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~ Votação da Proposta de Emendas e Emendas 
do Plenario em La discussão na Camara 
dos Deputados 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO D:E 18 DIE HETEM'BRO 

VOTAÇ'-~0 DA PROPOSTA DR ElM FJN DAS :m DAS El\f ENDAS /"- CO:-IS'l'ITUIÇ_:(Q 

.:0 §r • .Presidente: - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 
( ,, 

!RequetBmos a 1·etirada das 'emendas ns. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 , 14, 17, 
n, 20, 2,1, 23, 24, 2·6, 28, 29, 3o, 31, 34, 3·5 , 36, 37 , · 38, 39, 40, 4il, 43, 44, 
4S, 46, 47, 55, 58, 60, 61, 62, 6·5, 68, 70, 73, 76, incluiU-as no •Projecto de 
reforma da. Constituição . 

S ala das sessões, 18 de •Setembro de 19 25 . - Vianna do Gastello. - João 

de Faria. - Gornelio 'Vaz de Mello. ~ Gentil Tavares. - Amm·ico Pe·ixoto. 
Fonseca Her·mes . - Aclolpho Koncler. - Fm'1'eira Lima. - P línio Mm·-

ques. - .Valois de Castro. - Moreira ela Rocha . - José Lino . - Henne-
negildo Firni eza. - N elso.n Gatunrla.. - José Bon4taci'o. - Uba l.dino ele As-
sis, - Oscar Lo.'Ureiro. --J . J. Bernardes 8obrinho. - Home?'o P ires . -
A1tstregesilo. - Gesario de Mello. - B ianor de kfedeiros. - EuTico Valle. -' 
HerJ1~lan.o de Freitas. - Gilbe1·to A1naclo . - Nicanor Nascimento. - João 
Vsbôa . .- Arntando Bu?·lamaqui. - Agamennon Magalhães. - P edJro Bo?·-
ges. f- - Cesar L. de V eTg1tei1·o. - Joaquim de Salles. - Fidelis Reis. _, 
Natalício Qa?nboin"Z,. - Ga?·iba.ldi Mello .. - Solidonio Leite. - Wanderley ele 
Pinho. - Ifl.J?'a Oast?'o. - TavaTes Ga1'alcanti. - J.vaquim de .!.11ello . -
Gosta R i beiTo. - Arthu.1' Gollares Morei1·a. - J1~lio Prestes. - Geo1·,gino 
AveUno. - Fapio de Sá Ban·eto. - E1wenio de M ello . ........, Octavio M anga-
beira. - Norival de FTeita.s. - Aumtsto de Lima. - Manuel DuMte: -
G:eTaldo Vianna . ........, Francisco Campos. - GaTvalh o Neto . - Paulo Mara-
.?thão. - Bocay?tva Gnn ha . - Manoel 'VUlaboim. - S. do Rego B ar r os. -



6-

José de Moraes. - GaltZino F i lho. - Roà?·igues Machado. ~ E'Uclides Malta. 
~ Baptista BittencouTt • ....- Fiel Fontes. - Get1~lio Varg'as. - P ires do Rio • 
......- Dominuo.s Barbosa. - H eitor Penteado. - Olegario Pinto. - Pereira 
Leite. - Prado Lopes. - Cardoso de Almeida. - Zoroastro Alvarenga. -
A. Pinto da Rocha. - Heit.or de Souza. - Oliveira Botelho. - Albe?·to Ma-
ranhão. -Daniel de Mello. - Cesar Magalhães . - Emílio Jardim. - Seve-
Tiano Marques . ..._, Alva1·o Rocha. 

O Sr. Leopoldino de Oliveira : - Peço a palavra p ela ordem. 

O Sr. Presidente: - DaFei a palàvra ao nobre Deputado quando tiver 
de suhmetter a votos a primeira emenda, porque esse será -o m omento rpro-
prio para as q·uestoos de ordem. 

O :SR. LEOPOLDINO DE OLIVL"IRA: - Mas eu ·preciso :levantar uma questão 
de ordem, .sr. iPresidente, •que não diz respeito á .pro.posta de reforma e sim 
ao r equerimento cuja votação V. Ex. annuncia . 

O >SR. iPRESIDENTIJ: - :Sou obrigado a relembrar ao nobre Deputado o 
disposto nos artigos do Regimento que regulam as q~estoos de ordem, a rti·gOS· 
que tenho m ais de uma vez. dtado, pedindo a os •Srs . .Der,;utados que ce!llabo-
rem co·m a ;Mesa, para q.ue esta possa cu;m.prir rigorosamente o Regllnento. 

O artigo que declara .que em qualquer Dccasião tem de ser dada a :pala-
vra "pe:a ordem" é o de n. 230, no seu § ·5° : "•Em qualq:uer ·Phase da sessão 
poderá um Deputado solicitar a ,palacvra pela onZen~", e , rpedida ella n as con_ 
dições do art. 230, a iMesa não poderá recusal-a, segundo estatue o § 7°. 

As phases da sessão, sabem ·os Sr.s. De~tados, são duas: a :hora do. 
expediente e a ordem do dia. 

Na ordem do dia ha o momento das discussões e o das d~iberaçõe.s. 
No momento das delLberações, a •palavra só ·pôde ser da;da ·" .para encaminhar· 
a votação" e, dentro do ,prazo concedido, o Deputado terá de ofo·rmular a 
questão de 01'd·em, conforme o § 3" do art. 2•30, •que reza: ".qualquer questão 
de ordem só •Poder<á ser !formulada e justificada dentro do prazo . . . " de 
dez minutos nas materias ordinarias, de .cinco minutos no caso de orçan1ento 
e de quinze minutos no da r eforma con stitucional. .. que ca;be a cada ·Depu-
tado para encaminhar a votação. 

O que está em votação é um requerimento de retirada ·de emen1ia;;, re-
querimento definido no art. 272, § .5°, lettra :C, o qua1 dispõe: "Ser ão ver-
ibaes, inde'):)endem de avoiamento, niio têm dis,oossão, e só poderão ser vota-
dos co1n a presença de, ;pelo ·menos, 107 Deputados, os requerimentos de ... 
C) retirada. de proposição com .parecer :favoravel, substitutivo, emenda, ou 
sub -emenda." 

Os rEJqu~Srimentos para retirada de •Proposiçoos, segundo o art. 337, § 1°, 
poderão ser escriptos ou ver.baes . O que se a;cha sobre a mesa está escripto 
e firmado por 81 Deputados signatarios das emendas, mas o seu ass:umpto ê· 
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da natureza daquelles a que se refere a disposição do art. 272, Jettra c, que 
o define como requerimento rverbil.l;, embora possa, 1p<ir esse outro artigo, 
tambem ser escripto. 

Ora, ·pelo texto ··expresso do art. '•327, §· 4°, ·"As materias que não têm 
discussão não admittirão encaminhamento de vota,ção". 

·Estando a ICamara na •p.hase da ordem do dia da sessãJo e no momento 
da deliberação, se neste m -omento a palavra "·pela ordem" só pó de ser con-
cedida dentro do :prazo destinado ao encaminhamento da · votação, e se o re-
queri-mento que tem ele ser votado J}reliminarmente não admitte .encamin•ha-
ntento da votação, <é . <Claro •Que só tJ:}Oderei conceder a palavra ":pela ordem" 
a qualquer dos no.bres .Dep-utaã•os na primeira rvotação que puder ser enca-
minhada, isto é, na da ·primeira emenda . 

O ISR. AooLPHo BERGAMINI: - /E o Deputado não 1póde 'levantar questão 
de -ordem sobre o proJ:}ri-o requerimento, antes de annunciada a votação da 
prilneira emenda? 

O iSR. PRElSIDEJNTE: - Annunciei a votação do requerimento, citei os dis-
positivos ·do Regimento, .que são exJ:}ressos. 

A ordem do dia ·tem dous momentos: -o da discussão, em que não ca;be 
o e ncaminhamento, ·mas crubem as -questões de ordem, e o da votação, no 
qual todas as questões ·de ordem têm de ser, re.J:}ito, offerecida.s dentro do 
prazo de encamin•hamento •da v-otação e, .portanto, sómente quanto âs mate-
rias que têm enoaminham·ento. 

tOs nobres Deputados poderão apresentar as questões de ordem. quando 
lhes fôr da da a .pa1avra .para o encaminhamento da •primeira materia em vo-
ta.ção e •que possa soffrer encaminlhamento. 

Aliás, isto está send-o todos os dias explicaao, e já ap.peUei para os i!.lUi!· 

tres Deputa dos, afim de .que auxiliem a Q\fesa a •cumJ:}rir rigorosamente o 
Regimento. 

O 'SR. APOLPHO BERGAJVIINr: - Ouso lembrar que o r equ erimento do !Sr. 
Vicente Pira.gibe, retirando as emendas lá Receita, tfoi debath'l:o ·por meio de 
questões de -ordem. 

O tSR. PRJ;JS.JDEJNTE: - Permitti a;penas aos nobres Deputados que fal!a'"" 
sem para esclarecer o caso. A,gora, o ensejo •vara esse esclarecimento se 
apresentou deante das perguntas dos honrados Deputados e preferi .forne-
cei-o, ao envez de dar a pc1.lavra "pel:a ordem", o que não estaria de accôrdo 
com ·o Regimento. 

Vou ·suhmetter a votos o requerimento. 
O ISR. Ar.sEJRICO. DEl ·;:MoRAES: - Peço a V. Ex. •que, ao m·enos, faça lêr o 

requerimento. 
O SR. PRElSIDElNTE : - .Já procedi á leitura do requerimento, -o qual é 

para retirada de determina!da·s em•endas e está subscri.pto J:}Or 81 dos si.gna-
tarios das -mesmas emendas. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: -Para '112 ainda .faltam bastantes. 
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O :SR. 'PREsm~'ITE: - -~~o importa ao caso, e vou tambem ex:plicar aos 
nobres Deputados um ponto, •que, aliás, me .parece perJeitam.ente claro. 

Quando as .pro•posições são de iniciativa individual, .é autor o primeiro 
slgnatario, porque a inieiati'va póde ser exc:Jusivamente delle; quando as pro-
si-ções são de iniciativa co'llectiva, são autores Deputados em numero ne-
cessario ;para o apoiamento ou apresentação dessas JJroposições. 

Uma •Proposição, <portanto, que tem neüessidade de •5•3 assignaturas -para 
ser apresentada, póde ser retirada por 53 dos signatarios, uma vez .que os 
restantes nãJo sejam em numero superior a ·53 . (Muito bem.) 'Esses são os 
autor-es da proposição, porque o !Regimento exige que sejam ·5·3 para as ini-
ciativas da reforma constitucional. (Muito bem.) 

Assim, se o -requerimento é formulado por 81 signwtarios das :proprias 
emendas 1cuj'a retirada se r equer, é bem. de ver q'lHl os restantes não são 
em numero sufd'iciente opara: a permanencia das emendas, •por.que estas não 
ficam .com 53 assignautras para garantir o seu apoiamento e :para que eilas 
sejam sujeitas ao debate e voto da Gamara. 

Vou su.bmetter a votos o .requerimento, ·e .peço aos nobre Deputac1os o 
abseq ui o de o•ccu.parem su•as cadeiras. 

O •SR. AooLPHo BERGAMINI: - O requerimento- deve ser votado pelo pro-
cesso nominal, porque a rReso·lução 1-B, de 1.924, estwbelece •que seja-m sempre 
p elo .pro-cesso nominal as votações. 

O !SR . .PRESIDENTE: - As r efer entes •ás emendas. 

O :sR. cAwuPHO •Bn:RGAMINI: - ü\1:as -o requerimento equivale a ·uma emen-
da sup•pressiva. 

tQ Sn. PRESIDENTE: - Vou ex,pHcar 1_}0r que a votação é symbolica. O 
Regimento declara tque a;s votações nominaes não serãJo -concedidas para os 
requerimentos definidos no cmesmo 'Regimento como •de natureza verbal. 

•Para esses re·q-uerin1.e ntos verijJaes-, não póde ser pedida votação nominrul. 

O iSR. AnoLPHO BERGA:\iiNI: - :Mas o requerimento não é ver-bal: é 
escri.pto, tanto que tem assignaturas. 

10 :SR. rP·RESIDEN-r-E: - •Segundo a de.finição do Regimento, o r equerim ento 
é -de natureza verbal, ·podendo embora ser escripto, segundo o art. 327, •q-ue 
já citei. 

o :SR. AZEVEOO - LIM:A : - CNão me será licito, ISr. Presidente, requerer 
votação nominal? 

o ISR. PRE&IDtNTEJ : - 'Não, 1Jorque, ;pelo art . :3•21, § 1°, -para os reque_ 
rimentos de natureza verbal nã0 se conlhece votação nominal . 

Os sell!hores que appro-vam o -re·q•uerimento queirrum levantar-se. 
Em seguida é approvado o referido requerimento do Sr. Vianna do Cas-

tel'lo e outros. 



O Sr. Adolpho Bergamini (pela ordem) requer a verificação aa ~0taç1i.o. 
Procedendo-se á ver1ficação ·de ·votação, reconhece-se terem votado a 

(alVor 118 .Srs. [)eJ)utados e ·contra 9; total 127. 

O Sr. Presidente: - O requerimento foi approvado. 

Vem á Mesa e ê lida a s-eguinte 

DElCLARAÇÃO DEl VOTO 

Declaro ter votado contra o requerimento de retirada de parte das em.:n-
das a;pr.esentadas como parte integrante .da proposta de emendas á 'Consti-
tuição. Outrosi:rn, declaro 1que mantenho minha assignatura em todas as 
emendas ,por mi·m subscri•ptas. 

\Sala ·'das sessões, 18 de .setembro de :1925. - Bethenconrt àa Si·lva Filho. 

Em·enda.s retira;das de accõrdo com a ap,prova.ção do referido requerimento 
do Sr. Vianna do Casü~llo e üutros 

N. 4 

Supprima-se o § 3° do art. 9° da Constituição. 

N. 5 

,substitua-se o n. 1 do art. 11 da Constituição pelo segn.inte: 
"l.o Decretar impostos de ·transito ,por um Estado ou na passagem de 

um para outro, sobre productos de outro Estado ou extrarrgeiros ou sobre 
quaesquer ve1üculos 0'11 ani-maes que os transportarem,, assim como impos-
tos sobre productos de um Eetado no territori-o de outro." 

N. 7 

/Substitua-se o art. 17 .da Gonstituiç.ão pelo seguinte: 
"Art. 17. Incle.pendente de -convocação, a 3 de Ma!o reunir-~e-á annual-

mente 0 Congresso, na Capital ·Federal, ou, em .caso de impos•sibilidade abso-
luta, verifica·cla •pelas Mesas de rumba;s as Camaras, no Jogar que e].]~as con-
juntamente designarem; e d'unccionará 'quatro mezes do ·dia da a;bertura, po-
dendo ser convocado extraordinariamente e proro.gadas ou adiadas as suas 
sessões." 

N. 8 

Substitua-se o art. 1S da Constituição, pelo seguinte ' 
"Art. 18. •Salvo para abrir e encerrar a sessão Jegisia.tiva e apurar a 
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eleição do Presidente ou Vice"Presidente da. Republica, ou . dar-lhes posse, 
a Ga.mara e o Senado .trabal;harão separadamente, e; quando o ·contrario se 
não resolver, em sess,ões tpublicas, cAs deliberações serão tomadas .por maior.ia 
de votos, presente em cada uma das Camaras mais de metade de seus mem-
~ros." 

N. 10 

Substitua-se o n. 1" do art. 26 da Constituição pelo seguinte: 
"1. o [Estar no goso dos direitos de cidad-'Lo .brasdleiro e ser alistavel como 

eleitor." 

N. 11 

Substitua -se o n. 2° do art, 26 da CDnstituiçãó, ;pelo seguinte: 
"2.0 Para a Camara, t er mais de dez annos de cidadão •brasHeiro, e para 

o Senado, ser .brasileiro nato. " 

N. 12 

!Substitua-se o § lo do art. 28 da Constituição JJelo seguinte: 
"iParagrapho unico, O numero de Deputados será fixado por lei, em p·ro-

porção ·que não exceda de um por 1·50. 000 ·habitantes, não se 11ode11do di-
minuir a re:presentação adual dos !Estados e do Districto Federal." 

!N. 13 

Supprima-se o § .zo do art. 28 da Constituição. 

N. 14 

Substitua-se o art. 29 da Constituição pelo seguinte: 
"Art. 29. Com•pete á Camara a iniciativa das leis de impostos, da rfixa-

ção das forças de terra e mar, da discussão dos projectos ofiferecidos pelo 
Poder Executivo, e do adiamento da sessão ·le-gislativa, tbem ·como a decla-
ração da :protcedencia ·ou improcedencia da -'l.Ccusação contra o Presidente e 
o Vice-IPresidente da tRepuhlica e os Ministros de -Estado •co-réos nos crimes 
de que o primeiro for :wcusado. 

N. í7 

.Substitua-se o n. 6 do art ·34 da Constituição :pelo seg:umte: 
"6.0 Legislar sobre o uso e a navegação dos rios e lagos. 1que tbanhem 

mais de um Estado ou se estendam a territorio extrangeiro." 
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N. 19 

Sup.prima-se o n. 20 do art. 34 da Constituição . 

N. 20 

:Substitua-se .o n. 24 do art. 34 da :Constituição pelo seguinte: 
"24. Legisla r sabr e a naturalização" .· 

N . 21 

Substitua-se o n . 25 do art. 34 da Constituição ,pelo seguinte: 
"Z.5. Crear e s upprlmdr todos os en~·pre.gos ,pubiicos federaes e fixar-lhes 

~B :ütribuições e os ven cimentos." 

N. 23 

:Substitua-se o n . 30, do art. '3i4 da !Constituição pelo seguinte: 
"30 - Le.gislar sobre a onganização municipal do Districto Federal e 

sobre os serviços a hi reservados ent lei para o Governo da União." 

N. 24 

Accrescente-se ao art . 34 da Constituição o seguinte: 
"-36 - Legislar sobre o ensino su•perior e secundariü, nã o podendo por 

lei especial .con ceder faculdades ou lfavores a. ins titutos que não se sujeitem 
'ás prescri:p_ções da lei commum. " 

N. 26 

Accrescente-se ao a l-t. 34 da ·Constituição o seguint.,. 
"3.~ - - Legislar sóbre a administraçã.o dos territorios, que •;;erão lmjeitos 

dire·cta e immec1iatamente ao Poder Executivo". 

N. 23 

Acc1·escente-.se ao art. 34 da Constituição o segu inte: 
"40 - Con'h ecer dos a.ctos do Podet· ·Executivo praticados em virtude do 

·estado de sitio ou da intervençã,o dos Estados." 

N . 29 
'i 

Substitua m -se os ns. 3° e 4° do a r t. 35 da Constituição pelo seguinte: 
"3o - Crear quaesquer instituições de em;ino, podendo, mediante accôr• 

do com os E stad·os, a uxiliar o desenvolvimento !o ensino primario local." 
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N. 31 

Accres·cen:te-se ao art. 3•6 da Constituição o seguinte: 

"g 2. 0 Os projectos ou emendas creando ou au.gmentando despeza deve-· 
~·ão ta:n1bem -crear ou augmentar a receita •Correspondente. 

a.) - N5.o podet-á ser administrativamente autorizada a des,p-eza, sem que· 
a respectiva receita tenha sido effectivamente arrecadada. 

b) - Para os effeitos deste paragrapho, o ;Senado poderá ter a iniciativa 
da •creação ou augmento de ~·eceita." 

N. 34 

Substitua-se o art. 40 da Constituição pelo seguinte: 
"Art. 40. Os projedos rej€itados ou v~tados não se renovarão na mesma 

sessão l€gislativa, ne.m se iniciarão novos pr-ojectos semeLhantes a estes em-
quanto sobre o 11éto não se :pronunciar o Congresso." 

N. 35 

Substitua-se o § 1 o do art. 41 da Constituição :p€1o seguinte: 
"§ 1.• Su<bstitue o !Presidente, em caso d€ impedimento ou falta, o VIce-

Presidente da Republica." 

N. 3:l 

Substitua-se o § zo do art. 411 da Constituição p€J.o seguinte: 

"§ 2.0 - No impedimento ou na lfa;Jta elo Vice-Presidente, substituirão ~ 
Presidente da Republica: 

1 o - O V~ce -Presid€nte do Senado; 
zo ~O Presidente da Cama.ra; 
3" - ü President.:: do •Supremo Tri·bunal." 

N. 37 

Substitua-se o § s• do art. 41 da Constituição pelo seguinte : 

"§ 3.0 - .São condições essenciaes para ser eleito Pt·esidente ou Vice-
Presidente da RepubHca, ou iPar a substituil-os: 

1°, ser brasileiro nato; 
2•, estar no exerci-Cio dos direitos -politicos; 
3", ser •maior de trinta e cinco annos." 
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N. 38 

.Substitua-se o art . 42 da Constituiç.ão pelo seguinte: 
"Art. 42 - No caso de vaga da 1'1·esldencia, rproceder-se-ha a nova eiei-

·ção, e o eleito exercerá 0 mandato pelo prazo integral fixado no art. 4.3." 

N. 39 

Substitua-se o art . 43 da Constituição pelo seguinte: 
"Art. 43 - ,E' de •quatro annos o mandato do Presidente , qut não po-

derá, para o ;período rp residendal immediato, ser t·eeleito, nem eleito Vice-
Presidente." 

N. 40 

Substitua-se o § 4° do art. 43 da Constituição pelo seguinte: 
"§ 4. 0 

- E' de quatro annos o mandato c1o Vice-Presidente, sr=mpre qu~ 
sua eleição fôr s]multanea com a do Presidente ; no cwso contrario E>er1i 
Pleito pe[o tempo restante ao mandato deste . " 

N. 41 

Substitua-se o § 1° do art. 47 da .Constituição pelo seguinte: 
"§ 1.0 

- Realizar -se-lha a eleição 1·20 dias antes de terminado o período 
presidencial e, no .caso de vaga, 90 dias depois de veri'ficada; procedendo-se 
na Capital Fedeeal e nas capitaes dos Estados á apuração dos votos recebidoH 
nas respectivas d r cumser i.pções. O Congresso fará, 100n1 qualquer numero d8 
mr>mbros tpresentes, a apu ração ,geral,: .que se inicia Pá ·GO dias depois da elei-
ção, reunindo-se exclusivamente ·para esse iim, independent<>. dP- convocação, 
quando essa data não coincidir ·com os seus trabalhos . " 

N. 43 

Substitua-se o § zo do art. 52 da Constituição pelo seguinte: 
" § 2. 0 Nos crimes .communs e de responsabilidade serão processados e 

julgac1o's ·pelo 'Supremo Tribuna l Federal, e •pel? tribunal competente para 
o julgamento do Presidente da Republica, nos .casos de co-delinquencia com 
elle." 

N. 44 

.substitua-se o art. 53 da Cons tituiçiio e seu paragrapho pelo s&,Suinte: 
"Art. ·5·3. O Presidente e o Vice-Presidente da RepubUca, depois da Ca-
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n'ara dec.!arar procedente a accusação, serão pro>eessados e julgaCios pelo 
Supremo Tribunal Federal, nos crimes communs, e pelo Senail.o, nos c;e res-
ponsabili<'!ade. 

Paragrapho unico. Declarada procedente a a ccusaçfto, ficará o Presidente 
ou o Vi-ce-Presidente suEJpenso de suas funcções." 

N. 45 

Substitua-se o a.rt. 56 da Constituição pelo s eguinte: 
"Art. ·56 . O .Supremo Tribunal F ederal .compôl··se-:ha do 15: juizes, no-

meados na .fórma do art. 48, ·n . 12, dentre os cidadãos de notavel saber JU-
rídico e r ep·u tação, elegíveis para o Senado. " 

N. 46 

Substitua-se o art. 57 da Constituição p-elo seguinte : 
"Art. 57. Os membros do •Supremo Tribunal F ederal e dos Tribunaes 

Regionaes e os Juizes Federaes de Secção serão vitali>eiüs e inarnoviveis e 
perderão o cargo unicamente por sentença judicial." 

N. 47 

Substitua-se o § 2° do art. 57 da .Constituição :pelo seguinte: 
"§ 2.0 O •Senado processará e julgará os •membros do Supremo Tribunal 

F ederal nos cri-mes de responsrubilidade ; e este, os seus membros nos •crimes 
communs e os demais juizes á'ederaes nos de responsabilidade." 

N. 55 

Substitua-se o art. 61 da Constituição peJ.o seguinte: 

"Art. 6'1. As decisõEs dos juizes ou trihunaes dos E stados, n as .materia5 
de sua com:petencia, não comprehendidos nas disposições do art. •59, § 1", po--
rão termo ao vrocesso e ás questões, salvo quanto a: 

1 o, habeas-cor1J11s; 
2", espolio de estr angeiro, quando a especie não estiver p;·evista em con-

venção ou tratado. 
Em taes casos, haverá recurso voluntario para o .Supremo Tribunal Fe·· 

dera!." 

N. 58 

Supprima-se o .para gmpho unico do art . 64 da Constituição. 
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N. 60 

Substitua~n-se os ns. 4° e 5° do art. 6·9 da Constituição pelo seguinte: 
"4. 0 Os estrangeiros que, achando-se no Brasil a 15 de novembro de 

1 8&9, já tiverem t itulo declaratorio de cidadão brasileiro ou o solicitarem 
dentro de l.l!ITl anno depois de publicada esta lei, e os que, casados com• brasl · 
leira; tendo filhos brasileiros e poss'llindo bens immoveis no Brasil, j á tive -· 
r em esse titulo." 

N. 61 

\Substitua-se o n. 8° do art. 69 da Constituição velo seguinte: 
"5. 0 Os estrangeiros .que, residindo no Brasil :po L· teffijpo ininte.rrupt0 ·Jo 

mais de seis annos, se naturalizarem de accõrdo co1n a lei." 

N. 62 

Substitua-se o ~ 10 do art. 7'2 da Constituição pelo seguinte: 
"§ 10. Em tempo de paz, qualquer póde entrar no t€rritorio nadoJl.~l 

o~.; de!le sahk, com sua fortuna e seus bens." 

N. 65 

Substitua-se o § .2,9 do art. 7:; da Constituição pelo ·seguinte: 
.. § 29. Os que allegarem motivo de ·crença religiosa com o fim de .5<! 

i.>entarem de qualquer -onus .que as leis da 'H.epublica imponham aos dda.d.:1oo 
e o-:; que aooitarem títulos de nobreza ou condE:Corações extrangeiras pe:-,1?.· 
rão todos -os direitos políticos·. 

N. 68 

Accrescente-SP. ao art . 72 da Constituição o seguinte: 
" § 34. As ter1:as situadas a menos de sessenta kilornetros de distancia 

das ,fronte iras do ~Jaiz e a& jullgadas ·por lei necessarias á segut~ança e defesa 
nacional não poderào ser transferiãas a estran'g·eiro; e as que já se acharern 
sob o dominio destB poderão ser expropeiadas, quando repu.tadü opportuno ~ 

convE:niente." 

N. 70 

Accrescente-se ao a rt. 72 da Constituição o seguinte: 
"§ 3·6. A s garantias · asseg·uradas neste artigo aos estrangeiros só se tor-

narão effectivas em caso de r eciprocidade concedida aos .brasileiros A lel or-
dinaria determinará a que estrangeiros aproveitam e quaes dellas." 
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N. 73 

Substitua-se o art. 77 e seu § 1° da Constituição !Pelo seguinte: 
"Art. 77. Os militares de terra e mar terão fôro especial nos de-

l íctos essencialmente militares . " 
§ 1.0 Este fôro compôr.-se-ha de um ·Supremo Tribunal Milita r, cujos 

1nembros serão vitaHcios, dos conseHHJs necessarios para o julgamen to dos 
m·imes e de juizes singulares para a rformação da ·culpa. " 

N. 76 

-8-usbtitua-se o § 4° do art. 87 da Constituição pelo seguinte: 
§ 4° - O E xercito e a Armada se COI11iPorão pelo vonluntariado e <pelo 

sorteio préviamente organizado. Concm-rem para o pBssoal da Armada a Es· 
cola Naval, a de Aprendizes Marinheieos e a Marinha Mercante. 

O Sr. · Presidente: - Vou submetter a votos as emendas da Proposta. 
Votação da seguinte 

EMEKDA DA PROPOSTA 

N. 1 

Substitua-se o n. 2 do a rt . 6° da Constituição pelo seguinte: 
"zo - Para assegurar a integridade nacional e manter o r espeito aos 

prin cípios constitucionaes da União". 

O Sr. Presidente: - Tem· a palavra para encaminhar a votação da emen-
da n. 1, da ;proposta, o .Sr . Leopo1dino de Oliveira . 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (*) (1Jara encaminhar a votação): - Co-
0>e\;.O, Sr. Presidente, protestan do com toda a vehemencia contra a inter-
pn'tação que V. Ex. dá ao Regimento . .. 

O SR. PRESIDENTE: - Poderia lembrar ao nobre Dputado que as de-
cisões da Mesa são regimentalmente sobera·n as .. . (l111tito bem; n11tito bem.). 

O .SR. ADoLPHO BERGAMJNI: - A des)9eito dessa soberania, quando estãn 
fóra da autoridade, não se podem suffocar os protestos . . . (Apoiados ela ?ni-
•rwria.) 

O SR. PRESE>ENTE: - Faço esta advertencia, para evitar que os no-
bres Deputados se colloquem em constante conflicto com a Mesa, como se 
esta estivess·e a exorbitar, quando apenas cumpre estrictamente o seu deve1·, 
de manter a ordem dos trabal'hos e o decoro da Camara. (Muito bem; mt-
me~·osos a.poiaclos) . 

(*). Não foi Tevisto pelo orador. 
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Continua com a ·palavra o Sr. Deputado Le0poldino de Oliveira, para en-
caminhar a votação da emenda n . 1 . 

.Q ·SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA; Começo protestando com toda a vehe-
meneia con tra o acto que acaba · de ser pratic.ado . 

0 SR. HERCULANO DE F REITAS; - E' interessante que VV . EEx. queiram 
zelar as nossas emendas! 

O ·SR. AZEVEDo LIMA: - Queremos zelar, mas pelo bom senso. 

O SR. L EOPODINO DE 'oLIVEIRA : - O que queremos é cun11prir o nosso dever, 
· tão so-mente, e que se observe a Iei. 

0 SR. ALBERICu DE MORAES ; (Pare~ o {Sr. Herculano éle Freitas). E e u 
só queria que V . Ex. não fo sse .Saturno, comendo os .proprios :filhotes ... 

0 Sn. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA; -A -decisão de V. Ex. Sr. Presidcmte, .§ 

;,oberana; V . E.x. o disse . 
O SR. J oÃo DE F ARIA : - E conforme a lei. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA; - Não ha r ecurso della n em · para O podet· 
supE'rior da lei, .ele fórma que teremos de ficar dentro da decisilo de V. Ex. 
:Has ahi não ficaremos sem o nosso protesto. 

0 Sn. ADOLPHO BERGAMINI; - Muito bem . 
O Sn. ·LEOPOLDINO DEl OLIVEliRA : - P en so, Sr. Presidente, que esse re -

queeiment o não poderia ser offerecido nas condições em que foi, porquanto 
ell0 não r etir a emendas á proposição mas mutila essa proposição. 

O ·SR. AzrnvEno LIMA: .- E' um a t t entaclo á probidade moral da Cam ara 
dos Deputados. 

O .Sn. L EoPOLDr:r-;o DEl OMVEIRA: - Emenda, diz o Reg imento, é uma pro-
posição accessor.ia, e só esta pó de ser r etirada :por m eio de r equerimento. A 
retirada de partes do projecto é mochfkação à.o .proprio objecto, caso em que 
e, pelo menos, deveria ·elle voltar á Commissão dos 21 para novo parecer. 
Regimentalmente, se fosse aceitavel o requerimento, só .poderiam ser r etiradas 
as emendas uma a uma e n ã o englobadamente, como se fez. 

0 .SR. ARMANDO BURI)AliH QUI : - Como foi feito O proj'eoto . 
. o SR. L EoPoLmNo DE OLIVEIRA: - I sso é ou tra cau sa. 
O .SR. AzEVEDo LIMA: - Então o requerimento só podia ,pedir a r etirada 

de todo o projecto. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI ; - Não é r egimenta l. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - O !Presidente disse que o reque·rimento é v erba], 

qu!l.nclo é escripto . E o R e,gimento diz - " escrip to ou verbal ", portanto é 
altE'rnativo; uma cousa ou outra. 

O .SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - O meu desejo é debater elevada e sere-
namente o assumiJ'to. Não alimento o proposito de perturbação dos nossos 
tr[l}balhos. Mas tambem n ão me conformo de modo algum ... 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI; - Nenhum d€' nós se conforma. 
O .Sn. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - . . . com inter pretações q ue importam 

no cerceamnto da liberdade do representa n t e da ·Nação na disauss~o de um 
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assumpto de tanta magnitude ! Não estou acostumado a aceitar dessas si-
tuaçõe<s sem ,protesto. 

V. Ex . Sr. Presidente, t em acompa·nhado a minha attitude na Camara 
e sabe, que, apBzar da vehemencia das 1ninhas palavras, como sempre dentro 
das normas parlamentares, perfeitam ente ·obediente ãs disposições da lei. 
Se, porém, os adversarios que temos nesta Casa sah€'m da lei para inter-
pretações abusiv,!ls ... 

0 SR. ARM ANDO BURLAMAQUI: - V . Ex. ainda não O demonst.rou . 

:0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: ... para OS actos de força, 'COm O in-
tuito de mutilar o codigo político da Nação e attentar contra as liberdades 
pubJi.cas, op.pomos resistencia, forte, mas legitima. 

0 SR. JOÃO DE FARIA: - ·São ·palavras. 
O .SR. AzElVEDo ·LIMA: - •São os factos que ahi estão. 

0 SR. LEOPOLDINO DE 0LIVh1IRA : - Não são palavras! E' um ·protesto 
sincero e vehemente que reflecte a m inha P·ropria personalidade, as minhas 
convicções. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E O sentir da Nação. 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - 0 no ore Deputado por S. Paulo não 

Iõ':de chamar de " palavras" os sentimentos de um hom·em de bem. S. Ex. 
está obrigado a respe itar a mi·nha attitude . 

O SR . . JoÃo DE FARIA: - V. Ex . tambem deve r~•speitar a attitude ela 
~aio ria da Canuvra. 

O S R. LEOPOLDINO DEl OLrvElmA: - Nii.o estou ata.cando a ninguem. V. Ex. 
aparte:a que estou d izendo palavras. Estou d 'zendo aquillo que penso, e 
sómente isso . 

Diante ele tal, Sr. Presidente, entendo que é sem resultado debater 
mais a ma teria da reforma· constituciona;]. 

0 Sll. ADOLPHO BERGAMINI: - Não; devemos debatel -a . 
0 SR. LEJOPOLDINO DF. OLIVEIRA ; - Apezar disto, porém, discutil-a-h ei, para 

.nfw vencer sem , resistencia a prepotencia elo Gov~'rno. Deixo á margem o 
assumpto, para dizer que discordo da emenda cuja votação V. Ex. annunciou 
P'las razões adduzidas durante o meu discurso quando da discussão do pro-
jecto de Teforma. Aocho que a primitiva fórma ê pn•ferivel á da proposta 
de revisão, porque, ·conforme demonstrei com os mais ·Conceituados constitu-
·cic.nalistas, as expressões "fonna republicana" correspondem exactamente ás 
exp ressões ",princípios ·constitucionajes". Uma e outra significam a mesma 
consa . E o qualificativo restrictivo "d'ederativa" nada mais é do que "in-
tegridade nacional" , 

O Sr . H erculano de Freitas, modificando o dispositivo constitucional 
vigente, fundou-se na sua doutrina, que sustenta não existi.r a F ederação dos 
Estados; que considera o Estado um Estado Federado e n ão um Estado 
FecleTal . 

Já tive opportunidade de manifestar minha opinião, d izendo que não po-
demos cons'lclerar os Estados isoladamente, senão ligados, unidos uns aos 
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outros. Da hi resulta que devemos entender o quaLficativo "federativa", 
que restringe a signiftcação do substantiv0 "forma", como P€rfeitamente 
corres·pondente ás expressões "integridade nacional". 

0 SR. AooLPHO BERGAMINI: - Muito bem. 
0 SR. LEOPOLDINO DE 0LIVEJIRA: - A redacção do texto Vigorante -

"forma republicana federativa" - attende mel•hor aos intuitos do a utor do 
projecto de r efor ma, ·pol"que é mais synthetica, é perfeita, ·como forma 
g rammatiral. ; 

Além do mais, os p r incipias constitucio·naes que vêm enumerados ria 
emenda ao a.r tig o 63 da Cons'lituição têrn vicias e defeitos que deveriam, nos 
t('m·pos norm aes mn que :3e cogita sse, ele facto, do interesse publico, ser 
afastados elo .projecto. P elo mEmos, em um desses principias constitucionaes 
ha um verdadeiro attentado ao nosso r egimen, por permittir a confusão cl-3 
func ções elos varias poderes. E' aquePe que servia de fundamento para a 
rc>.ieição ela E~nencla n. 7, do plenario e de que foi principal autor o eminente 
kacler ela minoria, Sr. Piin:o Casado. 

A separação de poderes ·deveria ber acompanhada da es pecificação ele 
fun cções. De forma que a redacção da emenda, como se acha, attesta apenas 
o ;.>roposito ele todo o ponto de visl a censuravel, ·de accom111odar o Sr. Borges 
de Medeiros, qt~e se r·ebellou ·contra as d e terminadas emendas do projecto ele 

·refoi·m a subscripta pe1 o Sr. Herculano ele Fritas e elaborado no Pala cio 
elo Cattete. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - V. Ex . permitte um aparte? P arece <tté 
que fizeram uma ba1·ganha : o Sr. Borges de Medeiros annuiu na bandalheira 
da Revi-sta elo St;p1·em.o Tribtmal, tendo em troca a retirada dessas emendas. 

