 Ó.é prohibh em -
absolut o aos Estad·OS decretar no seu t erritori.o impostos sob1·e prod·uctos 
de outros ? Nãc,. Não pode s~r. Tal hermene utka annuJ.laria os impostos 
d e consumo que qualquer Estado, sem. duvi·da, pode crear, incidindo não só 
sohr·e as m er cadorias de sua .proclucção, com.o 'SOb'l"e as da de outros, con~ 

sumidas no seu territorio. E' ver.dadB, que so>b tal comprehensão o disposi-
tivo em questão seria antinorp.ico com o art. 12 da Constituição, n a part~ 

em qUE.' torna licito á União B aos Estados, cumulativamente ou não, "m·ear 
quaesquer ou.tras fontes de receita" - entre as quaes se inclu e a do in1-
posto do consumo - "não contravindo o disposto ·nos arts. 7, 9 e 11, n. l " . 
Mas, modifica<lo, como é tall1'bem o art. 12 pela E•menda n. 6, n ã o haveria 
esse antagonismo, por que t a l artigo passará a concluir, · assim, simplesmen-
t e , sem a enumeração do te)\:to vigorante : "não contr_avindo n enhum dis-
rpositivo da Con stituição". PoPque nestas condições, como se comprehE•nderia 
o fi.nal da emenda n. 5 como impeditiva de impostos de consumo de um 
Es~ado sobr.e productos de oi:rtro, não haveria n enhuma contradicção entre 
o fim dá emenda n . 5 ê' a n. 6. 
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Dahi a necessida<le <le <lef.inir-se bem a mente ela ph rase questionada, 'Pois 
e!la poderá ser tida como uma formal conclemnação do imposto estacloal 
sob,-e o consumo. Em verdade, o aclminioulo é> prescindivel. Não se póde 
referir senão a impostos ele transito, u nida como está a phrase principal pela 
locução "assim como". l\'Las, na pdmeira parte da eme.nda já se cogita !a 
todas as formas do transito. (Ruy Barbosa, "Impostos interestacloaes", n'O 
Direito, vol .- XCII pag. 364). Só se pócle admittir tal aoorescimo, poi3, 
como uma expressão de arr;pia condemnação a todas as modalidades do im-
posto ele transi to e da passagem, como as que <leram l ugar ás questões diri -
midas ]:>elo Supremo Tribm1al, nos accordãos <le 31 de Agosto d.e 1907 e J 7 
<le Abrii ele· 1909. 

Votarei em .fav or da eme nda n. 5 fazE;n<lo esta declaração, para que 
amanhã não se lhe clê · uma extensão capaz d€' abolir todos os impostos qu-; 
os Estados po<lem crear, ex-vi do art . 12, - entre os quaes se inc'.ue, sem 
<luvida, o do consumo - não ·SÓ sobre os seus productos, conio sobre os de 
outros, .10 seu terr'.torio . iPenso que não se lhe dev·e dar outra interp·retação 
s e·não a que i·he dou acima, restringindo o seu contexto, exclusivamen te, aos 
ifactos do transito e <la passagem . 

EMENDA N . 6 

E' esta a emenda que modifica o art. 12, para a utorizar . a competencia 
cumulativa da União .e dos Estados para estatuirem impostos sobre a renda. 

A constituição ameri-cana lambem foi r eformada, em 1913, ,para atten -
der á n ecessidade do lançamento, pe1a União das taxações directas . :B~oi 

votada a emenda 16, que "authorises Congress to impose an income tax 
wi.thout ap.portioning it among the States according to .popu'ation" e re .. 
move u, assim, as difil1cu1dades da Constitu iç.ão que .. conforme julgou a Su-
prema Cõrte, "lm 1895 "such taxes (iricome tax) lik€' re·presentatives, must 
be apportioned among the S'tates according to po,pulation. (Woodburn and 
óJVIoran. The oitizen and the Re1niblic, pag . 192). 

~l\.s r azões, pois, que determinaram a revisão da Constituição american.a,, 
quanto á quE'stão dos imposto.s directos, foram ele ordem cliffer ente das que 
impõem a reforma da nossa ·.para attender ao mesmo ponto. 

Aqui, faz-se mistér a alteração .para conceder lambem á União a com -
.petencia para estabelecer trfüutos sobre a renda, competencia que, em face 
co texto vigente, se tem enten-Oido ser exclusivamente dos Estados, por não 
ser a taxação sobre a renda senão uma modalidade do in1'posto de i:ndusti:1as 
e profissões. O .Sup~·emo T ribuna! F ederal, no accordão n. 3. 528, de 23 de 
Agosto de 1912, já se pronunciou nesse senüdo, e posto que haja decisões 
úiscrepantes, não é conveniente ·Continuarmos neste rE'gimen ele duvidas e in-
·certe2las, em que não se .póde a ttencler, como é in-iispen savel, á necessidade 
cada vez mais imperiosa da União organizar a sua vida financeira sobre ;; 
imposto directo, baseando sem tro·peços e <lifficu'.da;des, o seu spstema tr1-
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butario sobr e o imposto que os econorn.istas recommendam como o mais 
justo, m ais legitimo, o mais rendoso e o mais estavel. 

Na r efor ma, Sr. Presidente, Unhamos cinco alvitres a 21.doptar sobr"' 
esta parte: 

1 º) Attr ibuir á União, privativamente, a competenc1a. 
2°) ou d istribuir determinadas cedulas para esta e outras .para os Estados; 
3°) ou füu· a renda global .para a União e a cedular para os l!Jstauos; 
4°) ou en tregftr a cohrança de todos os impostos direcios â. União, com 

a obrigação de repartir, em determinada percentage.ni, com os Estad-os onde 
fossem receb i os ; 

5°) ou, finalmente, a cornpetencia cumulativa da LJniào e Clos Estado". 
O pri me iro é excellente, mas não pôde vingar. Nã.o vencel'ia si fosse 

submettido á delibera1;ã-o do Congré•sso. Os Estados não abririam mão d;.. 
t oclo em todo da ·com:petencia que, na parti'.·ha feita em isn, lhes attribuio a 
Constituição.. A sua adopção exigiria outras alterações no nosso systema 
t ributarív, inc·aliza1,e!s agora. E nito se po1Je em um codigo político ter em 
vista, exc:lu·si\•amente, as razões theoricas, porque a vida collectiva não se 
!ü:t. seguindv uma directrJ.z puramente theorista, mas através de factos e 
i·e;;,iid.ad.·es, q u<: não podem transformar-se, de um momento pa.ra outro, á 
feiQãü düS i.:>r inciplos, por mefüores e mais bellos que :><;tes Sé'jam •. 

O segundo imporia desde já uma discriminação muito minuciosa que não 
r,v~eria abrange.e e prever todas as modalidailes ·cedu'.arE'S, deixando escapar 
sempre algumas para uma conlpetencia cum.ulativa. 

O terceiro tão defendido, teria sem duvida os mesmo,,; inconveniE'nrn:; 
apontados c0ntra a accumulaçã1i, pois os Estado.s poderiam nas cedulas car-
r egar de t al modo, que perturqariam a cobrança elo imiposto solne a 1·enl!a 
gJvbal e a sphyxiariam o contribuinte. 

O quarto <1. 'indubitavelmente", o melhor. Mas despojada tambem as 
unidades federa tivas do direito Ç.tUe já têm, e contra si, cabe r iam os mesmos 
argumentos invocados contra o primeiro. 

R esta o quinto, qu~ é o qu~ se está praticando, mesmo na vigen.cia dos 
clis.positivos da nossa Magna I,.ei, não obstante -os protestos e as decisões 
contl'."arias a f!-Ue tem d.ado lugar a sua prat1ca. E é este o ·consagrado pela 
emenda. T al systema cumulativo poderá. ·perturbar o vlano que adoptar a 
l.Tnião, quebrar-lhe a unidade de objectivos, frustrar a idéa central, desde que 
os Estados comecem, arbitrariamente, sem· attender a conveniencia de Se· 
guir-se um ponto ·de vista commum, a usar tambam da · sua altrfouiçã0. M:a~ 

isto até agora não aconteceu e não acontecerá., J>Orque está no p·roprio In-
t eresse destes evitai-o. E' inquestionavel ser esse systema pre1'erivel á si -
tuação .de dubiedades e v acillações, em que se acha agora a Uniã o, ao fazer· 
os primeiros ensaios do imposto sobre a r enda. 

Nesta contingencia, temos que estatuir o .que só se p.óde obter em um ac-
corcl.o entre a FedE;ração e a<1 sua~ partes componentes. 
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EMENDA N. lõ 

Es ta J}roposição inn.ova o seguintE': "a prorogação do orçamento ante-
rior, quer da receita, quer <la despeza, quando até 15 de Janeiro não estiv~r 
o novo em vigor" . 

O q·ue visa a emenda, a m eu parecer, é que sempre que não houver or· 
çamento, para o novo exercicio, ,prorogar-se-ha para elle o do anterior. Mas 
duaE hypotheses podem occorrer para que não haja o orçamento do novo 
exerci cio. E estas são : quando o Congresso não o .houver votado, até 31 ª"-
Dezembro; e, quando, tendo sido votado até esse dia, for vetado. 

Sei bem que está na mente da emenda abranger as duas hypotheses. A 
sua redacção, porém, póde prestar-se a sophismas. Poderá allegar-se que só 
se refere á segunda, entendendo-se que não poderá haver prorogaÇão do orça-
mento anterior, .quando o Congresso não houver votado o novo; mas, tão só-
mente, no caso em que e-ste fõr vetado. De feito, dir- se-ha que a phrase 
"·quando até 15 de janeiro não estiver o novo em vi.gor.'', impJi.ca a existen-
cia de um orçamento vétado, isto é, do orçamento que foi votado até 31 d:3 
dezembro, e não teve vigencia <Lté 15 de jamliro, em virtude do véto. E esta 
argumentação tanto mais se justificaria em face da obrigação imposta ao 
Gongresso, na primeira parte do mesmo dispositivo,, de votar, annualmenti,,. 
a lei ele meios. 

Melhor se1·ia que em vez daquella phrase se empregasse a seguinte, que 
incluiria, sem duvida, ambas as hypotheses visadas: "quando até 15 de Janei-
ro não houver orçamento sanccionado". 

Assim, ficaria previsto o caso elo Legislativo não cumprir o seu devei· 
até 31 de dezembro, pois, nesta circumstancia, é im.possivel haver orçamentu 
sariceionado a 15 de janeiro . E ficaria attenilido o caso do véto, que é, exa-
ctamente, o unico im.peditivo de estar o novo orçamento em, _i,"igor ate ló àLl 

janeiro. 
EMENDA N. 18 

A esta applica-.se, niiitatis ?nutcmcUs, tudo quanto disse acima, em rela-
ção á emenda n. 15. 

Poder-se-hia re digir esta emenda, p_ara mais clareza, assim: 
"Fixar, annualn1ente, as forças ele terra e mar,, prorogada a lei anterior 

quando até 15 de ja neiTo não houver fixação sane-clonada". 
E' dispensavel o empre.go da palavra novo, em vista de ser annual a 

obrigação do Congresso de votar a fixação das força~. 

EMENDA N. 22 

o numero 29 do art. 34 ela Constituição deve ser supprimido . Essé /1i:!!-
positivo só serve para desp0rtar, em ·cotejo com o art. 64, intrincaclas e ln-
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terminaveis discussões á volta da questão da competencia para legislar sobre 
a mate.ria relativa ás terras e m inas . 

A União tem-se arrogado attribuição para legislar sobre a.a minas e lc;r·· 
ra.s situadas em todo o paiz, conforme se ve da lei n. 2 . 933, de 6 de janeiro 
de 1915. (ARAUJO DE CASTRO, ob. cit. in edição, pag. 174) . Este ponto, porém, 
tem s~do objecto de impugnações, havendo disparidad~ ele pareceres. Em 
1891, a Commissão de Constituição e Justiça da Camara uos Deputados opi-
nou que a s limitações a que está sujeita a propriedade das minas, ex-vi do 
§ 17 do art. 72, devem ser estabe~ecidas por leis federaes sómente quando ~e 
trata de minas da União, competindo aos Estados legislar sobre as demai" 
que se acham nos respectivos t erritorios. 

Barbalho, entretanto, sempre entendeu ser geral a competencia da Uniãt,, 
porque a esta é que cabem as leis· de direito substantivo. (Commentarios, J • 
ed. pag . 269). E tir1l1a· toda razão o classico commentador. A' União tóca. 
privativamente, o direito substantivo, a cuja orbita pertencem as leis sobr•, 
terras e minas. Logo não se lhe póde n Egar o poder de legislar sobre toda"' 
as terras e minas existentes no paiz, quer sejam ou não de sua propriedade 

Fiz vêr, nas discussões anteriores á assignatura da proposta, que a de:>· 
n ecessidade do preceito em questão ainda mais se accentuaria com a appro-
vação da emenda n. 57. 

E assim se accordou na eliminl!lção do n. 29 do art. 34, substituindo-se 
~ seu texto por outro i·e>J)eitan fe á legislação do tra.bal'ho. 

EMEND>\ N. 24 

Antes de apresentar-se á Gamara o JH'Ojecto da reforma esta eµier1da fu, 
assumpto de muito. debate, até ficar a sua rfJdacção reduzlda .. aos seus ac tuae•. 
termos. Pretendeu- se attribuir aos estabelecimentos de ensino superlor e GL· 

c undario, chamados officiaes, isto é, mantidos pelo Governo Federal, o poder 
de ·Conceder Privilegio.s aos dip 1omas por elles conferidos, e negar essa facuJ .. 
dade aos estabelecimentos con&"eneres equiparados áquelles na fórma da !e\ . 

Era este, certamente, o objectivo ~a seguinte phrase, que, no esboco dest"' 
emenda, vinha logo em segui-da á p alavra con11nwm: - "nem dar a insti -
tutos particulares o poder àe ·conceder privilegias analogos aos que os esta.-
belecimentos officiaes concedem". Fui dos . que mais se bateram contra ~ss<>. 

idéa, injusta para com as escolas equiparadas, que teem prestado reaes Sbl -

viços ao paiz e ministram o ensino com tanto z~lo quanto nas rarisslms~ 

·officiaes, e inl'!onveniente para a cliffusão da instrucção, porque negariu. esti· 
mulo á iniciat:va particular, lf!e clifücultaria a efficiencia e desanimaria. º" 
melhores esforços . 

Através das discussões preliminares, fez-se questão da lguald~t!e entrb 
e>'ses estabelecimentos, desde ·que os eq uiparados o sejam, não 1,or lei espc · 
cial, o que seria um mal mas j'le conformidade com a lei commum. 
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lei, p9is, de ~uturp, si .ª <irp. .~nd;;t ·cqn'(ert~r- se em texto c01;rntitucii:H1al, poçier >'.l. 
á s9n;i,qra dei;;t,a d11r privilegios a C<J:Sas officiaes d,e ,ens,ino, sec-qrida;rio e .su-
perior, pu ;i.~tribuir a estas o PRder ,J~~ cpnceder ,prerog!l-tiv~s .aQs . seu_s dj,-
plon;ias. 

El\1: ENDA N. ~t,, 

A nossa Constituição não ter:p. nenquma disposição cc.ncernente a terri-
torios . E' que a hypothese da existencia destes <foi afastada pelos constitul'n-
.tes repubJi.ç;o.nos, dominados, .de certo, pelo P.ens~mentp absolut<rnlente inf~n::10 
á ,guerra de conquista. (Mas a conquista não é a unica origem .dps teqit-11-
rios. 1Estes podem provir tambem da acquisição, que ·é uma figura juridf..:a. 
de acceitação interna'Cional, sem o mais leve la ivo de violencia . 

Não prevista a circums~a,ncia da acq).ii.sição, pero:(eitamente r ea}izfl:Vel, 1pcr-
que não ha texto do pacto fundamental que a vede,,o ·facto é que o T~rritt>

rio . do Acre ~ , hoje un~a <i;noma;Jia ,:rr_a nossa :vida constitucio:q.a . .. 
,Pôde-se dizer que a .orga.i;üzação dy.sse ,departamE(nto ,f ec113ral 1.t<;m ,,,sido 

feita á marll·em da Constituição, com leis esparsas e sem expr,esi.o ,:.,poio 
nesta. F ez-se para isso uma legislação., por assim dizer, de ernt?.gencia, , de 
tal feição de<feituos.a . e deficiente, já por dema:.s "delongada, or!,gjnando , cada 
vez mais incertezas e dubieda~.e!I. 

A enHinc1a ,v;em "res,olver esta ,E;it.ua11,~o . . Dá ao .J~oda,- rL.,,5islaL1.vo c9mpe-
tencia p.ri'vativa 1p.qra le@·is]ar so·J:>re a a,dministração dos teoi.tor~.os, yn,1pre-
gando este v.ocabu~o ,no plural, , o qµe E?ignifica a possi·bi)iaãde da f?tura exis-
te11cia de putI'.OS . . E <LO EJxecuti.vo arr,9ga o poder ,Pat;a, c1irec~a e immediata-
mente, admimstral-os . 

Nos entenÇ!imentos a I).teriores á assigi;iatur!i. J.a ,pro:;>osta, pleit~ei lle . des-
mem,b:r-f\i:>ftle esta .e~nenÇLa ~.m duas, em .. c;>)Jedienc\a . aos.,preceit9s ,<la 13,:rstem,atica 
qa nossa lei 1 ~un,d,<t-,n:i.ental, . pois . que l)~lla se con.teem , d.i,ias ,disposições p~rfei

t.amçnte . di13tin.çtas: .\J;mª. c~ue tange ,á col'hpetencia do Congresso, e outra c,on-
cerpente i't do :jl:xeçut~v,o. 

A .p~·imeira, .caben,c:to , '.b.E(m . coi:no accrescii;i10 ao a rt . , 34, . inscreyer-se-hia 
deste modo : , 38. L~gi~lar .sob1·e ; a ~IP.i;:ti~tp9ij.o q,os terr!,t:?r1os. 

A segunda, a·justand.Q-(le c,on.10 u?'l µ..ciso ao ,:;i.rt . . 48,, :i;ezaria .a.s~~m: "18" 
A .dministrar, Q.,irecta e immediatamente, os terrHq,rjos" . 

. J;>,ug:ne1 .,ppr eiita ,.sep1;1>ra<.:;~o, 1 .u~il ,.Por at):,en,der . a uma _qvestão .de ordem 
tec,J;i:r;iic;a, além de v~nt.ajo~a p,or tornar ·P.esnece.s5ario o ,adverbio spnpre, em-
pregado na primitiva r edacção e ao qual ,se .Po,deria , em.prestar o effeito üe 
m·o.hibir a futura . a,u1;op.,omia (\os terr~to;rips. 

E~,~a en;i.en,da R?nçehid;:,,, , pr:imeiramente, ,nestes ter;nos: 
' '. ~egu:i,ar ,. a lt1f111-~ni.straição dos ter ri t9rios, .CJ.Ue ._deverão \)Star sempre su-

j eitos ,di;recta ·e immediatamente a o ,!Poder E.xecutiy o". 
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Do cotejo, pois, entre as duas redações, entre a da proposta e a do es-· 
boço, verificar-se-.ha a suppressão da palavra "sem.pre", devido â inconve-
niencia· apontada, po.sto que não se bipartisse a proposição. Este dado hls-
toricd· servirâ de elemento ao interprete, quando, de futuro, o Territorio dG 
Acre pretender constituir-se em Estado autonomo e formar mais uma uni-
dade federativa . 

Em fa,ce da em enda, nada vedar::\. esta pretenção. 

EMENDA N, ô4 

··Si · nã~ · sou um jurista, 1JOrque me !l'allecem a competencia e o senso ju--

Tldico, a: clarividencia e a erudição, prezo-me de ser, Sr. Presidente, ui .. 
humilde estudioso do direito. Não sou, de todo em todo, ignorante nesta m ;·•-
teria . i i 1 r1; 'ft~ 

-Tambem n ão sou estranho ao valor das conquistas liberaes e â magm. .. 
tu de dà's idealidades ethico-sociaes. 

Tenho na maior ·conta todas as bellas garantias da liberdade· individu"'• 
todas as 'garantia>s da expansão das azas da vida, todas as garantias do nos<io 
pensamento e das nossas idéas, das nossas convicções e dos nossos credos, do's 
nossos anceios e dos nossos idéaes poliücos e sociaes. • 

O meu voto sobre esta emenda é o resultado de estudos e sincera c.onv1-
cção. Não é o flectir á. ·Convenienc1a partidaria. 

· Votarei a seu favor porque ent.endo havemos mistér ajustar a instituir,áo. 
<l.o · "habeâs-corpus" ao molde clas~ico, ao que ella tem nos grandes paize.; 
de sua origem, nas grandes naçõe~ onde a liberdade e a propri.edade enco .. -· 
tram as maiores garantias, nas grandes .patrias onde a civilização attinfl'iu 
as mais culminantes alt!.tudes. 

A proposição em debate não cparcta, não restringe a liberdade pessoal. 
··Que vantagens obtivemos com a nova feição por nós dada ao "habeas-· 

·corpus"? :Não sei de vantagens qujl disso tenham promanado, pois não cre;o-
havér no Rrasil mais liberdade do que nos Estados Unidos e na Inglaterra, 
Mas., si não sei de vantagens, sei de grandes desvantagens, comú,' e esta f. 
bastante para prejudicar todos os direitos, a da balburdia creada, na noss~ 
vida judlcla ria, onde a mult\.plicidade dos casos de "habeas-corpus'', pul'u· 
lando a cada instante, atravanca e impede a ~cção da justiça. 

Que maior mal pôde haver pari+ um povo do .que a retardança da justiça .. 
Ora, tlo -Brasil, e ssa delonga é um facto clamorosíssimo, e a sua principal 
causa ê ó numero assomproso de -' ! habeas-cor:pus" impetrados, a toc1o transe, 
áo Supr:em o Tribuna! e aos .juízes s;eccionaes. 

Não .se diga q ue o a "habeas-corr,ms" assim concebido é uma valvu1a: 
para essa situação. Nem todos os " •habeas-corpus" são concedidos. Nem to-
dos os : pedidos são considerados casos dessa mlldida. O tempo em grande 
parte é perdido em discussões prel)m!nares sobre si em face da Constituição-
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trata-se ou não de ·caso de "habeas-corpus". E m esmo nem sempre se faz 
justiga com a. con cessão, pois que, tratando-se de um processo de r ito célere, 
sem fórm.a nem t igura de juizo, não se podem nelle a purar elementos de 
convieção e razões de decidir . 

A ve1·dnfte ê que bo~e, ou devldu á morosidade no andamento dos feito:<, 
ou ao v ezo já adquirido, no Brasil se recorre ao "habeas-cot'J>US" para todos 
os effeitos, nas circumstancias mais abstrusas e com os designios mais dis -
paratados. 

A realidade deste m al é innegavel. Chegámos, sem duvida, aos extre-
mos em que mistér se ;faz o paradeiro. 

A emenda n. 64, obviandó esta situação, vem dar ao instituto nella con-
sagrado o seu verdadei ro sentido, o sentido que tem na Inglaterra e nos Es-
tados Unidos, o justo sentido ·com que o conside!'avamos no antigo r egimen. 

Naquelles paizes só se concede o "habeas-corpus" para ga rantir a li-
berdade individual, a liberdade pessoal. E como a liberdade pessool é a li-
berdade physica, é a liberdade de locomoção, n essas duas nações o "habeas-
corP'lls" n unca é da.ao para outros fins, para proteger outrns d:reitos, senão o 
de locomoção, ó de ir e vir. 

Nos Estados Unidos o "habeas-corpus" é ·con ceituado ·Como, o meio judi·· 
eia! a que deve recorrer o individuo preso ou coagido em sua liberdade, por 
qualquer motivo, ou sob qualquer pretexto . (A per son emprisoned or res·· 
trained in bis liberty <for any causa, or upon any pretence. CWloRD, A Treati·ve 
of the Habeas-corpiis, pag. 111). 

Não se defere o remedio r>ara outros ob•jectivos .porquanto ao contrari•, 
desnaturar-se-hia a figura da m edida que é "the greatest of the safeguarcls 
er1?cted by the civil la.w against a.rbitrary anel iilegal imprisonment by whom-
soever the detention may be exercised or ordered". 

O "writ of "ha-beas-corpus", diz Hurd, "Is that legal process wich i3 
employecl for the summary vindication of the ri.ght of persona1 Iiberty when 
illegally restrained" . 

•E accresccnta o mesmo jurisconsulto americano: "employed to vindi-
ca te the right of personal liberty by whatever power infringed it became in-
separably associated wit>h that rig1ht" (A treatise on the writ o.f "habeas-
corpus", second eclition, pags. 129 e 130). 

A emenda estatue só caber o "habeas-·corpus" quando a liberdade pes -
soal, a liberdade de locomoção fôr offendida, ou no .caso de violencia por meio 
de prisão, ou de imminente vi-0lencia por m eio de prisão, ou por qualquer 
constrangjmento illegal . Ora , esta é, exaietamente, a conceituação deste re-
m edia entre os inglezes e os americanos, e ·com a qual, mesmo em face do 
t exto constitucional vigorante, estão de accôrdo muitas das nossas sumnúc!a-
d.;s juridicas. 

Pedro .L essa, a poderosa menta lidade a <iue devemos fulgurantes tJ~ginRs 
da nossa jurisprudencia, estudando com. profundeza o mais bello instituto 
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de que a ·Inglatert'a se ·glot•ia de ser o berço, ·disse: "E' excl uslva n1iss5.o do 
" habeas-corpus" gavantir .a l.ibe'rdade individual na accepcjão restricta, a U-
·bel.'dade physica, a liberdade de locomoção . O ·uruco °direito em ·ra;ror Cio 1ua.l 
se pôde invocar o "habeas-corpus" é a liberdade de locomoÇão, e de accôrdo 
com este conceito •tenho sempre julgado" . E n1ais adeante accrescentou: 
"Além da libtrclad~ tl.1o •loc·emo;;ão nenhuma outra é tlcfensavel pelo "hal-.2as-
cor.pus". ·Absurda é .qualquer extensão, quatquer elasticidade .que se dê 2.0 

"habeas-corpus" nesse sentido . (0 Poder J·udiciar io, pags. 28'i e 28S). 

Ora, eis aihi a doutrina espooacla. pela emenda, quando deternüna.: "Dar-
se-ha o habeas-corpus sem;ire que alguem soffrer ou se achar e·m imminente 
per igo de sofüre1· violencia por meio ele prisão ou cons ~rangimento illega.J em 
sua .Uberdade de locomoção" . Quer dizer, invertendo-se os termos: Sómente 
para garantir a liberdade de !locomoção, ·quando a.i.guem soffrer ou estiver na 
imminencia de 6c.ff.rer prisão, ou qualquer constrangimento, é que se dará o 
ha:beas- cO'rpus . 

.Parece-me claro .O .que se garante é a liberdade de locomoção, como 
condição indispensavel, inherente á liberacle pessoal . Mas, a libe rdade de lo-
comoção é o meio, o caminho, a condição para o exercicio dos direitos . 

A emenda ·não restringe o direito ao "habeas-corpus". Apenas tem o 
effeito benefico de excluir delle a solução de questões para as .quaes ha• fór-
mas determinadas de processos, im~edindo a continuação da pratica abusiva 
desse remedio excepcional. A sua approvação estabelecerá o principio· de que 
qualquer constrangimento illegal contra o exercicio dos direitos permittirá 
a impetração ela medida, pnis qual.quer constrangimento cxmtra o exercicio 
elos direitos implica necessariame11te, violencia á liberdade de locomoçãn, 
sendo como é evidente ·.que só se ' pôde coarctar o exercicio ·de qualquer di-
reito, ou individual, ou civil, ou politico, ou administrativo, offendendo a 
liberdade de ir e vir . 

Estas palavras de Pedro Lessa, expondo m agistralmente a doutrina do 
"habeas-corpus'', servem bem para demanstrar a e::i.."i:ensão .que o interprete 
poderá attribuir á disposição ,questionada: "A ·liberdade individual é um di-
reito f11ndamental, condição do exercicio de um sem numero de ·direitos; para 
trabalhar, para cuidar de seus negocios, para tratar 'de sua saude, para pra-
ticar os -actos de seu culto religioso; para cultivar seu espirito, aprendendo 
qua:lq,uer scieneia; ·p&ra se 1distra:hir, pa,ra desenvolver seu sentimento, paFa 
tudo., em summa, , precisa o homem ·de .Ji·berdade de locomoção, do direito de 
ir e vir. Além de inutil, fôra difficil, senão im.possivel, enumerar todos os 
direitos que o individuo fica impof)sibiJi.tado de exercer 'Pela privação da li-
berdade ind.ividua.l . Algumas vezes, entretanto, a illegalidade de que se quel·· 
xa o paciente, não importa a completa privação de liberdade individual. Li· 
mita.-se a coacção i)legal a ser ved~a a libe"Fdade individual, quando esta t<mi 

por fim proarimio o exercicio de um determinado direito." (Ob. cit. ;:iag. 2!t5). 
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El)VIE;NDA,,, N. 7 4· 

Das emendas em <liscussão a que parece, á primeira vista, trazer• mais 
profunda a lteração ao texto constitu Qional é a declar:ação , de, que em , conse-
quencia <lo estado de sitio suspender-se-ha o "habeas-c0rpus}' p ,tra. os ue tidos 
em virtud'e delle e a enumeração t axativa das g1;1rantia,s . copatitudonaes que 
poclerãa tambem ser suspensas pelo decreto declarat·ordo d© s1tiq. 

~ssim, o que, apparentemente, é uma grande tr.anrifor,nHi.ç;í.o do art. 80, 
(:onstitue uma melhor carac.terização da m.edida excep~iona por dle permit.-
t1da. é uma clara explicação do seu dispositivo, e, cqmquf!,n,tp a . rµuitos. possa 
parecer um absurdo o q'.le vou dize.r, é ainda uma. r esüicção do · amplo con-
teúdo da disposi•}ão vigente. 

E!ffectivamente, que é que determina o art. •SO ? E' · o seguinte: "Poder-
se-.ha declara r em. estado .de sitio qualquer· parte elo territo·rio da União, sus-
pendendo-se ahi as garantias constitucionaes por tempo determinado, quando 
a segurançfL . da. Republica o exigir em caso , de aggnessã·0 extrangeiva ou com-
moçiio intestina". ieot· d'orça deste artigo, tem-se .entendida que todas as ga-
rantias constit.uc\o.naes, exoopto as .. imm:µnidades. par!amentare.s, por.que s3.o 
garantias funccionaes e inherentes ao manÇ!atol são ga.rantias de poder e não 
garantias infüviduaes, em uma. pa~avra, porque são , garantias do Parla-
m·ento, - podem ser suspensas, quando fôr decl.aradu o sitio. 

"A decretação do sitio"., diz Aunelino, LeaJ, "deterrmina a J)o.,;sibHida de 
da suspensão qas garantias constitucio;naes,_ e q·ueni• allude, sem reSE>rva, â 
susJ)ensão das gfl,rantias constitucionaes,. tol'na possi'"!"el. sem contestação, a 
suspensão de todas as garantias?~. (Theoria e ''Prat.fca ela. Const-itu1ção Fe-
deral, 1° vol., l)ag. 691). 

A· noSS"- Constituição estaibelece duas modalidades do s\tio: o sitio de-
claimdo . pelo, Congresso, que ·Pôde suspender todas as garn'lt':1s con5t~tucio

naes; e o s.itio .. decretado, na ausencia de Gongr.esso, p ele Exeeutivü, que póde 
suspender tambem todas as garaRtlias, ,excepto quan1'o ã;s ;pessoas, ponque em 
relaqão. a e.stais· a sua acção é limitacla, pelas . restricções estatuidas pelos nu-
meros 1 e 2 do § 2°, do art. 80. "á detenção em logar,,não desti>nado aos r éos doe 
c1'imces eommu.ns e· ao desterr0 ·para os outros· sltios1 .10 terl'lt<3r.to nacional ' '. 

Q ·Legislativ.0 tem o .poder· de sus•peRder to'.las as ga1·antia3 da llherdade 
individual,. -q.u.er em relaçã o ás pessoas, quer em relação ás cousas, e entre 
t aes .garan.tias• não se· púde dei;xa r · de inclui·r o "habeas.corpus", que nada 
mais· é. d@ <Jlllle uma ga,rarntia da libe·rdade pessoal, sendo "the great bU·lwark 
of pe.rsenal libe;JJty~'. (STml1Y, Gonst., § 1.339 . ) 

D esde que a Constituiçã.o n ão menciona as garant'as .. sobre .as qniaes o si-
tio p,jf>d,e incidir; -é' cla.ro, rq~. o· decre ?o: lGlgifli\aHvo~ q,ue o declaira·l': póde1 ruffectar 
a, todas·., Mas, ·<;[•l:l·a;nt0 ao 'llJX~G:U!ti:v0,. 0 seu pp.deir é · !imitado,. po.tq,UaIL1'a. se. l:h11· 
ckparam, as vestric~©e>J. ai . q:l!l~ .allp~i. Onsii1ti:@1 de.clarf.ld.o• J)el@, P11esi.de:mte da Re-
J'Ul!liea .nãQ,.;rió.de, J)ar exemplo, su~oon4e.i;. o , hfl;.~ea{l -aD<r11w>; J)Or1 if!so .. q:u,e· 1:a:l 
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suspensão importaria uma exorbitação dos limites traçados ao que concerne ã 
sua acção sobre as pessoas. 

A reg.ra geral ê que o sitio annuilla as garantias constitucionaes, quer 
quanto ás pessoas, quer quanto âs cousas. 

A esta regra o nosso ipacto fundamental põe uma excepção, que ê a 
que redtuz os poderes do Executivo, se a medida extrema. lfôr 1por este deola-
ro.da no recesso do Congresso, na conformidade . dos incisos 1 e 2 do § 1° 
do art. 80. (Aurelino Leal, ob . cit., pag. 6911.) 

Tail ê, em syntlhese, o ·systema adoptado peJ.os consti'tuintes de 1891. A 
emenda ora proposta ao art. 80 não modifica substancialmente, esse syste-
ma. Define-o mellhor. Antes, mais nitidamente o caracterisa, mais ,precisa-
mente .Lhe deJlneia os contornos. Assim, a meu parecer e é •por pensar deste 
m odo lq:ue Jlhe darei meu voto - a a;lteração em debate não extingue as duas 
fórmas do sitio a que acima me referi. Ao r evés, mantem-nas com mais 
clareza. 

Pela 1proposição sujeita ~ nossa deliberação, dar-se-á. ao sitio o ef,feito 
de suspender o habeas-corpus e as •garantias consUtucionaes enumeradas 
n os §§ 1°, -3°, 8°, 10, 11, ll2, 1:3, 14 e 18, do art. 7.2; mas ê obvi-0 isto sõ 
em relação ao sitio decretado pelo Cong~esso, 1popque, quanto ao declarado 
pelo Executiv-0, permanecem, sem a menor modificação, as restricções dos 
n s . 1 e 2 do § 1° do art. 80. 

Em lface do novo 'texto consptucional, se a emenda ;fôr rupprovada, 
subs istirão as duas especies do si'\10: o estabelecido pelo -Leg.islativo, que 
n ão poderá. suspender, sem reserv:o,L, •todas as ,garantias, mas tão sómente 
o habeas-corpus e as decorrentes dps referidos iparagraiphos do art. 72; e o 
q ue, ex -vi do § 1° do art. 80, poderá. decretar o 1Executivo, sendo limitada 
a sua acção sobre os ~dadã-0s ã. dE1'tenção em lugar -não destinado aos réos 
de crimes communs e ao ·desterro para outros lugares do territorio nacional. 

Deante desta distincção, a iquestão de saber se o Executivo podem tam-
bem suspender o habeas-corpus - .~uestão que de certo surgira, quando se 
fizer a .hermeneutica da proposição ora inno<Vada não poderá ser resol-
V·ida senão ,pela negaUva. 

Quero, .Sr. !Presidente, na m4ruha declaração de voto, deixar a min?a 
ihumi'de contrhhuição ;para a exeglésl" da emenda, expor a miruha interpret.a.-
ção , dizer a extensão que álhe a:ttribuo e o sentido com 1que a a;pprwo, 
a pezar da .inanidade dos meus argumentos e da desvalia da min'ha opinião. 

T e111ho para im.im, IS.r. Presidente, q·ue o seu contexto não dá autoridade 
ao E xe=tivo p ara suspender o hapeas-corpus, mas sõ confere essa d'acul-
<l a de ao Legislativo. 

Vamos agora caracterizar o sitio pela suspensão do 71,ab·eas-corpus, tal 
c(Yl'Jlo acontece na Inglaterra e nos Estados Unidos, .que desconhecem a ex-
p ressão "estado de s itio", e admittem uma medida excepcional que ê a 
"·su spension ot the writ of habeas-corp1is"~ quando o exige a salvação pu-
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bliqa, em casos de rebem ã o ou invasã o. (Dicey, Introit. á l 'Étude du .Oroi t 
C.onst., pag. 204; .Ai·angio iRuiz, pag. 588; Const. of the U. S . . of .A.1n,erica, 
art. ·I , Secc. 9, § ·2°; '"I1he pri'Vilege orf the W ·rit of ha,beas-corp~8 .. shall not 
be sus.pended unless wihen in .ca ses of Re·bellion or Invasion the p.uhlic saÚ.ty 
may require it . " 

1Mas, 1passando a assim caracterizar .o sitio, mistér e ficar. .b.em claro 
que tal conceituação SÕ dirá r espeito ao sitio da regra g eral, isto é, ao sitio 
do Cong.resso, e não a o excepciona.I, isto é, a:o do Executivo, decretado na, 
.aiusencia daiquelle. 

A questão não é somenos. Ao .contrario, é relevantíss ima. 
IBlm il'·ace da emenda - é preciso accentuar-se •bem - o !Executivo nao 

poderá suspender o habeas-corpus, mais tão sómente rpoderiá rfazel-o o Ccm-
.gresso. O •Legislati.vo poderá privar temporariamente os cidadãos · sómente 
·do haebas-corpus e das garantias <taxativamente mencionadas. O Executivo, 
q uando usar do seu poder extremo, nas condições em que o ~rmitte ··O 

inciso n. 1'5 do ad't. 49, combinado c om o § 1° do art. 80, não pode·rá, quanto 
ás '.Pessoas, dr rul~m das limite..ções do § 2° deste artigo. Assim, é..ll!he 'Veda:do 
suspender todas as •garantias citadas na emenda, .porque ,com o levantamento 
de algumas de1las infringiria este disposHivo. Não poder á tambem susnen-
der ·o habeas-corpus, porquanto é patente que se lhe fosse possível suspenaer 
.a garantia das garantias, a maior das gairantias da lfüerdaide indivlauall , 
·então tiraria ás pessoa s o unico recurso contra su:.. a cçât> exor.bitante ··das 
restricções do § :2° do art. 80, o que, ao cabo de contas, importal'ia ·a com·-
p leta anm.1llação d ellas. 

P a r ece-me q·ue não •ha como contrariar esta argum entaçao. ' 
A interp-retação que ãou ~ emenda n. 74, dando-Ih o meu vo'to , é ·a 

uni·ca que se me antCl.JJ'.1a consentanea com a 1pratica c onstitucional dos Es-
tados Unidos e da Inglaterra. · 1 

A !Constituição ame.ricana não diz a iquem COIIIlJpete &uspender o habeas~ 
corpus. ""l'he C'onstitution " , diz Wo<l.biurn, "says this ·:p1i vilege "shaJi not 
b e s uspended u nl!'ess w.hen. in cases Of Tebellion o r inv a sion, the public sa -
fety m ay r equire its T,his le aves unsettled the •question wlsther. tlhe ·power 
<>-f suspendlng the· writ is to 'be exercised hy the \President or .by· Congress.-" 
·<:The ·citizen and the R evuuUc. ·pag . 250.) 

Wil1oug1h'by, rematand'o as · suas considerações sobr a q1Uestão susc1.-
tada a respeito desta .competencia, aiffirma: '"Dhe .point ha s never since ·'been 
squarely passed upon by .the 'Courts, but in 1863 CClngress conside.red i.t n~

·cessary ·s.pecid'jcaJly to a ut.horise .füe IPresident to suspend the writ, arn1 com-
nientators now agree tJhat t he pow er to su spend or a u t horise · the ·suspen -
sion Jies inti.rely iil. iCongress. ( Const, Law of t•he U. S., ·pag. 520.) 

Black expressa-se, ,francamente, pela só a,utoridade · do ICon~resso. "·Jit 
seems", diz -O g .rande constit u cionafiista , "to ··be now settJed tJhat t'l;le power 
to su5•pend the writ, under · tihe fe·der a l ·constitution, ·in the case. . çif rebelllo~ 
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or Invas!oh, is conJ'.ided to Con.g:ress· alone; and t.hat it .does not beJ.cing to 
the execuitirn brandh of the governeníent éither to so j·udge -0r to truke the 
respbnsa:bUity of suspending the writ, unless under an authorisaition from 
Cortgress:" (Gonstitutiona,l Law, thi.Td edition, ;pe!g. 716.) 

B eard r.ão se p r onuncia em d'avor ou desfavor da 1competencia d-0 Exe·· 
cutiv-0, não obsta nte dizer que o poder de suspender o habeas-corvus ·é inbe-
nmte á a u.toridadé elo Presidente, em tempo de guer.ra dvil. (It was under 
this •genefa,l authórity, inherent in ·his 0tfd'ice that a:>resident Lincoln, clu-
1·ing tbe civil we.r, suspended the writ of habeas- corpus in stâtes tha t were 
no t within the theatre of the e.nned confli>ct." (Ob. dt., pag. 194.) 

Más- r efere-se á jurisprudencia que dá tal attribuição só ao Legislativo 
(ob . cit. not. 3, 1pag . il94). 

:Cooley (Princip./cs, 316-31 i) e Hurfü!" (A Treatise on the wri t of h. e., 
p i g". lll 7) tambem opinam ·pela im·possibHidade do iP'residente exercer tal 
podéi· . 

Tuciter pergunta: "Que a:ut-0r-iiCl:acle 116de suspend:er ·o pr!'vilegio do hd-
beas-corpus!"' ® responde a;ssim: "Thi;i answer is dis·tinot: No power ;but 
Congress can -strspend it; the iPtesident cannot". (Coiist. of the U. S., 
v . 2°, pa g . 643, ed. 1899·. 

A opiníi.i.o de IB'urgess em ·defesa: da a;utóridad'e elo 1Executi'vo ré isolll.da, 
p'ois nem: mesmo as considera.ções ele Watson sobre a,s did'.ficuldades ·dia in-
terp·retaçãó d-0 dispositivo ameri·cab..o; rque jutga redigido de "modo infeliz", 
Lne pode.1Yi ser >Compan!heirá:s. 

Na Ingo'.aterra, tambem·, só \> iParlamento póde suspender o habeás-
corpus. E estuc1ando -se a sua grande historia, .ver.id'icaremos, por m;uitas 
'Vezes e longos a nnos, éstá -suspen,sã!o. "J:n Engl'and, diz Tucker, "since the 
.revolution of 1688, t•he King 'h'aS" Ií'ot sosuglht. to exer.cise tlhe 1power of dis-
vensing with habeas-corpus. . . In 1England the i!Yen'e<fit of thi..s writ •can only 
lbe sus·pendeci by auth·ority of the if/arlament." ( Ob. cit., pags. 644 e 645 . ) 

Áccre8ce ainda qué', n'esse paiz, a súspensão é annua,1 e para: ficar em 
v ígM' deve ser revigorada: ,para -0 a nno seguinte, '])Or'que a. sua ·duraçã o não 
P'ó\le ir álétn d-0 a nno em que é .votruda. Assim, -0 "'Habeas-corpus Suspension 
Act" de 1794, foi prorogádo, durar1te sete annos, 'IJ'Or meio de a,ct-os annuaes 
successivos, de 1794 a 180'1. (Dicey, ob. ·cit., pe.,gs. 206 a 209.) E todas 
e:isa:s ·P:rorogai;:ões fora'rn •feita:s pelo iPariJamento. 

Nó· ErdsiJ, se a en1e)ida qlleE>~ionalda fôr awrovada, tambem tal poder 
f>'ó .c'Ômp'éifi'rii. âcl 06nig1'ess'o . A mo\'.[i1'1ca.Çãó' do art. 80, <lé' cóh'formidade com 
á1 proi:>os'lção ém ·debate, não' alt~rarít o systema: até 'hoje s e'guicfo. Esta a~te
ração conéerne â caracteri:taçã.o,' a. con-ceituação d'o siti:o decretado pelo Par-
lamento, m as não a ttinge às disppsiçõé iqué regem o sitio esta1:ie1ecido pelo 
NÍcec't'itN'o'; rlás fêrli s d'ã:[iÜél:Ie . 

.AsS1'iri - cultn.pré-m'é' rep'e'tir - c·o'ntimrareniós a t er o sitio ]'for }ei, que 
po1á.erá suspêndér ô híl.be'ás-dtfrihti;' e às gára:mias taxativam ente cita das na 
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emenda; e o sitio ·por decreto do Presidente, que não poderá suspender nem o 
habeas-corpus; nem todas as all.udidas •garantias, por.que, quanto ás ,pessoae, 
a sua acç·ão será limituda pelas restr·kções consignadas nos -demais •textos 
co:nstitucionaes, .que não são obtjecto de ref{)rma., 

Eis, !Sr. Presidente, cDmo entend{) a emen<la n. 74. 
Dar-l!he-ei meu voto, •porque sou de opiniiio que vem meJ.horar a reda-

cção d\:; art. 80, vem ·pôr fim a todas as questões suscitadas a ~"€speito do 
sitio; vem dar a esrt:e a sua verdadeira signid'icaçllio e a .sua com!l'1eta etti-
ci~nda, vem determinar as .giiirantias susceptiveis de sus1:>ensão, aicaibanào 
com os conf]i.ctos em 1que, tantas vezes, através de ·embaraçosas interpre'..ã.-
ções·, ;se encontraim os Poderes Judicia.rio e 'Executivo. 

A emenda é necessa.ria. 
,:São estas, Sr. '.Presidente, as consideraçiões que· tin'ha a fazer neste mo-

m ento . Qua,nto ás outras emendas, reservar-me-ei pa110. disoutil -as no &-

gu1rd.o ·turno. (Mu ito bem.; muito bem. O orador é vivamente c i imvH:men-
taclo.) 

PtROPOST A DE :DJMJIDND.AJS A' CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Continuaçãe> da 1' discussão con.juncta dai p.roposta de emendas e das 
emende.·s á Constituiçfro. 

O Sr. Adolpho B ergamiui (*) (p ela orcle'»i): - Sr . Presidente, hontem 
nã.o e!lteve V. Ex . •honrando-nos com a presidencia dos nossos tra;oalhioa o 
sim, eventua'1rnente, se encontrava nessa cadeira o illusfre !Deputado, 181 .. 
Ranulpho Bocayuva Cunha, 2° <Secretario desta Casa. 

Tive, nesse 'momento, occ·asião ·de levantar ;uma questão de ordem a 
que ·s. IEx., nãio ·poude dar solução, conforme consta. da acta, em vi•rcu<le 
de sobrevir a hora legal da term1nação dos nossos trabalhos, 1p;:orogados 1por. 
duas 1horas . 

it~omo, :Sl' . J>residente, estamos na segunda rpa>I'te da çirdem do dia, ou 
s eja a l)ertinente aos debates em volta da l'eforrna ieonstitucional, tom'o a 
liberdade de 0:.;0iltcH:a.r a V. Ex., s'e d·tgne de resolver a q uestã:o que ficrou 
ern aberto. Versava. ella so'bre o segiuinte: diS'!)Qe o a'rt. 117 da noss:.. lei in · 
t erna .q.ue "'á .M-esa da 1Ca1inar'a compete e.. d irecção de tü'dos 'OS seus traba-
lhos" e o § lº, define ·O .que se deve consi'defaí· po.r "!Mesa dai Ca.JUâra .d&s 
D e]Yütados": ".Compõe-se de •um presidente e .quatf'o seere~arios". 

!Nesta cbn1iõrmldade, iSx\.. Brésiidenif.e, Só pbdereinoo, ;:eg'lme'ntalment.e 
funccionar, desde ·que a IM'.e'sa se encontre completariíerite constituída: 

(*) Não foi revisto pelo· orad©t. 
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!Sem que V. Ex. tenha a a uxiliar-lhe os demais membros da Mesa na. 
.ardua missão que 1he commette o regimento, e que llhe conferiram os votos 
dos seus vares, não ·poderemos, ·em face da Jei, ·proseguir nas nossas Cleli-
berações. Impõe-se, Sr. iPresidente, a presença de quatro sec·retarios, e, 
agor~. V Ex. verifica que tem a.penas dols collegaa, um a esq.uerda e 
.outro á direita, servindo de secretarios - o meu <presado amigo, Sr. Ba· 
ptlsta Bittencourt, e o nobre Deputado, ISr. Ferreira Lima. Estão ivaigias as 
demais caJdei.ras destinadas aos terceiro e quarto secreta.rios, sem ,que se 
ten·ha co;mposto a iMesa peila íórma .t;ambem estabelecida. no regLmento, que 
robiamente 'previo a hypotihese. 

'Manda o mesmo artigo no § So, que,, no ·caso de não se encontrarem 
os secreta.ri·os e os respectivos suJprplentes, na !Casa, o ,Presidente convide 
quai1quep Deputadü para subsütuil-os. 

Não terâ, natu·Palmente, escapado â lucida inteJrli:gencia de V. E·x. o 
objectivo regimental. Não votamos sómente no Presidente e seus auxiliares 
directos - no vice-presidente e ,nos quatro secretarias - mas itambem nos 
supplentes do secretario. •E' exactamente .para -o caso de !faltarem os q:ue 
mais directamente tenham o encargo de presidir os nossos tra;ballhos q,ue 
compete â Mesa c'ha.mar os su:pplentes r0spectirvo~· . 

Com effel.to, ,sr. P residente, o decoro da Ca.mara im.põe que elda lfunccio-
ne com a sua !:Mesa devidame.~te ·composta. Não se compreihende estejam os 
repres.,.ntantes da. Nação estudando assumptos de alta importancia, delLbe-
rando sobre questões magnas, sem se revestir a reamara, que •é a mais le-
gitima representação popular, das solemnidades que revestem de •relevo e 
respeitabilidwde a propria instituição. 

A santidade das fórmas, affirmou o grande e imm-ortal Ruy Barbosa, 
assegura a santidede do direito. 

Não votámos a lei intern 11-, que prescreve as fórmas e os preceitos a 
que devemos obedecer s.empre para que seja desrespeitada e violada com 
a frequencia com que se o vai fazendo. E' bem verdade, Sr . Pre-
sidente, que já alguns cpllegas nos têm affirmado que â maioria 
é Ji'Cito delibera r como lhE! aprouver arbitrariamente, sem a obrigação 
de ·estar adstricta aos dispositivos regimentaes. Não penso assim, Sr. P1·e-
sidente,. porque tant o importa em proclamar que ·O regimento não tem 
nenhum valor e que imperará, como directriz de nossa actividade par ... 
lamentar, a vontade discrecionaria do Zeader da maioria, sabido que, senão 
na totalidade dos casos, quasi sempre os no1:1re s oollegas que ·lhe obed'ecem 
â orientação não tergiversam, não discutem e, iás v.ezes, sem conhecimento 
co1npleto de causa, acompanJ:iam a:o seu <primeiro acceno e votam ool1l3oan-
te o que indica discreci'Onariftmente o mentor da Casa. 

O meu presado collega, representante do povo fluminense, ·Sr. Bocayu-
va Cunha, não deu solução a questão de ordem que levantei. Tenho para 
mim, Sr. Presidente, que ell13- reveste toda a im:portancia, rriax'mé auando 
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discutimos a reforma da Constituição. •remos accentua.do que os illustres 
confrades que ~rram fileira em torno do Governo se hão desinteressado, 
demasiadamente, por um assumpto palpitante como esse. Aqui comparecem 
a.penas em virtude de ordens r ecebidas para votar a prorogação das sesõe:s, 
cjomo v. Ex. verificarlá que dentr-0 em breve esse adiamento vai con-
su1nm-air-se. 

·E stou inf-ormado ainda, 'Sr. Presidente, que, e m virtude da circumstan-
cia de haver ·hontem se encontrado o collega que pres'. dio os nossos tra-
balh-os sem companheiros da maioria que lhe ,pres·tassem assrstencia, foi 
organizada uma escala de serviço, como sóe succeder nas fabricas e outros 
estabelecimentos em que ha grande numero de operarias, determinando a 
sésta. 

Um grupo, creio de 35 ou 36 Deputados da maioria está escalado para 
fazer o sacrifício de permanecer, hoje, na Camara, afim de evitar que a 
minoria, eventualmente, se transforme em maioria, como h ontem, e .não 
c."Ompellir o Presidente a sonegar ao conhecim~mto e Yotação da Casa um 
requerimento, •qual o que tive a honra de formular e deixar sobre a mesa. 

Hoje, Sr. ;presidente, em obedienci'a á escala organdzada pelo nobre 
leaãer e que vai ser, como est\1. sendo attendida pelos seus commandados, 
teremos 36 companheiros que se ·revesarão amanhã por outros tantos, afim 
de que, nas .prorogações das sessões, com cujo golpe nos a meaçam, não 
fiquemos aqui com a possil:!Hidade de votar um requerimento, repiito, . se-
melhante áquelle que hontem apresentei. 

®m todo o caso, esses incidentes não deixam de ter o seu valor! Vão 
ficando consignados nos .A.nnaes da Constitudnte revisora; e o historia-dor, 
os futuros estudantes de direito constitucional irão julgando da maneira 
por que os Deputados brasileiros de 1925 ·se desempenharam da incumben-
cia que o povo lhes commetteu. Actualmente, quando qualquer ci.e nós se 
detem no estudo de questões constitucionaes, rebusca os Annaes de 1891, 
e tem occasião de, mentalmente, ir julgando os homens daquella é.poca; 
perpassam pelo nosso olhar e gTavam-se na nossa mente, os nomes mais 
co~ceituados da nossa historia política; e vamos sentindo, intimamente, um 
respeito .profundo pelas attitudes que assumiram naquella occasião. 

Passamos em revista os conceitos que emittiram, va.nws aferindo da 
lndependencia. que puderam manter nas posições assunüdas; varrias o.pe-
ra.ndo um verdadeiro julgamento. E assim tambem, Sr. Presidente, nós, em 
futuro proximo, seremos do mesmo modo avaliados p-or aquelles que se de-
rem ao E'«tudo do direito constitucional. Por essa época, acredito, não será 
dos mais lisonjeiros o ju.Jgamento que se tenhain de fazer dos membrog 
da maioria, não só dos autores deste innominavel attentado, que é 0 pro-
jecto de proposta de reforma da Constituição, como tambem daquelles qu,e 
se desinteressaram desse importante assum,pto e mais, dos que annulram, 
C'om a sua displicencda ou com o seu voto, para a consummação do maior 
crime que jâ se perpetrou contra a Constituição da Republica. 
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A quqstão de ordem, Sr. Presidente, a que eu volto, não foi decidida 
pelo nobre Deputado Sr. Bocayuva Cunha, e ella persiste, porque, ainda 
neste momento, a :M:esa não est<á organizada e composta como ordena o 
regimento . (!11wito bem; ?nu'ito bem,.) 

O Sir. Leopolclino de Oliveira ("') (peia orde11i): - Sr. Presidente, nio 
se achava V . Ex. presente á ultima parte· da nossa sessão de hontem, 
razão por que deve, naturalme nte, ig.norar os incidentes então verificados 
e result.'lntes das questões de ordem levantadas pelos r epresentantes da 
mino.ria parlamentar, como da decisão dada, a algumas ·dellas, pelo erntã-0 
Presidente, Sr. Bocayuva Cunha. 

•s. Ji1x., pouco experiente nas lides parlamentares, e nã:o conhecendo, 
nos seus detalhes, o regimento da Casa, teve necessidade de aceitar as sug-
gestões do eminente leader da maioria, '8r. Ydanna do Castello ... 

O SR, AzEVEDO LIMA: - Que ainda ·conhece menos o i·egin1ento do 
que e lle. 

o SR. LEOPOI,DINO DF. OLIVFJIRA : - ... que, segundo declara o nosso ·hon-
r ado collega, Sr . Azevedo Lima, ainda conhece o Regimento menos do que 
o Sr. Bocayuva Cunha. 

O SR. AzElVEDo LIMA: --: iEm materia de regimento - ambo florent'es 
estates, arcades ambo. 

O S1t. LEoPoLDINo DE ouvpRA: - Essa declaração do illustre re.presen~ 

tante d'o J)istricto Federal é de todo pro.cedente· em face da confissão db 
proprio nlirector da maioria da Camara, em discurso proferido, quando es-
cla.recia um dos assumptos debatidos em sessão anterior. 

é> ·Sr. Bocayuva Cunha, desconhecendo nas suas minucias as ·d!sposl-
ções regimentaes .... 

IO SR. Ti-IIERS CARDOSO: - Não apoiado. 
O :;i.R. LF',oPoLDINo DE OLIVEIRA: - . . . r elativas ao funccionamento da 

Casa nas prorogações das suas sessões, não poude reso~ver a questão d .. 
ordem levantada pelo meu eminente col!ega, .S.r. Adol.pho BeTgamini, com 
uma !Precisão n ão estranhave l, tanta é a i!Jus·tração e tão bello o talento 
de S. Ex. 

o ·"lR. AZEVEDO LIMA: - Apoiado. 
o .SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Muito obrigado. :Bondade de vv. EEx:,. 
O SR. LEoPor,DINo DEl ÜLIVElIRA: - Não .resolveu, amparando-se no J'a-cto 

d e ~star quasi a terminar a ·hora destinada aos nos·so.s tTabalhos, motivo 
por que adiou a solução da questão. 

l\f"as , Sr. Presidente, V. Ex. que, parfamen tar antigo, .conhece por ist<1 
mesmo o Regimento e todas as suas disposi!}ões, pdderá esclarecer a mino-
ria ' (uma vez 1que a maioria não se importa com essas cousas), sobre esta 

(*) Não :foi revisto pelo ora:d'õr. 
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questão de ordem. l«ivantada .pelo meu illustre collega, afim de que possa-
mos continua·r na discussão do assumpto da reforma da Constituição l<'e-
de r n.l, ·pef!feitamente de accõrdo com a l>ei ·que deve -orientar a · nossa acti-
vi<lacle na Camara. dos 'Deputados. 