O SR. GETULIO VARGAS: - O Sr. Borges ele Medeiros nunca se metteu e!ll 
banda lheiras . 

0 SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEIP~\: - A intervenção Sr. Presidente, é uma 
medida excep·cional, da qual só podem lançar mão os poéleres publicas em 
circumstancias anorn1alissimas da viela nacional, razã o por que não deve a 
Camara, em moment o de tamanha g ravidade 1]olitica, vota.r com o ])l,3nsamento 
exclus:vo ele attender aos caprichos ·do Executivo, m as deve t er em vista tão 
sômente as verdadei ras exigenchs elo interesse da Repub:ica. (Muito bem; 

m·:~.-ito bem) . 

O 5r. Bapl.iata Luzardo (*) ( para enca?ninhci?' a votação): - Sr. Presi-
dente, estranhei quando V. Ex. depois el e ler um requerimento firmado por 81 
assignaturas, declarou, sem rodeios, á Cam.ara, que ia pôr em vota()ão um re-
q·J.erimento verbal. 

O nosso R egimento Interno ·Sr. Presiden te, no 'capitulo da r etirada ele 
proposições, art . 337, § 1°, d\z: "O r equerimen t o de retirada de qua lquer 
pr())JCGição poderá ser formu•lado, por escripto ou verbalmente•·. 

(') Não foi revisto :pelo ma dor. 
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Pe1;gun~·J a V. Ex .. , e ao bom senso da Camara, qual o meio c,ue tinba 
eu ele Jornn'.la1· um requerimento escdpto, diHere·nte do que V. Ex. nos apre-
sentou? 

0 SR. AzEWEqo LIMA: - Ha uma unica clifferença: é q.u€ aquelle ·foi cs:cri-
pto a lapis, a titulo de relaxamento. 

•O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Pediria que o Pr'e,sidente da Mesa infor;·nasse 
qua;l o meio que tenho para faz·er um requerimento escripto, segundo di:Z o 
Regimento no seu artigo 337, sinão pela f6rma como fo·i f.eito esse, das 81 as-
sig:naturas?! 

Perguntaria ainda á Camara e ao Sr. Presidente, qual o meio que tenho 
para fazer um requePimento verbitl? 

O SR. AzEVElDo LIMA: - Es·cnwenclo-o a penna. 
;Q SR. BAPTISTA LDzA~Do: - Foi pnr isso .que ou disse, Sr. Presidente, que 

a interpretação de V. Ex. a;b·errava do bom s€nso commum. E' por ·isso que 
declaro, xnuito a ·Contragosto e f6ra da Unguagem que costumo manter nesta 
Casa, que a solução a berra, repito, das boas normas do bom senso. 

O SR. JoÃo LISBoA: -V. Ex. não tem razão. LEstá fanando sobre mate-
ria vencida, sen·do a decisão da M•esa muito acertada e soberana. (Apoiad,os). 

o .SH. ~BAr"riS'l'A LuzkRDo: - Perdão; continüo 1corn -n1eu ·ponto de vis·La. 
O SR. PREBIDEN'rl!l: - Advirto ao nobre Deputado que, si houvesse aberra-

ção, nã.o seria da Mesa, mas do proprio .Regimento, ·pois que não fiz mais do 
que ler e applicar os ·dispositivos regimentaes. 

UM •SR . DEPUTADo: - O orador está falllando compeUido pela paixão 
politica. 

O SR. (BAPTISTA LUzARDo: - E possível que esteja nesse terreno, ·mas, in-
s isto no meu j)onto de vista. 

O SR. AZEVEDo LIMA: - O melhor é não interpretar causa alguma. Isto 
ficari como o estigma ·implantado pela maioria, na votação da reforma cons-
titucionwl. 

O SH. ·LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - O orador está fazendo un1 jus·tissimo 
protesto. 

O .SR .. BAPTISTA LUZARDO: - Vou pnoceder á leitura do artigo do Re8'imento 
e para isso :peço a attenç5.o dos n1E.:.u.r: nclbres collegas, afim tde que m·e faça1n 
justiça. 

Diz o Regimento: "Os requerimentos de reti.rada de qualquer ·pro·posição 
só 'poderão ser fo.rmulad6s p-or escrlpto ou verbalmente". 

Veja a Camara - por escripto ou ve1·bcLZ1nente. Pergunto: o que signliüca 
requerimento verba1.? Qual a maneira que tenho ele formular 11m requeri-

nlento por escripto? Como se define um requerimento ·por escri-pto? 
V. Ex., Sr . Presidente, acaba de submetter á ·consideração da Casa um 

requerimento assignaclo por &1 'Srs. De·pu.tados; é ou não é um requerimento 
·escripto? 

Deante de uma solução desta, c1eante c1e um golpe d·e pre[Jo·tencia sem ne-
nhuma razão de ·ser, V. Ex., em nome do bem e da serenidade que deve pre-
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sidir .as suas resoluções, !IlO ~cargo que o.ccupa e no qual tem prestado rele-
vantes serviços á Nação, não .pod:ia pactuar com semelhante resolução .. 

A Mesa, dentro do Regimento contro a .pequena minoria que somos, cinco, 
seis, ou oito, dispunha de todos os recursos norma.:s para obter a a;ppr9vação 
do requerimento, reservando~nos o di:r-eito que nos assiste de falila,r cada um 
durante o _prazo regimenta:l. 

o SR. L EoPoLDINO DE OLIVEJIRA: - Não pudemos, siquer, expôr o !IlOSSO pen-· 
sarnento. 

O SR. B APTISTA L UzARDo: - Esse acto de arbítrio e violencia . -não ifi<c,a· 
bem na consci:encia de V. Ex., ·como na dos 'homens de bem desta casa. O 
bom senso das •oousas e o dis•positivo regimenta l •que invoco, hão de dizer ibem 
alto ·que não é a paixão ·política, mas, sim, o equilibrio das cousas normaes 
o que exponho á -consid~·ração dos meus pares. 

Ha ainda m a is, Sr . Presidente: o r e querimento approvado retira maiS· 
de metade .das emendas 'constantes do pro.je·cto de ll'eforma •constitucionaL •• 

O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Qua;ndo não pocl;ia remar. 
O ;S-n. BAPTISTA LUZARDo: - . . . q-uando a r esolu ção n. 1 B determina que 

cada -emenda será votada s eparadamente, assim como o será .cada item. que a 
m esma emenda contiver . 

Pergunto, ·pois : póde a maioria retirar ,emendas em g1abo? 
Ü SR . ARMANDo ;BURLAMAQUI: - De acco·rdo com O Regimen, Vóde . . 
O SR. BAPTISTA LUzARDo: - O R egime-nto s ilencia n esse •ponto. 

O SR. LEo·PoLDINo DE OLIVEIRA: - Não tivemos a palavra pa;ra esclar·e.cer 
o caso. 

ü .SR . ARMANDo BuRLAMAQUI: - Não ha na da a ser esclare-cido . 
O .SR. BAPTISTA LUzARDo : - E ' o Regimento •complementar que rege a 

materia. 
0 SR. ARMANDO BURLA:!I-I,~QUI : - 0 ·Regjimento é omisso . 
O SR. BAPTISTA LUzARDo: - E '' mui,to claro, quando determina a m a neira 

por que se ha de votar a mate;ria referente á reforma constitu ciona;l. 
O SR. Am:viANDo BURLAMAQUI: - V. Ex. quer que 1um Regimento acces-

sorio, ao Regimento da Camara tenha mais valor que este? 
O SR. BAPTISTA LUzARDo: - O Regimento acc.cessorio ,nessa questão, é 10 

Regimento princiipal, tant o assim qu•e, por ene, só se .póde apresentar · emen-
das com 53 assignaturas, panto sobre o qual si-Lencia o Regimento [nterno 
da Casa. 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - Mas os casos omissos são r esolvidos de 
acco·rd'o com o Regimento normal. 

0 SR. L EOPOLDINO DE OLIVEIRA: - 0 •Caso Vertente não é omisso; é até 
muito cla ro. 

O SR. BAPTISTA LUZARDo: - Como p6c1e V. :Ex., Sr. Presiderute, submetter 
á ·Consideração da Cronara um ll'equerimento para .t'etirada em .g lobo, de 
emendas á Co.nstitu'ição? Que se pretende fazer ·com dsso sinfLO uma emenda 
·suppressiva? 
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O SR. ARMANDO BURLA.MAQUL: -Não ê este O intuito. V. Ex. chamou a 
Cama:a.ra ao· bom sens0•. Faço a V. Ex. uma -pergunta de bom senso, si me' 
per;l'iütte·. 

0 Sll:.. lB.<\\PTrSTA· LUZARDO•:· - Gorn immenso prazer. 
o· s~. ARMANDO 'lBURll.AMAQUI: -A Fe<llirada de uma emenoo qaalcruet tra~ 

duz a não existencia ·dessa emenda. Como sobre ·eHa abrh> uma: dise;ussão, sí 
qüer.ernos q:~e a emend'a não• eJdsta;? 

o :SR. ADoLPHo •BERGIMINI: -O mei:o proprio era rejeitar as eme·ndas por· 
occasiãio· da votação. 

o, SR. BAP:UISTA LUZARDo: - .Si Vv. EEx. apresentassem um reque~,imento 
rclixando o proje'Cte• todo, ·compueb.endel'ia ... 

•0 · 1SR. l!..moPoLD:UNo DE OLIVEIRA: - EstãJe devorando• 'Os fi}ropri.os tfil!hos. 
0 SR. ARMANDO BURLA,MAQUI: - 0 • que• affir,mo ê reglimen1;a;l· e de b'om 

senso. 
O• SR. ADoLPHO• BERcAMINE: - Attenta contra o Regimento e contra o 

bom senso. 
0 · SR. ARMANDO ]BURLAMAQ'UI: - Não apoiado. 
O 1SR. BAP'l!ISTA LuzARDO<: - Deixo· mais· uma vez expressa a minha du-

vida, afim de .que a Mesa resoqva sog1•e a maneira ·por .que ;póde um Deiputado 
fazer um requerimento escripto, d:e· ac·cerd'o com o Reg'imento; sem ser a 
fórma .pela qurul:. 8-J: S'rs. representantes da Nação pediram a retirada dessas 
emendas. 

0 SR. LIDoPOLDINO DE OLIVEIRA: - 0 requerimento SÓ !}Odia ser ·para l!- re-
tirada de uma emenda. Para cada en•enda era necessario um requerin;J.'ento 
- admittindo qUe fosse· possível tal <requeriiD.ULto. 

O /SR. BAPTISTA LUzARDo: -Não será, Sr . Presid~mte, com esses actosde 
prepotencüt e de arbítrio .que íl)alSSará a refrn'Illa, Tudo isso é dispensavel, 
porque •havemos de acompanhar aq.ai,. p.ari passu a marcha dessa proposição, 
para salvaguardar os. rregitimos interess-es- da Pa;tria, os rrtais . •sagrados d1reitos 
da naciona:lidade. 

Não será com esses actos .de violencia que terá o .Sr. Presidente da Re-
pubUca satisfeito a sua. . vaidade .pessoal e que· terá o illustre professor d:e rSão 
Pau!lo mais. uma ligeira gloriola aos seus vastos con·hecimentos de direito 
constitucionrul , 

Teniho. lfê, ST . Presidente, de ~que, apezaJ.i de· todo esse arroeho, a refarma 
não passará nesta •Casa. E nós, ·os representantes da minoria p,ara gLC}ria 
nossa e· >para giOTia. dos r epresentantes do· povo, não teremos na conscien-
ôa o peso da ·condemnação; .p.oderemos levtW a ·Cabeça; muMlo erguida, 
vendo o ·Brastl p vogredil' sob as mesmas auras. de Iiber·dade ·e ·de tranquillidade 
,em que tem vivido até agora. (Muito bem; 'ntUito bem). 

O Sr. Azevedo Lima (para encamiinhar a votação): - .Sr. Presidente, 
começo• por lêr, simplesmente, os termos do paragrapho 1", do art. 337. 
do Regimento: 
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"O requerimento de retirada de .qua1quer proposição sô poderá 
ser formulado, por escr'i~to ou verbalmente, pelo seu autor." 

O .~i!. GILBER'rO A:MA.Iio: - Veja "V. Ex. como está h1al redigido e!ise 
texto. Não ha reqtieriniertto de outra maneira, si não escri!}to óU: verbal. 

o rSn. AzEJVEIDO LIMA: - Mas dá-se a liberdade de· escol'ha. Ha a · dig-
juntiva ou; fico o Deputado com á Hberdade de escolha: oti faz o reque-
rimento verbalmente, ou por es·cripto . 

E pergunto eu, por que meio é que, verbalmente, o Deputado pôde 
fazer ahegar á Mesa o reqüerirriéhto ... 

0 SR. ALBERICO DEl MORAES: - Qual é •O autOf' da rptoposta? 
o rSR. AzEVEDO LIMA: - .... qual o recurso qUe assiste ao Deput'ado 

para, nos termos do Regimento, reqUerer, verbalmente a retirada das pro-
IYOSigões que assignou? 

E\ antes de ·r.il.ais nada, requerendo a V. Ex .. a palavra pela ordem. 
R, logo que o faz, a àcta dos trabalhos consigna o pedido de palavra pela 
ordem e, mais, as exp,ressões de que o Deputado se serviu para proceder 
ao pedido de retirada das emendas. 

No caso concreto, na éspecie, para qUe ~e levasse a effeito a rPtirada 
da3 emendas pelo processo vel:'bal, necessario seria que p.;lo menos 7·9 
Deput[cuos, successivamente, f-osS€m ipedindp a palavra a V. Ex. é da 
tribuna solicitassem a retinida das suas vroposições. 

O SR. GILBERTo AMADo:.- Todo codigo téhi a sua logica. Ahi, por exem• 
plo, o requerimento não vodia deixar de ser verbal. Todo o rélquetlmeüto 
para retirada de proposição é, pela logica do Regimento, ver1Ja1; 

O SR. AzElvEI:io LIMA: - E' vel'bal ·ou escripto. 
O SI<. JoAQUIM DE SA.LLms - Si uma determinada proposiçã.o de mirthá 

l'Utrn·ü: tem de ser eubmettida a votos aman1lã e si sei que não . posso com-
parecer á sessão desse dia, posso deixar o requerimento de retirada feito por 
escripto. 

O SR. AZEVEDo LIMA: - Por escripto, sim. Logo o reque:·imento, neEsa 
casd, não será verbal . 

O SR. J'oAQUIM DEl SALLE's: - Não posso fazer esse :r:'equerl.rnento o>:ái· 
mente por não estar (presente á sessão em que se delibere sobrê a matéria. 

O SR. AZEVEDo LIMA: - O nobre Deputado sustenta d dit'eito dé fazer 
rretiue·rimentos verbaes, estando fóra da Gainara. Isso seria á ;mplantaqão 
do absurdo, o regimen do paradoxo: o Deputado ausente da Camar·a rnque• 
rer, ·por escripto, a retirada da sua emenda·, e dar a esse requerin~.ento o 
caracter de verbal. 

·E' tão absurdo isso, conio declarar que é re·querimento verbal o reque'· 
rimento escripto qUe V. Ex., Sr. Presidente·, acabou de lêr. A não oor 
que queiram fazer dá clàridade escuridão, do branco preto, do .,,inho água, 
não haverá. como explicar a confusão mental, tramiltoria, da Mesa dà Ca-
mára ao dar ao dispositivo do Regimento uma sig'nificaçao' falsa e refalS!l, 
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exclusivamente para evitar •que, em conformtdade com o regimento, pudesse 
qua~quer um dos Dep,utados da minoria encaminhar a votação. 

A r azão unica , con creta, em virtude da qual deliberou a Mesa consi-
derar como verbal a um requerimento escripto e assignado por 79 Depu-
tados, consistiu no desejo de sonegar a lguns minutos mais de uso da tri-
buna aos membros da minoria da Camara. 

Para honra de creditas e de cultura de V . Ex., Sr. Presidente, que 
estou acostumado, ha longo tempo, a venerar e a considerar, é lamentavel 

que vfl daqui por deante :figurar: nos Annaes da Camara esse incidente, 
creado, não quero dizer, pela [paixão partidaria de V. Ex., mas por obnu::>i-
!ação passageira de sua intelligencia. 

E, o que é mais grave - essa triste occurrencia, nunca assaz conde-
mnavel, \ 'eriflca-se, precisamente, no minuto inicial da votação das emen-
das á reforma constitucional, o que 'Vem inquinar essa obra dos reconsti-
tuir,tes com a ma·cuia indelevel de mais um attentado contra o !Regimento 
da Camara, a par dos muitos outros que por ahi circulam, no ventre dessa 
peça monstruosa, que é a reforma, bastardo teratologico adaptado p elo Sr., 
Herculano de Freitas. · 

O tSR. LEOPOLDINo DEl OLIVlillRA: - Qual o autor da .proposição? Não 
são &1; são 112. F elizmente o Sr. iPlinio Mai'Iques não retirará a sua 
emenda! 

O SR. AzEVEDo LrMA : - O honrado leader do Estado de .S. Paulo assis-
Ü '.i ao largo e fastidioso discurso que proferi quando se a;briu a discussão 
em torno da reforma constitucional. Debaixo da s ua assistencia silenciosa 
€o impassível, emquanto cerrava muito d isp.Jicentemente o sobrolho, .S. Ex. 
ouviu a Aninha palavra fazer desfilar · deante dos seus ouvidos a immensa, a 
incontida, a r eprovavel surriada de dislates e destemperos de que está 
referta a o.bra precipitadamente elaborada no Cattete. Mostrei, Sr. Pre·· 
sidente, que a boa esthetica da língua nacional, logo no vestíbulo da refot·-
ma constitucional, contra os proprios [preceitos eloquentemente planta.los 
pelo grande theorico da legislação, •qu e ,foi Montesquieu, começava por s=r 
transgredida, violada, desrespeitada. A emenda n. 1 é já símile do 4_ua 
nos será dado investigar no curso da serie de 76. 

Diz ella: 
"Para assegurar a integddade nacional e m anter o respeito aos prin-

.:.ipios constitucionaes da União." Dous infinitivos i.nuteis, não para tornai-a 
mais> cl:1ra, antes para !fazer com .que a sua fórma se torne mais long.'l. 
e super'flua, redundante, viera m aqui consignados, quando; se houvess~rn 

assistido ao espírito do legislador consumado, as lições do grande autor 
do espírito das leis, logo se veria que, dizendo: "para assegurar a inte-
gridade nacional e os princípios êonstitucionaes da União", ficaria mais 
conciso, mais lapidar e não menos exacto o conceito da emenda. 

Orientado pela mesma anarohia grammatical, e pela mesma perturba-
ção de nexo syntatico, foi que o re;putado mestre da cathedra de Dire;tq 
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Constitucional de S. Paulo redigiu, com a displicencia notoria que o caca-
cteriza, este monumento ~- permittam-me a expressão ,..... de pertinacia 
contra o senso grammatical e contra as regras da syntaxe. 

!Como j'á se não tem mais a liberdade de recorrer a vocabulario usual e 
correntio, deixo de empregar a palavra propria "•bernardice", que não é 
mal velada allusão aos destemperos politicos do Sr. Arthur Bernardes, mas 
voc?bUJlo capaz de ·caracterizar o choniltho de incongruenci!as que abrange o 
texto da proposta. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - O vocrubulo é perfeitamente certo. 
O SF<. AzNVEDo LIMA:- - Mas o certo, o incontestavel, o que ninguem 

pôde, de boa fé, negar ê que a primeira das emendas serve exactamente 
para que por ella se afira do grão do desregramento, do desmazelo, di> 

pouco caso, do rozario de erronias que comporta a redacção da Carta 
:Magna do paiz, da lei das leis, do nosso Codigo :Poli ti co. 

Longamente, acerca desta, como das outras emendas que lhe succe-
dein, tive opportunidade de invocar, não já os sentimentos patrioticos da 
Camara dos Deputados prezos por vínculos políticos ao Presidente da Re-
publica, mas a ne('essidade imperiosa de que se renda, ao menos, um preito 
de grande ·homenagem á língua verna;cula, não ·pet•mittindo que se conspur-

·~Ue e se conculque no texto da nossa Carta .constitucional o grande patri-
monio da nossa lingua, que recebemos intacta e p,ura e devemos transfe-
rir aos postei·os merhorada, apeJ:'feiçoada, impeccavel ! (Muito bem; apoia-
dos .da 'l'nino?·ia.) 

Si o não. fizermos, nós que a Nação presume sejamos o expoente da 
cultura e da civilização brasileira, si o não fizermos, Sr. Presidente, Aão 
só teremos comí!}romettido definitiva e visceralmente toda a peça constl• 
tucional da patria, mas ainda forçaremos os juizes implacaveis çla poste-
I-idade a nos considerarem como defraudadores do grande legado que uos 
deixaram os nossos maiores e por culpa do qual, si vivo fosse, n ão sei se 
não morreria de desgosto, o maior dos brasileiros, o que quebrou lanças em 
luta magistral e briJ.hante pela purezà de um outro codigo legislativo, de 
impbrtancia seguramente inferior ao da Constituição, mas ainda assim 
digno de . merecer, como mereceu, a construcção do maior monumento Jiu-
~uistico ·e philologico da nossa lingua, obra do saudoso e nunca assaz relem-
crado Ruy Barbosa ! 

Não coração seus manes de além tumulo, si at<é eBes che.gar o conhe-
cimento dessas emendas tropegas e aleijadas, que vão infestar de graves 
t>uos a Constituição vigente, dentro da qual pretendem introduzir os atten-
tl'tdos mais condemnaveis contra o senso juridico e as tradições nacionaes ? 
(Muitp bem,· muito bem.) 

O Sr. Adolpho Bergarnini (para encaminhar a votação): --' Sr. Presl· 
dente, os meus honrados collegas surprehenderam-se com a inte~,retação 

4ue V. Ex . deu aos dispositivos regimentaes. Quanto a mim, Sr. Pres·i-
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d-ente, devo confessar, lfrancll.mente, esperava como certa uma solução qual-
quer consistente em um golpe de força contra a minoria, que vae em;bar-
gando os passos ã legião que, com tanta doci1idade, obedece ás determina-
(!Ões do Cattete. Contava eu como certo, Sr. Presidente, um golpe .qua.l-
quer. Nunca suppuz, IPOl~m, .que V. Ex., esquecendo, por instantes, IJ. 
respeita>bilidade a que se tem imposto pelo seu passado, se submettesse a 
adoptar uma hermeneutica singular, segundo a qual, um documento 
escripto passa a ser considerado requerimento verbal. 

Não é demais lê r de novo o artigo 2'33, ~ l.o, jâ recordado a V. iEx. 
por meus collegas: 

"O requerimento da retirad.a de qualquer pro.posição só ;p,od<al"â 
ser formulado, por escripto, ou verbalmente, pelo seu autor." 

A nossa lei inter na permitte ao autor do requeriment o fazel -o de uma 
ou de outra fórma: "por escripto ou verbalmente". 

A disjunctiva afasta qualquer duvida. Foi, portanto, com vel.'dadeiro 
pasmo que todos assistiram V. Ex. affrontar todos os constrangimentos 
que pudesse ter e asseverar, -com displicencia compatível com o momento 
e que a soberania da Mesa protege, que o que estã escripto é verbal. Esses 
requerimentos podem ser formulados da tribuna verbalmente, ou por esori-
pto . No primeiro caso, reza a materia o art. 272, § 1•, na segunda hypo-
these, o citado art. 1337. 

A causa, porém, Sr . Presidente. desta interpretação -hoje adaptada n6l! 
tli conhecemos: foi evitar que a minoria encaminhasse a votação do requeri-
mento. Fosse elle considerado escripto e estaria sujeito a e ncaminhamento 
da .votação. O imP_asse ent evidente, visto como o requerimento verbal não 
p<'lderia ser feito senão com o uso da palavra, vindo á trLbuna 8-1 Deputados, 
o que consumiria tempo e daria maior relevo á comi-cidade. (Pa7~sa.) 

Comecei a minha oração, Sr. Presidente, declarando que não teria sur-
preza alguma em um ·g~lpe de força. lEu o es'P·erruva. Estava annunciac1o •ha. 
mll!Ltos dias. Foi urd·ido e concel'ta'<lo no .Pa.lacio do Cattete ante-h-ontem, 16 
do corrente. A insdicreção da imprensa --, como a ·Imblicidade lncommoda 
essa gente! - fez com que os vespertinos t~d'os· divulgas-sem o gue se la. 
passar. Mais minutos, menos minutos o ,go'!lpe v1tla il'atalmente. 

A disciplina - <lhamemos-J.11e assim, por eup'hem!smo - que o Presidente 
da Republioa impõe 110s seus correigionarios é ·realmente poderosa. E' ri~a, 
·ferrea. 

0 !l:J·R. LEOPOLDINO Dlil ÜLIVE;IRA - E' O regimen da caserna. 

O SR. AnoLPHO EERGAMINr: - Tão forte e tão poderosa, qqe modifica ma-
·gicam<ante o pensamento daquel'les que, sup.pondto <definitiva, anterior <Xl'lll• 

il;linação, acreditam poder fingir, ;perante a N;:t.Ção que dispõem da liberdade 
de pensar, ()briga-os ãs retr-atações mais chocantes, como aconteceu, <Sr. lh-e· 
sidente, COin ur11 dos mais -queridos e re~>o.Peitados collegas, o nosso eminente 
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confrade, Sr. Eurico Valle. Nem a $itua,ção de>licada, em qme esse coHe·ga so 
·.encontrava, res]]l.eitou o lPresiàe·nte da RepubUca·! 

Attenda V. Ex.t <Sr. Presidente. No dia l6 do corrente, o Hiar'l.o do 
Or.engresso, ,pa:gina n. •3.396 ·e segn;~1n,tes, .publicava o discurSo ;proferi<l:o n«. 
vespera., á <hora do expediente, pelo illustre leader ·'Il'!l!raense, .que affirmou 
nessa oração o se.gu.inte: 

" 'Signatarios da proposta de reforma .constitucional, os membros 
componentes da ma.ioria da bancada paraense v<>tarão a seu favor. 
E' que a revisão foi selllJPre :um .do.s p·rectp)ll)s .• pontos dQ Partido po11~ 
t!co a que .pertencemos, e estamQs de perfeito accôrdo sobre Qii;! 

emendas ora em discussão" o 

A qancada paraense, portanto, 'pela voz do seu riobre zeader dizia á na-
ção que votaria a favor da ·.proposta de reforma constitucionaJl no seu todo, 
tal eomo essa proposta se achava sobre a Mesa e em debate, e se .confes-
sa/Va de accO!'do sobre as emend·as em discussão, ,por<q·ue ~sempre foi do .pro-
gramma po1itico do seu partli'l.o. 

·~orno se não ·bastasse, Sr. Presidente, antes de entrar no exame das 
emendas, o mesmo .illustrado orador asseverou ·que se ex:cusava de discutil-as, 
pot,que o magistral parecer da <Commiss.ão dos 2<1 o fizera exhaustivamente. 

"Demais disso - ajunta o tSr. Eurico do Valle - signatario que sou da 
proposta e parte q·ue fui das reuniões pÓliticas em q1;1e se debateu o ante-·p;ro-
jecto, estou de pleno accôrdo ·Com todas" (champ attenção da camara) "EJS-
Tou DE PLEJNO . ACCÔHDO COM TODAS AS PROPOSIÇÕES A QUE DEI A MINH.~ ASSIGNA-
TURA". 

Nesse mesmo dia 16 de .Setembro do anno da graça de •1935, mal estaria 
circulando o Diario d.o Congresso, contendo essa affirmação categorica, e, 
ás 10 horas da manhã, no iPa.Jacio do Cattet-9, sob a .presidencia do .Sr. Ar-
thur Bernardes, o Sr. Eurico V a~·! e e de mais collegas da maioria, com pe-
quenas excepções, eram O'brigados, a annu.ir na· retirada das emendas, ma.Is 
da. J;netade da s que formavam o .conjunto da. proposta de reJ'·orma da Consti-
tuição, e nã.o sentirn.m nenhum vexame eom isso, porque (ironica?nente) 
obedecer á disciplina partidar'ia é prestar um serviço ao Presidente da Repu-
blica. 

0 ·SR. LEOPOLDINO .DEl ÜLIVEJIRA: - Al)o!ado. 
O SR. AnoLPHo BEJRGAMTl\'I : - No mesmo momento em que os leitores do 

Diario elo Congresso tinham noticia de que o Sr. Eurico Valle .e a sua ban-
(!ada estavam de accõrdo com todas as proposições da proposta de reform(L 
!constitucional, esta, como outras bancadas, retiravam ou se concert:j.vam 
na retirada dessas emendas! 

O .SR. LEJOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Repud·iavam as proprias emendas . 
0 :SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - [De m-odo ·que o pOVü ibrasilei.ro fica sem 

s<tbe.r quanào :o Sr. 'Em·!co Valle, á frente da sua· banda, l:tle falJ.a a palavra 
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·da verdade, se é quando está na tribuna fazendo essas asserções inf.Jam• 
madas, positivas, eloquentes, ou quando, nos bastidores do Cattete. recebe 

a J}alavra de or.dem do .S:r. !Presidenlte da Re:pub:tica. 
Digo "recebem a palavra de ord·em do Sr. Presidente da Republica", por• 

que tenho disso a prova. 
A Camara, que para uso externo faz acreditar que a proposta de r eforma 

é obra dos Deputados, em sua maioria, está faltando a v·erdade á Nação ••• 
0 SR. LEOPOLDINO DE t:ILlVEIRA! -Apoiado. 
O SR. AooLPHO BERGA:tlum: - ... e sem corar, visto que a verdade é 

que o Prasidente da Republica é ·o unico a insistir teimosamente pela passa-
gem · desse projecto, no que encontra até repugnancia de aiguns Deputados 
da propria maioria parlamentar. 

0 SR. ARTHUR CAETANO! - M)u1to bem. Isso é a verdade. 
O SR. ADoLPno BERGAMINI: - Como os Deputallos que formam o pe-

queno grupo de opposição tE>nham creado embaraços á celeridade com que 
se queria approvar essa proposta de reforma, resolveu-se alijar a carga, 
diminuindo o numero de emendas, o que equivale a reduzir o tempo reservado 
aos Deputados da opposição para discutir o assumpto no encaminhamento 
da votação. E no Falado do Cattete, quiçá o ajudante de ordens senão () 
ordenança deste, espetou na ponta do seu sabre a: ordem ão dia que os 
Deputados deveriam obedecer musulmanamente e constante deste papel (mos-
trando) que prescreve quaes as emendas que os Deputad'os devem approvar, 
quaes as emendas que devem fi·car. 

Ei•s aq u \, 1Sr . iPresidente: 

"Estado Maior do Presidente da Reimblica. ]'lca:m (falla do 
alto para baixo: ficam, cumpram, obedeçam), as emendas ns. : 1 - 2~3 

- 6 - :9 - 1'5 - 16 - 18 - 22 - 25 - 27 -- 30 -- 32 - - 42 
- 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 54 - 56 - 57 - 59 -- 63 --

64 - 66 - 167 - 69 - 72 - 74 - 7·5." 

0 SR. LEOPOLDINO DE 0!..IVEIRA: - Uma vergonha! 
O SR. AooLPHo BERGAMINI! - A ordenança do Presidente da Republ!cs; 

espetou certamente no seu sabre essa ordem ào dia e entregou-a aos Depu-· 
tados para {[Ue elles viessem para aqui cumpril-a disciplinarmente. "Ficam" 
- ordena-se, determina-se, Impõe-se - as emendas taes e quaes·. E nãO 
!discutam, não occupem a tribuna, não debatam o assumpto, porque o Pre-· 
si dente da Republica não quer. 

0 /SR. JoÃo DE FARIA: --A calligraphia é delle? 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - A maioria estâ presa na Camara. ·!A 

está no elevador o aviso: ''Não funcciona", para que os Deputados não-
saiam daqui. E' o cumu~o! 

0 SR . ADOLPHO BERGAMINI: - Os Deputados da maioria, portanto, illtt• 
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<lem â. Nação quando asseveram que estão agindo com intuitos superiores · 
<le independencia, quando estão contrariando, na realidade, os interesses · 
<lo povo brasileiro, submissos ao Governo. 

Contava eu, Sr. Presidente, de posse dessas informações seguras, com 
o golpe de força; não cal-~ulava, porém, que o Presidente effectivo desta. 
Casa creasse um hiato na f.ua conducta, dando uma interpretação segundo 
a qual o que ahi estâ. solbre a mesa, material, objectiva, physica e positiva-
mente escripto, passasse a constituir um requerimento verbal. (Palmas). 

A emenda cuja votação estâ. sendo enCa1fiinhada trata da intervençãa 
nos Estados. Dou-lhe o meu voto contrario pol'que, como está na Constitui-
ção, 6 numero 2 do art. 6", attende a todas as exigencias: "manter a fôrma 
republi:cana" é o mesmo que manter o respeito aos princípios constitucionaes 
.da União. A palavra "federativa" diz da integridade nacional: "federação" 
não significa senão "alliança, conjuncto, pacto, solidariedade", entre todas 

·as antigas Provindas, hoje IElstados, ligados, na defesa do todo, a um-s. 
mesma entidad•e sUDeTio.r, •que é a União. 

Prefiro, iPOrtanto., mH-nter a Oonsltrtulição tal como nella se contém. Nego · 
o meu voto â. emenda n. 1. (Muito bem.) 

O Sr. Alberico de Moraes (*) (para encam·inha1· a votação): - Sr. Pre• 
sidente, não sei mesmo que direcção deva dar, depois dos deploraveis inc!• 
dentes a que a Camara infelizmente acaba de assistir, a esse encaminha· 
mento de votação. Não sei se deva faUar sobre a emenda 1 em si, ou sobre · 
a resolução da Mesa, ou s.e será preferível fazer um pouco de bom humor· 
nessa discussão para serenar os espíritos. 

O que se passou hoje, a·qui, parece um &Onho. Ouvi o illust.re Relator 
da Commissão dos Vinte e Um, Sr. Herculano de Freitas caminhar para um· 
orador e dizer-lhe que se admirava de que nós outros nos própuzessemos· 

a impedir a retiJra;da das emendas de s'Ua a utorla. •Parecia ·q·ue tínhamos mais 
zelo pela sua obra ou pelo conjuncto do seu trabalho do que S. Ex. mesmo·: 
E então Sr. Presidente, eu disse ao nobre representante de São Paulo que 
·s. Ex. não deveria ser como Saturno, que comera os prop·rlos filhos. 

Lembrei-me então de outros trechos da Hlistoria Sagrada, entre elles o • 
maravil,h{YSO sonho de N!8Jbuchodonosor e as .tradições de ~osué. 

Tambem tive um sonho, -Br. 1PTesidente, e vou contai-o á Camara: ao 
entrar em uma casa differente de todas as demais, porque a entrada era 
;pelos fundos, vi ao chão muito sangue derramado. Ao lado estavam diversos 
cabides e nelles uma grande quantidade de cabeças humanas. A um homem 
que se achava perto e que me disse chamar-se "Cidade", perguntei o que 
era aquillo. Elle não me qu\z responder. 

(.*) Não foi ,revisto pelo orador. 
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Uma des,as •cabeças, •cu;j.oo •C<tJbellos f.ormavam um .topete luzidio, eu pu.àe 
':l'econhecer, .e olhando em segtiida paTa o outTo lado, ·Vi oito cha;péos. Des-
pertada tambem a minha curiosidade, interpeUei o homem ·que alli es·tava, 
que Jne dillonn0ou serem os chatpéo.s .da müwrda .cyue estava em .dn11a. Essa mi-
noria, disse-me elle, deixara o.s 0ha:];léos ~a ·entrada e subira com as caibeças .• 

. continuava o sonho: Entrei no .elevador, já um ,tanto perturbada, ·e vJ 
.um letreir.o assim: Il est det.endu de f ,umer. 

Perguntei ao as·censorista: "Que .quer dizer isso?" 
"E' pr·ohibido pensar", :·espondeu-me elle .. 
Logo rubaixo estava escrip.Í:o: It is to1·bidrlen to smolce. 

Indaguei tambem o q_u·~ ·significavam aq'tlelles dizeres e .a res.p.osta fol 
·esta: - E' prohibido .pensar, por ordem do Gover•no. 

':rudo aquiJ!o me ca:usa'Ja ·tl>!na pert.urba,ção ex.traordinaráa . 
. Entro dep0is ern um recinto .como este, e, no lugar em ,que V. Ex. est~ 

sentado, Sr. Pres;dente, pareceu-m.e ter visto Jupiter resolv.endo todas !lJS 

questões que lhe eram submettidas. 
<Comprehendi então a situação em que estava. Vi que a minoria estava 

no recinto e os cha.péos em baixo. A .C amara Já deve ter comprehendido a 
minha allegoria. 

Nesse momento, acordei . Estava V. Ex. pondo em discussão a emenda. 
n. 1. 

E agora, para me afastar do Regimento, vou discutil-a. 
Já aqui se declar.ou ha y.ouco, Sr. Presidente, e .com verdade, que quando 

uma emend.a tem uma só assignat ura, naturalmente o autor dessa emenda 
é o dono da assignatura, 1ue elle poderá, mediante requerim.ento, retirar a 
emenda, sendo que, no caso da reforma da Consti-tuição, não ha emendas, 
e, sim, p~·oposta de reforma constitucional. E é por isso que o Regimento 
exige a assignatura de, no mínimo, 53 Deputados. 

Até ahi anda S. Ex. muito bem, é verdade. Está de accôrdo com o 
a~·t. 90, ·está -de accôr•clo com o R egim-ento da Casa. l\1aJS, ISL Fres'idente, se assim 
é, se são autores ·da proposta de r e'fo.rma todos a•quelles que assignam essa.s 
propostas, e ·Se a Mesa recebeu essas pi1opostas, pnré1ue foram submetti.das á 
('Onsideração da Mesa por estarem de accordo com o Regimento, pergun-
taria á C'ar.J.ara, :s.-. Presidente, se a pessoa · ex;tranha a essas q·ue a:ssignaram 
essa proposta de reforma, se aos autores desta proposta ·de reforma que ríã.o 
assignaram esse requerimento cabe-lhes ou não dizer •que a Mesa não lhes 
respei•t·OU o direito. 

Ainda hontem, Sr. Presidente, tive aqui occasião de ler um trecho de 
um d!curso do S:r. Herculano de Freitas, logo depois repetido pelo Sr. Gil-
J)erto Amado com a eloquencia que o caracteriza e com o saber extra-ordinario 
que todos nós lhe admiramos. O Sr. •Herculano de Freitas con-
venceu a .Camara, tanto assim que ella acceitou a argumentaçã'O 
de S. Ex. que ·provava .que não havia emendas á Constituição, mas pro-
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•postas de reforma da Constituj,ção; que, na elaboração das leis ordinari-as, 
-poc!lem apparecer emendas que completem o pensamento principal do autot" 
do projeO'tO, mas que, na elaboração da Con:;;tituiçãp, toqas as emen<l<tl! !I.Sslm 
·chamadas, devem perder este noine para ter a denominação de .proposta 1~:~ 

reforma á Constituição. 
E' por isso, continuava •S. ®x., que se exige ·para ca.!la uma dessas pro-

·posta s um certo numero de assignaturas. 
Qhegamos ao a'bsurdo de acceitar da Mesa !P'I'.opostas de reforma á Consti-

tuição COJIT um numero regimental de assignatura, e, depois, ser apresentado 
um requerimento •que não é requerimento, mas uma desautorização. 

O requerimen t o que fo i apresentado não é um requerimento regimental 
·como os outras, ·é um requerimento que ·signifi.ca a retirada das ass!gnaku-
nl.S de uma proposta feita em .globo, por que o traba.lho da Casa é uno e In-
·d!ivizive). 

0 SR. AnOLPHO BERGAMINI: - !Muito ibem. 

O •Sn. JuL.ro PRESTES: - ,se assim é, a Mesa considera inexistente ~que!la 
.emenda, porque .ficou sem ·o numero legal. 

O Sn. ALBEJRICCJ DE tlVIoRArus: - :se a !Mesa t.in'ha o direito do re .. ::usar, devia 
-recu.~ar, como recusou duas no momento da acceitação; mas depois de eu ter 
··c!lado a minha assignatura e tendo havido ack· :de Nesa acceitando a .prç.posta 
fia reforma, depois da commissão se [Wonunciar sobre est.:L proposta, eu 
·não posso r f'tirar minha assignatura, e, se ti••es.se de retirai"a, parl]. ClUil Im-
·desse fazer um requerimento dessa .ordem, era preciso 'que todos os seus 
si.gnatarios fossem os mesmos signatari'os .da emenda. Era ~ntão uma von-
tade conectiva que representava a vontade de todos que assignaram &. pro-
JJOsta de r e.rorma lá Constituição e não a emenda. 

Ora, no requerimento qu.e ahi está, não pódem constar ;:cs assig·naturasdos 
'Sr-s. Bento de .Miranda, Prado Lopes, que da outra vez assignol'l ·p0 r pr.QC;l.U'~

ção, João ·M·angabeira, dignissimo irmão de V. •Ex . . e l<,lores da Cunrba ,que 
·está, ao ·que ·parece, no Rio Grande do :Sul:. Todos eil.es assign~am runa 
!)rO]'lOsta de reforma á iConstituição, isto é, o tra'brulJho .primitivo da tCommis-
·são Revisora, de modo que, sem as as~;i,gnaturas de todos, a Mesa nãQ poàJ3-
ria, depois de ter declarado como declarou, que neste caso da reforma da 
eonstituição se consideram todos autores da proposta de ;r.ef.orrna e nác .o 
primeirü slgnatarlo. 

A l\1esa não podia deferir esse req·uer1mento por<que vinha :ferir o espl-
rito, já não digo a Iettra, do LRe.gimento es.peciwl pa:ra acceitaçã.o das propostas 
da r eforma á Constituição. 

Disse eu .hontern, dessa tribuna que, o illustre 1Sr. Herculano de Freltas 
se es!orçava. por nos convencer, .com aquella ·ha;bilidade e modo c!le dizer 
·extra ordinarios, tendo a seu lado a eloquencia dominadora e commovedora 
·do Sr. Gilberto Amado, declarando que a verdade na interpretação de arti-
:g.o 90 estava nas palavras pronunciadas por S. Ex , e pelo mesmo Sr. GU-

/ 



• 
-32-

berto Amado ·que disse: toda emenda é uma proposta; e o Sr. Hercuiano 
de Freitas assi.gnalou: não ·ha duvida, é isso mesmo; toda emenda é proposta. 

O SR. AoOLPHO BERGAMINI: - Se ê •proposta deve seguir os termos regu-
lares. 

O SR. ALBERJ:CO DE MoRA.Els: - iEl' essa a opinião do relator de hoj<:J e do 
Sr. Gilberto .Amado, 

Naquella occasião ouvi e V. Ex., Sr. Presidente, :se deve lembrar que 
antes de se fazer notar a e~oquencia a;da:nira vel ·de V. Ex. cui·o s!Jencio de 
nosso aado tanto lamentamos, o iN•ustre reaator referiu-se á eloquenCl!a di-
.Vina de tSheridan que, no parlamento inglez depois de um dLscurso coUocou seus 
pares na situação ode não poderem reso·lver e que então era preciso muito 
cuidado na refONna constitucional. 

f>ois bem, no ·recinto desta Casa não ap~areceu a eloquencia de .Sheri-
dan, mas, no iPalacio do C'attete ohouve uma eloquencia maior e o SL'. Her-
culano de Freitas tambem ficou convenctdo que o seu trabalho não era bom 
·e retirou suas emendas. 

Voto contra a emenda n. 1, porque não comprehendo reforma consti-
'tucional em pleno estado de siUo. (Muito ben~; muit,o bem.) 

O Sr. Wencesláo Escobar (para encaminhar a votação): - Sr. Presi-
dente, v. Ex. vai me perm•ittir fallar com toda a calma, com a maior m·o-
deração e muito pausadamente, porque a nossa jornada é bastante longa e, 
:mesmo assim, ignoro se terei forças para chegar a seu termo. 

0 SR. ALBERICO DE MoRA.ElS: - Deus ha de permittir. 
0 .SR. WENCESLAU ESCOBAR: - Não sei, mesmo, se nesta Via 0TUOÍ8, 

em que posso ter desalentos, vacillações e até ·qu·êdas, encontrarei, como 
Jesus, um Cyrineu para ajudar a levantar-me e proseguir nesta cruzada 
santa, pelo menos em :n:inha opinião, contra alguns f·ilhos que, não direi 
desnaturados, mas desorientados por má paixão, pretendem entregar a nossa 
Patria âs cadeias da tyrannia. 

E' certo que o Charonte da barca que navega neste Estyge, ·perceben-
do o perigo do naufragio pela carga superior á sua tonelagem, já a alliViou, 
alijando parte della, mas, desgraçadamente, conservando o material neces-
sario para soffrear e jugular todos os ímpetos do Hberalismo da naciona-
lidade brasileira. (Mtüto bem.) 

!Louvo, com todo ardor, o vigor, a tenacidade dos meus companheiros 
de lutas, esses moços cujos lampejos jã não posso acompanhar senão em 
:minha triste penumbra. (Não apoiados.) 

O SR. IA.DoLPHO BElRGAMINI: - Ao contrario; V. IDx. nos encoraja e dá 
exemplo magnífico a muitos moços, que mudam de opinião mais depressa 
que mudam de camisa. 

O SR. WENCEJSLAU •EscoBAR: - Confio em Deus, confio mesmo nos Se-
.nhores Deputados da maioria, que não têm talvez o temperamento ·forte 
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e inquebrantavel para resistir ás seducções do poder, que a reforma não 
chegariá a seu termo. E c-onfio na maioria porque estou 
guro que, en1 consciencia,, ella repelle essa revisão, por 
surtos da democracia em nossa terra . 

absolutamente se-
ser contraria aos· 

.De tuturo, quer passe, quer não, a reforma, os meu? nol:ires e interne-
ratos companheiros, acalorados pela propria juventude, terão forçosamente 
a;; :bençãos da Patl·ia, ,por lhe 'haverem defendido, com todo o· vigcl', com 
todo o enthusiasmo, com todo o patriotismo •e abnegação . . . 

0 SR. LEOPOLDINO DE :OLIVEIRA : - Como V. Ex. tambem. 
o SR. WENCESLAU EscoBAR: - ... os seus sagrados interesses, procuran-

do evitar ·com patriotico empenho a gargalheira com que pretendem lhe 
tirar todos os elementos de vida . 

A marcha desse projecto tem infringido todos os dispositivos constitu-
cionaes. Não ha sombra de duvida, está na consciencia nacional, os factos 
revelam de m aneira clara e evidente que o mentor dessa reforma, que a 
sua alma é o Presidente da R epublica, ê o Poder Executivo, contra as dis-
posições taxativas do n osso direito ·constitucio·nal, da nossa lei organica, 
do nosso Estatuto basico. 

Por ahi se vê ·Como está eivada a reforma de um vicio que se ostenta 
com impudor - perdôem-m.e a linguagem - porque nem se trata de "en-
cobrir. de dar fôrma velada, ú intervenção do Presidente." 

0 SR. LTIJOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não ha mais cerimonias . 
O •SR. WENCESLAU EscoBAR: - Não posso deixar ·de ter verdadeira ad- • 

miração - volto ao assumpto das minhas primeiras considerações - pelos 
meus collegas, porque demonstram, acima de tudo, -completa independencia, 
mantêm-se erectos e alt-ivos, ·Como homens livres, que não estão acostuma-
dos deante dos .poderosos a dobrar os jo·eH10s, como· infelizmente a tamos 
v ejo . 

Não me queiram mal por fazer tal juizo, .porque sei que os homens se 
deixam muit as vezes arrastar pela amt'ição, pelas •velleidades e por outras 
injuncções m a is imperiosas da vida: as necessidades. 

~e•pois destas breves observações, aliás, muito ·pertinentes á materia, 
entro propriamente no assumpto sobre o qual a Camara vai deliberar. 

O que se está vota ndo, Sr. Presidente, é a emenda n. 1, que manda 
substitulr o n. 2 do art . 6° "para manter a fórma republicana federativa", 
por este: "Para assegurar a integridade n acional e manter o respeito aos 
.principias constitucionaes da União. " 

A emenda ê superflua, nada adeanta nem na fôrma nem no fundo. 
Todo o ·primeiro termo desse periodo "para assegurar a integrWade na-
cional", ê complet?-mente dlspensavel. 

Não comprehendo, como já disse aqui, quando tive occasião de discutir 
o pro.iecto de reforma constitucional em globo, a necessidade desse membro 
da 01·ação, porque a expressão "para assegurar a in tegridade nacional", 
está comprehendida no art. 1• da Constituição, que assim reza: 

.. ·.~ ... "$. • 

. ~ ~~ .. ~"':? 

\.. v . 
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"A Nação Brasilei'ra adopta como fôrma de Governo, sol:J o 
reglmen representativo, a Republica Federativa, proclamada a 15 
de Novembro de 1889, e constitue-se, por; união perpetua e indis-
soluvel das suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil." 

E', pois, uma . disposição constitucional a "união perpetua e ind.issolu-
vel dos LEJstados ", não ha, assim, necessidade da expressão "'para assegurar 
a integridade nacional", tanto mais quanto o art. 14, diz, que as classes 
armadas têm obrigação de defender a :Patria no exterior e manter a ordem. 
e a tranquillidade publicas no interior, ipso facto, es\lá assegurada a indis-
solubilidade entre os Estados. 

Além disso, o art. 35 da Constituição estabelece que todos os poderes 
da Republica são obrigados a velar .pela guarda da Constituição, outro modo 
de gara,ntir a integridade naieional. 

E', portanto, completamente inutil, essa parte da emenda. 
O SR. SA FILHo: - O art . 6° é dustamente a sancção desses dispositi-

vos que V. Ex. vem citando, 'POrq·ue a •intervenção é direito estricto e era 
preciso que ficasse taxativamente admittida para manter a indi.ssolabili,fade 
dos Estados, afim de que a União pudesse, de facto, agir quando preciso. 

O SR. WENCESLAU EscoBAR: - Estou dizendo que essa emendá não al-
tera, no fundo, o pensamento do n. 2, do art . '6°, que assim dispõe: "para 
manter a fôrma republicana federativa." 

Desde que haja uma desordem, desde que um Estado se colloque fôra 
·desse regimen republicano federativo, incumbirá ao Governo Federal in-
tervir para manter os oprincipios ·Constitucionaes da União. 

O SR. LrNDoLPHo PmssõA: - Tam.bem para manter a integridade na-
cional. 

O SR. WENCESLAU EscoBAR: - Essa parte é superflua. 
A unica em que vejo razão, .é a para manter os princípios constitucio-

naes da União. Na legtslatura de 1'9'06 a l9•0B, quando, de outra feita, fui 
Deputado, apresentei ind1cação para se opôr a Constituição do Rio Grande 
do Sul de accôrc1o com os princtJ}ios constitucionaes da União . 

E.V'ldentemente, aquella Constituição estava, então, fóra, tnui.to mais do 
que hoje, dos princípios constitucionaes da União, .porque alli o :Poder Exe-
cutivo era tambem o Poder Legislativo. Ficava affecto ao Executivo le-
gislar sobre justiça, sobre a instTUcção, sobre ol:h·as, sobre policia, etnfim, 
sobre todos os ramos dos serviços publicos; a 'Penas não podia legislar sobre 
orçamento e decretar impostos, augmentaJ!-os, diminuil•os ou supprimil-os. 
Isto não "Podia fazer; mas, ai·nda assim, á Assembléa do Estado não era 
licito resolver cousa alguma sem ·que viesse do .Pala,cio, o projecto de or-
çamento. 

Além disso, o Dr . Borges de Medeiros, erà Presidente do Estado, chefe 
de partido, e accumulava outras funcições de que IIie não lembro, e cujos 
Tesultados, manifestamente reprovaveis, tornaram-Se evidentes por occasião 
da ultima eleiçãe. 



-35-
/ r. :Para resumir: o ref'eriào Dr. iBorges· de Medeiros, na qua1idade d~ 

can(l.idato á reeleição, para 'Presidente· de Estado, fez, 1)residindo o Estado, 
umat lei pela .quaJ., pudesse,. por todas as fór,mas, garantir essa. reeletçã&,: 
isto é, fez uma lei para se apraveitar dessa mesma lei. Pois l:Jem; apeza;r, 
de tudo, quando eu, Deputado, em 1!106, apresentei irtdica:ção á cam.ara , 
para que a Constituição do Rio Grande do Sul observasse ·p'erfeítameilte os . 
p:rinej,pi{)s oonstitucionaes da União, entendeu-s·e· que essa observanoia já. 
existia, e assi·m se entend·eu, pelo l}}l!estigio que então dispunha o ,senador 
Pinheiro, o grande eleittDr da .ép.aca. 

Por isso, a unica vantagem da refo1-ma, neste ponto; seria tornax a;. 

disposição mais clara, mais e:x;pre:ssa, mais i:rrrperativa. (Muita bem; muito·. 
bem.) 

O Sr. Henriqu:e Dodsworth (1Jara e1tcantinhar a v ·otaçã;o) : - Resisti, Sr. 
Presidente, quanto me foi possivel, i~tervir nos debates da revisão consti-
tucional. 

Resisti porque a conscieneia do m:eu, demerito (não apoiados) me sugg-e- . 
rira a .conveniencia de guardar sileneio, emquanto assum1)to desta impertan-
cia era tratado nesta Casa, pelos que mais podiam. dtzer da sua i'nteiligen~::ia 
e da ·sua cultura, alteando-se· a essee cumes da. critica e da d·outri'na a que·. 
só podem ch egar aquelles em cujo nome es,p;ende a autoridade necessaria ao . 
brilho dos debates parlamentares .. 

Resisti ainda porque julguei inopportunar a minha coJ:la!boração pessoal 
do :proposito· de adiamento da- discussão da reforma e no combate aos pro· 
cessas inf-ringentes, do regimento que a maioria da: Camara, para sati's.fazer 
ao Governo, viNha pondo em ;pratica afim de accelerar a marcha do prOjecto. 

Hoje, porém, · convencido de que a minha participação nos debates pód.:i 
ser efficiente, para o objectivo de J?etardar qua·nto possivel a · afa;n goveFna-
mental de a-pp·rovaç·ão da re:tlorma, Rã:o hesito em arrostrur os preca;lços da. 
discussão collabora:n.do .por convi:cções doutrinarias; com os que se o,p:põem 
ao curso rapido do proje'Cto .revisionista. 

O ;SR. ALBERICo DE MORAES:- A collruboraç:ão de V. Ex. é indis·pensavel. 
O SR'. HElNRIQUE' BooswoRTH: - Bo·ndade de V. Ex. 
O lSR. tAzElYEJDo. JLIMiA: - Era aguardada com anciedade. 
O !SR. HElNRIQU0 DoDSWORTR: - 1Sr. Preside nte, considero legHimos os 

motivos invocados contra a revisão constitucional, neste momento, dentre 
<>utros, por tres motivos principa\'ls: pela inopportunidade, pelo facto de dever 
a discussão ser trava{la snb· o estad'o de sitio (apoiaclos) e ainda, .pela in-
r~nveniencia notaria de al'guns dispositivos incluidos no proje~::to de re-
:t~»rma. 

Penso, •Sr. Presidente, q·ue uma questão desta natureza não deve ser en-
earada sob o <prisma partidario (muito bern), ne m póde ser· resolvida pel'o 
espirito faccioso, .porquanto é essencialmen~·3 uma questão nacional. (Muito · 
bem. Apoiados) . Se se tratasse de interess<es de partidos, da sa:tisfação d'e-



•' , 

-36 

compromissos transitorios e ephemeros entre a maioria da Camara, e os que 
·individualizam o Governo, eu não teria duvidas em en~;arar . com tolerancia 
os lances ·de intransigencia de que vem dando mostras áquelles a quem in~ 
cumbe a direcão dos trabalhos parlamentares. 

o SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Actualmente todas as questões são politicas, 
até a da "·Revista do Supremo Tribunal". 

o SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: - Como se trata, porém, dos interesses na~ 
cionaes, ·não 1posso admittir em beneficio delles, senão atmosph'era ampla de 
critica e de analyse, e a maior ·independenr:.ia daquelles que nelles devem 
ocollaborar e tornai-os triumphantes. 

o SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: ,--- O' Executivo não pó de intervir. Nem 
está sujeito á sancç;ão a reforma cons-titucional. 

o :SR. ADoLPHo BERGAMI:t•m: - O prop·rio Presidente, na sua platafonna, 
asseverou e prometteu que não inte rviria o seu poder - poder estranho - na 
solução de tão mag no assumpto. 

O •SR. AzEVEDo ,J:,n<rA: - Na verdade, além de nós outros Deputados da 
·minoria, só o Poder E)<.,:~utivo é que está intervindo na Teforma. Os demais 
representantes da nação mantêm-se impassiv~·is. 

0 SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: - E' notorio, Sr. Presidente, que o pro-
jecto de revisão obedece não ao pr oposito de attender a exigencias do paiz, 
mas ao de rprestigiar politicamente o actual Sr. Presidente da Republica, 
cuja extremada índole ref ormista insiste considHar indis.pensavel, a ap·p·rova~ 

ção do projecto m esmo neste momento accidentado da .politica nal:!ional. !D~m~ 
tre os pro·p.r!os m embros da maioria, varios fizeram restricçi'íes de tal natu·-
reza, ao projecto de revisão ... 

0 SR. LEoPoLDINO DE OLIVEIRA: Muito l'em; e não sustentam seu ponta· 
de vista agora. 

O 1SR. H ENRIQUE DoDswoRTH: ,--- .. . que, evidenciaram de fórma incontes-
tavel o j)rofundo sulco de divergencia existente entre os que apoiam o Sr. Pre~ 
sidente da Republica, divergencia de molde a suggerir conducta diversa da-
·quella que adaptaram agora sacrificando princípios e convicções. 

0 SR. LEOPOLDIK;ü DE OLIVEIRA : - 0 Sr. Eurico Valle defendeu na Cama~ 
'l"a, na h ora do expediente, as suas id.éas, e, pouco depois, no Palacio do 
Cattete, assumio o compromisso de retirar a r·menda que apresentá:ra em ple· 
nario r epudiando seus proprios prin'Ci'pios. .E ~;o mo o Sr. Eurico Valle, o 
Sr. Armando Burlam!l!qui, que está alli, nos escutando. Repellio o proprio 
filho! 

O 'SR AzEVEDo LIMA: - E' :Saturno: devorou o· filho! 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - O Presidente da Republica exigio isso , 

de S. Ex. 
0 ISR. ARMANDo BURLAMAQUI: - Uma vez que vão para o Olympo, SÓ 

aceito ser Ne:ptuno. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - Não queremos entrar em contacto com o Jupiter 

Tonante de V. Ex. 
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O iSR. HElNRIQUE DoDSWoRTH: -A respeito da retirada das emendas, deve-se 
dizer que, .por si só, é facto pelo qual se póde aferir da sinceridade dos qu~ 
as apresentaram: porque - ou 8-S . IDEx. as consideravam indispensav(;lis â 
nossa !ijgislação e, neste caso, motivos protelatorios da minoria da Camara 
não poderiam levar SS. EEx. a retiral-as, ou, então, collaboraram, na re-
form a , com pro.positog insin'Ceros, su jeitos na sua fragilidade aos :caprichos 
·do Governo. 

O .SR . ·LmoPoLDII--lo DE O'LIVEIHA: - E ' in:etorquivel a argumentação de 
V. Ex. Estou com vontade de ver o Sr . Armando Burlamaqui justificando 
sua a ttitude da tribuna . 

. 0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - tSr. Presidente, peço a V. Ex. que me 
inscreva na hora do expediente de amanhã ;para responder ao nobre Depu-
tado. 

O SR. ADoLPHo BERGAl\UNI: - Na hora do expediente... . Esse expedient<'! 
.está a:baixo da inde·pendencia q·ue VV. E •E x. pro·clamam. 

0 SR. LEOPOLDINÍO DEl ÜLIVEliR~ : - S. E x . não é um Deputado de expe-
·fl.iente . . . 

,o SR. ARMANDo BuRLAMAQUI: - Estou seguindo o rumo sem desvio, n em 
variações. 

O' ·SR. BAPTISTA LuzARDo: - V. Ex . ~stá sem rumo, pois segue o rumo 
do Cattete. 

O ·SR. rlENRIQUE DonswoRTH: - Eu m e fe licito a mim mesmo, Sr. P re-
sidente, :pela exigui<'!.a de de tempo de que disponho nesta tribuna, e que me 
obriga a concentrar a attenção para pontos que justificam minha attitude 
contraria á revisão constituciona l, neste momento, ·porque, se a-ssim não 
fosse, é possível que os in'Cidentes na discusBão m e levassem á desventura 
de assigna-la-r incoherencias de alguns membr,os da maioria, retirando emen-
das e disfarçando a responsabilida de de sn'l collaboraçã o nos debates do 
projecto revisionista, .procurando a hora do expediente pa ra estuda r assum-
ptos para os quaes o Regimento consigna mome nto m a is solemne e adequado. 

0 ·SR . L EOPOLDINO DE Ü'LIVEIRA: - Tem a pa!avra O Sr . Eurico Valle. 
Q SR . EURTCo VALLE: - Posso fallar no expediente s obre o assumpto que 

·enten der. O Regimento não m ' o veda- . 
O SR. LEoPoWIKjo DE IÜLNBJIRA: - Tambem não impede que no expediente 

diga- uma cousa e na r eunião com o PresidentE· da Republica faça cousa in-
·te.ira mente opposta. . 

O SR . ADoi.PHo BElROAl\UNI: - Não sei qual o Sr. Elurico Valle sill'cero: 
se o que se comprometteu da tribuna, ;peran te a Nação, a votar todas as emen-
.das da reforma, se aquelle que, no P a lacio do Cattete, se comp.rometteu a- assi-
gunar um requerimento de retirada d'e emendas . 

O SR. EURICo VALLE : - No m eu discurso, eu me manifestei de accôrdo 
.com todas as emendas constitutivas da prop osta . Muito antes, poo>:<ém, desse 
meu discurso, eu já m e tinha manifestado a favor clellas, quando a~~ignei a 
proposta. Assim. a minha assignatura no requerimento de retirada das emen-
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.. as, tem o mesmo valor que a assignatura, nesse requerimento, de túdo.~ 

quantos tambem assignaram a ,pruposta. Não ha, pois, a estranhar houvess~ 
eu de-clarado, em meu discurso, que estava de a'Ccôrdo com as emendas. 

0 .SR . ARMANDO BURLAMAQUI : - V\T. EElx estão, COm OS apaDteS, pri·· 
vando a Camara de ouvir um brilhantissimo oraJ.or 

O SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: - El' tão desmaccada a benevolenda, qW) 

não se deve tratar senãu de uma ironia. 
O SR . ARMANDo BUP.~AMAQUI : -Não apoiado . Vim até sentar-me proximv 

a V. Ex., '[lara melhor ouvil-o. 
O SR. LNoPoLDINo DEl ÜLIVEJIRA: - V . Ex . devia era pedir a palavra. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Vou occu.par a tribuna . 
o• SR. WENCESLÁO EscoBAR : - Mas, não devia fazel-o na hora do e:IDpe-

diente. 
O .SR. ARMAn/DO BURIJAM:AQUI: - Sou um pouco senhor da minha vontade 

para fallar no expediente, se assim entender . 
O .SR. ADULPHO BEIRGAMINI: -Ao menos, nisto é: no resto, desde que Ju-

pter não deixa ... 
O SR. H ENRIQUE DoDSWoRTI-I: - Sob o e<ltado de sitio, Sr . Presidente, qu<: 

de repressivo e instantaneo, como g olp:e de força, ,passou a rep·ressivo e eterno, 
como recurso de medo, não é possível ·o debate da reforma constitucional es-
tan'Cadas, com·o se acham, as fonte s de onde 1Jromana o sentimento nacional, 
e conhe·cidos, como são, os actos de violencia adoptados pelo Governo para 
evitar a livre manifestação de critic.a, onde auer que ella se possa exercer, 
com idoneidade, contra os abusos commettidos uelos agentes do poder. 

0 .SR. ARMA.i'<DO BURLAMAQUI: - Menos na Camara . 
O SR. HEK.RIQUE DoDSWoRTH: - Até a triiJ>una ·forense, orgão lidimo de ex-

pressão da conscien'Cia publica, a estas horas não pOde ser oCCUiJlada senão 
por aquelles que se abroquelam nas lm.munidaõ.es parlamentares, unicos ves-
tígios que, apparentemente, restam das garantias constitucionaes proscriota s. 

Revisionista, embora, - porque á idéa da revisão se vincula a de evolu-
Qão e de '[lrogresso - não !posso, entretanto, ap.provar rpro.iecto elaborado em 
momento de intensas paixões Ü'?liticas, com prejuízo dos a ltos principios que 
a propria Constituição consigna. 

Attente bem a Camara ·para a responsabilidade que assume, nesta hora. 
em face dos interesses do paiz. Não se illuda 'Com a satisfação de mome·nta-
noos capri·chos .partidarios e nem confie em demasia, no prestigio unico 
do numero, lembrando-se da .phrase de Lamartine: "os homens se con·om .. 
pem por 'Pequenos grupos, mas não se os póde corromper em massa . En-
venena-se um copo de agua, não s·e envenena um rio. Uma assembléa pó de 
ser suspeita. A Nação é incorruptível como o oceano! " (Mttito bem . O onuJor 
d cum.pr·i.mentado). 

O Sr. Arthur Caetano (pm·a, encaminhar a vo tação) : - Sr . Presidente, não 
me surprehendeu a maneira violenta por •que a cMesa resolveu a questã.o 
ventilada de .principio rpelos meus' i11'11stres collegas da minoria. 
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Quando hontem, na. hora do expedli.ente, m anifestei a minha opinião e a 
minha attitude em face da politica que domina nesta hora, julguei ser logico, 
oomo ~ogica, para mim é a attitUJde dos Depoutados da maroria. nessa solida-
riedladÍe absoluta e incondicional m a ntidla com o Sr. Presidente da Republica, 
que é quem impõe que a revisão da. Constituição · seja feita ·por .process-os 
desta mvtureza. 

Foi S. Ex. mesmo que, rece·bendo no anno passado, os estudantes da 
Faculdade rle Direito de S. !Paulo, declarou, após a entrada das forças le-
gaes naquella cidade, que estava tf6ra da lei na defesa da ordem. 

A .interpretação dada pelo illustre P residente da Camara, que é expoente 
da .política de S. Paulo, no caso !hoje suscitado, fez com que acreditemos que 
esse pro.posito manliestado pel-o .Sr. Pre:sidente da Republica está prevale-
cendo no seio desta Casa do Congresso Nacional. 

!Sou, -sr. Presidente, partidario da revisão constitucional e por eHa te-
nho me deba tido .pela imprensa e _pela tribuna e sempre que me foi dado 
defender o ·programma do meu partido. íMuito especialmente so,bre a mate-
ria concernente á emenda n . 1, e q ue affe!"ta o art. 6° da Constituição, é 
que nós, os federaMstas do Rio Grande do .sul, que somos revisionistas ra-
dicaes e de tradiçãv, temos opinião defini-da e conhecida por todo o paiz. 

ILBmbra-:rw bem, senhores, que quando foi da eleição do Sr. Cam-pos 
Salles, candidatura combatida e hostilizada pela situação domina nte, no Rio 
Grande do Sul, uma das <figura s notaveis do federalismo de minha terra, o 
saudoso Generwl :Prestes Guimar-ães, visitou, n esta Capital, ·quasi nas vespt-
ras de subir á presidencia da lRepubJ.ica aquelle illustre brasi-le iro e ouviu 
de '8 , Ex. a segU'int~ declaração . .Cumprindt. a 'Ü<Jnstituição, quando eu ifôr 
Presidente d4 (RepubiHca, ainda que -os Governadores sa,queiem em larga 
escala e façam hecatombes nos Estados, não intervirei jáma.is. 

!Pouco tem•PO depois, IS. Ex. no .governo sustentava a celebre .politie;,. 
dos governwdores e •com Teferencia a esse artigo declarava que elle era o 
coração da Republica . 

Esse arti-go, •Sr. Presidente, era a pedra de toque e sobre a necessidade 
até de r egulamenta-l-o houve, em muitas épocas, discussões acaloradas ern 
•que as summâdades na materia, os lentes mais acatados de direito •Publico e 
constitucional se pronun ciaram . Quando appareceu o ante-projecto da re-
visão constitucional, que estamos discutindo, a parte relerente a essa mate-
ria .interessou profundamente os políticos do éR.io Grande do >8-ul. Desde logo 
se disse que o Presidente do meu (Estado teria vetado o ante-.project-o nestfl 
-ponto, .porque -derruia -o organismo dictatorial, sobre que elle as,>enta; ht>. 
ma·is de = •quarto -de secullio, o seu -d!ominio. Iam ser definidos os ,princip·ios 
constituoi-onaes da União. Em curiosa monographia que encerra as o-piniõe;. 
dos mestres n a n1ateria, iha , •Sr. \Presidente, o pronunciamento de duas auto-
ridades que quero re-ferir. A primeira é a de J -oão 'Barba~ho, que c1iz . 
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"São princ1p1os constitucionaes a Iibercl.ade individu[!.l e sua11 ga-
rantias, a rep1:esentação •ROlitica, a divisão >do poder publico em tre., 
ramos - Legislativo, !Executivo e Juquciari-o - a fórm·a rep~b1ica!!a, 

o regimen federativo. !Com a fórma repUJblicai!a a temporari,e~l).de 

!las funcções ·pubU..cas e a responsa;biJ.idade •POlítica e clvll das falha$ 
das funcções publicas." 

A sE:gunda autorld..:idc, cujos coneeitos que emittio estão aqui consigna 
dos, ê a do iSr. Herculano de Freitas, q ue tem responsabilidades immediatas 
no trabrulho que estamos analysando: 

".São pr!ncipios constitucionaes da União - diz o •Sr. Herculano 
de Freitas - o regimen representativo, a divisão, a [1arn.onia e a 
independencia dos poderes, .o regimen ).Jresidencial, a autonomia m !l · 
nicipw1, a inviolabilidade dos direitos concernentes a li'berdade ·: a 
segurança individual, a propriedade dos brasileirJS e extrangdro~ 

residente"' no .paiz . .. " 

E' asstm, IS!'. Presidente, que dominantes esses princlpios e uma vez 
.que a emenda n . 1 manda que s"e substitua o n. 2 do art. 6" da Constituição 
pelo se:guinte: 

"Para assegurar a integridade nacional 6 ma11ter o re.e:p&rtG ao:s 
princi:pios constituciouaes da União. " 

Nós, os revisionista11 do Rio Grande do Sul, os J.iberaes q ue vém Oe 

toO.a!! as [utas, desde os primeiros dias d;, Republica contra a Constituição 
O.ictatorial da minha terra, sentimo-nos bem em acceitat· qua,l1quer modtfic.o;,·. 
ção na C'al"ta de 24 rle Fevereiro, que approximas·se Q CRio Grande ldlo 8-ul 
do regimen estabelecido no Pacto Fundamental da •B,epubJ.ico .. 

•E' v erdade que a respeitQ desta mater'ia a imprensa tem largamente di-
vulgado que o ISr . Borges de Medeiros, intervindo energicamente, consegmo 
rulterar o ante-projecto, del].e fazendo retirm a parte ·q "e se refere ao ·perío-
do presidencial. 

Logo, .Sr. Presidente, eu tinha razão nas considerações que ;fiz. Ess il 
projecto, já pelas modifica~ões sofd'ridas por lmposições de toda a ordem . 
por trans4gencias as mais indecorosas no ·cam,po das combinações em torno 
da sue-cessão presidencial da Republica, não r epresenta uma obra honesta (:, 
ainda mais sobreleva a circumstancia de que, depois de submettido á Ca 
mara, o iPresidente da RepubJ.ica, Pvr um acto de 'prepotencia poliU.ca, mu-
tilou-o inteiramente, -obrigando a retirada de quarenta e duas emendas. 

Ora, se o Presidente da Re-publica é, perante a nação, 0 responsavel pela 
reforma :que se opera; se ella encerra modificações, pelas quaE:s iS. Ex., ·ho-
nestamente, leaJmente, ~e bate, não comprel.endo, Sr. Presidente, como no 
terreno da dignidade poUtica se possa mutila:l -a inteiramente, transigindo 
S . Ex. em questão esselloial em que está envolvida a sua responsa;bilidade. 
(Muito bem. ,· m~Lito bem.) 
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Ô Sr. Plínio Casado (para encaminhar a votação): - Sr. President", u 
minoria par1áinentar entruu rio de·bate da revisão constitucional animada d('~ 
mais a;]tos intuitos, oquaes os de defender principias ·e ·postulados que possam 
traduzir o pensamento é ao iliesmo . tempo o sentimento da nacionalidade 
brasileira. I 

Não fazemos dessà ;questão um easo politico, não é o espírito de oppo-
sição que nos faz combater, com assiduidade e vehemencia esse projecto 
de revisão constitucional. 

0 SR, LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Muito. Ibero. 
O rSR. PLINIO CAsADo: - 'Mas, o caracter anti-liberal e o .cunho abomina-

vH de retrogradação, de cerceamento de liberdade, de que esse projecto se 
reveste, indicrun a todos nós essa norma de com'i:ucta. que temos observado e 
que foi desp~rtae no Se Presidente da Republica e no nobre Relator do pare· 
cer dos 21 esse desejo de desforra e de vingança. 

'Ü ·SR. -/u.OLPHO BERGAMINI: - Muito bem. 
O SR. PLrNro CAsAno: - AnimaJdo de sentimentos tão ele-vados, eu não 

posso deixar de protestar, em nome da minoria parktmentar, contra o acto 
excusado de !força, contra a violencia insólita e innominavel, rque o Presi-
dente da Ca:nara praticou, Jwje, contra nós l)essoalmente (1mdto bem) e 
contra a nação brasileira '!e que somos aqui os representantes. 

E' incrivel que um paiz civilizado com-o o Brasil, no seculo XX, esteja 
tratando da sua reforma constitucionM desta ~aneira censuravel. E' inco!'n-
'!Jre,hensivel, como esse projecto nasceu e vae sendo encaminhado deante 
de nós! 

O SR. ARTHUR CAETANO: - Mereceu cond!emnação até em Camaras de pal -
zes extrangeiros. 

10 SR. WENOESLAO EsCOBAR: Apreciado .por publicistas extrang·eiros 
muito desfavoravelmente. 

O SR. [f'LrNro CAsADo: - E' um projecto de iniciativa do iPresidente da 
1Rer:mbUca ... 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Ostensivamente. 
O S:R. iPLINIO CASADO: - .. . e não bJa quem, rde ;boa fé, .possa negai-o . 