De facto, o art. 117, do Regimento, dispõe: 

"A' Mesa ua Gamai'a Elos Depu.tados, compete a. dill.-.?oção ae 
todos · os seus tra·ba1hos ."' 

§ 1'..º A Mesa c ompõe-se de um Pres1dente e de ·quatro Secretarios, 
§ 2.º Para -supprir ·a falta · do P.resídente • e elos Secretarios -ha.· 

verá dous Vice-Presidentes e dous supplentes de Seoretar1os . 
§ ~ -º (Aqui é que está. a questão de ordem) dispõe: "O P1-.?si· 

dente convidar-ã q ualquer Deputa do p ara suJ:;stituir os Secr etaries, na 
falta acci<lental dos r espectivos supplentes." 

Ora, Sr. Presidente, o § 3º do arti'go 117 do Regimento autoriza o Prt-
siclente ·da Casa a convidar qua1quer Deputado, sómente na falta a;ccide1t·· 
tal do l'espectivo supplente . 'Toda vez, portanto, e com maioria ,de razão 
.que o Secretario da Mesa nào estiver ausente da Casa, a este, e não a outro 
Deputado, por força d'a clis1los:·ção que acabo de lêr, ê que ca.be occupar a 
cadeira, ou o lugar, de Secretario da Mesa. 

O que se verifica, no enta nto, Sr. Presidente, ê que, estando presente 
o Secretario, não está •S. Ex. no luga..r •que .lhe designa o Regil')'lento da 
-Casa, lugar este oocupado, agora, por um supplente. 

•-Assim, ' Sr. Presidente, a questão de ordem, levantada pelo illustre re-
presentante do Distrlcto ·F ederal, tem toda a procedendia . E V. Ex. serâ. 
o pr:imeiro a reconhecer que a sessão não põcle continuar, sem que a Mesa 
esteja COilJStitutcla de ·perfe ita conformidade com o Regimento, que não per-
mi<tte 1'·igure ·na · mesma sessfw o • Secretrurio, quando ·:presente, como ora se 
ve r ifica . A não ser, S1·. Presidente, qu e ,eu n ão esteja interpretando ·fiel-
mente ou raz;oavelmente, os varios dispositivos Tegi'mentaes, ,referentes á 
constituição da Mesa e f1.1J11ccionamento da Camara, penso que a .questão 
de -0rdern está , iposta nor; se us verd'adeiros term,o:,s, 

Sr. Presidente, se nós considerarmos como perfeLtamente constituida a 
.~fesa, quando ocoupados os lugar.as de Secretarios · por .supplentes destes, 
devemos concordar que SS. EExs. só podem occupar esses postos quando 
seus detentores, os Secretarios, não estão na Casa. 

Ainda agora, o St· . Bocayuva Cunha f a llava a V. Ex. e a outro mem-
bro desta Casa, quando o Sr. F erreira Lima o substituio na ca deira de 
Secretario. 

Se bem me lembro, a Carna·ra elegeu Secretario, da Mesa, não o Sr. Fer-
reira Lima, mas o 1Sr. Boca.yu:va Cunha. De soi-te .que, entendo, JPresente 
como se acha o Secretario ..da Mesa, não pôde o -seu supplente substituH-o 
na cadeira oocupada neste momento pelo illustre e honrado r ep1·esentante 
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de ·Santa Catharina, que, aliás, pôde desem·penhar com o m esmo ·brilho, 
com muita inde;pendenc:ia e ded'icação tá causa •pu:tllica, o posto •que tanto 
está honrando, com infracção dos disp·ositivos regimentaes, citaçlos pelo i:l-
lustre Sr . Adolpho Bergamini, quando levantou a questão de ordem sub-
m ettida. ã consideração de V. Ex., e cuja leitura acabo de proceder, para 
melhor esclarecimento do ass-ump.to. 

Estou acostumado a admirar, Sr. Presidente, a maneira criteriosa com 
que V. Ex. soluciona as questões sujeitas ao seu parecer, de manElira que, 
espero, tambem eS'Sa sei1á deciillda de inteira cornf-0rmida.de com a lei qutl 
deve regular o funccionamento das sessões da Camara. 

E' no .que c·onfia o humllde representante da op.posiçâo parlamentar. 
(Muito bem; mwito bem.) 

O Sr. Presidente : - A Mesa compõe-se, effectivamente, de um !'resi-
dente e quatro Secretarios; a M'Csa., porém, é uma das C-0mmissões, con-
stituida pela Cama;ra para diTigir seus traibalhos. Ora, não ha Commis-
são que só poss~ funccionar e servir com a .presença da u nanimidade de 
seus membros . Parece, por consegU'inte, que, ·embora m uitas v·ezes occupem 
vs Jugares da Mesa o Presidente e quatro S.ecretarios, tem todo o funda-
meutu ü (; ·perleftarncrrte regular a r>raxe, que procede, a 'tiein dizer, de tem-
pos immemoriaes, de funcci-onar a Camara formada a ·Mesa . apenas por um 
Presidente e dous Secretarios, I isto é, a maioria dos membros que a con-
stituem. (Muito bem, mut~o ~em.) 

Quanto â presença, na Me~a. de supplentes de 1Secretarios, trata-se jus-
tamente da observancia do Re~imento, segundo o qnal, . não estando presen-
tes os 'Secretarios nem os suppjentes, o Presidente convidará qualquer Depu-
tado para os substituir. 

O SR. LFJoPoLDINo DE ÜLIVJ~IRA : - Quando não estão pr.esentes os Se-
cretaTios. 

O SR. P RESIDENTE: - Com.lidero, assim, resolvida a questão de ordem, .. 
}evantada pelo nob'.r.,, Deputadq e dou a palavra ao Sr. DepU!tado Baptista 
Luzardo que se a,cha inscriptq sobre a materia ora em füscussão. 

O Sr. Azevedo Lima: - Beço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: 
ta va inscript-0 . 

Já d13i a palavra ao Sr. Baptista Luzardo, que es-

O SR. AZEVEDO LIMA: - q Regimento, no § 7°, do art. 230, estabelece 
que nunca sei1á licito ao Presi·P,ente recusar a palavra pela O'I'dem. , 

o SR. VIANNA DO iCASTELLO: - Quando é pedida em tempo. 

O Sr • .Presidente: - Est'á com a palavra o Sr. Baptista Luzardo. 
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O Sr. Baptista Luzardo: - Antes, Sr. Presidente, ·de iniciar este dis-
curso de critica ao Projecto de Revisão Constitucional, preciso consignar o 
mal estar que sempre me causa a negativa, por parte da P residencia da Ca-
mara, ao pedido de palavra pela ordem, por qua lquer membro desta Casa . 
Parece-me que semelhante gesto de poder m a nifesta intolerancia incompatí-
vel com o proprio R egim ento Interno, pois, claro está, que, toda vez que um 
Deputa do solicita a palavra pela ordem, é para expor idéa s de cara cter ur-
gente que condizem com o enc.aminhamento da discussão e sua votação im-
mediata. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - o § 7° do art . 230 do Regimento pro-
hibe absolutamente negar a palavra ao D eputado que a pede pela ordeni em 
qualquer phase da sessão. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Na sessão de hontem o mesmo se observou-
P .'1oje ;nfeilizmente se re·produziu, e reproduziu-se sob a respon:;-aibilida de elo 
nobre r epresentante do Estado da Bahia, o Vice-Presidente desta Casa, o 
S1·. Octavio Mangabeira, que, a liás , costuma conduzir-se com fidalguia di-
gna da m ais alta admiração e delicadeza que sô pôde inspirar acatamento ... 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Mas que a gora infring iu o R egimento, 
n egando a palavra ao Sr . Azevedo Lima. 

O SR . · BAPTISTA L uzARDo : -· Feitas estas ligeiras observações ao gesto 
ultimo da Presidencia da Camara, entro na discussão do projecto ora em 
debate. 

Si-. Presidente, nunca sen t i, como hoje, tão accentuado pavor a o appro-
ximar-me desta tribuna. Reconheço a minha insignificancia (não apoiados 
geraes) para discutir materia de tamanha magnitude, como é a da reforma 
do estatuto político do Brasil. E' natural que o meu pavor seja enorme, por 
enormes serem as consequencias do acto que vamos praticar alterando as 
bases institucionaes do paiz. Assumpto complexo e t ranscendente - o da r e-
v isão constitucional, bem o reconheço, excede as minhas habilitações geraes 
e m e domina pela conscien cia que tenho da responsabilidade do me u m a ndato 
de representante de uma aggremiação iJolitica que tem, justamente, como-
ponto capital de programma, amoldar o P acto Fundamental ás exigencias e 
contingencias da Nação Brasileira. Ainda m ais: essa responsabilidade é tanto 
maior quanto se vai remodelar a Constituição sob o guante da suspensão 
das garantias que ella offerece ao individuo e á collectividáde, em pleno es-
tado de sitio, em uma época de apprehensões indomaveis e de futuro appre-
h ens ivo. Pôde dizer-se, desde já, que a revisão constitucional" se vai fazer 
com o indeferentismo aibsoluto dos que deviam ser os seus principaes e uteis 
collaborador es. Mas, apezar de todos os receios, nunca poderia fugir a este 
debate, fazendo da fraqueza força, afim de que, amanhã, se observe que o 
humilde deputado pelo Estdo do Rio Grande do Sul· cumpriu,• como lhe foi 
possível, o seu dever ao lado da minoria parlamentar. 

Si'. Presidente, sei bem que não poderei de forma alguma acompanhar 
na senda trilhada, os illustres collegas que ha duas semanas honram esta 
Casa e illustram os Annaes do Congresso Nacional com verdadeiras lições 
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de saber jurídico e de aspira ções politicas e sociaes, inspiradas todas pelo 
a mor á sa lvação e á liberdade da Patria. 

O SR. LE9POLDINO DE ÜLlVEIRA: - Sentimento que ta mbe111 exorna nu 
mais a lto grão a persona lidade de V . Ex. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - H ealmente, o Deputado Baptista Luzardo 
honra sobremaneira a r epresentação rio-gra ndense . 

O SR. BAPl'lSTA L uzARDo: - Não p oderia nega r a minha co!la]Jora_çã.o, não 
poderia deixar de trazer o m eu pequeno contingente á discussão do magno 
a ssumpt o. E' cla ro, entretanto, que só o poderei fazer a preciando a revisão 
constitucional em debate , mais pela sua evolução historico-po!itica, do que 
h1esmo pela multiplicidade dos seus aspectos jurídicos . 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - A collaboração de V. Ex. é de todo 
o ponto valiosíssima . 

O SR. B~;PTISTA LuzARoo: - Discu t idos neste momento o mais importante 
de quantos problema t eem siclo submettidos á deliber ação do Poder Legisla-
ti vv, o d<' mais a lta toranscen dend a qu e já su rgiu no scena rio da vida q:>olitica 
brasileira nestes trinta e cinco r.nos de existenca republcana , pois o debate 
v ersa sobre a reforma do nosso codigo politico, no qual se ach a m consubstan-
ciados os textos sobre os dire itos e garantias dos cida dãos, o nosso pa ssado, as 
nossas tradições, os nossos costumes, o resumo da n ossa civilização. E o 
codigo politico de uma nacionalida de não significa s enã o o espirito, a men-
talidade, o ]!lro.gresso e o futuro de uma raça, em um det ei;minado periodo 
da sua historia . 

1 
O Sr. Prc~ideJlte: Acha ndo-se sobre a Mesa um requerimento de na-

tl.jrcza Ul'gente , p eço ao nobre Deputa do a fineza de inter r omper as S)l.as 
considerações . 

o SR. BAPTISTA L UZARDO: ~ Obedeço a V. _Ex. 
Vai ser lido o r equerimentq . 

. O Sr. B0 cayuva Cunha (2° Secretari.o, ser-i; indo ele 1 º ) procede á leitura <1iJ 
seguinte 

REQUERIMEN1'0 

.Requeiro a prorog!J.ção da -:iessão .a té ás 24 nora s. 
Sala das Sessões, 15 de Setembro de 1925. - 11ianna elo Castello. 

O Sr. Pfesi!f~r~te: - Vou 1,mbmetter a v otos o requerirµento. 
Em seguida, é a pprovado q r ef er ido r equerimento do Sr. Vianna do Cas-

tello. 

O Sr. Adolpho Bergamini (vela orcieni ) requer a v er ificação Çla votação 
do requerirµe nto de prorogaçãq da sessão. 

Procedendo-se á ver ificaçij.o da v otação, reconhece-se t erem votado a 
favor 41 Srs. D eputados, e contra cinco, total, "49. 
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O Sr. Presidente: - O ·requerimento foi approvade e a sessão füea J!JN~ 
:rogada .até ás ~4 . J:wras. 

:Continua a 1 ª discussão conjuncta da proposta de emendas e das emertdas 
.á Constituição. 

Continua com a palav.ra o Sr. Baptista Luzardo. 

O Sr. Baptista Luzardo (c;01itinuando): - Dizia eu, Sr. Presidente, J!ll'0-

curando definir 0 que seja o codigo politic.o de um povo, que n1nguem poderia 
ter a pretenção de consideral-o invulneravel, não _susceptivel de obedecer ao 
.cyclo evolutivo por que passam às cousas na vida. E' assim que, si passa;rmes 
·em revista as cartas politicas do Mundo, verificaremos que, em determinadas 
épocas e sob certos pontos, por mais que ellas t enham .symbolizado a cultura 
e o desenvolvimento do povo a cujos destin9s serviram, não escaparam á 

jnf.Juenda das :necessidades r.eclamadas !Pelo progredir incessante dos· destinos 
humanos e se reformaram para se a daptarem a essas mesmas necessidaües. 
E' evidente, pois , que a nossa Constituiçã0 não poderia e não poderá ;se'r 
.exeepção e que pvecisa ser revista, .mas revista de aecôrdo cem as -idêas 
e as doutrinas já assentes no espírito publico, e 1'ruct0s de estudos de •gran-
des autoridades, grandes não só pelo papel que . desempenharam, e P!')lo que 
ainda desempenham não só no scenario política, como igualmente nas Jsttras 
jurídicas do Brasil. E stude.mos, portanto, nesta altura, ainda ·que a ra-
pidos traços, a evoluÇão do revisionismo constitucional no paiz. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - A reforma da Constituição foi sempre 
pleiteada, no sentido 'de a;mp1iar o seu liberalismo e não no do molde do 
oa.ctua1 projecto. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO - Sabe V. Ex., Sr. Presidente, 'e muito do's 
nobres 'Qeputados que me dão a honra de ouVir n este instante, que, no mes-
mo dia em que o Diario Offic·ial estampava o texto completo de nossa Carta 
de 24 de Fevereiro de 1891, publicava tambem um discurso do Sr. Leopoldo 
de Bulhões, Deputado á Constituinte pelo Estado de Goyaz, preconizando a 
revisão e annotando as falh as na elaboração da Carta Magna, especialmente 
na parte referente ao regimen tributaria . A idêa reVisionista logo tomou 
vulto; appareceu sob um corpo de doutrina, atravez do programma politico 
([Ue teve por orienta dor a admiravel e inolvidavel figura daquelle que glori-
ficou, pela intelligencia e pelo caracter, o Brasil inteiro, e que se chamou 
Gaspar Silveira Martins. (Muito Bem!) Foi com esse nobre paladino que 
começaram a accentuar-se as idêas revisionistas, e estas sob as bases de 
um regimen parlamentar, idéas consubstanciadas no programma do Par-
tido Federalista do Rio Grande do Sul. Desde então, a idéa da revisão da 
Constituição poz-se em marcha. 

Em 19(}1 vamos encontrar outro grupo de homens de talento, esta-
distas illustres, â. frente dos quaes se achava Prudente de Moraes, ex-Pre-
sidente da Republica e Presidente da Constituinte R epublicana, j á agora 
em São Paulo, preparamdo a tão conhecida organização politica daquelle Es-
tado, sob a denominação de DissidenCia, e cujo programma assentava na re-
t0rma constitucional. Pouco depois, em 1908, no Rio Grande do Sul, um par-
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"tido politico que, desenvolvendo prlnclpios l;>as1cos da Democraiela, pleteor1. 
e. reforma da Constituição Federal, partido que, sob a denominação de "De-· 
mocrata" resultou da Convenção de Santa Maria, sob a chefia desse estu-
pendo varão de Plutarcho, mestre dos que sabem e sentem o que é o Brasil 
e a Republica, e cujo nome resôa, de Sul a Norte, no coração dos compatricios, 
como labaro de deveres cívicos e esperanças de melhores dias - o Sr. Assis· 
Brasil. (Apoiados/ M1tito bem !) . 

o SR. TAVARES CAVALCANTI: - E' por isso que eu me admiro que V. Ex·. 
esteja combatendo a reforma constitucional. Não sou eu só: é toda a Nação 
Brasileira. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINr : - O que faz admirar é a proposta de reforma 
da Constituição nos termos da actual. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: -;- Agradeço, e guardarei com o maximo carinho 
o aparte com que me acaba de honrar o illustre Zeader da Bancada da Para-· 
byba do Norte, porque em momento opportuno, no decorrer do m eu discurso, 
espero responder cabalmente a S. Ex 

o SR. TAVARES CAVALCANTI: - Acceitarei tambem a resposta de V . Ex . 
com muito prazer e carinho. 

o SR. BAPTlSTA LUZARDC: - o prazer será todo meu. 
Vêem VV. EEx. como se vai ap.parelhando a idéa devbionista pelo Bra-

sil afóra idéa que, já a essa época, tambem tinha partidarios, como o. Sr. 
L.,•;;.;ro 3odré, typo de honra publica e modelo de cidadão. (Muito bem•!). 

Em 1910, chegámos ao periodol que eu poss.o classificar, sem receio de erro, 
o mais agitado, o mais expressivo no terreno · da reforma constitucional, 
quando o grande brasileiro.. esse homem por todos venerado, que foi Ruy 
Barbosa, levantou na sua memo:qi.vel plataforma politica , lida na capital da 
Bahia, o programma com que se apresentou aos suffrágios do paiz, para a 
sua mais alta investidura. O proi;;ramma revisionistEL de Ruy Barbosa é, sem 
favor, em materia estrictamente politica, o trabalho mais importante, da 
mais alta significação que surgiu no ierrenc juridico de, Brasl. (Muito bem!) 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Si Ruy Barbosa fosse vivo, jámais da-
ria o seu voto a um projecto coqo o actual. 

o SR. TAVARES CAVALCANTI: ~ V . Ex. se refere ao programma do Par-
tido Republicano Liberal? 

o SR. BAPTISTA LUZARDO : - Não. Estou me referindo, conrn sabe V. Ex., 
ao Senador Ruy Barbosa. T enho aqui precisamente a memoravel conferencia 
pronunciada n a Bahia, em 1010, pelo ineomparavel brasileiro e em que elle 
tréCta em exhau stivas paginas, da idéa da reforma constitucional. Foi em fin:1 
de 1912 ou 1913 que surgiu, no Rip de .Janeir o, sob a chefia do eminente patrí-
cio, o Partido Republicano Liber~l, cujo programma , neste .m omento, tenho-o· 
em mãos. 

o SR . TAVARES CAVALCANTI: ~- Nessa occasião, sim, é que foi, propria- · 
mente , estabelecido o programma partidario da revisão. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Nesse programma, que é, sem duvida, 9' 

obra maüi perfeita que se encontra na Jitteratura j uridico-politica do Brasil,. 
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nesse progromma, que é, inequivocamente, um repositorio immenso, colossal' 
de saber juridico, de sciencia de Estado, nõs, revisionistas, somos forçados a 
h beber ensinwrnentos, assim como nos cumpre . trazer para o t e.rreno da, 
rea1idade os nobres principios ahi dEifendidos. 

Vê V. Ex. Sr. Presidente, por este rapido esboço ·do que tem sido a idêa 
Tevisionista e como surglo atrav€s da vida repub>licana no Brasil, que se 
estab.elecE•rmos um confronto entre essas divesas man~festações de reforma 
e o actual projecto ora em debate na Camara, pavemos de apurar da ma-
11eira mais flagrante, da forma mais i rre torqu lvel, que o trabalho do Sr. Her-
culano de Freitas é a mais absoluta negação de todos os planos revisionis-
tas até então lembrado entre nós. 

O SR. LEoPOLDINo DE OLIVEIRA: - \Porque o de hoje não obedece 'senão ao· 
que o Sr. .&dolp1lo Bergamini denunciou da tribuna - uma imposição da 
Missão Britannica. Os outros obede_ciam a um programma de interesse col-
leetivo . 

.O 1sn. ADOLPHO BERGAMINI: - iProvei isso, o anno passado, em discui·so 
e este anno o reaffirmei. 

·o Sn. BAPTISTA Lu:aARDo: - Passando em revista o programma federa-
lista de 1893, no Rio 1Grande do Sul, o programma da Dissidencia Pau'.i2ta, 
o programma do Partido Democrata, de 1908, a plataforma politica do Sr. 
Ruy Barbosa e posteriormente o programma do Partido Republicano Libera.!. 
q ue teve .por chefe, por mE:ntor, o inolvklavel bahiano, havemos da oust•"'V'o,t· 
que todos esses movimentos, t odas essas doutrinas revisionistas que surgiram· 
no Brasil republicano, estão em f'iagrante conf'.icto com o actual p lnno de 
reforma constitucional. .E' preciso chamar immediatamente a atten~ão <lrt 
Camara para o facto de todos esses programmas terem .por escopo princ!pal 
ampliarem o liberalismo constituci'onal e nã.o, como na reforma projectarla, 
cercear liberdades e sacrificar direitos, ainda mesmo que, para tal, se diminua 
o Poder Legiscativo e se implante uma cavitis àim.inutio ao Poder Judicir.i·:o. 
ur,ica valvula por onde ai.nela escapa, de qu ando em vez, um sopro de li -
berdade por esta noite ignominiosa e interminavel do estado de sito. 

O SR. Anor,PHO BERGAMINI: - Basta confrontar a mentalidade de Ru~

Barbosa com a que domina no momento actual. E' o índice da mentalida:ie 
de uma época. 

0 SR. BAP'.l'lil'fa LUZARDO : Basta aête.ntar pnra os ponto~ essencia€'S qur, 
se acham consubstanciados na platnrorma ele nuy Barbosa, e referentes ó. re-
forma da Constituição, para, desdA logo. se apurar um verclade~ro conflicto 

.. entre as idêas pregadas pelo insign~ mestre e as que encerra o actua~ pro-
jecto de revisão. E' que Sr. P.resiclente, Ruy Barbosa teve a preoccupação-
de determinar os dispositivos que de fórma ali;-uma poderiam soffrer qual-
quer modificação, a menos que esta visasse ampliar liloerdades, reconhecer 
direitos ... 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: 
de hoje são como os tico-tkos. 

Ru.y Barbosa era a aguia; os homens 



o SR. ADOLPHO BERGAMI?-!I: - Ou como os corvos . 
o SR. BAPTISTA LUZARDO: - Sr. Presidente, d.izia Ru;y BaJrbosa que não 

.poderiam ser objecto de pr-0p.osta de reforma as seguintes disposiçoos con-
a titucionaes: 

" lº, as que de·ela ra m a fórma rep·ubliCana; 
2°, as que instituem o ,princfpfo ·Jederati"vo; 
3°, as que mantêm aos Est a dos o seu territorio actua!, 
4°, as quE' lhe asseguram a igualãa l1e r er>resentat1va no Senaae, 
5', as que se.param a Igreja do Estado e firma.m a liberdade · !'fll-

iligiosa; 
&º, as que anribuem á Justiça, conhecer da constitucionalidade 

doo actos legislativos; 
7°, as que vedam os imipostos inter-estaiduaes; 
8°, a s que prdhibem a os Estados e· á U nião adopta·rern leis re-

it roaictivas; 
9°, as que declaram inelegíveis os Ministros e estatuem :;, sua 

"•n·"'· :nomeação pelo Chefe do Poder Exec utivo; 
10~. as que afia nçam aos E stados a autonomh ele organizarem 

a.s suas constituições, respeitruda a da União. 
Outrosim, á declaração dos direitos garantidos ·n.a Cnstituição, 

artigos 72 a 78, aos brasileiros e aos extrangeiros no Brasil residen-
tes, não se admittiria reftjrma senão ampliativa". 

P ara os ~rasileiros e ·paira qs extra ngeiros, residentes no Brasil, dizia 
o g-ra nde Ruy, a reforma só se devia il'azer am.pliat\va dos diteitos individuaes 
-e, nunca como se quer fazer a gora, restringindo-os a .ponto de nem se quer 
c onl':'entir que os tribunaes conheçam elos m esmos, quando em estado de sitio! 
Veja bem o nobre 2° Vice-Presi(lente ela Cama ra e leader da bancada d:o 
Pará, que a inda hoje Hlus brou est a tribuna, produzindo substancioso discur-
so r eferente á re forma constitucional. Ou vimos a 01·ação de S. Ex. que re-
velou bons conhecimentos em m ft.te ria de Direito Constituc ionrul, dando-nos 
a conhecer sua s idéas sobre a r (lvdsão. 

/() SR. ADOLPHO BEROAMINI: O discurso estava, rea'.ment€', muito bem 
elaboraido. Mas peço licença paira dizer que não concordo com as opiniões 
expendidas por S. Ex., entre as quaes a de s er possível a reforma da Con-
stituição debaixo elo estado de l?itio, gar.roteada a imprensa do Brasil in-
teiro, •no mome·nto em que as 1j.SSociações não podem se manifestar deba-
t-endo o magno assumpto . 

O SR. BAPTISTA LU2lARDO: - Sr. Pres idente, fiz referencia a esse ponto 
da .plataforma de Ruy so·bre a refOirllla da Constituição, .. para nelle basear 
o meu discurso - que n ã o adlllittirla a retorma senão ampliativa no qu;, 
diz respeito aos direit.os dos lbra~;Neiros e extrangeiros. 
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Vê · V. Ex., .ST. Presidente, com-0 eu tinha razão ao dizer que o actuar 
projecto de ref0rma acha-se em verdadeiro conf!ieto 'com essas idea.i, com 
esses principios pregados pelo eminente brasi-l eiro. Mas, Sr. iPresi-0.ente, per~ 
gunto eu: como .p-oderiam os mentores da actual reforma aceitar E'Sses ma. 
ravilhosos pr incipios pregados pelo grande ba:hiano? Como poderiam os dJ• 
rectores da política, nesta hora, abraçar as idéas contidas nesse programma, 
q ue é tudo quanto existe de mais libE•ral, de accôrdo com as nossas tra-
-dições e as,pirações? Os autores da .reforma tinham, fatrulmente, de se afas-
tarl üe Ruy e de al)resentar o trabalho que aqui E'Stá, que nada mais é do 
a n egação comp!eta de todos os princípios do liberalismo brasileiro . Não sel 
mesmo ·como a n-0bre bancada ba.hiana, da qual faz .parte inclusive um filho 
d-0. inol vidavel patricio, poderá conci'Llar sua acção presente com as iCléa1J 
do enor me brasileiro, dando, de con sciencia, o seu voto ao monstrengo em 
de]late. 

o .SR. ADOLPHO BERCTAMINI: - Muito bem! A Missão Britannica lançou na 
mentalidade do Presidente da R:E•pub-ica a semente da reforma constitucio-
nal. Os factos que sobrevieram fizeram com que esta semente germinasse, e 
dq,hi querer S. Ex . agora, aproveitando u. opportu.nidade, de U!L estado ile 
sitio eterno, restringir todas as liberdades publicas . 

O SR. BAPTISTA LuZARDo: - Sr. Presidente, dizia eu que os autores dest~ 
projecto de reforma não podiam lf'ugir ás contigen cia.s da hora actual. (Muito 
bem). 

Observandc a vida politrca ào Brasil nesses ultimos annos o facto que 
mais empolga a nossa attenção é o do permanente estado de sitio, em que 
estamos vivendo, desde,: qub o Sr. Ar thur Bernardes sublo ao poder. E1n 
qu asi tres annos de governo, trinta e tres mezes e vinte e um dias está. vi-
vendo o paiz sob o regimen de excepção. 

O SR. LI~oPoI,DINo DE OLIVEIRA: - Deixou de ser medida d€ excepção; é 
pr1nciv1o aidministrati"yo. 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Passou a ser reg,Ta g€ral. 
1() SR. BAPTL'lTA LuzARDO: - Onze dos Estados da Fed€ração Bra.sileil'iL, 

,lia. urn anno € tres meZE'S, estão sob o regímen excepnional do sitio. 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Onze Estados, não, o sitio deve esta< 

decr€tado, neste mom€nto, tPara Minas e Goyaz; logo, são treze os Estados 
sob o regime·n da suspensão das garantias constitucionaes . 

iO SR. ADOLPEío BlllRGIA.MINI: - E como os tribunaE'~ contrariam uni poucu 
r, S:-. P .:-esidente da Republica, mamdando reabrir jornaes, transferindo das 
prisões destinadas a réos de orim€s _communs para outras os políticos encar-
cerados na Casa de Correcção, appareceu tambem uma emE•nda mandando 
fechar a11 porlas do11 trlbunae8 nit vigencl&. dv sitio. 

IO SR. BAPTIS'rA L uZARDo: - O projecto de reforma não podia, por con-
sequencia, deixar de trazer bem accentuado o cunho da reacção. R eacciona.-
no é o que ellt: ê, desue o seu primeiro ao ultimo artigo. (Apoiado..,! Mititu 
1>em da m inor·ia) .A vida do actuail governo tem sido uma S€r!e de actos de-
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;reacção, não tem cuidado de outra cousa. A 15 :de Novembro de .1922, mal 
tomava posse, o Sr. Arthur Bernardes subvertia a ordem n atural da· organi-
.zação do seu governo, E•mbora p recizando modificar a lei organizadora da 
Po! i{)ia do Districto Federal, afim de nomear para a sua chefia o Sr. Ma-
.r,echal Fontoura, que nunca teve titulos que o recommendassem .para se-
melhante investidura • 

o SR. THIE.'RS CARDOZO: - Teve a solidariedade de V. Ex. 
O SH. AJJoLPHo BlfilGAMINI : -- Perdão ; S. Ex. não era Deputado ness<> 

roomento. 
O Sn. THIElRS CARDozo: - Mas depois desse acto, S. Ex. apoiou o governo. 
o SR. ADoLPHO BERGAMINI; - Quas! dous annos depois ê que o nobre. 

Deputado veio á Camara; não podia, pois, ter emprestado, por esse acto, . e, 
sua solidariedade ao Governo. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo : - E' incJ:ivel que se mofuficasse uma. lei a penas 
para entregar a fürecção da policia da r.aetropole do paiz a um militar, quando 
esse posto e apropriado .para magistrados ou pessoas formadas em direito. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Sómente o Marechal Font0ura foi chamado para 
!)raticar as desordens, sabendo de ante-mão que teria, para a execução 
desse programma, uma gorda verba SE'oreta, conform§J infox mou, ha pouco, o 
General AbUo de Noronha. 

O SR. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA : - Se fosse para assegurar a ordem, muito 
bem; mas, uma vez que se serJio do Marechal para praticar a desordem. 
para perturbar a vi-la publica do paiz, natural é .::1.ue toda a gente inleres-
"Sada pelo Brasil se divorciasse de S. Ex. 

O SR. BAP'IlSTA L uz,mDo: - Logo, ao inicio -O.a sua presidencia, teve o 
Sr. Arthur Bernardes de adoptlj.r esse criterio na organização do seu go-
verno. A seguir, Sr. ·presidente, pbservamos - e perdoem-me os nobres re-
presentantes do Estado do Rio de Janeiro que, sem entrar na apreciação do 
!facto, mas apenas para enuncial-o, nos primeiros dias da presidencia. do 
Sr. Arthur Bernardes, logo obsE.~·vamos o desrespeito á Alta Côrte de Jus-
'tic;;a, quando S . Ex. fez a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, contra 
a decisão expressa- do Supremo Tribunal Federal, garantindo o Sr. Raul 
Fernandes na chefia do Estado :fluminense. 

O SR. THIEns CARDoso: - Ill'~erv€'nção que V. Ex. desejava para o Rlo 
Grande do Sul. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Desejava, sim, por sempre a ter consideracfo 
como um dever do Chefe da Nação para r epOJ:" o Rio Grande do Sul na 
communhão constitucional do Brasil. 

O Sn. ADoLPHo BERGAMINI: - A desigua:ldade de tratamento b em revela. 
a •parcialidade do Presidente dEI- Republica, visto como o E stado do Riu 
Grande do Sul, estava em estado de guerra. 

O SR. AMERICO Pmx oTo: - Mas não houve intervenção no Rio Grande 
do Sul? 
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·O SR. AzEVEDo LIMA: - I ntE<rvet1çã o amistosa, sim; constitucionalmente, 
como se de\"ia fazer, de facto e de direito, não houv e . E foi, creia V . Ex. 
u ma fraqueza do Sr. Arthur Bernardes. Teve S. Ex. receio de enfrentar 
o Sr. Borges de Medeiros, seu principal a dversaria na campanha ;presidencial. 

a· SR. AMERICo PEIXOTO : - Mas com isso se satisfizel'am. tanto que 
aceitaram o P acto de P edras Altas . 

O SR. :j3APTISTA LuzAR;:;o : - Advert i, antes · de a lludir á intervenção no 
Estado do Rio de Janeiro, que não entraria na aprnciação do facto . Estou 

·>iiruplesmente narrando a conteoimentos historicos. Mas, com relac;3.o 
ao iPacto de 'Pedras IAltas, cedemos, em virtude de um appello 
!feito pe~o Sr. P hsidente da Repub'. ica, por intE•rmedio do Sr. Marechal Se-
tembrino de Carvalho, Ministro da Guerra, para que ensarilhassemos a s 
a rmas em bem da collectividade, em bem ào Brasil, que a trave\Ssava n a-

.quelle instante por perigosas apertura s financeiras . No Pacto de Pedras 
·Altas, firmou-se n ã.o só a p romessa de modificação . da Constituição do Ea · 
ta.do ào Rio Grande do Sul, .como ainda um rE'gimen de, .pai, cte lfüerç1ade e 
<le respeito aoH direitos individuaes . 

. O SR, T HIERS CAP.Doso: - O Estado do Rio àe J a neiro, :;oendo solidaria 
·Com o Sr . Presidente da Republica, está fazend o olira dt grande patriotismo. 

o SR. BAPTISTA L UZARDu: - Em seguida á intervE•nção no Estado do R1::i 
'ãe Janeiro, v amos enl.'.ontrar um aci:o tambem da ma.is alta significação, o 
que prova perfeitamente a sequen cia das praticas reaccionarias que já. :ie 
delineava m n aquel:e instante por parte do Governo F ederal, qual o famoso 
sitio preventivo para o Estado d a Bahia, sitio sem exemplo, fig ura jurídica 
desconhecida até então em nosso meio, e ao qua1 seguia-se a Intervençã o t ;, -
deral para forçar o r econhecimento e iw,p-or a posse do actuaJ governador do 
m0.smo Estado da Bahia . 

C omo se esses acontecimntos nã o fossem sufficientes €m abono da thes•' 
que venho sustentando, outros exis tem que a con firmam de forma inilludive~ 
c omo e<xpressões lam.entaveis do temporal reaccionario que ora sepulta d 

bherdade, le:s em nossa querida Patria. E' o caso da Lei de Imprensa, que, 
parece incrível, logrou passar no Poder Legislativo, como índice horrível ele 
.uma época de retrogradação . TE<nho para mim, que a Lei de I mprensa é o 
ponto de partida com que o Poder L egislativo àe todo se tornou subser-
-viente aos caprichos do Poder Executivo. A Lei de Impr ensa e este E'stado de 
sitio permanente são as duA.s vergonhas imrn.ensas da contemporanea civl-
lização brasileira. D€SSE' ·estado de sitio jâ ou vi de alguem de summa res -
ponsabili-dacle, que é o mais longo no tempo, e mais extenso n o espaço e· • 
.mais cleshumano na ·sua ª 'PJYlicação que r egistra a h istoria da ·nossa nacio-
.naliclade . E ' o caso do reconhecimento de .po<l€'res no Congresso, ;feito para 
exercicio de vinganças, como, entre outros, "' segundi. eleição concebida pe'. c 
,Senado, para evitar a eBtrad~, na Caro.ara Al ta , daquE"lle que fõra eleito 
:pela q un.si unanimidade do -Distrtcto Federal, o Sr . Iriheu Machado. 
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sr. P:r;esideute, es· actos que acabei de mencionar ãJ €'amara sãe do do-
mi'nio· ipublico; e o que é facte· é que ninguem negará que lfof at:titude mals 
Inso:Jita qua já. se vio no Congresso. Nrucional a qu!l' elle · assumro em reláção 
ao. reconhecimento de SI!'. J.rinew 'Ma<J>hado. Pode.rei eu dizer q.ue f~i esse: 
um acto :honesta do :Governo naque!Ie tempo? 

O SR. AzJiJVElDO LIMA: - Foi o maior attentado contra a dem·o·cracia. 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Haverá quem, em sã consciencia, possa ser 

solidario com esse procedimento do Co·ngresso? 
O SR. AZEJVEDo LIMA: - Não comprehendo maior a,ttentaêlo àe que esse. 

de burlar a liberdade das urnas. 
O .SR. BAPTISTA 1Lu:oARDo: Chegámos, aiz.ia eu, por •0·ccasião do nioo-· 

nhecimento de .poderes e é indispen savel di11:er <;J,ue se verifi.caram, tanto-
nesta, •como na outra Casa do Par-lamento, factos que aJberram de todas as 
normas da Democra;cia e da sã e verdadeira política. O caso, a que me· estou. 
referindo, do Sr. Senador Irineu Machado, é, indiscutivelmente, dos mais 
significativos e ficará como um marco na historia que se ha de escrever do· 
actual periodo da vida poUtica do Brasrl. 

'Sr. Presidente, verificamos depois desse facto, ainda a mesma tenden-
cia revolucionaria, quando a camara votou aquelle projecto, hoje lei, qu<o 
tornava imp.rescriptiveis os crimes politi.cos. Só mesmo num ambiente dê'Sta 
urdem, mnn estado de verdadeka conturbação de espírito, dos actuaes deten-
tores do •poder, é que se poderia a·~mittir um retrocesso, um recuo tão pronun-
dado como esse, que a nossa oultura jurídica ap.resentou no .a;ia em que: 
deu a s·ua ap.1no>•ação ao projecto de imprescri·ptibfüdade dos crimes pol'.rticos . 
Só no Brasil se poderia faz·€'r uma lei cles·sa natureza: e é mesrn:o inaàmis-
sivel, aberra de todas as normas seguida!' porque o espirito dessa lei, o es-
pírito que orientou uma tal legislação, esqueceu toclas as normas de bom 
sEnso, ·demonstrou desconhece.r ~}or completo tocla a legislação dos povos. 
eultos . Os crimes políticos, Sr. President e, têm em to.dos os codigo's do· 
mundo o seu termo de .p.rescripção, porque nesses são crimes que os indiví-
duos sempre commettem em nome de uma idéa elevada, patriotica, qual a de· 
salvação nacional. Nesses casos o individuo nunca é a representação da sua 
'f1.!·opria personalidade, mas sim a encarnaçã o ele um conjunto ele dezenas ou 
centenas de mHhare•s ele patriotas que anceiam pela g randeza ela terra que 
lhes é ·Com.mum, sendo, muitas vezes, a~ idêas que se embatem e agitam , 
a . eJ0}ressão maxima de um ·partipo. Portanto, o crime desses indivíduos não 
foi praticado em nome individual, mas por uma idêa que constitue um esco-
po aleventado, um sentimento el~vado de honr.a, de salvação e regeneração 
de ·costumes ou de feHcidacle ;p•ara a !Patria. Não são réos de crimes communs. 

O ·l:'iR. AMERICO PEIXOTO: - N.j:as, por occasdão do julgamento de taes cri-
mes, ..,ssas razões poderiam ser <j-Pura d:as. Foi justamente p.ara não se esta-
·belecer a . impuni•dade que se creQu a lei. O individuo pôde agk como repTe~ 
sentante da collectividade, e abusq.r dessa situação para praticar crimes., como 
se deu agora. Taes crimes em nome ela collectividacle, é justo sejam punidos .. 
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IO SR. B'APTISTA L TI·2lAru:lo: Refiro-me aos crimes politicos. Essa lei, Sr. 
PTesi·dente, nada m ais ·revela no· fundo do que um recuo em nossa civ_ilização. 

O SR. AMERICO PErxoTo: - Mas o Governo Federal não tem culpa disso. 
V. Ex . . está fazendo uma resenha e só aipontando .culpas do Poder Executi-
vo, qµando esse acto é do Poder I...egisiativo; delle tomamos a responsabil1-
di;.de e não fugimos. E ssa lei foi votada pelo Congresso, porque elle enten-
G.t-u que com ella bem servia aos lnteoresses publicos . y. Ex. está dlscrutindo 
um assumpto jâ, decidido. 

o iSR. BAPTISTA LU ZARDO: - P erdão, V . Ex' nã o acompanhou o racio-
einio da m inha exposição. 

O SR. AMERico•PmxoTo: - Parece que V. Ex. e!?tá fazendo uma resenha 
de erros, attribuindo-os ao Governo. Se erros E'Xistem são nossos e delles 
assumimos a r espons<ebilidade . Essa é a verdade. Fazer . obra contra o Go-
verno a respeito de actos praticados per nós, de poder dlfferente, que. a 
Constituição E'stabelece é independente .. . 

O SR. AzEVlilllo LIMA : - Isso na lettra da Constituição apenas. 
O SR. AMERICO PEIXOTO: - Essa é a lettra e essa é a verdade. 
o SR. AZEVIIDO LIMA: - A verdade, não. 
o SR. AMERICo PEIXOTO : - Coincidem as nossas i déas com as do Exe-

cutivo. lia, portanto, ha:rrnonia. 
o SR. BAPTIS'l'A L UZARDo : - Ainda hoje p1,esen ciámos aqui uma extra-

<>rdinaria immoralidade, pois acredito que a ma:oria vá emprestar a sua 
solidariedade a o Governo no casu fü~ Revista do Sup-remo Trfl:11ma l. Até· 
onde vai, Sr . Presidente, a independencla dos poderes? 

o SR. AMERICO PEIXOTO : - Até onde póde ir. 
O SR. BAPTISTA L uZARDo : - Quando, na Commissão Especial de Inque-

rito, se declarou que o pr(}jecto João Mangabeira era g;overnamental .. . 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Foi agua na fervura. 
O SR. BAP'.rISTA LUZARDo : - ... foi, como disse o nobre collega, agua 

! ria na fervura . 
O .SR. AMERICo JO'EIXoTo: - V . E .x. está antecipando agora sobre o que 

ainda se vai votar . Censurou o que se votou e, neste momento, C(}ffi pre-
aciencia que desconheço, est!á prejulgando. 

O SR. BAPTISTA L UZARDo : - Cito aqui um fac~o concreto. 
O SR. AMERICo PEixo'l'O: - O facto concreto será a decisão do caso . 
O SR. THIERS OARDoso : ·- Se o orador esteve presente ã Commissão, 

deve ter vist o que, t endo subscripto o projecto Vioente P.i.r.a.gibe, declarei 
que manteria meu voto '110 1plenario . Não ha razão, pois, para que S . Ex . 
affirme estar a m aioria ·subo·rdinada á vontade do Governo, n esta questão. 
Nem eu acredito que o Gov.erno tenha essa vontade. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Convem ,ficax registrado que V . Ex. acre-
dita que o Governo não tem essa vontade. 

O .SR. THIERS CARDoso : - Perfeitamente . Já o declarei n a Camara. 
J'iâ o disse ao Sr. Pi·ragibe . 

• 
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o SR. BAP:rISTA L UZARDo : - Devo dizer, entretanto, que a ·palavra de 
V. Ex. está em contradicção com a do nobre leader da maioria, que decla-
·rou se.r o projecto governamental. 

o SR. AzF.VEDo LIMA: - Amanhã o leacler vai retirar a palavra. 
o SR. TRIERS CARDOSO: - Já o Sr. Vicente •Piragtl::ie disse que o Go-

-verno não fazia do assumpto questão f·echada. 

O SR. AMERrco PErxo1·0: - Aliás, quem teve a iniciativa sobre a ma-
teria, foi um Deputado da maioria, o Sr. Solidonio L eite, que tratou da 
questão com grande descortino, o anno passado. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO : - A ttitude do 1Sr. Solido~io L eite SÓ merece 
IouvoTes. ·~ 

O SR. ALBEruco DE MoRAEs: - Nesta questão, o Sr. Solidon~o Leite vai 
fi~r solitario. (Riso.) 

O SR. AzEVF.DO LIMA: - Se não ficar solidario . •. (Hilaridade.) 
O ·SR. BAP'l'IS.TA LuzARDo: - O que se verifica em tudo isto, Sr. Pre-

sidente, é que a acção do Executivo e do Legislativo é orientada pela mesma 
<llrectriz <le reacção. 

O 1SR. AMEP.Ico ;f'EixoTo: - E' natu.rail, pois ha concordancia de vistas 
entre os membros desse pa rtido; simplesmente coin cldencia; e dahi não se 
pôde inferir que haja delpe ndenaia de um poder ao outro. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - 1Vê-se que todos se guiam ·pela mesma men-
t alidade politica . 

O SR. AMERico PErxq,To: - Perfeitamente. Não é pela mesma individua-
lidade; é pela mesma mentalidade . Esta é representada pelas idéas. corpo-
·r ificadas atravez da acção do Legislativo e do Executivo. Nem pôde ser 
de -outra maneira, ·desde que tpdos estamos de accôrdo. 

O SR. BAPTISTA LUzARDo: - Assim, segundo essa orientação, as grandel!I 
questões suscitadas na reforma ·constitucional vão ser ventiladas de ac" 
côrdo com o partido do Presidente da Republica. 

O SR. AMERICo PmxoTo : -- Não é do Presidente da Republica; , é do 
partido que o elegeu, que o apoia e que , portanto, es1já. solidario com elle. 

O SR. BAPTIS,TA L uzARQo: - Aceito a expressão do n-obre collega, par-
tido que elegeu o Sr. Presilente da Republica, ou que o sustenta . 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E eu protesto, porque não houve parti1.o. 
Vote i no Sr. Arthur Bernardes para Presi<lente sponte mea. (Riso.) 

O SR. ~'EDO LIMA: - E' m elhor dizer sponte propria ... (Ri so.) 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Nestas .confüções, nada estranhavel que .º 

actual projecto seja exemplo magnifico do espírito reacélonario que tem 
caracterizado os partidarios do Governo, quer nesta Casa, quer na outra, 
Em todas a s setenta e duas emendas constantes da proposta de revisão, 
observa-se o mesmo intuito, as mesmas doukinas que têm prevalecido e,m 

• 
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todos os actos do Executivo e que se têm reflectido atravéz das delibera-
·Cóes da maioria desta Casa. 

·Sr. Pres'.dent\), como a Cama.ra vê, o projecto é :J:iem um indice da 
mentalidade do Governo, deve traduzil-a fielmente. Essa mesma mentali-
dade fez com que o Governo julgasse -opportuna, para a apresentação do 
projecto, numa hora evidentemente impropria, em que a Nação estâ agi-
tada, em que a liberda de se a ch a s uffocada. Não houve, absolutamente, o 
proposito de ver se as id<?as consubsta~1·ciadas nessa proposta de reforma 
satisfazem as >.i.sp irações n acionaes. e corres·pondem âs necessida des de ordem 
economica, financeira e s ocial da Republica. O Governo não podia entrar 
nessa indagaçãe. Seguind0 a rota que se traçou, dentro do seu programma 
reaccionario, estava no seu interesse oontrwriar as asp'.rações de liberdade; 
e foi com esse objer,tivo que, de proroga ção em prorogação, fez com que 
chegasse até os nossos dia s o estado de sitio, afim de que, valendo-se delle, 
esse attentado pudesse ser consummado sob o domínio da . mais ferrenha 
das censuras da imprensa, e sob a mais· violenta coacção da s lil:le.rdades pu-
blicas , O actual detentor do Poder achou que o estado de sitio é o regimen 
que convem para torna r realidade a reforma constitucional . A obra far-
se-ha debaixo de compressão, a ponto de nem permittir referencias desai-
rosas aos nomes de determina dos ·individuas, ou criticas de beltrano ou si-
crano contra o projecto de revisão. 

Demonstrada, Sr. Presidente , de um !a{;lo, qual a e volução, no decurso 
de trinta .e .cinco a.rmos, das idéas revisionist a s , sempre visa ndo amplitude 
de direitos e de liberdade, e de out·ro, :a reacção do P oder E xecu t ivo, neste 
horrivel tr!ennio presidencia l, contra as conquistas !iberaes jll incorporadas 
ao patrimonio moral do pa iz, alca11ça-se a .esta conclusão : - iSerá passi-
vei a revisão constitucional, nos t ermos propostos, e e m p leno regimen de 
estado de s·itio? A proposito tive occasião de dar uma entrevista â Vanguar-
da, vespertino da Capita l F edem!, de 30 de .Tunho de H125, emittindo, com 
a maxima sinceridade, a m inha opinião a respeito do importânte pr.oblema. 
Eis o que eu disse: (lê ) 

11 inopportunidade da reforma 

"A divulgação do ante-projecto de revisão constitucional vem 
confirmar as a pprehensões da "Esquerda Parla mentar", quanto á 
lnopportunidade -do alludido movimento politico. P reviamas que, na 
situação creada pela formação de Ca maras quas>i iunanimemente 
governamentaes, qualquer t entativa de reforma representaria um 
'.[Jerigo para as lit<erdades publicas e não corporificaria já mais o 
pensamento moderno, de tendencias sempre e cada vez mais libe-
raes, tão liberaes que as modificações uJtlmamente introduzidas nos 



estatutes de.s po.Yes amer.lcanos, das nações eure:péas. e .. atê .. das or1e,n-
ta.es, vão a lém do terreno propriamente .p6htico, alterando a proip~ 
es4'uGtui;a so:çial. O ante-projecto de .re:visão do Pacto ~ ill'eyerei-
ro, al).i está. 'Para demonstrar que tin.hamos raz~o quando, . emb.ora 
l"!ltv'ifilon,'istas, achavan:i.os de maior vantagem para a 1-{açã,Q,. ad.l<tt 
para temp~s menos coµtul'bados ~las. patxõ·es partidarias a refqr;:'.' 
ma quii a grande maioria. dos brasileiros deseja .. 

- Doits espirUos em iim só corpo . .. 

Onde quer que se pretenda levar ' por deante !'ef-orncias de or·-
dem 'POlittca, é. ;facil apprehender o espírito animador do co.rpo d';l' 
doutrinarios ã luz do qual se elabor.a.rn as leis fix<i.doras de taes re-
formas. No ante-projecto da revisão constituci:onail do Brasil, h11-.•. 
;porém, a assignalar dous esr>i·ritos a se debaterem no que se apr,e-
senta como um só cnrpo doutrinaria. Ass-im é que uma parte. dt:1 
a:nte-p•rojecto é francamente aceitavel, 1'eflectindo, 1nesmo, idéas . e 
aspirações perfei t am ente ao nível da mentalidad€ nacional, ao pasSQ 
que a outra parte se affirma em absoluto destoante daqu0llas ·idkas 
e aspiraçõBs, contradizendo-se de uma fõrrna chocante . O p.heno-
rn.eno, p.orém, é perfeiltamente exphcavel. .Sal!e-se que foi attribui-
da ao Sr. Herculano de Freitas a missãv de . traçar o plano da 
reforma. E' cláro qmi o illustre parlamentar e culto .prü'fessor de 
direito constitucional procuraria imprimir ao trabalho que lhe con-
fiaram o cunho inconfundivel da influencia liberal que lhe formou 
o espirita ·e na orbita da qual ,elle procurou educar, de sua cathe-
dra da Faculdade de Direito de S. Paulo, geraçoos e gerações de 
mogos. 

De que ass:m procedeu, temos a demonstração da parte aceita.-
vel do ante-projecto onde S. !Ex. cleu ·corpo ás suas antigas idéas 
li'beraes. A outra parte, a reaccionaria, não lhe pôde p-ertencer e 
basta relêr as mensa gens presidenciaes dos dous ultimos annos para 
que se não alimente a mais 1eve duvida -quanto á autoria, que trans-
parece tambem de maµeira 1nconfundivel . Como prestar apoio, po·is, 
a esse ante-projecto, iam cujo bojo as oontradicções pullul<).m e se 
chocam, e desse ·choque, dado o momento político que atravessa-
mos, não se póde €sperar o seu triumpho completo? Não ha, senão, 
combater a rnvisão, Pela impossil:iilidade evidente de fazer . uma obra 

. de reconstrucção 'lJOlitica nos moldes desejados •P€lo po'Vo e acon-
selhave1s em faee dai:J duras lições destes trinta e · cinco annos de 
e~rin:ienta\lão. d,emocratioa e repUJblicana. 
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Uma conq1Pista q1ie era o nosso nuiior orgulho 

Passando a a,ccentuar o seu pensamento sobre adguns .dos "pe>n-
tos ·d0 ante-projecto da revisão constitucfonal, o S·r. Baptiata • hu-
z.a..r-Oo ferio o r e la tivo ao habeas-eorpus: 

"Um d-os justos motivos de orgulho do brasilei-ro é a ;á.nip11't'.u-
de · que. entre nós, a pouco e pouco, veio ga:Íl'liando o inst'rtuto 'do 
habeas- corpus. Ha povos, por a hi além, CfUe ainda incluem ·na sua 
legislação quasi ·como os inglezes o institu'raín: outro.!! ha qúe Ihe 
'coinmunicaram berta elastic'idade 'mais ou menos 'compafivel ·oom 
a concepção moderna da liberda de ind-iv;dual e collectiva. Em 'ne-
nhum ·paiz, 'POrém, com o no BrasÍI, o 1íabeas-córp1is log1' ou ·o des-
envolvimento que é apanagio nosso, forçando cultór és estrangeiros 
-do Direito a ·proclamar.em -este ]'.>a.iz ciomo o da 'Jitier-Oade e a •ibem-
.dizerem a •mentalidade de um povo que assim offerecia ··ao m'úndo 
um exempfo singular de cultuamento inflexível das not'Inas · de 1:0-
lerancia e de justiça. 

Ruy Ba-rbosa, advogado, e 'Pedro L essa, juiz, ligara m aos p-Os-
teros uma obra grandiosa de defeila e acatamento dos <li.reitos do 
homem, de novas concepções do instituto do habeas- corpits . O pri-
.meiro reclamava-o sempre que a fraude e1eitora1 e a tyrannia dos 
.gov;ernos desgar.ra dos da lei alçavam collo contra os direitos e as 
liberdades dos seus concidadãos. .Concedia-o o ul timo toda vez ·em 
que taes direltos se conculbavam e· taes libe1:dades eram ameaçadas. 
E na actuaçiio desses dous luminosos espiritos estão as paginas 
mais bellas da luta que entre nós se esta beleceu entre o !1bera-
!1Smo e o reac.cionismo, e na qual, para honra nossa, o 'Primeiro, 
apezar de tudo, triumphava. E' este legado precioso, fonte de le-
·git:imo· orgulho civico, motivo de reverenciamentos dos estran geiros 
ao Brasil, que o ante-pr-0jecto nos quer arran car, peJa restricção 
do habeas-corp1is aos casos de locomoção . . . Outros retrocessos não 
contivesse o plano de r.eforma ·Constitucional e só elle deveria .bas-
tar para o combaté que se lhe deve oppõr . " 

J)í. naquelle instant e , mal o ante-projecto .foi dado á estampa , no Jornal 
do Brasil, desta Capital, t ive ensejo egualmente de •manifestar-me sobre o 
mesmo, abordando a inopportunldade da sua apresentação. Deante dos acon-
tecimentos que se desenrolam na vida politica de nossa terra, dado o estado 
da mais absoluta suspens-ão das garantias constituci'onae.s em · que nos acha-
mos, o regímen de verdadeira asphyxia, .que se prolonga já por mais de 
tres annos, e em face do cerceamento das mani!festa:ções ·intellectuaes que, 
sob todas :as fórmas, se observa em nossa Patria, é de todo em t'odo jus-
tl.ficavel que envidem.os os maiiores esforços no sentido de obstar a refürma 
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constitucional em semelhantes condições. Os not'res collegas, nos successi-
vos discursos que vêm p ronunciando desde que se abria o debate em torno 
da reforma constitucional, t êm accent u a do que, na hora actual, dent ro do 
iregimen por que está passando a vida polit ica bras'.leira, é impossível em-
·prestar a sua s olidariedade a um projecto de tal natureza. Deante destes 
factos todos - suspensão das garant ias constitucionaes , cercea mento das 
liberdades e violencias inenarrave·is - a preliminar que se impunha era a 
de . saber se, em um ambiente como o dos dias que correm, devia -ou não 
ser debatida uma proposição de t amanho vulto ·e extensas consequencias . 
Quanto a nõs, é claro - nem outra attitude se poderia comprehender de 
nossa parte - ti:nhamos forç osa mente de oppôr o nosso ma!s formal pro-
testo á t ent ativa dessa natureza, em vista mesmo das occurrencia s que 
estou enumerando. 