Dirão: mas o projecto veio ao seio do 'Congresso, e devido aos dispositivos 
constitucionaes, ê e~le que .a vae ela~borar, é elle que o vae votar: pot· con e.c 
g'uinte, o Congresso teve inicdati<va e exerceu 0 seu direito de .discussão e 
votação. 

'S·erá uma reforma dügmatica, será uma ·revisão legislativa, n-o ve, · 
dadeiro sentido cónstitucionaJl da palavra. Mas, seruhores, isto é uma hypo-
crisia! Como ainda ha pouco, em carta a mim dirigida ·dizia o .grande bra-
sileiro Assis Brasil, isso é uma hYJpocrisia, é um subterfugio, não é uma 
escusa, nem póde ser uma justi!ficação. 

O SR. WENOESUo EsCOBAR: ~ ·E' a ultima. fôrma de lisongear o poder. 
O SR. PLINIO CAsAno: - Nós, 1Sr. !Presidente, já estavamos es•quecidos 
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constitucional. Apesar das -reuniões diarias, constantes, no Cattete, manda-
das noticiar em toda a imprensa do .Brasil, apesar de tudo isso, já nos iamos 
esq-uecendo e nos resignando até com esse modo de p-roceder, .porquanto o 
projecto ja estava na Camara e nós nos occupavamos m ais com a sua 
disc:_ussão do que com a inicirutiva que elile tivera no !Palacio do Oattete. (Mui-
t2 bern.) 

Eis senão quando, discutindo o projecto dentro da lei, exercendo um 
direito nosso, que não •podia offender a ninguem nem fazer injur ia a quem 
quer q.ue fosse, combatíamos a revisão. S. •Ex . convoca .os leaders da <Ca-
mara para uma nova reunião no Pa;lacio do Cattete e, ostensiva mente, affron-
tosamente, combina a retirada de 42 emendas do projecto de revisão consti-
tucional. l ! 

·Sobre ser uma affronia - esse p-rocedimento revela uma incpcia, ou, 
então, uma certeza de impunidade, porque, de outro modo, seria .incapaz qual-
quer homem que tivesse respeito, [>el-as leis jurídicas e moraes, de praticar 
um acto dessa natureza . · 

0 .SR. ÁRMANDO BURLAMAQUI: - Não apoiado. 
0 ISR. AoOLPHO BERGAMINr: - ~espeito por si ·proprio. 
O SR. PLrNw CASADO: - .Mas, a iniciativa é do Congresso. 01§. elle fõra 

accusado de t er assumido essa iniciativa .. . 
O iSR. Awi.iPHO .BEJRGAM•INr: - [)e ·usur.par. 

O ISR. PLINIO .CASADO: - . .. d;e usunpar essa ini ciativa, e ainda timbra 
en1 convocar os l eadm·s para desfechar esse ,golpe, não para a felicida de da 
.patria, não .pa ra a realização de uma idéa grandiosa, mas, sim J}ara conse-
guir que a revisão passasse, que o projecto d'osse vota;do, afim de que vin-
guem essas q uatro ou cinco emendas que .constituem, como eu disse 'ha 

. dias, a engrenagem ond-e vae :!'tear torturada a Úberda de da patria. Tudo elle 
sacrificava, quarenta, sessenta, e até as setenta e duas emendas, se precise 
fosse, comtanto que !icassem aquei'las quatro disposições - suspendendo o 
habeas-corpus . .. 

10 ISR. •LEOPGLDINO DEJ OLIVEIRA : - O Pres idente só deseja a restricção das 
li<berdade publicas . , 

0 ISR. AJJOIJPHO BERGAMINI : - E fechando · os tribunaes. 
O ·SR. PLrNIO CASADO : - ... deixando os P oderes Legislativ o e Executivo 

como pode.res incontra staveis e abs.olutos sem o ·correctivo do .Judicia rio! 
O SR. G!LBERTO AMADO: - V. Ex. não pó de fazer injustiÇ}a ao Sr. Pre -

sidente da -Republica, que estâ. sinceramente convencido ·da utilida de desses 
disposjtivos. 

0 SR. ADOLPHO BElRGAl\UNr: - Oh! 
O .SR. GrLBEJRTO . AMADO: - 011! por que? O orador não .póde pensar que 

o !Presidente da !R.epublica. não seja tão sincero .quanto .S. Ex. 
O SR. PLrNw CASADO: - !Pelas cir <:! umstancias •que rodeia m esta caso . 
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E, V. Ex., que é j urista, o salbe, - a intenção só se pó de con!hecer pelas 
manifestações externas, ·pelos actos q u e os indivíduos pr a t ioam. A in tenção 
se revela .pelas m a nifestações ext er nas, pelos actQS qu e os indivíduos prati-
cam. A intenção se revela pelas acções, pelo m odo de .proceder. 

0 SR. ARMANDO Bu RLAMAQUI: - !Mas, V . Ex. n ão póde negar q ue O 
.paiz ·de ha muito anceia .pela r evisão, 

O •SR. ALBElRICO DEl UVfORAElS: - Mas não ha programma revisionista ;q·ue 
elimine o habeas-corpus. Todas as vezes que se queira t ocar no instit uto do 
habeas-corpus ha de ser para am·plial-o, como sempr e dizia Ruy Bavbosa. 
(Apo-iados.) 

O SR. PLINIO 'CAsADo : - lPor ·con se'g.ui n te é, ·em nome da m inoria. que 
venh o lan çar um •Protesto contra a violen cia de que el!la foi vidima e, ao 
mesmo passo, a.ffirmar a m in:ha solidariedade .com •os queridos companheir9s 
que aqui estão, !(restando um serviço inestimavel á lRepublica. 

Quer queiram quer nã o os .potentados -do dia - . IS!S . IE·Ex. hão de pas-
sar á Historia como lben emeritos da patria,. 

0 >SR. ARMANDo BURLAMAQU~: - V. Ex . faz bem em ap:pel•la.r ·P·ara a 
Historia. . 

O SR. ADoLPHO BERGAlVIINI: - .J'á li uma carta em que se dizia que os 
Miguel.inhos e os Canecas ainda têm emu!os. 

O SR. ARMANDo BURLA!VIAQUI: - Cada um fica com a parte qu e lhe cabe . 
O SR. PLINIO CAsADo: - Estavamos dispostos a votar a favor de m uitas 

tias emendas q ue acabam de ser .retiradas. A nossa norma de conducta é 
esta: nós, da minoria parlamentar, não fazemos. questão fechada, na refor-
ma constitucionaL ·Cada um de n ós póde discu t ir e votar como quizer e 
pensar. 

~--.~:··-· 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - Obstruindo a passagem do projecto . 
O SR. PLINio CASADo: - Muitas vezes thaverá div-ergencias, como ainda 

agora, no caso da intervenção do .Presidente da Republica. 
Ha pouco o meu •Collega. Bergamin i vota v a contra a emenda n. 1. Eu 

voto a favor . 
0 ·SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Temos inteira liberdade. 
•O SR. JoÃo SAN,Tos : - E' pena que os nobres Deputados não mante-

nham ·essa políti-ca de tolerancia em relação á maioria . 
O SR. PLINIO CASADo: - Mais do que temos mantido, é impossível. 
O SR. JoÃo SANTOs: - E' interessante que VV. EEx. tenham dentro 

da sua aggremiação opposionista toda lil::ierdade de pensar e toda toleran-
cia e, no emtanto, não respeitem ·esse sentimento quanto aos membros da 
1naioria . 

0 SR. L EOPOLDINO DE OLIVEIRA: - .Porque na maioria não ha liberdade. 
( TTocam-se atJa?·tes . ) 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Nós não fazemos O jogo da minoria. 
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O SR. LEOPoLDINo DE OLIVEIRA: - A n1aioria vota co1no o Governo quer. 
O ISR. JoÃo SANTos: - Todos têm discutido coil1 plena lioordade. 
O SR. LEÍoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Appello para os Srs . ·Eurico Valle e 

Armando Burlamaqui, que sacrificaram as suas idéas e princi-]:}ios para 
attender ás exigencias do Cattete. 

(j) Srt. ARMANDO BURLAMAQUI: - Não apoiado. 
O SR. ALBERICo DE MoRAES: - ·A pressão é tão grande que até os eleva-

dores da Camara deixaram de funccionar, dizem que .por falta de electrici-
dade. . . (Riso.) 

0 1SR. PLINIO CASADO: - A emenda n. 1 manda substitui!· O n. 2 do 
art. 6° da Constituição pelo seguinte: "Para assegurar a integridade na-
eional e manter o respeito aos princípios constitucionaes da União". 

Antes, porém, de tratar desse ponto, 1)reciso assignalar que a Com-
missão ou o illustre autor do projecto de reforma não procurou corrigir 
a má redacção do art. 6°. 1Pois, era o momento opportuno de fazel-o. Não 
ha quem não saiba que esse artigo está mal redigido, porquanto o artigo 
6° reza: "O Governo Federal não poderá intervir em negocias peculiares 
aos Estados, salvo para repe1lir invasão estrangeira, ou d-e um Estado 
em outro ... ", etc . 

Ahi está um absurdo, porque essa palavra " ·peculiares" faz com que 
se entenda que .todos esses casos taxativos de intervenção são negocias pe-
culiares dos Estados, quando absolutamente isso não é verdade, e é até o 
contrario o que se verifica. 

E' o que expõe Aureiino Leal em sua excellente monographia - Te-
chnica Constitucional. 

Aliás, antes delle, na propria Constituinte, o Deputado Meira de Vas-
concel1os tinha a1)resentH.do uma emenda no sentido de ser sup-primida a 
palavra "peculiares". 

(Lendo): 

"O art. 6°, o celebre artigo da intervenção, prohitJe que o governo fe -
deral intervenha em negocias peculiares aos Estados, isto é, negocios "es-
rpeciaes que são attributos essenciaes de uma pessoa ou cousa". J\1:as as 
excepções abertas á incursão federal fulminam a expressão da constituin-
te. Não é "negocio peculiar aos Estados" repellir nelles invasão estran-
geira, manter a .fôrma republicana fede1'ativa, assegurar a execução das 
leis e sentenças federaes." 

O SR. V\TENCESLÁO EscoBAR: - .E' claro e irretorq uivei. 
O :SR. PLINio CASADo: - (lê) .. . . "Tuclo is·to é negocio 1Jeculiar á União. 

Mesmo quando um Estado invade um outro, na segunda hypothese figu-
rada no n. 1 do referido artigo, não ha mais negocio peculiar aos Estados, 
lJOrque entra em jogo a "união perpetua e indissoluvel das antigas .provín-
cias", base da propria Republica. 

O .SR. PREsiDENTEl: - Advirto ao nobre Deputado que está terminad:_l 
a .hora. 
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O SR. PLÚHo CASADo: - Tenho concluído. (Muito õ·e'Yn; nmito bern . ) 
O SR. PRESIDENTE: - De accôrdo ·com o .projecto de resolução n. 1 B, 

de 1924, vou submetter a votos, pelo processo nominal, a seguinte emenda 
n. 1, da proposta: 

SubsHtua-se o n. 2° do art. 6° da Constituição .pelo seguinte: 
"2° - Para assegurar a integridade nacional e manter o res-

peito aos princtpios constitucionaes da União. " 

Os senhores que approvarem a emenda n. 1, da •!H'Oposta, responde rã<:> 
sim e os que a rejeitarem, responderão não. 

Vai . se .Proceder á chamada. 

O Sr. Heitor de Souza (1 ° Secretario) procede á chamada dos Srs. Depu-
tados, para a votação nominal. 

(Iniciada a chamada, responde1n "8i1n" os Ers. Dorvaz Porto, J.fo1Vtei1'a 
de Eou.za e Paulo Maranhão.) 

0 SR. BAPTISTA LUZARDO: - 'Ü Sr . . Deputado Monteiro de Souza respon-
deu u sinz, "·'? 

Ó SR. MoNTEIRO DE Souz.~ El VARIOS SRS. DEPU,TADOS: - Perfeitamente. 
O SR. DoRVAL PoRTo: Votou, estava junto da Mesa. 
O SR. PRESIDENTE: - A verificação das respostas ê feita logo em se-

guida á chamada. 

O Sr. Heitor de Souza (1 o Eec1·etario) : - E as reclamações antes desse 
momento não são cabíveis. (Apoiados.) 

O Sr. Presidente: - Peço aos Srs. Deputados que permittam se r ealize 
a chamada, depois da qual serão lidos os nomes dos que tiverem votado 
num e no outro sentido, e será facil a verificação da votação. 

iSoJi.cito ainda que · respondam em voz bem alta e intelligivel para ·que 
os Srs. Secretarias possam tomar os votos com absol>uta segurança. 

(0 S1·. Heito1· àe Souza, 1° Sec·retar·io, p?·osegu.e na Cihamaàa .) 

O Sr. Presidente: -Responderam á chamada 111 Srs. Deputados. 

O Sr. 1 o ;Secretario vai .proceder á leitura dos nomes dos Srs. Depu-
tados que responderam - sim . 

O Sr. Heitor 'de Souza (1° Secreta1·io) procede á leitura dos nomes dos 
seguintes Srs . Deputados que responderam - sint - !Dorval Porto, Ephi-
genio de •Salles, Monteiro de Souza, Paulo Maranhão, Eurico Valle, Prado 
LO:pe's, Lyra Castro, Arthur Lemos, Chermont de Miranda, ll\1agalhiies de 
Almeida, Domingos Barbosa, Arthur Collares Moreira, Rodrigues Machado, 
Armando Burlamaqui, Nelson Catunda, Moreira da Rocha, José Accioly, 
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T.homaz Accioly, Leiria de A ndrade, Manoel Satyro, Alberto Maranhão, Ta-
vares Cavalcanti, Walfredo Leal, Bianor de Medeiros, Gonçalves Ferreira, 
F. Solano da .Cunha, üosta ·Ribeiro, Rego Barros, Agamemnon de Maga-
lhães, Daniel de Mello, \Solidonio Leite, Euclides Malta, Natalicio Camboim, 
Gentil Tavares, G ilberto Amado, Carvalho Netto, Baptista Bittencourt, João 
Santos, Octavio Manga·beira, Rodrigues da Costa, Alfredo •Ruy, Wanderley 
P inho, Afranio Peixoto, Berbert de Castro, Ubaldino de Assis, Pacheco •Men-
des, Fiel Fontes, Sá Filho, Homero Pires, Pinheiro Junior, Geraldo Vianna, 
Heitor de Souza, Bernardes >Sobrinho, Bettencourt da Silva Filho, Cesario 
de Mello, Vicente Piragibe, Horacio Magalhães, NoriJval de Freitas, Cesar 
Magalhães, Luiz Guaraná, Americo Peixoto, 'IIhiers Cardoso, José de Mo-
raes, Jowquim de Mello, Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, ·Manoel . Duarte, 
Joàquim de Salles, Vianna do Castello, Vaz de M:ello, Eugenió de Mello, 
Emílio Jardim, Basilio Magalhães, João Lisbo11, Augusto de Lima, Zoroastro 
Alvarenga, Theodomiro /S antiago, Eduardo do Amaral, Garibaldi de ::M:ello, 
Francisco Campos, Fidelis Reis, Julio Prestes, Cardoso de Almeida, Pires 
do Rio, Heitor Penteado, Hercu lano de Freitas, Fabio Barreto, João de Faria, 
Meira Junior, Valois de Castro, Manoel Villat'oim, Alves de Castro, Ole-
gario Pinto, Ayres da Silva, Annibal Toledo, Pereira Leite, Plinio Marques, 
Lindolpho Pessõa, Ferreira Lima, Adolpho Konder, Celso Bayma, Firmino 
Paim, Getulio Vargas, Antunes Maciel e Domingos Mascarenhas. 

O Sr. Presidente: - R esponderam "sim" 106 Srs. Deputados. 

O Sr. 2° Secretario vai proceder á leitura dos nomes dos ·Srs. Depu-
tados que · responderam - não. 

O Sr. Bo~:ayuva Cunha (2° Eec1·etar-io) procede á leitura dos nomes dos 
seguintes Srs. Deputados que responderam - não - Freitas Melro, Rocha 
Cavalcanti, Luiz Silveira, !Simões Filho, Alberico de Moraes. 

O Sr. Presidente: - Responderam "não" cinco Srs . D eputados. 
A emenda n . 1, da Proposta, foi approvada. 
Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃo DE VOTO 

Declaro que se estivesse presente votaria a favor da emenda n. 1 da 
Proposta de Reforma Constitucional. 

•Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1925. - Cesar Ve1'g~tei?"o. 

O Sr. Pedro Costa (1Jela oTdem): - Sr. Presidente, tendo chegado ao re-
cinto, após o r esultado da votação da emenda sobre a qual a Camara a;caba · 
de deliberar, venho declarar que, se .presente estivesse, meu p-ronunciamento 
seria favoravel. 
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ü SR. PRESIDENTE: - O nobre Deputado queira mandar por escripto sua 
declaração. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a emenda n. 2, da proposta. 

Votação da seguinte 

EMENDA N. 2 

.Substitua-se ·O n. ·3o do art. 6° da Constituição .pelo seguinte: 
"3° - Para garantir o livre exercício de ;qualquer dos poderes publicos 

estaduaes, quando seus legitimas representantes soUcitarem o auxilio fe-
deral, e para, independente de solicitação, respeitada a existencia deLles, 
debellar a guerra civil." 

i 
O Sr, Leopoldino de Oliveira (pcira encaminhar a '1/otação): Sr o 

Presidente, após esforço de mais de tres horas pôde a maioria dar ao Ohefe 
do ·Executivo Federal a demonstl·ação da: sua solidariedade. 

O SR. PRESIDENTE: - Peço permissão para interromper um momento 
o orador, afim de declarar que, na votação ha pouco procedida da emenda 
n. 1, i!'oi marcado o :Sr. Araujo Góes como tendo respondido á ·chamada, 
mas a Mesa acaba de verificar que esse Sr. Deputado não se encontra na 
Casa, tendo-se dado, por engano, a i'nclusão de seu nome. Assim, o resul-
tado d•a votação foi - 105 a favor e cinco contra, e não 10G a favor. 

·continúa com a palavra o nobre Deputado. 
0 .SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Sr. Presidente, acaba a maioria de 

dar ao Chefe do Governo da Republica a demonstração cabal de sua so-
lidariedade politi?a .. . 

O SR. AzEVEDO LIMA: - Aliás, a maioria eventua.l. 
0 SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA; - .. , approvando a primeira emenda 

da reforma constitucionai, -cujo resultado será a restricção das liberdades 
publicas e a instituição da dictadura, como consequencia fatal da não in-
ten~•enção do ·Poder Judiciario rpara ·controlar a acção do Executivo. Não 
nie refiro ao Legislativo, :POrque, no regimen presidencial, que organil'iá-
mos, o Parlamento ·Brasileiro não tem significação de vez que o seu tra-
b'alho .se resume em obedecer ás ordens do Presidente da Republica. 

O .SR. ·soLANo DA CuNHA: - Declaro a V. E·x. que votei essa ·emenda, 
não por solidariedade ·politica. Não admitto solidariedade politica nesta ·ma-
teria. Votei po1· convicção, a íavor, como votarei contra em outras emendas. 

O SR. AzEvEDo LIMA: - Aliás, a opinião de V. Ex. é sobejamente· co-
nhecida. 

,.0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - 0 nobre Deputado e dons OU tres re-
presentantes da maioria têm, realmente, em algumas questões, mantido at-
titude de independencia. 
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O SR. ADoLPHo BÊlRGA:MINI: - A muitos repugna votar essa proposta 
de reforma, mas ... 

O SR. LEloPoLDINO DE OLIV•EIRA: Quizera eu que a attitude do nobre 
Deputado fosse lrnitâda por todos os representantes da Nação, collobando 
cada um delles, as conveniencias publicas acima dos interessiculos partida-
rios, defendidos pelo Sr. Arthur Bernardes que, na minha o·pinião, é o 
maior •politiqueiro apparecido na •Patria Brasileira . 

l\ll]a.s, Sr. Pres idente, o que está em votação é a emenda n. ·2, do pro-
jecto de reforma constitucional. . Ella dis põe o seguinte: 

"Substitua-se o n. 3 do art. 6° da Constituição pelo seguinte: 3° -
para garantir o livre exercício d·e qualquer dos poderes publicas estaduaes. 
quando seus legitirnós representantes solicitarem o auxilio federal e para, 
indei}endente de provocação, respeitada a existencia delles, debellar a guerra 
civil." 

O art. 6° é o que se refere á intervenção nos Estados pela União. 
O dispositivo mencionado na emenda n. 2 é o se guinte: 

"Para resta:belecer a ordem e a tranquiUidade nos ·Estados, á requisição 
dos respectivos governos. " 

Como vê V. Ex., a modificação é profunda, altera completamente a 
emenda nos t:errnos do disposit1vo vigorante, ampliando a faculdade inter-
ventora do Gov-erno Federal nos -Estados, -cuja autonomia, ifundamentO! 
mesmo da Federação, fica á mercê 'dos -ca-pri·chos rpoliticos dos mandões 
desta .hora, 

>Começa a emenda permittindo a intervenção rpara garantir o livre exer-
cício de qualquer dos poderes pul:llicos estaduaes, quando seus legítimos 
representantes só li-citarem o auxilio federal. E' a primeira parte. 

Os termos da emenda não impedem os grandes rna1es que têm ator-
mentado a Republica e resultantes das intervenções nas unidades da Fe-
deração. Não afastam elles o .perigo da duplicata de assembléas e de (pre-
sidentes, de maneira que a emenda do Sr. Herculano de Freitas não me-
lhora em co usa alguma o dispositivo constitucional em vigor. 

"Poderes publicas estaduaes", diz a emenda. Não sei, Sr. Presidente, 
se, ·de futuro, quando se verificarem casos que desafiem o estudo do .Poder 
Legislativo, hão virão as interpretações cónvenientes aos intcres'ses de mo-
mento, fav·orecendo intervenções indebitas como aquellas de que nos rlá 
noticia a historia poiitica da Republica. O fim da modificação dos dispo-
sitivos c'onstitu-cionaes deveria ser o de evitar que providencias exc;e:Pcionaes 
e gravíssimas, corno a da intervenção nos :EJ.stados, e a fatal declaração do 
estado i'l'e sitio e necessaria suso];iemião das garantias constitucionaes, sé opu-
dessem verificar ao sabor dos ca·prichos ou dos sentimentos políti-cos dos 
i'overnantes. • 

A emenda não a lcançaria esse objectivo, porque fica a;berta a ·I:.Técha 
para a pratica de todos os abusos e violencias. 
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da emenda, m1;ót0 mais será quando· a intervençij,o fôr ;notiv~da por .factos 
como p a que se refere a parte :fin[).l dessa mesm.a •prppqsição, onde se lê 
que 1J. intervenção é pos13iv~l para, independente d!' P,rovoc~t~ão, respei~da 

a existencia ilos poderes -publicas estaduaes, debellar a .guerra civil. 
Que é . .e;.: erra civil? 

· E' a luta armada entre os 'habitantes de um mesmo Estado? Mas a 
intervenção deveria ser feita mesmo quando o governo loca l possa, com 
as forças policia:es, pôr um termo a essas lutq.s? Pôde, sim, a intervenção 
dar-se ainda neste caso,_ porque ella se fará independentemente de requisição 
dos ,poderes publicas estaduaes . 

O Governo, auxiliado por aquelles que n.esta hora promovem a reforma 
constitucional, deseja, é, •Sr. Presidente, favorecer a intervenção nos Es-
tados, para o estabelecimento nelles da politica do dictador r-epul:.'li-cano. 

O ·SR. MoR.EJIRA DA RocHA: - Não apoiado. Se fosse com esse vensa-
mento, não dariam os o nosso vbto. 

0 SR. LEoPcLDINO DEl OLIVEIRA: Vê V . E x., Sr . •PresidentE:. que não 
posso dar o meu voto favoravel a 0ssa emenda. 

' Razão não tem o avartea:nte, representante do Cear"á, quando allega que 
;:J.ão daria o seu voto SE' eslt.e fosse o objectivo dos promotores da reforma. 
Mas, S. Ex., como os seus ·coc•legas, a'Pp·rovará a emenda com esse caracter 
e esse ohjectivo, porque não têm liberdade de acção. 

O ISR. MoREliR:A DA RoCHA: - N2Jo apoiado. v;oto a emenda pOI'que, 
no regimen da Constituição actual, permitte-se a intervenção nos Est2udos. 

O SR . LEo·PoLDJNo DE OLIVEIRA: -Lá está, no elevador da Casa, um cartaz, 
feito pel0 Zeaàe1· da maioria, dizendo q u<: 0:; ascensores não funccionam. 

O Zeader, Sr. Vianna do Caste1lo, representante do pensamento do Poder 
Executivo nesta Casa, prende os D!Ejputados, no reointo, -para que votem de 
f,cco-rdo com o Governo . 

• Estão presos os Deputados; não têm SS. Ex. liber:dade de acção. Reque--
ri a V. Ex. um habects-corpus para que ·nos puclessE'mos morver livremente, no 
eJm~cicio .do nosso mandato . 

A n.ossa activiclade -parlamentar não pôde ser restrtcta, limitada, senão 
p ela lei . Nãci ha ele ser entravada a rnin11a acção por um acto v)olento, 
como aquelle que acaba de pr·aücar o ·Sr•. Viamna do Cas-te-l:!o, e•m nome do 
Pod-er Executivo, _trancando as portas da Ca.mara, para qu>e os Deputados 
não tenham liberdade ele acção! 

0 'SR. ADOLPHO BE.RGAMINI: Nem ele locomoção. 

,O SR,. tLmoPOLDI!'Io DEl OLIVEIRA: - A restricção da liberdade dos · ci-cladãios .. 
Sr. Presidente , está feita desde agora. Parct. o Zeade1· da maioria não é necessa-
r~:a a ap.pu·ovação ela ~meneia Testringindo o habeas-corpus. 
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O SR. PPJDSIDEJNTE: - Advirto -ao nobre orador que está f indo o tempo de 
quo S . Ex . podia dispor para f aliar. 

O SR. LEJOPOLDINO DEl OLIVElrRA: - Sr. Presidente, eu respeito o disposiitivo 
regime•ntal, atte•ndo a V. Ex. e ponho· termo ás minhas consi.d'E~rações. 

(1Y1uito bem,· muit o bem. O o1·aaor é cumprimt:ntado). 

O Sr. Presidente: - De accôrdo com o projeoto de resolução n. 1 B, 
de 1924, vou submetter a votos, pelo p r:ocesso nom1·nal , a seguint e emenda 
:1. 2, da proposta: 

Substitua-se o n. 3 do art . 6° da ConStituição •peílo seguinte : 

"3° - Para garantir o l.ivre exerdcio de qualquer dos podere.s 
pub!iJcos estadua es, quando seus .Jegit.imos a·epresentantes s oli.citarem 
o auxilio f ede ral, e para, independen tie · de soLiocitação, resp€'itada a 
existenda delles, debellar a guer\ra civ il " . 

; 
Os Srs. que approvarem a emenda n . 2, da proposta responderã o - sim 

e os que a rejeitarem, r esponderão - não. 
Vai se proceder a chama;da. 

O Sr. Domingos Barbosa ( 3° S ecr etévrio, servindo de lO), procede á cha -
mada dos Srs. D e•puta ctos pa ra a vdtação nom1mv1. 

1F'eita a chamada, respondem - sim - os Srs . Dorv·a l Po·rto, Paulo Ma-
ranhão, Eurico Vai!le, P rado Lopes, tLyra Castro, Chermont de Miranda, Do-
m~ngos Barbosa, Neison Catun:da, Moreira da Rocha, Herm•en egHdo Firmeza, 
Leiria de Andrade, Aiber to Ma ra nhão, N a,taltcio Oamboim, Gilberto Amado, 
Octavio M:angabeira, Rodr igues da C osta, Ubaldi'no de Assis, P a;checo ME'ndes, 
Homero P ires, Ge raldo Vianna, H eit or de Souza; Bernarde s Sobrinho, Horrucio 
M-agal'hik.s, Norival de Freita s , Cesrur Magalhães, Luiz Guaraná, Ame ric 1l . 
Peix oto, Thiers Cardoso, Josê de Mora es, Joa quim de Mlello, Alvar o 
Rocha, Manoel Duarte, Vianna do Castello, Eugeniio de Mello, Emilio 
J a rdim, Augusto de L'in'l'a, Julio P restes, P ires do Rio, Cesar. Ver-
~ueiro, Heitor Penteado, H e•r cula no de Freitas, F abio Barreto, Joã o de Far-ia, 
'Va1ois de Castro, Mamoel Villaboim, Pedro Costa, Alves de Castrlo e Fer reira 
Lima (47) . 

E respondem - não - os •Srs. Azevedo L im a e Alberico de Mora es (2) . 

O Sr. Presidente : - R esponderam á chamada 49 Srs. Deputa dos . 

Nã o ha numero . para ·p·ros.€'guir-s e na s votações. 

Fiea adiada a v otação da '€/me nda n. 2, da propo'St a . 
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SESSÃO DE 19 DE SE'l'EMBRO 

O Sr. Heitor de Souza (1" Secretario) procede. á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

·Telegrammas: 

Taubaté, 18 E!Je. Setembro - Presidente Camara Deputados - Rio 
Em nome de ~ento cincoenta associados União Moços Catholicos desta lo-
calidade pede muito resp:eitos-amente VV. EEx. nob11es Deputados, d-i•gnem 
apoiar >eirnenc1as Pl.inio Marqm:s. - Moacyr Frei?'e, p•resWente. - A' Com-
mis~ão Especial de Reforma Constitucional. 

18-anta Maria, 18 - Junta Parochial da igreja Mediador pE'!rtencente igreja 
Episcopal Brasileira pede venia ointermedio V. Ex. p-rotestar perante Camara 
Deputados contra emendas Constituição attidntatoriiasl Hbe·rdade tlSpiritual 
povo brasileiro milhares bras1!leiros ancilosamente almejam mantenha glorio-
sa conquista liberdade consciencia. Respeitosas saudações . - Santa Maiia 
Bôa Morte. - Reverendo José Leão - Ignaoio VaUe JYiachaào. - A.lmiro 
.L. Appel·. - João Rolim. ·_ Sebastião Oon-êa. - João Appel. - Prim o 
Mariano Meira. - A' Comnüssão Espe~ial de Reforma .Constitucio-nal. 

Florianopolis, 18 - A_,ggremiação Jovens Atalaias ,protestando respeitosa-
mente emendas religiosas ap·peHa vossos sentimentos patrioticos sentido sm· 
mantida !ai-cidade Constituição. - A' Commis-são Es•pecial de Reforma Con-
stitucional. 

Rio, 18 - O Apostolado do Sagrado Cor!ação dé• Jesus da matriz da Gaven , 
~·«rn res:peitosamente pedir o apoio de VV. EExs. ás emendas lPlinoio Marq·ues 
e que as mesmas não sejam separ[l)das durante votações projecto reforma 
da Constituição. - Presidente, . Juàith Ferreh·a. - Secretaria, Luzette Ver-
d·ussen. - A' Com-missão E special da Ref ortma Constitucional. 

Rio, 18 - A . Devoção de Rosario da m atriz da :Gavea vem respeito:3a-
mente pedir o apoio de VV. E-Exs. ás emendas Plinio Marques e que as 
mesmas não sejam separadas durante votaçã.o projecto reforma da Con.-
stltuição. - Presidente, Ma1·ia RoãTigues. ~- S<>~retaria, Judith Ferreira. _,_ 
A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 18 - A Devoção -d(' 8. •S&'::>asti.ão da matriz da Gavea, vem r<Jspel -
tosam:e•n!te pedir a v"'. EEx. wpoio ás emendas PNnio Marques e que as 
m.t'Smas não :-:': jam reV.radas votação projedv reforma ConstituiçiLo. -
Presidente, Raul Peixoto "Cfuim.a_rães- - Secretario, Cesa?'ro Perei1·a Souza 

,- T:h.esoureino, P<;d1·o Allve,, Santos . ·- A' Commissão ];s,po:,cial de Rleiorma 
Constitucionai. 

R io, 18 - A Li·ga CathoJi.cu. Jesus, :M:H:ria, Josê, freguezia Gavea, vem res-
peitosamente pedir a VV. EEx. apoio ás emendas P lilnio Marques e qu( 
as n11e.smas não sejam retirada~ votação p;rojecto reforma Constituição. -
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Director, ·Mcmsenh_or Petra ·da Fontoura . - Const'l·heiros: Léon José Creton. 
-- José de lliattos. - Dr. 1lfa?~oel ,José de Q·u,ei?'oz Fe1·raz Fer·reira. - -
Olauclemiro Ribei?'o. - Euclydes Peixoto Guirna'·ães. - A' Commissão EJs .. 
pecial de Reforma Constitucional. 

Rio, 18 - A I nmandad>e ·de N. S. da Conceição da GavE'a vem respeitosa-
mente Pedir a YV. EJEJx. apoio ás emendas Plinio Marques e que as mesmas 
não sejam retiradas votação projecto reforma Constituiçiio. - Provedor, Ma .. 
noel Fernand·es. - Se·cretario, Euclydes ,P. G1lirnarães. - Thesom10iro, An-
tonio P·into Filho. - Procurador), ,José Teixei1·a da. Rocha. - A' Commis-
são Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 18 - Nome 245 filhas Mar.ía. Igreja Divino Salvador espera apoio 
em~ da Plinio Marques . - Belarrnina Ribei?'o, ·presidente. - A' Commissão 
EspE'Cial de Reforma Constitucional. 

Rio, 18. :__ Devoção Santissimo Sacramento ];}arochia Piedade nome 185 
~ssociados pede apoio V. Ex. emendas P.linio Marques. - A' Commissão 
Especial dp, Reforma Constitucional. 

rSanta Thereza, 18 - Associações religiosas Curato Santa Thereza, repre-
sentando sentimen'tos aspirações maioria po•pu1açâo deste bairro nesta Capital, 
vem perante egregia Camara Deputados appellar ;patriotismo nobres represen-
tantes povo brasileiro sentido serem a.pvrovados em plenario opportunas jus-
tíssimas emendas Deputado PBnio Marques projecto revisão constitucional. 
Nação· profundamente religiosa não se comprehende seus pacto fundamenta: 
olv:de em um preceito claro insophism2.vel crença seus fi1hos. Emendar 
Plin.io Marques c::onsubstanciam leg.i•tima vontade a!ma nac10nal. Brasii con-
fia . patriotismo ,seus i:llustr~s legisladores. Respeitosas saudações . Dr . 
Guilhe-rme l'do:t?a, presidente g E'!·aJ Conferencia!' Vic~ntinas ParochJ ,·te3 
li'rancisco Rocha, presidente Associação S. Luiz. - .lffe?'enoiana Pacl1ta, pl:e-
.sidente doutrina ohristã . .:_ Anqw Coutinho, .presidente Senhoras Carichde. -
J/Iarina Delanw1·e Nomt ei-ra Gama, pr.esidente ""'postolado . - Olivia .'IIont·a, 
presidente Santa . Ignez. - 1]([aria Carluta Pereirct Rego, presic1ente P.la União 
Filhas de Maria. - .ll![a?·ia Maahaào, p~·esidente Assoc-iação Lourde,-. - A' 
Cnmmissão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 1·8 - Liga OathoUca PdEtdade, nome 453 socios conta apoio V. Ex. 
~·:rnendas Plínio Marques. - José 'l'avares, presidente . - A' Commissão Es-
pecial de Reforma Con,stilucional. 

Rio, 18 - A administração Confraria Nossa Senhora Dores, Oandelana, 
!'epresentando os demais irmãos pedem VV. El•Elx. todo apoio á emenda 
Deputado P.linio Marques, favor c-reação nas escolas publicas, :1,uta de cate-
.cisnio. Plena liberdade. - Almirante -~1iguel Antonio Fiuza Junio?·, Juiz r•:·· 

~ 

presentando a a.dministração. - A' Commissão Especial de R~forrpa Con-
stitucional. 

Rio, 18 - Nossos app.Jausos eme·nda,s Dr. Pün!o Marques reconhecido 
religião povo brasileiro. - Devoção Rosa?''ÍO E?tgenho àe Dent1·o. - A' 
Commissão de Reforma Constitucional. 
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Rio, 18 - Cong-r-egação doutlina christã Engenho De-ntro unanhnemen-
:W f!-PP.lau,de emenda Dr. Plínio Marques. - A' Commissão Especip.l de .J;te -
:forma Constitucienal. 

Rio, 18 - lfltegro apoio emel).das. Recorrhecimen;to religião povp prasi-
.Jetro e_nsino religioso. - D evoção S. José Engep,ho àe D e11-tro. - A' Co:rp. -
.mjl)sã,o E specia l de Reforma .Con-Stitucional . 

. Riio, 18 - Votando emendas Dr . Plinio .Marqu~~ satisfa:r,eis a aspil'ação 
.povo bra sileiro. - .D evoçiio s . sebastião Engenho àe Dentro. -A' Commis-
.são .Es pE•cial d,e Reforma Constitucional. 

Rio, 18 - Votação eme,ndas -Plinio Marques dever todo brasileir!J que ·ª'm a 
csua terra. - Vi.garoio do Eng_e'Y'-I'LO ele Dentro. - A ' . Commissào Espec~al çln 
.Reforma Const'tucional. 

iRio, 18 - Ap:pl!J.usos ;Dr. Pltnio Marques vertladeiro interp•rete aspk_a,ção 
nacional emendas religiã o cat'holica. - De'U'Oção Santo Antonio ào JJJ.nue.f!l}O 
·de Dent1·o. - A' C'ommissão Especial de Reforma Constitucionrul. 

Rio, .18 - Rogamos encarecidamente votação emendas pro.postas J)!· . 

. :Plínio M<J,l'ques r eli.gião ·catholica. - F ilhos Ma.ria Engenho de Dentro. ---
;A' ·commissão Especial ·de Reforma Consti t ucional . 

. Rio, 18 de Setembro - ,.\,pplaudimos, pedimos votação emendas Deputa,çio 
·P:inio Mrurqm:•s apostolado oração Engenho Dentro. - A' Commissão ·E s -
;!)€Cirul de Refór'má Co11stitucional. 

Rio, 1'8 de Setemibro - Pia União parochia S. Ohristovão ap.pellamos 
justiça Camar a Depu<tados sejam ·manUãas emendas Plínio Mar:qm~s. -
Pres•idente f.' 93 membros. - A' Commissão Especial de Reforma Consti-
·:tucional. 

Rio, 18 .de ·SI: tembro - Apostolado parochia S. •Chr·.istovão considera 
emendas PJ.inio Marques, manilfestação vontade nacional . Esp:era não sejam 
retiradas. Pl'esW·ente 120 Inemlbnos. - A' Commissão 'Especial de RE'f.orma 
Constitucional . 

Rio, 19 de Setmbro - Doutrina christo guia "·Meyer" pelfu f!<Dpro~ção 

·urgente emendas Plinio Marques garantia ordem progresso patria . - I;>i-
rector, Uviarte. - A' Commissão Especial de ~eforma Gonstituciomtl. 

•Rio, 19 de Setembr o - Os abaixo assignados, e:rp. nome dos ViceJ+ttdos 
àa P arochia de Santo Antonio J)E'Iiem a V. Ex. aos E xmos. Deputados , 
queiram ·manter e -votos as felizes emendas do Deputado PHnio Marques m• 

. projecto de reforma emendas . do !Deputado Plínio Mal'lques no proJecto de 
Ieforma <Constitucional emendas ·tão ·consentaneas com os desejos . rurdentes 
do , povo brasUeiro -quasi todo elle decidida)TI.ente catholico. Respeitos~s sau-
d'.tcão. - Presidnte, João Barros do Nasoiimento a~mha . - Secreta-rio, 4·n.-

, tonio Barreto. - A' Cornmissão E s·pedal de ~eforma Constitucional. 
Rio, 18 de .Setembro - Conferencia S. Vi·cente paro chia de S . . Ch,rj.s~o

yão roga não sejam_ retiradas emendas Plinio . Marques . votação reforma qo,n-
. :s tituição. Presidente, 20 m embros . - A ' Commissão Especial d_e Refor,:pa 

·Constitucional. 
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Rio, 1-8 de Setembro - Confraria Rosario parochia B. Chri-stovã.o com-
pJeto apoio emendas Plinio lVIla11ques. Presidente e 73 membros. - A' Com-
missão Espec'al ele Reforma Constitucjonal. 

·Rio, 18 de Setembro - Associação Dentaria iChristã vem manifestar seus 
'Calorosos ap,plausos emendas Plínio .Marques e rogar sua rotação prodecto re-
forr.na Constitucional. Directoria e 20 membros. A' Commissão Especial 

;t. 

de Reforr.na Constitucional. 
Rio, 18 de ·s etembro - Rogamos verd'l.dei-ra instancia sejam mantida.~ 

emendas Plinio Marques, expressão sentimentos povo brasileiro. Pl·esidente 
e membros da Confraria da Boa Morte da .paroohia de S. Christovão. - A' 
Commissã.o Especial de Reforma Constitucional. 

Bragança, 18 de Setembro - Centro Catholico cidade Bragança numero-
sissimos socios representando quasi todas famílias municiJp-io manifestam 
viva sympathia ·emenda apresentada Plinio Marques e esperam confiantes 
justiça mustres C amaras trium.pho c1!1·eitos catholicos. - Oswaldo Russo-
-mano. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Bragança, 18 de ·Setembro - Irmandade Rosario e São B:enedicto de Bra-
gança quatrocentos e cincoenta familias associados aguardam Congresso ·ap-
provação emenda religiosa Plinio Marques. Antonio José Fahrat, pt·ove-

. dor. - A' Cummissão Especial de Reforma Constitucional. 
Rio, 18 de :Setembro - Os abaixo assignados Veneravel Irmandade São 

Chrispim e Chispinian.o enviam V. Ex. manifestações seu intei-ro apoio 
emendas Plinio Marques r eforma nossa Constituição Na>cional (pedem V. Ex e 
aos Srs. Deputados não sejam retiradas as mesmas ,projecto. Assim clama 
todo Brasil população Catholica. - Plinio Ribeiro, provedor. - Jofio José 
Silva, vice-presidente. - Antoni.o R. D. Silva, thesoureiro. Francisco Ben-
to Oliveira, procurador. - Alvaro JoTge Oli'l-'eÍ?'a A.nclrade, sect·etat·io. - A' 
Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 18 de Setembro - Pia União Filhas de 'Maria matriz S. João Ba-
ptista Lagõa approvando emenda Plínio [Mar:ques <Pede Camara não retiral-as 
votação . . - A' Com missão tEs.pecial de Reforma Constitucional. 

Rio, 18 de Setembro - As abaixos assignadas, directoria Apostolado Sagra-
do Coração de Jesus Igreja São C'htispim e Ohrispiniano enviam V. Ex. ma-
nifestação inteiro apoio emendas Plinio Marques projecto reforma a nossa 

· Constituição Naciona l pedem V. Ex. e aos Srs. Deputados não sejam re· 
tiradas as emendas do .projecto. Assim clama todo Brasil de população Ca-
tholica. Resp'eitosas saudações. - Ner1J Machado, presidente. - Elvira Mot-
ta, thesoureira ~ - Oat.harina Rotanclar, se·cretaria. - A' Commissão Especial 
de Reforma Constitucional. 

S. Paulo, 18 de Setembro - As .professores da Escola Normal S. Paulo 
applaudindo enthusiasti'camente a emenda á reforma da Constituição do 
Dr. Plinio Marques pedem seja e lia aceita contando com o apoio de V. 'Elx. e 
levando ao seu conhecimento de que já nos manifestamos perante o Dr. !Car-
los de Campos certa-s ficarmos seremos attendidas. Pelas professoras Paulistas. 
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-Ma1·ia de LowrrLes Cabntl. 111"a1'·ia Vicentina Ba1·ker. - Ma..-ia Novaes 
Borba. - A' Commissão Jlls.pecial de Reforma Constitucional. 

:São .José dos Campos, 17 de Setembro - Sociedade Vicentina roga em-
!Penho V. Ex. tranformar em lei emenda Plínio Marques . - Ayres Moura, 
pr'esidente conselho .particular. - A' Commissão 'Especial de !Reforma Con-
stitucional. ~ f";-\ .; ·~~J 

Rio, 18 - Apoiando em endas Dr. Plínio Marqúes ·pedindo igualmente 'nã~ 
sejam retiradas durá nte votação projeeto :·eforma constituição. - Contra-
ria Adoração Lctgôn. - A ' Commis.são Espeial de Reforma Constitui"onal. 

'Rio, 18 - Apoiando emenda.s Dr. Plínio :Marques pedindo ig·ualmente 
não sejam retir adas durante votação · .projecto reforma constituição. - Apos-
tolado Oração Lctgôa . - A' Commissão IEspeeia'l de Reforma Constitucional. 

Rio, 18 - A Associação Escoteiros Catholicos S. João Baptista da La· 
gõa. com.posta jovens ocrentes e <patriotas, entlmsiastas apologistas das emen-
das P línio Marques que concre tizam sagrada aspiração de mais de trinta mil 
brasileiros ap,pellam para V. E x. e dignos membros Camara, no sentido 
taes emendas nã o sejam retiradas plep.ario. Saudações res•peitosas. - Ma1·co~ 

Fonseca, secretario. - A' Commissão Espe<:!ial de Reforma Constitucional . 
Canlhotinho, 15 - Igreja ®vangelica Presbyteriana Canhotinho, P ernam-

buco composta quinhentos membros reunida 14 Setembro appella para pais 
da .Patria para que seja mantido livre exerci'Cio dos cultos a meaçado emen(!a 
PÜnio Marques que attenta liberdade consci€ncia mãos -preciosa t odos li-
berdades lança germen perennes discordias familia brasileira afugenta ~)_az 

de que tanto carece !l)atria angustioso momento derogalidimos conquistas al -
cançados ant€;passadas tranquilla espera inspi rados sã.o ~)atriotismo colloque 
todos brasileiros sob egicle igualda de equida.de. Sa udações. - Pela igTeja 
Cicero S·iq1teira, pastor. - FTa.ncisco Q1tei1'oz. - Mnnoel Vidal, presbyteros. 
- A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Bragança, 18 - Membros Irmandade LSantissimo Sacramento r epresen" 
tando m elhores famílias catholicas Município Bragança São Paulo vedem 
Congresso fazer justiça reconhecimento relig.!ão catholica como r eligião quasi 
totalidade Naçào Brasileira faocultando ensino religioso escolas consoante 
eme~da apresentada Plínio Marques. 'Saudações . - Daniel Pelluso Jum or, 
rprovedor . - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional . 

Bragança, 18 - Damas caridade Bragança a gua rdam victoria ca usa ca-
tholica conforme emenda Plínio 'Marques e justiça illustre Camara. - Cacide·i.a. 
Marq1tes. - A' -Gommissão Especial de Reforma Consti t·ucional . 

Tabão, 18 - Apostolado coração e seus inum'eraveis assoociados ;parochl<'. 
Bragança, lS. Paulo, esperam Congresso revisão constituiçã o justo r econheCI-
mento religião eatholica como m-a ioria dos brasileir os e ensino religioso escc: -
las Facultativo conforme emenda Plinio Ma rques. - Ma1·ia da Glo1·ia de Oli-
-::eira Leme, presidente . - A' Gommissão Especial de Reforma Constitucional. 

Piratiny, 18 - Loja Maçonioca Rio Branco · 3'o Oi·ieiíte Piratiny com o 
maior acatamento ·em nome liberda de esp-iritual consagrar ar tigo 72 Consti-
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tuição ·F ederal Q)rotes'ta contra ensino religioso nas escolas officiaes· e ao 
reconhecimento do catJholicismo como rehgiiio do povo braJSi1eiro. l>.ttenci-o-
sas· saudaçõ'es . - Av.toni.o Carlos ele A.l?n-eida, presidente. - Olmi.ro Motta, 1<> 
vice-p-residente . - .A.ntol-eão Medici da Silvei1•a, 1• vice - Elyse~1. R.odrig.ues •. 
oràdor. - Ccmrliflo de Di?nu Valente, secre ta rio. - A' Com-m•issão· 'E:;;pecia:~ 

ile Reforma Constitucional1. 

Igara-pava, 18 - Igreja Methodista .p~·otesta respeitosamente. perante 
V. Ex. contra emenda Plinio Marques. - :Igarapava, 18' c1'e Setembro de 
1925 . - B . H. Ferreim . - A' Gommissão Especial de Reforma Constitucional. 

Tnhaúma, 18 - Po>;o catholico Cachoeira de Mlacca:cos vem hypo.the c::w 
bronco 3!poio emenda Plínio Marques . - A' Gommissão. Especial de Re-{@~· 

ma Constitucional. 

Rio· (Riachuelo), 19 ~ Confraria do Rosario, _matriz do 'Eng_enl;w No;v.o., 
:lip.pla'Udindo feliz iniciativa das emendas Deq;mtaclo Plínio iMaFques, hy:po,-
tl~eca se•u apoio caloroso .le aguarda 'Confiante nos elevados sentimentos. p-atrio-
ti-tws representação nacional não sejam ditas emendas retiradas do Pl'Ojecto 
reforma Constituição, -representando toda a associação. - A directori.a : Pre;-
sidente, A1nerico Maquei?"a da Silva. - Secretaria, Thereza Sa1·olài. - The- · 
seu.reira, Carmen Mattos. - A' Com missão Es·pecial de Refoema ConsUtu-
eional. 

·R io (·Riachuelo). 19 - A Associaç.ão das iSenhoras de Caridade ele S. Vi-
cente de Paulo do E-ngenho Novo vem por este meio trazer ao insigne Depu-
tado Plínio Marques seus sincer?s apvliusos ás medidas de caracter religioso 
érue em emenda apresentou ao projecto de revisão .constitucional . Conta com 
o ,patriotismo dos ·Srs . Dep.ut:;tc1os para que estas emendas não sejam retira-
das do pro'jecto. - Presidente, em exerci cio, Zulmint Moura. - Secretaria, 
Ernestina Ribeiro. - Thesouréira, Marga1··iàa Monte. - A' Commissão IiJr,; -
pecial de Reforma Constitucional. 

.S. Francisco X a vier (Rio), 19 - Hog-arnos manutenção projecto Plínio 
Marques. Valorosos llip-plausos. - Amelia Oa11a·rica, élJr-esid!ente. Nossa Senho· 
ra das Dôres da Matriz da Luz. - A' Commissão Especial de H eforma Con-
stitucional . 

.S. Francisco Xavier (Rio), 19 - Apostolado ;Masculino, m a triz Luz, en- · 
via ap·oio, .pedindo votação emenda Plínio M.::rq ue:;;. - Dr. Alvaro Ferraz, 

. ·:Presi(lente. . - A' Commis·são Especial de Reforma Constitucional. 
·S . Francis'Co Xavi:Or (Hio), 19 - Devoção Santa Ignez, matriz Luz, 

envia apoio projecto emenda Plínio Marques. Roga votaçã.o. - A.nn'a Es-
teves, 1presidente. - A' Commissão Es•pe-cial ele Reforma Constitucionai. 

S. Francisco Xavier (Rio), 19. - Companhia S. Luiz Gonzaga, matriz 
Luz, envia ·applausos emenda Plínio Marq-ues pede s:Ojam votadas . - Emilio 
Costa, presidente. - A' Cúmmis.são Especial de Reforma Constitucional. 

S. FranciS'Co Xavier (-Rio), 19 - Enthusiasmo apoiamos lll"Qjecto emen-
·das Plínio 'Marques. Hogamos votação. - Luiza Oosta, presidente. Associa-
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gão 'd'her.ezin:ha ·Matroz Luz . - A ' Commissão •Especial de Reforma Constí-
t utCional. 

,IS. Fm:ncisco Xavier (Rio), 19 - Zeladoras S. Josoé Matriz a;l~plaudem 

.projecto emenda Piinio -Marques . Rogam nã:J retirem votação - Presidente, 
l!Jmilia ·Moura. - .A' Commi~são :Esr:;e·cial -de R efor;rpa Constituciona l. 

S. Francisco Xavier (Rio), 19 - Enviamos apoio p rojecto emenda Pli-
nio -Marques. Rogamos votação. - .A:t~g1tsta Machado, presidente, Senhoras· 
de cCaridade -Matriz Luz. - A' Commissão •Es.pe.cial de Reform.a Constitu-
cicma1. 

R io (Ria:chueio), 19 - Pia União Filhas de Maria Engenho Novo com 
os a pplausos in'Condi'ciona.es ernendas . Deputado Plínio Marques, concita no-
ores representantes da Nação satisfazerem leg-itimos interesses Patria, con-
servando emenda;s no projecto revisão constitu ::oional . Mocidade f€minina bra-
·s.Ueira vos -cobrirá s uas bençõe~ . - Directora, Nair Nibei1·o P ·in"to - Vice-
directora, Emília 'l'ei:rei1·a . - Pr-esidente, Octac'il·i.o R ·i/)ei1·o. - Vke-<pr€-siàente, 
Marianna Silva. -.Secretaria, Ormezinda Ner,;es . Thesoureira, Mcwia _IV!a-
cedo ·Soares, .pelo conselho e toda associação. - A ' Com missão Especi"a1 de 
Reforma Constitucional. 

"Juiz de Fóra, 19 - Asso-ciação Civil Casa Espírita composta cerca tr-e-
Sêntos associado-s, respeitosamente .protesta contra projecto lei visa tolher 
liberdade pensamento, instituído reli.gião offi.::üu . Saudações . - F ·innino B-ra-
ga Esteves . 2• secr-etario ; - A' ·Commissão Especial de Reforma Constitu-
cional. 

Parahyba, 16 - Sociedades Vicente Paulo cons tituída nesta circumscri-
pção, 653 'Confra des re:presentante, conseN1o central metro,poli tano têm honra 
manifes tar inteira adhesão emenda P línio Marques r efo-rma constitucional, 
r.eivindica dü·eitos sagrados religião v erdadeira, unica quasi totalidade povo 
brasil€iro, ar::.cia vei-os reconhecidos, para restabelecimento ordem integra, 
principip a utorida c1·e moral 'Christã, unico ~?lemento contribuirá engrandeci-
mento patria. [Respeitosas saudações. ---., Jaointho Cruz. - Joaqui?n 1Yiaia. -
Irineu Jotfely Veiga Jw~ior. - L eone l Feitoza. - Ltntonio Cassiano. - A1•-
g11Sto Sant.a Rosa. - Cícero Mo1•ra. -Olavo Maga~hães. -João BrauUo. -
Fnmcisco Pimenta . - Antonio Soa1·es. - Francisco Lins. - Theodo1·o So-
d1'é . - Joaqui'rn Sá L ei-tão. - _Winen"ino F eito.za. - Sizenanclo Paiva . -
Maxintiano Franca. - L eonidas Castro . - Joã.o Peixoto. - A' Commissão 
ES<pecial de R eforma Constitucional. 

Rio Grande, 13 - !Reunidos elementos _<po,pulação e co.r,porações abaixo 
firm a,das desta cidade grande, deliberaram wp-pellar patriotismo V. Ex . no 
~entido impedir passagem iquaesquer emendas artigos actuaes Constitúição 
referentes fa'Cilidade ensino religioso, separação Igreja Es·tado, visto que taes 
emendas feririam "fundamente ideaes r eiiJublican os liberdade, i~ual-dade e 
fraternidade. Saude e fr.aternidade. - P ela Loja 'l\façonica Estrella Sul, 
'íl'.heoph'ilo :AJ<:eveão. - Carlos F .uh;r.o, - Leonel Furtado Maia. - Joaq1tim. 
Oliveira Sá _1J![agalh(ws Junior. - Sociedade K ardeci-sta : Francisco Lu.iz V a-
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le1·1.o. - McL:io1· Apoll6nio Tinoco Valente. - Attilio Cupert-ino. - Joaquim. 
Gonçalves P enna. - José Fen·eira Guvmarães . - União Operaria:- Rica1-do 
Ferre1·. - Ca1·los Waselln Bonvent~trrL F enwndes. - Centro 'Dheosophico 
Fraternidade : João Esteves Costa. - Gastão Souza Mattos. - União Be-
neficente Senhoras Esp·irita s: Elias 1Vunden s. - A?·nalào P vr es . - Emil·ia 
PalhaTes. - Igreja do Salvac1or: Reverendo Franldin Osbo1·n. - J unta Pa-
rochial: Erico Ban11~ga:rten . - Luz Beneficente Espirita: Epiphanio S·ilva.'-
Manoel Si·rnões Ca1·vcaho . - TVescesláo P in to . - Sociedade Senhoras Igreja 
Salvac1or: A ·two1·a B a!t.?nga.rten. - A.lice Bcwe1'/ elcz-t. - Sociedade de Senho-
ras Espiritas : Octcwilia Vignoly. - GeoTgina Obino Graça . - Tharc-illa Row-
flora Valeria. - .D1tlce Cupe?:tino. - Maria Sal •1:ado . - A ' Commissão Es-
pe-cial de Reforma Constitucional. 

Ilha do G overnador (Rio), 18 - Associação Apos tola elo Oração Ilha Go-
vernador r euni-da assembléa geral extraordin11ria a,poia una nimem ente emen-
das PJi.nio Marques, pedindo encar.ecidamente interesse moral m a terial Na-
~ão catholica brasileira não sejam as mesmas retirada s durante .proje•cto r e-
forma Constituição. - Joa.q1ürn .Du.t1·a, ~)residente. - Mcwia Iruiza llfcw ques, 
vice-presidente·. - A' Commissão Es·pe'Cial d€ Reforma Co·nstitu cional. 

Ipanema (Rio), 18 - Associação Fi1has de Maria Ma triz da Paz apoia 
emendas Plinio Marques, pede 'não sejam as mesmas retiradas durante vo-
tação. 1Saudações . - A' Commissão Especial de !Wforma Constitucional. 

tCascadura (Rio) , 18 - Aos Srs. memb l'·Js Congresso Nacional a Confra-
ria Santissimo Rosario igreja [)ivino .Salvador Piedade com 800 associados 
vem pedir a<.poio emenda s Deputado Plinio J\![la rques. - Rosa TavaYes, pre-
sidente. Rua Goyaz n. 47 0. Piedade. - A ' Conunissã o E.special de Reforma 
Constitui'Cional. 

Cachoeira, 18 - Em nome Uniã o Moças Catholicas Cachoeira peço mui 
respeitosamente V. Ex. nobres Deputados se dignem apoiar emenda Plinio 
Marques. - FeUppe Carbomagno, pTesi.dente. - A' C~mmissão Es~cial de 
Reforma <Constitucional. 

Rio, 18 - Abaixo assignados directot'es, Devoção São · José, parochia 
Nossa S~nhora Piedade, solicit a V. E x. necessal'io apoio, afim que pela no· 
bre Camara Deputados, que tão dignamente V. Ex. r<31presenta , sejam a;ppro-
vadas duas emendas a;presentadas illustre Deputado Dr. Plinio Marques, re-
ferentes culto catholic.o. Respeitosas sauda ções . ,.- Cap-itão A1LQ1tsto Nogu ei-
ra Gongalve~, presidente . - Anto'n-io Xav·ieT Pereira, vice-·presidente. - .Dr . 
Alàimir São Paulo, 1° se•cretario . - J'osé AT'a!Ljo Caldeira, 2.0 secretario. -
Oapitão Americo l!htclyà.es de Sá, 1 o thesoureiro . - Manoel Souza Coelho, 2o 
thesoureiro. - José Costa :Machado, procurador. - A' Commissão Éspecial 
de Reforma Constitucional. 

'Rio, 18 - Aos dignos representa nt€s da n[:ção o ·Soladario Angel'ico · Igre-
ja Divino Salvador Piedade com 200 ass ociados vem pedir rupoio emendas 
ns. 9 e 10. - Adelaide Tavares, directora, rua Goyaz n. 47{}, Piedade. A' 
Comrriissão Especial 'de Reforma Constitucional. 
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Rio, 18 - Srs. membros Congresso Nacional - O Apostolado da Ora-
ção Igreja Divino !Salvador Piedade DOm 700 associados vem pedir apolo 
emendas Pi!inio iMarques. - Etelv-ina Tav-ares, Presidente; rua Goyaz n. 4_70, 
P-iedade. - A' rC'ommlssão Es!Peoial de Reforma Constifucion!l!l. 

Rio, 18 - Aos Srs. membros !Congresso Nacional" a Congregação .Doutri-
na Christã Ig'I'e·ja .Divino Salvador Piedade 1. 200 associados vêm peilir 
a poio emendas Plínio Marques. - Adelaide Tavares, Secretaria, rua Goyaz 
n. 470, Piedade. -A' Commissão iEJ'special de Reiforma Constitucional. 

RiJo, 19 - Alumnos Exter-nato Olaret ·pedem Deputa dos· naç·:W apoio 
emendas 'Pl!nio 11\farq.ues não sejam retiradas durante votação r efonna Ccns-
tituiçKo. - •Se cr etaria, G-?·egoda Pinto. - A ' Commissão •E s pecial de Refor-
ma· Constitucional. 

Rio, 19 - Setecentos e vinte homens .da Liga Gatholica da N[atriz da 

1Sa1ette P,edem respeitosa e instantemente apoio emenãas iPliuh Marques 
para não sejam retiradas ·por ser da maioria dos brasileiros aspiração ar-
dente, para cuja realização contam com eLevado espirito de !3eus nobres 
r epresentantes. -- O Secretario, Joaquvnt DOntingo 8 Maia. - A' ·.]ommlssão 
Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 119 - Os Vicentinos da J\ifatriz de Nossa •Senhora Salett.e, E.m nome 
·dos seus .pobres soccorridos, .pedem a VV .. :IDEx. ap·prova ção á> ''mendas 
Plínio Mat'ques, e -que não sejam retiradas, pois desse modo er;peram me-
lhor desenvolvere.m a sua nobre missão. - .d.ug1~st0 aesar de Bo.nos, Secre-
tario. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

!Rio, 19 - As Senhoras de Caridade de São Vicente de Paulo da Matriz 
da iSalette, em nome dos TJObres enfermos, pedem, com humitdadi! . apprGva-
ção de vv. EEx. ãs emendas iP!inio Marques, e que GOm a firmeza caracte-
rlstica de vV. 1E®x. nã.o possam as mesmas serem retiraW:ts. -- A Presi-
dente, Leopoldina dl.Avvla aon;êa Braga. - A' Com·m.issão Es:pecia;l d!e Re-
forma Constitucional, 

rRio, 18 - Crentes Congregação Baptista M·an'humirim, consideramlo 
~mend'a Plínio Marques attentará liberdade consciencia caso sejam incluídas 
Constituição, vêm respeitosamente manutenção texto constitucional .que ga-
rante absoluta 1gualc1ade credos perante ·lei. - A.lberto Lessa .. ·- A' Com-
missão :Especial de !Re·forma. !Constitucional. 

Ri.o, 19 - Alumnos .Doutrina .Ohristã Encantadü •pedem De;>uta dos nação 
a poio emendas Plínio Marques não s•ejam retiradas durante re~'ormn Consti-
tuição - iDiTectoria, Cecilia Via.nna. - A' Commissão Especial ,CJia Reforma 
Constitucl·onaJL 

Rio, 19 - Congregação Doutrina Ghristã Santo Antonio pede •Deputados 
.nação .apoio emendas Plinio :J.\ifal'ques não sejam retiradas durante votação 
r :&forma .ConstitU!ição. - !Presidente, Armanclo Pe1·eL-m. - A' Comn:-issão 
Especial de Rei!'orma ConstitucionaL 

Rio, ,(Mey.er), 19 - A Congregação da Doutrina Ghristã da P aroch ia 



60-

db Éngenho ~ovo justaménte i~teressadá na.S medidas altariümte .patrfÓtica."J 
apfeséntadas emendas ao tJrojecto da l'êforma con·sutucionai :pelo n!:Ustre 
D lhiutredo .Dr. :Plínio iMar'ques verri trazer-lhe seus applaÚsos q·ue são os 
de todos os bons ibr; silei'ros que ainda àmam es.fe nosso muito queridÓ Bfa-
sii - Trinta milhões de cath'olicos esperam que seus representantes no Con-
gresso d'açam vencedoras em plenário essas en1endas que a Patr'ia reputa 
siilvàdoras. - [>residente, Alda Ca?nàra. - Secretaria, Onnezinda Neves. -
TJJ'esoureira, Lu.cilia Costa.. - A' Commissi'Lo Es:p.ec:ial de R-eforma Consti-
ti.tCional. 

!Rio, :19 -: Os cathe0hjstas da Matriz <].e Nossa "Senhora da Sa.têtte, á 
bbm dos seus dis.cipulos esperanças da Patria, pedem a VV . .E'Ex. ap·próva-
ção emendas ·Plinio Marques que é ·que não sejam as mesmas retiradas. ·-
.R!:cardo dos Santos. - A' ·Commissão ·EsJ}ecial de LReforma Constitucional. 

·nhéos, 18 - iEm nome MO :baptistas sul Estado Bahia jurisclicionados a 
coiwenção ba;ptlsta sul iba•hiana vimo8 perante V. \Ex. rpTotestar respeHosa-
merite contra emendas .projecto ·rev•isão constiucional offerecidas Exrno·. 
Deputàdos J'1inio []l.l[al'ques sentido oHiciaqJzar r e:Ugião catholica romana ro-
gando V. EX. influa seja respeitada Uberdade religiosa rejeitàndo ditas 
emeúdas para gloria ·Brasil repUJblicÍLno liberal. - Pastores Antonio Baralao 
Sil7.:-a.. - José· Lu,cio PeTei?·a. - Eclith Bittenco1~Tt, redactora da "A voz ãó 
sul'', or,gã-o evangeUco baptista. - A' tCommissão de Reforma Constitucional . 

. Rio, 19 - Os duzentos associados da !Pia União de José da Matriz da 
Sa:lette pedem r es·peitosamente a V. ·Ex. approvação e não consentirem que 
as mendas J'Jinio Marques sejam retiradas, opois é essa, pode-se dizer, o 
deséjo de uma nação inteira. - Newton da Silveim. - A' .Commissão Espe-
cial de Reforma Constitucional. 

Rio, (Meyer), 19 - Cruzada Eucharist!ca Encantado pede Deputados na.-
ç,!l.o ·apolo emenda ·Plínio .Marques não sejam re.tiradas durante r eforma .cons-
tituição. - \Presidente, Antonio Moraes. - A' Com missão Especial ele He-
fcrma ·Constitucional. 

R.io, (VdJIJia Isruhel), :19 - A:postolado da Oração Parochia N. S. de 
Lourdes apoia mendas iPlUnio :Marques ro.gando não sejam retiradas dt;c· 
rante votaÇão . projecto reforma Constituição. - Pelo presidente, .Rache? 
Alva Carneiro. - A' Commissão .Especial de Reforma Constitucional. 

Rto, (ViHa Isabel), 19 - 'confraria Nossa Senhor·a de Lourdes da paro-
chia do :hiesmo nome approva emend'as lPlinio !Marquês rogando não sejam · 
retiradas durante votação 'projécto reforma Constituição. - EcUth df'i Bar·ros . 
··-A' Gommissão .Especirul de Reforma Constitucional. 

iuo, (Vi ira Isabel), .19 - Confrarfa N. -s. do Rosario :parochia Nossa 
S~nJi·ora de Lourdes a·poio emendas 'Plínio Marques rogando rião sejam reti-
radas durante votação projecto r1lforma Con·~tituição. - A lPresidente, Liún-à 
Rodrigues. - A' Commissão 'EspMial de 'R.:eifarnia Constltuéional. 

Hio, (VillR. Isabel), 19 - Pia União das 'Fil~as de fMaria pa:roc<hia Noss~. 
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Sll:ífltora; de Lourdes aptia emendas Plínio <Marques rogando não sejam reti-
raidlfs durante :vota ção projecto r eforma Constituição . - A Presidente, QZ[jct 

B~\ - ··A' Cómrilissão E special de 'Reforma :Constituciona:l . 
E!huzelro, . 19 -'- ' ·Em nome "União de Moços CatnoHcos" de Cr u zeiro peço 

mui respeitosamente V . -Ex. e nobres Deputados se dignem apoiar emendas 
Pliiitb Marques reforma Constituição. - Bennaton Vieira, Presidente. -- A' 
Cômmlssã:o· Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 19 dé Setembro - Confiantes em VV. ·EEx., as ;Filhas de 1\{a,rla 
d:t Pia União da Ma triz da Salette, ,pedem, apoio i!ts eme ndas <P1inio Mar-
ques e que não sejam n enhumas retiradas; jubUosas esperam Brasil mani-
feSte rr.als uma vez, sentimento rel~gioso de S8US f illihos. - MMgariaa Vmeza 
F'ietta:s, S~cretar::ia. ---, A' CommissáJo E sp ecial de R eform·a Constituctonal. 

Rio, 19 Sétemibt'o - A Confraria de Nossa Senhora da 1Salette, com 
quin;lientos membros pede confiante a VV. EEx. approvação ás ementias 
Plinio Marques, de modo que não sejam retiradas. Deus sendo pelo ErasH 
mutl:ó espera nos altos representantes da .Patria. - JJinah Azevedo, Secreta-
ri.'l: . - A' Commissão Especial de !Reforma Constitucional. 

Ri'o, 19 ISetembi·o - Congregação Doutrina !Chris tã matriz 1Santo Arr-
tbni'o pede sejam mantida s emendas Plínio Marques, projecto Constituição 
altamente concorrerão bem .povo brasileiro. - !Presidente, Luiza Angelica 
Jl'elrríanães. - 'Secretaria, Noent,ia Basili. - Thesoureira, Luàovina Ba.siH. -
A' 'Cbmmissão -EspeCial de R ed'orma Constituciona l. 

Rl'u, 19 'Setembro .- Centro Operaria Catholico :Paro oh ia L a,gõa appla u-
de grande ·entJhusiasmo emendas ap~resentadas Deputado Plínio !Mar que!!' 
pi:'oject:o I'eform'a constitúcional, p-ede illustres representantes nação q·ueira.m 
màntel-as plenarlo ·bem felici'dac1e Brasil futuro 1Patria . 1Saudações. - .Anna 
JYrwi'l'liiÍ'Lomi, Secretaria. - A' Commissão E-special de Reforme <Constitu-
cional. 

Rio, 19 Setem.bro ·- Cõrte Senhora da Pm~ lt}a noma, apoia. e mendas 
Plinlo ·Marques .pede não sejam as mesmas r etira das durante votação. Sà.u -
dlóicües. - A' Commissão \Especial de IRefooma Constitucional. 

R1o, 19 de !Setembro - Côrte !Senhora da Paa; Lpanema apoia emendas 
P llnlo Marques •pede não seja m as m esmas retira das durante :votações. •Sau-
dâçôes. - A' k::ommissã.o Especial de 'Reforma Córistituciona.l. 

·Rio, 19 de 1Setembro - Congregação Marianna paro chia (N. •S. de I .o ur-
des apoia emendas IPUnio !Marques, rogando n ão sejam retiradas durante 
votação projecto ·reforma Constituição. - -{) :Presidente, Tenente Oswaldo 

·. G1laà'i.o. - A' 1Coinm!ssão •E special de Reforma :Constitucional. 
'Rio, 11) de !Setembro - Centro soCial S a nta ce:cilia, •parochia Espirito 

SantQ, applaude calorosa mente emendas IP1inio Marques reclamadas sentl-
úié:litos catho1icos povo bi·asileiro e •pede V. !Ex. não sejam e !las retiradas 
du:fttnte votaÇÍio reforma ·Constitucional. - Cecilia Amn}o Ma,-istvalcl, Presi-
dente. - A' Commh;são Especial de· ·Reforma Constitucional. 
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.Rio, 19 de Seremb1·o - Congregação .Doutrina IOhristã, paroc'hla Espírito · 
:Santo, 3/pplaude calorosamente emendas Plinio ·Marques r eclamados senti-
mentos catholicos po·vo 'brasileiro e pede V. Ex. não sejam ellas retiradas 
durante :vota~ão reforma Constitucional. - ETmelinào Celestino, . presidente. 
- A' Gommissão Espe-cial de Reforma Constitucional. 

Rio, 19 de · Setembro - As sociação l<,ilhas de Maria, .paro chia Espírito 
Santos, a.rp;plaude calorosamente emendas \Plinio Mar.ques reclamados senti-
mentos cathol!cos povo brasileiro e pede V. ·E ·x. não sejam eilas retira:das 
durante votação reforma Constitucional. - B eneàiata VallaàaTes, Presidente. 
- A' Cúmmissão ·Especial de !Reforma Constitu.cinal. 

!Rio, . 19 de Setembro - Associação Senhoras de Caridade ·paro chia E~ · 
pirito Santo, applaude calorosamente emendas Plínio Marques re:clamados 

·sentimentos cat'hoUdcos povo bmsile.iro e pede V. Ex. não sejam ellas retira-
dEw votações reforma constituciona-l. - MaTianna BaTcellos Pinto, Presiden-
te. - A' Commissão .Especial ·de !Reforma Constitucional. 

Rio, 19 de S etembro - Associação Milícia Euc11aristica ]}aroc,hia ·Espil'iio 
Santo, <1-J!plaude calorosamente emendas J"1in1o .Marques reclamados senti-
mentos catholicos povo b~"asilclro e pede V. Ex . não sejam e~aas !l'eU.radas 
durante votação, reforma constitucional. - GaTmen Lanà·i11t, ·Presidente. 
- A' Cornmisslio Especial de Reforma <Constitucional. 

Rio, :w de Setembro - Colllfraria Mães Ghristãs, Engei1ho Novo com 
responsa,bilidades dos chefes de familia que a compõem vendo nas emendas 
Deputado iPlinio Manques medida alto relevo .patriotico appjaude-as ardm·o .. 
samente e es•pera que os legítimos representantes do povo brasileiro niio 
só não as retirem da votação revisão constitucional, mas as façam rvencedOl"aJs 
para grandeza entidade nacional. - Pela confraria, Eàith Car'IXLlho, Presi-
dente. - 1liaria Augusta Carvalho, !Secretaria. - GaroUna Pereira, 'l'hesoti-
relta - A' Cúmril.issão Especia1 de 'Reforrea ICOnstituc'ional. 

Rio, 19 de Setembro - O Apostulado da Oração, matriz Nossa Senhwa 
·Salette, em nome gos seus quinhentos e oitenta e cinco membros pede res-
peitosamente a V. Ex. approvação emendas Plínio Marques, e que não sejam 
as mesmas retiradas. - A Secretaria, Petron1lha Martins Maia. - A' Com-
rni:;Jsão Esp0cial de Reforma Constitucional. 

Hio, 19 de Setembro - Applaudimos projecto emendas iPlinio Marques 
·pedimos manutenção vota ção. - Zulrnira Bi'IXLr, Presidente São Geraldo.ma-
trlz da 'Luz. - A' ICornmissíio \Especial de Reforma Constitucional. 