Mas, Sr. Presidente, desde que o problema da revisão constitucional 
foi posto em f6co, nõs não poderíamos, de .fórma alguma, fugir á discussão 
em torno do assumpto, nem deixar de apontar seus erros, seus vícios, ª°' 
mesmo tempo que dizer dos pontos que corre·spondam ás necessidadies 
actuaes, que traduzem, realmente, as aspirações do paiz e attendam ,ãs 
exigencias naclonaes, de ordem quer financeira, quer jurídica, quer social. 
E de que esse modo de pensar, em referenc:a á inopportunidade da r eforma 
constitucional na hora a ctua l, não é sómente nosso, eu darei á Camara a 
prova dentro em pouco. Com effeito, espiritos conservadores, espiritos mo-
derados, juristas, homens de Estado, versados prof undamente em materia 
de Direito Constituc!onal, especialmente em historia da vida constitucional 
do Brasil, taml:Jem se arreceavam de um emprehendimento desta natureza 
na hora presente. A proposito, vou lêr á Casa o que pensava, ha mui pouco 
tempo, o saudoso. e inolvidavel Sr. Dr. Aurelino Leal, que não podendo ser 
suspeito á situação dominant~. a inda no come ço da actua l legisla tura , hon-
rou uma das cadeiras da Camara, como representante do Estado da Ba h ia . 

Disse S. Ex.: 

"A mim n ã o me repugna, em theoria , a idéa da revisão con-
stitucional. Afina l, as le!s são um meio pratico e indispensavel 
de precisa r situações, de r egulai-a s, de mantel-a s em harmonia e 
equilibrio. E logo qµe se reconheça a insu fficiencia do m echanis-
mo actual é preciso modificai-o. Mas muito me preoccupa umà 
revisão constituc'. onal no Bra sil ; e, ás vezes, p er gunto a mim mes~ 
mo se não seria ma)s pra tico e mais pr ude nte deixar a Constitui-
ção como esúá, do que .expôl-a aos perigos de uma modificação no 
momento historico que a tra vessamos. Tenho medo do egoísmo dos 
homens e a politica, evidentemente, está reduzida a uma actividade 
de egoístas. E um ~)aiz onde a opinião publica é ainda uma inco-
gnita, onde os dete:qtores do poder vivem em franca liberdade de 
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acção e de movimentos, soffrendo, de raro em raro, o contraste da 
imvrensa, unica força, que, uma ou outra vez os faz recuar, re-
formar uma Constituição é um trabalho tão impoTtante, tão deli~ 

çado, que as nossas paixões, os nossos prejuizos, me reduzem a um 
escado, que se não .é de horror, é de duvidas as mais penosas a 
respeito do problema revisionista." 

Estes periodos, Sr . Presidente, dão-me a impressão de que o Sr . Au~ 

relino. Leail os escrevera em 1914, justamente para serem lidos nos tempos 
que correm. 

Hamilton I..eal commentando esse trecho, àizia: 

"Este era o pensar do mallogrado constitucionalista em 1914, 
que em nada se alterou até os ultimas dias de sua existencia. O 
estado de "terror" ou de "duvidas" sobre a revisão constitucional, 
em nenhum ].}onto (ou quasi n enhum), soffreu modificação, e não 
soffreu porque a opinião publica ainda. é uma incognita." "O mo-
mento historico" de 1914, era sem contestação, incomparavelmente 
m elhor do que o momento hlstorico actual. " 

"Defrontamo-nos com uma crise economico-financeira .•como 
ainda não houve similar na nossa vida de povo livre . il?or outro 
lado, as ag:tações politicas, de ha cinco annos para cá, nos têm tra-
zido em -completo sobr esalto, a ponto de se reflectirem n a s classes 
armadas do paiz, que vivem em constante el:iulição. Ora, de que 
modo, sem o apoio incondicional dellas, podemos nós emprehender 
uma reforma constitucional?" 

'Sr. Presidente, era este o receio do inolvidavel constitucionalista a res-
-peito do magno problema da revisão constitu-cional. 

Se S. Ex., naquelles dias que não eram de tamanha gravidade, ~ 
como os actuaes, tinha receio, tinha pavor de que se procedesse iá revisão, 
pergunto: qual seria o estado de es].}!rito do Sr. Aurelino L eal deante de 
um projecto de reforma da Constituição .como o que se a cha ora em de-

.bate? Estou certo, Sr . Presidente, que o Sr. Aurelino Leal jámais empres-
taria a sua solidariedade á reforma, ·como ella foi concebida. 

o SR. LEOPOI.DTNO DE OLIVEIRA : - Quando o Sr. Aurelino Leal pronun-
ciou essa conferencia, manifestou o receio de que se to casse na Constitui-
ção, devido á intolerancia elos homens, isso em uma época de perfeita nor-
malidade e que não pôde, em hypothese alguma , ser comparada á de hoje. 
Imagine V. Ex. os receios do saudoso publidsta se vivesse agora e as-
sistisse a esse es]:}€ctaculo contristador . 

o SR. BAPTISTA L UZARDo: - Muito bem . As observações de V. E-x . 
são iGcnticas ás minhas . Fosse passivei reviver o Sr. Aurelino Lea l e tra-
zei-o a este recinto para assistir os debates que se têm travado em torno 
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da -refo1ma da Constituição, ver:amos .elle a:bysma.r-se .das doutdnas em 
fóco e da attitude da :tiancada bahiana, esquecendo o Programma .Ruy Bar-
ibesa, as lições do m esmo Sr. A ul'Ellino Leal. 

Mas, não é •só a Bahia que esquece as idéas revisionistas do maior dos 
seus fi:lhos; tam'bem uma outra - a bancada do R io Grande do .Sul, olvida 
todo o Programma Julio de Casti'lhos, intransigentemente · pronlamado pelo 
Sr. Borges de Medeiros, e sómente •para camphorar a .situação sul-riogran-
dense prestes a debandar, abdi.ca o •passado, despreza a doutrina, -enrola a 
bandeira; e zlás-tráz, o Sr. Borges de Mede1ros d'á ordens ao seu i'1lustoo 
ieader, o .S1·. ~tu!io Vargas, pessoa aJ.íás digna d·e toda a nossa considera-
ção, para que adivinhe e cumpra os desejos do Sr. Arthur Bernardes. ' Não 
ha nada como um dia depois de outro. Tudo se poderia suppõr debaixo do 
Cruzeiro ·do Sul, mas nunca que o Sr. Borges de 'Medeiros figurasse de 
sacristão no altar da revisão constitucional. 

O SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Muito interessante é o fundamento que 
. os reformistas de agora invocam para defender o projecto: "O Sr. · Ruy Bar-
bosa tambem era revisionista; logo, temos de approvar o projecto". 

O SR. ALBERICo DE MoRAES: - O que occultam é que o grande brasileiro 
fazia uma restricção capital: que do art. 72 ao art. 78, si tivessem de ser 
reformados, seria para ampliar e não para restringir. 

o SR. BAPTISTA LUZARDO : - Vê V. Ex., Sr. Presidente, que, quanto 
á ~nopportuni'dade da reforma •constitucional, estamos em boa companhia, 
ao lado de grandes esplritos, ~ue deixaram obras ~úminosas, verdadeiros repo-
sitorios da sciencia jurídica, fonte da qual devfamos haurir · todos os ensi-
".lamentos :que nos pudessem 19er ute<is n este iinstante em 1que discutimos o 
projecto de reforma constitucional. No emtanto, Sr . Presidente, da primeira 

1i. ultima emenda, só se pensa em restringir a liberdade! 
O SR. ADoLPHO BERGAMINI; - Todas ellas são restrictivas da liberdade. 
O SR. ALBERICO DFl MoRAES: - E para isso estamos aqui "fazendo quarto?' 

á Constituição até a meia noite. (Riso.) 

0 SR. BAPTISTA LUZARDO: Quanto á inopportunidade da reforma, ella 
já está mais do que provatla, çl.eante dos acontecimentos que se desenro'laram 
no scenario da vida política 'brasileira . Mas a questão foi posta em fóco. 
Travou-se o debate. Foi apresentado um projecto que obedece a uma unica 
directriz, que traduz a mentalidade que vem norteando os actos do Poder 
Legislativo e do ·Poder Executjvo de ha tres annos a esta parte. Ora, nestas 
c ondições, como já affirmei, o projecto não podia deixar ·de ser. traducção 

··fiel dessa mentalidade. Mas, Clizia eu, Sr. Presidente, que, posto em 'fóco o 
.problema, não podíamos fugir ao compromisso de ordem moral e de ordem 
patriotica, qual o de discutil-p o mais amplamente possível, como protesto 
contra o retrocesso moral e político, jurídico e social, que o .projecto Iffer.-
culano de Freitas representa. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V. Ex. elucidou perfeitamente a ·ques-
tão, salientando o .contraste flí'!-grante do projecto cem tedos os ·Pllogra:mnias 
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de reforma constitucional conhecidos . Era um ponto que não havia sida 
ainda ventilado. 

O SR. ALBERICo DE MoRAES: - Si alguem se apresentasse com o pro-
gramma revisionista da actual reforma não chegl:l-ria ao Cattete. 

O SR. BAPTISTA LuzARno: - Procurei mostrar, ainda que em rapidas pa-
lavras, quaes os partidos revisionistas e quaes os programmas, por elles es-
boçados, nestes trinta e cinco annos de Republica . Fiz um simples e rapido 
retrospecto historico para demonstrar que tudo que se julgou necessario 
fazer é mui differente do que se tenta realizar com o projecto em questão. 

O SR . PRESIDENTE : - Advirto ao nobre Deputado que só faltam tres mi-
nutos para a terminação do discurso de V. Ex . no tempo que lhe faculta o 
Regimento. 

O · SR. BAPTISTA LuzARDo: - Assim, irei terminar, lamentando não me 
tenha sido permittido abordar a revisão constitucional sob outros pontos de 
real interesse conectivo. Essa reforma, planejada como está, é uma men-
tira de liberdade e de direitos. Tem, contra ella, o sentimento nacional, que 
não se coaduna com o sacrificio das mais bellas conquistas da nossa civi-
;ização, não attendendo t ambem como não attende, a med:das urgentemente 
reclamadas, como o voto secretei, a unidade do processo, uma melhor distri-
buição de rendas entre a União e os Estado,;, um melhor regimen tributario 
e as bases para uma legisla ção sobre o trabalho e de previdencia social que 
corresponda aos reclamos humanos da era presente. O actual projecto de 
revisão pócie definir -se como sendo o cerceamento das liberdades individuaes 
êe brasileiros e estrangeiros residentes no paiz; submissão do Poder Legio;;la·· 
tivo, pois outra cousa não significa a ilUtorização dada ao Presidente da 
Repub:ica para vetar parcialmente qualquer acto do Congresso; e a iriCe-
rioridade, em que fica collocado, o Poder J udiciario, não podendo tomar 
conhecirriento no estado de sitio dos acws praticados pelos outros dous po-
deres. Sahiriamos do regimen da equipolencia dos tres poderes da União para 
o regimen da dictadura pessoal do Presidente da Republica. Mas, Sr. Pre-
sidente, revisionista que sou, repre::;entante nesta Casa de u ma aggremiação 
politica que erigiu, como ponto de programma, a revisão da Constituição, voto, 
entretanto, contra o projecto em debate, e abandono esta tribuna convencido 
de que, com os meus illustres companheiros da minoria parlamentar, cumpro 
o meu dever, acreditando firmemente interpretar, nesta hora, o pensar e o 
senti!·, não só da gloriosa opposição do Rio Grande do Sul, como da grande 
e generosa Nação Bre,sileira . (111iiito bern/ i1iitito beni! O orador é vivam.ente 
cumpr imentado.) 

L 
O Sr. Azevedo Lima (*) (pela orcle1n): - Sr. Presidente, vou submettei· 

.â apreciação de V. Ex . uma questão de ordem que t"enho para mim ser da 
mais alta impor tan cia . Ella servirá de crit.er io á orientação que irei ado-
ptar rela tivamente a certa disposição regmental. 

(.* ) Não foi r evisto pelo orador. 
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Como V. Ex. sabe, prescreve o Regmento, no § 7°, dó art. 372, ó se-
guinte: 

"Serão inscriptos, sujeitos a apoiamento e discussão, s6 poderão 
ser votados com á presença de 107 Deputados, n0 mínimo, os requeri-
mentos sobre: 

a) 
medio; 

li) 

tos ou 
e) 
d) 

e) 
f) 
g) 
h) 

informações- solicitadas ao Poder Executivo ou por seu inter-

inserção, no Diario do Congresso, ou nos Annaes, de documen-
publicação não officiaes; 
inclusão em ordem do dia de propos-ição sem parecer; 
vota ção por partes; 

audiencia de uma commissão sobre determi.nad'a materia; 
nomeação de commissões especiaes, ou mixtas; 
reunião da Camara em Commissão Geral; 
sessões extraordinarias; 

i) sessões secretas, 
j) quaesquer outros assm:nptos, que se não refiram a incidentes 

sobre vindos no curso das discussões ou das votações. " 

Vou pôr em pa rallelo varias dis-posições do Regimento para, no fim, che-
garmos á conclusão a que asp-iro. 

Diz o art. 273, que se segue immediatamente ao § 7°, que acabei de lêr: 
1 

"Os requerimentos sujeitos á discussão s6 deverão ser funda-
mentados verbalmente der1ois de formulados e e·nviados á Mesa. " 

Ora, entre os requerimentos que comp0rtam discussão, estão , precisa-
mente os que se referem á votação por partes. 

O SR . ADOLPHO BERGAMINi: Ainda. hoje, na primeira parte da ordem do 
dia, isso se verificou. 

o SR . AZEVEDO LIMA: - Reza o art. 298: 

"A discussão dos requerimentos sujeitos a debate será eneerrad(} 
não havendo quem peça a palavra ou della desistindo quem a houver: 
soU-citado." 

Finalmente, prescreve o art. (I05: 

"Nenhum ,Deputado, ~alvo o autor, poderá falar mais de uma 
vez e por mais de meia h,ora sobre os requerimentos- sujeitos á dis-
cus.São. ;, 

Pretendo, Sr . Presidente, apr13sentar, dentro em breve, varias rêqüefi:. 
mentas de votação por partes de emendas eonst-itutivas da pr0pósta da refor-
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ma constitucidnal. Vóu fazei-o de conformidade com a lettra do Regimento; 
rlci prazo por elle fixado, isto é, dentro da discussão. 

Mas, pergunto a V. Ex.: comportando esses requerimentos a discussão, 
si esta pôde ser de meia hora, quando se trata de qualquer Deputado e de 
uma hora quando se refere ad seu autor; pergunto a V. Ex.: havendo eu es-
gotado todo o tempo necessario á discussão da reforma constitucional, poderei 
vo1w.r a. éarga pará -0.iscutir os requerimentos, que deseJo apresentar, sem 
que se me criem obstaculos ao füreit0 liquido que me assiste de fundamentar 
os meus requerimentos, durante urna hora? 

Declaro mais a V . Ex. b seguinte: si não apresentei ha mais tempo esses 
requerimentos foi porque o debate que se vem estabelecendo após as duas 
i1oras de meu discurso sobre a· materia é que veio suggerir-me ao espírito 
a necessidade, a: conveniencia de redigil-os. Nesta conformidade, e deante 
dos termos claros, inilludiveis do Regimento é que pergunto a V: Ex. como 
pôde a Mesa da Camara resolver a questão não me sonegando o direito, 
que, creio, ine cabe de poder discutir cada um dos requerimentos' dentro do 
Prazo de uma hora que o Regimento da Camara me confere. 

Confio na liberalidade da Mesa, creio até que ella não tem, no caso, qual-
quer interesse em reduzir o prazo da discussão . Mas estou compenetrado de 
que lhe cabe o dever de amp!iar, de dilatar, de tornar cada vez mais liberal 
o prazo prescripto · pelo Regimento. Na hypothese não ha, porém, o que 
d:scutir. A' margem a discussão, os direitos ao prazo para discussão e:>tão 
taxativos no Regimento da Camara. 

o SR . A.DOLPHO BRGAMINI: - Muito bem. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - E é para prevenir futuras interpretações pouco 

fidedignas que desde já submetto á esclarecida intelligencia de V. Ex. a 
exegese dos termos do Regimento que acabo de ler, esperando que V. :Ex. 
a ·dê de accôrdo com a letra e o espírito db Regiméntô int\õrno. (Muito be1n; 
muito bem.) 

O Sr . . Adolpho Bergamini: ---" Peç:o a palavra peía ordem. 

O Sr. Presidente: - Sobre a mesma questão à.é ordem ? 

ú 'SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Sim, Senhor. 

O Sr. Presidente: - Concedo a palavra a V . Ex. 

O Sr. Adolphó Bergaínitti Ç*) (pela ornem): -'- Muito obrigado a v. Ex. 
Sr. Presidente, não tinha eu attendido a essa disposição regimental a 

cujo exame me éoriviàa a àraÇãb tlo meu nobre collega, illustre companheiro 
de bancada, Sr. Azevedo Lima. 

Cem etfeità, Sr. Presidente, ho 'Proseguimento dos nossos trabalhos acer-
e"ii da revisão cõnstitúcional, póde suscitar~me a coh vehiencia da votação 

( *) Não foi revisto pelo orador. 

t 
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por partes das emendas e conviria ficasse desde logo. esclarecido o pensamento 
da mesa sobre a intel!igencia do dispositivo regimental citado pelo meu nobre 
collega. 

Requerimento, reza o art. 274, é toda a petição dirigida ao Presidente 
da Camara sobre objecto de expediente, ou de ordem, por qualquer Deputado, 
ou Commissão . Seguem-se paragrapho e alínea, esclarecendo a natureza des-
ses requer1mentos, e no paragrapho 7°, letra d, se encontra o pertinente á 
votação por partes, o que quer dizer fraccionando os textos da propria 
emenda, ou do artigo a votar. 

O art. 273 está assim concebido : "Os requerimentos sujeitos á discussão 
só deverão ser fundamentados verbalmente depois de enviados á Mesa. 

Ora, Sr. Presidente, si formulados e enviados á Mesa os requerimentos 
de que trata a letra '·D" paragrapho 7° do art. 272 inquire-se sobre qual 
o tempo que será dado a cada Deputado para discutir o mesmo requeri-
mento . 

A resposta me parece facil, Sr . Presidente . Basta consultar o art. 298: 
"A discussão dos requerimentos sujeitos a debate será encerrada não ha -
vencio quem peça a palavra ou della desistindo quem a houver solicitac1o." 

Combinado o espirita desse. artigo com o de n . 305, que fixa _de uma 
mane'.ra p.-ecisa o tempo conferido á discussão, estabelece este dispositivo: 

''Nenhum Deputado, salvo o autor, poderá fallar mais de uma vez e 
por mais de meia hora sobre os requerimentos sujeitos á discussão." 

1 Foi o meio, Sr . Presidente, qpe o Regimento liberalmente encontrou de 
abrir ao Deputado uma opportunidade de, ao encerrar-se o debate, em qual-
quer dc>s seus turnos regimentaes de um projecto e depo·s de já o haver 

··ciiEcutido, poder ainda adduzir considerações elucidativas dos seus collegas, 
.e me parece que em nenhum caso mais do que a reforma consti t u cional e!:!Sa 
libera idade deva ser adaptada . Dest'arte, Sr. Presidente, eu estou de pleno 

.... ccôrdo com o nosso co!lega Sr . Azevedo L ima, e espero que V. Ex. eE!)!-
rit o 12beral terá por bem de, offerecen do uma interpretação estrictamente 
regimental de nossa lei interna, resolverá de . accôrdo com o art . :i05 a que;;-
tão de ord e>m que levantamos. 

E ra o que tinha· a dizer . (Muito bem; m 1t'to be1n . ) 

O Sr. Leopold:no de Oliveir:p - Peço a palavra pela ordem. 

O ~r. Presidente: - E' sobre a mesma questão de ordem •t 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : - Sobre a mesma quésrão . 

O Sr. Presidente : - Tem a palavra o n obre D eputac'lü. 

O Pr. Leopo!d .no de Oliveirlf ( *) (pPla orclem): - Sr . Presidente , começo 
f>vr agradpr·er a V. Ex . a genti'eza de me conceder a palavra pela ordem, 

1*) Niio foi revisto pPln ora,dor. 
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. porque vejo que V. Ex., respeita ·o dispositivo do - paragrapho 7°, art. 230, 
d0 Regimento que dispõe o seguinte: "Nos termos deste artigo o Presidente 
não deverá recusar a palavra "pela ordem". 

V. Ex. sabe que, por varias vez>es, nos tem sido negada a palavra pela 
órdem, ·quando importantíssimas questões deveriam servir de objecto de con-
siderações nossas em torno de preceitos regimentaes, que devem traçar 11. 

nossa orientação nesta Casa do Parlamento Nacional. 
Vê, V. Ex . , Sr. Presidente, que é razoavel que eu antes de suscitar . .,.. 

qmistão de ordem que me traz á triblma, manifeste o meu_ agradecimento pela 
to!erancia com que V. Ex. preside os nossos trabalho;; ... 

o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Muito bem. 
O SR. LEOPOLDINO Dlil OLIVEIRA: - ... tolerancia que contrasta com a (!rj 

emliIJJente leader da maio·~·ia que não quer, de maneira alguma, que se debate 
o projecto de reforma constitucional e que faz força para que elle seja rf!-
Polvido de afogadilho, em plena noite não tão densa como a do sitio, mas que 
nem por isso deixa de ser bastante escura. 

Dito isso, .Sr. Presidente, faço minhas as considerações expend 'das pelos 
meus honrados collega s de opposição em torno da questão de ordem J<e·· 
vantada pelo S!'. Azllvedo Lima, -q ue a poz nos seus devidos termmi de 

accõrdo ·com as disposições regimentaes citadas pelo mesmo eminente collega. 
Realmente, o ps.ragrapho 7°, do art. 272, dispõe que serão escrip1.0s, 1:1u-

jeitos a apoiamento e discussã.o os requerimentos sobre votação por partes .. • 
o S1L AZEVEDO Lil\rA: - [portanto, discussão autonoma, independente é 

.claro. 
o SR. LEOPOLDINO Dl!l OLIVEIRA: - De accordo .com o paragrapho 7°· a que 

me reportei, V. Ex. verifica >que os requerimentos pedindo a votação de 
emendas por partes estão sujeitos a discussao ... 

o SR. ADOLPHO BmRGAMINr: - E preciso esclarecer bem: parte da emenda. 
O SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - ... e só poderão ser-votados com apre-

!i:em:;a de 107 Deputados, no minimo . Isto é indubitavel. 
O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Da palavra tal á palavra qual, allnea. 
o SR. LEOPOLDINO Dl!l OLIVEIRA: - o art. 273, como vê V. E:x., que vai 

aC'omp8.nhando a minha argumentaç;ão, é muito elaro. 
O 'SR. AZEVEDO LIMA: .- V. Ex. está expondo com muita clareza. 
ú .SR. I..moPoLnrNo DE Or,IVEIRA: - O art. 273 esta'belece que os requeri-

mentos sujeitos á discussão só deverão ser funclamentados vei·balment.e de-
pois de formulados e env'ados á Mesn. 

Feito isto, Sr. Presiãente, enviados á Mesa os requerimentos pedinao a. 
votação de emendas por partes, o Deputado que os formula ou qualquer outro 
poderá fundamentar esses requerimentos, isto é, dlscut!l-o e, nessas condiçõê~, 
poderá fazel-o nos termos do art. 305 que dispõe que nenhum Deputado, 
salvo o autor, poderá fallar mais de µma vez e por mais de meia hora sobre 
oe requerimentos sujeitos á discussão. 



O SR. AZBIVEDo •LIMA: ..,-- Quanto tempo f;illará o autor? Não diz. M4-S 
nõR comprehendemos que .faJlará uma hora de eonfprmidade com o paragri:i.p.ho 
unico tlo art. 307. 

O SR. +.EoPoI,DINo DE O~RA : - Resumo: ps requerimentos pedin{lo a 
vetação de emenq;i.s por pa1·tes estão .sujeitos a discussão . Uma vez formµ-
lados e enviados á 1Mesa, poderão os Deputados, cada um .por sua vez, natural · 
mente, discut11-o ... 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Porque sõ nessa occas:ao se abre a discussão. 
O SR. LEoPOLDINO Dlil OLIVEIRA: - . .. não . podendo nenhum dos represen-

tantes da Nação que se occuparem do caso fa!lar mais de uma vez e por 
mais de m eia hora. 

Quando o airt. 301.5 declara que nenhum '.Deputado poderá fa~lar mais de 
uma vez, ipso f<Wto 1?-ftfirma que poclerâ fallar uma vez; por quanto tempo? 

O SR. AzEvEIDn LIMA: - Nunca por mais d~ meia hora . 
o SR. LEoPoLDINo DE OLIYEIRA: - !Por meia •hora. Isto em relação a qual-

quer Deputado, excep.to aquelle que formula o requerimento . Qual o prazo 
durante o qual o Deputado que formula o requerimento p-0der·á cliscutil-o? 
Nesse caso parece que dever:a.mos appUcar o paragrapho unico do art. 307, 
que dispõe o seguinte: sobre qualquer outra materia em discussão, não re-
gulada nos artigos anteriores, cada Deputado poderá fallar uma vez, por uma 
hora. 

Ora, 11enhurn outro dispositivo se r efere ao autor dos requerimentos, 
cujo prazo para debater o seu pedijl.o não 'Vem estabelecido no airt . 30'5 com.) 
em nenhum outro dispositivo regimental. A omissão exige a applicação do 
estabelecido no art. 307. 

O Sn. Ao-OLPHO BERaAMINr : - E' a regra geral. 
o SR. LEOPOLDINO DE ÜILIVElRA: - Ora, Sr. Presidente , esta questii.o de 

prazo, como V. Ex. não póde ignora'!', tem uma enorme importancia, porque 
11e, em se tratando de reforma constitucional o prazo de uma. hora já é 
deficientíssimo para discussão de uma só das queSltõ.es envolvidas no pro-
jecto, quanto mais não será para 13lucidação de tudo quanto vem enumerada 
na quasi 'Centena de emendas de ;JUe se c ompõe o trabal·ho do Sr. Arthur 
Bernardes, subscrivto pelo Sr. Herculano de Freitas. 

Uma s(l destas ques tões occuparia a attenção de um Deputado que pu-
desse fazei-o durante largo tempo, porquanto sobre a intervenção, por ex!'lm-
plo, ha verdadeiras livrar'as e a questão ainda não está verdadeiramente co-
nhecida, me,.mo dos grandes constitucionalistas, como V. Ex . (Avoiaclos.) 

De maneira, Sr . Presidente, que V . Ex., com a tolerancia que está re-
velando na J>residencia da Camara, ha de resolver esta q uestão de modo 
que os Depumdos possam, no exercício de seus d ireitos, es larecer convenien~ 
temente as .a uestões suscitadas e suje.itas á attenção da Camara, ou p elo 
menos dos que se in teressam realmente pela Nàção Brasileira, de vez que 
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os outros obedecem ao ·Commando {lo eminen te Sr . Vianna do Castefü>, em 
quem, aliâs, reconheço ·qualidades pessoas invejave!s ... 

,p 'SR. Anot.PHO BERGAl\IIINI : - Tpdos nós . 
Q SR. LE,<>.,OLDINO DE ÜLIVEIRJ\: - •• . e por quem sinto i>rofunda sym-

p;;it4'.a, lam!mta.ndo que S. E'x. na.o esteja na .boa escola politica quii é a jla 
•..: 'Ofesi. da~ libPrdades pu'blicas. 

Q Sf!. AZEVED9 L IMA: - E' um ecHpse parcial. 
O SR. LEoPOLDINO DE ÜLl\'lillRA: - Estou certo .que V. Ji:-lC. dará uma !tt:-

hi:'eração perfeitamente conforme com os disposivos regimentaes e com os 
íi>éeressbB <n1c rwM devem guiar na actividade wi.rla111entat·. (Mn~to bem; 
m~tito bem. ) 

O Sr. Presidente: - Resolvendo .i, questão de ordem su:;;citada pelos 
$rs. :peputacl,OEI Azevedo L i:qia, Ado1'pho Bergamini e Leopoldino de Oli-
veira, cab\0)-me dizer .que não vejo ·oollisão a lg uma entre 013 disj)Os.it!vos :jo 
Regimento poil.· S'S. EEx. invocados. 

' De fa,cto, uns desses (jispos:tiv9s regeµi o caso dos r~querimentos a u to-
nomos, e a disc1lssão desses m esmos requerimentos; outros entendem com a 
<lio;i r;ussão dos requerimep.t9s incidentes, isto é, daquelles que emergem d~

l'.'ttnte o ·debate, çomo os .que o 1Sr . Deputado Azevedo Lima. annunda çp,rn 
:·3.J apresentar . 

.A exegése tranquilla que .se tem estabececido na Camara d.os Deputados, 
""-!U todas as legi slaturas, e por parte de todas . a s Mesas, neste part'.cu)ar, é 
"º!'!soante não sómente ao espírito e â lettra do Regimento, mas a inda â.s 
mi:illwres regras. de hermeneutica, po!'que importaria em um absurdo, qu0 ao 
interprP.te cumpre evitar, o facto de se admitt\r fpsse possível entresachar 
nli' discussão àf! determ inado assumpto a de um requeri:rpento inciden~e, de 

modo a prejudicar, a procrastinar o qebate l'!o 'Caso principal. 
Nestas -condiçpes, ·parece-me 1C1µe não ha que modificar a norma at~ 

a.qui seguida. 
-O J~ . .ADOLPHO BERGAMINJ: - Qual é essa norma·~ 

O $R. PIDilSIDENTE: - A de considerar que as dispo.sições invocadas pelos 
n0bres Deputados se ref·erem â discussão dos requerime ntos autonomos e não 
~. d9s requesimf\ntos !nclde\l'l tes, cujo debate é conJun'Cto com o <j.a ma.teria . 

.i,irincipal. 
o .Sn. ~OPOLDIND DFJ ÜLPEIIt,A : - P.-cc s palavt'a pela ordem. 

O SR. PRF;SIDENTE: - V. E .x. não ;pôde <falar mais sob~·fil o assmnpt\L 
O ,SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA : - Vou usar da palavra sobre outra questão 

·:'!e ordem. 
O $R. PREiiIDFJNTE : - lPeço ao nobre Depµtado, bem c omo a todos O!'J meµs 

dignos col legas, que me auxiliem a dirigir os trabalhos da Camaira, m antendo 
a boa ordem ·~ue nos mesmos deve imperar. A Mesa já resolveu a questão 
de ordem, exe:-citando attribuição e auto,ridacle ,que 1.he dá a nossa lei interna. 
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O Sr> . LmoPOLDINO om OLxvmrRA: - Sr. Pres'.dente, necessito suscitar outra 
questão de ordem, de alta r elevanc1a. 

O 811. P'RmsIDElNTE: - Neste caso, vou dar a palavra ao nobre Deputado; 
rr. n"< re'tero o meu appello para que todos os co!legas, que hã o de ser tão 
intpressados na marcha regular dos trabalhos como a propria Mesa, permit-
tam P"Os!ga a discussão como deve ser encaminhada . 

O SR . LEoPOLDINO DE OLIVEURA: - Prometto a V. Ex . que serei o mais 
suscinto possivel. 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra pela ordem o Sr. Deputado Leo-
poi<lino de Oliveira. 

O Sr. Leopoldino de Oliveir:.i (") (pela ordeni ): - V . Ex., Sr . Presi-
der>te, ha de fazer justiça aos propositos da minoria parlamentar. Não que-
remos, meus nobres collegas e eu, p erturbar os trabalhos da Camara. 

1, O SR . .ADoLPHO BmRGAMINI: - Em absoluto . 
O SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA : - O nosso intuito é , ao contrario, o de es-

t1>-b elecer a mais perfeita ordem para que a discussão que vimos fazendo, 
com interesse patr iotice, do projecto de refor ma constitucional, decorre em 
um ambiente de inteira harmonia, afim de que os "Annaes" da Constituint~ 
revisora, digam bem de nós, no futuro que nos ha de julgar. 

1 
Por isso mesmo, _levanto e:,;ta questão de ordem, para que, e\ucidadas 

todas as duvidas, r emov:das as difficuldades, postos por t erra os obstanculos 
leva ntados pelas interpre tações apressadas daquelles que querem precipitar 
o desmoronamento do edifício constit u cional do Brasil, possa mos, orientados 
por um patriotismo alto e sadio, cont'.nuar na defesa das nossas instituições, 
do patrimonio juridico e constituciona l que nos foi legado por aquelles que 
plantaram o regím en , em um tempo em que os homen s sonhavam com as 

' bellezas da Republica, em que os grandes vultos, cuja soml:fra ainda se pro-
jecta por sobre a patr'a e abrápge os que pensam que ainda é possivel con-
struir a g r a ndeza futura do Brasil em um regimen de liberdade e de garantia. 
individual, executavam a grande obra republicana, agora defendida contra os 
demolidores deste momento, os quaes, nã o podendo conservar o inestimavel 
legado, qual:ficam os republicanos de 91 de ideologos, sonha dores, utopistas, 
que desconheceram as necessidades da Patria. 

'Dito isto, 1Sr. Presidente, paira mostrar a V. Ex. que não é nosso pro-
posito perturbar os trabalhos da Casa, levanto uma questão de ordem; que, 
V. Ex. verá, tem toda a procedencia. 

O Sr. Herculano de Freitas, justificando, na Com missão dos 21, a re-
jeição da emenda de p!enario, sob n . 7, subscripta, em primeiro lugar, pelo 

(*) Não foi revisto pelo orador . 
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Sr. Plínio Casado, emenda que se refere á especi!l'.icação é!as funcções dos po-
deres, declarou exactamente o seguinte: 

"A emenda n . 7 não pôde ser acceita. Não ha emendas ao projecto e sim, 
emendas á Constituição." 

E 's abi, Sr. Presidente, o que me traz sérias duvidas ao espirito. 
Se "não ba emendas ao projecto e, sim, emendas á Constituição", cada 

uma das emendas do plenario deverá ser considerada um projecto de reforma 
constitucional. 

o SR . ADOLPHO BERGAMINI: - Sem duvida. 
o SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEIP.A.: - A emenda n. 7, assignada pe1o Sr. Plinio 

Casado, se não é uma emenda ao proje<:to, é uma emenda á Cons 'tuição. E', 
portanto, um projecto de reforma const:tucional. 

O SR. ADOLPHO B&•GAM~NI: - Um projecto autonomo. 
O SP.. LEoPOLDINO DE OLP.'EIRA: - Se é um projecto de reforma consti-

tucional, a sua discussão e votação devem obedecer ás mesmas normas qul! 
oriPntam os Srs. Deputados no encaminhamento do projecto do :Sr. Arthur 
Bernardes . 

O SR. ADOLPreo BERGAMINI: - Deve- se abrir discussã.o para esse pro-
jecto . 

O ISR. LEOPOLDH~o DE OLrvm:RA: - Ass·m, deve a Camara eleger uma 
Commissão de 2'1 membros para dar parecer sobre cada um dos projectos of:fe -
recidos á consideração da Camara durante os oito e não 10 dias em que 
esteve sobre a Mesa o projecto do Cattete. 

O SR. AzElvEDo LIMA: - Perfeitamente. Se é procedente o criterio do 
Sr. Herculano de Freitas, a conclusão a que se deve chegar é esta. 

o SR. ÁDOLPHO BERGAMINI: - E tem de se abrir o debate. 
O SR. LEOPOLDINO DEl OLIVErP.A: - Um outro argumento mostra que pro-

cede a questão de ordem que suscito : pôde a Mesa recusar, neste momento, 
a apresentação de um projecto de ireforn1a constit.ucional, ou de uma emenda 
á Constituição, subscr:pta por 53 Deptuados? 

O SR. B.APTrsTA Luz.1.RDo - Esta mesma observação que o nobre Deputado 
acaba de fazer, tive opportunidade de ouvir do proprio Sr. Herculano de 
Freitas, supposto autor do projecto, segundo o qual, desde que uma emenda 

f, reforma <:onstitucional fosse assignada por &3 Deputados, a Mesa não podia 
deixar de acceital-a, por lsso que é um verdadeiro projecto de reforma 
constitucional, apresentado por 53 Deputados. 

iO BR. LEJOPOLDINO DE IÜLIVEIP.A: - Vamos precisar argumentos, para per-
feito eschrecimento do assumpto . 

•Se tenho uma emenda· a qualquer à!isposição constitucional e obtenho a 
assignatura de mais 52 coHegas, de accordo com as exigencias do draconk!.no 
Regimento que d evemos observar, pergunto: P õde V. Ex., como Presidente 
da Camara, não acce ltar essa emenda que .representa um projecto de reforma 
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constituciona;l? 'Não, evidentemente, por'que, na hy:pothese ~que avento, estqu 
obedecendo ao disposto no art. 90 da Constituição. 

O '8R. BAPTISTA LUZARDO: - IID' uma questão que não causa duvidas . 
O SR. LEJOPOLDINO DEJ ÜLIVEJIRA : - Se assim ê, e se o Sr. H erculano de 

Freitas, no parecer da Commissão dos Vinte e Um declara que não ha emen-
das ao <pr·ojecto e sim emendas á. Constituição, penso que todas as emendas 
do plenario devem ser consideradas outros tantos projectos, que devem se-
g uir a marcha a que o1Jedece o projecto do Sr. Arthur J3ernardes. I sso tem, 
para mim, como para toda a Gamara, a maior importancia, porque, neste 
caso, poderei, como os meus ·collegas, disc utir .cada uma dessas emendas du-
rante duas horas, por tres v ezes . 

Assim poderíamos estudar os assumptos que as emendas envolvessem 
com minuc 'as e maiores detalhes, .ae maneira a contribuir para o esclareci-
mento da que stão, e quando isso não conseguíssemos, ao menos, para cum-
prir o nosso dever e dar uma satis·fação á Naç;ão •Br'asiel.ira de como nos 
conduzimos no exer.cicio de nosso mandato. 

Estou, pois, certo, de que V. Ex. esclarecerá perfeitamente a •questã.o. 
(M 1tito fJem. ) 

O Sr. Presidente: - A duvida suscitaaa pelo nobre D eputado se me 
afig;ura improcedente . Em p11-'meiro .1ugar, por mais a utorizada . .que seja, a 
opinião do illustre Deputado 1\:Jr. Herculano de Freitas, enunciada na justifi-
cação dos motivos para r ejejção da emenda do •Sr. Deputado Plinio Casado, 
ella não pôde modificar, nem o d !spositivo do art. 90 da Constituição, nem 
o Regimento que, para o rirocesso da reforma <:onstitudonal, votámos o 
a nno passado. O que o nobre Deputado Sr. P línio Casado teve em vista foi 
emendar o projecto de reforn1a constitucional, isto é : o .conjuncto das emen-
füis ·que •constituem esse proje<:to, ·emendas que poderiam ser processadas 
isoladamente, mas que aiqui estão reunidas, por um laço formal, que se 
chama e m füreito, cumulaç;ão objectiva. 

Por outro lado, é fõra de toda duvida que n es-te mome nto, como em 
qua1quer outra phase dos trq,b<i!hos da legislatura, 53 Deputados podem to-
m.ar a iniciativa de uma nova r eforma constitucional. Poder emos processar 
parallelamente, independentemente uma das outras, quantas r eformas consti-
tucionaes possam ser susc!taclas pelos membros das duas Casa.s de Congresso. 

Parece-me claro .que, i1estas -cir·cumstancias, o que se deu foi uma 
emenda a o projecto de reforma, e não uma nova proposta de reforma. 

O 1SR. LEOPOLDINO DEJ ÜLFEIRA : - Parece-me que ·n ão :fiz comp.rehender 
hem o meu ponto de 1vista, e se V. Ex . permitti<r q.ue eu esclareç;a mais ... 

·O SR. PRESIDENTE: - s111to não poder attender ao nobre Deputado, por-
que .s. Ex. esgotou o pra zo regimental para fo rmular a questfto ~1.i ordem. 
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E<&k\ j~ fei re!)olvida. A Mesa, como era de sua competencia, •:esolveu a. que-
m..., acreditando ·havel-o feito com acerto. 

"'ª~ a palavra o 1Sr . Deputado Plínio Casado . 

O ~r. Plínio Casado: - Sr. Presidente, seria, hoje, o dia mais feliz e 
glorioso da minha vida publica, si eu pudesse ·congratµlar-me com o illustre 
Relator da Commissão dos Vinte e Um, si eu pudesse cpngra.tu?ar-me com a 
Qµnara e com a Patria Brasileira, no momento em que se debate', neste ple-
11ario, a revisão da lei fundamental da Republica, do Codigo da. sua organi-
zação política . e da sua organização social. 

Mas, ao r eviéz, € de tristeza o sentimento que me domimi. Con~range-se a 
minha alma de brasileiro, de patriota e de republicano, deanta deste pro;lecto 
qµe se me afigura -um ·desrespeito, 1Uma profanação, um sacrilegio ao espi-
l'i1.o liberal dos Cc .. '"i;; ;tuintes de 91, e á memoria sc1g~ada e veneranda dos 
f'l!ndadores da Re.pu1bàica. (Muito bem.) 

Não pense a Ca ma.ra que eu perfilhe a absurde? -da immutapilidaoie 
constitucional, nem que venha pedir, como outr'ora Delleville, a pena de 
morte para os .que propõem emeI)das á Constituição . 

Ao contrario do que suppunha o grande Portalis, a Constituição não é 
~ palavra divina do Creador, que manda uma vez para governar sempre, é 
alltes a palavra da creatura humana, relativa, contingente e fallivel. 

Bem sei que uma Constituição escripta não € intangivel, mas tambem se! 
q-~e ella deve ser modificada e revista para obedecer á lei fatal do progresso 
Çta humanidade ... 

O SR. AzElVEDO LnwlA: - Muito bem; nunca lJara retrogradar. 
O .SR. '.PLINio CASADO: - .•. e para satisfazer aos imperativos categoricos 

do desenvolvimento politico e da evolução social do povo a que é per.tinente. 
Com perspícua agudeza e alta eloquencia proclam.ava Cris-pi, do alto do pa;r-
lRmento italiano: (Lendo) 

"-tlo non ammetto l'intangibilitá dello Statuto. Gii St~t11ti !n-
ron fatti .per lmpedire ai gov·erni di andar~ indietro, ma non giá pet' 
impedire ao popoli di andare avanti. IStatuti intangibili non po<;sono 
esservi anche per un a ltra ragione . .Si noi riteniamo im.Tl"lltahilb la 
l<egge fondap1entale dello Stato, :µoi vogllamo l'immobilitá, e rlmet-
tiamo alia piazza .quei Progre!'!Si ch e ê bene siano fatti dai corpi 
costitutivi. " 

"Não admitto a intangibilidade do estatu~o. Os esta.tu tos foram ifk ito1> 
iwra impedir aos governos de andar ·pava traz, mas não p?.ra impe(.Ur aos 
povos de andar para deante. 

Intangíveis os estatutos não podem ser ainda por uma outra razão: si 
considerarmos lmmutavel a lei fundamental do Estado, é, então, que que.re-
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mos a immobilidade e r emettemos para as praças publicas aquelles pi·ogres-
sos que é de rigor sejam feitos pelos corpos constitutivos." 

Na monumental monographia, intitulada "·Constituzione", do <;igregio tl·a-
tadista Vicenzo Di Salvo, depa ra-se o seguinte conceito: (Le) 

1 
"E si ·ci é regola che non ha mai sofferto eccezione alcuna ê 

questa: che tutte le umane instituz1oni sono soggette ad una fatale 
transformazione, né alcuna forma di Stato si é mai sottrata a que· 
sta legge eterna del continuo divenire." 

•Se ha r egra que não mais possa soffre;- excepçã o a lguma é esta: q u e to-
das as huma nas instituições estão sujeitas a uma trans~ormação fatal . Nem 
mesmo alguma forma de governo pôde substrahir-se a esta lei eter na do 
con tinuo progredir." 

E, no capitulo especial sobre "Revisio11e delle constituzione scritte ", 'pr ti-
segue o nota vel tratadista: (Lê) 

i 
"Una ·certa stabilitá, anche giuridf.ca. é una ne cessitá pe,t·· 1e 

costituzioni degli Stati moderni, dapPoiché i principi fondamen ta!i 
sanciti negli Statutl o nelle carte costituziona'i esigono per ·la loro 
modificazione il concorso dj quel sentimento gené tale popoiare, ·~he 

é l'organo per il qu1ale la costituzione si forma ed ln cu! trova la sua 
base e la sua forza. Questo concorso deilo splrito publico, che per 
le altre leggi ordim.trie non é né possibile ne desira bilcl, e invece e!~

m•ento nece ssari.o .·per la revisione delle leggi costituzionali" .. 
l · 
! 

·"Certa estabilidade juridica é uma necessidade para as C:onstituiç:ões dos 
Estados modernos, desde quando os princípios fundamen '.cLes sancciona1os 
nos estatutos ou nas cartai; const!tucionaes exigem para a sua modificação o 
concurso daquel!e sentimento geral popular, que é o orgão pelo qual a Con-
stituição se forma e ao q ual encontra a sua base e a sua força. 

!Este concurso do espir(to publico, qut para as outras leis ordinarla s não 
é nem possível nem desejavel é, ao invez, ·elemento secessario 9ara n, reví-
são das leis constitucionae:,3. " 

·Sr. Presidente, sou revisionista, ma s revisionista neste sentido: acho 1.ue 
a revisão jâ se 'havia imposto á consciencia nacional, ·que a revisão é neces-
sarla, que a revisão é urge:pte, ê indispensavel, mas como diz Cris)); para im-
pedir que os governos possam andar .para t,raz e não para im]Jedir que 019 
povos andem para deante. (Apoiatlos da m!noria.) 

Quero a revisão, mas da e.ccordo ·com este sentimento g.~ra1 popu19.r, 
que é o orgão em virtude do qual a Constituição se forma e no qua1 ella 
encontra a sua base e a sua força. Quero que a reforma da Constltuiçíio 8eja 
feita sob o influxo do espírito publico, que •é o alemento necessario, impres-
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clndivel para a revisão das leis constitucionaes. Quero ainda a reforma da 
Constituição no sentido da rea!ização de conqmstas 11ber'3.o;is, do progresso 
humano, para impedir que sejam remettidas pa ra 'l" vraças pub!1e;a,, :i.s 
questões que devem ser resolvidas no seio do Parlaru.e11to P, pelus .J0d.erei; 
constituídos. (Muito õem.) 

Ora, Srs. Deputados, o projecto .que está em diFr.t1ss"\.:i não exprime a 
vontade nacional; antes, vae contra el:a, vae ao arrepio de toda esta a,m-
pla e b1·ilhante campanha revisionista, á qual ainch ha poucü fazia acêno, 
atravez do seu longo discurso, o m eu distincto compantH::lro rte bancada. Sr. 
Isaptista Luzardo. 

Não é, repito, a expressão da vontade naclona1. Ao contrariq, a reforma 
não s6 consagra pr:ncipios que estão em dissídio manifesto como o sentir d•J 
povo brasileiro, como tambem vae ser feita contra a vontade do mesmo povo. 
{Apoiados da minoria .) 

Como é que se pódo reformar a Constitu:ção ·brasileira n este momento, 
em que a Nação geme sob esta prancha de ferro do estado de sitio, que se 
prolonga e que perdura h a mais de dous annos?! 

o SR. BAPTISTA LuzARDO : - Ha trinta e tres mezes. 
O SR. PLJNro CASADO: - Como é que a Nação pôde, com calma, com re-

pouso, com serenidade ... 

. o SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - Com liberdade . 
O Sfl. PLJNIO CASADO: - . . . com liberdade, discutir o projecto da revi3ií ·J 

constitucional, concorrer para a sua elaboração " co1labora1· c,11. um!l. obra qUd 
deve interessar a todos os brasileiros? 

Estamos em estado de sitio, que é a suspensão das garantias const!-
tucionaes. 

Todavia , a Constituiçã o é, justamente, feita , na parte da organiza~iío 

social, para consagrar as garantias .constitucionaes, para assegurar os di-
reitos e as liberdades dos individuos. 

Isto posto. reforma constitucional, durante o estado de sitio, é uma con-

tradictio in acljecto. 

Constituição, como disse Rossi, é o codigo da organ·zação política e s0-
.cla' de um povo . Naquillo que concerne ao poder publico, no sen exer~!do, 
no seu mecanismo, n o seu funccionamento, estã a organização pol ítica; '1~ 

.que concerne aos direitos e ·ás garantias indiyiduaes. está a organização soeial. 
Se a Constituição é , em g rande parte, o codigo da org>3.nização social 

de um povo, - é a.dmissivel, é crivei, é tolera.vel que esse povo possa tra-
tar, sériamente, da reforma do seu estatuto fundamenta', - quando, na 

.quasi · totalidade, está suspensa a .sua organização soc'al? 
·Além disso, senhores, quaes são. os me: os do Estado? Na opinião (~os 

;;JDais . ·notave is t ratadistas e sobretudo, dos tratadistas te.desros. quaes são 
-0s meios do Estado? JEão o poder do Governo e o poder da Nação. Tanto o 



G-Overno como a Nação dispõem de meios materiaes e mo.raes •para consegu1i:' 
os seus d'ins. 

Os meios moraes do Governo são a autoridade e a cul.tura; os mêfüs 
materiaes são a fortuna e a força. 

Agora, os m eios morae:: que a Nação tem e que integ:ram o seü podet 
;;ão a opinião publica, a imprensa, as associações, as reuniões publicas e 
até a agitação. (Apoiados da minoria.) Quando os meios moraes são con-
culcados, a agitação •Póde desfecihar na violencia, naquella torça megal, na 
phrase de Bluntsc1hli, e •que é a revoUução. 

Pergunto: mas se são esses os .meios moraes de que a Nação póde usar 
para contrabalançar os outros meios •poderosos, quer moraes, quer physicos 
do Governo, se são esses os meios de que a Nação dispõe para affirmar, em 
um momento dado, a sua existen.cia moral e política, per15'llnto: neste instan-
te ha no Brasil, opinião p.ublica? Não 1he.. Ha liberdade nas associações? 
Não ha? Ha lib~da de de imprensa? Não 'ha. Ha direito de reunião? Não ha. 

O SR. ALBERIOO DE MoRAES: - Ha independencia na Ca mara? não ha. 
(Risos.) 

o •SR. AWLPHO BIDRGAMINI: - E a maioria sabe disso. 
O SR. PLINIO CASADO : - Assim, seruhores. onde a p.ossibHic1ade de uma 

agitação p atriotica e fecunda em torno da revisão constitucional? 
Estão suspensos todos os mei•os moraes e legaes que a Nação poderiâ 

ter ao seu alcance para se 111ani-festar, de éortsciencia, a respeito de empreza 
de tanta monta de tanta .magnitude, .qual a da reforma de seu estatuto 
bas1co . 

Mas o nobre Relator dit C ommissã:o dos 2ll poncieróu, no seu pareéêl:', 
que o estado de sitio nã.o .p.qdia influir so.bré os tra.ba1hos da reVi~ão .cimsti-
tucionaJI, por.qua.nto essa, mejl'da não attingia áJquelles a quem estã. àcijudi• 
:·aàa a tarefa de elaborar a reforma da Constitu;ção. Mas o que S. Ex. qUE'!'" 
dizer e que os s .rs. 1Séna <lores e Deputa.dos têm irrununidades e que, j:>Oi-
isso, a r eforma da Constituição p.óde ser f eita. •S. Ex . , entreta nto, c oruftin-
de a Nação Brasileira com p Óôngresso. (Muito bmn.) 

O SR. AooLPHO BEJRGAMH'/I: - A reform'.L da Constitúiçãà nã.o deve sei" 
obro exc·uslva dos cóh~sSi~tas. 

O SR. l:'LrNro iGASADO: - At~ certo 1)onto S. Ex. sübroga ó de 1egàao iib 
delegante, o mencí.a tario ao mandante. Nem sequer v!vémós no ·reg;inen pál--
lamentar em que pucl.essemos invocar a 1'icÇã:o de qiie o Par'lamehto ê à 
Nação. Vivemos no regímen présidenciful e em que peze à autôridade lndls-
cutivel de 1S. Ex. a sua prOJ:loslção não é órthodàxà. 

o SR. L rNOOPHO l'ESSÔA: ·~ Mas vivém·OS nó reglmen represéhtã.t!v·ó . 
o SR. A7W'EJDO Lr:i.u: - ó eléitore<lo bra0~le'rô, quando nõs elege1í, nao 

·prevlo a .hypothese de nos ·cpnferlr delegação ·para reforma dà Constltulça.o. 
Ainda não se fallava em ·reJ'orina da ConstituiÇão, qúàndô foi reiiôvàd!i a 
·Camare.. 



ü SR. Pr.1N1ó CAs.u>o: - 'Deve estar na cons'CJeneia dos nobres D~putados 
que •esta reforma encontra embaraços serias na ·situação creada pelo movl-
menE·o revo•Iucf.onario. As medi.das exce.pci'onaes que o sitio autoriza collo· 
caram a Nação Brasileira em uma situaÇão de espirita, em ·que eL'.a não 
péde ter tranquilH'dàde e calma para :cogitar de uma quest<ão dieesa -0rdem 
e é, •Por isso, que esse prol/lema vae ser resolvido á sua revelia, porque, 
nesta lhora, o povo do que cogita é ide escapar ·das maLhas dó estado ds 
sitio e de ' que esSa. arma .formddavel não ·caia, de uma maneira i·nexo.ravel, 
sobre siua cabeça. To.dos os l>rasileiros estão •J;>renceupaidoo e temeresos, 

O 1S.R. 'AooLPHO BEJRGAMINI: - Acovardados. 

O 1SR. PLINIO ·CASADO: - Ha luto nos Jar-0s, ha laigrimas, iha o desespere. 
De todos os ·pontos ouvifaos gritos os .mais lacinantest por·que são as maes,. 

1 são os fiNros or.vhana dos, sã o as familias na miseria <iJ.Ue choram os 13resos1 
os desterrado·s e os ·que sucumbiram no ·eampo da luta fratricida. 

E, quando a socieda de se enco·ntra ·em situação de tal oràem, os homens· 
politicos, aquelles mesmos que têm ·resp.a.nfüLbilidades na vi<àa naeinnal, não 
p·dtlem g;uarda,r a precisa serenidade para enfrentarem tareta de tal nature-
zà, à menos que sejam corações de pedra e não tenham os sentimentes de 
bondade, de c·hristandade, de genero•sidade que sempré transJ>arecera m atr<t-
vés de todas as nossas Judas e sempre ala.r garam o cor,ação brasileiro! 

ALêm disso, outro caso de incontestaveJ r:elevanc.ia: se depm·a,. contem:po. 
ra:neamente, no da Tevisão constitucional. 'El' o da successão ·presidencial. 

No mesmo momento surgem deante da Nação, atton,ita, os deis· mais 
gtavbs .prublemas que podem interessar a vida de um povo: o dai reforma 
de sua Constituição e o da escoJ!ha do seu principal magistrado. 

Quando á successão presidencial, - vós o sa:beis, é justamente o ponto 
vu':neravel, o ponto fraco, é o ca1canhar de Achiles dá Republica. E' a ele1-
çito do Presidente qMe leva inuit6s i;>énsad'Ores, mui~os espirites cultós a 
p·eefetir &. fórma monatchioo á fórma republicána:, p.tecisamente, pela gra-
viÚâcle á.as agHaç·ões e dos perigos. êOm que este problema em am curtCl· 
espaço de tempo se repete e se .i•mpõe á consider~â:o dos· ·partidas políticos 
e' do povo. 

Pois bem; deante deste problema que preoccu·pa, de modo excep.cionail 
a attenção ·do ·:Povo, póde haver tr:a:nquiJilidade' he es)i)iTito dos 1301liücos, . dos 
Deputados tlos Senadores, ·pã.r.a estudàrem ebm profundeza e res0lver,ert1 cotn 
aceH:o as 'qu~·~tões sérias é fràrrscéndetitf'~' tflie estão eompv:ahendidas· n1.t re, 
!orma da C'Dnstituiçã•o; podem os p0<litlcos, preoccupados com a suceessâo 
Jl<'êSi.dencÍal, dispor do ·pi.·ecfsõ !foéeg6 d~ espiritó va.ua dotar o )ilaiz; neste 
momentq, de uma Constituição que esteja, a:o niesme te·mpo, na altura das, 
ii.eiiessfdàd'es rraeiélna:es e ::to :n:ivef ·d'âJ êlvHizaç'ãéJ eoetam-e'a? 

Não, senliore~! Os ·:beplüâdós, ohamá.d'ds a resb'lver,· este assumµl\e, vi-
rtim-se, mtiltàs Vezes. na düta cc;íntlíig'<El:tidit de tfwns!g!r sobre artigos <ta, 
~8'iistlfütçã'.õ nó cãrrrf:ió tt'ie stfüêes'sãlo p.1,-e·s.i.t'lenciàll. (Mufit!1 b·em ; apeiades.~ .E 
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transigiram, no oornpo da Constituição, sobre quaesquer pendores, sobre 
quaesquer incl1naÇ;ôes que, porventura. pudess<0m ter no cam1JO da successão 

O SR . ALBERICo DE MoRAEs: - A essa independencia é que me refiro: 
não á independencia de caracter, de dignidade, que todos possuem . 

O SR, PLrNro CASA DO: - Sã o dous problemas for.nidaveis qu3 se juntam 
e que se entralaçam. produzindo uma interdcpendencia :i. ue não póde deixar 
de tirar de todos nós aquella calma, aquella serenidade, 1ue seriam de rigor 
para o enP-am in ham ento e a so!ução de um caso de tante. r elevancia como 
o de que hoje aqui n os occuparnos . 

O SR. ALBERICO DE MORAES: - E não se trata de offender a ninguem 
com isso. 

O SR. PLrNIO CASADO: - Sim. Fa'>lo de maneira a não melindrar a susce· 
ptlb1lidade de qu em quer que seja. 

Mas o nobre R elator da Commissão dos 21 não se esqueceu de que o 
Bra3il estava ainda em um ambiente revo'ucionar!.;. E vae S. Ex . , fazendo 
gala dos seus conhecimentos de philosophia politica, asseverou qu e a s Consti-
tuições são, p or via de regra, remode1adas, nos momentos revolucionarias . 
Nas grandes crises políticas e nos grandes abalos sociaes é que os povo;i 
sentem a n°cessidade de modifica r os seus estatutos fundamentaes ... 

O SR. AZElYEDO LIMA: - Os povos, e não os legisl adores ordinarios . 
. o Sr .. PLINiú CASADO: - ... ou de consegu ir airancar d;,s mãos dos ty-

r 11.nnos os estatutos, que lhes recon•heçam as suas liberdades e os seus di-
r eitos lnaufcr ivels. 

A proprsição é verdade\ra, não ha negai, rna,, a app'lcaçãu é completa-
mente falsa. 

ú Stt. AZMVEDO LIM.A. - P orq ue o po•o, aquJ, 11íio l11terven1 na r eforma, 
IT!i.L!I sómente o . Jeg!s1ador oplinario. 

(J SR, PLINIO CAsAuo: - A proposição é verdadeira, dizia eu, mas a ap-
pllcoçiio. ao caso tr~sileiro, é Calsa. Realment.e, h:? dous m odos de fo'1Tlação 
d e constituições: ou e'as se formam em virtude de um desenvolvimento lento 
e progress;v'J, com o a Constituição lngleza. 

O SH. CAMILW P RATES : Corno se fez a reforma. da Constituição, no Rio 
Gra nele? 

O SR. A-7.EVElDO LIMA : - Foi o povo que a fez, por !mposição. Elle obri-
gou as autoridades a que p consultassem. O símile não procede. 

ü SR. PLI NTO CASADO: - Dentro em pouco r espon der ei ao nobre Deputado 
por Minas Ger aes . 

O SR.• CA "1ILLO 'PRATES: - Qual o sirnile que ha de proceder para o not>re 
r epresentante do Districto Federal? 

n SR. PLlNIO CAsAno : -- Ou as constitu ic:ões se elaboram 'POr urna l"nta 
evo_.11;i o, como a constitqir;iio ln gleza, chamarfa hi storica ou costumeira, 
como a da an tL<;a Hnn «ri!I. romn tAmhem a const itulc:iio .de Roma elos reis 
até que os ·plebeus conqulRtaram direitos indtscut'1vels sobre os patrlcl'ls; ou, 
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,então, surgem, de ·modo brusco e violento, por meio de uma revolução, de 
~,r,e é exemplo typico e classico a Constituição de 1791, em Franca. 

o SR. BERXAJWES SOBRINHO: - Esto.u .ouvindo a V. Ex. com toda a 
a.tt.ençã-0, e por isso mesmo observo q)le, na propria Inglaterra, a Const!tu!ção 
se fez ·por meio revolucionario. 

O 'SR. 1PJ,1Nro CASAOO: - !Mas por um desenvol1Vimento <historlco e não 
por uma necessidade brusca. 

Como vinha argumentando, o exemplo da iOonstituição ·de 1791 da Fran-
ça pro,pa,g-0u-se por toda a E.uropa .porque essa revolução representava a 
quêda da monarchia absoluta; era -0 desabar do absolutismo, que queria con-
trariar as reformas necessarias e imprescindiveis . e que já se impunha â 
consciencia uni'Versal. ·E ·porque os outros povos já estivessem em condi-
ções similares, a idé:;t. da .revolução '.Prnpagou-se da França á ,Europa que, 
através de varios Estados, foi adoptando as constituições francezas. E, 
como affirma .Summe.r Maine, depois de 1815, e sobretudo depois de 1830, ó 

gnverno popular foi introduzido em quasi toda a !Europa continental e em 
toda a America Hespanhola d.o Norte, do Cent.ro e do Sul. 

.Chego ao ponto principal e invo·c-0 a attenção da Cama.ra, ao responder, 
.a-o nobre .Relator da Commissão dos 21. 

Ora, •j•ustamente, ·por.que ess-~s estatutos nasciam de revoluções· eram 
elles imposições .que os ·povos faziam aos qu1> governavam .para se garantir 
contr>'.l. o despotismo. 

Era, por isso, .que o espirito illuminado de Giandomenico IRomagnosl, 
uma d·as m a iores mentalidades atravé~ de todos os tempo5, ao definir Consti-
i:uição, subvertia o conceito aristotellco, que attendda unicamente aos gover-
nantes, para, cahindo no exertemo -0ppostn, p·roclamar apenas, as liberdades 
e os direitos dos governados nesta definição eoe~ebre : · - "Constituzione é .Ja 
1egge che un ~o·polo i?npone ai suoi governanti, ande tut~lare sé estesso 
contro il dispotismo". 

"Constituição é uma lei que o po1vo ~m.põe aos >t'J.Ue gover.nam para se 
-garantir contra o des•p:itis1110 delles". 

Esse conceito, naq·uella época ·d-os s·enhores de 'baraç-0 e cutelo, em que 
0 espirito de Romagnosi assistia a0 desabar d'ragornso do absolutü:mo, era 
um conceito verdadeiro em direito publi·eo. l\Ias, hoje, d:ã o não é mais, por-

.q'lle não devemos considerar o Governo como -0 inimigo nato do ddadão, mas 
como respeitador dos sens direitos e das i;-uas liberdades. 

O princiµio organico e informativo de toda a ·constituição é a harmmala 
entre a autoridade e a li1'erdade. A Constituição deve consagrar os direitos 
do Governo, mas tambem cs di'reitos do cidadão" Se são respeitavels os di-
reitos do .cinarlão, não o são menós os do Governo. 

De modo que a C'onstit.uiçã,o dev<> ·con'ciliar as exigencias da autoridade 
com as exigenckts da !L'berc1ade., .os ·dlreit·os do Governo com os diretios do 
-povo .. 
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Não se púde infringir esse pr.inciopio, sob ·pena de levar a sociedade, n~ 
caso da preterição dos direitos do Governo, ã anarchia; e, no caso contrario~ 

na p-oslergação das .Jiherdades individuaes, ·ao absolutismo, á tyrannia. 
O SR. ALBERICO DE MoRAES: ~ A autorida.de só existe e só deve existir· 

para manter a liberdade. 

O <SR. AZEVEIDO LIMA: - E não ·ha a utoriêiade senão porque existe o ci-
dadão. 

O SR. PLINIO CASADO: - Ora, seruhores, opposta esta replica ã asserção do 
e:rr.inente Rel a tor, isto é, de que as constituições nascem das revoluçõe~. 

devo ainda. dizer que eUas. nascem assrim, quando as revoluções l"ão 
vencedoras, e impõem ao;;, tyrannos, aos despotas, a sua vontade, como dizia 
o grande Romagnosi. E ainda m·esmo vencidas, - é uma lição iniludivel da 
historia - os verdadeiros ·homens de E stado, vencedores, consa gram, muitas 
\' úzes, nas suas reformas, os principias dos martyres que tombaran~ no cam-
po da ·honra, defendendo os seus ideaes e as suas liberdades. 

O ·SR. AOOLPHO BEJRGAMINr: - Muito bem. Para evitar novas sublevações. 
O SR. AZEVEDO LrMA: - Em obediencia aos princípios da sabedoria po-

Utlca. 
O SR. PLrNro CASADO: - iMas, se é indeclinavel a coexistencia desses do'illi 

elementos ·para que uma Constituição se fórme de accôrdo com os princípios 
sclentiiicos, eu perguntaria ao nobre Re'.ator da Commissão dos 21, se a 
Constituição de 24 de Fevereiro 1 

••• 

O SR. ALOLPHv BERGAMINI: - ,- S. E x . não está na Casa; mas com certeza 
responderá a V. Ex. amanhã. 

o SR. AZEJVImO LIMA: - ·No \)Xpediente ... 
O SR. PLINio e.ASADO: - ... não realiza a perfeita 'harmonia do princi-

pio da autor idade com o principio da iiberdade, dos direitos do Estado com 
os dos d ir eitos do individuo? 

A Constituição de 24 de Fevereiro garante ou não o principio dfL autori-
dade? Garante ou não a liberdade individual? Por que motiv-o, e1,tão, fl<, Vf·moS' 
reformai-a neste momento, não. de ac·cordo com as insopitaveis aspirações 
de liberdade, que veem desde o fundo ela historia brasileira até os nossos dias, 
mas para satisfazer a vonta tle caprichosa do gover na nte que quer Impôr , ll 
viva fo.rça, o seu empirismo grosseiro ·e a sua vontade prepotente á Nação, 
amordaçada e humilha da pela dureza de um <astado de sitio cruel "' d<>ll· 
humano? 

O SR. AI.BEJRICo DE MoRAES: Sa himos de uma C0>nstituição doutrinal'ia 
para uma Constltliição outorgadp .. 

o SR. AZEVEDO LtMA: - RNJ,Cclonar:ia . 
.O SR, PLINTo CASADO: - Quero, com methodo, discutir esta questão. Por 

Que se declara inadiavel a refor:rpa, da Con stituição? Poderemos res11rnir u r es. , 
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posta nesta phrase do parecer: é que a Constituição de 24 de Fevereiro u.te-
nia de ser, corno na realidade o foi, fruto sup.erior de idea;lisrno ... 

O SR. AZEVEDO Lr~A; Foi um acto superior dos "ide-0logo!S". 
O SH. PLINio CASADO: Já antes o Presidente da Republica havia dit0> 

G'"e ella fôra elaborada em uma phase de idealismo enthusiastico e gene-· 
roso ••• 

O Sn. ALBEJRICo DEJ MoRAES; - E os constituintes eram os " ideologos". 
O SR . PLINio CASADO: - Ora, senhores, não nos peguemos em palavras: 

precisamos escandir os termos, aquilatar o valor dos vncabulos para que nã.0> 
estejamos, aqui, victimas de um sophisma amphibiologico. 

Que é idealismo? Em que sentido 0 Sr. Presidente da Republka empre-· 
gou essa palavra? Em que sentido a a,pp1icou o nobre Relator da Commis-
sêco dos Vi-nte e Um't 

Idealismo, os nobres Deputados sabem, é •um dos methodos da s·ciencia 
do Estado. Ha dous methodos racionaes: o ideaJ.i.sta ou philosophko e o h1s-· 
torico. 

A esses dous methodos correspondem dous outros irracionaes. Quan:ior 
o !dt.alism.0 ·chega a excessos reprovaveis chama-se ideologia abstracta; 
quando o methodo historico abérra dos principias verdadeiros, ·chama-se o 
empirismo exclusivo. 

Mas, na lição do eminente Bluntsch1i, a polltica e o d ireito teem sem.pre-
um lado ideal, um elemento mora l e intellectuul, m as, ao mes;no p ass<>. re-· 
pousam sobre r ealidades, teem uma '.fórma e um valor concretos. Ago1·a, a 
ideologia abstracta, não. "Elia imagina um typo abstracto de Estado, e tira 
da.Ili uma serie de consequencias logicas, desprezando o Estado ~·e<tl e os. 
factos. 

E E>ra por isso que Napoleão 10. exclainava: os metapbysi•cos, os ic1eo1'ogos 
perderam a França ! 

O grande professor de Heidelberg diz que a 1deologia al;istracta é a ca-
ricatura do m etho rlo rphilosophico, ·como o empirismo €XC!!Usivo é a carica turà: 
do methodo historic_o. 

Quando o estadista é chamado a elaborar uma Constituição, elle dev.e 
conciliar os dous methollos: - o idealista e o historico. 

As aspirações d:'l. Humanidade, as especulações philosoJ)hicas, os progres-
sos das sciencias, sobretudo do Direito Constitucional, não p6clem ser despe-
zados no momento em que se vae fazer ou remodelar a Con stituição ele um 
povo. 1 j, 

Isto ê o idealismo. 
Agora, deve tambem o estadista consulta.r a constituição m enta l da raça, 

as tenrlencias do povo, os seus p enÇ!ores e as suas tradições. Ahi está o me-
thodo historico. E do concurso desses dous methodos, - o Idealista e o his-
torico, ~ ê quE> se !Pôde fazer uma boa Constitu!çã.o. E até pela simples 
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razão àe .que a creatura ·huma na é sempre •uma dualidade: - é •homem e 
fl'ancez, é .homem e inglez, é 1homem e .brasileiro, é homem e nacional, faz 
parte da hmnanidade e d e uma. nação; por conseguinte, o legislador tem de-
:ante de si esses dous el·ementos, aos quaes tem de attender, e iJOr -isso tudo 
·a Ccmsttulção deve ohedecer ao elemento geral de ·humainldade para satisfazer 
e ideal do home1n e ao elem ento eF1pecifico da n;,,cionahdade, para sa:isfazer 
as as·pirações do cidadão, (M1cito õem.) 

IO brilhante •Constituci1onalista .brasileiro Sr. Castro Nunes, dissertanfü• 
'Stlbre esta materla, E>screve o seguinte: "Tomemos au velho Ahrens esta lição 
.de compendio. Toda Con:;)titu•i ção, diz elle, deve assentar em tres bases: uma, 
racional, q·ue Jilie dá a physionomja idealtsta; outra, historica, ·que lhe dá a 
'i:J.ctualidacle ou dir íamos nós que revive no presente a lição do passado; a terr 
ceira, nacional, que lhe communica o cunho da originalidade~ Sob o primeiro 
aE\l)ecto, fala ainda o v elho mestre, ella age ·com.o factor de educação .politJca, 
solicita o povo para a realizaçã.o cada · vez mais approxima<la, do~ 1·deaes de 
aperfeiçoamento social. Resid e, ahi, na justa medida em que devem entrar, 
•na r emodelação ·constitucional, esses tres elementos, uma das dif.fkuldades 
m aximas a vencer" . 

. Sr. Presidente, o grande philosopho catholico De Maistre censurava as 
constituições que eram, apenas, fe' tas para o homern. Ora, agregava elle, no 
·murnfo não existe o homem; só vejo 1ngJ.ezes, fran cezes, ·hollandezes; q uanto 
ao homem nunca o vi, se .exis~e cm alguma parte, não sei. Uma constitu!-
·Ção, feita para todo o mundo , não é feita pa ra 'llinguem, é uma chimera 

· ·e nada mals. 
Por sua vez, o grande ph'ilosopho .catholico cahia no exaggero do em-

pirismo, desconh ecia o homem, desprezava o aspecto humano das Consti-
tuições para se ater, unicamente, ao elemento nacional e ao ponto de vista 
historico. 

Não, Sr, Pres;dente. As cpnstituições devem ser feitas para o ·homem 
e para o nacional. A nossa Co11stituição deve ser h u mana e brasileira. 

Foi o que fez o legislador de 91 . Foi idealista, naqu elle memento dado. 
Sob pena de ser reaccionario, de ser um esplr'to estreito, elle n ão podia 
deixar de investigar qua l o gr1áo de adeantamc.mto a qlle ha viam attin gido 
a sciencia politka, o d'reito oonstitucional, o dkeito internacional, para. 
consagrar os m ais modernos principias na Constituição brasile ira. 

Mas o legislador const'tuinte não foi, apenas, idealista, não J.egislou só 
para o homem, mas tambem pµ.ra o Vrasileiro, porque attendeu á ·finalidade 
·historica, ás nossas aspi.r,ações ele l iberdade, affirmadas, através de tanto::i 
movimentos revolucionarias, ·da Inconf'àencia Mineira, da revoiu(;ão de 1817, 
~m Pernambuco, da Confederação do Equador, e m 24, da revolu ção de 35, 
dos Fan-apos. (Muito bem. ) Um notavel historiador brasileiro, que honr0u 
eom seu talento esta Casa do Parlamento Nacional, o Sr . Felisbello F'relre, 
a ssevera que a Inconfidenoia Mineira foi o berço da Republica; a Confe-



729 ~ 

.deração do Equador, o ·l:ierço da iaéa -federativa e do regimen ·Pi"~sidenciaI 

no Brasil, assim como a revoluçã,o de 35, a nossa querida R epublica de :!?l-· 
ratiny,. como a Constituinte de Alegrete, representava o primeiro esforço 
legislativo, .no sentido da Constituição de 24 de Fevereiro. (Mui-to bem.) 

Accrescenta esse notav~l sergipano que a idéa do nosso estatuto ba.si-
co não 'bràtou, exclusivamente,' do ce.rebro <le Ruy Barbosa, porque o pri-
meiro ·pensador brasileiro que abo•rdou o n osso prol:llema consUtuctonal, tal 
como o temos consagrado e ampliado na Constituição de 24 de Fevereiro, 
foi Frei .Joaquim do Amor Divino Caneca. 

Eis a hi a historia mostrando que esses prlncipfos liberaes da -Const~

tuição de 24 de Feverei;ro ·custaram muito sangue é o sangue, j•á foi dito, 
é a argamassa com que se constróem os grandes ediftcios politicos e socia,es, 

Por ccnseguinte, a CcnSTtituição de ~ ;1 não é uma obra de id·eologia ab-
stracta. Elia a ttendeu aos princi-pios dominantes, no momento, e ás aspira-
ções do progresso e de liberdade, mas trunbem consagrou a mentalidade da 
nossa raça, as suas kadiçõ.es, ·os seus pendores, e, sobretudo, re"õumb'ra o 
sangue derramado, a jorros, através de uma luta secu11ar pela lilierdade e 
J)€1a Republica. (Milito bern.) 

O ·SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Entretanto, o Presidente chama a esses 
homens "ideologos". Attendam bem : ".ideologos" e não "idealistas" . 

O SR. PLINio CASADO: - Não tem, pois, razão, o notavel R elator da 
Comm·issão dos Vinte e Um, que precisa ser combatido, com tanto mais 
vigor, quanto S. mx. é um lente de direito e p•ontifica, do alto de sua ca-
thedra da Academ!a de São Paulo, e a sua pa1avra t em enorme repercussã!;l, 
tanto no .Congresso como em todos os pontos do Brasfl. 

o nobre Deputado, ·sr . Herculano de Freitas, deteve-se apenas ·nesta 
.consideração: a Constituição de 91 é um producto superior do idealismo'. 
E deu a pe rceber, deixou e ntrever que ·a revisão se in:formava na s conse-
quencias desse formidavel cataclysma da guerra mund'al, ·em que 'o impe-
rio da força vefo occupar o lugar pretendido ·pelo imperto do direito. 

Sr. Presidente, é preciso t er coragem ao en frentar um homem tão 
illustre que se prevalece de sua .capacidade, do seu talento, de uma r epÚ-
tação indestructivel, para adeantar proposiçi1o desta ordem. 

Que poderia influir a guerra mundial sobre a reforma da Constitui~ 

ção Federal, que n ão fosse no sentido de ainda mais am·p!ial-a no terreno 
das garantias e das fra nquias de liberdad·e? (Apoiados; ?nuito c·em.) 

1S. Ex. se d eteve por ahi, mas o Sr. Presidente da Republica .foi além. 
Diz S. Ex.: "Era, pois, natural que essas causas e o desejo de realçar a 
superioridade do •regimen repubJ.i.cano sobre o rnonarchico, alliado ao de 
·cons olidar, qua nto antes, as novas instituições, c-oncorressern para a votação 
de leis excessivamente adeantadas, pouco adequadas ao nosso paiz, â nossa 
r a ça, 1á nossa inc1ole, â nossa cultura social e politica." 

J; 

Diz S . Ex. em sua m ensagem: "excessivamente adeantadas" ... 
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Bem vêdes, Senhores, que o Sr. Presidente da Republica abalisa a ne-
<eessidade da reforma constitucional, na declaração, sem ambages, de que 
-as instituições vigorantes, ha 34 annos, são adeantadas de mais para nós! 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Seria o maior oppro1'rio para a nossa civili-
-zação. 

o SR. PLINio CA SADO : - O povo brasileiro - affirma o Sr. Presidente 
-da Repubfca - ainda não alcançou a cultura social e politica para gosar 
dos beneficios da Constituição de 91. 

o SR. AZEvl'lDo LIMA : - iE' o !Primeiro Magistrado que assim se ·Fefere 
á nossa cultura e á nossa civilização. 

o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Em contradicção com o candidato de .1921, 
-que d:sse, na sua plataforma, que bastava que os politicos de responsabili-
-dade cumprissem e fizessem cumprir a Constituição. 

o SR. PI,INIO CASADO : - Mas concedamos, para argumentar com Sua 
E .x., que as nossas instituições politicas e sociaes fossem muito adeantadas 
para o povo brasile'.ro, naquella época, no anno de 1891. 

Pergunto aos nobres Deputados: - depois de 34 annos de applicação 
do regimen, quando a Humanidade vive hoje em um anno o que outr'ora 
vivia em um seculo, ainda pocler- se-ha diz-er, desprezando a acção progres-
sista, liberal e incontrastavel do tempo, - que a Constituição de 1891 é 
-excessivamente adeantada para o p-ovo l:lrasileiro, porque está muito acima 
·desse1 povo e este muito abaixp della? (11.fiiito bem.) 

Vem a talho esta judicios~ cons:deração do illustre Sr. Castro Nunes 
no seu livro "A Jornada Revisionista" : "Não se indaga se durante essas 
tres decadas, muitos dos e rroi:i iniciaes do régimen não terão de ser cor-
.rigidos; se a adaptação, a começo difficil, não irá hoje ·em bom caminho; 
se, nesta altura, não será muito menos perturbador para o paiz proseguir 
na accommodação do systema ás suas peculiaridades do que volver aos pri-
meiros passos e retomar o rumo abandonado. " 

Sr. Presidente, e por que a s instituições nacionaes si!JJ poiico aàeqna-
ilas ao nosso paiz, á nossa raça, á nossa indole, á. nossa. cultura social e 
politica? 

Por que o diz o Sr. Presidente da Republica? Que qi,;er dizer, com Isso, 
iS. Ex. ? Ou essa phrase é um vaniloquio, ou t em uma expressão s cien ti-
.fica. Quiz S. Ex. asserir que a Constituição Federal, está em desaccôrdo 
com o det.ermin'smo tellurico, com o determinismo anthropologico, com o 
determinismo economico, com as idéas, com os sentimentos e com os fa-
ctores moraes da Patria Brasjleira? 

,como admittir que a noss11 Constituição fosse elaborada sem o influxo 
de ·nenhum desses elementos? 

Ao contrario, 'Senhores, devemos proclamar, sob a égide da sciencia, que 
a nossa Constituição é a resultante de todos esses elementos, de todos esses 
factores, de todas essas condições existenciaes da Nação Brasileira. 
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E foi, justamente, na Constituição de 91, que o povo brasileiro vasou '.l. 

·.-sua alma, as suas aspirações, os seus desejos de liberdade (1nitito bem.), 
·tanto perante a propria patria como perante o continente americano e pe-
rante a humanidade. (Apoiados). 

Mas o Sr. Presidente da Republica aponta esses vicios e esses defeitos 
da Constituição e depois, corani poviilo, confessa o motivo real, porque quer 

·a reforma constitucional: - porque o governo da Republica está . clesarma-
··do, porque é um governo fraco! 

Diz S. Ex.: "Foi, effectivamente, o que, na pratica, se verificou: a 
T:ova organização desarmou o g overno para defender convenientemente a 
ordem, que é o supremo bem, para fazer respeitada a lei e obedecida a au-
toridade, compellindo-o a empregar, como tem acontecido, em oito, dos nove 
períodos presidenciaes, a medida excepcional elo estado ele sitio ... ? " 

Demonstrarei, daqui a pouco, com a historia da Norte America e com 
.a opinião ele um dos maiores escriptores- sobre a evolução política daqu elle 
paiz, - o equivoco em que labóra o Sr. Presidente da. Republica. 

O SR. ALBERICO DE MoRAEs: - Carlos de Campos, recebendo a mocidade 
-de S. Paulo, depois da sabida das forcas r evoluciona rias, declarou que, 
.dentro" da Constituição, os governos federal e estadoal tinham encontrado 
•OS meios legaes para suffocar o movimento . 

O SR. PLINIO CASADO: - Tratarei daqui a pouco, ex a7mndan tia, desse 
'POnto, fazendo uma demonstração historica para tornar patente o erro po-
lltico de S. Ex. Mas, não posso, ainda que, per accidens, ainda que de pas-
.sagem, deixar de assignalar ponto interessante, para o qual invoco a pro-
·nunciada attenção dos meus honràdos collegas. 

O Presidente da Republi.ca attribue, á Constituição Federal, a necessi-
àade premente que se tem deparado ao governo ele decretar o estado de 
·sitio. Porque não encontra, nesse estatuto politico, os meios para manter 
E. autoridade, porque o governo presidencial é fraco . S. Ex ., com o quasl 

·todos os seus antecess-or~s, se v io ·Compellido segundo affirma a decretar 
·o sitio. 

Senhores, não estou cl<?-bl:lterando, não estou sophismando. E' evidente 
que S: Ex. affirma que a Constituição ela Republica instituiu um governo 
·fraco e collocou-o na contingencia de decretar o estado de sitio. 

Esta phrase, porém, não se entende. Se o governo dispõe do sitio 
·consagrado na Constituição, porque ficou desarmado, se elle proprio em-
runhou a arma terrivel que a Constituiçãó lhe dá!? 

E' profundamente falsa , porém, a affirmação ela que o r egimen, in-
stltuic1o na Constituição, desarmou o governo a ponto delle não poder de-
·fender a ordem nem fazer prevalecer o prestigio da autoridade. 

O SR. AZEVEDO L111L<1.: - Ou na Constituição estava o rem eclio, ou elle 
·.,;?xorbitou . 

. .o SR . PILINIO CASADO: - Nifo vou por esse lado. 
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o SR. VIANNA Do CASTELLo: - O nobre orador estuda e critica a r.efOl·-
. ma constitucional. Os illustres apa,rtista.s estudam e criticam as attit1i1q~s. 

e opiniões -O.o Sr. Presidente da R e publica. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI; - Não podemos sahir do momento. 
0 ·SR. AZEVEDO LIMA: - A nossa attitude decorre da r eforma consti-

tue~onal. 

o SR. VIANNA DO CASTELuo: - A maioria ouve com. agrada e com a d.e~ 

vida attenção o discurso do orador: a minoria é que o tem interrompido 
sempre com apartes ab'Solutamente pessoaes. 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA ; - Não apoiado. A minoria tem discutida, 
com elevação, o projecto da reforma. 

O SR. VIANNA Do CASTELLo: ---, Estou me referindo ao momento . 
O SR. AzEVEI>o LIMA : - A maioria não intervem, 1mrque se desinteressa 

do debate . 
o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Os apartes lembram apenas o momento· 

em que se está elaborando a reforma. 
O SR. PLINIO CASADO: - Senhores, até hoje, a não ser a dictadura po-

sitivista, aquella concepção do genial pensador de Montpellier, o engenho. 
·•humano ainda não conseguio descobrir fórma politica mais forte do que· O• 
regímen presidencial da Norte Amer:ca, transplantado para o Br<lis il pelos-
constituintes de n. Esta é uma proposiçã-0 incontestavel. 

O SR. AMERICo PEIXOTO : 1 V. Ex. está affirmanào que houve trans-
plantação da constituição americana? 

O SR. PLINIO CASADO : - ..A,.té certo ponto, não resta duvida . 
O SR. AzEVED-O LIMA: - ~ouve uma traducção em calão. 
O SR. AMERrco PEIXqTo: - Se houve ti-ansplantação, não cooperaram 

para a sua elaboração as inf!u(lncias que o orador está pro·clamando. 
O SR. PLINIO CASADO: - Cooperaram. Já dis·se e já citei a op' nião aba-

lizada de Felisbello Freire erq um estudo admiravel e profundo sobre os 
nossos antecedentes historicos . Ahi está, entre -0utros documentos, o ma-
nifesto de Frei Caneca, -onde se encontram muitos estygmas do regif!1en 
fedemtivo pres·idencial. 

o SR. AMERICO PEIXOTO; - o facto é que a Constituição de 24 de Fe-
vereiro é quasi uma decalcomania, é quasi um plagio. 

o .SR. ADoLPHO BERGA MINI: - Não apoiado . 
O 'SR. PLINio CASADO : - E que fosse, isto seria outra questão, que eu 

discutiria em momento mais qpportuno, e que não vem ao caso para des-
viar a minha argumentação a respeito do ponto de vista em que me col-

. loco e em que se collocou o Sr. Presidente da Repub'Lca. 
O SR. VrANNA Do CASTELLo: - Parece-me que V. Ex. interj}retou com 

. demasiada extensão o pensamento do Sr. Presidente da Republica. s. Ex. 
queria significar, entendo eu, nas linhas que V. Ex. leu, que lamentavl!. 
não dispõr o Governo de outros meios que lhe permittissem assegurar a.. 
ordem publica sem chegar ao extremo do e.stado de ,sitio. 
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o SR. PLINIO CASADO: - E' a. mesma cousa para a m inha a,rgumen 
ta:ção . Sustento o seguinte: que os norte-americanos instituíram o regímen 
'.J)l'esidencfal com o animo deliberado, com o proposito fi.rme de fazer um 
govePno forte , estavel e capaz de resistir a todas as tempestades da de-
magogia. 

Inspirando-me em Summer-Maine, po·sso aff:rmar que os norte-ame-
:r-icanos, instituindo a Republica, levantaram 0s c•reditos dessa fõrma de 
g overno, que tinha chegado ao ma ior desprestigio, antes da .fundação dos . 
Estados Unidos. Os escriptores do seculo À"'VIII r eferiam-se em termos de-
preciativos e desdenhosos áquellas repubI :ca.s que ainda sobreviviam. Os 
prop·rios · autores do Federalista se mostravam impressionados pela. triste 
reputação da unica fórma de governo .que os americanos se viam na con-
ti:ngencia de adoptar, porque com ia independencia, no primeiro instante, 
elles flcaram na mesma situação dessas republicas, no antigo sentido da 
.pa~avra. Era-lhes impo.ssivel escolher uma testa coroada e tinham de se · 
<resignar, ·E.o m 1omento, á fõrma republicana . E' ·por isso que el!es pro-

,-curavam, por todos os meios , qu sua repul:Jlica pairasse nas regiõ·e.s su-
periores <ás daquellas que eram tratadas com menospreso, com pouco caso. 

Madison, no n. 10 do Federalista, f a lia da "existencia turbulenta e fu-
gitiva das ant' gas r epublicas." 

Mas aggregava logo: "Essas não eram republicas no verdadeiro sen-
tido da palavra." Eram democracias, communhões do typo primitivo, go-
vernadas pelo voto de ura::i. assembLé:L popular comprehendendo o conjunto 
dos cidadãos, reunidos em um mesmo lugar. 

Uma r epublica v erdadeira devia ser encarada como um regímen sub-
trahido á desordem por inst:tuições representativas. 

Releva notar que -0s patriarchas americanos eram profundos conhece-
dores da Historia . Tinham feito estudos acurados das fõrmas de governo 
antigas e mode-rnas. Elles seguiam o exemplo de Aristoteles, que havia es-
tudado cento e cincoenta e oito constituições a ntes de escr ev er a sua mo-
numental PoUtica. IConheciam a .philosophia g1iega, tinham lido Platão, Ar!s-
toteles e não ignorava m o fracasso da democracia na Grecia. 

Sabiam mais que, segundo a theo·ria de Aristoteles, a democracia grega 
era .fõrma corrupta de governo. Conheciam muito bem a divisão aristote-
lica: - a fórma ele governo normal e a anormal; a n ormal instituida em 
proveito da communhão, a anormal em proveito dos governantes. 

Quando as .fõ1·mas normaes degeneravam surgiam as fõrmas anormaes. 
E a democracia era a fõrma degene rada ela pol-iti.a ou politeia. Democracia, 
tinha, então, o sentido pejorativo de demagogia o0u ochlocracia . 

Modernamente, - é que a democracia está rehat'ilitacla e libertou-se 
daquelle conceito deprimente . 

Hamilton e Madison conheciam o que tinha, sido, na Grecia, a demo-
eracia, tinham-lhe horror e não queriam applical-a. A este r espeito, Ma-
dlson, no n. 14, do F ecleralista, fez as mais judic'osas observações . E11e e -
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"Hamilton tinham estudado a fulildo a •r epublica romana, as republicas ita-
lianas da Edade Média, aquelle agglomerado de Republicas, - a União dos 
Paizes-Baixos - mostrando seus defeitos. Hamilton e Mad 'son tambem fa-
zem uma critica interessante sobre o Imperio r omano-germanico, cujas in-
stituições, no dizer de Sumner-Maine, exer ceram, sobre os r eclactores da 
Constituição Amer icana, uma influencia, ao mesmo tempo, de attracção e de 
•repulsão. Os patriar chas americanos fiz.er am timbre ·em .fundar um go-
verno estavel e forte. 

Permitta a Camara que, neste passo, eu leia o que diz Sumner-Maine, 
-0 grande autor dos "Ensaios sol;re o Governo iPopular": 

E', todavia, sufi:ic;i.entemente claro que a !associação de 
idéas qu e guiou os fundadores da Constituição Americana foi esta: 
- tomaram o rei da Gran-Bretanha, passaram em revista seus po-
deres, e lhes im1>uzeram crestricções toda vez que estes lhes pare-
-ceram excessivos ou mal apropriados iás circums ta ncias dos Esta-
dos Unidos . E' de notar aqui que o typo que elles tinham sob os 
olhos não era uma figur a g.eneralizada da realeza ingleza, nem 
mesmo uma ahstracção da monarchia constituc:onal; não foi uma 
antecipação da Rainha Victoria, mas Jorge III em pessoa que elles 
tomaram por m ocfalo. 

Cincoenta annos 1mais cedo ou cem annos mais tarde, - o rei 
de Inglaterra, lhes tflria apparecido em um dia muito differente e 
lhes teria deixado u1na impressão muito outra . 

Jorge III abria bruscamente uma nova era política fazendo a 
paz e dirigindo a Selj talante os desti nos da Inglaterra. 

Ora, o original q1te servia rle rnoàelo para o Presidente dos Es-
ti?.dos Unidos é manifestamente um rei que pôde concluir tratados e 
um rei que influencia activamente . o governo executivo. M . Ba-
gehot insiste sobre o facto de ser a grande lacuna apparente no 
mecanismo offi.cial dii. política ingleza a omissão de um co'l!iité ti-
rado da legislatura !'l que se intitula Gabinete ." 

Detenhamo-nos por u m instante aqui. O Presidente dos E s tados Unidos 
teve, como modelo, um rei , e esse foi Jorg~ III que governava sem GabineilJ 
e que dirigia, á sua vontade, os destinos da I nglaterra 

o SR. AGAMEMNON DE MAGALHÃES: - Um illustre sociologo, autor de di-
reito publico, chega a essa mesma conclusão: não distingue o Presidente da 
Republ'.ca de um rei, senão pe1a temporariedade de suas fun cções . 

O SR. PLINIO CASADO: - y. Ex . com o seu a'Parte, me ajuda pa ra que eu 
P'.)Ssa dizer ainda, neste moµiento, que varias tratadistas, consideram o re.-
glmen presidencial uma dictadura co·nstitucional. 
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Era essa a concepção dos americanos, porque tinham a preoccupac;ão de 
·estabelecer um regimen fot·üi e estavel, uma republica isenta de turbulen-
.clas e desordens. 

Não ha, pois, necessidade de fortalecermos. ainda mais, o poder exe-
cutivo, que no Bra~il. tem sido um poder ommodo e que, por isso mesmC>, 
tem provocado constantes revoluções. 

O SR. BERNARDES SonRINHo. - Salvo se for para nos approximarmos da 
Constituição Americana. 

0 'SR. PLINIO CASADO: - ('Lê) : 

"Foi precizamente a esse modo de governo que Jot"ge III re-
cusou submetter-se; os fundadores da Constituição Americana ado-
ptaram como definitivas as idéas de Jorge III sobre as attribuições 
da realeza" . 

Digne-se a Camara p restar toda attenção a estes trechos preciosos : (Lê): 

".Se Hamilton vivesse cem annos mais tarde, sua comparação do 
Presidente com o rei SE'l'ia apoiada em traços de todo differentes. 
Seria obrigado a confessar que dos dous, o !funccionario republicano 
era, largamente, o mais poderoso. 

Mas, ha, um seculo, a unica differença real e essencial entrt' as 
funcções reai e presidencial era que esta ultima não tinha caracter 
hereditario". 

Quem poderá de boa fé, sustentar que, no regímen pr esidencial america-
lllO consagrado tambem na Constitu ição Bra01ileira, o governo fica dssarma-
do para defenderá ordem, para fazer respeitada a lei e obedecida a autoridade ? 

Não pócle haver maior he1·esia em thema de fórrt1as politicas e de dire ito 
constitucional . 

FalJe ainda, por nós, Sumner Maine: 

(Lê): "Attribuo amplamente a maior p.arte do bom exito al-
cançado pelo governo dos Instados Unidos, primeiro e acima de tudo 
á persuasão (talvez um pouco exaggeracla) dos fundadores· da Consti-
tuição Federal de que as democracias eram naturalmente ephemeras ... 
e· diff icies de governar; clep.ois á previdencia e á sagaicidade com a 
qual souberam prover expressamente aos m eios de neutralizar ad 
fraquezas do governo que eiles organizaram". 

Elles achavam, portanto, que a democracia era um governo desmoraliza . 
. do, ·um governo corrupto, uma fórma anormal de governo; não queriam uma 
democracia, queriam fazer uma republica e procuravam fazei-a forte e estavel. 
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E as3!m é que do engenho ang.o-saxonio sa:hio a mai's forte forma de go-
verno, que é o regimen repub:icano presidendal. 

Quem der um passo mais, penetra as fronteiras da filctadura, da ty1'annia-
e ão absolutismo. 

A este respeito diz Sumner Maine: 

(Lê): "Eu tentei demonstra!' que seu nascimento, na rtialidade. 
natural, procedia de circumstan<!ias historicas muito vuigar-es; e .c;e 
algumas vezes ella toca á absoluta. sabedoria, esto accõrdo fe'iz re-
sulta da habi:idade com que espiritos sagazes, tenJo <!ons'Ciencia de-
que certas fraqu ezas herdadas do berço se aggravariam sob o imperio 
<las novas condições . em que a Constituiçã ú ia viver, lhe pn1pararam-
recursos para reduzir ao min'mo, essa:-: enfermidades, ou mesmo ueu-
tra'.izal-as inteiramente . Seu bom exito, assim como o das outras 
instituições america na'S, que igualmeate 111edraram, parece-me, provir-
de que souberam, habilmente, encurtar as redeas ás impu'sões popu-
lares, em lugar de so~ tal-as a toda a brida. Ao passo que a Consti--
tuição ing'.eza se transforma, insensivelmentE• em governo popul_ar, 
assediado por todos os lados por serias difficuldades, a Constituição-
tederal americana prova que, já ha mais de um seculo, soubera des-
cobrir diversos expepientE•s para mitigar grandemente algumas dif-
ficuldades em jogo e ,para superar inteiramente algumas outras". 

Parece-me Srs. Deputa(\os, que esta demonstração é irretorqu:vel. Po-
dE•mos affirmar, sem afoiteza, que, em face do direito publico moderno, não ha 
regímen livre mais forte do que a Repub '. ica presidencial americana. Este 
regimen é tão forte que como disse Sumne!' Maine: "O Pres'.dente exerce. 
em grãos diversos, um certo numero de poderes nos quaes se reconhece, ao--
primeiro golpe, o apanagio particu'ar da r€•aleza, por pou co que se a tenha 
estudado na Historia Geral, e que não pódem associar-se a nenhuma outra 
inRtituição". 

Isto posto, porque havemos de modificar a nossa Constituição para for-
talecer ainda mais o Poder Executivo, pa!'a armal-o de attribuições dis-
crecionaria s e incontrastaveis, nesta h ora histol'ica em que a ancia de toda 
a humanidade é pela liberdade, é para descobrir uma fórma polltica em que 
o povo in teJ;-o não esteja sujeito aos caprichos e, muitas vezes, ã inepcia de 
um governante? Pois n ão é conhecida a tentativa do coBegiado do Uruguay? 

De11arou-se-me opportunidade de faJlar cem u, guns homens illustres rla-
quella terra, e tive a impressão, que me não parece falsa, de que estava. 
arraigada no seu espírito a convicção de que é uma immoralidade, uma mon-
struosidade, que se. não coadu:µa com a dignidade humana, um povo ser gover-
nado 'Por um só homem. 
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·Quando idéas tão avançadas se agitam, no continente americano, dispu-
tando a primazia na luta dos principios po·'.iticos, por que havemos nós de 
votar, neste momento, uma Constituição robustecendo, a inda ma'.s, o Poder 
J{;xecutivo, quando · isso contesta o que temos estudado, contradiz ao pro-
gresso da sciencia 1politica e contravêm ao eSP'irito liberal do direito publico 
moderno? 

Não lJ.t·ocede o fundamento de que é mistér d'ortífi.car o Executi'V'o, que 
está desarmado para defender a ordem, para faze r respeitada a lei e obe-
decida a autoridade . 

,Sob essa razão especiosa _e falsa, o que se tem em vis ta é depravar o re·· 
gimen presidencial, para transformai-o ern um governo despotico . Temos o 
typo da Norte America e vamos agora quebrar a linha architectonica do re-
gimen. Vamos faze r uma reforma qu e não assenta em princ;pios scientificos 
qi.:e se não inspira na .historia, que se não funda na legislaçã o comparada 
e, sobretudo, que não vai haurir inspirações n esta fonte, s empre renail-
cente, de amor, de liberdade e de bondade que é o cpração do povo brasileiro! 
(M·ttito be?n). 

,Senhores: a isso não chamarei idealismo. como S. Ex. o Sr. Presidente 
da Republica, a respeito do E'statuto dos constituintes de 1891. E' o em-
i•irismo grosseiro, que se sobrepõe ao estudo da historia, da sciencia, para 
fazer prevalecer, contra a experiencia dos povos. a sua propria vontade. O 
que se v a i fazer é u ma exper!encia i·n ani·ma. vili, rompend o com as nossas 
tradições e, com os principias cardeaes do regimen republicano, tal, como, 
existe nos Estados Unidos e transplantámos para aqui. 

O SR. CESAR MAGALHÃES: Essa tra n:;;p'antação é que não se ajusta 
bP.m ás nosr<as condições. 

o SR. ALSERICO DE 1110RAES: E SÓ agora se verificou isso? ! 
O 'SR. PLINJO CAsAno: - Quaes são as modificações? PrE•cisamente n o 

R"cntido de peor~r o regimen , de deforrrnal-o e de truncai-o. Sabendo que ·1am 
Jnstituir um r egimen for te, que podia degenerar em tyrannia, regimen, pre-
.:onC'ebidamente fe ito par•a não se assemBlhar âs republicas da antiguidade 
· · <la idade média - os americanos t:veram essa concepção grandiosa, essa 
concepção gen!al de dar a o Poder J udiciaria a faculdade de interpretar a:;r 
leis, a faculdade oracular, suprema, de arbitro final da Constituição para que 
os outros dous podE:res e, sobretudo o Exeocutivo, não ficassem armados de 
attribuições incon tras1 a veis . 

O SR. L EoPoLDINo ~EJ OLIVEIRA : - Para que fossem contrôlados. 
O SR. PLINio CASADO : - Elles bem sabiam o regímen forte e quasi dicta-

torial que haviam feito, mas tinham d escoberto a chave do enigma, pondo ao 
lado desses dous poderes. 'iquelle destinado a ser o poder mode rador da Re-
publica, o poder con trôlaâo-r. o ora cu '. o da Constituição, a voz da Constitu'ção ! 
0.'l jurisconsultos americanos chamam o Poder Judiciario o arbitro supremo. 
o iuterprE•te final da Constit:iição, o producto mais nobre da sabedoria do!! 



738 -

patriarcbas americanos, aquelle que mantém a ordem no m 3Canismo da 
Ccnstitulção. 

O Sn. VIANNA Do CASTELLo: - Por isso mesmo é composto de estadista.!< 
e não de juristas. 

O SR, LEoPoLDINo DEI OLIVl!lIRA: - Por isso mesmo, o Judicia.rio está sendo· 
tão ferozm ente atacado na reforma constituci-onal. 

o SR. VHNNA !Jo CASTELLo: - E' imaginação de V. Ex. 
O Sn. ADoLPHo BERGA MINI: - Ma s o facto é que se quer fechar as portas 

do Judiciario a todos os cidadãos brasileiros! 
o SR. VIANNA Do CASTELLO: - Não apoiado. v. Ex. labora em um equi-

voco integral. 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Lá e:::tão as emendas. 
o SR. V!ANNA DO CASTELLO: - Ouvi vv . EEx . ·elamarem contra a sus-· 

!Pensão absoluta do habeas- corpus. O Sr. Alberico de Moraes chegou a falar 
em espada de general cahindo, naquelle ·momento, a accentuar o "absoluta-
mente"! ... E' um equivoco perfeito ..• 

o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - E não está lá o adverbio?! 
o SR. VIANNA DO CASTELLo: - V. Ex. devia ter lido com mais attenção . 
O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - Neste caso, Sr. P r esidente, torna-se neces-

saria nova publicação do parecer e das emendas!.... (Trocam-se outros· 
apartee). 

0 SR. PLINIO CASADO : Bryce indica o Po.cler Judiciar!o como a grande 
roda ela machina ::epublican()-; Willoughby denomina-o - o centro de gravi-
dade da Republica, e Washin~ton, o pae da grande patria americana, dizia que 
Poder Judiciario era a colurµna mestra do governo do· paiz, era a chave da 
aboboda do nosso edifício pqLitico. 

E is a.hi está a .creação IT\onumenta1, a ·co.ncepção .grandiosa que ·conse;;uiu 
desp·ertar inve ja e fazer febre aos proprios estadistas europeus, que não pu~ 
der·am deixa r de 1confe.'3sa r a s«Ja a dmira ção pela R epublica que elle:1 tãc> 
mal vaticinaram, quan do .pensavam L!Ue ella havia de desapparecer mergu-
lha da em um oceano de lamp. e de sangue, como se afogara e d·esappa recera 
a R epublica Fr.:mceza. 

Eis a grandioea concepçião ameriocana ·que desper tou o espanto e admi-
r a ção de estadistas como GJadstone e escriptores, como Alexis Tocqu,,vilJe., 
Penso, dizia este, em sua l)emocrada na America, que, até '° presente. ne-
nhuma nação elo mundo constituiu o p oder judiciario da mesma maneira 
que os a mericanos. E é ainqa Surnmer Ma ine que agr·cga: 

"O bom exito desta experiencia 11os rcéga pela sua novidade. 
Não se encontr:i- preicedente exacto, .nem na .historia do mundo 

antigo nem na do :rqundo moderno". 
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Versando este mesmo assumpto com a sua alta comvetencia affirmava. 
Amaro Cavalcanti: 

;'Transportando da Constituição americana 'para a nossa o mesmo 
modelo do Poder Jucliciarlo e neste o Supremo Tribunal Federal, qual 
temos, teriam os nossos constituinte:; ·JJ.rasileiro:s assim. feito com in-
tuito& ,sornenos1 

Ninguem admittirá semel'hante hypothese. Pelo contrario, é de 
affirmar com segurança, que o fizeram no pensamento delfüerado de-
que o nosso Judiciaria Federal, revestido de !dentices poderes, fosse 
·capaz de prestar á Federação Brasileira os grandes serviços que ad-
miramos, na Suprema Côrte Americana, n a guarda da Constituição. . 
e no amparo dos direitos individuaes de toda a especie. 

O defeito estará talvez, nos homens, mas não no rupparelho, o qual -
é, antes de tudo, indispensavel a o regímen". 

· Pois bem: vede, senhores, o perigo desta reforma: a o mesmo tempo que 
o projecto procura hypertrophiar o orgão do Executivo, augmentando a sua 
força, - elle, fere, rudemente, o Poder Judiciaria, que é, no regímen pre-
siden:::ial, o baluarte ·inexpugnavel dos direitos individuaes e da s liberdades 
publicas contra os attentados, ·os desmandos e as arbitrariedades do Exe-
cutivo. 

A reforma, ao mesmo tempo que amplia as attribui~ões do Executivo, 
golpeia fundo o Poder Judiciaria, e, justamente, naque!la faculdade tutellar, 
que elle tem, de abrigar sob o seu manto, sob a sua toga, as liberdades pu-
blicas. (111 u~to bem) • 

'Invoco a attenção da Camara 1Para a emenda n. 56: 

"Accrescente-se ao art. 62 da Constituição o seguinte: 
"Para grapho unice. Nenh um recurso Ju diciaria é permitticlo para 

a Justiça Federal ou local, contra a intervenção nos Estados, a de-
claraGão do estado ele sitio e a verificação de poderes, o reconheci-
mento, a ·posse; a legitimidade e a perda elo mandato, elos membros 
elo Poder Legislativo ou Executivo, federal e estadoal". 

Parece-me, Sr . Presidente, que faltam apenas, vinte minutos ,para ter-
minar o prazo ele duas horas que o Regimento me faculta. 

O SR. VTANNA DO CASTELLo: - Com summo pezar para nos. 
O Sn. PLINio CASA Do: - Nas ·considerações que fiz tomei quasi todo o 

tempo. Mas terei de falar •na segunda discussão e na terceira e no en<'ami-
n·!1amento das votações . Por isso, em vez ele analysar detidamente, como e•ra · 
de meu desejo, essas emendas, ns. 56, 64, 74, e 75- limitar-me-hei, por em-
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-qua.nto, a mostrar o espir.ito preconcebido, o animo de1iberado, .o trabalho 
.premeditado de preparar-se uma engrenagem na qual possam ser trituradas 

. as liberdades do cidadão . 
o SR. ALlJ:EJRICo DE MoRAES: - Muito bem . ;ID' iss-o me.smo que está ahi. 
o SR. PLINio CA8ADo: - Vêde, s.enhores, a emenda 5"6 que diz: 

"Nenhum r.ecurso judioiario é permittido para a justiça federal 
ou local contra a interv-en\;;-M nos Estados, o estado de sitio e a 

verificação dos poderes." 

No seu parecer disse o :iililustre Relator que a emenda n. 56 tem .por 
fim fechar as portas dos tri•]:}unaes aos .casos estrictamente ·politiicos_. 

O SR. AóAMENNON DEJ Jl/[AGALHÃES: - Doutrina amerkana. 
O SR. PLINio CASADO: - f·o;:; bem. Comprehendo que p eminent"l Helator 

.sustente essa upinião, invo<'~n.io .a doutrina e a j.urisp.rudenicia nacionaes, 
'bem cerno a ~urj~prutiencia e a r:t,utrina americanas. 

Mas cae a 2':tnÇü assigna.1.a,· com o eximJo ·constitucional-istlo. Arnaro- Ca-
·valcanti que: 

'"No regímen de poderes, i·n.stituido ;pela Constituiiç.ão de 24 de 
Feve1·piro, quem tem <llltoridade constitucional para dec-!ara;· .que 
dada maiteria ou ac~o, p_or ser de natwreza voUtica, deve esca par ao 
conhecimento do Judiciaria, é o ·proprio Judiciaria, Isto é. o Supre-
mg Trfüunal Federrrl, ao examinar -0 caso sujeito, e jámais o Exe~ 
cutivo ou mesmo o LBg!slativo. E' ao Judiciaria que, a-o ter de ap-
pli-car a lei, como soberano interprete da Constituição cabe a facul~ 

dade --., de _declarar nullo -um aicto dos outros poderes por incon-
.gruente <eom a Cons.tituiçã-0 - ou de dec.Ja:ral-o fõra da sua compe-
tencia por considerai-o essencialmente poUtico, como tal, da alçada 
exd'1lsiva ãaquelles ,p-oderes . E o ,que é para notar, ·esta regra de in-
contestavel prude.n.cíiiJ, ·para a boa harmonia dos poderes, não é impesta 
por disposição alguma constitucional ao Judiciaria, tem sido obra 
<'los proprios trlbunaes por ·consid€ã"a1-a, em dados casos, necesRaria 
i::o fiel -desempenho õas suas importantes funcções . E' o que ~esul1:a 
da 11rcpria linguage"ll dos autores que são os primeiros a (!eclarat\ 
que a Surrema Côrte "has refiise(l, to interfere, - the court u;D! re-
fu s<'d 111 ciecide." <.Bryce, loc . cit_. rpgs. 256 e 365), para deh:ai· hem 
ver que se trata de fLCtos discre.ci·onarios dos tribunaes, e não do cum-
,primento. de algum jlispositivo da Constituição rrimitand-0 a competen-
cia do Judiciaria." 

"Mas não ha-via. ·n e;cesS:idade ele invoéar o testemun:ho. de nerrhumw 
-autor1dade estranhá. a semelhante respeito, quando temol-"-0, comple-
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to, irrecusavel e insuspeito, do nosso mais tnsigne constitucionrudsta, 
prestaC!o, aJiás, 1ha cerca de Vinte annos, na defesa da Conljtituição, 

· ~e cUJ.io .projecto fôra e'lle autor, _p ela maneira segu.inte: . 
"Actos poHticos do Congresso ou do Exeoutivo na aç~eipção em 

que e.ste \ ualificativo, ~duz exce~ á competenci~ da just,i,ça, con-
sideram-se aquela~. a resi:>eito dos quaes a 'lei confiou a m,ateria á ài-8-
creção pnidencial do pocrer, e o exercício de114. não lesa dlir~tos cons-
-titucionaes d<> individuo. Em :preju1zo destes o direito constitucional 
·não i:>ermiitte arblitrio a nenhum dos ·poderes. 

Si o acto não é daqu elles, que a Constitui~ão deixou á disc_reção_ 
da autoridade, ou s1., aill!da que o seja, contravem _as garantias in-, 
diViduaes, o caractér pollitlico da f.uncção não esbu1iha do r ecm-so i:e• 
11>arador ás ;pessoas aggravadas. Necessarfo é, em te rcefu'o l-0gar, qu~. 

-0 facto C-Onb·a que se reclama, caiba r ea:lmente :na funcçã,o, sob cµjlJ. 
autoridade se acoberta; :porque esta í>Õde ser ai:>enas um sophis:m,a, 
ipara dissimular o uso d.e poderes differentes e ·pro·hibidos. Em -uma 
.palavi:ra: - A viofação de garantlias constitucionaes .perpetrada ã sqm-, 
Jbra ' de f.unoeções (políticas não é immune á acção dos· tribunaes . A es,.; 
tes comi:>ete sem.pre verificar si a 11Jttribuição ipolitica, invocada pero, 
excepcionante, aibrange nos seus liimi1tes a facu1dade exercida ." (iRuy: 
;Barbosa A.atos Inconstituoionaes, pag. 144). 

'E' bem de ver que não ha nas constituições amer-icana e brasilefu'a dis-. 
positivo algum limitandv a competencia do Judi.idario so:bre os casos .politicos. 

O pod!er que tem, em :faQ!l do n1osso regímen 1cons;f;ituciona l, a com·peiten"· 
eia para declairar si um >Caiso é ou mo 1politfco, ma.'timé si envolve uma ques-
t,ão ooncer>nente á liberdade indiviclual, é o pr-0prio a:>Oder judiciaria. E' ' elle 
que d!>clara si o assumpto ou acto escapa ao seu conhecimeruto, por ser de 
natu:re'Za ·política. 

O SR • .ALBERico DE M-ORAEs: - Como o nosso muitas vezes o tem feito. 
O SR. PLINio C'ASADo: - !Mas o eminente relator quiz ·ConsagTar eJm)res-

samente o que já está na doutr.ina ·e na j·rur.iisprudeITTJC".ia . 
Trata-se de ce.Ros estridamente políticos, aquelles em . que o Executivo 

e o Le!l"islativo teem a discreção :prudenciaJ, a facwdade discrecionaria e que. 
por sw~ naitureza, escapam ao conhecimento do Judicia.rio que não pôde · pe-
netrair na competen<:!ia exdusiva de qualquer dos dous poderes paira saber 
qual -a -conveniencia e a causa, em vir.tude das quaês eNes, verbi uratia, decre-
taram. o estado de sitio, ou interVieram em 'Um Estado ou v Legislativo verift-• 
c<;>u. ·det:1ta ou da:quella· ma.nei.ra, os poderes· de sens membros_, etc. 

Mas aô.nda neste pairticuila-r, vem a tailho a -0pinião a'ba l'isada de A.m:aro 
Ca vailcant.i : 

".Convindo, entretanto, não deixar de advertir a:inda . neste ;ponto, 
que a ex~lusão do Judiciario de <taes assumptos ,nem sernll>re tem lo-, 
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gar tle ínart~ira absbJ.Ut'a., q_uereni·os dizer - da ciircmnsmrucia. àe fal-
bir-qhe corrhlet~nciá ·para arm1iil'ar o llr'ó-pq_'ib adtb êm si mé.S:mo, -·por 
pertencei:- á diiroreçãó dé outro j)'ddéi·, rlão s~ deve logb oon'olilir que o 
jti.ctJ'Ciario deixe 'de t êica para réóon.hecer elos ·Séllil eliteitos, quando 
lesivos de rurei'i:cis mdiVllduaes . 

.A Jur-isprudeii..cia 'álrnehcaha nos offer.ece abundantes éxempilos 
a e!'Be respeito " . 

A,pprovada a emen.aâ h. M, •fü·mâd!õ o I>'rirncipib de q\ré ii:errh-UI'n· recurso 
Jhâiciiáíió é ·iJerrhittfd'o párà à justi'Ça fêdel.·âJ. o\i ilocál, .contrâ a intervenção 
rto's E§tados, a déclàrà'.Ção 'd'o esbfüo 'de 'SLbó e a vei:'-ifi:caçã'ó de 1Pô'dêres, etc. -
é ;d.e '!'Orçá roo'onlhe\Jêr qUe o Pc)der Juruciàd°ó sdffre urna rréstric~ão na sua 
$:füa l cbrhp'étenda c'0blstitu.cional. Já não é elle mais que deêide .si .ó -caso é ou 
:iillti JPÓ1dticõ_; si a 'rnáteria süb fâdice <está if'óra de sua corri-petenciã 'Por oor es-
trt'ctàiIÍJ.ente poiitrcá. 