.Rio, J9 de 1Setembro - Associação !Santo Antonio, Matriz Luz roga VV . 
EEx. fineza m!!JI1terem emendas ~!nio IM:arques; callorosos 3WIP!i.ausos. -
:Presidente, Judith Vasconcellos. - A' Commissão Especial de !Reforma 
Constitucional. 

ruo. 19 - -Enviamos apoio. Pedimos conservação projectó iPl!n!o Mar-
ques. - Isaura Ri·beiro, !Presidente IS. Sebastião, matriz da Luz. - A' Com-
missão Especial de Reforma ConstitucloJ:tal. 
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Rio, 19 - Aobaixo assignadas, em nome Apostolado Oração J"arocllla 
Santo Antonio, ardentemente desejosas gfl1<J.ria. Deus, sa.ntM:icação dtas a1Inas 
e grandeza Brasi-l, •pedem V, iEx, e oExmos. Deputados queiram manter e 
votar emendas iPlinio iTh1ar-ques, projecto r eforma Constituição, de accôrdo 
com an'helos >eatholicos ·povo brasileiro. - Melina Ferreira Mello, Presidente, 
-:- . .A.ntonia (Jampello, 'Secretaria. - Carolina Fen·eira, Thesourei?·a. A' 
Comnrissão E speciGJl de Reforma ConsHtucionail. 

Rio, 19 - Apostolado Oração Matriz Luz applaude lJ~·ojecto emenó.~ 

Plinio Marques, ro.ga votação. - Presidente, Oanàiéla Marques. - A' Com 
misswo 'Especial de Roforma Constitucional, 

'Rio, 19 - Fillhas tl\1aria Matriz Luz -pedem manutenção projecto emenda!! 
Pllnio Marques. Attenclosas sa.udações . - Directora, Eàith Oaparíca. -
A' Commlssão Especial de Reforma Constitucional. 

·s. Paulo, 19 - Camara Deputados - Rio - Associação Estudos :!'iloso-
ficos scient!ficos Kolaoni toma !ldher-éUrude protestar energicamente contra ca-
thollclsmo rellgião of.ficia1 invocando prOgJ.'esso actual -originando Brasill sys-
tema repub!Ucano antJiúhes·e ·P·rivir.egi-os casta prejuizo outras. - Nicolau 
D~u;rte, Presidente. - A' Commissão Especial de Reforma Constituciona:. 

ãlepresentações: 

· 1){l. Conferencia de S, Carlos, Borromeu, da 1Soc1edade de S \Ticent.; df> 
PauJ.o, sobre questão r .e!dgiosa. - A' Oon:.m1ssã-o •Especial de Reforma C-onsti-
t ucional. 

Do Circu J.o .CatholicÓ do Rio de Janeiro, sobre qt,estfLú religiosa. A' 
Commissão ·Especial de Reforma Constitucional. 

Da Conferencia de 'N. S·. de Lourdes, da . Sociedade de São Vlcente ele 
Paulo, sobre 1qruestâo reld.giosa. - A' Commissão Especial d·e 'Ref-onna Cons-
tlt uc!ona'!. 

,Da Liga Catho!J.ca J -esus, .Maria, José, de Oopacaban11, so.bre q uestão 
reli-giosa . - A' 1Commissão Especial de f>..eforma Constitucional. 

Dos ha'bitante·s ·da cidade de Caçapava, S. Paulo, sohre questão reli-gio-
sa . A ' Commi!'.são Esp-ecial de Reforma Constitucional. 

PROPOSTA DE EMENDAS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Continuação da votação da proposta de emendas e elas emendas il éon-
stitulçãci (emenda n. 2, da proposta, e seguintes, não r etiradas) (1• 
discussão) . 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos pelo processo nominal a se-
g uinte emenda, cuja votaçã0 ificou interrompida na sessir'o de h ontem : 
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N. 2 

.Substitua-se o n. 3° do art . 6° da Constituição pelo seguinte: 

"3• - Para garantir o livre exercício de quaJ,quer dos poderes publ!-
c.os éstaduaes, quando seus legitimas representantes solicitareni. o áuxilio 
fe deral, e '!}ara independente de solicitação, r espeitada a existencia delles., 
debella r a guerra 1C:lvil." 

O Sr. Baptista Luzardo (pa-ra enca?ninhar a vot ação): - Sr: Presidente, 
V. Ex .. acaba ele annun ciar a votação da segunda emenda do proje.cto 
ele refonna con stitucional, emen da que resa: "Substitua-se o n. 3• ·do art. 
6° da Constituição pelo seguinte: - Para garantir o livre exercw1o de 
qualquer dos poderes publicas estaduaes, quando seus legítimos represen-
tant es soli'Citarem o auxilio federal, e para, independente de solicitação, 
respeitada a existencia deUes, debe!lar a guerra civil. " 

Desde hontem, no encaminhamento da primeira emenda r efe1·ente a o 
art, ·6· da Constituiçfto, estamos emittindo opinião sobre· .o assumpt o de 
magna transcendencia na vi-da do regimen. n a vida da Federaç:ãio •brasilei-
ra . Sr. Presidente , em r elação ao ar i: . o" , que se pret ende m ceUficar com 
as emendas ns . 1, 2 e 3, uma figura de expressão 1·eal do regimen, o Sr . 
Campos Salles, que f oi, sem duvida, um dos propagandistas da 
Republlica e um dos gJ'andes colJa:boradores da Carta de 24 de Fevereiro, 
iniciando um discurso, referente a este texto, no Congresso Nacional, dizia: 
" •Se ê possível um ·corpo ,político ter coração., neste 1nonwnto est a m os 
tocando no proprio coração da Repub1ica brasile ira" . E a importancia desse 
dispositivo constitucional, ne stes 3·5 annos do regimen , f oi a~;;umpto ex-
traordinariamente clebatido entre os príncipes do nosso constit ucionalismo, 
seguindo, 'Uns, a orientação do inolvidavel homem de Estado pa ulista, que 
via no art. •6• da Constituição o noU ??HJ tangere, por assim dizer , da 
Federaç:ão brasileil"a, entendendo, outros, que não encaravam a quesU!o 
sob o pont0 de vista doutrinariv e formavam corrente á parte, que o art. 
s~, não deveria s er estuclado ·Com tanto fetichism-o, como .o fazia o g ra nde· 
paulista. 

A nossa litteratura jllriellca, '[lorén., está recheada de trabalhos do mais. 
alt0 valor, nãG só de jurisconsulto;;, de m a gi:,trados, como ainda de politi-
cos. acerc& da int erprt cação daqueUe arti'gv. 

Houve mesmo, Sr. P residente , em nossa vida legislativa uma época em 
que se pret<;:ndeu r 8gUlamentar o citaao dispositivo, de sorte 2. coEoca.r a 
Federação brasileira a cohert0 de ur1s .tantos golpes, que, conf.:>rme os ca-
prichos dos dornlnantes do momento, pudessem ser desfechados contra a . 
Nação. 

Contrarla·ndo essa ·COrrentt:, levantou-se outra, bastante volumosa , que 
ch egou a erigir con1o programma de partido o prin cipio ela intan gihilidade 
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da Constituiçãc, -especia lmente no que ·dizia respeito ás intervenções nos 
Estados. ' 1 

Assim continuou até o mmno1to actual, e m que, ao sabor das conve-
nlendas 9os m a ndões da politica federal, o artigo 6° sofifre tal ou qual 
elasticidade na sua interpretaçi'co, quer quando a intervenção parte clirecta-
mente do Poder Rxecutiv o, -quer ainda quando decr etada pe ~ o Poder L egis-
lith '-C! .. 

· Sr. Presidente, a •necessidade de se especificar, em textos expressos 
na nossa magna Carta, qua:es os casos de legitima ínt;7rvenção n os Est a dos, 
constituía sempre um dos pontos capitaes do programma do grande jurista, 
do grande patriota que foi Ruy Barbosa. Di2iia elle, em um trecho da s ua 
pla taforma poUtica, lida na Bahia , em 1910: 

"Adversarl.c, sou, ta,mbem eu, do intervenclonismo, que é a frH-
quencia abusiva, a facilidade arbitraria, o vicioso exc~sso, em sum-
Tna, da intervenção. Mas desta, sem exe.esso, -arbítrio ou a,buso, 
;força é reconhecer á. necessidade, . uma vez q .ue a Cons tituição a 
reconhe ceu . .Se .os textos, p-orém, onde o faz, não ap-resentan~ a 
devida clareza, e não estiver na -comp·etencia do legislador o sup-
p!'il-a, cum;pre que lh'a dê uma refonna constitucional. Quem nella 
mais tem que lucr ar, são o-s Estados, porque a ambiguidade na lei 
aprovei·ta sempre aos mais poderoso-s contra o mais fraco. " 

Tal era o pensar de ·Ruy .Barbosa, acerca da regulamentação do art. 
'6°, attinente 'á interven ção nos Estados. Ac·hava o saudoso brasileiro de 
summa necessidade definir-se, em textos claros, expressos, da ConstituiçiL'O, 
.quaes os ,casos em que o L egisla tivo ou o Executivo poderia intervir nas 
unidades da F ederação. 

Neste parUcuJar, o project0 em votação attende, em parte. á neces-si -
dade apontada pelo grande jurisc-onsulto. 

A respeito das intervenções federaes, dizia o ·Sr . Assis Bmsil, no ma-
nifesto de 21 de Abril, que tive a honra de ler da tribuna da Camara: 

" •A revolução triumphante, consultando os ilegítimos expoentes 
da opinião n acional, remodelar á, certamente, a Constituição e as 
1eis, .conservando o muii;o que elhs têem de bom e corrigindo o 
que está prova;c1o ser mão . " 

E m ais adiante, obser vava o Sr. Assis BraBil: 
";nefinirá ,com clareza na 

outros casos de intervenção nos 
teração do principio republicano 

Constituição e n as leis, a1ém 
Estados, os de suppressão ou 
e ifederativo - olygarchias, 

do.q 

adul-
rper-

·•petuação de governadores, etc., confiando ao Congresso, por ini-
dat'i:va :Propri!!i ou do ·Executivo, decretar a intervenção para o ·res-
tab€lecimento da •normaUdade, basead0 em •consurta Uvre ao' ·povo do 
Estado interessado." 

Ditas estas pa;lavra~. estou de pleno ac·cOrd0 com o ·dispositivo da 
emenda n. 2, sobre a intervençã o nos E stados. 
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Mas, Sr. Presidente, não apanho perfeitamente o alcance da segund-a 
parte deste artigo, que, a meu ver, não e.xcp<rime um pensamento claro, tttr·· 
v ando antes, a clareza elo primeiro. 

Declara a emenda q ue estamos debatendo: 

"3° - Para garantir o livr.e exerci.cio ele qualquer dos poderes 
publicos estaduaes, quando seus legítimos representantes so'Icita~ 

rem o auxilio federal, e para independente de solicitaçfw. respeitada 
a existf.ncia delles, debellar a guerra civil. " 

Por que se incluio esta intercalada - respeitada a existenoia. delles 't 

ü iSR. PREJSIDENTE: - Advirto ao nobre orador que estão findos os 1•5 mi-
nutos que lhe faculta o Regimento. 

o SR. BAPTISTA LuzARDo: - Vou concluir, Sr . Presidente, pedindo nest.~ 

particular, ao nobre Relator, o illustre Professor Sr. Herculano de Frei ta;,. 
que dnformasse, o que é que S. Eoc. entende por "debellar a guel'r:... civil" , 
risto como, em nenhum outro texto constitucional se defi.ne o qÚe seja 
guerra civil para a boa ·interpretação deste artigo. 

Se nã.o ficar esclarecido este ponto; teremos amanhiD intervenções, por 
assim dizer, a granel, sob o pretexto de se debel:ar "guerra ciVil" . Com{; 
se deve imterpretar este artigo? E' a pergunta que espero terâ o ihO'Ilrado 
Relator a gentileza de esr:larecer. (M1Lito bem.>. 1nuito bem.) 

O Sr. Leopoldino de Oliveira: - P eço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: - Quero r eivindicar para a Mesa um pouco da bene-
vo\encia, senão da justiça dos Srs. Deputa dos .para a fórma como se con-
duz na direcção dos nossos trabalhos. 

O art. 10° do Regimento Esp.ecial diz exp.ressamente: 

"No momento ·da votação só é .permittllda a •palavra uma vez 
.para o encaminhamento pelo tempo im.prorogavel de 15 mtnutos." 

O Regimento Interno da camara diz: 

"Nenhum Deputado, salvo os relatores, poderâfaHar mais de !Uma 
vez, depois de annunciada uma votação, a não ser para requerer 
a sua verif·lcacão . " 

Vou conceder a palavra ao Sr. Leopolcl.ino de Oliveira, não obstante 
S. Ex. ter encamhthado ·essa mesma votaçiDo na sessão anterior, man-
tendo, assim, a praxe liberal de, embora encaminhada na vespera por um 
Deputado a votação que não se realizou Por falta de numer•< .poder ser 
encaminhada no dia seguinte, depois de novamente annunctada. (Mufc 
to bem). 

Tem a palavra o Sr. L eopoldino de Oliv·eir.a·, . I>ara encaminhar a. 
votação. 
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O Sr. Leopoldino de Olh•eira ('' ) (pam encaminhar a votaçãoj: ---' Sr; 
Presidente, a gradeço o acto ele V. Ex. concedimdo-me a palavra para enca-
·minhar a votação da emenda n . 2 do proj~.cto de red'orma constitucional, maB 
não faço por considerar uma generosidade ou uma condescendencia; de -
V. Ex. Agradeço a resolução do illustre Presidente da Cama ra, porque <>d.la 
é o reconhecimento de um direito meu, reconhecimento que n cn1 sempre k'm 
·sido feito nesta Gasa . 

Não se realizando hontem a votaçã o da emenda, e. uma vez annu!lciada. 
esta em outra sessão, pe lo que se tem feito e pela lettra do Regim€illto, todos 
os Deputados, ainda aquelles ,que ventila r a m o a ssumpto anteriormente pó-
deJn voltar á .tri-buna para encaminhm· a votação, escla recendo os SelllS pa:·es, 
muitos dos qua.es n ã o se acha vam presentes na sessã o da v espera, de ma-
neira que á Gamara, na data de :hoje, n ã o é a mesma .Camara da· data de 
hontem. 

Mas, Sr. Presidente, a gradecendo a resolução de V. ·Ex., po1· quem, ""' -
bem os meus collegas, tenho grande consideração, passo a o · exa me da 
Pmenda em votação . Manda eHa substituir o numero 3·0 dc0 a rt. 69; q.ue 
dispõe : . 

"Art. 6. 0 O GovN·no Federal não p odei•á intervir· em n egocio:o 
peculia r es a os Estados, salvo: 

3°, para rest!l!be-lecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, ;:, 
requisição dos respectivos g overnos ." 

Pelo sc•guinte : 

"3°, para gara ntir o livre exercício de quaesquer dos podere ' pu-
lblicos estadoaes, quando seus legítimos r epresentantes solicitarem· o 
auxilio federal e para, independente de solicitação respeitada !I; ~'<i s

tencia delles, debE>1lar a guerra civil." 

0 SR. WENCJilSLÁO ESCOBAR; - P eorou a redacção . 
0 'SR. •LEOPOLDINO DE OLIVEIRA; - A Commfssão dos 21, de que foi rela toc 

o eminente Sr. H erculano ele Fredtas, que, seja-me permittido dizel-o de vn8-
sa:g;em, não toma nen'hum inte resse por seu tTalbalho, escusand·a-se m esmo 
fui responder 1il critica feita pelos Deputados que encaminham a votação - a 
Commissão dos 21, :Sr. Presidente, a ssim ·se manifesta em relação a e.-. ta 
em enda , justificando-a: 

"Por -a-hi se evidencia - diz a >Commissão, depois d et transcrever o dis-
positivo da emenda - que qual-quer dos poderes publicos estadpa es póde pe\1ir 
a intervenção e que ao Governo Federal é p ermittido intervir para clebella1: ·a 
guerra ·civil, independentemente ele solicit!l!Ção . Não é possível conceber~se a 
unidade nacional e a <2-Xistencia do Governo sobera no da nação sem o· p o<ler 
de_ manter a ordem e a efficacia dos direitos perturbados JX•las - commo•.;-0·~s ' 

(*) Não foi rev•isto P<'lC' ora ãor. 
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·.intestinas ·no terri:toril'l nacional. Negal-o fôra pr·ocla:!nar a i.nexistencia dr.ssa 
.unidade e das faculdades inherentes á soberania.'' 

Goml'l V. Ex. vê, Sr. Presidente, o pareeer da :Comn>issão dos 21 jnstifi-
.. ca a · mnenÇ!a como necessaria para mante1· a unidade n[l;Cional e a existenl~i'' 

. do Governo sobe!'ano da Nação. 
Penso, porém, que ·este já é asstunpto v;:mcido, resolvido na emenda n . .l, 

, que autoriza a intervenção nos Estados para manter a integridade naciona!l. 
De maneira que, a interve<nção realizada pelos motivos constantes da emenda 

"em votação, não ·Póde, absolutamente, visar manter a indissolubilidade .dos 
laços .da federação, a integridade · nacional e sim •para gaTantir o livre exerci-

. do de q.uaesquer dos poderes publicas ·estadoaes. Mas, .Sr, Presidente, a emen-
·da .não .traz innovação de I!J.Ua1quer natureza á Constituição •FedN:·al, porque 

. esta já permitt<> a 'intervenção para garantir os ,governos estadoaes leg·itnna-
-menteo escolhido~ pelo voto dos ddadã<;!s . 

• Si se ·queria modificar o dispositivo ·constitucwnal, deveria ser semeib.an-
··t-e tarefa realizada no sentitlo de :wõr um paradeiro, p Eila lettra da Consti.tut-
.çãJo, ao a rbitrio do Governo Federal, na solução da s questões locaes, dos Jilsta-

.. ·dos, onde lfreque<ntemente se verificam duplicatas de Assembléas e . de Pr,esi .. 
dentes, sendo, em regra recon1hecidos legítimos aJquelles que acompanham a 
p olit~ca elo Presidente.. da Republica. 

A modificaç-ão deveria ser no sentido de impedir que a intervençi"to se 
. fizesse 4ua ndo houvc.sse duplica ta de Assembléas ou de [presidentes de Estado 
. como consequencia de a ctos de simples p oliticag·em, como se tem ;verificado 
.·por vezes, e para cohi'bir o abuso do Govc,rno da União, que tem levado a in-
tervenção n os Estados a o condemnavel e criminoso extremo de depôr can•.a-
ras municipaes. 

Pela primedra parte da eme~Jda, verifica-se que ella não remove a possrbi.-
lidad.e do surto dessa epidemia de intervenção, que tem .contribuído, mais do 
que tudo, para abalar, nos seus :fundamentos, o proprio regimen que adopta-

·Vamos 
A segunda parte dessa emenda amplia a faculdade de intervenção do Oo-

;verno F ·ederal e abre margem para a pratica d€ todos os excessos, de tod:w .(ls 
fl.rbitrariedades . 

. Está assim redigida a parte final da emenda: 

" . . . para independente de solicitação, respeitada a eX'istencia 
delles, debellar a guerra cívica." 

Que é, 1Sr. ··Presidente, gueirra civil ? Que entende o ·!Sr. Herculano de 
Frei·tas - •que não se a nima a dar uma explicaJção aos seus collegas - ;Jo1• 
guerra -civil' ? ·Será a luta entre dous grupos ·c= que se divida todo o povo f.'l 
Estado, intervindo neHa, como parte de uma das facções, _a força iPOlicialo? 

Será uma simples· luta nos municípios? .Será uma 'briga ... 
.O ·SR. LrNDoJJPHo -PEssôA: Nesta ultima hypothese., seria apenas U!ll 

• chso de .. poU.c)a. 
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:0 :SR . l,<EJOPOLDIN.O DEl OLIV•mP-~: - ... que aliás . o Governo F-ederal hci.l-
llllente Poderia prcmdver para justifica r a, intervençi'Lo no Estado ? 

-- _-Si ,é um caso de p9li'cia, •como o declara o illustre representante do Paraná, 
não o. diz a ernenda _ 

Co~o eu tenho ·visto darem-se interpretações convenientes, seg-undo os 
interesses do m:omento, a todos os dispositivos da Constituição Federal, é na-
tur,al que .v-enha .pedir ao illus tre leader e relator da Commissão dos 2'1. a: ex-
_plicação -que S. Ex. estiá no dever de tràzer á Cama,ra, para -que ella vote d<é 
consciencia e não delibere -contra os interesses da iR!epublica. 

J\'(as; Sr. Presidente , a clisplicencia elos homens do momento, em face de 
aoontecimerrtos de tamanho vulto, de actos de tanta rolevancia,- poderia des-
a nimar aquelles que pelejam em -favor elas causas publicas _ Por ma is vehe-
·merrtes que sejam os nossos appellos, por mais a ltos que se elevem as nossas 
vozes, pedindo aos Srs. do Governo a expli-cação, que não virá beneficiar a 
:nós da IJ?.inoria, mas, á propria Camara e ao paiz, ficam elles,. apezar .de ,tão 
:altos, sem r<?•peréussão, não encontram acolhimento, não são ouvidos. . Sio, 
brados no deserto, se1n éco. 

Estou, porém, certo, Sr . Presidente, de que, apezar dessa indifferen(l.t e 
-do silencio a que se ·recolhe o Sr . H erculano ele Freitas, o paiz -·ha de julgar 
bem ·da nossa attitude, que é reveladora de sincero patriotismo. (Muito be1n; 
mu_ito bem.) 

O Sr. Azeyedo Lima (para encaminhar a votação): - Sr. Presidente, 
'infelizmcmte a grangrena, que j1h se manifestou no coto da reforma con;,titu-

-clonal, até agora não -comprometteu a emenda n. 2. Mas sabemos nós, mecli-
-<:os, .que si -ha mal .progressivo, cujo tratamento demande, da parte do f acul-
tativo h eroico e -escrupU'loso c-uidado, é o da esphacele . 

Si é cert-o, como V. E'X. annunciou, que a emenda n . 2 es-tá; indemn e, 
si et in quantu1n, elo perigo de contaminação pelo mal gangrenoso, assiste-no~. 
to.davia, a esp :•rança de que, na segunda, •ou, talvez, na terceira discussão -;1:;i,o 
consiga el!11, para <felicidade da a utonomia dos Esta dos escapar á aeção mor 
üfer::t ou corrosiva do mal gangrenoso. Esperemos, pois. 

0 SR . ADOLPHO BERIGAMINI: - J•á digo a V. Ex . si ella fica OU não. (Lê.) 
:f!Jlla se encontra na ordem do dia do Estado-Maior do Cattete. Fica, portanh. 

O 'Sn . A''.NVE.'DO LIMA:- Já vejo, €•ntão, que fica . 
Mas, Sr. Presi'd-ente, são muito voluveis os homens do .poder; tão ;volu-

vcis, qu e apezar de terem transitado em marcha militar pelo pateo do Catte:te, 
formados, por :categoria, a dous de !fundo, vindo o .Senado, com o seu Vice-
P r esidente. § , frente, em fôrma -compacta, para demonstração do ad'fe2to -§>:J \ 

emendas, muitos já refugaram. 
O :S-R . ADoLPHO BERGAMINI; - O .Se nado não foi ouvido na. retira.aa das 

-emimdas. 
O .SR. A.ZElvooo LIMA: · - Essa Casa .do 'Congresso, -constHuida por cida-
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<4i.os provectos em aimos, por isso exactamente, mais do que qualquer de nós 
já acostun-Hlmos á pratica da disciplina, que -agora, por eup~emismo delicado, 
ge convencionou chamar o'bediencia inteneclual, passou, pe-lo ICattete, em con-
:Unencia f; propos•ta. O certo é que, ao desfilarem os Senador\!s, o -Generál, 
;Santa Cruz, em postum. marciat '11'Íio SE!l dig nou "saccar da sua espada para a 
saudação militar. 

Em seg-uida, transitaram ,pelos salões do palacio, em marcha a dous d J?· 
fu ndo, os representantes do Governo na Camar:a dos Deputados. 

li'inalmente, perfilaram-se e· seguiram seu caminho, os n ota:veis ela Con:-
missiio dos 21, commandados pelo e.gregio bastão do Sr. Herculano de Freitz~.o, ,. 

~rgenteados -pelo Sr. Vianna do Castello, .que, para esse effeito, delegou niis-. 
são mais importante, ainda que provisoria , ao l eader de -São Paulo. 

0 ·SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA: - V. Ex. não se re-fira assill' l_l,O Sr . 
Vianna do Castello, que é nosso a uxiliar prestimoso. 

O SR. AzElVEDo LIMA: - 81· . Presidente, não quero desfazer do valo~ 

e da competencia elo 'S r . Vianna do Castello ; n>as, parece-me que, nes!. <" 
capitulo àa reforma constitucional, se apagou, de todo em todo, o poder do-
1-wnra:do leade1· da maioeia para assumir o posto - de commando o leacle1· ela-
bancada paulista . 

[)est-a rte, ·sr. Presidente, Senado, Camara, a Com missão Especial, O>; · 

lea.ders P até a lguns Deputados q ue não sabem si são l eade·rs, porque o 
Sr. Ntcanor Nascimento, que participou dos con ciliabulos. não é chefe d' 
n ív_g uem ; o Sr. Vicente P iragib e apenas se represent a a si mesmo e o-
Sr. Bethencourt Filb o não chega a ser •cabecilha de outro cor religionarío, 
todos, governistas incondicionaes, prestaram, ho!üenag-r•m á r•roposta da. 
revisão. Fora m consultadas todas as con veniencias de ordem polii:ica P.· 

pessoal, assistiram os rep1·esentantes da Naç:ão, ao discutir lento e p::tu-
Hl(l.o das 7•6 emendas que se attribu<em falsmnente á aut0ria da Cornn>iS~!:tG· 

dos Vin te e Un1. 
O •8R. ADOLPHO BElRGAMINI: - Não foi a !Commissão <'los Vinte e Um .o. 

aut ora; seus a u tores foram os proponentes aqui. 
O Src A~EVJ;JDO ;LIMA : As emendas foram assig nadas; refundida~. 

r;,mode·ladas, retocadas, modifiJcadas, no !Palacio do Cattete. Esta me 3m a 
que recebeu o n. 2 começou •por apparecer como ·espanta lho aos .pequenos• 
"scbas" estaduaes e ãepois, 1nodificadas as suas aggressivas arestas, ar~·eM 

dondados os -seu s a ng ul os ; r eap·parece com a fórm a um pouco mc.is polüb, 
''1-iEda que c ontin ue a infringir o bom gosto liter-ario e a in cidir em ,dr:l!a--
tes e reduridan cias taes, que a esthetica da linguagem se sentE: maltrata-ia. 

Como 'quer -que seja, ch egaram essas e outras muitas emendas, remetti-
cla.s por mão propria, do Palacio do Cattet e ao recinto da .camara, e poucos--
dias a põs, o m a l in cu ravel da gangr"na conieçou a salteai-as, e das 76 
42 já Já fo ram, . a os borbotões, l)Ostas na "roda" pelos paes putativos (riso) . 

VRc n r eforma, pelo ca minho. a esphacelar-se a pouco e pouco, o qu e ,iá é-
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mna con[_[uista nossa. Quér isto dizer que chega~~am até aos ouvidos àos 
membros cila maioria, que se não dignaram assistir aos nossos discursos, 6l' 
.ld"f<N w1·s oraçoos ·a!qui .IH'Oferidas pelos inflammados e pa.trioticos repre::.b,_ 
lantes da minoria parlamenta,r. Não é que houvessen~os especialmente alve,· 
jado a .s emendas ·que tive.rDJm o infortunio de ser retincd.as da discussão. 

O SR. AooLPHO BJ<:HGAMlNI : P,:ecisan~ente as meno~ p1·ejudiciaes. 
·o SR. AzEVEDO L IMA : - ... precisan1ente as menos aggravada.s , a~.,. 

:menoE' funestas, as mais toleraveis de quantas constitue1n a enXt'nada U.e 
e.mendas que o Poder Executivo está sul)mettendo á apreciação dos seus. 
oorreJi~ional'ios. 

Não desistiremos, E3.o obstante, de continuar· a oppõr ás resLante · o 
nosso esforço e a nossa indefesa actividade . Quem sabe lê- si af" na! os ho .. 
mens de boa fé nã.o nos a judarão na dolorosa t a r efa a ciUe nos imJJuzemos. 
de crear obs·iaculos e obices de toda a sorte ao cu rso norma! das emenda$ 
!'estantes, a'fim de vetardar· a entrega do aleijão 'á sisudez e alta conshle-
ração da outra Casa do .Congresso Nacional? 

Não é por· mim, não é pelos interesses do meu torrão natal que aqui 
me acho a O'P·pôr-me ao texto da emenda 2. 

O Districto Federal n à o irá lucrar nem perder com a innovaçiio pro· 
po~ta, pois debaixo de intervençào permanente do lPocler Executivo, contra 
ó disposto clc.ramento no texto constitu cional vigente, ta muito vem jâ 

so:ffrendo elle a invasào indebita do Governo Federal. 
0 SR. ADOLPHO BNRGA:M:INI: - Os Presidentes da RepubUca mandam 

tmra a Prefeitu ra camaradas seus. 
O Sr:. AzsvJIDo L1MA: Desde ·que o Brrusil é R epublica, supporta o 

Districto a acção corrosiva e n efasta do Poder Executivo, o qual, por int!·\:'·· 
medio dos seus delegados, a partir de 181fr.l, contribue par·a o descala bro .1e 
suas finanças, para a desorganizaçã.o politica de seus iniititutos. 

rContinuarfl, necessarian1-ente , a exercitar-se, a de-spej.to da ernenda n. 2, 
através do seu Prefeito, a ac'ção do Presidente ela R epub .. :ca na vida exclu-
sivamente municipal de minha terra . Nào ha .como f o c·~ ar as a utoridad<ls 
constituiclas a respeitar, i<á. n ào digo o sentido ou o esplrito ela Constitui· 
ção, m as a propria lettra do arttigo con cernente á. a utonomia do Distric to 
Federal. 

Assin1, pois, Sr. ·Presidente, não se entende con1notlco, com a Caplta: 
I 

.que tenbo nestft hora a extraordinm·ia. fortuna de reprGsentar, o c1ispc• .. 
sitivC> da emenda. n. 12. 

Mas é pela salvação das outras unidades federativas, .. que tenho o' 
direito, sinão ainda o dever de defender, cujas liberdades a todos nós, q.uai-
quer que se.ia o trato de terra brasileira tque representamos, cabe a obri-
gação de salvaguardar com infatigavel calor, é pelos Estados constitutivê•S 
da ur.tidac1e nacional que me pronuncio agora . 

A minh a pr·esença neste momento na tribuna é pari\. levar ao con'hec:i-
mento da C amara que o disposto na emenda 2 é uma pt· Jposição ]iberticd!a 
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que traz na -confusa e am·bigua redacção das suas quatro Unhas, o sacrí-
.ficio da autonomia e!;;tad~al e a lH)erdade drus unidades federuvas, q_ue os 
duzentos e picos Deputa dos 1que re-presentam · o Poder Executivo nesta Ca~a 
vão comprometter, definitivamente, si houverem tpor mal dar-lhe o seu voto. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem; ?m~ito be·m ) 

O Sr. W encesláo Escobar (para enoa?n·inhar a votação) : - Sr. Presi-
dente, a Camara sal;le perfeitamente que não é de ·hoje, mas desde que fui 
Dep·utado pela primeira vez, que nunca creei, nunca oppuz difficuldades á 
passagem de qualquer projecto que transitasse nesta Casa, e muito 1nenos 
ás leis orçamentarias , porque te11ho vor principio não negar leis de 
meios aos governos . 

E' certo que •essas 'leis de n'le ios, actualmente, como quasi sempre , 11ão 
passam de ficções, pOl'que com frequencia o Governo está batendo ás P'n·-
tas do 'Parlamento •Pedindo creditos su;p•p·lem entares extraordina rios e espe-
ciaes para pagamento de dividas contraJhidas pelos . governos anteriores, e 
mesmo feitas por elle e, muitas vezes, desastra damente. 

Não vae neste meu modo de ver critica ás diffiicu]dades oppostas á 
plassa.gmn de projectos nesta Casa, a mínima censura a os· meus nobres e 
valorosos collegas da minoria, op.pondo todas as difficuldades, todos os 
obstaculos á passagem das %is de orçamento. 

Cada um de nós t em inteira e absoluta liberdade de agir como melhor 
entender, e si elles segumn essa norma de condu cta, visando no retarda-
mento das leis do orçamento, o retardo do p rojecto de refoi'lna 'constitu-
cion al, só merecem os 1~1eus a pp1a u sos e louvores . 

Agora, porém, .Sr. Presidente, affastando-me dessa nórma de condU·· 
cta que até o presente t enho seguido, a razão ê estar p rofundamente con-
vencido de que este 1wojecto de refonna constitucionaf é um attentado ás 
nossa s Úadições liberaes, um attentado ás nossas liberdac1es, ás garantias e 
aos direitos dos nossos concidadãos, é um documento que vamos firmar 
perante as nações cultas .de quanto estan1os atrazados na marcha p1·o .. 
gressiva das idéas liberaes. 

Neste m omento, •Sr. Presidente, já nosso vaiz es1lá sendo objecto ·de 
amargas . criticas por parte de estadistas estrang.eiros. 

Ha poucos dias sahiu desta Capital um ·estadista arg·entino que fez a~ 

melhores ausencias á nossa generosidade cavalheiresca, ma~ não deixou ele 
reconhecer ·que n ão temos ;partidos, e o Governo à,p.ezar de dizer ter ven-
cido a revolução mantinha ainda. o p aiz em ·est rudo de sitio e ia p roceder a 
eleição sob esse holoca usto da liberdade do povo. 

'Ü SR . BAPTISTA LUZARDO: E' a imp.ressão que póde ter todo estra.n-
geiro que por a qui passe. 

O .SR . WENCESLAU EscoBAR: - Isto para nós é uma vergon!ha e ac re-
dito que não só eu s into esta vergon'ha, sinão todos os meus n obres coiJP.-
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gas; acredito. que todos tenham esse mesmo sentiment<', como eu um dos 
seus inais obscuros ·pares (não apoiados). 

gsta reforma attenta .contra os princípios Jil)eraes, no ntra as garan-
tias dos direitos dos •cidadãos, deturpa o nosso regimen, o aniquilla p «la 
annullação completa do 'Poder Judiciario. 

Estou perfeitamente "convencido de que esta é tambem a convicção 'le 
todos os •Srs. Deputados, maxim;é druquelles que se destacam como luzçi-
ros em nosso paiz, como homens preparados tanto nas lettras jurídica;-; 
como em todas as outras; mas não sei si me engano, ape7.ar , de t e ren: 
essa convicçã.o toleram a reforma, pOl'que acreditam que eHa fical'á n ::> 
caminho. 

Não querem desgostar o primeiro magistrado da RepubJi.ca por injun-
.cções políticas, attitude que podem julga r mais acertada do que a nossa., 
sobretudo diante de nossa posição, que vamos retardando a marcha do 
projecto. 

O 1SR. JoÃo .SA.N-.ros: - O orador permitte um aparte : O argentino ~)óde 
falar muito, mas é preciso, antes de tudo, que olhe :para si; porque lá na 
sua patria as intervenções se succedem de modo assustador . 

O Sn. AnTHUR CAETANo: - Mas, a intervenção na Argentina é um 
acto constitucional . 

O SR. LJ<JOPOLDINo · oo OLIVEIIRA: - O mal ij o mesmo nos dous paizes. 
O SR. JoKo 'SAN1'os: -V. Ex . está ent1í~o commigo, por.que esse argen- . 

tino não tem a utoridade par a falar . 
O SR. WNNCESLAo EscoBAR: - Por maior consideração que tenha ao m.eu 

nobre coUe.ga. penso que o :ótpante é extemporaneo . 
O Su. JoÃo SANTOS: - V. Ex. invocou a opinião daquelle. argentino, e 

eu <"mULo me r eferi ao que lá se ,passa. 
O ER. WFJNCESLAo EscoBAR: - Não estava tratando de intervençào, mas 

me referindo apenas ao que disse um estad ista argentino, sendo aliás a g e .. 
·nuina e 'put'a verdade, sem o mtinimo Jaivo de offensa. Não viajo portanto, 
motivo •para essa refm·encia mn tanto aZE'àa. 

O Sn. JoKo SANTos: - N em dig·o que hourve oHens<L. 
O SR. ·wFJNClllLAo Esc oBAR : - Faço justiça aos meus nobres collegas, 

Se ás vezes a minha linguagem é incisiva, um pouco forte, peço perdào ., 
Não posso trah.ir o surto de meus sentianE'ntos, em Hnguagen< n11ais aTirena. 
A. m)nha intenção, porém, ê n ão offender ou melindrar quem quer que seja. 

0 Sn. LINDOLPHO PESSÕA : V . Ex. até está. hoje muito moderado. Ás 
vezes é mais vehemente. 

O SR. WJ!lNCESLAo EscoBAR: - Vamos, então, entrar agora no objecto 
do encaminhamento da votação. 

A emenda n . 2, tem por fim modificar a red<locção do n. 3, do at't. 6", 
àa Constituição, que assim reza : 

"para restabelecer a ordem e a tranquiUidade nos Estados, á re-
quisiçã.o dos res·pec tivos ·gove1mos". 
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A emenda manda substituir esSE' dispositi'vo pelo segui nte: 

I 
"Para gar antir o livre exercício de qualquer dos poderes pu-

lhli:cos es ta duaes, quamdo s e.us legítimos n"presen•ta nt€8 solicitarem 
o auxHio federal, e para, indepe ndente de soli citação, respeitada a 
existencia delles, debel'Jar a guerea ctvH". 

Aqui nes ta emJC n da a UIÜca novida de que se encontra é a exp·ressào "paJra 
debellar a guenra civil". E, ainda ass1m, o nobre relator ou quem quer que 
haja r edigido a eme·nda, nào foi fel iz. na escolha do verbo "debellar" , .que si-
gnitfica ven cer € 111 guer·r a. Esta é a significação que nos dá o velho Moraes. 
·que, para m im é um dos nossos mais genuínos philolog os. 