:M:as si os rcas'os taxativ·os d a em.elida n. 56 ccms tituem mate'ria. extra-
nfta ao Pod-P·r J1idiciari'ó, - s-i 'este não téili. màis conipéterncia ·para dacliarar a 
il!.\:Jonstitücfó-haiidade da tleeretaçã\;l <ró €Sta.do de siti'o~ ainda que se não verifli -
_qu·e, rtÁ hy-p'o'thése, hê nJhuina das ·fon1dúgeé's .eXigiOO.s rpêlo afrtit'ó 80, combi-
riâ'âo •aom os aritigos -;i 4, í1. 21 é 48, n. 15 da íCoristíiitüi•ção Federal; sv :hão ,pMe 
declarar in<1onstitucio:IJJaJl ia fa'tei:veüção, ain:aa ·m1és1no ·Q:Üe se não trate de ne· 
nhum d.ros caso.s 1pre-vistos no 

1 
artigo 6°; si o mesmo q.uanto á vertfi1cação de 

poderes, a:o reiconhecinitnto, á possé, á J.egitimJdade e ií •Perda do m:arrd·ató dos 
m€Inbr.os do Poder Legislativ(> ou :Executi<vo, federal ou ·estadoa:l, eu per-
gunto aos nobres Deputados: - para que restringir o 'Conceito dó ha'lieas-
cm·pus -á i iber-dade de fücomoção? 

O SR. ADoLPHo EERGAMIN~: - .A!q,ui está a emenda n. 7•5. a respeito 'da 
qua~ o .nobre leacle?· me advel'tiu .de qu.e eu 'Dão sabia lei:. 

·O SR. VIANNA Do CASTEJLLo: - V .Ex., é d.e um exaggerro váda:deiram:en-
t.e .~p·posidonista ! 

O Sn. PLrNro CASADO: - faJ:a 1i!U€ mutilar o haibeas-'corvus, sob â i'a.7..ão 
capc.'1osa e femer:.tida c1e t.,tue esi,e reme'dto ·:!:J.ei:oico está &incl:o ma1bá1·a.'tadó e 
mal! a;p:pU.cado a ·quasi todos os litig:i'ós ... 

O SR. VIANNA Do CASTElLLo: - 114 mi1! por ahno. 
O SR. AMERICo PErxoTo:: - Houve sessão em que forram júlgado.S 374. 

Nem um minuto 'para cà<ia ii:m ! 
O SR. PLTNio CASADo: - ... quando, no ·:Parecer do iUustre relatór, a émii.n-

da n. {)6 feicha, aos caros estrictamente polilttcoS, os tribunaes jurdi'C:iarios. tm-
pedindc> -que cheguem até elll'e;:; os r ecursO's da chicana pó'Hti~a, quê lhes pé'cle 
o tun'j)a-ro para o e xi to de sua.;:; pretenções? 

PO!'que o furor de cercooir· as attrtbUições do Poder JuàJiciar·io e 'de ahlie's-
quinhar a liberdade ind;ivid-lliW :não 'parou na emenda n. ·56? 

Por'q'üe restrirr\g iJ: o ic'óncei'to do habea.s-corpus, 1limitrul -o, apenas, á liber-
da de ,Physi/ca â·e ir e vfr? 
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A liberdade individual não consiste, apenas, na liberdade de locomoção. 
A emenda n. 64 perfilha o conceito estreito e vulgar de que ser livre é não 
estar . preso, de que a liberdade individua:! é a faculdade que tem o homem 
de mover-se de um logar para outro. A liberdade individua! comprehende em 
si todas as outras liberdades: - a de pensamento, a de consciericia, a de im-
prensa, a de r eunião, a de associação, a de ensino e outras mais. Mas, asse• 
vera o eminente Relator, .que a emenda n. 64 dá ao "habeas-corpus", o se.1 
'Verdadeiro sentido, tal como o consideram os inglezes e àmeri'canos, ciosos da 
sua liberdade, t a l como o consideraram semf}re os brasileiros no antigo regi.-
men e que estendei-o, da protecçã.o da 'liberdade physica, á defesa de oulros 
direitos, é desnatural-o. ·Mas, como dizia ha .poucos dias, o eloquente Dep1J1" 
tado bahiano, Sr. João 'Mangabeira, os institutos mudam e se transformam 
como as creaturas, as plantas e até as palavras, conforme o terreno e o 
clima. 

Eis ahi uma verdade incontestavel. 
O "habesa-corpus " , sob o céo claro do Brasil, debaixo deste sol que tem 

i!lum!nado os mais h e roicos sacrificios pela liberdade, (Mui·to 'bem), neste 
clima; n este sólo, desenvolveu-se com exuberan cia e adquiriu muito mais ifor-
ça. A planta rach.itica traz.jda da Inglaterra, da nevoenta Afüion, para esta 
terra feracíssima do Brasil - brotou, cresceu, frondejou como se fosse uma 
arvore maravilhosa das "Mil e Uma Noites" . (>Muito beni.) 

E' o ·phenomeno da ampliação das instituições jurídicas tão b'em assl-
gnalado pelo ·espírito b;rilhante e profundo do IS'r. Pontes de Miranda, no seu 
livro magistral sobre a Historia e PrMica do H abeas-c·orp1ts: 

"O facto de sei· ampliadà a applicação do habeas-corpus contém 
efn si, positivamente, um ca'so de evolução, e esse phenomeno, à.e. 
envez de ser e'.strahhável, deriva da ie01~iiàidade mesma q'ue os paizeil 
no'lios transfundem ao.ç institutos que nelles se reimp·làntam. \Nãl() 
fôra assim a abre'vi.ação historica qúe nelles se opera, ou seria sim-
ples formiila de sociologia, oti indefensavel illusão de uin transfó't. 
mismo arbitraria e occasional . " 
. . . ..... . ....... . .......... . ...... .. . . .. . . .... .. . ... . .... .. ...... . . .. .. . 

"O que se deu ho Brasil, quanto ao " habeas-corpus", foi a re· 
'1JTvducção do phenomeno historico europeu, que transformara a U· 
bertiade pessoal em direito ;publico. Ápenas coherentes com o que la 
se pensava acercá tla gravidade e importancia .social, não do exerét 
do, mas das violações a esse direito - os constituintes de 1891, da,nn:, 
iJ.m passo além, tornaram direito pubU.bo, nãio já a Ji.berdade pessoai 
qúe em povos livre's independe de faetos, rrias a irrecu;;1bilidade do 
11 hn.tea,;-corpus" . 
....... . .. .. .. .. .. .. .. . . .. ..... . .. .. . . ......... ···.· .. ... ............. . 

"'.Por autro lado em ·que pése aos "tradicionalistas" a allega-
ção de que 0 "habeas-corpus" ~ um remedia de natureza e.speciàl, 
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historicamente delimitado e restricto, · não tem · cabimento. O phe-
nomeno de aml)liação é vulgar na historia das. instituições jurídicas . · 

. O que succedeu ao a ntigo recurso ingJ.ez succedeu .por igual a muitoa · 
i. • • ··outros, entre os q uaes, para preferirmos um da m es-ma origem, 'o · 

:proprlo writ of certiona.ri, que os norte-americanos tanto desenvol-
veram e que é , pa;ra o caso, um circum.stanciado simile. E 'ntre nó:-1 
a carta testemunhavel -existe 'hoje no ·processo crimmal quando era 
exclusivamente do processo civil. " 

!Poderia ler, ainda, outros topicos e citar outros autores ·(mostrando· o• 
livros) si o tempo de que disponho não <fosse tão exíguo para encarar o as-
sumpto com a 1prolfundeza e a amplitude que eu devia, aos meus honrados 
co'llegas, pa;ra, até certo pont o; justificar a minha pretenção de querer levar; 
ao espírito de SiS. ElExs., a convicção que domina o meu rproprio. 

O :SR. ALBEJRICo DE MoRAEs: - E' a ·paixão que nos inspira. 
· , . O SR.- ':AnoLPHo (BEJRGAMINI: - Paixão pura, que é .santa. 

·o :SR. AzENEiio LIMA: - Paixão de justiça : 
··· .- O. ISR." !PtiINIO 1CASADo: - O illustre Relator, em seu brilhante parecer, a.f-

flrma ·que "si ·é certo que eminentes espiQ·itos e arestos do 1Supremo Tribunal 
teem afflrm.ado o contrario, interpretando o texto do paragra;pho 22 do artigo 
7'2 da nossa lei fundamental, não' é menos certo que, para outros publicistas 
e ·rpara ·outros tribunaes, .permari-ece inalteravel o conceito classico do insti-
tuto." 

O "habeas-·C:Orpus" amp1o, t ljll como -está. consagraõo no paragrapho -2·2 1o 
artigo 72 da Constituição, tem hoj"e uma interpretação unanime por .parte dos 
tr,i-bunaes do íBrasil. Póde 11.aver um ou outro voto desgarraõo que nada mais 
e;xprima do que a necessidade qe evitar uma difficuldade de momento, rpre-
f~rindo, para não entrar no mel'ito da questão, responder que não é caso de 
''.habeas~corpus". 

Mas, é pacifica a jurisprudencia contraria á restricção do -conceito do 
'"h<tbeas-corpus" ã. simples liberdade •de locomoção. Um ou outro publicista 
ainda a;ppa;rece, de quando em quando, ·com a concepção archaica do '"habeas-
corpus ", mas a .torrente d~ autpres nacionaes, tenõo ã. frente Ruy Barbosa, 
Pedro Lessa e Pontes de Mliranda, sustenta a interpretação, ora ampla, or'.l. 
amplissima, do ifamoso instituto . 

>Senhores, ·podemos asserk, invocando um dos mais verdadeiros · ·princl-
11fos de ordem constitucional philosophica, .que as Consti-tuições se completam 
pelos costumes e ·Pelas leis . 

Depois dessa aHirrnação con.suetudinaria de 3-4 annos, em que o "habeas-
c_onms" se desenvolv•eu como :U\TI organismo, como uma verdadeira institui-
ção que deve ser acatada, porque tem "a fonte viva na conscien'Cia ·nacional. 
e a ratio na conformidade á,s cor1dições soci:xes", - como requer que essa en-
tidad-e robusta e forte ·involua, ein .vez de evoluir? Como fazer. esta reforma ã. 
reb"Ours, ás avessas? · 
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Depois, senhores, esse conceito amplo do "habeas-corpus" é uma das 
mais bellas conquistas liberaes do povo brasileiro. \Foi uma concepção genial 
a do legislador constituinte. Quanto mais leio o paragra:r>ho 22 do artigo 72, 
mai.s bello o acho, de uma construcção •Primorosa, como uma r edacção lapi-
dar, de uma abrangencia enorme. Foi uma con cepção grandiosa dos consti-
tui~tes; foi uma cr~ção bellissima do Suprema 'l'ribunal ·que vivificou, des· 
envolveu e ampHou o celel>re instituto. !Por que havemos de retrogradar? IE-m 
nome de .que principio? Si as leis e as Constituições devem ser feitas , nã:o d~ 
accõrdo com a theoria, funesta e nefasta, do contracto social de, Rousseau, 
,clout.rina metaphisica e inaceitavel, mas de accõrdo com o methoclo hlstorlw· 
evolucionista, - eu pergunto: Quem foi que, no •Brasil, levantou a voz contr:L 
o " .habeas-corpus"? Qual foi a corrente po1itica que combateu a sua ampli-
.tuae? As manifestações revisionistas foram, ain da •ha .pouco, recordadas ·peb 
;.Sr. 1Baptista L usardo: a d'ederaUsta e a dcmocra tica do Rio !Grande do Sul, 
a da dissidencia de :S. Paulo, as cam1Janhas civicas de Ruy Barbosa, em 191() 
e em 1913. 

E não ha, em nenhum d,;sses programmas revisionistas, a restricção Ll a 

"habeas-corpus". 

Ao invés, lá está, na clausula W, do progTamma do Partido Liberal, o 
se>guinte: 

"Certo de que as Constitu ições são organismos vivos q ue se des· 
envolvem com o espírito dos povos, e de que estes, na medida cres -
cente da sua cultura, tendem ao ampliamento das f~·anquias . indi;17 
duaes, munkipaes e provinciaes, o 'P. R. L. se empenhará, sempre 
cm "que a nossa Constituição e . as nossas leis recebam a interp_reta; 
ção, que mais restrinja os abusos do poder, mais favoreça a liber· 
dade civil e po1itica, no individuo e na assodação, mais estimule .~ 

v idá local · nos municípios, n1aiR assegure a autonomia constitucion~l 
nos Estados . " 

~E ainda ao contrari<> do que consagra a emenda n. 74, em cuJo peri:?tyio 
"se lê "iascia.te ogni speranza o vai ch'entra.te"; ao inves de reformar. a Qon~ 
stituição para estabelecer de modo categorico a suspensão do ;. habeas~cor
ipus ", "a.bsoluta.1nente, Ruy :Bar.basa exigia que se declarasse "expresi:a.men-
.te", que o "habeas-cori;>us '; cabia, no estado de sitio, p ara ampwar, para ·pfo~ 
teger .todas as liberdades. ' ' : 

O '8R . ALBERICo DEl MoR.AES: - A ser reformado este artigo 72, que o foss"? 
·}lara se ampliarem as liberdades. 

0 SR . PLINIO CASADO; (lê) 

"Estabelecer, oU:trosim, mediante norma constitucional expressi. 
o "habeas-corpus" em garantia da liberdade Individual, durante o 



- 746 -

estado de sitio, quando o .Poder Executivo, nos casos deste, segundo a 
Ocmstituição, art . 80, princi•pio, e parag·rapho lº, ultrapassar· as me-
didas de repressão contra as pessoas, .que esse m •esmo artigo, no seu 
paragra.pho 2°, lhe permiHa restringindo-as "á detenção em Jogar 
não destinado ao,s réos d€ crin1es communs e a;o "desterro para outros 
sítios do territorio nacional; porquanto não é admissivel que, si o 
Governo, ou os seus agentes, excederem esses limites,· recolhendo os 
detidos a prisões destinadas á expiação de crimes comÍ:nuns, de-
portando-os -para o extrang€iro, impondo-lhes violencias cTueis e cas-
tigos a;bolidos, quer pela Constituição do imperio (art. 179, n. 19) 
quer pela da Re,publica (art. 72, paragràphos 20, 21 e art. ·83), como 

o açoite, a tortura e a tê a morte, do que tudo temos tido os mais 
notorios e barbaras exem•plos,-a Uberdade, a ;honra, a saude e a vida 
mesma dos individuas, ameaçados, ou sup,pliciados, não tenham pa1~..i. 

~• jus tiça o recurso natural, immediato e indispensave!, sob o pre -
texto de estar declarado o estado de sitio, ou serem esses actos de-
iiberações dura nte elle ton~adas. " 

O S><. LJ!'oPoLDINO DE OuvElrRA: - E hoje ainda é peor . .. 
O SR. PIINIO CASADO: - Avisa-me, aqui a meu lado, o nobre r epresenta nte 

de Pernambuco, Sr. 1Solidonio •Lei.te, .que falta um minuto para esgotar-_,se 
o meu prazo r egimental. 1 

Pois bem. <Citava eu Ruy 1B<,crbosa, neste insta:n,te, em que s e me deparou 
o dever de pôr termo ás mij'll1a,-s considerações. Em 0h-0menagem ao de-fensor 
impertérrito dos qu e tinham sêde e 1'.ome de justiça - erga-se a Camara, em 
um <bello g€sto, em um sqpremo. esforç.o, contra o ~rCl'<p;nento do "habeas-
corvus.", contra a decapHação dp [Poder .Judiciaria, na defesa dos é\ireitos e 
das liberdades, em desaggravo ã memoria excelsa d.o grande evangelista. 
(Mitito bem .) 

E-rga-se a Camara e do seu seio, acima de tudo e acima de todos, erga-se 
a Bahia - rnater das lutas ensapguentaqas das bq,taJ.has, onde se morre pela, 
Patria e pela JibeTda de, a B ail"jia inte!lectual e culta elas lutas inc~entat qo 
pensamento e da palavra. (Mu.ito bem,.) 

\!Drga,-i,e a Camara, com a Bahia á frente, em um ip-reito !fervorpso e si-
g:p.ificati'y.o a Ruy :i;iarbpsa, ao appstqlo do Direito., á torre altissima da Paj)ria, 
a o doutor magnifico que durante mais de dncoep.ta, <Lnnos pelejou o bom 
cowb\Vt\'1 contra o J>íl.ganismo. pplitipp, co:n,tra o cµ1to da jnco.mpetencia e con-
tra a idolatria ela for.-Ça; ao S. Pa!ulo brasileiro, que, <lura nte mais de m,'lio 
seculo, a ndou operando a c hr isti1'ln iz.ação cio nosso &'entio politjco. a br in\io-lhe 
as paginas ela Biblia do Direito e ensinando-lhe t a mbem os evangelhos da Li-
berdade e da :Jus tiça . (M1tito bern ; ?nuli'to bem. Pai.mas . Q orçidor é v ·iva-
mente f elicitad.o e abraçado.) 



O Sr. Azevedo Lima (") (p~!a org;e1ri): - Sr. P1~!'lsiqel\t!a., tudo nos induz 
a crer que dentro de pouco tempo se irá encerrar o debate em torno do mais 
celebre :probleilla legislativo ciue se p(ide ter ~itado n-0s 34 anQos de r egímen 
a:epub)icano. 

9 liv;ro de jnsqripção destinaqo. aos 1Srs. D,e~utqÇ\ps qµe queir;l.m entre -
gar-se ao brilhante torneio oratorio, em cuja liça já fulgiram as mais a ltas 
1'.le~ta:liqade-s desta Casa, não accusa, no moI1;rnnto, senãp o. p.9me C\!l um 
Deputad\) ape1'.as da minoria, quer isto dizer, port~nto, que muit9 mais cedo 
cio que ~speravamos se irá encerrar a qiscussão. 

i.Dentro de poucas horas, talvez, tenpijn'lC\.~ d·e P1'Ç\CE\def á vota~q (\al'! 11\l -
venta e tant?-s emendqs api;e!lentad:as á Com1tit~iqão qras\~ei.ra. 

Q~1w 9,izer, pçirt[!.nt-0, 1Sr. iPmsjqente, 'lll\e ne~~ :p+i~eira pqíJ.s~ !lit (\is-
çµ,~sã\> íl() tf4n~oeµqentisiii:rp.o '!s;mµipt0 !]:'.eyif!ioµi!lU\ ljrp. si} Djlyut'!-çlq q~ 

rµaim;i!I- fie aP.al<1nçov 11- gisi:J.ltir a ~"\Jra <f\.le fül attriP.µ!l a9 Sr. H~rcljl;pw H!l 
:j!1re\ljl,.s, ID<\.S de facto ll<\:PE'll'.\'lº.§ que é p iffp,qucto político_ ·1,1ascido p.as sal&§ flq 
Cattete e tr?,op.sµiittiçlo Cá fqra p,ab4!0 ~1t)S .Politicqs fjliP,,ÇIP,s f\. 1;1jtµaçãq do-
n:iin1w te·. 

Esse instrumento é bem o índice do panico do Governo 1brasileiro a,nte .'l 
!ndependencia e a super-Ioridade do Poder Judiciaria. 

lfüsse passe de retrocesso político e de retr()gra d3;i)âO social y;i.lol, djlntro 
de poucas horas ser approvado, emenda por emenda, artigt1 por artigo, dis-

posição Pllr disposição, pela maioria compacta, cohesa, solida ria e unida d11.-
quelles que obedecem, segundo ·um euphemismo, á solidariedade intellectual. 

cA..ssim, pois, ISr. iF»residente, já se me offerece um ensejo , tão proximl!. 
está a hora da votação, de s ubmetter á consider.ação de V. Elx. uma questão 
de ordem, que entende com essa phase do procesS-O de elaboração revisionista. 

O Reg:imento additivo, a resolução n. 1 B, que até agora a M-esa, par>j. 
o]:Jsenv-anda do disposto no Regimento ordinario, não consolidou, prescreve, 
no sen art. 4°, as disposiç-Oes relativas á collocação ou á preferencia da ma.-
teria da ordem do dia, a extensão do prazo conferido ás sess@es em cuja or-
dem do -dia se tenha inscripto a materia relativa á devisão constitu~ional e, 
IBl!-i_s' ?J:pda, ;io l'l!ebhqdq pe~o qua,I se p,rpce.d~fá ji vptaçij.p. 

:Voy ler o ar:tigo a que acab-0 de alludir e o seu parag,rapho unico, pari+ 
depoi<• pro pôr a V . Ex . se digne resolver a questão que formularei. 

J"}jz o art. 4°: 

.. A PfOP.Q:;t~ fie rfJforw,a con13ptuc~on!!.l t~m p1:1l~~r!'lf!Cia l!Obre a;i 

µrpppsiçqes qq. jetti:a e qq a rt. 22:j. qq ~eg!rreptq +ritei:po." 

(t) Não foi revisto pelo or:i.dor. 
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-O J>n.ragrapho unico desse artigo determina: 

··Durará. cinco horas a sessão em cu.ia ordem do dia figur.ar ma-
teria relativa á revisão constitucional, sendo prorogavel e ·.pode ndo-
"ª votar a proposição principa1 ou as accesso1ias nas pro rogações . .. , 

De conformidade com o espírito de devastação grammatical que, de algun11 
mezes a esta parte vem lavrando nesta Casa, estão esse artigo e es;se para-
çaipho r~.digidos com imprecisao tal, com tal ambiguidade, que nenhum h·o-

niem ·desapaixonado e imparcial poderá negar. 

Devo d1!.ler a V. Ex., \Sr. Presi<lient~, que o art. 1° não tem s id-0 .respei-
tado ·pela ·Mesa que, ao envez de dar preferencia, na co!Jocação das muteria.e, 
sobre as dema.is, a reforma constituê'ional tem, ao contra.rio, colloc;,.do esisa. 
na seg.unda ·parte da sessão, pospondo-a, portanto, a materias secundarias, ·a 
projectos de 1ei ordinaria, a questiunculas; emfim, a assumptos a e n·onada.. 

Até esbe momento não me parece tenha sido agitado esse problem a . As 
conveniencias partidarias recommeridaram á Mesa .da Camara que revogasse 
os -termos do Regimento. As doutrinas mais exdruxulas e inexpiicaveis teem 
levado os directures do.s serviços da e.amara e os presidentes dos t1'8.balho·i. 
pa,rlaxn~mta.res a inverterem, senão a lettra do te:i..-to regimental, ao men-0s o 
espirito inb.ludivel e incorufundive1 do mesmo. 

1 
Não é, .porém, a este capitulo que me quero referir·. E', antes, a os ter-

mos do paragrapho unico, no q1.\al se trata da proposição .principa l e d e pro7 
;posições accessol'ias, em caso °re prorogações . 

. Quem quer que se dê ao cuidado de ·proceder a uma devassa nesse pape~ 
iucho que tenha em mãos e que constitue a resolução 1 B, do anno passado; 
adrede votada, para a discussão da proposta revisionista, quem qu~r . que se 
entregue a esse afa,noso tra.baU,to, não ·encontrará em · nenhum dos -seus ii,r-. 
tigos, de suas alineas, de seus ·P21-ragra:phos, qualquer dispositivo -que o Jnduza 
a distinguir as proposições princ~pa,es das accessorias, em ma.teria de dicussão 
da r!lforma constitueionaL 

üra, Sr. Presidente, ma is opportuno nã-0 .pôde ser o momento para que 
~e . levante esta questão. J'á. disse que, ·dentro ·de breves horas, terá a C'aomara 
de (!lllnprir com o seu dever, levantando-se e sentando-se, quasi automat!ca~ 
mente, como um titere ..• 

o Sa. ADOLPHO ~El!WAMINI: - 1Não se dará tal. A votaçã-0 é .pelo ·m e·thodo 
nominal. 

·" ·o ·sR. AZl!!VlilDU 1L1MA: - •• • ou melhor, respondendo sim ou não ã in-
terpellação <l.a presi<l.encia. A Ml6sa sentir-se-ha, por certo, na ·necess idade de 
prorogar as sessões, para levar por deamte . a execução dessa phase <l.a vota· 
ção ~ ma.teria, afim <l.e proporcionar aos ISrs. 1Deputados a suprema -volupia 
de responderem "sim" sobre as ~roendas redigidas ·no Palrucio dó cattete : 
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Mas, quando se verificarem essas .prorogações, como é que poderemos diS-
cernir entre as emendas que tratam de proposições accessorias e as que se 
referem âs proposições pr!nci.paes? 

· iSei, \Sr. P.resid·ente, que a :Mlesa, com a sua preclestinada intelligencia., 
com a sua congenita sabedoria, tem sempre persp!•cacia para resolver os mais 
intrincados problemas r eg!mentaes . Quando, mesmo, não tem •razão alguma, 
nem lhe assiste motivo .para dar lição de Regimento â. minoria ... 

O SR. A.DoLPHó 'BEROAMINI: - Invoca a praxe. 
O $R . .A.zEwEJDo LIMA: ~ ... nem por isso ella se sente peiada na Jiberdade 

de 11.ventar . as ·hypotheses ou as soluções mais absurdas 
Ai!:!da hontem deparou-se-nos o ensejo de vêr o [presidente eventual da 

damara dos Deputados invocar a praxe a que s. Ex. ali.ás, não está arfeito, 
porque é Deputado novo e recente, para resolver um caso que estava, taxati-
vamente, elucidado pelo proprio Regimento. 

Assim, si bem qu~ já esteja eu concebendo as difficuldades em que Voss~ 
Ex'. .se encontrarâ para definir .quaes sejam, dentro da pr.oposta de r evisão, 
~. proposi\;ões accessorias e as principaes, não posso deixar, para tranquilli-
da_de do meu espirita, para segurança do meu :futuro govfü·no, d·e 0fferecer ao 
crlterio de V. Ex. este novo busilis este enygma, este Iogogrypho, cuja "cha-
~". ,;ei 'lUe está sempre nas mãos' da presidencia ela camara. (Muito bem,;j 

. m1iitu ?>em.) 

Q Sr. Adolpho Bergamini (~) (pela orde1n): - Sr. Presidente, ouvia 
V. Ex. a questão de ordem fo·rmulaida pe1o nobre collega 1Sr. Azevedo Lima . 
Es.tou. ·certo 1)ermittriá que adduza algumas . consideracões a respeito e mé 
prevaleça de estar na tribuna })ara levantar, tambem, outra questão de ordem : 

Quanto á primeka, realmente o paragrapho unico do art. 4° da resolução 
n. 1 B de 1924, preceitua que "durará -cinco horas a sessão em cuja ordem 
do dia figurar materia relativa â. discussão constitucionàl, sendo proro·gavel 
e podendo-se votar a proposição principal, ou as accessorias, nas ·proro"' 
gaÇões": 

'Do simples ennunciado, parece que o autor do ·Regimento quiz permittir 
qu~. 'na prorogaÇão, se procedesse á votação apenas, nunca li.s discussões. 
'tanto mais que, em um oub·o dispositivo dessa mesma resolução 1 B , enc;Jii.-' 
trarã V. Ex. a .prohibição expressa de se encerrar o debate, estando qualquer 
orador inscripto. IConjugrudas estas duas regras regimentaes, temos de con ~lulr 
pela interpretação que empresto ao paTagra:pho unico do art. 4°. Quer dizer. 
qué a um iDep'Utado inscrlpto, em -se approximando a hora do encerramento 
n'ormal da oaessão, que em virtude do art. 4° duraTâ. cinco horas, será Ucito 
affastar-se do recinto, com a certeza de que a discussão '!lãa será. encer.rada; 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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'!em os, 1Sr. Pres:dente, tido sessões prorOg!1-ctas, como pccoq-eu ho.nt€m 
ç hoje e, durante o prazo d~ prprpgaqã_o só tem tido lo1'ar a çlif!CU'1R-5.o, p,ois 
nãu attingimos ainda a phase deliberativa 911 seja da votação. 

As obje.cções levantaàas pelo nob;rn collega que me p,recedeu na tribu-
na 10obre a coHoca.ção do delk'1.te da reforma q ue seria mais cudia l, encontra. 
um precedente, o unico •que poderia ser invocado, qual o que fico u firmado 
TJa Constituinte de 1891 . 

mm virtu de do requerimento ·cntãp a;presentado á l\1.esa, d·eliP,ecou-s& 
que a ~Lmeit·a parte da or-dem -Oo dia scrh conferida a0os trabalhos ccm-
s ti tui nte'!, r eservan-Oo-s·e a segunda ap da le~isiação ordin?ria. Acredito 
que. inspirado nesse .precedente o nosso c oUega, il:ustr\) representa;n~ pela 
~ia, ST . iS'á Filho, a:preseptou uma End·icação ou reqw~t:im!l'Ilto, quoe a~~ 

hoJe (Ilão teve soiução. 

A outra questão de ordem é a que de1flue do art . 18. EstaQ.elece eJ.lJi.: 
"Todos os Prazos marcados no ca:pi"tulo são irre.CLuctiveis e im·proroga-

>veis, devendo medear o inter&ticio de 48 horas semp.re que n ã;o es,teja mar~ 
Cfül,o o li·n.icio do aoto a rpTaticar-se, o •que será •annu,nciado pela ~e:>,a". 

Como saibe V. Ex., iSr . Presidente, o RegLmen t o o:rfüna1io da C~, 

m.an(\adçi observar 1pelo a,rt. 19, em tudo .quanto não coritrariWI ~. dj~qsi~es 

<:>S];Jeciaes «l!o ifúegime:p.to additivo, Ç!efine os vai1'os mom\)ntçi;;i · díl's !(\)SOJ.~

ções da Cama.ra. A pt·imeira p1h ase é a da discu ssão, encenaida ai iqu!l.\ sql>:r!!-
vem a da delib'eração ou votaç~o . · 

Marcando o art. 1'8 o intersticio irredut:cvel de 48 .hora& Ç\a t~nru'I\ação 
de um acto ao inicio do acto Sl\]:}seq•uente, teremos qlle, encerrada :;i. ~cus

liio em primeiro tu{'Ilo da. R eforma Cçinstjtuçio:qa!, á 11'.!;esa corrn q ~~ve,r, 

6~-vi da ulülma iparte do a r t . 18, de a·nnu.ncia r o i:qici<;> dess.e 'kÇ.tQ, lB,tg é.i 
o .;!{+ >votação ique se irá op_~a,r 48 ho,ras de<P.ois !'le en°ªlí'!H'\o o de.l:ni.t~. ulti·· 
:p.'.<C a.cto da phase ainter\or ªª <l'eFT:i~raçãa: . 

Oow-p.rehende··se: Sr. Presidflnte, que q.ssim s?:ja p,e l.El- ~'[!.~p s,ipgell!, d§ · que, 
e.x··1)i ·do a.rt. 9o, a votaç#o $erá sem,i:mi - peço a \Lttençj'ia dO 'ii 7\Qhre.fl çoh 
legas - semlj}r·e '])elo 1>rocesso 110111inal . 'Não se póàe a;dmittl'lf" em quª'lJQ.'1,!~f 

ienµo 04 Reforma Gppstituçio:qa] outra, vo.41,ç~o offl\e i;i?.:p seja. a ;d,<;>. prçicesso 
nowin,al e ainda. é qefeso outro 15ystei;na é.'fi .v-pta,ç~o·, $tnão Ç> de e:rnen$ i>çr 
el~fn!'IR- e, IQ.Ua:qÇlo esta contiver mais de i,gn . arti~o, artili[p por arHl<º· P.l!; 
:ra:µte essa votação de artigo !PQr artigo, es~belece o !\ft\go 10 d.a re&olP.Q8!J 
l ~ i!llle é '\)el"m\ttiçia a paJ::t'\'.'1'l:\- uma vez lf.l:aTa . o e:q0'1-m\T\h,arp.ji;J1tQ cl!L vqt[\--: 
çi\o pel-0 tel1'.\lpo ~mpro.i·o,g!1-vel C\ll . 15. :rrij:qu to1';. 

A' :r,íesit i:q<:>:µn\b.e, em fa<ce {/o ?-Ft. 1?., a!lnll11ci?-r o iJ'\lclo q-0, p.c1;<J. . <'!!!< yo-
t~ção co;n;i o prazo lrred'l.11c~i:yel pe 'o\8 i\1W-<lf!· iP-11-r a q:qe.?· B~:ra. 'ÇlUe osi ~$e 
~P1utru:ios ,se habilitem no estpd·o df;l questj'io por çiue!ltãq a en~minhar, 
pelo p.razo .prescripto, no art . rn, a votação de emenda por emenda e ~~p.do 
esta, contiver mais de um artigo por artigo. 



P.!!J·E.so ·'assnn, .Sr. P.re11\efl\lnte, q,ue V. E4. t e''á •P,Or berrr de, attendenqo 
aos :p:recelltos expr.essos dG ·Regimento e a o seu ies;p1rito, deferir Q meu Pe-
di<'!o, no sentido <le a nnunciar o inicio 40 apto da delibe.raÇ}ão, ou seja a.a vq-
r:a.ção, marcando o intersücio irreductivel e improrogavel, de 4~ horaJS, IJ!l-r!I. 
q-µe 9s ::;r s. Deputaàos, ·na, ~ge;ncia dessa prazo, se h .abi!iWm a enca.minha-r 
ai; ~taçpes s_emp.re prooed,idas ;pelo mebhodo tnominal (!e artigo por artigo, 
~11.and~. a s e\nendas ·COnten1h;i,m ma:is >Ç\e :um. 

Eram essas as ,questões de Ol'dem sobre ii.s •quaes eu desejava fall<i.r, 
i!>to ~. sobç:'e a p rimeira, rolbu&te~n;do os f!.rgumentos do meu collega•, f1r . 
.A~vedo L~;t, e :fo.rmul;tndo a segup.da ;que V. Ex . escla r ecel'á de accõrdu 
co:in o seu cr.iterio. (Muito be~~). 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (") (pela orâeni): - Sr. Presidente, a Ca-
rnara assistiu, :ha poucos mi•nu tos, a u ma l('las mais ibellas orações 1H'On.un-
cia,<'!as nesta Casa, e m defesa da R e publica . 

Tiveram, •naturalme nte, os Srs. Deputa.dos, a nitida impressão do iva.-
iioso eSifor c;o 1q1ue vem a mino-.·ia ~:l'arlamentar envidando na d ef.esa do mais . 
alto problema politico que preoccu<pa a ·attenção dos home ns, n esta nora. 

A jmpressão <leixa,da no espirita dos r-epresentantes da Nação pele> 
v e1'bú an1en<te do r epr esentainte do Rio Grande ·do Sul, ·ha de perdurar, e . 
cons1ütuirá, de fiuturo, motivo de orgulho para aquelles q·.ue se aJclh a m ronna-
dos sob a bandeira ida opposição ao Go.verno actuaL .. 

O ~. · ADo)'..PHo BERGAMINI: - l.\{u.ito b,em.. E' = orgulho set· leaderadQ 
por um ho~çm. <Co.mo o Sr . Deputado· !P]il;i,ip Casaa~. 

O Si!. 'LEoP.oLDINO DE IOLJIVll!IRA :' - ... po:r1que o nosso trabal!ho., orientado 
!Pelo preclaro rep.resentante da terra •gaúo'ha, visa exclusiva mente proteger 
a o·bra constitmcional <los esta.distas de 91, contra as arràncadas da ty-
~·annia <;'\Qs l'\if!.S \q ue COfr~Ip.. 

o :SR, ADoLPHO BERGAMINI: - Esta.distais que, em 1·9•25, foram taxrulos 
de i.deo;logos :pel.o PresiÇ!ente {\a ~epublica e pelo· lea.der, Sr. H ercula no de 
F~·eitas. 

O Sn. L EJOPOLDINO 'DE OLIVEIRA : - .S.r. •Presjdente, tenho pa.ra mlm, qt1"' 
:i.o menos ficará a ssigna•lad:a na 11!~to1lia p,ollitica destes dia.s, a f é com que 
nos e.ntregan ws á d ura p·eleja. An~rn"t- Ji\OS -p,atrio.ti1µ110 ~en\iraÇ!o·, que cou.-
stitue a nossa maior força, nesta época em •C(Ue a soçiefüude ·j:>~asiltirra esta . 
prcd',un<liamente a,bala.da pelos actos de despotiswo e trncujencia daiqu e l!ea 
que a infelicida de que <Pesa• sobre o :{31.·11-sil ne&te in&tante, elevou ás pos; -
çõe-s <lo Governo. 

Animados por esses sentimentos de J)atriotismo qi1e nos de~perta !nteo-

( ~}) Não ll'oi revisto !Pelo or:J,dOJJ. 
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resse pela causa que se discute, t emos VIÍncJ!o ta.rn'bem á tribuna da eamara, 
JJedir . á Mesa esclarecimentos ·de questões sobre as q u a,es .a mane ira e a 
:t6i:ma ambi-gua .Ue redacção de var:los dispositivos regimentaes, deixam em 
:noi::so oopirito. 

Ai;;sim é, Sr. Presi<dente, rque V . Ex . , com a sua incontestav~I gentile-
za. tem dado solução a rmumerosas dessas questões, q.ue, nem por sere:i:n 
numerosas, deixam de desp-Elrtai· interess·e pela ünportancia dos assum-ptos 
SU!i>Citados e n elles envolvid<'lS, 

A ultima, levantada pelo liHus.tre r epresentante cwoca, Sr. · Azevedo 
Lima, t:em toda 'j)rocedencia. S . Ex. !fundado :na disposição do paragrapho 
unico do at·t. 4°, da r esolução numero 1-B, externou as suas du'vidi.s q.uan~ 

to á observancia desse mes.mo dispositivo, na collocação da ma.ter ia. em 
orilem do diia ~ 

Essas m.esma.s duvidas me assaltam o es.pirito. E pa:ra qu~ Y. .Ex. 
veja como pl'.'ocedem, tomo a liberdade de reproduz-ir a leitura clessa dis-
.poctção: 

. ;· ; 

Diz oart. 4º: 

"A proposta de t·eform.a const itucional ten'l prefe1·encia sobre . ª\l 

.atsposições dai l.ettra e 1do art. 2'21 do Re·gimento Interno. 

Paragraplho uni.co. Durw:à cinco •horas a sessão em' ouja- ord•~m 

do dia ·figurar ·materia t'elativa á revisão constit ucionà1; · sendo proc 
rogavel e podendo se y otar a proposição princi·pr,,l ou as accessonai; 
·nas prorogações" . 

O Art. ·221 dg Regimento Interno da Camara dispõe o · se.guínte: 

"As !Pl'O']JOSições terão '!lr'(lferencla, para discussã.O e votãçá.u' 
na seguinte ora.em: 

a) prorogação da ~essão · legis!&itiva; 
b) reconhedimento de Dep.utaao; 
e) deoÍaração de gue:rra ;· 
d) tratado de paz; 
e) adiamento da ·sessão leg;islativa. ,;, 'etc. 

Parece-me, Sr. Presidente, •que, dispondo -0 art. 4• da .resolug{rQ n. 1 .B 
que a proposta da reforma cqnstitucionaJ tem ipreil'erencia sobre ·as propo-
siç.õe-s da lettra e do art. z2,1 do Regimento, quer signif:icar qu 0 e·s!ila prefe-
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rencia existe ta.mlbem em relaçã'<i ás prQlJ.)osições con,stl . ..ntes das lettras A, 
B, e e D. 

Nã,o constando da .o·rdeJn do dia nenhuma dessais materias das propoMi· 
ç;ões :a .' .. 1q,ue se ·reforem as cinco po:im·al·ras lettras do art. ·2.211, deveria w re-
forma, ·que sobre el'las tem ·pre!f"erencla, ser collocada ·na primeira parte da 
ordem do dia e <Tião com.o se verifica, ·Ik'l• parte final de nossa sessão. 

Ai; outras consid&"ações deserrvo1'vi-d·as pelo m ·eu eminente collega re-
Jacfonani-se com o pâ ra,grap!ho urrico, ond<e ~em feita a declaração de qu.~ 
ll. <proposição J.:H'i1Wi1}al ou as accessorias ·po:derão ser votadais nas proroga- · 
ções; an<!S no ·prndecto de reforma da CDinstituicão· não conheço proposição 
accessorja, .P<O·rq.ue ·parece-me 1q1ue a proposição é uma só . E si uma só não 
pôde haver p·1•inctpal, ponque a 1prtnlc~pal 1Jresup1põe a secundM·ia. 

Vê V. ·Ex., iSr. Presidente, que as /q uestões kie ordem suscitadas pelo 
rneu eminente coJ!ega de -opp-osição, têm itode. a procedencia e esto·u certo 
d·e que V. lE:X., com. a intelligencia !brilhante de que é possuid-or, dará so-
luçã.o ~ penfejto accôrdo com o Regi-n'l!ento da :Camare.. (M'lbito be1n.; muito 
vem.). 

O Sr. Presidente: - As questões que acabarri de ser suscitadas pelos 
no11res JJepu1tados são antes crit icas .ou suggestões, aliás mtocessantes, a: 
proposito de alguns dispositivos, talvez ·nem sempJ:"e redigi.dos, da resol·ução· 
já app.-o·vada pela Ca,mara, e, <por conseguinte, co:nverttda em leü, estalbeld-
cenil-0 normas para o deba te e votação da vro,posta de r efor.ma constitucional . 

Quer urna, <quer oUJtra dessas q,uestões se rei'ere.m a ass·urnptos que ,; 
Mesa ter5. oppor tunidade de examinrur, ou ·na oirganização da Ordem do Dia, 
depois ide e n cerra.da ai l]}res·ente disoussão, ou q uando ·houver dle submetter 
a votos as p.roposiç:ões, mome nto em lqu e caberá co:ri.sl'derar q.uaes as princi-
JXtf·S, quaes as nec€s·sarias·. 

Nessa occasião - po.drun ficar celt'to.s os Sirs. Deputados - ai Mesa prq-
ceç:.erfi do modo mais com,pativel com a 'fiel execução da lei e co1n a boa 
inarciha dos trahallhos da C'amarai. 

O Sr. Arthur Caetano inicia as suas considerações acerca da reforma 
e, h1terromipido pefa terminação dia. hora,. reserva-se .para com·pJetal-as na 
se~são seguinte dentro do tempo dur&>nte o qual tem alinda de usar· da pa-
lavra . '. 

O Sr. Presidente: - Esgotada a hor a da prorogação, fica adi.ada a 1• 
di.seussão conjuncta . da ;proposta de emendas e das emenC:..'as á (Y_,nstituição. 
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SESSÃO DE 17 DE SIJDTEMBRO 

PRbPOSTA Dl!l l!IMJllNDAS A' CONSTITUIÇÃO FEDERAI> 

Continuação da 1" discussão conjunta da ;proposta <le emffi!da.S e da!! 
(;menda~ á Constituiçii.ó. 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o Sr . Arthur Caetano, que dlspõe 
de 1 hora e 10 minutos pa,ra terminar o seu discurso. 

O Sr. Arthur Caetano: - Sr. Presidente, inicio minhas considerações 
congratulando-me .co1n os comp·anh·efa-os ·da esqueràa .µarlamentar neéta 
Ca.sa, pois, pela reunião de :b.ontem, ~o .Palacio do Cattete, ficou evid.encia-
db que o Governo rlleúai apezar de .dispôr de unia maioria esma.ga.dora nest<:) 
recinto, deante da offensiva daquelles que representam o sentli·mento liberal 
e •;;atti'otico dà Nação brasHeira. 

Sobre essa re~ião, •S•· . Presidente, . realiza-da 'hontein, em que 6 desã1· 
republicano tc:ansmittiu suas ordens a toidos os leaders, no sentMo de serem 
retiradas innumeras emendas, .µara que se facilite a passagem do projecto, 
<Thstruido pela esqueràa 'Parlamentar, li •bo(je reportagem minudosai inserta. 
no Diario da Manhã, jornal que é, ·neste instante, o expoente da -política que 
nos governa.. . 

1 
D ISR. 'LElOPOLDINo DEI OLIVElf RA: - Muito bem. 
O :SR. ARTHUR iCAEll'A-"N"o: -- ... é o ocgão por e:imellencia, em que o 

l!ls-torfador d'outuro ii•á procurar os subsidias pa~a >traçar a psyohologia dest~. 

época . 
O SR. LF.10PoLDINo• DE Or, IVEIR,.: - J"á é o orgão· do Catt-ete. 
O :SR. L'\.RTHUR CAETANO: - E por isso, de p~·eferencia Br . Presidente, fui 

pr.ocuran: nesse orgão ·uma informação •q-ue me satisfiz.esse, com referencia á. 

nsse acontecimento, que mostroµ :hoje a toda a Naçlão ;b.rasileirai cc>mo a om· 
nipotencl!a dos despota.s não vence a .p-ertinacia -das ·victimas. 

A :foi.ba em .questãio assim r esume as declarações do Sr. Arthl.ir _ Be: -
nardes: 

"Ahrindo os traibalbos, o S'-·. Presidente dia Republica. en. 
:brCYes palavras, manifestou o e.mpenho que tinha em v er appr'avi>. · 
da, este fünno, a reforina consti.tucional, raforma reclamada pel~ 

opinião unanlime do pai;;:, mas que, entretanto, a minoria entendia d•; 
.impedir iqu e ena se fiz.<1sse. 

O Sr. .P.resi.dente da Republica 'teria dito ainda que convocãra 
Ol'I -presentes, todos os lead:ers de bancadas, alfim <le trocar idéas 
sobre a mebhor mameira d e contornar as dtfficuldades oppostas lm-
1Patriotka.men:te \â. :re;f()rma peqa corr·ente ,op•posiclanista, qrue niúo 
Unha c>utt·o propos'to •senão .crear emba,raços ao Governo". 
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o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: -- A mino!:'ia ;; que impede.· .. A ·m ino-
ria está de accô<"do com a Nação. A Nação é que impede . 

o Slt . AnTHUR CAETANO: . - Ora, o •St. Presidente {la Republica ... 
o •SR. LEoPoLDINO OE OLIVEURA: - Não conhece mais ninguém e fala el'r1 

r,.ome Ida Naçfüh 
O 1S'R. AR'.l'HUR CAETANO: - ... está ,profundamente engana<lo e mostr< .. -

s\>. mesmo, em uma, amnes'a impl'essionant e. 
A Convenção d'e '8 de Junho, em que ;foi escolhida a candidatura .l0 

S. Ex . ., reunida, se me não ·erngano, n este recinto, .pela sua Me::ia deu . Ct> · 

nh ecimento a.os conven.cionaes do ma:nifesto que, em seguida, seria dirtlgi-
do á Nação, documento esse, que contin1ba as i-d<':as que iria m servir 'fo base 
á platrufo.rma. politica '<io .can&'ldato \que se .proolamava.. 

ml aihi, n essé manifesto, era foita a declaração· categocica de que n5.o se 
,permittia •retoque .na Gonstituiçifo: noÍi me tangere . .. 

·o tSR. LEOPOLOINO DE OLIV'ElIRA: - Depois, veem aqui. os Dep·utados da 
1na.~orla ·dizer q ue nós é que mudamos . O Sr. Presld·e.nte da R epublica é 
que .i:nuda. 

O .SR. ARTHUR !CAETANO: - E·ra em taes termos anti-a·evisio:nista o m·4L-
nifesfo que, :nessa occa&ião, assim qut: se terminoú a sua leitura, se levan -
tou uma das figuJras imm.ortaes do ifedera:i':smo da mirrha teh·a, o saudoso 
P..ap·hael Cabeda, e declarou r4ue 111e :n•ega.va a sua a.ssignatura, sendo ap'oia-
do nesse 'J)ronunciamen•to i)eló Sr. Cin.cinato Bra;ga . D eu -se uma grand·~ 

cc.nunoção no mom~mto e, poucos minutos após, 'Vin·ha á ~·i;buna. o Sr. Raul 
Soares e decl-arava q.ue 0 manifesto dEfxaria de conter uma declaração em 
ilemelhantes ter.mJOs. 

!Agora, o :Sr. Presidente da R epublica diz que é uma l'eforma reclama-
da rela o.pinião unanime do ·paiz. 

E' e:kàcto. Quem S'eria sinceramente .contrado a qu e se reformasse a 
Cart::i, de .214 de F e·vere'ro? Ningue.ni ... 

O .Srt. LÉOPÓLDINÓ DE btlvE'rRA: - ·Si se tratasse de uma reforma, não .:Jq 
uma de.formação . 

O ·SR. ARTHUR CAEJTANO: - .. . muito menos, como já tiv'é ensejo de · de-
clara.ir, os representante<:; do fed'era!lismo do Rio Gt:'ànde do Sul, q:ue teem. 
no pai'.:;;, as res·ponsabilidades maior~s na maté ria, ~onq.ue se alistaram á · 
sombra da ,primeira bandeira de •·eformas que se desdobr ou na Republ1cà. 

1'fas " a opinião una.mime do paiz voitada ·para a reforma." nos termM 
em que a pleiteia o Sr . lPresidente da Repu,blioa é umà mentira revoltan~. 

é uma mentira. historica e ella, desd·e já, merece o nosso 'protesto <la tribuna. 
(A,Poiados da minoria.) 

As palavras do leaàer da bancada paulista, o responsavel .perante a 
Casa 1p·or essas manobras todas de viol'enda e ao mesmo tem.J;l'o a utor i,m,pu-
tado do trabalho .. . 

o 1SR. ADOL:PHO Bll!RGAMINI: - "Autor imputado", V. Ex. diz bem. 
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O SR. ARTHUR C'AJ!l'l'ANO: - ... merece uma transcripgão: 

"O Sr. Herculano de Freitas, com a .pai!avm, mostrou a im'POOsl-
lbilidade em q:u~ se &.C'ha'Va a Camara de votar a reforma, ·Pois a ,mi-
noria, estriJbacTa no iRegimento, oujas disposicões eram Uberalissimas, 
1poderia levar a 01bstrcuccão até o !fim do anno, annullando assim por 
com!J)leto o resultado CLe .tantos esforços ,para !bem servir ao <Paiz." · 

Ohego a me commover deante ida declaração do Sr. Herculano de Frei-
tas! Esses es!i'orços, essas 'Vi1gHias de S . Ex. são 'lThUito ffi.gnas do respeito 
nacional. S. ·E~. devia, mesmo, ter tido grandes vigi.Uas, 1havia de ter pas-
sado noites inteiras preoccupaido icom esse trabalho... '8. Ex. via que, tal- · 
vez fossem os proprtos sentimentos de austiça que impruzessem esses retoques 
na Carta de 24 de Fevereiro . IEsEa justiça, que, ao tempo em que !ol íMi-
nistro, S. !Ex. dizia que não 1podia dormir, devia estar aic:tuan<To no seu 
esp!rito, para .qu:e IS. Ex. viesse á Camara pleitear essa defor mação .consti.: 
tucional. 

O !SR. iLEJOPOLDINo DE OLIVEIRA: - .Quando se discute ruqui a reforma. 
constituciona.I, IS. <Ex . não •costuma estar ,presente. 

O !SR. WmNcESLÃo ESCORAR: - Não se preocou'Pa com ·estas questões, mas 
assiste a corridas de cavallos e outras cousas ma.is . 

1 . 

O ISR. ARTHUR CAETANO: - !Não estlá .presente, e, quando o estivesse, 1aria ' 
a conspiração do silencio, .que lhoj'e a Casa assistio, quando eu denunci.a'Va 
fructos gravissimos, na analyse, que é necessario d'.azer, d'Os candidatos que 
sahiram dessa comedia de 12 de Se·tiembro. 

Nunca Uive desabafo de alina tão sincero corno o .protesto iqlJie ·hoje . lavrei 
aqu L, a respeito <la suCICessão ·~Jresidencial. 

O ISn. LF.oFOLDJNO. DE or.IVEIRA: - Realmente, o prooesso de. escolh<J, ê con-
dernnavel. 

O SR, AzEJVE'.00 LrMA: - Jll'' ant!-democra~ico. 
O iSR. ARTHUR CAET.!'ANO: - INão <podia o facto deixe..r de repu.gna1' ·a-05 · 

meus sentimentos, á min,ha .i1p'Lole Lilberal, ao m eu patriotismo, a. forma. •pOr 

que, desde menino, me interesso ·pelas .cousas p.ub.Jicas. Repugna-me que eu, 
pelo menos, estives·se n a espe~t!l!tiva de r eceb:er como um Messias o homem 
q.ue, 'Pelo seu passaido, foi sempre um dos sobas ma is perigosos q ue têm. 
governad·o um Estado da Feder ação . 

iNestas ioonsideraç!ões f ui aendo o .or.gão que hoje, acredito, mais fiel-
mente traiduz os sentimentos <p a orientação do 1Sr. !Presidente da RepU'lrlica 

o Diario da Manhã. 
o 1SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVJi."IRA: - ·Exaictfum.ente. 
o !SR. 'ARTHUR"ICAEirANO: - -·Pela lettura desse orgão .. ~ 
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'° 1SR. ílil'tt>PEllltnNo •i>Ei ©'hWilti!A : ...:.:.. · ~rg1i'\5 ile im:páhsa ~a;frofüttá.d'b peio ISr. 
Arbhur lBernardes, que parece estar com rVifntli'íde l'ie +e-kU~f iba~s 1/i~'ji-bcl'iis 
c dttl 'Os •F-6ntliillilrEti! ~ 

O SR. ARTHUR CAETANO: - ••• !fiquiei inteirado das emendá'.§ oque ·S'éi-1álih 
rétiirá!das •'é •dttS q1i~ !f~iam'. -<:bfile~d:ás. 

Nãd ~ eficfüitl:a'Vá ifo 'Rltl 'd!! .'.Tiifü!!irb: lquâiltlb ~bi dàllo ã "ilufiliéi'filtâ~ ·b 
'd.rit1 :.rJH>.l~dtd ·dê ·l!&vis'°"'llJO b~fu.scltubdti'líl-. J\'<êssé rt:r~1:1ã.ifio lférl'ó é~bf~b:rlitii'te 
a minfh.a afümção, como politico do Rio Grande 'do •Stll; •á eme'ÍtdÍÍ ·W".íWe's'li?t-
t\i.da kb àrt. ~ ·ii.tue éttt ·i.mtii:. eSi>ecrle dé p1ti'lúfl'gmá •á !für ollS'é~vfülb IJ)'ór 't odos 
cs lEstado!í :dll. [li"éd'êr.a~o: 

'Ô ISR.. Liilbptfilf:&d Iii;J -&r,i-VfüRA: ;__ diicie Sé ilcC'OOim.Oéiou :bem ó sr. ·B'órg{es 
de 111.f eii'eirdé, gr'it,çá.S 'ã cém&esceHálmcÍá é ao espiritô ~ cialissirri'o a'.os iironiô~ 
t8ré~ <lJi tgióf"i!liã . 

'Ô !Sit. ÃÍlT'íi:üli '.fü.arANO: - · Á eíh n8a se lmpun~a, 1p0i.-q:Ue m11 dós m<iti-
;l'ds ·aa r f'cfrhili. er!i. tlifftaí:mo'§ 'esfr'éi'tar '5s i'aç"o's ga, tiniâáide n:ii.clonai. 

P'óis !b'éit\, ~ti. J~HllHi: (ib'iê ir;z àe fü"en~á"ke'M e éÍeéá'.r'â.Ções d:o Sr. ÍPresi~ 
illifü~ dá iR.tlfHnbt·iba 'ihirêt:HL:se e!i'éê ~ioà'o ~ sehúr d~ s. iÊx. 

A unidade do processo era tatnJbem uma medida que se impu:ô.ha. A 
duá.füiaàé d'é íiróCé!isó -ê'óín 'á. i\íJi'.Íâ:tdê l1ó ~lreito !; tini á)Í)~\Ircib __:. %. dizia 
ó Weffii,-vg1 ~:Htisc&'iffiti.fü> 'i?;if'ofi'f~irti: '6 ·i>r'iicii~§o c'ivfi é b ·fü1:eito chfil <Íéve'fn 
m&ver-se coihci Ciuà:s rodfi:s tlehte.da:s e téctprtcainerite engà:tadas n'a ilnksma 
mil,l\lhifi:n: 

·®rii., ·1§1·. 'i>fe'SrailM:é, um I>oHf6 imvbrthnÜ~sifrit>, te és~e 'ficou, des&e i'b~'ó 
a.fastado. 

!No :ttlt. 63, 'ortáé i:'e "e'TiiHnéi:a'Va\Hi 'bs prÍfiblBi6"§ 1vi:?lbs (j lk.'é's ·~é a~.fÍ.aih re-
iér ·ã, iàbtiistt ur~ô ·a1ds .füstaâô·s , Irá ·~sta'.:Va a. -Vicrhi :qbe 'Ctir'eciliih'eti:te ii'.tHnt!-hi. 
â. 'érga1iizaQ'ã,b ·ãlctatSf1reÍ 'Clló ~!ti Giiifi'ae ào 1sü.í . 

Tsoil?é é'sfai pontó, ó iSr. Hevcuiã.i:io de Íi'reitas, mrus que nlnguem, tln~ 
responsabilidades especiaes e definidas. 

J.á ni,o ~ril. o i)ôn.itico qué se ;'bruviã. manifestá:ª~: ér ã. a 1pro'Í:>idade do 
mestre qu.e da Cà:Hieêlrã d a iFãictlidade de Direito de s. iPaú1ó, fez a àná-
1 ..,., ' , . .. • .. -· • • , .... .. •• . ..: • • ,_, . ... , ....... 

lyse iirof'íindá. do art. 6º, da /Oonstituição e a.hi 1provou como o caso d'o iRio 
J'Jf! >.. .1 ~ 

Grande do 1su1 era um ca.so ifóra da Constituição F ederal. E no anti -.projeoto 
~~ í.fii.J;iuiihá\, !iê aetefuünávll Q.iié ti ilfazô âe 'ciürà'Çãô aà~ á.s*én{:iJ!,~:l.15· 'Ílsta-
aB!i~f:; éoniB -ô f1efi8ao '"àbs H~WcttvM g'di\lfu"tinélbré\.í ~ 1\r'e i~bnté~. tlã'o' â&via 
'Ser mafor do que os ·estabelecidos vara a Uniião, para o Congressd iN.á:8~n'á1 
e ·.J;iá'Í"a b tPres'h~'eii't'é da Rerfüb"Íici.: 

Um d os Depiutados tr31o !Rio G rande do ·sul, se ·me não enga nq, o' S°'r · 
M:âciêi .Tuniõr, íei ürffia cíec1araci'ão D.à 'imii;irensa é ã.eiià s'e servire1Il os or-
cã.os do offlcia:iisffi·o do niêü Estãdo, Pãra diz'e1~ <iüé nhs, iío prOgránülià Ji'd 

} ' J • j • . 1 • • 1 ,,) t..' ª ,, 
federalismo, no ,próiràimn1â i'Ünà.ámeíli:ã1 do pártido, tamibem pleitearvamQs o 
:auigmento do periodo presidencial. 
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iE' neoessario, porém, esclarecer: nós , queremos, de facto, um augment<> 
. no per iodo presidencial da R.epu'b>lica. 

O SR. WENCESW.o illJscoBAR: - Aliás, no programma .primitivo, não oonsta-
, va nada disso. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - !Nem -0 Sr. Silveira !Martins em tempo al1gum 
discl.litio -a .questão. INinguem com mais autoridade do que o ne>bre co!1ega 
!Para . prestar seu testemunho, porq·u:;tnto é ~. Ex. o unico mgnatario so-
brev.~v.ente desse. progr~1a . 

· tM:aJS ·é ex0JCto . que no ·programrna de 31 de iMarço figurou a idéa do· 
augmento. O que queriamos era que, se o Presidente da Republica tivesse 
cinco .anno.s de mandato, os P.residentes ~os Estados tambem podiam dispõr 
do mesmo °'.' ;periodo gQIV'ernati:vo. Agora, nenhum Estado poderia exceder. 
E.ste 1é o ponto a que iq.ueriamos clmgar. Os principios constitucionaes da 
·l,f_Ílião é. iq•ue devem ;prevalecer. E o que fi<:ou? :O Presidente da Repubrrica 
tem quatro annos de manfüllto e o Presidente iBorges de Medeiros dispõ~ 
de cinco annos. Aliâs, j~ vem governando o !Rio Grande iha trinta annos., 
Nenhum monarclha da terra, dos que .:vi'Vem •no momento actual, tem .gover7 
nado ;p'Or um .periodo maior rdo .que IS. ·Ex. 
' ' 

. Desta maneira; o que desapparece é justamente a unidade, extinguem-
se ·a,queUes laços de harmonia que a revisão de<Via esta:belecer. Assim, deant~ 
'!lo q ,\!.'e está d"eHo, mi,smo ·com a reforma, qualquer •Estado da União ·pôde 
ter -para o mandato de seu Presidente .um espaço de tempo ·de quatro, seis! 
?ttq º .1l dez annos . Por _isso é .c,1ue o ante-projecto foi acceito com menor hos-
tilidade do que o projecto definitivo. 

O SR .. LooroLDINo DE OLIVljlIRA: - Houve a modillf!caçã:o .do ante-projecto-
por !ntewenção do 'Sr. B:orges de Medeiros. Iss'O stgnifica que :os [>romotores 
da reforma não estão attendendo ás. exigencias nacionaes, ao interesse pru-
blko1 mas .sim ás conveniencia;s -partidarias do,s l!"eguletes dos Estados. (Mui-
to ' bem.) 

0 SR. ARTHUR CAETANO: ~- Perfeitamente. Como disse aqui, em seu ex~ 
traordinarlo discursç, . o !Sr. Pllinio Casado, a revisão se juntou á successã·q 
presid~ncial, e :SS. ·EEx. começaram a transigir, cada um no seu campo 
de acção. 

Quando se trata de poUtioagem, ah! sim é que ·0 iSr. Arffllur Bernardes 
é autoridade! Digo-o sinceram!ente: em materia de :politicagem ninguem. 
excede a S. Ex • .... 

O SR. LmOPOLDINO DE ÜL!Vj'ID?A: ~ Multo ibem. IE' verdade. E' 'O maior· 
polittq.ue!ro já vroduzid10 no CB;rasil. -

O rSR. ARTHUR :CAETANO: ~- Declaro-o .com _toda sinceridade: acho que 
S .. •E~. _lé quas! 'll:ll1 producto de genlo! . Quem_ tem_.º .poder :de s~r de u~~ ., 

·J?:Or se-'l.lleio. acanhado, sendo dotado j:le -cultÍl·ra rud!m~ntar, ·para .se !mvor 
,t, ·'. ' . . .. , ..... . 

m e'lha ntes .processos? 
o SR. WE>NCElSLÁO ESCOBAR: - :E' :que ·o ambi{m·te é fraco. 



759 -

O SR. LEJOPoIJDr/-0 DEI OLIVEIRA: - E' <X>m a menta lidade de V1çosa que 
S. Ex. governa as oham:adas furças politice.s. 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Assim, Sr. Presidente, da apresentação do 
ante-projecto a.o momento em que ·chegaimos, vem.os que, com a retirada 
das emendas, óá se vae mutilando tudo quante> se pretendia d'azer. 

O SR. WENCESW.o Es-CJOBAR: - Jâ. é uma victoria ·da opposiçâo! (Apoia-
àos.) 

O SR. .Ã.RTHUR CAETANo: - E' uma victoria da oppos!ção e, a.o mesmo 
tempo, a iprova completa da falta de sinceridade, da ausencia d<e ,Patriotis-
m.o daqmiI:es que se batem pela reforma! 

O 'SR. LEoPOLDINO DEI OLIVEIRA: - Ella.' foi proposta por .uma questão de 
capricho. 

O 'SR. ARTHUR CAETANO: - 'Foi obra do Sr. !F\r€S!dente da !Republica, e 
S€i enceI'rasse principios ipeios q.uaes ·s. Ex. se !batesse sincera, leal e hones-
.tamente, ~·ámruis S. iEx. d·everia trans·!gir! Errado mesmo, S. Ex. deveria 
defendel-a integralmente e não mutilai-a, fazer cõrtes que apenas r epresen-
tam um golpe de força, o que colloca S. Ex. em situaçãio difficil, de f6rma 
a não ter nunca a absolvição da Historia! 

o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - E' o proposito de combater a op.posiçã,o! 
E esses sentimentos não dev-iam estar na alma. dos :homens que governam 
o ·paiz! 

O :SR. ARTHUR CAETANO: - iPor isso, /Sr. !Presidente, ·com toda a since-
ridade, collooo-me em posição radical de combate, quasi •que sem ~Lmites , 

ãquelles que· concorrem para a triste situação e.ctual de minha patria! 
Os <:andidart:os saJhidos da !Convenção de 12 de . !Setembro merecem de 

min<ha .parte a m esma condtemnação que voto ao Sr . .A.rt!hur Bernardes, por-
que elles são productos do mesmo ambiente e era ;preciso :que uma grande 
transformação se operasse ipara que esses homens, que traz·em ess6!l vf.cios, 
que vêm com toda essa bagagem fornnidavel de erros e ue crimes, pudessem 
se rehabilitar perante a Nação! (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Leopoldina de Oliveira (*) (pela ordem): - Sr. Presidente, apre-
sen1tâ.mos á Mesa alguns requerimentos pedindo votação rpor pal'teS das 
emendas .. que constituem o iprojecto de reforma constitucional. 

Como V. Ex. sabe, .Sr. IP·residente, o projecto ê 'llm todo, não ,pôde ser 
alterado ·para ser illminuido, mas pôde a sua votação ser ·desdobra,da, e é 
exactamente o que a minoria rp·leitea, :quando ofd'.erece os l'eq.uerimentos ª . 
que fiz al'lu~ão. 

Mas, necessito, •para meu •comipleto esclarecimento e rpara boa orlenta·-· 
ção de minba conducta, .que V. Ex. me dê .uma explicação sobre a. :questão 
q.ue vou suscitar. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O '.§ 7°' do airt, 172 do rRég1ment'o da êamára dos Deputa.aos dispõe 0 se• 
-;uinte: 

"1Serão 6Scrii)tog, stideitos a apoiainento e discussão, s6 :poderãp 
ser vot!ados eom ai presença dê 107 a:Jepufadbs, no mínimo, os requre-

. rimel'rto~ éol1r'e: 
a, b, e e 

. d') rro'tação 1:Pôl" pa:tte!l ", etc. 

O SR. AD()LPHO Bl!lRGAM1N1: - iE' a ihy,pot,bese. 
O SR. LEOPOLDINO !DE OLIVEIRA: - [)e accôrdo com esse dis,po·siti:vo citada,. 

os requerimentos de vota.~.ãn (l)Or ipa.rte:;i, is.ta é, aq:uelles coona, os que aipre-
sentâin).os â Mesa, estão suiieito13 á dis.cussã9, de a<XJôi;d-0 eom o· diS:r;>0sID 
no art. 273: 

"Os reque11imento13 sutieit0s ê;, ruscussão s(ií deverã:o· S'er dltm~"' 

anentados verbalmente, dep0is de !fonnulàd-0sl e envfaxil:{)'s• a, \Mesa." 

iN'ós; oo mirrórla, 1st. !P'res1'dent'e, óBservã:m.ós o estatuldo no referido 
art. 273. 

O art. ~05 do mesmo IReg!mer).to, estaibe!ece: 

''Nenhum ;Deputa~o, eia1v.o o autor, poder;§. il'a1lat: mais de uma 
rvez e ipor m~s ·de meia ;~ora sobre os requer1mentos sujeitos á dia• 
cussão." 

<»n<l1ue-se, dos te:m10s do art. ~o-s, qµe ~uaJq.uer :Deputa.do podera fa;l1a.r 
durante o espaço ~e. ~ia. lllar,a, • · 

-O SR. AZElVEDO LIMA: - DeSde que não seja o autor, que ·Poderâ. faJlfar 
!Pôr ~Is• tempo. 

O .SR. Loowi,nr.No IlE OLIVJil'InA: - ••• sobre os requerimentps pedindo a. 
irotaç:ão IJ>Or partes. iMas o proprio d!ispos!tivo do art. ~05 abre uma excepção 
q:uainto aq prazo, relativairnente ao aJUotor do req·uerlimento, porq:ue, este ipo-· 
derá :f;alla.r p;Qr miJ.i.s temipo; e ní,io ha no Regjmento uma. dispos1çái0 q.ue 
determ.!ne o prazo exacto dentro dp qtiai1 ~derâ. o autor desse r.eq,uerimento. 
iilscut!J-o. Enti-etam.to ·G ·pa:11agra.pho 'UilicQ do Elrt. 307 dispõe~ 
! ,.. 

"1Sobre .qualquer outra anateria en;i discussão, não i'egulacfu: ti.tis 
e.rtigos anteriores, cada D~putaido poderá fallar uma vez 'Iror u1rrra; 
hora." 
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O !SR. AZEVlµOO L;tMA: - !E' es:>a a . ·diflposjç;ã<Y qu_e ® 'V"e ser àipplliica& aos 
autores do requeri~ntçi. 

O Sa. LooPOLorNo DE QL1v~: - Sendii> 9 ·Regimei;i>t-o 0misso ·em. !l'ela-
ção ao tempo durante o qual pôde 9 autor d!e um requerimento disf}utii-o, 
]>eRSo 'q'ue não· ha duvida quanto á ap;plkação do ,pe,ragrl!Jp:ho unico do arti-
go '3'0'1: do contrario, . !ficaria o •Deputado, a11tor de requerimento,. sem saJber 
durante quanto tem·po poderá debater o assUIIllpto a iq,ue se refere esse 
meSTn0 reqruoerimento. 

Os reqrue.rimentos apresentFi-P.9s na. ,çonfçrm·ià~de· do• ·~ 70 ~ a!lt. 2'72, da 
Regimento estão sujeitos á discussão. Não ha. dwvi<la. quanto a isso. Pode-
mo•s, então, . ~i,méjaµiental-os todos <'lillantos. os ªll*'~!fn~ps, ·caàa um p.or 
sua ve,.:. 

1Mas, como somos os autores dessi:is reqUJfilrLmientos,. 11ão e1>1iamos· ·s1J'Jeit0s 
ao ·prazo exigµo Çte meia hora do art. ·305, e si'!ll, j.u}.g.0 eu, ao ,Pl'aZ!> de uma 
hora,, de accôrdo cpm o ~ar~gra{P-ho unfoo do a:rt. 307, que aci;iioo de cit'.l.r 
parçi. o conhecimento da Gamara. 

~es.tas condiçü.,s, Sr. Pl'P.sidente, en·éaito qU'e \ "' . E ix: • .ttos dl:i:l!A um 
eselarecime.11to, qe rn·aneirçi. q)l€ SEja observado, risOI'~srumente. o dllspr:s!tivo 
feg\melltal. 

Le.vantan<lo a questão de ordem, dec'1aro .q.ue .confio na decisão de V. Ex., 
$r •. •Presidente, p<.lrque estou ·o.erto de que, es;tiix:ito libei;al,. lnca,paz, de golpes 
dE?. :('0irççi. e de i.nt.er.nre:taçgi;is çonv.enien:tes a int~resses. su,baltemios,. Ji!Hen-
derá á nossa reclamaçãQ e aos. nossos req1<erirmentos,. <J.•Ue co.nsu.~l?aim, R~o 

r,:(J á 1bôa ordem dos nossos trabalhos, •como ainda â ex~gel".cias do bem 
publico .. 

~ós, Sr .. !Presidente,, ~tamos di.s.cutind0• assumipto de aq.ta releva;:nc!Q. .....-
ne+n· er.a ,f!i:e.ciso. ''!l'lW, eu me refer.lss.e, :m,a;is, so,b esse as;pectQ, ao pr.0-Jec~~ · de 
reforma constitucional - mas, velo que se t:em ipassad,o., pelo ci;ue se ver,J,fi-Oa 
a to.do o ínstante. a !'?'ente ~~ se arreceia das arbitrariedades, das violencta~ 
qu;e =·~e'\ll lnopinada~ente, de toda a ~rte. 

V , ~J!i. a.qii;~a·. dE\ .a:;isist,\r. a , esse dplor.osp eSJ?e©talcuki., qual o de, ser.e1,n 
ehiµn~s; ~o '.J?e.il.;wj9. Q,o, Ga;ttel;e, ·os- leaders d.as· a,iiver.sas banca4as, pa,i:ai. S0.b 
ai: . • p11essiio9• de Ui!Il~ ~*jgeµcl;'I, .àe 1€lJ;leife d0 !Ecx:ecu:tivo,, v·oltarem. ai.trás; r,e.UJ:ainÕP 
. as s~as, eJ:X\enàa:s 1 · ~µella:;i· emendas ique c0,nsU1bstancla"Vam as. i;uas id,éas, 
os seus principi-os, o seu m•odo de vêr e encarar ass.umv.to. dessa, ml!Jgnituole, 
dessa1 imPol'tarwl.a ,. quall º' da refqri;mt c.enstltuclonal. 

Quero ·crer, S.r. iPres.idente, que -os Deputad0s· bim::s!leH:os, ai.ndàc rlã.o eibe-
g,anami a essa c~i7ill3Ji.µo d'e ·sulmlissã,o, que· ê, .S:r •. Pres.iàente ..,,... pei:;ittta,.se-me 
-d1ze1;.o; ~ ª ' nrani1fesro;r;;ã.0 ' ·maix4lrni de·· qtm :peste '.J)liliz, os. assurn1t>.tos, de ~\to 
'\'.alor, que dizem de perto com a pro.pria organização PPili.tica ~e. Biash, <'OM 
011 maiores Interesses, que devem ser as nossas cogitações, sãq poslos sol) 
s vontade de uns e a oblediencia de out:ir0s •. 
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O Sr. Presidente da Repuplica guarda a mentalidade de Viçosa. A re-
forma constitucional não é um traba1ho sincero de S. •Ex., mas um pro-
posito de ihostHidade a seus adverse.rios políticos. 

Se o iprojecto contém emendas absolutamente necessarias para que se 
realize a obra de engrande-Oimento da pa:tria, como se comiprehende que ella 
seja m'lltiJada, como pr~tendem os senihores que nos governam? 

. 
Ou podem ser r etirada:;: essas ernenda.s, 0 ellas não eram então necessa-

rias e a obra inicial era um att-entado á !Constituição .•. 
O SR. AooLPHo J3ERGA:l1:INI: - íMuito bem. 
O iSR. LooPDLDINO DEJ OLIVEIRA: - ..• o.u essas emendas são a:bsolutamente 

necessa.rias e não se comprehende sejam retiradas do .projecto. 
Mas retiradas como? !Por uma resolução do vroprio Poder ·Legislativo? 

Da Camara qu-e deveria iniciar a reforma? 
Não! Por uma exigencia do ·Presidente Arthur Bernardes . 
O ISR. ADOLPHO BERGAMINI: - Que deu uma notinha aos Deputados, em 

pa;pel do Estado-Maior da. Presidcncia, indicando quaes as ern.endas que o 
Congresso deveria a.pprovar. 

o >SR. LEOPOLDINO DEI OLIVEIRA: - Nestas condições, !Sr. 1Presidente, é 
natural que a minoriei, cada :vez mais decidida, ipor.que é composta de Depu-
tados q ue não se arreceiam dos go-Ipes de ~orça dos homens que governam, 
venha para a luta diS;posta a 'J)0lejaJ-a bem, até que saia v~ctoriosa do .oampo 

1 • da luta ou se abata sob os goll>fls de força d" despotismo que envergonha a 
nacionalidade brasileira. (M1,ito bem; muito bem.) 

O Sr. Azevedo Lima (•) (pela orclem) : - Sr. Presidente, melhor, em 
verdade, não poderia ser expost\t a questão de ordem, concernente aos tra-
mites dos relquerimentos de voi\tção por partes, do q:ue :fez o nobre Depu-
tado 1por !Minas Geraes. 

Effectirvaimente, se condu.ga1.1mos os disp'Jsitivos dos artigos 305, 307 e 
o § 7º, do art. 1272, do iR.egimento Interno, não !haverá como negar aos auto-
res de taes requerimentos e, bem assim, a quaesquer outros Deputados, o 
direito de intervirem no debate, uma vez quie prescreve o regimento ,prazo 
á discussão, desde meia !hora, para os que não são autores dos requerimentos, 
até uma ,hora, para a;quelles que o Regimento considera autores, isto é, para 
os signatari-0s dos m·esmos . 

Para nós, constitue essa .questão d9 ord:em problema de relevancia tal, 
que é impossível disfarçal-o. 

Sabe-se que ;hontem, pe!a manlhã., e,m tertwlia amistosa, se reuniram, 
segundo me iruformam, no corpo da guarda do Palaicio do Cattete, os corre-
!igionarios" do G~erno. 

(*) )<ão foi revisto pelo orador. 
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O .SR. 'MOREIRA DA iRoCHA: - Começo, dizendo a V. -Ex . que não é verda-
·Não houve reunião na sala da. .g.uarda. O informante de V. Ex. menti.o. 
O rSR. ADoLPHO BERGAMINI: - Foi em uma sala qualquer. Isso não altera. 
O 'SR . .AzElVEDO LIMA: - Foi rproximo á sala do corpo da Guarda.. 
O \SR. MOREIRA DA lRooHA: - !Não sei onde é esta sal"1;. 
O SR. LmOPOLDINo DEl OLIVElIRA: - Foi so:b a presidencia do Sr. J\..rthur 

Bernardes. Isso é bastante. 

O SR. AzElVEDo LIMA: - Nã o foi ta.lvez no :Salão de iDespac'hos? 
o .SR. -MOREIRA DA R OCHA: - J'á não é Sa la da Gua rda. 
O .SR. A.zmVElDo LIMA: - l'vLas ,perto della , .porque, em caso de perturbaçã o 

.da ordem, interViQ'ia a espada do general! \Santa :Cruz, para chamar os recai• 
citrantes á obediencia . .. 

O .SR. l.imoPoI.DINo DE OLIVEIRA: - Perfeita mente. A espada do general 
Santa Cruz a!lli es tava ... 

O SR. lY1oRmIRA DA ROCHA: ~ Não apoiado. VV . EEx. .querem f azer u ma. 
d:i.juria aos se us colleg a s. 

O !SR. LlilOPOLDINo Dm ·OLIVEIRA: - N ão ha injm'ia. · 1 

O SR. MOREIRA DA RoOHA: - ITnjuria que diminue a VV. EEx., tambem. 
o 19R. ADOLPHO BERGA.MINI: ~ A nós, nã-0. 
O SR. L EOPOLDINO DE OLIVEIRA : - Quero signi.fica r que se faz a r eforma 

s ob o re.gimen da força . 
O ·SR. 1\10REIRA DA ROCHA: - Si eu acreditasse que a Ca mara era com-

posta de gente dessa ordem, não faria ·pa rte ·della. 
O SR . . ADOLPHo BERGAMINI: - Pôde ter pessoas dessa ordem combatiõas 

1Jor pessoas de outc·a o:'úem . 
o SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Que é ambiente de força aquelle em 

que se opera a reforma, é incontestavel. 
O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Não ha duvida a:1'guma, nen'l é poss!ve'~ 

dissimular isto. Apresentam-se emenda s á Constituiçã.o e mediante aceno 
do Presidente da Republica , retiram-se essas emendas! Pensa r-se-lha que 
os Deputados :p ossam ser verdi deiros "fantocihes" e " ·marionettes", mane-
jados com um cor del ! 

o SR, LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - o Sr. il\/[oreira da iR.Ocha não· ·))Óde con~ 
t estar ,q1ue a maioria está no proposi!o de dar aPoio incondicional ao Go-
v erno. 

o SR. MOREIRA DA P.-oCHA: - 'Si V. Ex. diz que ella está nesse p.roposito, 
direi que a m inoria está no de :fazer opposição system11.tica ao mesmo Go-
' 'erno . 

o SR. Aoor,PHO BERGAMINI: - yão 
·deixar passar essa reifoI'ma, que não é 
-Oa Repu'J:jlica.. 

apoiado; está no proposito de não. 
da maioria, mas sim do Pt·esidente'' . . .. 

" 
0 1SR. MOREIRA DA ROCHA: E' uma questã o de ponto de 'Vista . 



0, rSR. LEQ<:O.LDIND DEl qL~!IA: - -'.!'- m~no_i;:,ia d~~qde. UIJl P.3,tllim.O.niO, ines• 
lim<t,Vel da m1çii.o. ÇH~ ofll.tros, a_11artes.) 

0 SR. AzEIVEDo-.IiDMA: - O facto ê 1que se discutiam no· í!undo dos salões , 
do Galitete os meios e processos que deviam ser a;p·plicados· 1)6.ra cercear •~ 

liberdade de discuseyão, em torno da veforma constitucional-. 

Nn instante em que, se percebia o estrêPito ~s ordJl:qs iajliti1;1~\l.s exp,i.-
didas aos soldados da guarda, emquanto batiann esses botas Ide tacão alto 
nas lageas frias do .palacio, procurava-se, na penumbra do salão, na seml-
obscuridade que vae sempre envo·Jvendo todos os actos dentro dos quaes se 
perpetua o attentado maximo contra a dignida:de nacional, p-rocurava-se urdir 
rrova tentativa; para to·l·her, coagir, reduzir o :direito regimental que á mi'-
noria assiste de impedir transite até o seu turno final a proposta de revisão, 
que attenta contra as tradições, contra o brio, contra a honra, contra t udo 
o 1qiÍJ.e o Brasil de mais ca;ro possue no patrimonio de sua 1historia Hberall. 
°{M'Ui-to bern, da rrllinor.ia). 

·E, ao que parece, chegou-se a wrna conclusão que <i:]:>E?Hª de toqos a<i 
'iiõas normas p~rl~~entares-_ 

A revisão constitucional, ·~~1 ~ev,e ~e_n!Jse. nos s~lões do •<!!attete, que 
so~eu a primeira discussão alhi, acaJba de ser,, neflses Il).esmos salões, emen-
dada, porque já se deliberou .que irão se·r retiradas do Ç\eb,.ate, sem embargo 
çi:e, s,ubf?,qi:pta~. por mfLj S de umt cen~e.na; d~- mem'bms \}esta Casa . .. 

O SR. iADoLPHo ·BElRGA,l'IUl'U: -- 11J2, ·fazendo, Q.Ue ·hoje o leaàer da maiorl<1-
fo.wie, \\e. ba,.nca% ero bii,n7ada,, c.omo. em um.a "anis~a ·pedida''. so1icitar a 
a.equiescencia para a retirada das assignaturas . 

C> SR. AzliNEIDo L.rMA: - ••• quarenta e tantas emendas, frutos da larga. 
gestação de um anno, resultantes do apoio incondicional da Commissão dos 
21, submettidas a debate nesta Çasa, conlhecidas de todo o paiz. 

Pa~ec_e, :Sr._ PresidE?n.te, á priirieira vista ~ue o efd'ei.~o d.a di~ç:u,ssão, aq_ut 
travada i;>od,er~. ter ~uscita~o 1:1~ CqI)-Scienci_a çl\)s ~e.c,on.s,ti tit_in,te:s, ~ conv~n.~

encia de alfastar, desde já, da propria votação, certa,. so.mma de emendas 
.que o:lifendem mais flaigrantemE?IJ.te o nosso Uberalj.s~o constitucional. Mas, 
nã~_. ,Ést~s -1'ica~~- . Â_s- ~~e~ vã.o ~er r,eti_rnd~s, ip~E\bi,tam.~-~~i: r~_tiradas,. I\ºr:-
q,ue muitos dos autores de~las ne\Il siquer se encontram mais no nosso I?,a,i..z •. 
eII)._ ~-~~nd,~ ~ue e~.!ão de ~la~~~ e~tran,%,e~~as .... 

0 1 $,R. .<\I>pi;.P!jP. Jjllf.lj.~I;NI: -::-: E:· e~ct,o. 
o SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Não podem ser retiradas. 
0 1 :SR1. Í}Zpt'lF-°iº LIM;\; --: . . . e o,utr,os estl\a. 11-0 fifJ?'l~ propo_)lito de. não. 

~r. !!:~t-9r,ifapp..o1 wrlJ.i :qµe. ª!t :r;e,ttr~m -:. ~o, 'jqs~~m(\nte as i:1;moçuas, as in-
offensivas, ~ anodynas. 

O .s_~.· ~ºf:~HR ~~~I.N:I;; 9u, as m~pos1 p~i-~osa,s. 
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O SR. AzEvEIDo LIMA: - E as:oim. se p11ocede, Sr. Presicl,ente, I?ªra que 
· tenl\.am .!iacil transito, passag€iill i:ap~dll- as qµe, ofifendem a Ei,Obe~·anlll, dos 
Estadü,!l . çla. União, ll.S que. c.!).rce,iam a iniil'l.P.endencia do J)ldl<)!i~:r;io ... 

o SR. WENCESL.fo ®sco,BAR: -::-:o .Annu~lam·. 

O SR. Az!'i~'? LI!lli: - • . • a,i;;, que ameaç;i.L\1, com tod~ o Pe(lp i.l.a. su-
pre~acia. ~9. ~~eçutivo, com a ve.r.dadeira tyrannia constituciqnal, a liber-
dade do. p_oY.(>: d,a miW!a, tefr11i._ (Jlf..~ito bem) '. 

:_EJfitfrS yã~. :çic<J;r, d,e~o/ª~Jidamente vão, ficar. 
O SR. AqoLPHo iS~!]AMn:-:1: - E g,~ . o,utr[l.s, i<lU,e reti:1;a,n;i. hoJe, vão Sb«' 

1'.'·§f11'<!\l:1u;iÇ\as1 \ll11 s1<gunda Ç!iscus5ão, depçiis de refundidas, remodeladas., agei-
l_a,d!l-~· ~ai3• p,a~·a esj;ai;;. h!). de ihave::i: uma discussão especial. ~· da Consti-
~qii;ãçi, \l c1o. l}e?"imez,!t\). . 

9, l?lil· A>;ElVl(.llp Lil\<IA: - Nús, <!ª mim;>ria, ~er.effi:OS, pelo menos., a conso-
Ia;çãçi, s~:;itlffi:O.ij!, Pll,lo m(:l~Os~. o cpnteçirto n;i,oraJ de ·que a nossa acç;kt~ parla-
mentar, a arrastar-se já por cerca de quinze dias, algum et;feito :p.~oql,lziu • ._. 

o SR. ADOLPHO BEIRGAMINI: - E .ha de produzir outros, pOTque não es-
1.' ·Í' . 1 -

moreceremos. 
o, S~ ~~o L1M.A: - ..• na debilidade invencível e irremediavel do 

G,P..>;~~n,~. 
iEst.e ohegoi: aifinall a, reconthecer que tem de transigi:r, um momento que 

seja, para conse~uir vencei; a nossa opposição ... 
O SR . .A.DoLPHO BERGAMINI: - E não vencerá, apezar disso. 
O SR. AZEWEIDo LIMA: - A pr~meira eta;pa do nosso triumplh9 e;;;tâ al-

cançada; a segunda e a final - .posso declarai-o . a V. Ex. - nós ·a c.9.n-
quis~~reffi:.OS pela razão, pelo direito, pela justiça. (M"Uito bem.) . M~, i;vue-

1:'.en:os lfazel-o, serenamente, dentro do Regimento, c0m, a assiste.Acia, imim,·;;r 
ci~~ de V. Ex., sob a presldencia do inter>prnte da lei intezma e · da· BoJ,dci,a 
da. casa. (1Yf1!:_itO bem; muito bem.) 

Jy.I~u J,lpn.·i;i;i.d9 comJ?an'heir~ de minoria, o brHhant~ orador q·ue repre-
senta nesta Casa o sentimento liberal do grande e glorioso l]Jstad·o- de Minas 
Geraes'. o sr. LeoPo'ld~no de Oliveira, .. 

VozEJs: - apoiado, muito bem, 
o SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVl!lIRA: - Bondade de V. ],'x. 
O SR: AzEJVEDo LIMA: - ••. acail3a, neste momento, ·de pôt;, c.~1 ih!teN1, 

gencia insuperavel; a questão, deante <lo. espkita esclauici<lo.. de W. ID,.'t. 

Para nós ê de magna im·portancia a: solução '<'!Ue Y,. Ex. ir.ár dar. ao caso. 
Qs req'l.lerJmentos q.ue !).o.abamos., de suhipe.tter á, ap,;11e.cia~9 ~ ~~fl. da 

Camara tr.azem em seu ·bojo . a . sal'Vaçiúp" dos,1 'li>.rio§. e. d,~ di~.Il;i,àa~~ , ãa ç;u,Itin.rt 
brasileira. 

Mediante. elles quer.emoS< p~lP11gar, ni;>.si><l.E!J ~ol'lgUl,iJ, , ret[Mõal,l;Ç\)li f);,91 ip~ 

mo passo:. a; pass@.getlli. do~ mp;Jilsµo_~.ng<>i, 

.{]) . SR< I.l!lo.B0LDINo DE Oll\Y~Ri\-= . .,.-: 1)ljem no!\. .qµer.em dej.,Xlj'1j· trapfl.!fil~·, 
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O SR. AzEVElDO LIMA: - Não queremos dissimular os nossos processos 
de acção parlamentar. Confessamos os nossos propositos e não jiisfarçamos 
os nossos intuitos. O -que queremos, o que deseja mos, o a que aspiramos, 
é protelar a marcha da reforma constitucional. 

o 'SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - E' impçdir à sua passagem. 
O SR. AizElVEDO LIMA: - E' impedir, se possível, a sua passagem. 
o SR. WENC!lJSLÁO ESCOBAR: - Em nome da fü.gni:dade do Brasil. 

O SR. AzEvEoo LIMA: - ... em nome dos princípios liberaes, na desa;fron-
ta da nossa cultura e de nossa historia política. (Muito bem.) 

T eremos ensejo - as opportunidades irão ifazéndo paripassu surgir este 
ensejo - de crear, de multiplicar, de levar ao infinito o numero de recursos 
regimentaes, .q,ue grande numero de membros da tM:esa não conhecem, mas 
aos quaes estamos avesados, tamanho é o treinamento da opposição que 
nos obriga a conhecer a lettra e o espírito do Regimento da Camara dos 
'Srs. Deputados. 

Esse é um ·dos meios, confessamos, ao nosso alcance, para consecução 
de nossos desejos. 

A' solercia, ás manobras, á insidia de qu!em quer que avoque a si a 
direcção dos traballhos da votação das emendas á reforma da Constituição, 
o.ppomos a ndssa lança em riste, na estaca da, na Jiça, em de<fes<i, dos prin-
cípios que estão consagTados no '!)acto de 24 de fevereiro. 

. 1 . 

Não pense, portanto, a maioria parlamentar, representada na pessoa do 
leader de São Paulo, que a convite -do Oheife do Executivo, Chamou a si-- a 
ingloria tareifa de reta11har, <fie mutilar os preceitos constitucionaes, que dará 
conta de seu recado, satiSfíi.ze:rrdo os mal so:fifridos appetites do Sr. Pre~i

dente da Repub'lica com o JJequerer, dentro em ibreve, ind'.ringindo a verdade, 
porque nü-0 o fat'á, com annuencia de varlos Deputados, a retirada de C('rto 
numero de emendas ·que já receberam, inclusive da ·parte de S. Ex. mesmo 
-0 aPQio unanime dâ presid~ncia e dos demais. membros da Commissão dos 
Vinte e Um. 

Não passará sem embarfo desses subtenfugios e estratagemas, a reforme. 
constitucional!. 

Um dos processos do q-µal lançaremos mão, é este consubstanciado ahl 
nos 130 requerimentos de votação .por partes, a·presentados por mim e por 
meus companheiros de minpria ·parll.amenta'r. 

:Note V. Ex. que nã.o t~mos ingenuidade nem demasiada simplici·dade de 
espirito, para acreditar que esses reiquerimentos, que alhi ·estão, não hajam 
sido lavrados de conformidap.e com os termos explícitos do Regimento . Nós 
os .redigimos inspirados na\! escassas franquias e na rara libera,lidade do 
estatuto interno da Camara1 que sempre nos asP'hyxia e garroteia a liber~ 

dade, Irias alhi, a titulo d!e exce1.Jção, nos 'Permitte uma ibrécha através da 
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qual faremos sortidas para defender até o ultimo, até o Çlerradeiro momen!;o, 
os princípios cardeaes dentro dos quaes se organizou o regímen republica.no. 

Era o q ue tinha de dizer. (Muito be'l'I•; muito bem.) 
Vem ã Mesa e são successivamente lidos 131 requerimentos dos Sr.s. 

Azevedo Lima, Adolp!ho Ber·gamini e outros. 

O Sr. Presidente: - Os nobres Deputados enviaram á Mesa 55 r equeri-
mentos propondo a votação por partes, de diversas das emendas apresenta-
das á Constituiçã o, e &9 requerimentos solicitando 1que as emendas sejam. 
redigidas de modo diverso da maneira pot· que se aCham, allegando rqflle a 
redn.cçi:i.o deve obedecer a prescripções regimentaes. 

Reconheço - nem poderia ·deixar de reconhecer - o direito dos nobres 
Deputados, de apresentarem, como apresentaram. taes requerimentos. 

Vou appEfüar, entretanto, pa.ra a propria consciencia de SS. EExs., a.fim 
de que ponderem que, si se in'vertessem as posições, e qualquer de SS. ElExs. 
occupasse meu lugar, se veria compellido, pelo dever que assiste á presi-
dencia da Camara, de assegurae aos seus trabailhos a necessaria regular -
daide; se veria, repito, compelliÇo a não considerar esses requerimentos como 
no caso de serem su,bmettidos á decisão da Casa. 

SS. EExs. mesmos declararam .que os requerimentos se destinam a 
promover a votação, por pat'tes, de determinadas emendas, ou a mandar 
que determinadas emendas sofií'ram uma nova :redacção. 

Ora, a Caimara votar por partes uma emenda á ponstituição equivale 11 

sub-emendal-a; e, si é a propria Constituiçifo, segundo d'oi interpretado peil~ 

Camara, que exige a assignatura de 6(1 Deputaidos para apresentação de 
emendas, nunca. poderá ser admissível que licito fos•se, a qualquer dos Srs. 
Deputados, alterar, por um requerimento, o texto da emenda proposta. 

Accresce que, quando a interpretação que estou dando não fosse em 
absoluto ,procedente, ha o art. 12 da reso1lução, que a Camara ap.p.rovou, es-· 
tabelecendo normas paira o debate e approvação da proposta de reiforma, o 
qual assim dispõe: "Appro'vada a proposta, será pela Mesa enviada ao Se-
nado, independente de redacção final. " 

Ora Srs. Deputados, si não ha redacção finai!; si não ha nenhuma a D-
toridade competente pat·a redi.gir,, quem é que fará a redacção dos dispositivos 
votados, ora por pairtes, ora alterados na sua redacçlto iniciai) 

A Mesa, portanto, se reduziria á impossfüilidade, de facto, de levar 
por diante a elaboração da p.roposta de reforma constitucional. 

Claro é, por conseguinte - podem crer os nobres Deputados que o djgo 
com absoluta sinceridade - que a :Mesa se vê iruhi'bida . (l.e submetter á v o-
tação da Comara os r equerimentos .que ]he foram enviados, no uso de um 
seu direito, .pelos nobres Deputados: porque, si a Mesa -0 fizesse, seria inepta, 
pois a maioria da Camara, para castigo da Mesa, poderia approvar um e.e 
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taes re~11erimentos, e a n-tesa, repito, se encol}traria na impossibilidade ma-
tJ:Jr.ial pe 1eviµ- por deante, segundo as normas constitucionaes, a elaboração 
da reforma. 

q SR • .ADoLPHo !BERGAMINI; - Se V. Ex. reconhece que é um direito 
nosso ... 

O ·SR. PRESIDENTE: - Como ê l'econ!hecido aos cidadãos o direito de re-
querei:. Vou concluir minha exppsiç~o . 

.Assim quanto aos requerimentos que I'>I"E>Jp5em a V'Ota~ão por partes e 
quanto aos requerimentos que propõem modificações na redaoção. 

Restam ainda sete r.equerdmentos que solicitam a auc.'ien-::-ia da Com-
missãc. de Constituição e Justiça sobre alguns das filspositivos. 

E' certo que, sobre taes reC!!µerimeníos, não se Ip.anifestaram, nas ques-
tões de ordem suscitadas, os nobres peputados . 

.Tá, porém, fl.Ue estou pr,oferindo. o despacho da lfesa, em i!'elação ao 
· assum:p.1;o, apx:oveite o ensejo paua declarar, iguatbmente a im'POSsi•bHidade em 
que me vejo de consid'evar taes requerimentos como na .ca~e de serem le-
vados á decisão· da Casa. 

A resolução da Camaira, estrubelecendo normas para o debate e· v.otai'i)ão 
da proposta de reforma constituciona,l, prescreve, no seu art. 4°: - "A 
prnpnsta de· refiorma eenstH:·ucional tem ].)referencia s\!)bre as proposições da 
letra e do art. 2.21 do R~mento." 

Este artigo 221 ài:?:: -· i• As proposições terão ppeferenc!a, paira a dis-
cussão e votação, na seguinte oràem: - a) ·:i;>rorogaçãe da sessão legisla-
tiva; b) reconheeimente -de Deputades; o) deelairação de guenra; d) tna:tado 
de pa~; e) aàiamento da \!essão ·legirslativa." 

Por conseguint~, pelo Regimento approvado, para o debate e v0ta1:ão 
da reforma, esta tem preferencia sobre o proprio adiamento da sessão le-
gislativa, só ·não a tendo iijObre a prorogação da sessãQ ~egisla:tiva, sehi:e o 
reconhecimento de Deputado, sobre a declaração de guerra e· soar~ os trata-
dos de paz. 

·O artigo 310 do Regimento diz: - "Os projedos de prorogação e adia-
mento das sessões do Congresso Nacional, os votados e de materias con-
sideradas de natureza urgente, não admittirão adiamento de discussãio." 

Ora, um req·uerimentp em que se pede que dete I'Jlllnada m ateria vã a 
o-gtra Comi;niE?são para estupal-a, importa, reailmente, no adiamento da dis-
cussão dessa materia, e se os projectos considerados de natureza urgente -
e entre os .considerados de~sa natureza o [Regimento incluiu o de proposta 
dé reforma constitucional - .- "não admit'fürão adiamento de discussão", a 
Mesa não põde stibmetter â. deHl'.>eração da Casa rum requerimento que, 
sqlicltan~o audiencla de iCo!j~mlssao outra sobre a proposta, r epre!!enta, na 
pratica, de facto, o adiamento do debate. 



Resolvenão a questão de ordem, prevaleço-me da opportunidade para,, 
resolver em conjunto o caso dos requerimentos, famentando tenha sido 
obrigado a fazei-o de modo contrario ao que propõem os ·nobres Deputaüos, 
em ouj o it}a,tfit:Ftisind aci-edito e .caja sinee't'Made' d~' intenções, e:fubéita con-
trariaS' fl. füáio'tià d'a Cmnàta, não menbS patríotica'S; só tenhc motivos para 
respeitar. (Muito bem; #tuíto õe'in:.) 

R~QÚ'ERIM.ENTO'S N'Íd ÂC9J>ITbS, A QUE' SE RElFERIU O 

SR. PRESIDENTE 

(Propoi;;ta de emendas á Constit'llição) 

Requeremos que, nos termos <lo art. 272, •§ 7°, do Regimento Interno, 
seja ouvida a (fommissão de rc 'oiistitü!ção e Justiça sobre a emenda n. 4 
do projecto de proposta de reforma da Constituição . 

. <:fmla Cl-a.s Sessões;. 17· d'e Setemil;ruo âe 1925 . - Adolpho Berga1nim:!. -
ArtMtr Oaetano. - ' W. E ·sco·bar. - Ãzeveào LVm.a. - Henmique Dod.sworth. 

N. 2 

Requeremos que, nos termos do art . 272, § '/º, do Regimento Interno, 
seja ouvida a Commissão de Constituição e Justiça sobre a emenda n. 64 
do projecto de p.roposta de reforma da Constituição. 

1Salâ.o dais• s ·essões, 117• de Setembucr de 1:925. - .A!dolpho Berga'71lli.ni •. -
Arthwr Caetano. - W. ElirobWi;. - Azevedo' :&ima. - He1iriq,ue Dods.worth. 

N. 3 

Requeremo!:' que, nos termos d(; alr.t. 272, § '/º, do Regimento Interno, 
seja ouvida a l:ommissão de Constituição e Justiça sobre a emenda n. 74 
d'o projlfofo de prb'posta.' d~ · ref0'rmlát ds! G::onétLtu1'ÇâJo . 

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 19i5. - Adolpho B ergamdni. 
.A'.rtMtr' Caetano. - W. Éscobctr. - Á.zevedô Lima. - Henrique .Dotlk'111orth. 
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N. 4 

Requeremos que, nos termos do art. 272, •§ 'lº, do Regimento Interno, 
:Seja ouvi<la a Commissão de Constitu'ção e Justiça sobre a emenda n. 1 
da projecto de proposta de reforma da Constituição. 

>Sala das !Sessões, 17 de Setembro de 1925. - .Adolpho Bergamini. -
.A-rthwr Caetano. - W. Escovar. - Azevedo· .IMna. - Henrique Doàsworth . . 

N. 5 

Requeremos •que, nos termos do art. 272, .§ 'lº, do Regimento Inter.no, 
seja ouvida a Commissão de Constituiç.ão e Justiça sobre a emenda n. 2 
do projecto de proposta de reforma da Constituição. 

•Sala das 1Sessões, 17 de Setembro de 1925. - .Adolpho Bergaminf. -
.A.rt h1c.r Caetano. - W. Escovar. - .Azevedo Lima. - Henrique .Dru1<1worth. 

N. 6 

Requeremos •que, nos termos do art. 272, .§ 7°, do Regimento Interno, 
.seja ouvida a Comnrissão: de Constituição e Justiça sobre a emenda n. 3 
do projecto de proposta ·ile reforma da Constituição. 

:sala das 1Sessões, 17 de Setembro de 1925. - Adolpho .Bergamíní. -
A.rthur Caetano. - W. liJscovar. - .Azevedo Lima. - Henrique Doàsioorth. 

N. 7 

Requeremos que, nos termos do art . 2-72, •§ 7º, do Regimento Interno 
seja ouvida a Commissão <le Constituição e Justiça sobre a emenda n. 75 
do projecto de p.roposta ~e reforma da Constituição. 

·Sala das .Sessões, 17 de Setembro de 1925. - .Adolpho Bergaminf. -
A'l'th'ljr Caetano. - W. Jilscovar. - Azevedo Lima. - Henrique Doàsworth. 

N. 8 

Requeremos, que a ein.enda n. 1, s eja votada por p"artes - a primeira, 
atê a palavra "nacional" e a segunda, até o fim. 

Sala das Sessões, 17 de 8etembro de 1925. - Azevedo Lima. - Baptista 
Lu:mrdo. - Leopoldina dfi Oliveira. - .Adolpho Bergaminí. - Plinio Casado. 
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'Requeremos ·que a emenda n. 2, seja votada por partes - a primeira, 
.ruté a palav-ra "estaduaes", a segunda, até "federal", a terceira, até "pro• 
vocação", a quarta, até "delles" a quinta até o f im, 

.1 
Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1925. - Azevedo Lima. - Baptista 

Luzardo. - Leopold,ino de Oiiveira. - Adol19ho Bergamini. - Plinio Casado. 

N. JO 

'Requeremo,s que a emenda n. ,3, seja votada 1:>or •partes - a primeira , até 
"federaes", a segunda, até o fim, 

, Sala das ;Sessões, 17 de Setembro de 1925. - Azevedo Lima. - Baptista 
Luzardo. - Leopol<Uno de Oliveira. - Adolpho Bergamini. - Plinio Casado. 

N. 11 

Requeremos que a emenda n. 4 :seja redigi-O.a de aic.cordo 'Com as expres-
sas e:rigencias do aT-t. 8°, §§ 3°, 4° e 7° da resol•uçãio n. 1 'B, de 1924. 

!Sala das Sessões, 17 de 'Setembro de 1925. - Azevedo Lima. - Baptista 
Liizardo . - Leopoldina de Oliveira. - Adolpho · Bergaminl. - Plinio Casado. 

N. 12 

Requeremos que a emenda n. 5.seja votada por partes - a primeira até 
"transportarem", a segunda, o fim . 

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1925. - Azevedo· Linia. - Baptista 
Lul'i:ardo. - Leopoldina de Oliveira. - Adolpho Bergamini. - Plinio Casado. 

N. 13 

Requeremos que a emenda n. 6 seja vortada por partes - a primeira, até 
"q11aesquer outros"; a segunda, até "sobre ~ renda"; a terceira, até o fim 
do artigo; a quarta, até o fim do paragr.;tp~o • 

• Sala das .Sessões, 17 ç.e Setembro .de 1.925. ~ '.f..zevedo Lima. -;-- Baptista 
Luzardo ~ - .L eopoldina de Oliv.e'ira. , - Adolpho Bergamfni. - Plínio Casado. 

:,, 



N. 14 

Rê(lue'remos qúe a êmêhêÍa 'rl. 7; sejà. v8tàt1'11 v·ai: rraites -'-- á J;tflfülm'a, at.é 
"'C'apitàÍ F"'éi'teraih; a 'segufí<'ili, a~ '" dé§i'glta'ç1id"'; à 'tercêira, afé t.àiJerfuiã'. º; 
·a quarta, até "extraordhiari~:rr%í:itê'"; 'i!t .quinta, ttiê b ·il'.1m. 

:$âia das ·Sessões, 17 íie SetElitil:lro 'dé ·1925. -"-- 1!.zeiveélll Tii#ta. =- Bíi}Jtista 
Luza.Yàr5. -'- Leopôziii1io ·Jé blivei1".i. - A:clàlflhl:i Bf!ruliniini. = l5ílnto 6asitito. 

iN. IJ.5 

ltequêTérií.o's «11.fé •á ·emél1dâ -Ih 9, :!ieja ivotadá :1nrr .partes - a pi;imeira, atê 
"Secretarias"; a segunda, até "lei"; a te11clli:ra1 'à.tê "o n'11m'ero"; a quarta, 
até o fim. 

SàJá i'la:s ·sm;sÕe~, '.f'l 'd'e '[~e'temfuo de 1·925. -'-'- ~zeveào Li'm!a. -- :Bwpiv:sfo 
Luzardo. - Leopolà!ino de Oliveira. - Adolpho Bergamini. - PUnio. Casado. 

N. 16 

Requ'êilêmos que a ·em'émila n,, 1'0 seja v;o,tada :por rpartes - a primeira, até 
·" .brasileiros"; a segunda, at~ o fim. 

'IS'àla: d!iS SessõeS, 1'7 de S~tembro de 19.25. - Azevedo Linia. -: Baptis_ta 
Luzardo. - Leopoldina àe Oliveira. - Aàolpho Bergamini. - Plinio Casado. 

N. 17 

Requeremos que a einên'4á n. ii i!~:ra lt/dtltlià 'pbr p'artes ·'''. •á: 'iJff'lheira, 
com a exclusão <das ipa1avras "iter mais d~ <iez a1iifüs â.e ·.ci·da<fãó ··bf'âlsfiléii'd"; 
a segunda, iconst-iJtuida por essas <palavras. 

li 
Sala das Sessões, 17 de s'etêtiii:iro de i'9~5. = .it~é-l!Hió Ei?lí!i. =- !Éíii~lsta 

.Luzarão. - Leopolãino àe Q;1veira. - Aàolpho Bergamini . . - Plinfo Casado. 

N. !li 

Requeremos que se redija a emenda n.. i:2 "cté 11:·cc~rá.o cc\Hl ·as ·l)ft'ienb'l:as 
Cl.o § 7º do art. 8° da resolução ii. i B, àii i~2'4. 

Sala das Sessõês, i7 de Setembrô de 'Ni5. :._ À.zM:eclô Lim"a; :.:..:.... 'iíliPtista 
1.uzardo. - LeopoÚÜno ae Oliv~-rá. - Aíiolp'7ió Bergiimiríi . ..:....: Fti?iio t"d!S'cHfo. 
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N. 19 

ReqUf>remos •que a emenda 12 seja votada pCJr partes -·- a primeira, até 
" pui lei"; a segunda, até ·'habitantes "; a terceir<L, alé o :Um. 

Su.la das Sessões. 17 de Setembro de Ja25. - Azeved<> Lima. - Baptista 
Luzardo. - Leopoldinó de oaveira. - Adolpho Bergá:mini. - Plinio Casado. 

N. ·20 

Requeremos que se redija a emenda n. 13 de acrôrdo com a!>, exigencias 
do art. 8°, paragraphos 3°, 4° é 7º, da resoluçãÓ n. 1 B, de Í924. 

Sala das Sessões, 17 de Setembro de rn25. - Azevedo 1Ama. - Baptista 
Luzardo. - Leopoldina de Oli'l:eira. - A<lolpho Bergamini. - Plin'io Casado. 

N. 21 

Requeremos que a emenda n. 14 seja votada por partes - a primeira, 
até "lmposlos"; a segunda. u.té "mar"; a terceira, até "Executivo"; a 
quarta, até "Legislativo"; a quinta, até o fim. 

·sala das Sessões, 17 de Se,teml ;ro de 1925 , - Azevedo Lima. - Baptista 
Luzardo. Leovoldif'.1J de Oliveira. - Adolpho Bergaritini. - Plinio Casado. 

N. 22 

Requeremos que a emt>nda n. 1.5. seja votada por partes - a primeira, 
até "Heceita"; a segunda, atê "Despeza"; a terceira, até "fi-.1anceiro", a 
quarta, atê o fim. 

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1925. - Azevedo Lima. - Ba.ptista 
Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. - Adolpho Bergamini. - Plínio Casado. 

N. 23 

Requeremos que a emenG·(l. n. 16, seja votada por partes - a primeira, 
.até "interior"; a segunda, até "publ!co"; a terceira' até o fim. 

Sala dàs Sessões, 17 de ~etembro de 1925. - Azevedo Lima, - Baptist·a 
l,uzardo. - I.co_poldino de Oliveira. - Adolpho ~ergamini. - Plinfo Casado. 
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N. 24 

Requeremos que emend'l. n. l G, seja redigida de accôrdo com u disposto. 
no art. 8º, paragrapho 7º. ,"!:!. resolução n. 1 B, de 1924. 

Snl,a das Sessões, 17 de Setembro de 1925. - Azeveclo Lima. - Baptfaftl' 
.Luzardo. - Leopoldino de üliveira. - Adolvho Beruamini. - Plinlo Casadc.. 

N. 25 

Requeremos que a em!!n•?a n. 15, seja redigida de accôrdo com o disposto. 
no art. 8º, paragr~pho 7º, da resolução n. 1 B, de 1924. 

Sala das ·sessões, 17 de !:;etembro de .1925. - Azevedo Lima. - Bavtista· 
Lu;;:anlo. - Leo1ioldino de Olive:ra. - Adol1iho Beroamini. - Plinio Casado. 

N. 26 

Requeremos que a emenda n. 11, seja redigida de accôrdo com o. disposto 
no art. 8º, paragrapho 7°, da resolução n. 1 B, de 1924. 

. 1 

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1925. - Azevedo Lima. - Baptista 
L1tza1·do. - Leopoldino de Olive:ra. - Adol1iho Beroamini. - Plínio Casado. 

N. 27 

Requeremos que a emenaa, 10. seja redigida de accôrdo com o disposto · 
no art. Sº, paragrapho 7°, da ~·esoluç;ão n. 1 B, de 1924. 

Sala das Sessões, 17 de Se-tembro .de 1925 . - Azevedo Lima. - Baptfsta · 
Luzardo. - Leovoldino de Olivf1!ra. - Adolvho Beroaminl. - Pllnio Ca11ado. 

N. 28 

Requeremos que· a emenda n. 9. seja recligidtt de accôrdo com o disposto . 
no art. Sº, paragrapho 7°, da 11esoluçào n. 1 B, de 1924. 

Sala das Ses~õc>s. 17 de Setembro de 1925. - AzPreclo Lima. - Bnptfgta· 
.l!.tt:wrdo. - Leopoldina de Ollt't,l'.ra. - Adolvho Beroamini. - Plinio Casado • . 
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N. 29 

Requeremos que a em9nda n. 8, seja r edigida de accOrdo com o d'.sposto 
no art. Sº, paragrapho 7°, da resolução n. 1 B, de 1924. 

Sala das Sessões, 17 de l'etembro de lü25. - Azc1:cdo Lima. - Baptlsta 
Luzcrdo. - Leopoldina de Oliveira. - Aclolvho Bergarnlni. - Plinio Casaclo. 

N. 30 

Requeremos que a emenda n. 7, seja redigida de accôrdo com o disposto 
no art. Sº, paragrupho 7°, da resolução n. 1 B, de 1924. 

Sala rlas Sessões, 17 de Setembro ele 1925. - Aze'Oeclo Lima. - Baptlsta 
· Lm:ardo. - Leopoldina de 0/-i'Oei ra. - Adolpho Berga?nin·i. - 'Plinio Casad'ó, 

N. 31 

Requeremos que a em3nda n. 5, se.ia redig'da de accôrdo com o rJisposto 
no art. 8°, .varagrapho 7º, da resoluçi'io n. 1 B, de l!l24. 

~nla das Sessões, 17 de ~elembro ele Ja25. - Azcvc<lo Lima. - Bnptista 
Luza.r<lo. - Leopoldina de Ulit'rira. - Adolpho llcrgamini. - Plinio Casado. 

N. 32 

R equeremos que a emenda n. 3, se.ia red'gida de accôrdo com o art. 8º, 
paragrnpho 7°, da resolução n. 1 B, de 1924. 

S:1lu das Sessões, 17 de <;'etembro de B~5. - .1zevcdo Lima. - Ba.ptlsta 
Luzardo . - Leopoldina de Olil:eira. - Adolpho Bcrpnntini. - l'linio Cascido. 

N. 33 

RN111c>rc>mos que n emc!lda n. 2. S()ja recligida de accõrdo com o art. 8°, 
parngrnpho 7º, da resoluçiio n 1 B, de 1924. 

Snla dns 8es~õPs, 17 de ~etembro de 192~. - Àztl1;N1o Lima. - Raptlst<J 
Luzardo. - Leovoldino de Oli'l:cira. - Atlolvho Bergaminf. - Plínio Casado. 

N. 34 

TIP.queremos que a em~nr1a n. 1, sejfL rec1igidn de accôrdo com o nrt. 8~ 

paragrnpho. i", da reso!u.;õ.o n. 1 n, de la24. 

S:ila ilns SPs~õc>s, 17 rl e FPti>mhro ele J.n5. - Azr7.·eno Lima. - B117Jtfsta 
Lu:wrdo. - Leovoldino de Oliveira. - Aclolpho Bcrgaminf. - Plinio C<isado 
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?f. 35 

Requeremos que a emenda n. 17, seja redigida de accôrdo éom o art. 8", 
.paragra.1.>11c 7•, da resolução n. 1 B, de 1924. 

iSala das Sessões, 17 de Setembro de 1925. - Azevedo Lima. - Baptlsta 
Luzardo, - Leopoldino de Oliveira. - Adolpho Bergarl'Vini. - Plínio Casado. 
Lima. - Ba.ptfata Luzardo. - Leopoldino de Oliveira. - Adolpho Beruamm&. 
- Plínio Casado. 

N. 36 

Requeremos que a emenda n. 17 seja votada por partes. - a prlmeirn 
atê "Estado", a segunda até o fim. - A.zevedo Lima. - Batpista Luzardo. 
- Leopoldino de Oliveira. - Adolpho Bergamini. - Plínio Casado. 

N. 37 

Requeremos que a emenda n. 13 seja redigida de accordo com o ari;, 8, 
§ 7º da reso lução n. 1 B, de 1924, antes de ser submettid<t. a discus~ão. -
.Azevedo Lima. - Bavtista Luzardo. - LeopolcLino de Oliveira. ~ Ado1:pli.O· 
Br..1·[J111nin.,, - l'linio Casado. 

N . 38 

Requ eremo.'! a votação, por partes da emenda n. 18- a primeira parta 
at§ "ma:- ·', a segu~<h u:?. o fiiµ. - Azevedo Lit>:n. -- Baptts+J L ·u«inlo. 

Lo::opuldino de Oliveira. - Adolpho Bergamini. - Plínio Casado. 

N. 39 

Requeremos que se redija a emenda n. 19, antes de lniclaéla a discussão, 
d~ accorclo com as expressas exigencias do art . 8° §§ 3°, 4° e 7°, da reso-
L:.:;ão n. 1 B , de 102'1, da Camqra dos Deputados. - Azevedo !Ama. - Bll-
ptista Litzarc1o. - Leopoldina 1ie Oliveira. - .Adolvho Bergamini. - Plínto 
Casado. 