DE'bellar é vencer em guerra. Pelo l1Ue se vê nessa entenda, quando o 
goveTno tiver de intervü· em um Esta.do ·conflag.rtado por uma roe.volução, 
tem que se •pôr a o .Jado do governo lucal e com este ~mtra:r em luta conitra 
·os r ebeldes. Nã o é esse, porém, o pensamento da intea·venção, que é o de 
paci'ficar o Estado. Desde que o governo federal interrvem Q}ara al•liar-se ao · 
governo local a fi m de entrar em guerra conü·a os rebe•ldes, nã o teni por ob-
jectiv o paciofi.oar. 

E' o que signif i·ca o verbo "debellar"; vencer en1 gue11ra, -como é em·pre,-
gado p elos c.Jass 'cos, Vieira, po·r ex;E~1'l:P1o, quando -diz "dteibeUar os Amitas ", 
·"•delbeBar os h er eges" , "debe'llar a paixão q ue f az guerra a alma". E eu digo, 
agora., sen'l ser classico, deibellar a -obsecaçã o do Presidente da Republi'ca, em 
querer a toda a força re!l'ormar a C onstituição. Isto é que é 1Jl'€Ciso debeUar . 

O SR BAPTISTA LuzARDG: - A ultima affirmação, se ·não é classir9., e·m~er

ra, ao 1nen os unl'"• vel. ~tadc~ . 
O SR. WENCESI.Ão EscoBAR: - T entamos debellar a obsessão de querer, 

a todo o transe, reforma r a Constituição em s<>nüdo rea ccionari'o. Se conse-
guirmos isso, t eremos debe.J;]ado a 'VOntade do P•"üsidente, teremos vencido em 
!S·ue1TTa paci:fica o ~,eu desejo. 

O SR. Auaus·ro DE LIMA: - V . Ex. não acha e·ssa eX)pressã.o um pouco 
em~haüca? 

10 SR. \1\TENCESLAo EscoBAR: --, Con.sidero-a impropria. Devia-se escrever; 
:pôr ter;rno, padficar. 

!O SR· ALBEIRJCO DE MoRAES: - hltervir p<tra; man!ter a orid'em ou o que 
está no tex to a ctual. 

i0 1SR: SÃ F:u<Ho: -· A redacção põd'e ser má, mâ:S a idéa é boa. 
O SR. WFJNCESL.~o EscoBAR: - P erfe itQJmente . ·sou partidario da inter-

venção espontanea do goven~o qua ndo houve1' conflagração em um :EJStado, 
no qual de.!xem de fun ccionar todos ou pat·te éios· orgãos do poder publí<JO. 

A razão POI'. que assiln pen·so é filha: da expetienda d:os factos'. Os gover-
nos locaes, em caso . de cond'Jagração, De.celaJià·o serem a rJ'eados· d'o J)Oder coril 
a · inter.venção, de ixam de requisital-a. 

Prolonga-se, assim, in clefinidarnente a; guerra dvil, como' a:conteceu no Rio 
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·:_:;!.'ande do Sul, em 19:2·3 que esteve dm'a11t'\' 10 mezes em Juta., havendo 
:a;bundante derram-amento de sangue, conserva.ndo-se o Pres•idente de braços 
cr-uzados e o gove1cn o estadua,l, t eimosamJe,ntE.', recusando r equisitar a inter-
v.~nção, receioso de que o Sr. Arthur Be1:1nardes intervindo o apeasse do 
p oder . E', por isso que, n este caso, sou partidario da intervenção es·pontanea, 
·do governo federa l .. 

O SR. JoÃo SAN'l'os: - E' um caso de dever a intervenção. Não é uma 
faculda de : é uma obrigação elo governo federal. 

O SR. WEINCEJSLÁO ESCOBAR: - -E' uma ã eshumanidacle o governo es tar 
vendo brasileiros se mata r em, se truoidar~;m, à espe~·ct ele requisição para in-
·7erv.it, como j[o mostr ei q uando fiz n1eu pl•imeiro dis curso sobr e o projecto 
<:le re~orma constitucionaL 

A e1ne nda apenas devia dizer : ".Para restabelecer a ordem, e a tl'a·n-
•q uilli-dacle nos Estados, independentemente de requisição no caso de guerra 
-civi'l ". 

Tudo o mais é red•undante, é C0111'pletament e superfluo, como é esse : "pan • 
gariar.~tir o livre exerci·cio de qua lqmn· dos pocleres publicas estadLmes, quando 
S 'o' US legítimos l'éjpr.esentantes solicitarem o auxilio f.ederal.· .. " 

iDesde que se restabelece a ordem e a t ranquiUidacle nos Estados, ·iJJSO facto 
o'' poderes publicas elevem funccionar com toda a re.g ulariclade . Não -c01npr é•-
l:tiendo que, have1H1o ordem e tranquiliclacle em um Estado, os poderes pu .. 
bEcos não f un ccionem com toda a normalidade . 

A emenda, por conseguinte, é -inuti1, exce•ptuanclo o ultimo m embdo, de~ 
f eito que aliás se nota em muitas redacgões do De. H ercula;no ele Freitas, 
·q ue l'€1Vela· _m1áo gosto para redigir, pe·l'petran clo sole-cismos, r eclunda ncias e al-
terando, a té, a ha rmonia e a euphonia que ha ncs clis-posítivos actuaes da 
Constituição. (11i'llito bB-rn ,· 'ln'Wito bem). 

O Sr. Rodrigues Maclíadb (pan~ 61'/.CMn·inhet1 ' a 1Jotação) : - Sr . Pres.i-
dente, ao contrario elos nobres collegas· que m e p ti~•c ecleram na tribuna ve nh o 
fazer a -deiie-sa ' ela em'8nc1a, citaJ1Clo um exem1p-!o por·que , como V. Ex. sabe, 
o eX:eml}lo vale mais que o mais eloq·u ente discurso . 

O Sn . HEINRIQUDJ DoDSWOilTI-r:- V . Ex . quer a intervenção no Maranhão? 
o SR . H.oonicuEs lV1.>\.ci-IADo: - ·v. EX. verá . 
A emenda ·pei·m'tte a intervei1ção nos ·Estados á req uisiçii'o de. qualquer 

flos poderes p uh1icos estacloaes . 
' iQ Sn. LEoPOLDINo DEl OLrVDJIRA: - ?-Tão h a· innovação nisso . O disposi!ti-

vo v-igente já a;utbriza essa interv-enção. 
0 .'SR .· RoDJUGUDlS J\:J'ACHADO : ·- Ora, no começo -deste anno, pass0u -se n ri 

·JVJaran-hã.o, um facto typico, qu'e. justifica plenament e ar ememl...'l.. 
J á tratei_, summéu·iam·ente, ela tribuna ela ordem ele ha bea.s-co1·p·ns co.n-

z:ecHda pelo Supe1·ior 'l'ribumLl· elo MaTa·nhão, a· Ul11• cidadão; para ass is ti r da,~ 
:g<i.ierias de Congresso) as sessõ·es, oeden1. c1e·srespeitac1a.: .pelo Cong'resso E~ · 

~a~:l'oal e p<e11o Sr·. Goclo'flreclo Vi~11na., presi<lent!e do E 'sta'db . 
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O SR. LEOPOLDINo DE OLIVEirRA: - V. Ex. me convence ainda mais do 
peri-go <la emenda . 

O SR. RoDRIGUEJS .1\'l!AOHADO: ~ Tenho a;qui, Sr. Presidente, o habeas-
corpus concedido cujo teôr não Jerei para não tomal" temrpo á Camara, mas• 
qu~ fare-i incluir no meu discurso, pa;ra qUJe todos vejam a razão em que s~ 
baseou o tl"hunal para condecer o ped·ido a que me refiro. 

O SR. A!Doi.PHo BERGAMINr: - Seria conveniente .que os collegas con'lie-
cessem esse docum;emto. O encam•inhame.nto ê para -€'sclare.cer o assumpto . 

0 SR. LEOPOLDINO DE 0LIVEIFtA: - Perfeitamente. 
0 SR. RODRIGUES MACHADO: - VIV. E•Exs. não se preci-pitem; acho que-

occuparei os '15 minutos. Deixem~me expor a questão. 
0 SR. ADOLPHO BERGA:.IINI: - Ta1YE'Z os at"gumentos de V. Ex. POISSa.IU 

dri!l10Ver-me do proposito em que estou, contrario á emenda . ·Se l'n·udar de-
opinião muda11ei de voto, porque o meu voto é a expressão de minha opm-1ao . 

O SR· RonmauEs MACHADo: - Satlsfazenüo a V. Ex. eis aqui o habea·<~" 

co1·pus : 

Habeas-Co1'P1t.s .- Capital - ImpEibrante, Eden Saldan.ha Bessa a 
seu favor. 

Re1atados e discutidos estes autos de habeas-corptts, in1!petn:tdo 
pelo ci<ladão Eden Satda1:rha Bessa, em seu fruvor, etc. : 

Desprezada a \p-reliminar sobre o pedido d·e info~'IllaÇÕ€'s ao Pre~ 
sidente do CongJleisso Legis1ativo, e apreciando as a.1legações do im~ 
petrante e os documentos, com que instruiu a sua petição, verliJ'ica-
S€', que o caso é o seguinte: 

A mesa daquella corporaç;:io deliberou, como medida de cara:etet' 
policial, que só po~riam ter en'trada no edifi.cio onde real-iza suas 
sessões, as pessoas desarmax'las, e que aptiesentasse:m á porta ca rtão 
e:l'..--pedido por ella. 

O i-mpetrante, não querendo sujeitar-se [L es:;a exlgencla. por con-
siderai-a aJttentatoria á sua Hberdade tle locomoçã,o, por is~o que os 
artigos 151 e 152 do H.egime-nto Intet·no do mesmo Congresso prescre-
vem que as suas sessões or·dinarias e extraordinarias se1·ão fei'.tas 
com a maxima publicidade, ·conservando-se abertas as por.tas das 
tribunas e das galerias, e que a ellas podem assistir todos os cida-· 
dãos, quer nacionaes, quer extrang'eiros -com tanto; qu-e se apresen -
tem desarmados e guardem o maior silencio, sen~ dar o mais .p eque-
no signal de a;pplauso ou reprovação, a.o que se passar no .Congresso, 
pede uma or<l·em de habeaB·-coTP11-S, para que, indep'endentemen te de· 
cartão, assista das galerias, como vinha fazendo, as sessões do refe-
rido Congresso. 

Isto posto e, 
Considerando que serão puhlicas todas as sessões do Podt>r Le--

gislativo sa1vo quando o contrario fôr exigido pelo bem do Estado-, 
neste caso .reunido o !Congresso em sessão secreta a convite da respe.--
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ctiva mesa , por si ou em virtude de recla.maçã.o de um terço dos m em-
, bros ,presentes , resolverá antes de tudo se ha necessidade de delibe-

rar reservadamente, o q'Ue só será vencido por dous terços de votos. 
(Const. do citlli'!o art. 17). 

Considerando rque, assim ordenando a nossa. ·constituição, nada 
mais fez, do que respeitar igual principio, consagrado no artigo 18 
da <Constituição Federal, .pois em um regimen democnitico 'Como o que 
adoptamos, devem os Goven10s agir á luz merediana, expondo to-
dos os seus actos ao estudo e á eritica dos interessados, e dos c~..:n

petentes, sendo a inda mais necessaria a vublicidade em se tratando 
das palavras, e votos de congressista3, que não tem senão a respon-
sabiJ.idade moral, · e são mandatarios directos do povo, que acompa-
nhando os debates, compenetra-se d•JS seus deveres patrioticos, rupren-
de a apre'Ciar os grandes valores intellectuaes e cívicos, comprehende 
melhor a legislação e vrepara-se par:·L executai-a (Carlos Maximiliano, 
commentat·!os ao citado artigo ' 18 da Constituição Federal). 

Considerando que, permittindo o ingresso nas galerias ou tribu-
nas, as camaras imprimem, por este modo, a mais ampla pubHcida-
de dos seus trabalhos; 

Considerando que, organizando o seu regimento interno, o Con-
g!'esso Legislativo do •Estado r eproduzia o preceito da nossa Consti-
tuição, de.cJarando de modo ·cathegorico, que as suas sessões serão 
feitas com a "maxima publicidade", conservando-se abertas as portas 
do salão, das tribunas, e das galerias, . e facultando a todos os cida-
dãos na:clonaes e extrangeiros, assistir ás sessões, . com tanto que s0 
apresentem desarmados e guardem o maior silencio sem usar o me-
nor signal de auJI~lauso, ou reprovação ao que se passar no COiigres-
so, (cit. art. 161 e 15 do regimento interno); 

·Considerando que a anedida toma<la ,pela mesa do Congresso J_,e-
gislativo da a·presentação de cartão á :porta do edifício - importa 
em uma l'Bstricção á facu~dade conferida a todos os cidaJ.ã os, nacio-
uaes e extrangeiros de poderem "assitir" das galerias aos trabalhos. 
legislativos; 

·Considerando que a apresentação de cai-tão expedido pela mesa 
do Congresso Legislativo só é exigida <para. as tribunas reservadas ás 
senhoras, m embros do :corpo consular extrangeiro, autoridades e pes-
soas gradas, . (Reg. Int. art. 152, paragrapho unico); 

Considerando que ninguem pócle SE!r obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma ·cousa senão em virtudo de lei (Constituição Federal ,. 
art. 123, § l"); 

Accordam em Superior Tribunal de Justiça conceder a ordem de· 
ha.bea.s-CO'l'PUs, impetrada, a fim de que . possa o impetrante Eden. 
Saldanha Bessa, cidadão brasileiro, . independentemente de apresenta: 
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ção d€ <:at·tãe assistir elas galerias a0s trabalhos do Congresso L e-
gislativo do E s tado. 

Custas na fôrma da leL 
Maranhão, 13 de Março de 1925 . - A.clolp·ho E1~gen·io S _ F -ilho, 

Presidente, vencido. - ilfagalhães BragcL, relator para o wccórdão. 
B . . Menezes . - Octavio Te-i::c.eira. - Tcwar·es de IIollancla, vencido. 

- Ba1·ros e Vasconce-Uos, vencido. Votei denegando o 7wbecLs- corptLS por 
não ser caso delle _ O GongTesso do Estado, como toda corpo-ração, e 
mais sendo um dos a ltos :podere's elo Estado, tem competencia para 
deliberar sobre a sua policia interna . -Exigindo cartões, a -Mesa do 
Congresso usou de um meio .preventivo, regular e comm·um até mes-
mo em tl'ibunaes d'e jury, em casos semelhantes_ A publicidade de 
:oeas tra!balhos legislativos não fica por ahi prejudicada, desde que, 
não consta haver negado a entrada ao p açient-e, sem moti vos jus-
-tos . - Fui presente, FI . Oou:to." 

O SR. RoDRIGUES iMACHADo: - Não qu ero discutir o caso em si, se havia 
•ou não razão ,para ser concedido o habeas- corpus. Constato apenas um facto: 
:'. ordem foi clefe1-:ida . N ão en t ro na apreciaçào se o Tribunal agia bem ou 
mal, •porque, no Maranhão, a Constituição e as leis sã o tax_ativas, não admit-
t em discu-ssão das sentenças judiei a-rias. 

Estas têm q·ue ser obed ecidas. 
O 'SR. JoÃo -SANTos: - -Não é só no Maranhão_ Ern toda a ,parte . 

O' ·SR. L EloPoLmNo DE OLIVEIRA : ,--- Devia ser em toda .parte. 
O SR. RoDRIGUElS MACHADo: - Ora, u ma sentença -proferida pelo Tribunal 

f oi desrespeitada pelo Presidente do .Congresso, que submetteu a ordem de 
Jwbpas•corp -ns á.- dis'Cussão € votação do mesmo Congresso e, em officio, en-
tre outras causas, disse o seguinte: 

"Sendo af-firmativa a r esposta, Cónstituio decisão a ser considerada como 
parte integ-rante do Hegimento, e::c- 't;i do q·ue dispõe o art. 171, já citado. Tra-
tando-se de decisão interpretativa e irrecorri vel, claro está que ficou p-rej1Ld l-
caàa a ?ncàü:la- tomada por esse dmLto tribunal . " 

Quer dizer, que o Congresso do Estado, em uma resolução I[)OSterior ao 
habeas- co?'JJ'US, 1)rejudica - palavras elo .presidente do Congresso -maranhense t 
- a m e-dida tomada por esse tribu.nal. O presidente do Tribunal voltou fa-
·zéndo declarações. Na sessão immedüt-ta o J.J-residente do Congresso nbvamente 
.submetteu o caso á discussão e votaçãó, r espondendo que, ,por attenção ao 
·Tribunal . . . 

O SR. Jo};_o S>\NTos·: - Estimaria saber o historico dessa ordem de s oltura 
-e se o Poder Legislativo local impedia essa soltura. 

O -8R. RoDRIGums l\IIIACHADo: - Não é o caso. Um cidadão que assistia 
-diariamente das galerias as sessões do 'Congressó maranhense, requereu ha-
15eas·-corp!LS para corltirt-ua r a assistü· essas sessões, independente de car tão 
'Claà'o• pela Mesa. O 'l'ribunal concedeu-a, baseado na Constituiçã-O do Esta do . 

.. 
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A ordem foi desrespeitada pelo Congresso. O Presid·ente do Estado, a quem 
o presidente do Superior Tribunal de Justiça do 'Maranhão requisitou a for-
ça ue'Cessaria, rr)ara cum:primento do habeas-co?·tnts, negou essa força. 

O SR. JoÃo SA·l\1Tos: - As Mesas das Camaras têm a policia in terna das 
respectivas Casas . 

O .SR. RoDRIGUES MACHADo: - A ordem foi concedida d'e accõrdo com o 
pro1nio Regimento do Congresso, e o Poder Judici.ario é ·quem interpreta as 
leis e regulamentos. 

O .SR. DoMINGos BAR{IOSA: - O Poder· Judicario não póde intervir no func-
cionalrnento interno do Congresso. 

0 SR. RODRIGUES 'MACHA.Do: - Comecei dizendo que não diS'CUtia O ha~ 
beas-corpus em si. 

ü 'SR. :E.EoPODDINO DE OLIVEIRA: - V. Ex. acha que ess'e caso é ba st an t,; 
para da1· lugar â intervenção. 

O 'SR. JoÃO SANTos: - Veja o orador um exemplo: o SLtpremo rrribunal 
Federal concedeu habeas- corpus ,para q·ue os Deputados da opposição pu-
blicassem seus discursos, mas uma v'ez consentida a publicação pela Mesa d11 
Camara. 

O' SR. RomuauEs MACHADO: - Naturalmente: •para se dar authenti'Cidade . 
O SR. JoÃ:o SANl'oS: - Quer diz·el' que o Juc1iciario reconheceu o direito 

de policia da Mesa da Camara. 
O SR. LOOPOLDil\jlO Dl!l OLIVEIRA: - A propria Mesa da Camara deveria re· 

conhecer nosso direito e as regalias dos Deputados. R ecorremos ao .Judicia-
·rio porque não se respeitaram essas regalias . 

O SR. RoDRIGUES ·MACHADO: - Não estou discutindo pro,priamente: estou 
citando um exem!Plo. 

O :SR. ARMANDo BUJU,AliHQUI: - Está pondo o Maranhão em. mâ luz. 
O ·SR. RoDRICUl!ls .MACHAro : - Como está, porque já tudo anda ás es-

•Juras . (R·isos) . 
O SR. LEO'POLJYINo DE O'LIVEIRA: - V. Ex. não deve fazer uma lei que f a-

v oreça sua politlca no Maran•hão e, sim, deve fazer sua ,pilitica ele m aneira 
que sà enquadrG na. lei? 

O SR. ALBERICo DE ·Mon..\.ms: - O orador vai votar 'Contra a emenda? 

O SR. Romuaurrs MACHADo: - Voto a favor da emenda. Estou just ificando 
meu voto. 

O Presidente do ·Estado, discutindo o habeas-co?·p•us, terminou negando a 
·Eorça :publica para cum•prir a clecisã:e· do 'T-ribunal. 

O ·Sr:. DoMINGos BARBcSA: Para não desrespeitar a decisão elo Con-
.g:resso. 

O tSR. RoDIUGUES l','IJACHADO: - O Poder Juclicül;rio é· o cmnpetente pa.1·a 
tntenpretar a lei. 

o- SR . :DoML'''Gos BARBoS·A: - E o Congresso vara deliberar sobre sen 
·funccionamento. 
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O Sn . LJroPoLDINo DE OLII'mLRA: - O orador tem razão e m up:la parte ; 
desde que as sessões são publicas, ninguem pó de estar impedido de assistir. 

O SR. RoDRIGUiilS l\IIACHAJJo: - Logo o habéa.s-corpu,s tinha cabimento e é 
o que estou mostrando. 

O Sn. LEoPoLDINo DE OLlVEIHA: - A não ser que se tratasse ele um 
desordeiro que quizesse perturbar a sessão. 

ü SR. RoDHIGUES M•ACHADo: - Tratava-se de un1 dos principaes negocia n-
t<*l compellido a -peclh· á Mesa um cartão de ingresso para as galerias des-
tinadas ao publico no Congresso E stadoal . Elle se julgava com o dire ito 
de entrar . 

O Sn. ALBElRICo DE MOHAEIS: - Cabe ao Sr. Domingos Barbosa responder 
a V. Ex. 

0 SR.. DOMINGOS BARBOSA; - Já reS:pondi da tribuna e el!'pliq).lei suff i-
cientemente. 

o ·sR. RoDRIGUEs MACirADo: 
0 SR. AJ-BEJUCO Dill MORAES: 

tribuna. 

Nao explicou taL 
Irá explicar assim que V. Ex. deixe a 

O Sn. DoMINGos BARBOSA; - V . Ex. acha que sou da esquerda ,para 
obstruir? (Riso.) 

O Sn. ALBiilRICo DE MORAES: - V. Ex. aciha-se sempre obstruindo pelo vo-
lume e pelo talento . (Mu.ito l;-em,.) 

O SR. LINDOLPI·Io PESSôA: - V. Ex. quer que o nosso co !lega fique e m 
posição esquerda? 

O SR. RoDRIGUES MACHADO: - Em posição esquerda estão os illustres 
collegas na -defesa do Governo do •Maranhão. 

·Q Sn. DoMINGos BARBOSA: - Em posição esquerda, não: estamos com 
o governo lá e aqui. 

O .S~. RoDRIGUES MAlcriADo: - Não reuna os dous casos: faz com isso 
uma das maiores accusações ao Sr. Arthur Bernardes, com·parando-o ç:om 
o !Sr . Godofredo Vianna. 

O .SR. DoMINGos BARBOSA: - .A:l.Joio o Governo Federal e o do Mara-
nhão; V. Ex., ao contrario, combate este e apoia o Sr. Arthur Bernarétes, 
que está comnosco. 

O -sn. l:1oDJUGUES MACHADO: - As situações são di.fferentes. Apoio -po-
lítico não significa a poio a immoralidades como tenho demonstrado e que 
V . Ex. não tem defendido. 

0 SR. DoMINGOS BARBOSA: Não tenho feito outra cousa senão provar 
o contrario do que diz V . Eili:. 

O SR. BAPTISTA LUZA~Do : - Poi's, o que se está fazendo é -pedir apoio 
polihco para encobrir bandalheiras, i}ara officializar-se, na '(Yhrase do Sr-. 
Nei~on de Senna. 

O •Sn. RoriP.IGUES :MAOHk'Do: - Os nobres .Deputados hão de permittir 
que -chegue á conclusão. O tempo está quasi esgotado . O Presidente do 
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Estado recusou a .força ' publica de .modo que vou lêr o seguil1te officio 
do Presidente elo Superior Tribunal, cj_ue encerrou a questão: (Lê) 

" S . Luiz, 30 de Março ele 192·5 . 
Ao Exmo . Sr. Dr. Goclofredo . Mendes Vianna, M. D . Presidente do 

Estado. 
Tenho a honra ele accusar o recebimento do officio de 1 !) do f indante , 

em qu.e ·v. Ex., 1·espondendo á soldcitaç·ão, qtte fiz, de torça mili.tar pa1·a 
etfectttar o ettrnp1·imento elo ctccordam elo Sttpe•rior T1·'i'bunal de J ·ttstiça, as-
semM·ando ao cidaclão Eden Saldanha Bess0; o direU o de entnw livremente, 
independente àe ca11!ão-ingresso, nas galerias do edb/ic·io onde funcciona o 
Congresso Legislati v o do· Es-tado, para assistrbr -ás sessões pub.Ucas, jaz pon-
rlerações, desenvolve argttmentos , e fi[J!Ztra hypotheses, que condttzem V!. Ea:. á 
attitucle de não 1Jocler ctttendel-a, almejando, p or filrn, que o Tribunal e o 
Cong,·esso encontren·t t<ma for?nula conciliatoria -,q1r.e cUgnarnente di•rÍ!Jna o 
caso . 

Como mui bem sa-be V . Ex., nenhtt?na /O?'?'Jtula concilia!oria exis t e em 
l'!i para o fiel cum1J1'irnento ele sentenças ott accordarns do Poder JucUcia?·io . 
O silencio do Tribuna l, quanto argument ação, ponderações ex;pendida s e hY-
poth eses f iguradas por V . E x. importaria na sua aceitação, equi:valer!ia 
dizer que influíram decisiva men te no Tt·ibunal, como razões p oderosas , ir-
recusa veis. Não se deu tal . 'l'al nã.o aconteceu. O T1·ibuna-l não se conven-
ceu. e 11e1n se confor-mou co-rn o ponto de vista político em que V. E x., 
collocott a q?testão, colloco1t . a observane>ia devida á ontem de "habeas-cor-
pus", q·ue, em v •is-ta da lei, não compo1·ta discussões, não sendo permittido 
inquir·ir-se da justiça, legalidade ou não devendo ser respeitado po·1· q1tem 
quer seja o coactor . 

Lamentando todo occorrido, isto é, que o "hac·eas-corpus" tenha ficado 
em cond;:çõe.~ de inef ticacia, e1n estado de i nan,Vção, p elos motivos e attitu-
des conhecidos, não insist·ire·i peia obediencia ao mesnw_. não r ei terarei a 
Y. Ex. a so l ic1ltação alludida, po1· p1·evêl -a de 1·esultado negatiVo, f icando 
o Tribunal int1·ans·igente no seu ponto de vista jurídico, insophismavel, un:lco 
vm·dacleiro,, quanto á. obed·iencia que é devida á sua decisão. 

Reite ro a V. Ex.· os protestos da minha alta estima e consideração. 
1Saude e f~aternidade. - A.doltJho E-u.genio Soares F ilho, Presidente do 

Trib una l." 
0 SR. TAVARES CAVAf,CANTI: - R esposta _ muito dig na. 
O SR. RoDRIGUES M..<\.cHADo: - Esta r es-posta foi dada pelo .Desembar-

gador Adolpho Eugenio Soares· Filho, um dos mais íntegros cara:cteres do 
MJaranhão, e appello para os col'legas de r epresentação . 

O tSR. ARMANDO BuRLAMAQur: - V. Eix. mande esse negociante faliElr 
o m esmo na Camara. Mande-o para cá, para vêr .. , 

0 SR. !RODR.IGUFS MACHADO: - V. Ex. o es·gamaria. (Riso.) Desde que 
alguem seja opposicionista, aqui ou na C-hina, V. :Ex. ê contrario e tem 
gana ... 
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O Sn. ALBERIOO DE 'lVfoiH EJS : - 'E' educação militar; é disciplina. (Riso, } 
() SR. AnMANDo BuRT-AMAQur : - Nã;o estou a qui, como o ora dor, a limen-

tando odios ·r>-essoaes. 
ü SR. RoDRIGUFS .MACHADO: - V . ·Ex . é ibom não se metter mudto -no 

a.ssm npto . 
Ü !SR. AR MANDO B uRLAMAQUI: ,.--- V . Ex . . não es tá à!iscutíndo a questfr,o 

constitucional? 
O !SR. lRounmums MACHADo: - A conclusão a que .quero ohegar é a se-

g uinte . .Se existisse a ctualme nte na CDnstituição uma dísposiçilo chra, de-
clara ndo que o .poder centra l -póde intervi.r á ~·equisição de ;qua~ . .quer dos po-
der es publicas estaduaes, o a=>residente do •Super ior Tribunal de Justiça teria 
pedido a o Governo Federal a intervençã;o necessaria •Para fa zer resp.~itada a 
decisã o da quell e t ribunal . 

V. (E].x . frla de permittü· .que c'h am e a a ttenção para .uma particularidade: 
o Dr . Aclolpho lEJ.ug-enio Soa r es 'Fil110, .que assi;gnou este offic~o , votou contra 
o kabea.s -corp~t.s; m as, como .Presidente do Tribuna;], tomou a a ttitude que 
acab o de re-ferir , a unica compatível ·com a dignida de de Geu carg-o. 

1Era isto j-ustamente que .eu ·queria citar, ;po!"que estou convEmcido de· 
que .um exen1pio v ale mais do que o mais elo quente üo~' discursos. 

V ot o pela emenda . 
O •SR. AnoLPHO BEJR<JAMrNr :· -Mas V . E x. não ~whll.L q.ue a ConstitJuiçã,o 

actua l com.porta solução pa ra o caso? 
0 SR. !RODRIGUES MACHADO: - •Não, senhor. 
O SR. ADO&PHO BEJWA MINr : - T r ata -se de fazer rfJ~peitar 'Lima senten ça 

judki:o:.ria . 
() SR. RoDRIGUES MACHMJO: - A .Constituição actual pro·vê para O ·CaSO· 

de ~<'r federa l a sentença, .que, ahi é esta doal. 
·O 'Sa ADOLPHO •BERGAMINr: -Entã o, a .e:mend'L t am·bem n ão permitte da-

ratn<:nte a. intervenção, n esse caso. 
v .SR. R onruGUEJS Mf,CHAUO : - Pern1itte por esta rórma : "para ga.r a ntir 

o Uvre exercicio de .qualqu er dos ;poderes puiblicos estaçloaes , ·qua ndo seu s 
lt>gitimos r epr es·entantes solicitarem ·O auxilio federal." 

E xistindo est·e dispositivo, a \Presidente do Triibu na:l, r .e.pr.esentante ·do iPo-· 
de!' Ju:dicia rio, t eria pedido, .parn. ga.rantia do Hvre e:xercico desse poder , a 
i n'e.~·v~·nção :r.ect~ral. 

E~got!tdo o :empo, concluo, ~k. ll:' t t>aló€nte, declaran tlo que voto a favor 
'!a em en rl n. , (llitt i'to bem : muit'J . d>n .' 

O Sr. Adolpho Bergamini ("' ) (1Jara en ca111ii111har a . ?JOi:cLÇã o ) : - Sr. P re-
siden t e a:ntes de en br a.r nas considera ções qu.e 'J:}r·etend o éteselvolvcO!r a cerca 
àn eme nda , •cuja votação <vou en caminhar·, ~J8 rl iri a a V . Ex. , uma v ez que o 
nobr e ·P.residente deld·be·r eu não s er possi<~"el suseita•r-se questão .ele ordem ou 

(*) Nã o foi r ev is to pelo or a cl or . 
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r ecilamaçào entl"e a tei'm'i·naçã-o c1o expediente e o inicio da ordi>m do .dia - · 
u·ma .p·rov idencia no sentido d-e o·r'denar ·os reparos necessaa•ios e urgentes nos·.· 
elevadores da Casa .parft que el~es funccionerr" com toda a regularidade. 

Hontem, á ·hora ua votaçã:o da r-eforma constltúc!Onal, os ascensores pa-
r<~>ràm ue funccionar, mn consequenaia -ela forte pFessão sob a qua·l está a 
Camara dos Hrs. Deputados. Hoje, o m esmo mal se r e-pete. Urge que esse 
Ineonveniente seja removido e não se r eprodllZa. 

oA.gora, entro na qur->sti'í.o, propriamente, da l.'eforma ·constitucional. 
'l'elma o !Sr. Presidente da .R epublica em fa zer passar o projecto LtUe · 

(leforma a .carta de 24 dP. Fevereiro. 
O nosso presado eollega, ISr . Her cula uo üe Freitas, não obstante a su~ 

r esponsabilidade de pro;fessor cathedratico de Direito C onstitucional de di-
r ector ela Faculdade d e Direito ele S. Paulo, tem trata a o, com uma "noncha-
lauct'' cond<::mnavel , ass um-r;Lo da r elevancia dest<;~ . 

No seu parecer, declara., francamente, que o mal da Constituição r efor-
mada. es tá em n ão ter si-elo oJ:>.edecida e respe·Jtada rigorosa.n~ente. In veTb'is: 

"Nem o Congre~so N acional, nem os Pt·es identes da Repul:>liea, 
nem os jui~f" s , ne·m a Uniã o, nem os E st aidos têm vivido dentro da 
estricta o-!J:;erva.ncia da nossa L ei Fundamenta;! , " 

P~.r t: eet'lct. que ·l::i . Ex. iria concluir .por uma eXJhortação a os poderPs pu-
bHeos, no sentido de res.pe ita r em a C onsti.tuiçã o, o .que, aliã,s, se aju s ta ria 
,rl'ecisamente ao que a.fftrmara o Sr. Ari:hur Beruardes, na sua p lataf0111.1 a 
ele .governo, quando candidato. 

Mas, .Sr. .Presi-dente, torcendo a significação dos termos e a v erdade dos 
:l!actos, o nobre R elator da C mnmi•ssã o dos Vinte ·e Urn encontra um outro 
rem·edio, :q:tte é, antes,. um pa;lli2.tivo. ·Diz <Sua Ex.: 

"Era dever nosso acu li il' com o r em edio ao s m a les que o t empo 
apresenta, afim de 'C]Ue a aggra va çã o delles, cont a supervenien cia 
de novos, não venha ataca r os alicerces das nossas instituições. 
As proprias agitações p olitic.as do momento, a s crises por que passa 
e tem passado, nos ultimes a nn os, a nossa n aciona lidade, c1 enunciam 

I 
um despr estigio das }eis , qu e cum ~)t·e repar a r. " 

Não sei em que S. Ex. a licerça a esperança de que a reforrna se im-
p onha á obedien c!a e r espeito maiores do que a Constituição. que ·.S. E x . 
por:fia em deformar. 

Accrescent€-se que a modificação pretendi.c1a á l\II.agna Ca rta Repul:ili-
cana, como V. Ex. e a Camara observam, vai se processa nclo com evidente 
r esistencia por ·rrarte de alguns membros da propria m aior ia, a;pezar de pri-
vados ele dizer em á Na ção, ,pelo meio proprio, que é a tribuna parla men-
ta r, •quaes as .suas convicções a respeito. T a l é a p·ressão exer cidà que a t é-
a os que assignaram o parecer com z>est.ricções ,foi vedado, c1 e m a.neira ca-
tegorica, extern a r em essas Festricções. 
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Não obstante ser manifesta a ·Coacção exercida pelo Poder Executivo,. 
·ousa o nobre Relator da Commissão dos Vinte e Um asseverar que o 

"facto de estarem suspensas as garant:as constitucionaes pelo 
estado de sitio, em n a da póde affectar a regularidade da reforma. 
As medidas praticadas sob o sitio não attingem o •poder que elabo-
ra a reforma, nem as garantias dos mem·bros delle." 

E' verdade que o estado de sitio não afíecta, de frente, ás immunida-
·des parlamentares. Nem por isso, porém, os 'Srs. Deputados e Senadores, 
QUe tém íntimos interesses ligados aos. E-stados que representam, e sujeitos 
ã vontade discricionaria do Sr. Presidente da Repul:ilica, ·podem, em sã 
consciencia, considerar-se armado~ da independencia necessaria para resol-
v er, em definitivo, sobre problema dessh transcend.encia. 

Contrastando com a verdade palpavel dos factos, prosegue o Sr. Her-
·cula no de Freitas, no seu parecer: 

"Inicia da em um anno, para só ser consummada no outro; qlaS-
sando ·por tres discussões em cada Casa do Congresso, com a ne-
cessidade de dous terços de votos para a sua approvação; discutida 
no Parlamento, na imprensa, nas sociedades jurídicas, e1n todo o 
Brasil, desde 1924, com a maior amplitude, com a mais segura Ji .. 
iberdade de manifestação do pensamento - a reforma não póde 
ser suspeitada de extorquida á vontade nacional , e sim por el.Ja 
voluntaria e conscientemente consagra da . " 

•Causa pasmo, Sr. P residente, que um homem da responsabilidade e da 
r espe·itabiUdade do 1Sr. H erculano ·de !Freitas ouse ;fazer a ai\firmação de 
que ha a maior liberdade na m anifestação do pensamento, debaix o do es-
tado de sitio! Nã o só desde 19,24 os jornaes estã o asp'hyxia dos pela medida 
excepciona l e odiosa, como poucos mezes apenas pennittio o Presidente da 
Re:publica que a Nação seguisse, solY seu governo, sua vida normal e evo-
1utíva livremente amparada pela Constituição. 

Qual ·O instituto jurídico, qua l a associação de classe, que póde d iscutir, 
<·om liberda de, no seu seio, a questão da r eforma constitucional? •Se os 
:Deputados e .Senadores são coinpellidos, pelo Governo, a se transformarem 
1"m carangueijos para traz e para dian te, varianc1o de opinião e de attitu-
i.les, de a ccôrdo com os acenos dos ordenanças do Cattete, ·como se affir -
·mar, como ter a coragem . de dizer á Nação Brasileira •que existe toda a li-
1 erdade . nos in,stitu tos juridicos, nas associações de classe, nas camadas da 
·élite, nos jornaes, .para se debater a questão importantíssima da reforma 
constitucional? 