N. 40 
•\ i . j' 

Requeremos que se redija a emenda n. 20 de accordo com as exigencias' 
do art. 8°, § 7°, da resolução n, 1 B, de 1U24. da Camara dos Deputados. -
Azevedo Lima. - Bavtista Luzai·do. - Leopoldino de Oliveira. - Adolpho 
BertJamini. - Plínio Casado. 
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N. 41 

Requeremos que se red'ja a emenda n. 21 rle accord0 com fül exi_gencias 
d~l art. 8°, § 7°, da resolução n. 1 B, de 1924, da Camara dos Deputados . ......, 
10zevedo Lima. - lJaptista · Luzardo. - Leopoldina de Oli·veira. - Adolp1t:J 
Bcrgamini. - Plínio Casado. 

N. 4l! 

Requeremos que a emenda n. 21, seja votada 'POr partes - a prlinelrà 
atê "federaes"; a segunda até o f im. - Azeredo Lim.a. - Baptista Luzard6. 
Leopoldina de Olive~ra. - Adolpho Be1·gcimini. - Pl-into Casado. 

N. 43 

Requeremos que a emenda n. 22, seja reãljlda de accordo com o art. s•. 
§. 7n, da resol uçã.o n. 1 B, de 1924. - Azevecf.o Lhna. - Baptlsta Luzardo. 

- Leopold·ino de Oliveira. - Adolpho Eergamini. - PHnio Casaclo. 

N. 44 

i:Requeremos á Camara que a emenda n-. 23, seja reaijida ne ac·cord0 com 
o art. s•, § 7•, da resolução n . 1 13, de 1924. - A.zevedo Lima. - Bapttst~ 

Lu..o:ardo. - Leopoldina de Oliveii;a. - Adolpho Berocpnini. - Pli?tio Casado. 

N. 45 

Requeremos a Camara a votação por partes da emenda n. 23 - a pri. 
meira, atê "Districto Federal"; a segund::i. até 0 fim. - Azevedo L!ma. -
Baptista L11zardo. - Leopold·ino de Olit>eira. - Adólpho Bergaminl. - Plinfo 
Ousado. 

N. 46 

Requeremos á ('amara a redacção da emenda n. 24 conforme o precei-
tuado no art. 8° § 7", da resolução n. 1 B, de 1d24. - Azevedo Lima. -
Baptista Luzardo. - Leópold·ino de Oliv&ira. - Adolpho Berga1nini. - P!ini6 
Casado. 

~· 47 

Requeremos a votaç;i,'io por partes da erncnaa n. 24 - q. pr.imelra, atê 
"secunaar!o"; a segunda até o fim .. - Aze1:edo Lirna. - Baptista Luzardq. 
- Leopoldina de Oliveira. - Adolpho Bero(fmin!. - Plinio Casado. 
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N. 48 

RP.l! '.Hemc-s á CM'< ara seja a emencla n; 25, red!jida. ele acC'ndo co:n o pre-
ceituado no art. 8", § 7'', d.l :•sol uc;ão n. 1 B, de 1:J '4. - "t• r··•l'J Li ma, 
- Ba.11tistci Luzardo. Leopoldina de Olivci''a. - Adolziho Bcroarnini. 
l'lii.-io Casado. 

N. 49 

RequE'remos a yotac;fio da emencla n. 25, por- partes - a primeira, atê 
~~Jkenc;as"; a segunda, até "aposentadorias"; a terceira, até "reformas'• ; 
a quarta, até o fim. - Azevedo Lima .. - BaJJlista L1izardo. - LcotJ.,Hin~ 

de (Jliveira. - Adu/1iho Beroamini. - l'linio Casado. 

~ . 50 

Requeremos seja redigida regimentalnlE'nle, conforme o disposto no nl"· 
tlgo 8°, § iº, da resoluc;üo da Camara n. 1 B, de 1U~4. a emenda 11. 26 ~ 

- Aze·vedo Lima. - lJaptista Luzardo. - Leo1ioldino de Olivcil'a. 
ÃJlolpho Beroaininl. - Piinio Casado. 

N. 61 

Requeremos a votação por 1/artes da emC'nda n. 2G - a. primeira parta 
até "terriLor!o"; a segunda, at~ o fim. - Azevedo Lima. - Baptisl.u I.11. · 
~a/'do. - Leopoldi110 de Oliveira;. - Adolpho Beryaminl. - Plinio CasaU.r. 

N. 52 

Requeremos seja redij!da a emencla n. 27, regimentalmente, de accordo 
com o t1.rt. 8°, parag. 7°, <la r~soluc;ão n. 1 B, de 1Q24, dei;ta Camara. -
.11.zevcclo Lima. - BaJ)tisla Luzqrdo. - Lco[loldino de Olii;ctra. - Ado/pho 
Bi;roamíni. - Plinio Casado. 

N. 53 

Requeremos a Yotac;ão por partes da emenda n. 27; a primeira parte, 
11tl!: "(a1·t. 6º, n. 2)"'; a segunda até "urt. 6". n. 3); a terceira atê o fim , 
Azevedo Lim.a. - lJaplista Luzardo. - Leopoldí110 de Oliveira. - A.aol;phu 
JJcroaminl. - Pl-in/o Casado. 

N. 64 

Requeremos seja redigida i,~ emencla n. 28, nos expressos tE.'rmos do 
art. 8°, ~ 7°, da resoluc;ão n. 1 B, de 1924. - . .Azevedo Lima. - Baptistr.; 
1,uzarclo. - Leopolclino de Olii;e/ra. - Adolpho Beroamlnl. - Plinlo Casado. 
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N. 5J~ 

Requeremos a votação da emenda n. 28 em duas par.te - a primeira. 
at~ "sitio"; a :.eguncla, até o fim. - Aze-i:cdo Lima. - Ba.ptista Luzarà:; , 

Leovolàino de Oliveira. ·- Adolvho BCrgamini. - Plinio Casad6, 

N. 56 

'.RequerE'mos seja recligltla a emenda n. 29 nos cxtrlctos precelto!i do ar-
tlgCl 8º, § 7°, da resolução da Camara n. 1 13, de 1924. ~ A.zcvedo Lima. - -
Bavtista Lw:ardo. - Leopoldina de Oliveira. - Aàolpho Beruamint. - Plinlr, 
·Casado. 

N. 67 

Requeremos a yotação da emend:1. n. 29 em partes - a primeira. atê 
"'instituições de ensino"; a segunda. "mediante accordo com os Estados"; a 
terceira, "podendo auxlllar", ate o fim. - .l\zevedo Lima. - Baptista Lu-
zardo. - Lco1Jolcli110 de Oliveira. - Adoiphc, Beroamini. - Plinio Casado'. 

N. 58 

Requeremos seja a emenda n. 30, redigida de acocrdo com o Hegl-
mE.'rlto, no art. 8°, § iº, da resolução n. 1 ll, de 1924. - Azevedo Lima. 
JJ:lptista Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. - Adolpho Bergaminl. -
Pl/nio Casado. 

N. 59 

Requeremos que a emenda n. 30 seja votada em partes - a primeira, 
'itté "creados"; a seguncln, até "Receita"; a i·erceira, até o fim. - Azevedo 
Lima. - Baptlsta Lm:a1'do. - Levoldino de Oliveira. - Adolpho Ber-
,yam.ini. - Plinio Casado. 

N. 60 

Requeremos que a emenda 31 tenha a r<idacr;ão prevista no art. 8, § 7°, 
da resolução da Camara n. 1 Il, de 1924. - A~evedo Lima. - Bapthta Lu-
zardo. - Leovoldino de Oliveira. - .Adolpho Berua·mini. - P!inio Casado. 

N. 61 

Requeremos a votação por partes da emenda n. 31 - a primeira parte, 
"o§ 2º"; a segunda a lettra "a"; a tcrce!ra, a lettra ".b". - · Azevqdo Lima. 
Bavtista J,uza.rdo. - Leopoldina de Oliveira. - .Adolvho Beroamtnio. _;_ 
Plinio Casados 
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N. 62 

Requeremos que a emendà n. 32 seja. redigida nos termos exigidos 
;pçlo art. 8°, § 7º, da resolução da Camara n. 1 B, de 192'1. - Azc·ved~ 

L.ima. - Baptista .Uuzardo. - Leopo!clino de Oliveira. - Adolpho Beryái-

mini. - Plinio Casado. 

N. 63 

Requeremos a redacção da emenda n. 33, nos termos do art. 8°, § 7°, da 
redacção n. 1 n, de 1924. - Azevedo Lima. - Bciptista Luzardo. - Leovoz ... 
dhto de Oliveira. - Adolpho Bcrgamini. - Plinio Casado. 

N. 64 

RE'queremos a votação da .emenda n. 33 por partes - a primeira, ate 
"o votará"; a segunda atê "parcialmente"; a terceira, atê o fim. - Azeve• 
{}.u Lima. - Bavtista Luzardo. - Leopoldina da Olive·ira. - Adolpho Bct-
gamint. - I'linio Casado. 

N. 65 

1 Requeremos que se vot e por partes a emenda n. 34 - a primE'lra, até 
"legislativa"; a segunda, at\~ o fim. - .Azevedo 1,ima. - Baptista Lu-
zardo. - Leopoldina de Olivfira. - Adolvho Bergamtni. ~ Plinio Casado. 

N. 66 

:flequremos seja dada á (".!Ilenda n. 35 a. redacção exigida P!llo art. 8°, 
7", da resolução da CamariJ. dos Deputados n. 1 B, de 1924. - Azevedo 

Lima. - Ba.ptista Luzardo. ·- Lr;:ovoldino de Oliveira. - .tidolpho Berua· 
m i ni. - Plinio Casado. 

N. ,67 

Requeremos a votação da emenda 35 po:- partes - a primeira, atê "Im-
pedimento; a segunda atê "ou, falta"; a terceira atê o fim. -Azevedo Lima. 
- · Bavtista Luzardo. - Leo1ioldino de Oliveira. - Adolpho Bergamtnt. -
Plinio Casado, · 

N. 68 

R equeremos seja redigida a emenda n. 36 de accorao com o art. 8°, § 7" 
âa resolução n. 1 B, de 1924. - Azevedo Lima. - Baptista Luzardo. 
'Leopoldina de 'oliveira. - Aflolpho Bcr17':Lmini . - Plinin Casado, 
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N. 69 

Requeremos a votação da emenda n. 3G, em partes - a primeira, atê· 
''impedimentos"; a segunda, "ou na falta"; a terceira até o fim. - Az.e-
'l:Cdo Lima. - Baptista Luzardo. - Leopoldina de Olive·lra. - AdolphO·· 
Bergamini. - Plínio Casado. 

N. 70 

Requeremos a redacção da emenda n. 37, conforme o art. 8°, § 7°, éL"I. 
resolução n, 1 B, de 1024 . 

.Azevedo Lima. - Baptista Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. - .Adol-
1;ho Berga1nini. - Plínio Casado. 

N. 71 

Requeremos 'seja a emenda n. 39, redigida de accôrdo com 0 art. s•. 
§ 7°, da resolução n. 1 B, de 1924 . 

.Azc1,edo Lima. - Baptista Luzar:do. - Leopoldina de Oliveira. - Adoi .. 
1)ho Bero.amini. - Plinio Casado. 

N. 72 

Requereni0s a votação da emenda n. 38, por partes a primeira, at~ 

"eleição", a segunda até o fim. 
Azevedo Lima. - Baptista Luzar:do. - Leopoldina de Oliveira. - Adol-

pho Bergamini. - Plínio Casado. 

N. 73 

Requeremos seja a emenda n. 30 redigida conforme o art. 8º, 
l'esolução n. 1 B, de 1924, da Camara . 

7°, da· 

.Azevedo Lima. - Baptista Luzar:do. - Leopoldina de Oliveira. - .Adol· 
r;ho Bergamini. - Plínio Casado. 

N. 74 

Requeremos seja votada a emenda n. 39 por partes - a ,primeira, com. 
a exclusão das palavras "para o periodo presidencial immediato"; a segun-
da, consti tu ida por essas palavras . 

.Azevedo Lima. - Baptista i:;uzardo. - Leopoldina de Oliveira. - .Adot-
vho Bergamini. - Plínio Casado. 
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N.. 75 

Requeremos seja a emenda n. 40, ·redigida de accôrdo com a resoluçã.v 
·n. 1 f!· de ln2'1, art. 8°, § 7°. 

Azev<:do Li11m. - Ba11tistci Luzardo. - Leovoldino de Oliveira. - Adol-
~ho lJeruamini. - Plínio Casado. 

N. 76 

Requeremos a votação por partes da emenda 40 - a primeira parte ate 
""Vice-Presidente"; a sc,gunda atê "Presidente"; a terceira atê o fim. 

Azei:ctlo Li-ma. - Bavtista Luzardo. - LeopuZdino de Oliveira. - AdoZ-
j!ho Beroamini. - l'linio Casado. 

N. 7't 

. Requeremos se dê á emenda n. 41 a relação exigida pela. r1;solução 
'.l'.l· 1 n, de 1924, no art. 8°, § 7°. 

Azevedo Lima. - Baptista Luzardo. ·- Leopoldina de Oliveira. - Adoi~ 
.f!ho Beryamini. - Plínio Casado. 

N. 78 

Requeremos a votação por :partes, da emenda n. 41 - a 1prirneira ate> 
·~•circumscripções"; a segunda, atê o fim. 

Aze·vedo Lima. - Bcrptistµ Luzardo. 
1JhO Bervamini. - Plinio Casqdo. 

Leo1ioldino de Oliveira. - Ado!-

N • . 79 

Requeremos a redacção d~~ emenda n. 42'., e,m termos do art. 8°, 
resolução n. 1 n, de 1n.i. 

i 
7°, da. 

Aze1=eclo Lima. - Bavt.istp. Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. - AdCi\-
_filto Beruamini. - l'Zinio Casqdo. 

N. 80 

Requeremos a votação ~a, emenda n. 42 ·por partes - a· primeira, at'I! 
'''n. 39"; a segunda, atê "art. 69, IV"; a terceira, "art. ·Gº, n. 3"; a quartil. 
·atê o fim. 

Azcllc<lo Lima. - Bapt1st1i Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. - Ado•-
1Jho Beruamlnl. - Pllnio Oasqdo. 
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N. 81 

Requeremos a redn,cção da emenda u , 43 éle accôrdo com " art. s•, 
1 7°, da resolução n. 1 I3, de 1~~4. 

Azcvcc/o Uma. - Baptista Luzardo. LeovoZdino de Oli'!;cira. - .A.cto•-
·1Jho Bervam'ilií. - Plinio Casaau. 

N. 82 

Requei:emos .ª votação da, emenda n .. 44 por partes - a primeira, o ar-
tigo; a segunda, o paragrapho. 

Azevedo Lima. - Bavtista Luzaràu. - Leopoldina de Ol·i'!;eira. - .A.c.tài-
fJho Beroamini. - Plinio Casaao. 

N. 83 

Requeremos a votação por. parles da emenda n. 45 - a primeira, ate 
~'reputaçfto"; a segunda., até o f im, 

Azevedo Lima. - Bazitista Luzarào • ...:... Leopoldina de Oliveira. - Aàol-
pho Beruaminí. - Plinio Casaa1J. 

N .84 

Requeremos seja a emenáa n. 45 redigida de accõrdo com o art. 8", 
:~ 7°, da re~oiução n. 1 I3, de 1924. 

Azc11edo Lima. - Bavtista Luza?;do. - Leopoldina de Oz.i<Veira. - Ado?-
t;110 Beruamini. - Plinio Casado. 

N. S5 

Requeremos a redacc;ão da em)3nda n. 46 '1e accõrdo com a resolução 
n. 1 n. de ln24, ~rt. 8°, § 7°. 

Azcvc<lo Lima. - Bavtista Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. - Adol-
r;ho Bcrgamini. - Plínio Casadu. 

N. 86 

Requeremos a votação por 'J)~rtes da emenc'la n. 46 - a ·primeira parte, 
atê "aos crimes, de responsahlliducle"; a ~egundn,, atê º· íln1 • 

.A.zcvcrlo Lima. - Bnzitist.a Luza1·do. - Leopoldina de · Ollvclra. - Adoi-
Pho Bcroamínl. - Plinio Casado. 
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N. 87 

1 
1 

Requeremos a redacção da emenda n. 48 de accôrdo com o art. 8°. 
§ 7°, da resolução n. 1 B, de 1D24. 

Azevedo Lima. - Bavtista Luzardo. 
f'ho Bergam·ini. - Plinio Ca.sado. 

N. 88 

Leopoldina de OUveira. - Adol-

Requeremos a votação da emenda n. 48 por partes - a primelra, atê 
"presidentes"; a segunda, ntê "sc;-cretarios"; a terce ira, ntê o t1m. 

Azevedo Lima. - Bavtista Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. - Adol-
JJho Bergamini. - Pllnio Casado. 

N. 89 

Requere'mos a redacção da emenda n. 49 de accôrdo com o art. ~. 

§ 7°, da resolução n . 1 n, de tn24. 
Azevedo Lima. - Bavtista Luzardo. 

pho Bergam·ini. - Plinio Casado. 
1 

N. 90 

Leopoldina de Oliveira. - Adol-

Requeremos a redacção da emenda n. 50 como dispõe a resolução n. 1 B . 
de 1924, no art. 8°, § 7º. 

Azei;eclo Lima. - BapHsta Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. _ Adol-
pho Bcrgamini. - Plinio Oasado. 

N. 91 

Requeremos a redacçãp da emenda n. '51 de accôrdo com o art. s•. 
,f 7°, da resolução n. 1 B, de 1924, 

Azevedo Lima. - Bavtista Luzardo. 
pho Bergamini. - Plínio Oasado. 

N. 92 

Leopoldina de Oliveira. - Adol-

Requeremos seja redlgjda a eimenda n. '52, de accôrdo com o art. s•,. 
i 7°, da resolução n. 1 B, de 1924. 

Azevedo Lima. - BapVista Luzardo. 
pho Bergamini. - Plinio Oasado. 

Leopoldina de Oliveira. - Ado> . 
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N. 93 

Requeremos a votação da emenda n. 152 por partes - a primeira, a 
lettra e; a segunda, a lettra d. 

Azevedo Lima. - Bavt'ista Luzardo. 
pho Beroamini. - Plínio Casado. 

N. 94 

Leopoldina de Oliveira. - AdO\-

Requeremos se dê á emenda n. 53 a redacção exigida no § 7° do art. &• 

·da resolução aa Camara n. 1 B, de 1924. 
Azevedo Lima. - Bavtista Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. - Adot-

r;ho Beroamini. - Plinio Casado. 

N. 95 

Requeremos que se dê á emenda n. ·54 da proposta a redacção exigiaa 
,pela resolução n. 1 B, del924, art. 8º §§ 3º, 4• e 7•. 

Azeveclo Lima. - Ba1itista Luzardo, - Leopolúino de Oliveira. - Adol-
.Pho Beroamini. - Plinio Casadu. 

N. 96 

Requeremos que a emenda n. ·55 seja votada por !Partes - u primeira, 
.:atê "questões"; a segunda, atê "tratado"; a terceira atê o fim. 

Azevedo Lima. - Bavtista Lwzaràv. - Leopoldtno de .Uliveira. - Adoí-
t:ho Beroam·ini. - Plínio Casado. 

N. 97 

Requeremos que a emenda n. 56, seja redigida d& accôrdo com o art. s~. 

·5 7°, da resolução n. 1 B, de 1D24. 
Azeveclo Lima. - Baptista Luzardo. - Leopoldina de Oliveira. - .Ad!i .V· 

pho Bergam·ini. - Plinio Casado. 

N. 9!s 

Requeremos que a emenda n. '56, seja votada por 1partes - a primeira 
-atê "em Estados"; a segunda, atê ''sitio", a terceira, "pode,·es", a qµarta, 
"Legislativo"; a quinta atê o fim. 

Azevedo Lhna. - Baptista Luzardo. - Leopoldina de Olive1rf\'. - .Adoi-

.t1ho Beruaminf. - Plinio Casado. 
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., 
Requeremos que se redija a emenda n. 57 em termos do art. 8°, § 7° da 

il'esoluc;üo n. l B, d.e 1D24. 
Aze1wdo Lima. - llrzvtista L1tzardo. - Leopoldina de Oli'l:eira. - .Adp~

i;ho Bervamini. - Pliniu Casado. 

N. 100 

Requeremos a votnc;fio por pnrtes, lettra por let:tra, ela emenda n. 57. 
:Azevedo Li?na. - Ba1itis.t.a Luzardo. - Leopoldino de 0/-iveira. - .Adol-

pho Beryamini. - l'linio Casado. 

N . iOl 
! 

Requeremos a reclacção da emenda n. 58," de accôrdo com o art. s•. 
da Camarn .. H 3°, 4° e 7° da t·esol ução n. 1 B, de la24, 

A ~everlo Lfrna. - Baptisfa Lwzardo. 
pho Bt:rya.mini. - I'Hwlo Casadu. 

LeovoZdino de Oli1:eira. - Adol• 

N. 102 

Requeremos a votac;i'ío por 11nrtes letlm a lettra, da emenda n. 59 ·. 
Azevedo !Ama. - Bavtista Luzardo. - Lcopoldino de Oli.,;eira. - Adol•-

J•11o neruamini; - Plínio Cpsado. 

N. 103 

Requeremos a rerln.C'ção da emenda n. 60 como dispõe o art. 8º, 
resoJuc;io n. 1 B. de 1 !124. 

7°, da · 

Aze·i:cllo Uma. - Ba.ptista Luzardo. - Leopoldíno de Olheira. - Adol-
f'hr; Beruammi. - Plinio Cp.sadr; 

N. 104 

Recjnert>mo!'I a votflc;i'ío drt emen<la n. 60 por partes · - a primeira at~ 
"pulil il'aclu esta lei", a sc11unlla nté o fim. 

,tze.rérlo Uma. ~ Baptistn r.u<artbJ. - Lcovoldino de Olivci1:a·. - Adol--
f)ho lJcrvamiui. - l'Z!nio Casado. 
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N. ·105 

~ Requeremos a redacção da emenda. n. 61 nos termos do art. 8~, § 7°;. 
da resolução n. 1 B, de 13'24. 

Aze'Veçlo Lima. - ZJavtista J,uzarcÃ>. - I,eovoldino de Olh:eira. - Adol- .. 
fJho Bergamini. - PUnio Casado. 

N. lOG 

Requeremos a votação da emenda n. 61 em cluns partes - a prfmefra . 
·independentemente das pala vrns "por tempo ininterrupto de mais de seis 
annos'', a segunda, essas palavras. 

Azevedo Lima. - P.aptista f,uzard'.J. - Leopoldina de Oliveira. - AdPl-
vho Bergamini. - Plinio Casado. 

N' . 107 ,, 
Requere>mos seja redigida a emenda n . . 62 conforme o nrt. 8°,· § 7°, , 

da resolução 1 B, de 19~4. da Cnmara. dos Deputados. 
Az1ne1lo Lima. - Ba7ilistn Luzard.J. - Leopuldino de Olh;eira. - Adol- . 

'[Jho Bergamini. - Plinio Casado • 

.. N. 108 

Requeremos seja, a emenda n. 63 redigida confor111e prescreve o artigo 
8°, § 7º, da rE'solur;ão n. 1 I3. de 1n.t. 

Azew,<lo IA111a. - Uapti.sta Luzanlv. - Leovoldino de Oliveira. - Aàol-
vho Beruamini. - Plinio Casado. 

N. 10!1 

Requeremos a votnc;i'io por partes éla emenda n. 63 a prfmelrn, at6 
"sólo"; a segunda, uté "lei"; a te>rcpirn, até "mesma"; a cprnrtfl, até 
"Governo Federnl"; a quinta; "nté deste"; a sexta, alé "proprletavio"; 'ª 

·seti~n. nt'é "explorac;:io"; a oitava-, até o ffm. 
Azeve<ln Lima. - l'lnptista Luzard•.J, - LeopolcZino de Oliveira. - Adolr-

vho Bergamini. - Plínio Casado. 

N. 110 

Requeremos a devida redacção do nrt. 8°, § 7°, da resoluc;iio n. 1 B, 
.de .1n24. 1>R ru a ernef!J:l n. 64. 

Azeverlo Uma. - Ba1itistn T,uzarc'kl, - Leopoldina ele Oli'Veir~. - Ado~~ 

pho Bergamint. - Plínio Casado, 
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N. 111 

Requeremos a redacção prevista no art. 8°, § 7º, da resolução n. 1 iB, 
de 1024, para emenda n. 65. 

Azevedo Lima. - Baptista LuzardiJ. - Leopoldina de OZi-veira. - .àáOl-
ZJho Beroaniini. - Plinio Casado. 

N. 112 

Requeremos a votaçii.o por partes da emenda n. 65 - a primeira parte, 
atê "lllegal": a segunda, atê o fim. 

Azevedo Lima. - Baptista Luzarãb. - Leopoldina de Oliveira. - Adol-
11ho Bergamini. - Plínio Casado. 

N. 113 

~ 

Requeremos que se redija a emenda n. 66 nos termos do Regimento -
art. 8°, § 7º, da resolução n. 1 B, de 1924, da Camara dos Deputadois. 

Azevedo Lima. - Baptista Lttzarct.J. - Leopoldina de Oliveira. - Adol-
pho Bcrgamini. - Plínio Casado. 

N. 114 

Requeremos que na elllenda n. 67 da proposta se corrija no impresso 
onde está "a rt. 33" deve estar "§ 33". 

Azevedo Lima. - Baptista Lt~zarw. - Leopoldina de Oliveira. - Adol-
J)ho Rergamini. - Plínio Casado. 

N. 115 

Requeremos que se .repija nos termos do art. 8°, § 7º, da ·resolução 
n. 1 E, de 1024, a emenda n. G7. 

Azet•cdo Lima. - Bavtjsta Luzardb. - Leopoldino de Oliveira. - Adol-
pho Berga'11Lini. - Plinio C(Lsado. 

N. 116 

Requeremos que a emenda ·68 tenha a redacção prevista no art. 8º, § 7º, 
da resolução n. 1 B, de 1Q24, da Camara. 

Azevedo Lima. - Baptfsta LuzaràJ. - Leapoldino de Oliveira. - .4.dol-
pho Beroamini. - Plínio Grisado. 
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N . 117 

Requeremos seja dada a redacção do art. 8°, § 7°, da resolução n. 1 B, 
de 1924, á emenda 68 da. proposta de revisão constitucional . 

.Azevedo Lima. - Bapt-ista Luzardb , - Deo1Pol1lino ele Oliveirn . - Aclol·· 
pho Bergamini. - PUnio Casado . 

N . 118 

Requeremos que a emenda n. 68 seja v ota;cla em cluas partes - a prt-
meira, até "estrangeiro"; a segunda, até o fi·m. 

Azevedo Lima . - Bapt-ista Luzar~ . - L eo!J)olclino de Oliveira . - Aàol-
pho Bergami ni. - PUnio Casado. 

N . 11,9t 

Requeremos a redacção elo art . 8°, § 7°, da resolução da Camara, nu-
mero 1 ·B, de 1924, para a emenda n. 69, da proposta de Tevisão constitucional. 

Azevedo Lima . - Baptista Luw,rdo. - Leo-pJldino de Oliveira. - - .Adol-
pho B ergamini . - Plínio Casado. 

N. 120 

Requeremos nova re dacção, de acc)ôrdo com o § 7° do art. 8°, da ·re-
s olução n. 1 B, de 19·24, para a emenda. n . '70 da proposta de r eforma da. 
Constitu ição. 

Azevedo Lima. - Bap:tista Luzardo, - Leopuldimo de OUve-i'Ta. ~ A.clol-
pho Bergamini . - Plínio Casado. 

N. 121 • Requeremos a votação, por partes, da emenda n. 70 - a primeira pat·te, 
..até "brasileiros"; a 'Segunda, até o finl. 

Azevedo IAma . - Bapltista Luzardo. Leop>.Jldin o de Oliveira. - A.dol-
_pho Bergamini. - PM.nio Casaclo. 

N . 122 

.Requeremos a votação da emenda n. 71, por ·partes - a primeira, at~ 
"militares"; a segunda até o fim. 

Azevedo Lima. - Bap,\ista IAtzarclo. - L eopvldimo de Oliveira. - Adol-
_pho Bergamini. - Plínio Casadn. 
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N. 123 

:Requeremos a votação, por partes, da emenda n. 72 - a primeira, o 
aTtigo; a segU·nda, e § 1°; a terceira, o § 2°. 

Azevedo Lilma. - Bav·;ista Luzarclo. - LeoJ}JkUno de Oliveira. - Aàol-
pho Bergamini. - Plinio Casado. 

N. 124 

Requeremos redacção de acc!ôrdo com o art . 8°, § 7°, da resolução nu-
i:nern 1 B, de 19·24, para a emenda n. 73 da propnsta de rnvisão constitucional. 

Azevedo LVma. - BapUsta Lu.zardo. - Leopvlàino de Olive·ira. - Adol-
pho Bergamini. - Plinio Casado. 

N . 125 

Requeremos votação da emenda n. 73, por .partes - a primeira, o ar-
tigo; a segunda, o ·paragrapho. 

Azevedo Liwia. - Baptista Luzardo. - I~eof'.:ildino de Oliveira. - Adol-
pho Berga'l'liini. PUnio Casado. 

N. 126 

Requeremos seja dada a r edacção .prevista no art. 8º, § 7º, da resoluoão-
n. 1-B, de 192-4, á emenda n. 74, da pr9posta de revisão. 

Azevedo Lima. Bapti[jta Lusardo. ,..- Leopoldina de Oliveira. 
A.dolpho Bergamíni . - PUnio Casado. 

N. 127 

~quer:emos a votação da emenda n. 74, por partes - a !Primeira, até-
"nacional"; a segunda, até "13itio"; . a terceira até o fim, 

Azevedo Li'l'lia. Bapti11ta Lusardo . Leopoldina de Oliveira. 
Adolpho Bergamini. - Plínio Casado. 

N. 128 

Requeremos tenha a em<mda n. 715 da ,p,roposta de reforma da Con·· 
s tituição a redacção exigida •pelo art. ;$º, § '7°, da resolução n. 1-B, de 
192-4, da Camara. 

Azevedo Lima. 
A.dolpho Bergamini. 

Bapti?ta Lusardo. 
Plínio Casado . 

Leopoldina de Oliveira. 



- 791 -

N. 129 

Requeremos a votação da emenda n. 7,5, por ipartes - a primeira, 
com exclusão da palavra "não"; a segunda, essa palavra. 

Azevedo Lima. - Baptista Lusardo. Leopoldina de Oliveira. -
Ado?pho Bergamini. - Plilnio Casado. 

N. 1130 

Requeremos que se dê a redacção exigida ·pelo art. 8°, § 7°, da reso-
lução n. 1-B, de 1924, da Camara, ã emenda n. 76, da ,proposta de reform1 
constitucional. 

Azevedo Lima. - Baptista L1tsardo. Leopoldina de Oli-veira . --
A..dolpho Bergamini. - Plinio Casado. 

N. 1311 

Requeremos a votação, por -partes, da emenda n. 76 - a primeira, 
até "organizado"; a segunda, até o fim. 

Azevedo Lima. - Baptista LitSardo. Leopoldina de Oliveira . -
Adolpho Bergamini. - Plinió Casado. 

O Sr. Azevedo Lima (~) (pela ordem) : - Sr. Presidente, em que pese á 
elevada cultura juridica ·e regimental de V. Ex., sou forçado a declarar 
que não consigo conciliar o direito que V. Ex. nos reconheceu, de apresen-
tar requerimentos de votação por partes, com o principio que invocou do 
additivo 1-B, e segundo o qual não haverá redacção final para as emen-
<"as approvadas pela Camara á Constituição Eederal. 

Como poderá . V. Ex., em verdade, S!liber, desde Já, ur.ia vez crne não. 
pôde relancear ou não teve tempo de relancear os olhos pelos requeri-
mentos que apresentámos e confrontai-os com as emendas, como poder~ 
repito, desde jâ, affirrnar que, uma vez approvados esses requerimentos. 
pela Camara, venham as emendas a soffrer a necessidade de redacção. 
final ? 

E lles estão de tal modo construidos, que uma vez approvados, após; 
·idopção das emendas, se dispensará a necessidade de nova revisão, para 
collocar de accôrdo com os principies grammaticaes, com as regras da 
syntaxe as proposições aihi estão .pendentes de approvação. 

Muitas até inspiraram-se ainda 1I1a propria _conveniencia de se proceder 
11. redacção que obedeça li. ordem grammatical, porque ainda não ha tres-
ou quatro dias, quando me foi dado discutir a reforma constitucional, o 
que provei á exhuberancia é que esta reforma não só violava as tradições. 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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li!beraes do nosso regímen, mas ainda calava f u ndo e dep·reciava os .princl-
pios mais respeitaveis da grammatica v~rnacula . 

Attentados em barda, traduzindo-se por todas as fórmas nos erros ma!s 
imperdoaveis e palmares da grammatica ahi circulam, bras àessus, bras 
desso1is, de ·mistura com a violação da liberdade dos cidadãos brasileiros. 

Si V. Ex. se dispuzesse a trabalho mais detido e meticuloso da reda-
cçiio das ·emendas, após a hypothese de serem acceitos os meus reqwirl-
ment'>s, veria que elles tiITham por fim ·precisamente corrigir as erronias, 
solecismos indesculpaveis, qmi o .Sr. Herculano de Freitas, em má hora 
de desar,erto politi.co e impensada acção, perfilhou como bastardos des-
mazeJa,dos . 

Não posso, portanto, conceber que V. Ex ., sem embargo de sua extra-
ordinaria perspicacia mental e grande agudeza de vistas, pudesse invadir 
atê as entranhas das •emendas e· suppol-as scindidas e retalhadas em obser-
vancia a o meu requerimento. 

O que dPsejo, o '<J.UC desejamos todos da minoria é contribºuir não s·5 
para impedir que passe a reforma constitucional, mas ainda, caso · nos fal-
tem as forças para esta meritoria tarefa - quoà Deus avertat - obstar 
que seja legada essa revisão ao povo brasileiro como um duplo attentado 
contra a systaxe e confra o direito. 

Eu viria, se me fosse licito, ainda, a despeito da resolução que V. Ex. 
acaba neste momento de ex31ralr pedir-l•he que reconsiderasse o seu acto e 
no silencio ou. na .calma do gaibinete, examinasse esses requerimentos e veri-
ficasse se podem contundir o texto do .Regimento, ou se, ao contrario, 
veem beneficiar a obra ,precipjtada e tropicante que se quer remetter ao 
Senado para vilipendio e perpet'.11a macula das nossas tradições republicanas. 

Não· nos fiamos muito nos reC'Ursos de ordem obstrucionista que nos 
'JOssain fornecer ·esses requei:ipientos . Outros recursos temos: por exem-
plo, a nossa fé . inaibala'vel e deliberada nas convicções democraticas do povo 
brasileLro; a •confiança illimitaÇla na nossa resistencia physica e na noss~. 

capacidade .regimental para real'íir ás armais que a inventiva ·dos Srs. Depu-
tados possam urdir contra a nossa tenacidade. 

Tenho uma quasi religio·sa confiança na pugnacidade dos noss·os <compa-
nheiros de trabalhos da ala p~rlamentar da esquerda . 

O SF,. ADoLPHo BERGAMINr ; - Quanto a mim, virei até dE> padiola, s; 
(·nfermar. 

o SR. ALBERICO DE MORAES: - Morarei aiqui, si fõr preciso. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - Tenho, emfim, absoluta e 1ncontrastavel segu-

rança na solidari•edade do ,povo brasileiro, da grande e incorruptivel con-
eciencia naciona\ em face doi,; actos que, agora, a violencia e a coacção 
nos forçam a desenvolver . 

Assim, pois, é apenas por deferencia para com a Mesa que appellamo3 
para o espirito de cordialidadf e de exacta exegese de V . Ex. para que 



- 793 -

permltta sigam seu curso normal os requerime.ntos que sobre a mesa. 
depositamos. 

(J que desejamos, e de ·que fazemos aibsoluta e irremovivel questão é 
(!Ue o liberalismo da Camara não seja, mais uma vez, sacri!ficado pela reso-
lução que V. Ex . acaba, de afogadilho, de tomar, rejeitando no vestibulo 
re.querlmentos sobre cujo contexto, por muito arguto que seja V. Ex., 
.mpossivel é que haja ohegado a amadurecer o criterio 1que todos reconhe· 
cem em V. Ex. para presidir com discernimento e ponderação os trabalhos 
par.lamentares. 

'Para nós pouco se nos dá que nos seja cassada mais esta arma com 
que nos queremos oppõr benemeritamente á passagem da reforma consti-
tucional. 

Outras V. Ex. verá. Outras mais profícuas e mais ef!lclentes 1riío 
surgindo no curso dos successos. 

\Por agora, não, ·em ,nosso beneficio, mas para ·honra dos creditas da Mesa 
da Camara dos ·Srs. Deputados, em homenagem ao crlterio de V. Ex. 
e aos precedente,; da Cornmissilo de P olicia, ê que insistimos para que seja 
!"econsiderado o acto com que V. Ex. tão precipitadamente resolveu recusa.t" 
os requerimentos. 

Caso V. Ex. se obstine em observar a deliberação tomada, declaro que, 
em nome dos meus co!legas da minoria, a bem da :propria reforma eon-
stitucional, já que nos não é licito lançar mão de medidas mais energicas, 
, avramos, desde 'já, nosso solemnissimo !Protesto. (M·tiito bem; mWito be1n.) 

O Sr. Alherico de Moraes (*) (pelei ordem): - Sr. Preside nte, ouvi, com 
ll. merecida attenção, a falia dt V. Ex., na .qual vimos tambem o Indefe-
rimento do nosso pedido. 

Fel-o V. Ex,, por<êm, em taes termos - reconhecendo em nós um 
desP.jo patriotice, e dentro do ·Regimento, pela fórma por que o Interpre-
tamos - que não posso deixar de agradecer as palavras que pronunciou. 

Quero, àcatando a decisão de V. ,Ex., manifestar tambem ;que estou .pl'Om-
pto a dar a minha inteira conformidade á asserção que, j'á agora, consta dos 
Annaes da Casa, porquanto as declarações de V. Ex. foram taichygraphadas. 

AsReverou V. Ex. que, se pudesse ser deferido o nosso requerimento, 
ter-se-ia de admitti r que a um Deputado fosse licito a lterar a proposta de 
reforma da Constituição . 

Razão terá V. Ex. ,quando n ão admitte, como preceitua o Regim~ntc, 
que um Deputado ,possa alterar a proposta de re'forma da Magna Carta. 

0 SR, MOREIRA DA ROCHA: - Só com Õ3 assignaturas. 
o SR. ALllRRICo DE MoRAEs: - E é por isso que desejo ·constem ·dos .A.n-

naes da Casa, não 'sómente a falta de V. Ex., como a minha referencia a 
esse periodo, para perguntar se, uma vez que um Deputado não pôde ai· 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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terar a proposta de reform:i., será p erm-ittido a algum meml:.'ro da Camaira 
dirigir, amanhã ou depois, um requerimento á Mesa, solidtando a retirada 
das emendas 'POr elle subscriptas. 

(Penso que absolutamente não poderá fazel-o. 
O SR. LEoPOLDINo DE OLIVEIRA: - Nem com 53 assi,gnaturas. 
o .SR. AI.BFJRICO DE MoRAES: - Exactamente . 
O que resalta das proprias declarações de V. Ex., Sr. '.Presidente, é 

que um Deputado não pôde alterar a proposta. E f.oi sob tal fundamento · 
que V. '.Ex . indeferio o nosso requerimento. 

Elle estava, creio, de ac~ôrdo com o Regimento; mas, se fosse defe-
rido, viria ferir os propositos da Camara, no sentido de votar a reforma 
constitucional e, . principalmente, aquelle artigo a que V. iEx. se ·referio, 
dizendo que as emendas não podem soffrer alteraqões em s ua fórm a, nem 
as resultantes de simples redacção. 

E' essa a opinião de V. Ex., Sr. Pres idente, e é essa tambem a opinião 
do Sr. Herculano de Freitas . E é exactamente por isso que não sei -como 
o nobre Tuputado por São Paulo, quando, amanhã, se tiver de pedir a re-
tirada das emendas, poderá eonciUar o requerime nto que seus amigos e 
correligionarios vão a'Presentar, com a falla de V . Ex . e com o discurso 
por S. Ex. pronunciado em Julho de 19•24. 

Com effeito, quando se tfatava aqui da discussão em torno da refor-
ma do Regimento, S . Ex., o fLCtual Relator da Commissão dos Vinte e Um, 
tornou bem cla·ro que não havia emendas á Constituição, mas propostas 
de reforma e que estas deviam contar, sempre e sempre, com 53 assit-
gnaturas. 

Quero destacar alguns to!)icos do discurso do illustre Deputado ·Sr. H er-
culano de Freitas, o anno ·J'.lassado proferido: 

"Se não houver dous terços :i;pprovando, se não houver tre" 
discussões em -cada 11ma das Casas do Congresso, nos ·dous annos, 
se não houver a q uarta parte, colloquemos a materia na •hypothese, 
deixemos de -parte a jniciativa dos Estados, se não houver a quar ta 
parte na iniciativa, ~ão ha reforma valida da Constituição. " 

Mais abaixo, observa ainda o honra do Relator: 

"Para que tornar necessaria a iniciativa de um quarto? Para 
evitar que em dado pomento uma voz eloquente a injuncções pre-
ponderantes, pudesse apparecer no seio do Congresso e arrancar o 
Congresso em uma delil:ieração preciTJitada que' pudesse alarmar o 
paiz nas suas classeii fundamentaes. (Avoiaãos.) 

-São essas as razões que a Constituição teve, e se pudesse pre-
valecer a hypothese .de que uma emenda indivMua.l conseguisse ser vi-, 
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·Ct-Oriosa, estaria contra·r iado todo o system.a da Constituição que 
véda esses imprevistos. " 

Por conseguinte, tam•berrn deve estar védado - e o está - que. um 
sõ Deputado possa retirar da discussão emendas, que sõ á m esma discussão 
viream emvi r t u de do a rU.go 9°, na parte que exige as assig;naturas de · 53 
Deputa,d:os. 

Foi nessa occasião que o nobre representante de S. Paulo, declarou o 
seguinte: 

"Sr. Pres idente, não são extraordinarios es~es phenomenos par-
lamentares. Já uma vez o parlamento inglez, habituado a ouvir a 
mais divina das palavr as politicas, pa,ra,lysou seu · trabalho, de.cla -
rando-se tão commovido deante da eloquen cia de Sheridan, que n ão 
tinha o espirita sufficientemente calmo para proferir o julgamento." 

Ora, á quella época, o eminente Deputado paulista julgava que podia 
haver no seio de ssa assembJ.éa palavra de tal iórma eloquente: que a le-
vasse a decidir precipitadamente. 

No entanto, houve, na manhã d e hontem, no Oattete, uma pa,lav·ra que 
eu não sabia f.osse t ão eloquente, tão convincente, tão extraordinaria que 
p11i!esse .moãificar ·por completo o modo de sentir e d e pensa,r da maioria 
talvez sem discussão e sem a eloquencia que S. Ex. t anto possue. 

Foi bastante que os leaàers das bancadas comparecessem , não !?ara ouvir 
1 a palavra de ·Sher idan, que temia o digno representante de S. !Paulo, mas 

para ouvi.r e a u s.cultar os desejos do Sr. Presidente da Repul:il'ica - afim 
de que desde logo ficassem . convencidos de que emendas que haviam sido 
aceitas pela Commissão, tiveram parecer favoravel e contavam com o apoio 

. de todos sem restricção de especie alguma, nã o .rep·resentassem mais o sentir 
de SS. E<Exs. 

Arrebat'l.dora foi, sem duvida, a e loquencia do Sr. Presidente da Repu-
blica. 

o SR. AnoLPHo BERGAJVIINI: -' E' deI>loravel que até o Sr. Eurico Valle, 
tenha stdo obrigado a retromarchar no mesmo dia em que o Diario do Oon-
gresso puJ)!icava o seu discurso, defendendo emendas que lograram a sua 
ass1gnatura. 

O 'SR. AzEVEDo LI.MA: - Com relação ãs emendas assignadas pelos ·Srs . 
.Toão Mangabeira e Bento de Mka.nda, actualmente ausentes do paiz, dar· 
se-ha o ·caso que qu eiram falsificar as firmas de SS. EExs., para o effeit o 
da retirada das mesmas em end<ts? 

O .SR. ALBIEJUOO DE MoRAES: - Como já accentuei, .Sr .. Presidente, o anno 
11assado, ficou bem claro que não havia emendas, mas propostas de reforma 
da Constituição; que para isso seria m necessarias 5•3 assignatura.s; que 
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não era permit.tido a um Deputado s6, alterar a Constitu ição vigente, le-
vando á 1\<íesa emendas. 

E eu que ro que um Deputado só ·não possa fazel - o, e que lhe seja 
vedado retirar da discussão as emendas regi.mentalmente offe recidas . 

E' por esse motivo que appla udo o ligeiro mas vibrante discurso que 
V. E x. proferfo e quero estar de ple no a ccôrdo co.m v . E.x ., quando af-
firma que, a admittir-se que pudesse ser deferido o requerim.ento, qualquer 
Deputado estaria em condições de, assim, por essa maneira, a lterar a pro-·. 
posta de reforma da Constituição. 

Espero, pois, que V. Ex., como faz sempre, conserve ainda, amanhã,. 
e depois, a mesma convicção, a convicçã o cons t itucional, a convicção regi-
m~mtal. 

Devo declarar, desde j•á, que dei ás emen das q ue, consta, vão ser re-
tiradas a minha assignatura e que não consentirei na retirada dellas . 

Não p ermittirei que meu nome, sern a minha vontade expressa, possa 
caihir na cesta de .papeis. Hei de def1ender agora essas idéia s qiue serão 
abandonadas pelos seus principaes auto·res; porque, na r eforma c onstitu-
cionruI, não ha autor ·de proposta rr..a.s sim autoI'es de proposta de reforma 
da Constitu ição. 

T a l é o principio consagrado no art. 90, da Constitu ição e no Regi-
mento, e isso .está de accôrdo com o que \T. Ex. sol:;eranamente acabou 
de resolver . 1 

Era o que tinha a dizer . (Mtiitv bem; mu4~o bem.) 

O Sr. Adolpho Bergamint (*) (vela orde?n) : - !Sr. Presidente, seria uma 
temeridade vir ã tribuna fazer um appello a V. Ex., no sentido de recon-
siderar seu acto se não fosse a confiança q ue -0 alto espírito de justiça que 
exorna a personalidade de V. E.x . (miiit:J bem) me inspira . 

Seria uma temeridade, pqrque observei mui to a ttentame n te, como ·Cos-
tumo fa?.er, que, pouco depojs de term-os levado <á Mesa, os meus nobree 
collegas :Srs. Azevedo Lima, LeopoJ.dino de Oliveka e eu, os r equ erimen-
tos, a agitada persona lidade do n·obre Zeader da maioria se movimentou, 
como se t-0cado de electJ'icidade intensa e a hi fo·i sussurrar .a1go, após pe-
quenas conferen cias com out;ros proceres d a situação, que a distancia em 
que me en contrava nã o p ermittia ouvir . 

A repugnancia com que V. Ex. t omou a deJ.iberaçii.o q ue , em rigor, 
accentu-0u b em, não é s ua, mas da maioria, está expressa no inicio do 'dis-
curso de V. Ex., na asserção de <iue reconh ecia o direito, que a minoria 
estava exercendo, de off.erece.r á Me sa requerimentos, para serem discuti-
dos e submettldos <á Casa. 

Foi V. Ex. , pelas cidcumstancias, obrigado a uma ·oontradicção . Se 
V. E x . reconhece que é U11j direito do D eputado wpresentar requerimen-
tos, que devem, na hora OJ?p-0rtuna, ser a preciados pela Camara, como 

(• Não r evisto pel-o -0radpr . 
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V . Ex. cerceia o exercício desse d1reito, que V. Ex. reconhece e proclama 
nos cabe de offerecer taes requeriinentos? 

O SR. LEoPoLDIN-O DE OLIVEJIRA1: - ·Muito bem. íE' uma contradicção in-
comprehensivel em um espírito tão esclarec'do como o do nobre Presidente. 

O .SR. ADor.aro BEI!GAMINI: - As razões adduzidas, p.eço venia para dizei-o, 
são insustentaveis. 

Disse V . Ex., .Sr. Presidente, que os nossos requerimentos colJi.dem com 
o art. 12 da Resolução 1 B, de 1924, isto :é, com aquelle que preceitúa que 
"approvada a proposta, em ultima discussão, será pela Mesa enviada ao Se-
nado, independente de redacção final. " 

Não ha collisão alguma, porque, como demonstrou, e muito bem, o meu 
prezado .collega .Sr. Azevedo Lima, a votação por partes das emendas tem, 
entre outros objectives, o esco].Jo de escoimar de ·imperfeições grammati-
caes a redacção do projecto da proposta de reforma, contril::uindo até para 
que a ausencia da Commissão de Redacção seja supprida por essa maneira, 
de ·decidir .sobre o caso. 

Os requerimentos que t ive a honra d·e a))resentar, Sr. Presidente, re-
clamando a audiencia. da Commissão de Justiça, não foram recebidos sob o 
fundamento de que im portavam adiar a discussão. Não attendeu, certa-
mente, V. Ex., a que os requerim entos seriam discutidos, a].Jprovados ou 
reje·itados, de))ois da discussão encerrada. Não se operaria, portanto, o adia-
mento do debate, como V. Ex. temeu, arrimado em um dispositivo regi-
mental. A discussão j.á .estaria encerrada. Os nobres Deputados pronun-
ciar-se-hiam. acerca do conteúdo desses requerimentos na phase da vota-
ção. A razã•o, portanto; a que se rupegou V. Ex., não é .procedente ... 

Não fosse a coragem que tenho, ·Sr. Presidente, estaria agora tremendo 
de medo: o leacler da maioria approxima-se de V. Ex., novamente, e sus-
surra algo ao ouvido esquerdo do nobre Presidente. Mas não o temo, con-
tinlúo firm·e no meu posto e peço qu e o illustre Presidente me honre com 
a sua attenção. (Pausa.) 

·sr. Presidente, a faHa de V. Ex . , a deliberação tomada, impedem -
ouso observar - a aceitação de qualquer outro requerimento, tenha o nu-
mero que tiver de assigµaturas. Attenda l:iem : se V . Ex. deseja, cedendo. 
aos propositos da maioria, o'bstar a prote11ação em que porfiam os Deputa-dos 
da minoria, na r esistencia que offerecem ao ))rojecto, V. .Ex., es))irito J.i-. 
lberaJ, nã.o poderá contribuir para que se acce1ere a discussão e votação. 
consequentes, reduzindo o tempo de estudo. 

Não sei se V. Ex. é gradu ado em direito; m as o que sei ié que V. Ex. 
tem demonstrado grande cultura jurídica e pôde comprehender 'bem que é-
das mais ·Comezinhas regras de direito a ·preferencia dos processos dilato-
1·ios da defesa sobre os restrictivos ou summarios. 

Se V. Ex. impecle um processo .dilatorio, m ais amplo, qual o resultante· 
dos requerimentos deixados sobre a Mesa, não poderã, sob pena de contra-
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Tlar os seus princípios liberaes e normas triv>iaes do processo, recel:let· re-
querimentos que restrinjam os prazos dos debates, que cerceiam a liber-
·dade de discussão, maximé na phase da elaboração da proposta de reforma 
constitU1Cional, que a Carta Republicana quiz ampla, completa, ·livre de 
quaesquer peias, resguardada da interferencia do Poder Executivo. 

Ha hoje, em virtude da determinação do Sr. Presidente da •Repi.;1blica, 
um grupo de Deputados que não quer mais expôr á votação, parte das 
·emendas por elles offerecidas. O Regimento consagra o recurso: é negar 
.approvação no momento opportuno; é votar contra, adduzindo da tribuna, 
os signa.tarios dessa proposta, os fundamentos que os levaram a mudar 

·-de opinião. O debate não é para outra cousa ... 
Tome cuidado a minoria: o leaàer se approxirna outra vez da Pr.esiden-

cia! (Pausa.) 
El' ·1::1em certo, .Sr. Presidente, que o nobre collega, .Sr. Rego Barros, 

-em uma explosão de s"inceridade, asseverou que os discursos podem mudar 
as opiniões, mas nunca os votos. Salvem-se, ao :menos, as apparencias; se 
os collegas da maioria desejam repudiar as emendas que offer.eceram, na 
totalidade, ou em parte, venham â tribuna e declarem, que, em virtude dos 
debates, convenceram-se que essas emendas não merecem mais approvação 
e, no momento opportuno, que é o da votação, recusem-lhes apoio. ·Se tan-
-gidos por propositos leaes, sinceros e patr!oticos, é esse o caminho. 

Retirar, porém, as emen~as, ao que aqu!vale? Per.gunto a V. Ex . , Sr. 
Presidente, se não equivale a uma emenda suppressiva ... 

O SR. AZEvEDo LIMA: - E fóra de proposito. 
O SR. ADoI.PHo BERGAMINI: - . .. exotica, aberrante e extemporanea? 
illlsses requerimentos equivalem a emendas suppressivas apresentadas 

fóra do prazo regimental, fóra do momento oppor.tuno. 
Não. Não pôde V. Ex., Sr. !presidente, ter dous pesos e duas medi<las. 

Peço licença para lembrar que vai ficar consignado nos Anna.es que, quem 
resolveu a questão de orde111 em debate foi o Presidente Octavio 711a.nga-
beira. Amanhã, V. Ecc., que tem, individualmente, responsabilidades gran-
des, que sempre em sua brilhante trajectoria politica se ha revelado ·um 
espírito lil::ieral e superior, V. Ex. vai, pessoalmente, arcar com essa res· 
ponsabilidade e estou certo não haveriá força politlca capaz de em um 
assumpto de gravidade sem par, modificar-lhe ou alterar-lhe a consciencia. 

Se V. Ex., na duvida qpe .Jhe assalte o espirita, adaptar uma solução 
liberal, dando maior amplituqe aos debCt.tes, e se recusar a deferir qualquer 
outra pretensão tendente a restringir esses mesmos debates, ficarâ bem 
com a sua consciencia; mas, se fizer o opposto, adoptarâ a hermeneutica ào 
funil, que, francamente, não abona ninguem. 

Insistindo na sua deliberação de recusar os requerimentos offerecidos 
pela minoria parlamentar, V , Ex., .Sr. 'Presidente, estiá virtualmente impe-
dido de recel:ler qualquer outvo requerimento tendente a restringir os nossos 
debates. 
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A retirada das emendas já offerecidas não poderá ser pleitea,da neste 
momento, occorrendo ainda que o simples offerecimento desses requerimen-
tos envolve uma questão de ordem, uma vez que eHes correspondem a uma 
emenda suppressiva. O Regimento constante da resolução 1 B, de 11912·4, 
1Jrecei1lúa qw:1 as votações serão sempre pelo ·processo nominal e se realiza-
rão por d>ous terç.os da maioria . . Taes requerimentos terão de ser sujeitos ' 
a esse preceito, a essa regra insopMsmavel do additivo regimental. 

Tenho para mim, porêm; Sr. Presidente, que V. Ex., ou reconsiderará 
a ·sua d·ecisão, quanto aos requerimentos da minoria, ou, dado que persista 
em mantel-a, nifo a .ceitará nenhum outro requerimento, que tenha em vista 
suffocar-nos, a:bater-nos, diminuir-nós. 

Estes .propositos, al<iás, não serão conseguidos de modo algum. ~s 
resistiremo.s. (M1iito bem; muito be-rn.) 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a mesa um requerimento que val 
ser lido. 

O Sr. Geraldo Vianna (servindo de 1 º Secretario) procede á leitura c'!a 
seguinte 

RElQUElRIMRN.To 

Requeiro a prorogação da sessão atê ás 24 horas. 
Sala das sessões, 17 de Setembro de 1925. Vian?lla do Castello. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o requerimento. 

Em seguida, ê ap·provado o referido requerimento do Sr. V!anna do 
Castello. 

O Sr. Azevedo Lima (pela orde-rn) requer a verificação da votação . 
[Prio.cedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a 

fav or 57 Srs. Deputados e contra 5; total, 62. 

O Sr. Presidente: - O requerimento foi approvado e a sessão fica pro-
rog<ada atê ás 24 horas . 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (") (pela ordem) : - Sr. Presidente, ouvi 
attentamente as palavras com que V. Ex. houve por bem decidir um.a 
questão de ordem por m1im suscitada. 

Vou adduzir novos argumentos, fundado em disposições regimentaes, na 
convicção de que V. mx., reconhecendo a ra:r.ã.o em <']_Ue estou apo'ado, mo -

(") Não foi r·evisto pelo orador. 



- 800-

c1ificadá a s ua decisã o para coll ocar-se de inteira conform idade com o Re-
gimento da .Casa. 

V. Ex. começou de clara ndo que, regimentalmen te, pode mos apresentar 
os r eq uer imentos de votação por parte.s das e mendas constantes do proje-
cto de reform a constituciona l. 

Log o em seguida, V. Ex. declara que não aceita esses requerimentos, 
o que significa que já n ã o t emos o direit o, de accôr do con1 a lei regimental, 
de apr esen tal-os. 

A contradicção apontada pelo eminente Sr. Adolpho Bergamini, não é 
comprehensivel quando se considera que V. Ex . é um alto espírito e uma 
intelligencia orilhante. 

Ha mais, Sr. Presidente. Não 'ha na resolução ·1 !B, que regula a marcha 
do projecto de reforma nesta Casa, uma só disposição que im:peça a vota-
ção, por partes, de qualque r eme nda . V . Ex. entende que o requerimento 
envolve uma emenda ao projecto. 

O SR. A ZEVEDO LIMA: - E os requerimentos da maforia? 
O SR. LF.oPoLDINo DEJ OLIVEIRA: - O re querimento só se ref.ere ao pro-

cesso de votação. Esta é que se altera, para que as emendas sejam ap-
provadas ou .rejeitadas de uma de terminada maneira, o que não é vedado 
pela r esolução 1 B, m a s a utor iza do por ella, no seu art. 19, que dispõe: 

"Em tudo q·uantol n ã o corrtrar1ar estas disposições espe ciaes re-
gularão a discussão ·<la materia as di.sposições d o R egimento, refe-
rentes aos projectos ',de lei ordinaría." 

Cabe aqui, entã o a dispos\ção do § 7° do art. 233, lettra cl, que admitte 
os requerimentos ·de votação, por pa rtes, das propos ições suj.eitas ao conhe-
cimento da Camara. 

o SR. ADOLPHO BERCAMINI: - ·E' cla t·o . 
o -SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : - Mas, Sr . Presidem.e, si f osse nece.,;-

s a ri-0 um novo a rgumento paro, convencer a V. 'E x . da r azão da minoria, 
pecljria a V. Ex. a.ttenta;sse 'ia ra a ·disposição do art. 9° da resolução 1 H, 
que diz: 

" A vo tação da proposta serlí sempr e pelo pcocesso n ominal, e 
em.enda. p or emenda, €/ quando esta contiver m ails de um, a rtigo por 
artigo, só sé ,cons ider a ndo a~provad:o o a rtigo ou a, emenda qu e tivilr 
a seu favor dous terç .. os dos v otos, adhando-se presentes p elo menos 
meta de e m a is um dois memb4.·os do 'que se com põe a Ca mara" . 

Como vê V. E x ., S r . Preside n te, ·o a.r t. 9° da resolução 1 B, adrnitt'~ 
qu.e a emenda seja v ot ada •por partes , quando con tém m ais de um a rtigo, 
deYendo en a s er votada artig o por .arti'go . A en1enda, · por tr"n do, é votacla 
r;c:or pa rtes . 
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Si a pr0pria r esolução 1 B is so admitt-~. nã o se compr.<füende que, ten do-o:> 
recebid'O a Mesa , não sejam subrnettidos á deliberação· da Ca.mara. os r equ e -
rimentos ofá'erecidos pela mino1i'a . V. Ex. diz que esses i·eq ue rim en tos oon -
stituem em endas ao projecto ou emendas á Ccnstituição e que pam t a n t0 
seriam precisas 53 a.ssignaturas pelo m enos . 

O .SR. AZEVEDO LIMA: - Quando o Regiment o nã o exige m ais de uma 
.para os requerinlentos. 

o SR. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA: - Mas, Sr. Presiden te, p eço licença 3. 

V. Ex. .para lembrar a decisão dada pelo Sr. Arnolfo Azeve<'.10 a uma 
questão <'! e ordem, suscitada por um <los meus c ollegas de minoria, em rela-
{.:ão ao projecto da ·proiiosta de r eiforma constitucional. Esse pr ojecto n i:'i-o 
u,iz o t exto constl!.tucionail emendado. Levantou-se uma questão de ordem, 
e o Sr. Arno1.fo Aze vedo, de cidindo-a , de·cla r ou que a assig.natura dos 1:12 
Deputados que o a presenta,vam, revogav a as disposições regimentaes ou lihes 
-0<1.•ra umai interpreta ção a,uthentica . 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Uma dessa,s a nomailias juridi as, .que não Si'!i 
como achou g.uarida no cerebro de S. Ex. 

o S'R. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : - 1Sr . Presiden te, dev emos a.pplicar e 
R egimento dai Casa quando 'houver om issã" na r esolução n . 1 B; s i, p aio 
art. 9° dessa r esolução, ipód'e a e:mienda ser vota da por partes, no caso de 
se compor de mais <le um a rtigo, e si ha m esmo u~ decisã o do Presidente da 
Cama.ra nesse s entido, n ã o c.ompr e!hen do, n ã o r ·<iceba V . E x . os n ossos r e-
querimentos, paira submettel-os á consideração da Casa . Si m a ntiver, porém. 
a sua decisão, que, estou certo modüicará s i se convencer de sua s em razã o. 
nãü poderá ace'i'tar nenhum r equ erimen to que modifiqu e, ae qua lquer ma-
n eir a , o 'Pro:iecto de r eforma, porque, si o que pede a votação por pa r te cor:: -
stitue emenda á Cons tituição, com maioria. de ra.zão será emenda á Cons ti-
tu;ção o requerimento que pedir a retkada ae qua1quer eme'l1da do do pro-
jecto. (Mui to bem..) 

O SR. AZEV'Elllo LIMA: - Accrescida a clr cumst a n cia muito g rave ele 
{!Ue é !fóra de t empo a presentar q ualquer i>roposição >q ue modifique ai pro 
posta . 

o SR. LEOPOLDINO DEl ÜLIVIDiru : - Nestas condições, Sr . P residente, V. 
Ex. ha de reconhecer que a m inoria está defendendo o proprio Regimento 
cl:a. Casa, que deve ser appUc::v.io ri.gor osarne'll.te, sem a tten ção ás convenien-
c!as deste ou daquelle agrupament o q ue se forme na Camar a . 

O proposit o d o Governo, repe:esentado a;qui pelo Sr . Via nna do Castel!o . • ·.:i u e é q,uem está or ientando ... 

o SR. AZNVFJ)O LIMA: - Desorien ta ndo, a liás. 
o SR. ADOPHO BillRGAMINI : - E dracon~anamente. 
O S111. LEOPOLDINO DE OLIVElIRA: - ... a Mesa no enca minhamento do pro -

j eC'to '11.esta Ca·sa, é restringir a acção da m in oria, para que ella n ão debat;; 
-0 assump t o C'onv.em'entem ente, esclarecendo-o aos ollhos do paiz, ao passo 
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que os objectivos da minoria se resumem na elucidação completa dess .. 
magno assumpto, para q ue se não pra.ti!que o monstruoso attenta.do ao nosso 
patrimonio politico, sem a resistencia ctvio0a dos que formam sob a ban-
daira da opposição ao actual Governo. 

v. Ex. já recooheceu de pubQico ai boa fé com que nos entregamos a 
esse combate, e ha de corresponder aos nossos alevantados propositos co:r. .. 
a observancia rigorosa dos termos da lei que nos leve guiar nesta Casa. 

Si assim 0 !fizer, corno espero fa.rá, V. Ex. prestará inestiva vel s·~rvi~-o 

á cansa publlica ... 
O ·SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Muito bem. 
O SR. LEoPoLDINo DEl OLIVElIRA: - .. . e darã. mais uma demonstração de, 

valOI.·, de elevação e de grande pa:triotismo . (kluito bem; mui~o bem.) 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela ordem): - V. Ex., Sr. Presidente, nã0c 
decide o appeHo que lhe dirigimos, no sentido de modif!car sua decisão? 

O Sr. Presidente: - Já que V. Ex. insiste no seu appello, sou forçado 
a dizer q.ue não recebi no vestiibulo, como ·disse o primeiro dos ora.dores que 
se rnanlitfestaram sobre o· a ssumpto, os requerimentos d'os nobres Der>u-. 
lados. 

Vi•ndo elles á. Mesa, maindei examinai -os e foram grupad'os, corno j 'L 
ãeclacei, em tres ocdens: reiq•]Ierirnentos que propunlham votação por partes, 
re-quer1mentos que propuruham modi:ficação na .reda:cçã.o e requerimentos que. 
,,;olicitavam a audiencia de u m'!. Commissãio P érma.nente. 

A maior prova de aipreço que eu µoderia dar a SS. EEx. e aos re·que -
rimentos que formularam, ~ei -a, expondo minudentementb a.s razões em 
que fundamentava meu desuac'ho. Essas razões foram de tal ordem ·" se-
;.rendiam de modo tão substancial á marcha. dos trabalhos, que os n·ibres. 
Deputados comprebenderão, teria eu sido, até certo ponto, um l~wiano si 
as houvesse proferido em confüções de, poucos minutos depois, chegair a 
retiral-as. 

o SR. WENCESLÁO ESCOBAR. -- J>oderid. V . Ex. ter se equivnc,1do. 
O iSR. A.filwEDo LIMA: - Poc isso m'CSillo pedimos que amadurecesse o. 

estudo da questão. 
O SR. PRESIDENTE: - A dem:Cl'llstração de que não proferi o despacho· 

sinão depois de, emquanto os mobres Deputados fallavam pela ordem, ter· 
examinaido o caso e refiectiÇ!o sobre os àisposltivos ·r eg'i.mentaes, está Il:d. 

mane!ira, relativamente rnlnuclosa, torno a dizer, pela qual abo•·dei a . ma-· 
teria. 

v SR. LEoPO'LDINo Dm OLLVErRA: - Mas, depois, os oradores fizeram re-
fe~ncia a outros dispositlivos. 

O S1t. iPRElSIDElNTE: - O meu silencio, após ·a s novas orações de SS. ElEx . .. 
{·rr. um processo, que eu imii.ginava gentil, de não r econsidff"a.r o meu des-
Jl:> e<ho . 
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J•á que SS . LEJ:Ex., entreta.n'l..:>, parecem não ter interpreta do assim 
e longe de mim a dntenção de que possa parecer aos nobres Deputados que 
u ii :;i . tomei na consideração devkla as t·edamaçõe;;i que fizeram - uso <le· 
no·vo da 'Palavra, pao·a, mam ter a m:iruha decisão. 

O Sr. Adolpho Bergamini (") (pela ordem): - Sr. Presidente, muito-
agra.deço as explicações com que V. Ex. nos honrou. Realmente o silencio 
de V. Ex. podia ser i·nterpreta.cl-0 ou .como uma prova de conSlideração, · o u. 
ao .contrario, como desprezo que, a.credito, não seria a intenção de V. Ex. 

Fiz bem, portanto, em insistir no meu appello, 'P()('que a resposta de 
V . Ex. diriIIl!:o qualquer duvida, 

Não tenho intuitos de im;perünencia volta ndo á tribuna como V. Ex. 
vuril icará, dentro em pouco. Não sei si V . Ex. Sil cecor da de .qu e, na sessãn .. 
passada, levan1te1i uma q.uestão a..~ andem que d'icou sem solução . 

1E ' esta que vooho lemhrar a V . Ex ., porqu e uma ·vez que V. 'Ex. an· 
nunciou não 'h a.Vet' mais oradores inscri·ptos, passaremos a uma outra phas11 
e' " nossos tra.balohos, exactamente aq.uella em que a ques·tão que formulei 
t~m todo o -ca;bimento. 

Não me su~prehende , Sr. Presidente, o aviso de não haver mais orado-
res inscriptos. Os nos.sos companheiroe de ml'noria estudaram de talhada-
mente o proj ecto de refo<"ma constitu ci011al, lanto quanto lhes permitte 1). 

ü ,mp». 
O SR. LEJOPOLDINc. DE OLIVEIP.A . - Quando dizemos que t udo isso é re-· 

.sulta<lo da obectiencia incondicional a o Governo, os Srs . Deputados da maio -
ria prote stam indignados . Mui tos fizeram r estricções nas Commiseões do" 
Vinte e Um e nã0 as mantiveram. 

O .SR. ADoLPHo - BERGAMINI : - E sabe-se q.ue mui·tos collegas da maioria 
estavam, sLhii.o prohibidos, ,pelo menos recommcndados de nã o usar da pala-
. -rra Ileste de bate. 

I:!l subm<:ttexa;m-se ! Nem o Sr. H erculano de Fl:'eitas, Relator da Com-
rnüm~\o dos Vinte e Um occupa a tribuna, para defendei· o parecer. Acredi-
ta- se a1é que •S. E x. o tenha ~epudiA.do , uma vez que, segundo esta mos in-
forrn1tdos, encabeçou um requerimento solic1'tando a retirada <le emendas 
qu-é :mereceram sua opinião fa.voravel. Quer dizer, Sr. Presidente, que as 
condderações expendidas pelps membrcs da mino-ria ,péirma.necem de pé, são 
ir~·espondivei\s. 

Na defesa da Constituição, monumento que <não é dos homens desta. 
éµocn., mas dos nossos antepassrtdos, que consubstancia-ram na Magna 
Cann. d~ 24 de Fevereiro as liberdades incorporadas á tradicção de nossa na-
cionalidade, -porfia., um grupo mf.nguado é certo, mas resistente e animado du-
inLu!tos patr!oticos. 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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De todos os lados l:lr. Presidente, ternos recebiõo palavras de inclta-
,,. c1o.t o e de C.)nforto, de applauso e de animo, que b ern n:osüam eatanno::; 
no desempenho de um dever sagrado que "ecebe approvação do povo 

brasilejro . 
En>,::·e as cairtas, em grande numero que tenlho recebido, levadas pes-

'6ualmente á minha oasa., porque a repartição dos Correio·s sonega-nos a 
corres.pondencia, uma existe que p eço licença para ler por ser altamente 
-expressiva, e alludir tambem aos meus nobres collegas de minoria: 

"Exmo. Sr Dr. Adolpho Bergamini - Não podendo mais conter 
os impulsoo do meu coraçiio de brasileiro, quP. tambem S<': sente vi-
lil_}endia;do pelo Governo dà Republica. dos E stados Unidos do Brasil, 
ven.ho hoje agradecer-lhe e aos seus intrepidos companhe•'>:os de 
jornada ci;vica. da Ca m ara. os lnestima veis serviços que. com abne-
gação e stoicism0 invejaveis, vP.m prestando ã ,causa sagrarla da ae-
mocradia e dO povo bt"asile!ro. 

Dirige-se a V. Ex . , n este momento amargo dw h istori& repu-
blicnna brasileira, um :iadt"e c22.tlho.\ico, qu<> n ã o -Oescomhece a.; suas 
convkções religiosas, mas que sabe ser !brasileiro e respeita, de ac-
!:ôrdo com ai propria doutrina ca tholica, e ama aquelles mesmo'l , 
que não commm1gam id'éas identir.:as em materia religi'osa. E é como 
riadrn catholico e c9mo brasileirc que me uno aos heroicos (é h.:iie 
:nn vercdadeiro heraismo defender alg.uem ou ter alguem a ousadia 
ele defen<ler os linte ressef\ do pov o e da pa.t i!'ia ) ·<lefensores das li-
berdadeg nacionaes, da lei e do .dir~ito, tfui 'hedionuamente C01I1Spui·-
ea do µelo indivi<luo gue, actualmen\.e, de~·gov'"rria ·º paiz. 

V. Ex., Wencesláo Escobar, Baptista Luzard o, Azevedo Lima, 
Leopoldino de Oliveira. etc., são · '.hoje, póde V. Ex . crer, vePdadei-
ros ídolos <lo povo pracsileiro . O •povo brasileiro está com V. Ex .. . 
Sr. Dr. Bergamini. e seus dignos collegas de campanh ru regenera-
dora . O ,povo brasileiro acompanha, com vivo enthusiasmo e grande 
Interesse, ai J.uta estµperfda que, em boa hora, en.cetou a minori11. 
l_}arlaJinentar em prrol da causa nacional, contra a prep itencia go-
vernativa. O povo br asileiro não está, não póde estar, nunca estai'â, 
<'•O lado de um Gover•nn que decreta intervenção nos Estados contra 
a s de<Jisões do mais rilto tribunal judiciaria do paiz; qu e institue a 
mons.truosidade juriqica ironicamente chamada "lei de imprensa"; 
que decreta um estado de sitio etei!'no, i•nconstitucionalmente eterno; 
·que suffocai no san g ue das victimas innocentes todas as aspiraç6es 
democraticas do povo; que suspende illegalmente jornaes, espa!lca 
jornalistas, pre·nde ci(iadãos honra dos; que (facto 'Virgem nos annae~ 
da his~oria universal), estabelece fu singularíssima pena do "suici-
uio obr:lgatorio"; qu e im·ade, con~ra todos os principias do dii!'eito, 



aquiHo que .. no dizer d·e Barbo:i<a Lima. é o ultimo sa.erario ern • qlje . 
. ,,.; . rer,ugia a c1v;Jizaçao b1 asileira, .- o lar; que adapta o regi'men fü\ 
, pa1matoria, .da bort·acna e do ponta-pé nas prisões; que rej;orma .. v 
re1orma e clefonna a reforma da instrucçio publica, sem , autoriza.-
ç;:io l·egislat;:va; que, emfim ( é o que mais sangra o coração do povo'.) 
tenta clefonnar a Ma[Jna Carta em pleno estaõ.o de sitio, Sa.Jtando pur 
cima · dos mais comes1nhos P'·'incipios da dign·iclacle hurruina, pa,·:L 
só atLender ª'· in.eresses r:nconfessaveis ! .. ; Si a criminosa .ten tati-
va do Governo actual S·c tornar em realidade, então, Si:. ·Dout11r, 
faz-se mistêr que, tambem nós os sacerdotes da religião da luz e rla 
bondacle, nos transformemos em revolucionrurios. Sei-o-hemos e não 
t1•epiõ.aremos um insknta em transforma.: o pu!'pito em catheura 
revolucionaria, conv~dando os disdpu os de Christo a tomarem 
armas pela. defesa dos ideaes republi\!an os e · em defesa. da . vida n&.-
cional . E te<·emos ao noSRo lado a propria doutrima cathojica, qU;e 
permitte a <"evolução pelas qrmas, quando não nos resta outro me_io . 
para abater o despotismc. 

o rovo bras]eiro . está com a chamada "esquerda pa·rlamentar" ! . 
. Houvesse Ll>arãade e já ha muito e . .,te mesmo p'ovo teria ovaciona- . 
do esse punhado de bravos t de he•:óes. 

De joe hos, agradeço-lhes em nome do rebanh? que pastoreio 
nes~e c;:..n :inho da Na·~.io o secviço que estão a prestar ao querül:i 
Brai;dl nesta _ hor~ sombria da sua h istoria. 

A prop1,•a doutrina cMholica está com a mino!':a parlam~ntar. 
Esperando que V . Ex. não revele, por emqua,nto, o ·meu obsc.uro 

nome, afim de,, podendo esquivar-me das gai:ras aduncas :av · Sr . . · 
Beenardes, trabalhar pelo nosso ideal sagrado, sub3ct·evu .. me .ce 
V. Ex . . grande aqmirador ( C0·ncluindo a leitura .) 

Resguardo o nome do missivista. 
E' toda a Nação brasileirá. Sr. Pit·~sidente. pe'a 'boca d.os que podein 

JTtt1nife~tar - se, quP ahi está a app'aud'•: -nos sem reservas, na a ~tit'.JdE: que 
~e:nos emprehendido e da qual nao dssertaremos em hypollhese 'alguma. 

São os conductores de homens, mesmo aqwilles sujeitos a ' uma disc~-" 

j)!Jr:a severa como ·OS sacerdote>, que não t:ontêm ma·is seú silencio e, p.o:a. 
Mrma eloquente por que este pastoC" de almas o faz, vem exteriorizar seu · 
r·•;:itentamen~o pela nossa :ittitude e •encoraja~· aquelle:,; que pugnam pa;;. 
,na.nu tenção da nossa Carta Magna. 

Para que essa r eforma , que ameaça o povo cie minha tpr:·a . ooe•le•.:a, 
fJelO menos. os tram:'tes reg imentaes adaptados por esta Casa do 'congresso, · 
:;;oi.cito que V. Ex. se digne de resolve•: a questão d·e ordem que levan td. 
e . que não teve solu ção. Çons:ste no· seguinte: "O § 4º do art. 6° da resolüção 
u: 1 B, de lD.24 , déclara: "O 

0

in!·erstieio minirno e indJ'.spensavel entnl vu-
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ta<;ão e qualquer acto inicial da discussão subsequente da proposta de r eformd. 
à'l Constituição serã de 48 horas". Trata-se a.ih!'. da passagem da votação 
para a discussão subsequente. Vejamos da discussão para· a votação. Reza 
" art. 10 o seguinte: 

"Todos os prazos m arcados no capitulo são irreductiveis e im· 
prorogaveis, devendo medea r o interstJ'cio de quarenta e oito h orJ.s, 
sempre que não esteja marcado o inicio do acto a prfl.t;car-se, o 
que secá annunciado pela Mesa" . 

o andamento dos nossos projectos, u:na vez collocados na ordem do dl t., 
~e divide em duas partes: a da discussã o e a de decisão, debate e delfüe-
r~o . 

Vae encerrar-se a primeira parte da discussão, em prime iro turno. 
V. Ex. vae annunciar o acto de encer<·a men :o. O acto subsequente, qual é, 
Sr. Presidente? O da delibecação . Será, naturalmente, o que V . Ex . Vá<! 

annuncia<, quando der a wdem do dia para amanhã . Após a dec•are.çào àe 
ttm· está encerrada. a :·rimeil'a discussão do projecto de r eforma constitucio-
P:Jl sobrevicá a de que se passa á votação. Desse acto, te rmino de uma 
phase, ao acto subsequentr. , inicio de outra phe.se (a de deLbere.ção) i!!!.pi'ia 
.. art. 18: · 

1 
"Deve medear o :nte:-sacio irreductivel de 48 horas ". 

1 
1 

Assim., Sr. P eesi<lente, $OU forçado a reproduzir a questão de ordem, 
q > - •não teve solução no mo111ento em que a formulei. E como ~ approx.-
ma o instante da applicação do dispositivo regimental, lembro a V . Ex. a 
noressidade de resolver o caso. Uma ve z q ue V. Ex. va.e annunc'.ar --
~do os termos do Regime nto - o encerramento do debate , termo de um 
::.,C'to, que encerra uma phas e do processo da c-eforma da Consti :uição e abr~ 
o inicio da pbase subsequente , que ê a da vo~açio , deve respeitar-se, nos 
term..is imperativos do R egi men :o, o intersticio irreductivel de 48 horas . 

Da outlt'a vez que form ulei a questão de ordem dei as razões poc qua . 
0 Regimento marcou esse interstic·o. as quaes s i o bem claras. Saltam aos 
c.'1 '1os de q ua lquer: para h apilita r os Srs. Deputados ao encam'.nhamenla 
d<t~ vo!ações de emenda· por em enda. e. quando estas contenham m ais fo 
um artigo, artigo por artigo Em um assumpto d·o alta r elevancia, o da lt'~

f• irma constitucional em qu e urna ~:rnp ' e!' palavra da· em eT1da ou do ar:i<;u 
J1•ifü joga r com incalcul ave's in ter esses e direitos da Nação .. , 

O SR . ALBERrco DE MoRAES: - E , m esmo, para fazer a synbhese das ar-
gumentações adduzidas dm·ante o d ebate. 

o SR. ADoLPHO BERGAM INI : - Perfeitamente . . ' toda a meditação /.! 
rouca São disposições especiaes que devem ser rigor;osamente obser vadaq. 
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Assim, peço a V. Ex., sr-. Presidente, haja por bem determinar o cum-
J>rimento do d''spositivo do art. 18, da resolução h. 1 B, de 1924. (Muito 
"tem; muito bem). 

O Sr. Presidente: - O nobre Deputado leu o § 4° do artigo 6° da Reso-
lu<,;ão que estabelece normas pa<'a o debate e votação da reforma. 

Esse paragrapho reza: "O. int~rst:cio mínimo e indispensavel entre vo-
la1;ão e qualquer acto inicial da d'scussão subsequente da proposta de r.e• 
forma de. Constituição será de 48 horas." 

o SR. ADoLPHO BERGAMINI: - E o e.rt. 18? 
O SR. PREJSIDEJNTEJ: - Ha, pois, um dispositivo no qual, taxativamente, 

o legislador regimental regulou a espeo:c, estabelecendo o interstício mi-
nimo e imdispensavel de 48 horas, quando se tratasse de passar de uma vo-
t<.·ção ao acto inicial da discurnão subsequente. 

Parece que, s i o pensamento do legislador fosse · o de estabelecer qm;• 
egual interst·'cio houvesse de decorrer entre o encerramento da d:scussã-0 e 
a ,.o-~ação subsequente, aqui se<'ia o logar . .. 

o Sa. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Então o art. 18 é inutil. 
O SR. PRESIDEJNTE: - . .. dizendo: "entre votação e acto inicial da discus-

são subsequente e entre o encerramento da discussão e a votação subs"-
quente". 

Accresce que -0 art. 19 diz: "Em tudo ql~anto não contraria r estas di3-
posições especiaes, r egularão a discussão da materia as disposições do Ra-
gimento referentes aos p.rojectos de lei ordinaria". 

O 'Regimento Interno da Camara diz, no seu § 2°, do artigo 314: "A 
'Votação completará o turno regimental da discussão. Nenhum projecto pas-
sará de uma a outra discussão sem que, encerrada e. discussão, seja votado 
e apprCYVado" . 

Os dispositivos dos §§ 2º e 3° do art. 214, ainda accrescentam: "Haven-
do numero para a votação, a ella serl1 submettida a materia cuja discussão 
fôr encerrada", e "encerrada á discussão de uma materia, se não houver nu-
mero para a sua immediata votação, deverá figurar para isso na ordem do 
dia segum te" . 

0 SR. LEOFOLDINO DE OLIVEIRA: - Como se· interpreta o art. 18 então? 
O Sa. PREJSIDENTEJ: - O art. 18, a que recorre a argumentação do nobre 

Deputado, diz: "Todos os ·prazos marcados no capitulo são irreductlveis e 
lmprorogaveis, devendo me•dear o Interstício de 48 horas, sempre que não es-
teja marcado o inicio do acto a .praticar-se. o ·que será annunciado pela 
Mesa" . 

o isa. ADOLPHO BEP.GAMINI: - E' 0. hy·pothese . 
O SR. PREsIDENTEJ: - O inicio do aoto <da votação €stá marcado por 

si pro·prlo. 
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T.oda a vez qnue se. encerra uma discussão, o assumpto é submettido á 
.votação, .se houver numero; se não houver, a - Mesa . é obrigada a incluir -1!-
materia na ordem do dia de seksão seguinte, para v~tação. 

Para a hypothese do encerramento da votação e do annunclo da dis-
·eussão no turno r egimental seguinte, é que o prazo de 48 horas é imprescin-
divel, não pôde ser reduzido. 

Tenho assim resolvida a questão de ordem levantada pelo nci·bre 
Deputado. 

Continua a 1"" discussão conjunta da proposta de emendas e · das emen-
das â Constituição. 

Não h<i mais oradores inscri-ptos. (Pausa.) 
Em seguida, é en~errada a ia discussãe conjunta da prD'posta de emendas 

~ das emendas á Constituição, ficando adiada a votação. 

O Sr. Presidente: - E sgotada a ma.teria para a qual foi concedida 1\ 

,pro rogação . Está levantada a sessão. 



Actas da Commissão Especial 
1.92-4 
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Aetas das sessões da Commissão Especial de Reforma 
Constitucional 

1" REUNIÃO, EM 8 DE AGOSTO DE 1925 

Presentes os Srs . Vianna do CasteJlo, Herculano de Freitas, Solidonio 
Leite, Nicanor Nasciento, Gilberto Amado , Col!ares Moreira, Prado Lopes, 
Moreira C.'a Roeha, Juvenal Lamartine, Monteiro de Souza, Alves de Castro, 
Annibal de Toled-o, Getu:io Vargas, Manoel Duarte, Bernardes Sobrinho, 
João Mangabeira, Luiz Silveira e Tavares CavaJ.canti, reunio-se esta Com-
mlssão Especial, afim de proeeder, nos termos do Regimento, á eleição do 
Presidente e designação do R.e!ator. 

O Sr. Getu.io Vargas prop-oz que fosse acclamado Presidente o Sr. Vian-
na do Caste!lo, v q11e foi acceito por toda a Cmmissão. 

O Sr. Vianna dv Castello agradeceu aos seus collegas a distincção que 
lhe fôra conferida e declarou que, estando a proposta sobre a mesa a rece-
uer emendas, aguardava ·que fosse remettida á Commissão, nos termos re-
gimentaes, e designava para Relator o Sr . Deputado Hercu:ano de Freitas. 

Nada mais havendo a tratar, ·foi revantada a sessão. 

2ª REUNI}_O, EM 114 DE AGOSTO DE 19•25 

Sob presldencla do Sr. V!anna do Castello, ]'.)I'esentes os Srs. Herculano 
de Fre!tai:1, Alves de Castro, Prado Lüpes, Armando Bur'amaqu!, Getullo 
Vargas. Luiz Silveira, João ·Mangabeira, P 1in!o Marques, CoL!ares Moreira, 
Gilberto Amado, Manoel Duarte, S·olk'onio Leite e Adol'Pho Konder, reu-
nio-se. após prévia convocação, esta Com missão. 

O Sr . Presidente declarou que, tendo chegado á. Commissão, remett!das 
pela Mesa, as emendas apresentadas em p:enario ao projecto de Reforma. 
Constitucional, constituindo dous grupos - um, das acceitas, e outro, das 
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recusa·das pela Mesa, - ia remettel -as ao sr. Relator, aguardava a im-
pressão dessas emendas em avulsos para fazer chegar ás mãos de cada um 
dos Srs. membros da Commissão um exemp:ar para o respectivo estudo, e 
assim, decorrido um prazo razoavel para esse fim, faria nova convocação, 
para que então fossem discutidas as emendas na Commissão . .: pudess~ o 
relator!o ser apresentado dentro do praw regimental. 

O Sr. Alves de Castro pedio a palavra, e depois de fazer algumas con· 
siderações, requereu que constasse da acta a seguinte declarayãu: a) qu•, 
assignando como fez, o projecto de Revisão constitucional e as diversa11 
emendas apresentadas no p '.enario, teve o intuito, quanto ao primeiro, de 
reconhecer a Sua ·opportunidade e quanto ás segundas, de concorrer, diante 
d:t exigencia regimental, para . que .pudessem ser discutidas; b) que, conset·-
vando por essa fórma a sua liberdade, perante esta Commissão quaesque-r 
divergencias, que porventura, possa ter a respeito do assumpto em fóco, 
não exc:uem o seu <tP.ofo e a sua solidariedade ao parecer da maioria, certo, 
como é, que jámais alimentou a pretenção de fazer prevalecer o seu m!)det 
de> pensar individual no caso em apreço. 

Em seguida o Sr. Plinio Marques pedio .a pal:a vra e declarou que, ten-:lo 
eub1:>l!rlpto as, emendas, queria com isto, apenas, satisfazer a exigencia regi~. 

rm:nta:, e da mesma fórma procederam o·s demais membros da Commissão~ 
que deram s ua ass!gnatura, - no que foi apoiado pei-0s Srs. Juvenal La-
u,artine, Adolpho Konder e Collares Moreira. 

1 

ACTA DA 8" RElJNIÃO, EM 25 DE AGOSTO DE 1925 

so·b a :pres!dencia do Sr. Vianna do Castello, presentes os Srs. Her-
cUJano de Freitas, Ado.Jpho Konder, Nicanor Nascimento, João Mangabeira; 
Manoel Duarte, Tavares Cava·:canti, Luiz Silveira, Gilberto Amado, Alves de 
Castro, Annibal de Toledo, Monteiro de Souza, Prado Lopes, Arthur Collarell 
Moreka, Plínio Marques, Jµve.na1 Lamartine Getulio Vargas, Moreira 
da Rocha, Solidonio Leite, Armand0· - Burlamaqui e Bernardes So-
brinho, reuni-o-se esta Commis·são Especial, após a devida convocação ne> 
Diario do Congressso. 

Foi lida e ap.provada sem discussão a acta da reuniãe> anterior. O Sr. 
Presidente dec~arou que estaf1CO a findar hoje o prazo lmprongav:el de i:> 
dias para a leitura do parecer sobre as emendas offerecidas em plenario. ao., 
projecto de Reforma da Con~tituição, tudo de accôrdo com os termos do 
Regimento, concedia a palavra ao illustre Relator, Sr. Herculano de, 
Freitas, afim de !)roce der â. leitura do parecer. 

Feita esta, o Sr . Presidente declarou em discussão o parecer. .o Sr. 
Nicanor Nascimento pedio a palavra, e declarou que o art. 2°, * 4º, do Re-. 
g.imento Especial estabelece que as em endas deverão ter parecei: a favo.r ou , 
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contra, Entretanto, tres havia em que o Sr. R e·ator não opinava nem con-
tra, nem a favor, ·e passou a ler a seguinte declaração de voto: 

"Assignará o parecer com a declaração de vencido, no respeitante n 
varias proposições aioeitas pe 'a illustre Commissão; e, quanto a outras, por 
ella deixadas como questã o formalmente aberta, o que é vedado pelo n. 4, 
do art. 2° da resol . 1 A, da Camara. 

HABEAS-CORPUS (emenc.'a n . 64) Entendo que a emenda · n. 64, per· 
mittirá, como a actual redacção do n. 22, da Constituição, art. 72, a inter-
pretaçã o constru ctiva que lhe tem dado - depois de Pedro Lessa - o Su-
premo Tribun a l. Em seu livro excellente sobre o habeas-corvus, o sr. Pon-
tes de Miranda bem esclarece a evo'ução do Instituto e a consta nte funcção 
constructora dos tribunaes, m a r cadamente expressa no caso 1>rasHeiro. 

EMENDA N. 74 . ·.sou contraKio á expressão "absolutamente " , irr itant:.; 
e que a berra da serenidade que devem t razer os termos constitucionaea. 
Além d/ $tO, m esmo de-ven do a Constituição trazer a doutr ·n a · gera l, que não 
especificações · casuisticas, 0 membro ·de phrase - "detidos mn virtude da 
d<-clara.ç·ri<• no sitio" - é demasiado amplo. Com el''e, pei:-de ·o j·1,iz o direit~ 

csseuc·ial de examinar se se trata de caw politico ou judiciario, de domo a , 
em um caso, apurG.·r a legalidade da detenção, e, n 0 outro, relegar -l~e o 
eJ...am1• ao Poder L eg'·s:ativo . Se uma autoridade, por qualquer paixão in-
ferior, detem . o cidadão, como muito su1ccede, seli"á r evo1t a nte que fosse 
~'absol•utamente" vedado a 0 cidadã o provar que ta l violação é certa, pa ra 
della ser libertado. E sta - parecendo-me a garé.·n tia m a ior do diceito in-
dhidual, seguran ça de todas as li-herdades, não tomo a responsabi:<idade, 
neste iregimen, perante a geração p~esente e .para com as f·u t uras, desta. 
rigida e perigosa limitação institucional. 

EMEKDA N. 75 -Da m esma fórma nã o endosso esta em enaao, no quu 
d)z ,r espeito ao Poder Executivo. Tem en e u:ma esphera de acçã o pratica~ 

Il"ente infinita, no que diz com a liberdade e com a propriedade, g ra nde de 
tt ais !Jara que se deix.e des<.vm·para dos de apoio j·udicia rio , por tempos, pos-
sivelmente, dilatados, como agcrca imper iosas contingencias determ:naram , 
ós mail1r!Os direitos, que, depois, -por tarclia intervenção, teriam perdido :.. 
oppo.rtunidade de qualquer ·remedio util. Não basta que o Poder Executivo 
declare- que t a l acto d ecorre do estado de sitio. E ' essencial que r ealmente 
seja ·elle immediata conseq·u·encia decorr ente.. Fóra disto, .o despotismo 
estar ia libe rado, de toda a pelw quando invadisse a esphera do direito _civH, 
do commerciai, elo industria'!_ . Um chefe de Policia q1'e ent·endesse pref!o· 
der rara forc;ar cidadão a mudar de domicilio; que. detivesse cidadão parfl: 
coa gil -o a resolver um2, questão de -com mef"cio; que mantivesse nô ergastulo 
joven para dete•rminal-o a casar com C'l3rta pessoa ; que retivesse industriai, 
afim de qu e, no interva llo, méras r.elaç;ões indivLdui<tes, que de vem estar sob. 
li';!- . custodia j1U dicia0ria, ficariam ao desamparo, Não é demasia figm:ar o, 
caso em que cidadã.o estiv·esse soffrendo em carcere do Esta do as bruta-: 
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J!<laóes da orõ.alia para confessar com.participação em de'ictos, mesmo PO·· 
llticos Com a r-edacçã0 da· emenda, a competencia dos tribu naes para co-
nt fcer df' todos estes fa.ctos cessaria desde que fosse declara d-o que· a dA-
t ... m;;ão decorria do m'tado de sitio. Pôde ella ter decorrido, appai·entement<•, 
de ·tal declaração, mas rea!lza r fa-cto abso·JUtamente diverso daqUielle _q 1Jt) 

alYEja o constituinte. Urge "- para segurança publica - que seja isto logv 
examinado. Urge, pocque se não transforme o estado de sitio - a odioHa• 
m< d'da, que, pa_rcamcnte deve He°r utiilzada no tempo, no espaço e nos brlJ.-
ta.~s f'ffeitos - em estupido instru:mento do mal e da cubiça. 

EME>mAs REJLIGIORAS - Sou radicalmente contrario â. admissão della-s. 
Cnntrariam t• espirita liberal da Constituição . Embora respeite, com a mat" 
al:,soluta rev«encitJ,, o pspirito religioso dos outros e a consciencia de cad~ 
qual - e por isto mesmo - entendo q•ue a, maior liberdade de conS<Ci·encia 
deve ser mantida a todos. Não ha razão para crear uma questão religios1t, 
quando, entre nós, felizmente, estamos del'la inrlemnes. 

HEl'!lESElNTJ\QÃc, Dos ESTADOS - A tendencia para um poder politicv -
<l.1- ar úo passivei - equival;mte entre a·s u n idades federaes dev~ira ser ,, 
pp1·immento da dir<·Cção dos Estados, mórmente dos maior-es, que, mais f-!>-· 
llZe!'. e fortes, deveram generosidade aos mais pobres dos irmãos. Nenhu:ru 
iIJC(•nveni-ente enfraq,uece a emenda que dá seis . representantes aos men,1-
res Estados. Só o capricho ou a a,ncia immod~ada de poder .politico pôde 
determinar a colera cegado~a, que fu1mina a emenda, na .fórm.a enigmatic.;, 
da votação com-o questão at·1erta. 

EN~rNo oBRIGAToRIO - 1,!J' uma, superfluidade approval-a, E' uma falt,. 
dll siuceridade. Como torrnrr obrigatorio o ensino, quando nem a Capital 
ª"' Hepub!lc-'\. tem podei a11minii;trativo capaz de dar instru.-::ção primaria 
l'iiJl.!elles que, espontaneamente, accorrem ás escolas municipaes? A.d im-
f-ONiblia nemo tenetm·. Si nem a União, nem os Estados, nem as munici· 
pali{ades têm ·elementos pa1'a sup.prir ensino aos que - da -se - procu1ram 
!nstrucção, como determinar a obrigatoriedade do ensino? On de, com qu.; 
mEstres, com que apparelhagem, em que casas, será dado este ensino oBRI· 
GATORIO, si não ha nem onde fornecel-o, nem quem o ministre? Miserla e 
clistancla impedem o cumprimento qa disposição . 

Gomo oBRIGATomo se n~s fabricas tra,balham orianças de oito e nove 
ai r.os? Será mais u.m concjl'ito escri:pto, do qu.al não terã. nvticia a ;rea.li- . 
da.de. 

1 

A obra do constituinte deve ser sincera e e.fü'kaz: decretar o impossive! 
r.ão parece traba'ho de homens prudentes." 

O Sr. °Luiz Silveira pediu a pa lavra para lêr a seguinte declaraçifo: 
"Det'laro que, de accôrdo com os meus pontos de v-ista doutrinairios, am-

iplamente sustentados em reµniões anteriores, divirjo das seguintes emenda..-<, 
cons1.antff da "proposta de emend<is á Constituição", ns. 1, 2, 3, 4, 12, 26, 27, 
31, 38, 3~, 40, 41, 42, 51, 57, 5p, 64, 71, 74 e 75. 



~ 815 

Nas emendas de plenario conco1·do com as de ns. 3 e .1•2, divergindo das 
demaiil. 

Sala da Oornmissão Especial, 25 de Agosto de 1925. - Luiz Silveira. 
O Sr. So!idonio Lche pedio a pala'Vra e fez diversas considerações, de-

monstrando que os membros da Commissão, embora divergissem de um ou 
outro ponto do parecer. não <leviam assignar com restricções nem fazer 
declarações de voto que ficariam melhor no <lebate C.'o plenario, por isso, 
embora tambem tivesse restricções a fazer sobre outro ponto do parecer, o 
assignaria sem declaração. 

Pedindo e. palavra, o Sr. Monteiro de Souza fez a seguinte declaração: 
"De accôrdo com a declaração verbal, vencido em re'ação ás emendas 

ns. 3, 26. 31 e ao parecer sobre a emenda do plenario sob n. 17, assim como 
â. falta de obs'Jrvancia do § 4° do art. 2º do R egimento es·pecial em relação 
a· tres emené.'ai. do plenario. 

Sala das sessões, 25 de Agosto de 1925. - Monteiro àe Souza. 
O Sr. Annibal Toledo · pedio a pa lavra e declarou que "era vencido quan-

to âs emendas ns. 3, 22, 31, 59, 71 e 74 do projecto inicia l, e Jl. 4 do plena.-
rio. Qua nto ã d.e n. 3, pensa que a expressão "incapacidade para a vida 
autcnoma" dá idéa de situação irremel'iavel, isto é, de cassaçiio definitivi.. 
da autonomia. Seria melhor supprimir essas palavras caracterizando-se ap'3-
nas a situação . de insolvencia, como se faz adiante . Relativamente â. emenda 
il. 22, que dá competencia ao Congresso para legislar sobre o t1·aha lho", en-
1.Pnde que e:la seria mais cabivel ao inciso 23 do art . 34 sob a denominação 
nn.is ampla de direito industrial. Com relação á emenda n. 31, receia que a 
sua alinea a possa trazer embaraços á administração. Quanto á emenda 
n. 59, pensa que autorizar a intervençifo nos municipios para fazer obras de 
saneamento, é collocar nas mãos dos .Governos estadoaes um .poder quasl 
absoluto sobre a autonomia municipal. E' supprimil-a virtual-
mente. Com relação â. emenda n. 71, acha deslocada e perturbadora a re-
ferencia que ahi faz á nomeação de funccionarios 'POr Ja estar regulada 
pelo art. 73, mantido, do texto constitucional. Relativamente á. emenda 
n. 74, não vê r azão para o a<lverbio absolutamente, al!i empregado. Esse 
abso'.utismo não pôde haver, já porque a propria emenda, logo em seguida. 
1!lmita a suspensão do habeas-corp114s aos <letidos, em virtude C!o sitio, jâ. por-
que outras restrições exi::;tem de facto em outros dispositivos constituc~o 

naes, cuja boa in~rpretação pôde vir a ser perturbada. Penso ainda que, 
temdo-se tornado explicita a creação dos tribunaes regionaes da União, tor-
na-se taiubem necessario fixar-lhes a,s attribulções, como faz a Constituição, 
relativamente ao Supremo Tribuna! e aos juizes federaes . Quanto á emenda 
n. 4 do plenario, entendo que deveria ser aceita, pois a unidaele processual 
do nosso direito é de t odos os capitulos revisionistas o que reune- mais geral 
consenso dos competentes." 

O Sr. Nicanor Nascimento, pedio a palavra pela ordem e contradictou 
as observações feitas pe:o Sr . SoUdonio Leite. 
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O Sr . Bernarâes Sobinho, após varias considerações declarou · que rui-

signaria o parecer sem restricções . 
O Sr. Herou"lano de Freitas, manifestou -se !favoravel a que co:lStassem 

da acta todas as é.'e<!Iarações de voto i:iue fossem feitas, e. qu.i fossem jun· 
tamente com o parecer pub:icadas, as apresentada& por escripto. 

O Sr . Gilberto Amado, aff!rmou ser contrario á emenda n. l!l. 
O Sr . Jli"anoel Duarte, disse que assignaria o parecer sem restr!cções-. 
O Sr. CoUares Moreira, manifestou-se contra a emenda n. do projectú , 

e a favor da de n . 1 6 do plenario. 
O Sr. A1•rnando Bnrlarnaqui leu a seguinte declaração: "A ass·'gnatura 

til:e dei ao parecer sem restricçõ~s. não implica inteira conformidade nem 
com as do·utrinas, mesmo o criterio integral da pro·posta ela reforma da re-
visão constitucional. Autor princ'.pal da emenda n. 3 do p"enari<>, desde logo , 
manifestei a minha pequena divergencia, que não é, verd'l.deiramente, sub- , 
stancial quanto a este ponto, ., com relação ás emendas da proposta .la 
ns. 25, 72 e 73, mais accentuadamente me pronuncio sobr<: e' las pensando 
que encerram disposições que a pratica fata:mente terá de condemnar." 

Disse o Sr : Alves de Castli'o: E' natural 0que a acta dos traba lhos tia 
Comn;issâo Especial consigne a op:nião in<lividual de cada um dos seus' 
men1br:>!<. 

N-e~tas com'liç:f.es, tornr. claro que a-ssigno o parecer, nos rermos ª'-' . 
:rr.in~a ciec:iaração constante da acta de 14 do corrente, não óbstante haver 
Giscordado. entre outras, das 1 emendas do projecto U.e revisão que autor~zam 
a intervenc:;ão nos E stados -e nos municípios por motivos financeiros, que es-
t&l:tlecem o véto pa.-dsl para tí.'dos os projecto-s de lei, que determinam a 
suspensão ism absoluto do haqeas-corpus para os detidos em virtude do estado 
d.• sitio e q:ie prohibem os recu:r::;os judiciarias dos actos praticados em 
'!irtude dessa.• me<:lida pelo Legislativo 'e Executivo. 

RepTesen tante de Goyaz, que é o unico Estado da Repu blica que n&u · 
tem divida fundada interna e externa, penso, não obstante, que o novo caso · 
du intervt'nc;iio vem enfraqule.cer a autonomia estadual e municipal. 

O n!to P·9.rcial se j ustificp. para os orçarnentos . Em tratando-se, porén~, 
dos demais casos., .y,,ôde prejtjdicar profundamente a logica, e o systema da 
lel. A suspeusâo em absoluto do habeas- corpus para os detidos em virtuae. 
do e8tado de sitio -e a prohlplção dos recursos judicairio&, dos actos prat..-
c1·dos na vigencia deli{:, constitu·e1!:\ um grave perigo para as liberoades p!i- · 
bliras, quiçá, uma .arma terrivel de uppressâo . 

Co111 rela.,;âo a,,;i emen.i>Ls ao plenario fui a favor da ·que exige o placer; . 
do Congresso .para os e10p1:•Jstimos externos, da r eferente ao augme11to J.a. 

cew0sentação das pequena& bancadas, das relativas á Egreja l;atho'ica e da3 . 
que dizem respeito ao ensino e transform&.-m o Acre em unidade f-eaera-
;tiva." 

O Sr. João M:mgah<!!r:i, ·depois de algumas considerações, disse ter i~

ter..ção de assígnar o· parecer sem nenhuma declaração. Entretanto, a norm..'I.. 
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Sf'guida pelos rr:.embros da Commissão, levara-o a d.eclarar que tambem era 
Ycncido com relação ás emen<ias ns . ~4. 74 . e 75 do projecto sobre ás qciaes 
tinha opinião antiga, formacla e mani:estada, e C!l]e os factos anteriores nii.a 

·o tillhilm obriga<'io a modF!rar seu modo de pen~ar. 
Finalmente o Sr . Juvenal Lamartlne propoz que fosse inserido ern 

a.c•fa um voto de 1ouvor ao Sr. H ercu'ano de Freitas pelo gran<le esforço 
e brilhante r e' ator'o que a.pi·esentlí.ra ã Commi•ssão, dentro do cufrto iPr<l.:<.ll 
i<·gh1H·n1aI , o qu e foi, unanimemente, app.rovaco. 

o · Sr. Herculano de Freitas leu a seguinte carta: 
Hio, 2u L1" Agosto dP 192b - Pn,.sado amigo e co'.lega Dr. Herc1,1lano u' 

Fr' lttt . .; - Sauda~ões corde.aes - Estando doente e Inteiramente imJ}Oss·bJ-
3itad"o de COmparecPr á C·~mara e tendo SCienc;a. dos termos do Seu parec0et 
subi e as emenda,5 á prop0~ta de reforma const:tucional. e de compieto ac·· 
cõn!o r:oir1 ao; conclu1«ões n e!Je contidas, solicito o ob&equio de ass·gna-r <> 

rneu noJ11p m•ste do~umento. E' esta uma autorização e um a.grad ec1mento. 
Collt alto e sub.do apre~o. am!go e C'ol:ega muito grato. - Prado Lopes. 
Em st-gnidu o Sr . Presid·ente, porque ninguem mais q1tzesse usar u. •• 

[ 1.llã.Yra, d<ec'arou e!lcerrada a d1scussii.u, após u que foi ass:gnaao o pa.recer 
1,; h>Yantuda a sessão. 

AC'l'A DA 4• REUNrAo, EM 10 DE OUTUBRO DE 19lb 

Sub a i,..res: U.encia do S·r. Yainna do Ca;itello, presente CJS ;::;n;i . .é1ercula.n.i 
d• l"reit.as, Adolpho Konder, Nicanor Nascimento, Manuel Dvarte, 'l'avare;i 
L'ava,:canti, Luiz S lveira, Gilberto Amado, Alve.; de Castro, AnnibaJ oe 'l'o-
1f'<io, Monteiro dP SoU:za , P<"ado Lopes, Collares Moreira, Plin ' o ,Marque":, 
Jnn.'nal Lamartine, Get uºio Yargas, Moreil'.a da Ro~ha, So'idon·o Leitt>, Acr 
p1r.11do Burlamaqui .e Bernardes Sobru1ho, tena 0 ral tado corn au::;ena:a JU.;. 

tµ'i\ ·acla C' Sr. João Mang11)Je'ra, reuniu-se esta Commissão Espe-cial, apó:1 
convoea\:1i e p1·évia, no,; tecmos do R egimento. 

Foi ljãa e approvada sem discussão a acta da reunião antec'.or. 
ú Sr. Herculano riE> '\f!Teitas, Relator, pooiu e obt-eve a palavra e passo 7 

a ler e parecer scbre as emendas substituiãas á peoposta de Reforma da 
Con~wu·ç;ão, decla~an,lo que como materia nova só a·pparecia nas -emenda<: 
a ra1·te rt'ferente a 0 paragrapho 7° do art. 72 <la Constituição que flcar1 .. 
ar.i;im t'<'lllg·ao: 

"Nenhum culto ou i-greja gosará de subvenção official, n em terá rela-
ção c1 9 di:;pendencia ou allir-mc;a com o Guverno da União ou o dvs Esta<lu::.-. 
A ,., pn.sentaçii.o àivlom.at-ica no Brasil junto ci Santa Sé nci.u iniplica a vio, 
laçá.o rl<:ste 1n·incipiu . " 

Conc'.uida a leitura c.'o parecer, o Sr. Presidente declara que estando 
aberta a discussão concefü,riG<."' pa:avra a quem a solicitass~. 
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Pedia a pa!Cavra o Sr. Nicanor Nascimento, que declarou ser vencido 
quanto aos pontos seguintes: a) o n. 29 do art. 34, emenda 2a, fica mal coLo-
cado, pois não pôde dar competencia ao Congresso para leg.s ar privativa-
mente sobre o trabalho, pois posturas sobre constituição de fabricas, hygie-
ne municipal e outros problemas devem pertencer a Estados e municipios. 
Deve tal artigo ficar entre as attribu:çoeb ~umu ativas l.!0 Poder Legis ativo, 

b) o § 5° (emenda 4•) tem as pata vras "para a justiça federal e 10cal", 
que são p:eonasücas, pois r ecurso jud:ciario só pó<'.'e ser para a Justiça e 
como só ha duas - local e federal - a simples expressão judiciar1v f; sut · 
ficiente; 

e) § 36 (emenda 5"). Sou contrario á redacção "suspendendo-se absolu·· 
tamente o habeas- corp·us para os detidos em virtude da dec.ara~ão do sith" , 
visto como entendo que o Poãer Judiciaria tem de examina:- se dfectivamen-
te o facto ou acto é decorrié.!o da necessidade do sitie". 

O Sr. Relator explicou que a funcção privativa do Cong1·esso era só 
sobre dlreito contratua: substantivo sem exclusão da competer.eia peculiar 
aos Estados e municípios. 

O Sr . Tavares Cavakanti declarou manter o seu voto, extornado e de-
fendido em 1" discussão, quanto ã emenda n. 1, na parte em que autorizfl 
a intervenção financeira, como tambem reservar-se-h<t fazer um exam ... ma'" 
amplo - das emendas por occasião do debate. 

O Sr. Juvenal Lamartine secundou a dec:aração do Sr. Tavares Caval-
canti, quar.to ã intervenção 1financeira . . 

O Sr. Luiz SL veira declarou que, tendo as 'emendas substitutivas a me• 
ma materia sobre que já se manifestou contrario, conforme dc;claração in-
S'lrta na acta da 3ª reunião assignava, portanto, vencido o parecer. 

0 Sr. Monteiro de Souz~ explicou que assignava o parecer com as res · 
tricções que já f'zera na primeira discussão, referentes a disp0sições então 
especificadas e que fazeom parte do actual substitutivo. 

O ~r. So:idonio Leite rna,ntem as r estricções anteriormente feitas, assim, 
corno os Srs. A·ves de Castrp e Annibal de To'.edo, constantes da acta t!a 3~ 

r eunião. 
O Sr. P:inio Marques pedia que ficasse consignado em acta o praze1 

com que via assignada a Santa Sê corno e:ntidade internacional . 
Er1, b~guida coni<.. ning~•j!T• rr1ai~ 4u1zesst . u sar d&. palavra, o St. Pr<.;-

s!d<.: nte declarou .,r.cerrada a ses~ão, sendo assignado o pa r ecer de. st0guinte-
rnodo: Vianna <J.o Oastello, Presk!ente . - Herculano de Freitas, Relator. -
Armanclo Burlamaqui. - So,lidonio Leite. - Gilberto Amado João Alvt:.~ 

de Oas~ro. - Arthur Oollares Moreira. - Plinio Marques. - Mam1,el Dua»·· 
te. - Moreira da Rocha. - Monteiro de 8011,za. com as r estricções constan-
tes da acta. - GetuUo Varqa.s, com restricções quanto ã repr!o.sentação rlo· 
Brasil junto á Sa·nta Sé por entené!er que não é materia constitucional. -
Nicrrnor Nascimento, com as re~,tricções do meu prim ei ro voto e mais qup a 
funcção de legis" ar sohre o traba:ho nã o deve ser privativa do Poder Legista-
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tívo. - Adolpho Konder.-Pra(lo Lopes. - Tavares cavalcanti, com as restri·· 
cções constantes da acta.-J .Lamartine, com as restricções que constam da 
acta--J. Bernardes Sobrinho. - Anni11al B . de 'l'oledo. dP accOrdo com as 
restricções constantes do meu voto vencido por occasião do primeiro parecer. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente levantou a sessão. 
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Art. 35. (n . 3 e 4). )) 235, 236, 332, 283 e 291. 
Art. 36 . )) 236, 237, 316, 317, 508, 531 

647. 
Art. 37 (§ 1 º) . )) 237, 318, 481 e 532. 
Art . 40. )) 238, 318 e 487. 

Do PODER ExECUTIYO: 

Do Presidente e Vic e-Pres idente - Eleição - Attrib11ições - Nli-
n fs lros - R esponsabilidade 

. \ rt. 41 . 1 Paginas : 239, 318, 509 e 532 . . 
Art. 42. >l 240, 318, 532 e 647. 
Art. 43. » 240, 308, 482 e &4 7. 
Art . 47. » 241, 318, 319, 489 e 532. 
Art. 48 (n. 17) . >> 243, 319 e 511. 
Art. 49 (§ 2º) . » 139 e 244. 
Art. 5i. >> 332 e 387. 
Art . 53. >> 244, 245 e 320. 

Do l'om:R J UOICIAillO : 

Art . 
Art. 
Art. 
Art . 
,\rt. 
Art . 
Art. 

Co1;slit11ição - \'ifaliciedade - Organisriçâô - Com-
petencia 

56. Paginas : 246, 320 e 533. 
57. )) 246 e 320. 
58. )) 247, 320 e 533 . 
59. )) 247, 320, 348, 511, 533 e 648. 
60. )) 249 e 322. 
()1 . )) 250 e 323. 
62. )) 250, 327, 533, 569 e 739. 

(*) ::\'umeros accre>"Cidos ao an . n . 3-1 . 

e · 
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Dos ESTADOS: 

PrinciP'ios Constilucionaes 

Art. 63. 

Art. 64. 

Do :.\Iu ' ICIPTO: 

Art. 68. . . 

Dos crn,,uÃos RP.ASILErnos: 

Paginas : 251, 324, 333, 380, 556, 557, 648 
e 757. 

)) 324, 351 e 648. 

Organisação 

Paginas: 252, 325, 333, 389 e 648. 

Qualidades - Declaração de direitos 

Art. 69 (ns. 4 e 5). Paginas: 254, 326 e 534. 
Art. 72 (n. 6). )) 335 e 390. 
_-\.rt. 72 (n. 7). )) 334 e 390. 
Art. 72 (n. 10) . )) 256, 327 e 534. 
Art. 72 (n. 17) . )) 257, 327 e 535. 
Art _ 72 (n. 22) . )) 258, 327, &49, 679, 705 e 743. 
Art. 72 (n. 29). )l 259, 328, 333, 391 e 536. 
Art. 72 (n . 31). )) 490. 
Art. 72 (n s. 32 a 37 (*) . )) 259, 260, 328, 329\ 392, <183, 484, 

536 e 537. 
Art. 74 . )) 260, 329, 484, 485, 537 e 649. 
Art. 75. )) 260, 329, 334, 393 e 394. 
Art. 77. )) 330 e 362. 

!f)ISPOSIÇÔES GEBAES: 

Eslado de Sitio - Forças annadas 

Art. 80. 

ArL 80 (§ 5.º) . . . . . 
ArL 87. . . . . . . . . 

Paginas: 262, 330, 470, 471, 514, 570, 572, 
616, 635, 649, 681, 705, 742 e 
U5. 

)) 

)) 

263, 331, 538 e 649. 
264, 265, 331 538. 

Conselho Superior ·d,e Bs-ta•do - Pagimas: 334 e 394. 

Estado d·o Acre - !Paginas: 395 e 334. 

(*) Numeros accresci.dos ao art. n. 72 . 
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