O .SR. LEoPoLDINo DEl OLIVEliRA: - Nem no Parlamento Nacional ha li-
berdade. 

0 1SR. ADOLPHO · BERGAMINI: - Basta, Sr. Presidente, que O jornalista 
i: mha diante de si a . pers·pectiva constante de que está sujeito a ser discri-
cionariam.er-Jte preso, sem recurso nenhum, porque as informações offidaes 

:a os tribunaes judiciarios são mentirosas, af.firma-se, contrariando a verdade, 
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.que o preso está recolhido por motivo de ordem publica, sem declinar quai 
:esse motivo, basta essa situação em que se encontra o jornwlista, repifo, 
.Para 1he tirar toda a serenidade, todo o. animo para discutir, .para del:iater, 
para estudar e . analysar o problema revisionista . 

'Prove! ·hontem, Sr. Presidente, documentadame~te, que do Palacio do 
Cattete sa!hio a relação das emendas que deviam !ficar .depois, da maioria ·par-
lamentar · ter subscripto as outras emendas cuja retirada se assentou no 
Pa-lacio. Tão imperiosa foi a contingen-ci.a · que até aquelles que ·haviam com-
promettido sua opinião em discursos como, os sen:hores Deputados Eurico 

'Valle e Armando BurlamaJq•ui, tiveram, de retromarohar. 

0 SR. LEOPOLDINO D'E 0LIVEliRA: - Apo-iado. 

0 SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - ·Se OS proprios Deputados que formam 
jnnto do poder constituído são reduzidos à triste contlnge.nc:a. de se conven-
·cerem de que ·não po.dem ter consciencia ·pro].Yria, com-o aJ!'Lmittir, Sr, Pre-
sidente, que os me:mbros •de uma instituição jurídica, .que os conductores 
·de homens, que os pensadores, que os espíritos es:olarec:Ldos n.o manuseio 
·dos I•ivros ou na experiencia da vida .pratioa, possam exteriorizar, livr·e-
.mente, as suas idéas sobre a refornra? (Pa,tsa.) 

Entrando, .propriamente no exame da emenda n. 2, J>Ois que o m.eu 
t'em.po é escasso, •penso que a redacção do dispositivo proposto, longe de 
.garantir os J!lstados, traz maiores ·perigos á s.ua auton•J,nia. 

Diz o ·Parecer: 

"O n. ~. do art. 6°, autoriza a interven;:ão " para rest1lbeiecúi 
a ordem e a tranquil>lidade nos <Estados, a requisição dos respectivos 
Governos". 

·Sempre que essa materia tem sido tratada, se inquire se é ad-
nllssl vel a lnterv·enção no caso de lutas armadas locaes, sem a re-
quis.ição •d!os Governos estadoaes; se só é competente ·para solicitar 
a ,intervenção federal o Poder Executivo, ou se aos outros poderes 
pertencie ta·mbenn essa faculdade. 

A emenda. n. 2 procura resolver o prnblema, determinando qu,, 
a Governo :F'ederal .p.óde inter.vü· nos Estados: 

"130, .para .garantir o livre exercício de rqmüquer dos poderes poa--
:b!lcos esta doaes, .quando seus legitimas representantes sollcitar1'm ., 
auxilio federal e ·para, independente de .provocação, respeitada a 
existencia delles debe1lar a guerra civil. " 

O objeotivo visado peJo nobre Relator não será coillmado. A emenda 
"'llão escla:r.ece causa ::üg-urma e ao contrario, vem permittir um·a nova e mads 
·craci'l forma ·de inter.venção . .. 

O SR, LEJOPOLDJNO DEl OLIVEin~: - Muito bem. 
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0 ISR. ADOLPHO BERGAMINI: - ... dando margem a manobra<; po.JitiCW.<. · 
A c:ontroversia até aqui era em torno do vocabulo "governo". A emnuda 
diz " ·quando seus legítimos r epresentantes solicitarem o auxillo íede1·al''. 
Ora, na J:lypothese de duplicata de governo, 'OU de du:pJi.cata de Assembl.:\as, 
aquella que muitas vezes não é a verdadeira · representante ilu v·Ja•ade do 
Estado :venha solicitar a lntE;r ven(,;ãO, será a reconhecida legitima ;..elo }'re-
sidente da Republica, se as conveniencias políticas o aconselharem. 

A manobra p6de ter sido até .preparada adr·edl:. :l!:erido o pleito, vc'r1C8 v 
I>OVO P perde o Governo. 'Este, 1nanco.m·munado com o PresidenL.c, a quem 
a.poia, forgica a dupli~cata. A intervenção porá. remate á farça. 

Não col.he o a•rgumento, 1Sr. i"reside-nte, .q ue se -poderia tirar da emené!:a 
n. 27 que attribue competencia ao Congresso .F\~,l ~ral. para decretar a inter-
YPJ>.ção nos Estados, quando se ha de decidir d;;. legitir·~idade dos poderes, 
em <.fLSO de duplicata, porque, em virtude da grandll maioria .que o Presidente 
da Tl.epublica sempre dispõe no Congresso; a esb ficaria r-eservada a simples 
at'i-ril:uição de !homologar, apenas de 1homolo.gac, o que o Pn~sidente -deLermi .. 
nai;se. Não temos casos concretos? Quantos! Ba3ta ue~.ta Casa do Congresso, 
que ·O 'Presidente ten'ha a seu lado duas :bancadas, a de S. Paulo e a de 
1\íinas Geraes, por exem.]}lo, 'l}ara suffocar, para desrespeitar, .para violar a 
autonomia de um pequeno Estado. A re-presentação destes, como recon'hece--
··n os todos, é, numericamente, insigniflcanto. Devemos, no emtanto, ouser·-
var que dos pequenos Estados nos têm. vindo exemplos da maior indepen--

>d'enc•ia como no CQISo ver.tP.nte da ref.orma da Constituição em que o .g1'0rioso 
Estado -de k lwgôas ensinou a t odos os g randes Estados, deu-1he:o uméL lição 
de altivez B 1ncl.e;pendenci-a m-oral, pern1ittimlo o seu nobre pres1dente, Sr . 
CDsta Rego, cujo nome :quero que, em m.amenagem á sua attit-ude 1liberal, 
fique consigna.do nos Annaes da constituinte ·revisora ... 

0 ISR. ALBERICO DEl !MORAES: 
0 SR. ADOli.PHO BERGAMINr: 

Com os meus a:poiados. 
... que a -bancada se conduzisse como en--

tendesse. E dessa independencia tivemos, notadamente no dia de lwntem,. 
um frisante exemplo que põe em posição humiLhante as bancadas dos g:·an--
des Estados nesta Casa. 

Voto ·contra a emenda pelos motivos expostos. ·Se ainda ti-
vesse sido aceita a ,emenda do 1Sr. Alberico de Moraes, que 
não 'Pô c1e cir-cular, por não ter conseguido o numero Bxigido de 
assignaturas, pod-er-se-hia esperar do Congresso certo equilibrio na votação 
dos casos políti-cos. No cl.rto prazo reg·imental, de cu:i :t terrninaçâ.( V. J:<Jx., 
me adverte, era o que eu tinha a dizer . (Mwito bem, 1nuito bem . ) 

O S!'. Arthur Caetano (pam encaminha?· a votação): - Sr. Presidente, 
o art. 6° da Constituição, sobre que estamos discutindo, justamente ntt 
parte que interessa. o nosso debate, neste momento, encerra materia rele-
vante sobre a ·qual, não só os mestres de din:ito -como tambem os homens· 
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publitcos de maior responswbilidade política em nosso ·paiz se têm mani-
festado. 

Diz a emenda a esse artigo: 

EMElNDA N. 3 

Substitua-se · o n. 4° do art. ·6° da Constituiçã.o p·elo seguinte: 

"4° - Pa1~a ass(:'gurü.r a execução das :eis e s (~ n!:enças f~::deraes e 
para reoTganizar financeiramente o Estado, cuja ·incapa cidade para 
a vida autonoma se demonstrar pela cessação de pagamento de sua 
divida, por mais de dous annos. " 

Entre os varios precedentes, que encontranws na histor.ia do regimen, 
qwer0 referir-me espcialmente aos dous que mais importantes controversias . 
sus.cita.ram e que mais chamaram sobre si a attenção do tpaiz. 

Foi, em primeiro lugar, o -caso do Estado da Bwhia, quando as forças 
revolucionarias ao mando do Coronel Horacio de Mattos c.onflag·ravam o 
sertão e o Governo Federa l, sendo Presidente o Sr . Epitacio Pessoa; resol-
veu inter'Vir, para garantir os poderes ·constitui·dos do E <stado. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: ,~ Porque, segundo deciarou, não encontrou 
outra solução dentro da Constituição. 

O SR. ARTHUR CAETANo: - Mas o nobre representante pela Parahyba 
já influia na política naquelle momento, e deve lembrar-se do debate ex-
traordinario que, pela tribuna e pela imprensa, Ruy Barbosa sustentou ... 

0 .SR . TAVARES CAVALCANTI: - Perfeitamente . 
O SR. ARTHUR CAETANO: - . . . sendo .contradi.ctado pelo iil ustre político 

e jurisconsulto eminente que presidia a Repubcica. A materia era. apropria-
da a interpreta.ções diversas. 

Com esta reforma, Sr. Presidente, espentvamos nós que esse granà·e 
mal fosse afastado, que, feita ella, o assumpto fi·casse de trul 1r.odo esclare-
cido, que l1ão .se tivesse mais duv1da sobre a attitude do Governo ·Federal 
quando en1 um Estado se desse uma commoção da naturez-a dessa que venho 
de mencionar. 

Houve, antes desta tentativa de refo.rma constitucional, o caso do Rio· 
Grande do Bul, em que o Governo da Republica, .com uma orientação que 
até hoje não foi claramente definida, a,chou que devia intervi·c, para: resta ·· 
belecer a ordem. 

Nssa occastão, Sr. Presidente, quand0 o meu Estado se achava· ccin-
f·lagrado, da ·Cathedra da Fa,c·ul<dade de Di-reito de S. Paulo o nobre Zeaàe-r 
da bancada paulista nesta ·casa, e que é o relator d~t Commissão dos 21. 
em lição .Juminosa mostrou que o Governo Federal não podia se,· indifferente 
á luta que se travava no Sul, ·e que se im.punha a sua intervenção no ca:so. 

Nós, os rep-resentantes .da minoria, lament amos que o iSr. H erculano 
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de F .reitas esteja .tão dispücente diante deste debate; ·que .S. Ex. apenas 
lance, sobre a tela das nossas dis.cu ssões, a cinza do seu charuto . . . 

0 SR. ALBERICO DE MORAES: Cinza constitucional. 
o SR. 'ARTHUR CAEll'ANü: r-' : . . e abandone o recinto, po·rque, na occa-

sião em que se vota este artigo, era necessario que S. Ex. !aEasse. 
Tenho, sobre o caso, uma duvida, e eJ.la •ê de todo procedente, visto 

como no trabalho de S . Ex. , que é 0 seu I uminoso yare·cer, tratando-se de 
ma teria da interv·enção, não vi a opinião de •S. E 'x. definida sobre a no-
meação do interventor, ou se •S. Ex. admitte a inlervenção sem interventor. 

•Se o artigo .continua redigido dessa fórma, a inda estamo3, rorçado·s a 
admittir imp.Jicitamente uma regulamentação da m at er.ia . Ella, por.tanto, 
nã0 ficará definitivamente resolo"liida com as emendas apresentadas no pro-
jecto de revis~o -constitucional. 

Somos, •sr. Presidente, em rprinci·pio, favoraoveis •á interv·enção nos E.3-
tados. Já hontem a bancada liberta dora, pela voz autorizada d;;. seu leader, 
deixou definida mais uma vez a nossa attitude neste assumpto. 

Não posso, entretanto, calar o meu espanto, não posso dis·simular a mi-
nha sorpreza diante dos votos que foram dados :pelos rep.resentantes da si-
tuaç.ão -politica do Rio Grande do :Sul. Não comprehendo, •Sr. Presidente, q•ue 
nesta materia, que encerra p-rinciQl-los pelos quaes se bateu intransigentemen-
te a figura extraordinaria ·die· Julio de Gastilhos, qne lhe dava uma interpreta-
ção dogmatica, seja claudicante a attitude do situaci·onismo do Rio Gran-
d-e do SuL 

1E' verdade que o illustre leader da bancad-a governista do m eu Estado, 
deu seu voto, a;penas, acomparuha.do de dous dos s·eus illustres commandados: 
o Sr. Ge·neral Firmino Paim e o· :Sr. :Domingos Mascarenhas . 

O •Sr. Domingos Mascarenhas •é nesta n1ateria um convertido e em uma 
pr.oporção que vai causar espanto extraord~nal'"io, no seio dos seus proprios 
corre!igionarios, -porque •S. •E x ., em ma teria d·e princi,pios fed·erativos, é exa-
gerado. Ell€ quasi que admitte uma confederação. Ellle é .partidario das 
doUJtrinas ')!Dliti'cas de Augusto Comte, é favoravel á creação das pe-
q·uenas patrias ... 

Assim, :Sr. Presidente, eu V·ejo que a bancada situacionista do meu Es-
ta;do está s~;indida! Respo.nd'eram á chamada, na sessão de h ontem, os illus-
tres r epa:-esentantes do Rio Grande, Srs. Simões Loves, Joã-o Simplicio e José 
Ba1'bosa Gon çalves, e quando se tratava da votação da emenda nu1nero um, 
elles abandonaram o recinto, acredito que por uma consideração :pessoal ao 
illustre leader. 

'Em consciencia, elles estavam contrarias á materia que se ia votar . 
Eu sei, Sr. Prestdente, que essa é a grande e01·rente predominante no 

situacionismo rio-grandense. 
Ha, aJqui; apenas, transigencia inconfessav'e'l no terreno das , combina-

ções .politi~;as , m as, em materia de principias, o leader está deslocado do 
sentimento geral do seu (partido. 
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o SR. GETULm VARGAS: ~ V. Ex. não se apresse. Quando eu explicar 
a attitudte do Partido, a materia ficará esclarecida. 

O !Sn. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - A · C'a.:mara espera com ancied3Jde a 
exp!i{)ação de V. Ex. 

O SR. ALBERICo DE Mo·RAES: - Devia expUcar immediatamente para pro-
var á Camara que V. Ex., ·Como leader, tem conthecimento exacto destes 
factos. 

O SR. ARTHUR CAETA:~>1o: - O's 'Srs. Simões Lopes, João •Simpli'cio e Bar-
bosa Gonçalves, eu posso affirmar a V. Ex., .por informações da maior ·ido-
neidade, que elles são ·positivamente contrarias á em·enda que se votou. 
Eu até lanço daqui um repto a SS. IDIDxs. para virem dizer se aceitam o 
princip·in aqui consagTado . 

0 :SR. FRANCISCO PEixo-To: - Mas VV. IDEX . , deviam ser a favor da 
emenda . 

O SR. ARTHUR !CAETANo: - ·E somos pela emenda numero um; somos 
pela intervenção. Isso é um ,ponto :pacifico do nosso programma. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: Estamos é discutindo a emenda sob todos os 
Pontos de vista - ·quer politico, quer juridico. 

O SR. FRANCISCo PErrxoTo: - Mas votando contra. 
O ISR. ARTHUR CAETANo: - Sobre a emenda discutida hontem, declarei 

até que meu voto era favoravel a ella. 
O •SR . FRANICISCO PErrxoTo: - Entretanto, todos estão fallando contra. 
O SR . ARTHUR CAETANo :· - Estamos esclarecendo o assumpto. Em prin-

cipi·o, somos pela intervenção. 
Quando foi da revolução no Rio Grande do Sul, 'em 1923, eu sustentei 

que o Presidente da Republi'<;a, desde a primeira hora, claudieou. 
S . Ecx. devia intervir immediatamente para pacificar o Estado e não 

estabelecer zonas neutras, para dous exe'rcitos civis se degl3Jdiarem. 
(M1~ito be-rn; •rnuito bem). 

O Sr. Henrique Dodsworth ·(para enca1ninhar a votação): - Sr. Presi-
dente, nas consi•derações geraes ,que tive ensejo de expender, :hontern, na tri-
buna, en~nciei de fôrma succinta os motivos que me levavam a contrariar 
os pro.positos de revisão constitucional, neste momento, subordinando minha 
attitude a tres faCJtores principaes: a }nopportunidad·e do debate revi-sio-
nista; o facto de se encontrar o paiz, ha tantos mezes, sob o estado de 
sitio ... 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Ha tantos mezes, e n)lma ecxtensão nun-
ca a ttingida. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - ... e finalmente, a inconveniencia de 
dispositivos 'Constantes do ·projecto de revisão, alguns dos quaes, mesmo 
considerados isoladamente, seriam su1'fi-cientes para motivar, de minha par-
te, manifestação contraria á approvação, da reforma . 

Permitta V. Ex., Se. Presidente, que antes de entrar na a nalyse da 
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que determinam a minha divergencia, l evando-me a diffi<mltar o rapido cur-
so regimental do projecto, nesta Gamara. 

O .SR. ALBElRIGo DE MoR~Es: - V. Ex. falla para poder dar tempo á maio-
ria de :p·ensar. Não é? ... (Ri.sos ). 

O ,su. LII\iOoLPHo PESsoA: - Se é que VV. EEx. consentem a maioria 
possa (pensar . . . 

0 SR. ADOLPHO BIDRGAMINI: - Não somos nós; . O Presidente da Republi-
.Ca é que não oconsent€. 

O .SR. FRANCISCo P.BJixoTo : - Quanto mais V\T. IDE.x. argumentam, eu, 
'p·elo menos, !fico mais fiTrne. 

0 •SR. AIJBEIUCO DE MORAES: - E' questão, talvez, de idade . 
()I SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Aliás, sup.ponho que V. Ex. nunca vota 

contra ... 
•(') SR. FRANpiSCo PmxoTo : -Tenho votado contra muitas vezes. 
O SR. ALBRRICo DE MoRAES : - V . Ex . ·tem votado contra tambem quan-

do não ·com·parece . 
0 ·SR. FRANCISCO PEIXOTO: - I sso agora é pilheria de V. Ex . Não sabia 

q uc V. Ex . era engraçado assim. 
O !SR. HENRIQUE DonswoRTH : - Não posso aceitar, tal como se acham 

redigidas, as emendas 71, 74 e 75. 
0 .SR . ADoLPHO BERGAMINI: - Essas são horríveis. 
O SR . HEJNRIQUE DoDSWORTH: - A emenda 71 dispõe: "Substitua-se o 

art. 74, da Constituição pelo seguinte : "Respeitados os direitos adquiridos 
e a ex·pe·ctativa legal dos funccionarios e m exercício na data da promulga·· 
ção desta lei, não haverá cargos vitalicios a lém dos de magistratura, ma-
gisterio, serventuarios da justiça, e as patentes militares; sendo os de-
mais funccionarios de livre nomeação e demissão" . 

·O art . 74 da Constituição reza: "As patentes, os postos e os ·cargos 
inamoviv·eis são garantidos em toda sua plenitude". 

0 ' 1SR. ADoLPHo BERGAMJNI: - O que vai crsar uma contradição com 
outro artigo constitucional qute· assegura a vita.liciedade dos membros do Tri-
bunal de Contas . 

O .SR. LINDoi,PHO PmssoA: - Desejava que o orador me informasse qu e 
relação existe entre essas emendas 71, 74 e 75, e a d·e n . 2, que se est.á 
votando. 

O .SR . :HENRIQUE DoDSWoRTH: - Declarei inieialmente que, a ntes de 
e·nca.minhar a votação da emenda n. 2, desejava alludü· ás emendas que, as-
sociadas aos m otivos por mim j'á indicados, me for çam a cooperar nos pro-
positos '!}rotelatorios da votação da reforma. 

O 'SR. LIN/DoLPHo !PEssoA: - Muito ag-rade·cido pela explicação de V. Ex., 
que me satisfaz plenamente. Não tinha ouvido a declaração inicial de V . Ex. 

O SR. HEJNRIQUE DonswoRTH: - Devo dizer, mesmo, que se e-ssas emendas 
fossem passiveis de interp.retação liberal, consentanea com :ot minha olien-
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taçã;o politica, as demais da proposta não me ins·pirariam tão extremado des-
accôrdo. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Teriam o vicio de origem: o Palacio do 
Cattete . 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - E, como não disponho de tempo para am-
plas espla nações theoricas e discussão minuciosa de cada emenda á Consti-
tuição, vejo-me na contingencia de usar do .pra zo para o encaminhamento 
das votações, para fazer commentarios de ordem geral e que se me afiguram 
indis pensaveis. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA: - Comprehendo perfeitamente o ponto de vis -
t a de V. Ex. 

O SR. I-IEJNRIQUEJ DooswoR~'H: - ,<\. emenda 71 diz respeito á v italiciedade 
-á o funccionalismo, importando em alteração que rejJuto inconvenient e. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: -Pôde até dar lugar á dem issão em m assa do 
funccionalismo publico. 

O SR. I-IEJNRIQUEJ DooswoRTH: - Não desejo antecipar o estudo da emenda, 
mas, desde já, m e manifesto hostil á s.ua aceitação. 

A emenda n. 74 relaciona-se com o art. 80 da Constituição: " Poder-·se-ha 
d eclarar em estado de s itio qua lquer pa rte do territorio da União, su spenden-
do -se ahi as garantias constit ucionaes por t empo determinado, quando a se-
gurança d<' Republica o exigir, em caso de aggressã:o extra ngeira ou commo-
ção intestina." 

A emenda propõe a substituição seguinte: 

"Quando a segurança da Republica o exigir, em caso de aggressão ex-
trangeira ou commoção intestina, poder-sB-ha declarar em estado de sitio, 
por t empo determinado, qualquer parte do territorio nacional, suspendendo-
se a hi o habeas-co1"1J1LS ?-bsoluta mente para os detidos e m virtude da decla-
ração elo sitio, e as garantias constitucionaes asseguradas nos paragraphos 1•, 
s•, s•, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 do art . 72, que for!'m e numeradas no decreto." 

Para da r noção succinta do qua nto se me depara inaceitavel essa emen-
da, basta dizer, Sr . Presidente, que fica suspenso, por exigencia della, a té 
o 1 • das ,garantias constitucionaes enumeradas no art . 72 da Constituição: 

"Ninguem póde ·ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma cousa 
senão .em virt ude de lei. " 

Finalmente. Sr. President e, outra emenda, das que motivam m.inha oppo-
sição á reforma constitucional, é a de numero 75: "Accrescente-se a o art. SO 
da Constituição o seguinte: "Na vigencia do estado de sitio, os tribunaes não 
poderão conhecer dos actos praticados em virtude delle pelo Poder Legisla -
tivo -ou Executivo." 

.F eitas essas considerações, passo a a nalysar a emenda n. 2, do teói" se-
g uinte: 

"Substitua-se o n. 3 do art. 6° da Constituição pelo seguinte: 
"3 - Para garantir o livre · exerci cio de qualquer dos poderes publiccs 

est a doaes, quando seus legitimps representa ntes solicitarem o auxilio f ederal.,. 
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e pai·a, independente de solicitação, respeitada a existencia delles, debellar a 
guerra civil . " 

O texto· que se pretende modificar é o seguinte: "Para restabelecer a 
ordem e a tranquillidacle nos Estados, á requisição dos respectivos governos. " 

V. Ex. e a Camara sabem que o projecto de revisão constitucional foi 
elaborado por um dos mais representativCJs cultores do direito, no nosso paiz, 
o Sr. Herculano de Freitas, a quem coube, dest'arte, ser a abelha mestra da 
colmeia que trabalhou o favü no qual o Sr. Presidente da Republica pre-
tende encontrar compensação para as amarguras do seu periodo de go-
verno ... 

Pois bem. Proclamado como obra de justiça o reconhecimento das qua-
lidades que lhe exornam a personalidade, talvez não -seja temerario acredi-
tar que, por signal clellas, diligenciou S. Ex . em justificar, pausadamente,. 
certas emendas, como a ele n. 2, que affecta inter esse elos Estados, preferin-
do em •outros o commentario breve, quasi resumido ao enunciado simples, 
como ern relação ás emendas sob1·e a restricção do habeas-co?·pt~s, e a im-
possibilidade dos tribunaes conhecerem, dos actos do Legislativo e Executivo 
em v irtude elo estado de siti-o. 

As emendas concernentes á intervenção nos Estados são assim justifica-
.das pelo illustre Relator: 

"Até hoje não ha assentada, em ma teria de intervenção federal nos Es-
tados, doutrina permanente; vacilla-se. p ara decidir a qual dos poderes lo-
caes cabe solicitar a intervenção, a qual dos poderes nacionaes cabe de-
Cl"etal-a; vacilla-se em relação aos casos, aos m eios, ao fim e á extensão da 
medida, t(lndo variado as soluções a respeito das hypotheses Decorridas, sen-
do da maior elasticidade de interpretação os termos vagos do art. G• da nossa 
lei basica. " 

O SR. PRESIDENTE: - Lembro ao orador que está terminado o tempo. 
O SR. HENRIQUE DonsWORTH: - Concluirei immediattamente. A emenda 

n . 2 visa esclarecer que qualquer dos poderes publicas estadoaes pôde pedir 
a intervenção e que ao Governo Federal é permitticlo intervir para debellar 
a guerra civil, independentemente d8 solicitação. 

O SR. AOOLPHO BERGAMINI: -A redacção não põe termo ás interpretações 
vacillantes. 

0 SR. HElNlUQUEJ DODSWOR'rH: -Diante da observação de V, Ex., Sr. Pre-
sidente, sou forçado a deixar inconclusas as consideraçõ_es que vinha fazendo 
sobre a emenda n. 2 r Era o que tinha a dizer. (M1d.to bem; 1n1~ito bem.) 

O Sr . Alberico de Moraes (pa1·a enca?ninhar c~ votação) : - Sr. Presic. 
dente, eu me felicito, e a V. Ex. tambem, por ver que hoje reina a calma ne-
cessaria no seio desta assembléa e que a maioria (a sala elas sessões é ill1~mi
nada), forçada pela illüminaçfLO do recinto, que talvez não attinja as mi-
"nhas idéas ... 

O SR. AZEVEJDO LTMA: - E' uma prova de .deferencia a V. Ex. 
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0 SR. ADOLPHO BBRGAMINI: - Prova que V. Ex . está illuminando OS 
debates . (Apoiados.) 

O SR . .ALBBRICO DEl MORAES: - ... que a maioria, repito, tão aborrecida 
hontem, resolveu formar pequenos grupos neste salão, tornando esta hora, de 
fastio para todos nós, mais amena, mais agradavel. 

Daquelle lado, o illustre representante da Bahia, -o grande litt01·ato Sr. 
Afranio Peixoto, está, naturalmente, recitando aquellas bellas paginas do 
seu livro "Maria Bonita" e ha quasi duas horas mantém presos ao seu fallar 
admiravel dous illustres Deputados por S. Paulo o seu collega ela Bahia. 

O SR. LINOOLPHO PESSOA: - V. Ex. está fazendo intervenção na convet'-
sa de SS. EEx. 

O SR. ALBEIUCü DE MORAES : - Sim, o art. 6° trata de intervenção. Imagi-
ne V. Ex., Sr. Presidente, se nós, pobres de linguagem e saber, tivessemos 
a defender a Constituição a palavra convincente e seductora do illustre colle-
ga pela Bahia ! 

I-Ia pouco, sentado desse lado - e. isso não é uma indiscreção porque o 
illustre leader da maioria não fallava para uma pessoa e, sim, para um grupo, 
E' eu estava mais ou menos nesse grupo e tambem ouvi suas palavras -
S. Ex. dizia que o amor é uma pa~xão, que Christo não foi contrario ao amor, 
tanto que, comparecendo - appello para a memoria dos que se achavam 
presentes - ás bodas de Canã, transformára a agua em vinho. 

Assim, a Camara, hoje, tem aspecto ... 
0 SR. AZEVBDO LIMA: - Menos funebre. 
O SR. ALBERICO DE MORAES: - ... menos funebre, bastante differente da 

anterior. Todos procuram amenizar essa situação difficil, que a politica im-
põe a uns e o patriotismo a outros . 

Sinto-me, Sr. Presidente, um tanto acanhado, porque, com essa observa-
ção, distrahi as pessoas que ouviam o Sr. Afranio Peixoto, sem poder, com 
a minha linguagem, bem diversa da de S. Ex., manter a attenção dos illus-
tres representantes de S. Paulo e da Bahia. 

Antes que V. Ex. me faça entrar na rigidez extraordinaria e, para n ós, 
incomprehensivel do Regimento ... 

O SR. ADOLPHO BBRGAMINI: - Que tem a força de tornar verbal o que é 
escripto. 

O SR. ALBERICO DEl MORAES: - ... dizendo-me que estou encaminhando a 
emenda n. 2, vou deixar a Camara em paz e tratar da questão em jogo, per-
mittind-o, com a minha attitude, que não interessa á maioria, continue o Sr. 
Afranio Peixoto a palestra, dando ao illustre leader, com certeza, o ensejo de 
completar a narrativa historica, que todos conhecemos e apreciam-os, das 
Bodas de Canã. 

A emenda n. 2 está assim redigida: 

"Para garantir o livre exercicio de qualquer dos poderes publicas 
.est:1cloaes, quando seus legitimas representante:o solicitarem o au-
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xilio federal, e, para, independente de solicitação, respeitada a exis-
t encia delles, debellar a guerra civil. " 

Sr. Presidente, q uando, amanhã, o Poder Executivo tiver de dar cumpri-
mento a u ma lei votada pelo Congresso, em obedi encia a essa attribuição, 
quando o Supremo 'Tr ibunal tiver de interpretar o que se contém n a emen -
da n. 2, que, como V. Ex. sabe, é de transcendenta l import ancia, não encon-
trará,, n em nas actas da Commissão elos 21, nem nos Annc~es parlamentares, 
a palavra dos juristas desta. Casa, a palavra do Sr . Herculano de Freitas, 
dando uma definição segu ra, com aquella fórma ele dizer que t oclos lhe r econh e -
mos, sobre qua l seja a ext ensão dessa expressão "elebellar a g uerra civil". 

Assim, o Poder Legislativo e o proprio Judiciar io não terão, nos Annaes 
el a Casa, a interpretação authentica, a interpret ação da historia evolutiva, ela 
formação desse dispositivo constitucional . 

O SR. MANOEJL VILLABOIM : - O orador podia apresentar uma emenda com -
plementar. 

O SR. WENCESLÁO EscoBAR : - Não podia; são precisas 53 assignaturas. 
O SR. l\IIANOEL VIJ~LABOIM: - Se é para esclarecer, todos concorrerão. 
O :~R. ADOLPHO BEJRCAMINI: - Fica sujeito a qu e um dos signatarios, de -

pois, r etire a sua fi r ma e deit e por terra a emenda . 
O SR. ALBEJTIICO DE MORAES : - Estou justamente salientando que, para o 

futuro, o executor da lei não terá elementos p a ra interpretar o pensamento 
cio legisla dor. 

O SR. LEJOPOLDINO DE OLIVEIRA: - O Relator é que devia esclarecer essas 
am biguiclades. 

O SR. ALBERICO DE MORAES: - Perfeitamente . Deveria explicar a significa-
ção do Sr . Manoel V illaboim. E V. Ex . (dirigindo-se ao S1·. Manoel Villa·· 
boim), está citado, em ,um discurso meu, assim con1o o Sr . Homero Pire<; , 
eu já r eclamei a presença de VV . EEx . 

O SR. MANOEL VILLABOIM : - Sinto não ter goza elo do prazer de ouvir 
V. Ex. 

O SR. ALBERICO DE MoRAEs: - Não pedia a pre3ença ao meu discurso, mas 
na t r ibuna, para orientar esta Assembléa, pois todos sabem que V. Ex. bem 
poderia g uiar a Camara ... 

0 SR. MANOEL VILLABOIM: ·- Bondade de V . Ex. 
0 SR. VVE?{CESLÁO ESCOBAR : - E' justiça. 
0 SR. MANOEL VILLABOIM : - Apen as posso ser guiado. 
O SR. ALBEHICO DE MORAES: - Com grande proveito par a todos nós e para 

a Patria. 
O Sa. AZEJVEDO LIMA : -E ainda temos esperança ele que V . Ex . o fará. 

Estamos n a phase propria. 
O SR. ALBERICO DE MORAES: - Se a s emendas não continuarem a ser a taca-

das dessa molestia mysteriosa, que n ã o sabemos m esmo diagnosticar, - pois 
sendo um todo julgado necessario para a salvação da H.epublica , como disse o 
illustre Relator, desse todo despenca a maior parte dellas, porque das 70 t> 
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tantas desappareceram 44 - se as emendas não continuarem a cahir por essa 
fórma - e para nós muito melhor fôra que cahissem em votação ... 

0 SR. AZEVEDO LIMA: - E que cahissem todas . 
O SR. ALBEIUCO DE MORAES: - ... talvez não t enhamos de chegar até á se" 

gunda discussão, porque acredito que a grangrena progressiva tende a a u-
grnentar. 

Desde que, porém, não fiquem, como disse o nobre collega Sr . Azevedo 
Lima, as emendas ns. 74 e 75, que estão na cauda e, por isso, encerram tocb 
o veneno a Republica estará salva e a minoria ficará muito contente, com seu 
esforço, com o seu trabalho. 

Mas, Sr. Presidente, diz a emenda n. 2, independente 
DEBIDLLAR A GUIDRRA CIVIL, res·peita.da a existencia delles, delles 

de solicitação, 
poderes. Não 

posso comprehender que, existindo, normalmente funcci.onando em u m Es-
tado, em uma unidade da Federação, os tres poderes, nenhum desses poderes, 
movido por sentimentos p atrioticos do cumpriment-o do dever, vendo que ha 
guerra civil, isto é, perturbação profunda da ordem, subvertendo todo o Es-
tado, 11ão peça a intervenção ? 

Acredito que o facto não se poderá realizar. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Poderá realizar-se como golpe político. 
O SR. ALBERICO DE MORAES: - Sim, como golpe politico, e sabemos que ::;e 

tem feito guena civil por TELEGRAMMA. 
O SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - Tem-se feito até por provocação solerte do 

proprio Poder Executivo . 
O SR. ALBERICO DE MoRAES: - Póde se dar que um cida dão interessado em 

perturbar a ordem .publica do Estado passe um telegramrria a o Governo da 
União e de accôrdo com este dizendo que o Estado está em guerra civil e 
que a União intervenha, a despeito de normalmente estarem funccionando os 
tres poderes . 

Esta opinião não é minha. O Sr. Guimarães Natal, illustre Ministro do 
Supremo Tribu nal Federal, cujo saber todos admiramos, e cuja integridade 
rnoral constitue um patrimonio ele todos nós, porque é uma figura ele desta-
que no Brasil, disse o seguinte: 

'1Legalizando os · assaltos á autonomia dos Estados - O pensa-
mento ela Constituição foi impeclü· a intervenção, e autorizai-a em 
casos restrictos, excepcionaes. Logo, a regra é a não intervenção. 
Permittil-a nos termos elas emendas elo ante-projecto, imp.orto no sa-
crifício irremediavel da a u tonomia dos Estados. O fim elas emendas 
ao artigo 6° consiste em dar feição constitucional a todos os grandes 
e tremendos attentados de que tem sido victima a autonomia dos 
Estados. 

Guerra civil é a cousa mais facil de ser provocada, por elementos 
facciosos , nos Estados. Pois se no Brasil se faz guerra civil até por 
telegramma ! 

Na opiniào de escriptores muito autorizados, devemos compre-
hender - que são tres os perigos a qu e está exposto o regimen re-
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publica no federativo, e que em regra o compromettem. O primeiro 
é a separaçao, (}Ue Úóde provir de ad'rouxamento do::; laços iederaes. 
O segundo - é o predomínio de um, ou de alguns Estados, s.obre os 
outros, em vista de sua importancia, ou por força de sua população 
e riqueza. O terceiro, f inalmente, ·é a absorpção das autonomias lo-
caes pelo poder central, quando este por acaso exorbita de suas 
attribuições. " 

Vê V . E x ., Sr. Presidente, o quão sério e extremamente delicado é o dis-
positivo constituciona l que está em votaçã o : 

'--· 

"Por a hi bem se pôde avaliar do criterio que se faz pr eciso ter, e 
do tino que convém revelar, toda vez que as circum,stancias im-
puzerem á União a t r iste necessidade de intervir nos Estados para 
protegei-os, conforme se exprime ·walker, isto é, para nellas manter 
a ordem, sustentando as autoridades legaes; para garantir a o povo 
um governo rep ublicano; para cobril-o com a lei e a justiça federal, 
no caso de oppressã o e tyrannia. 

Talvez para contornar tamanha difficuldade foi que a Constitui-
ção de Venezuela (art. 101) consignou claramente o principio da 
neutralidade dos poderes federaes, de não intervenção nas lutas in-
testinas de um Estad'o qualquer, legislando ella deste modo; n em o 
executivo nacional, nem o dos Estados poderá intervir com armas 
em contendas domesticas de um Estado; apenas é-lhes perm ittido 
offerecer seus bons officios para· dar a estas urna soluçã o pacifica . " 

Percebo, Sr . P r esidente, que V . Ex . me já advertia de qu e o tempo está 
esgotado. Vou terminar, sou obediente a este regimento draconiano. 

Sr. Pres~d~nte, .eu estaTia ·de occôrdo .eom a 8'lnenda que mudto nãci al-
tera a Oorustituliç'iio, mas ten'ho um juizo feito sobre o conj,w:J.oto ·00 proposta 
de refonna que 1ne .o;JJ,j·i.ga á m:esa~na decla ração qne [ iz hontem ao ter=:inar 
o encaminlhamen;to do votaç.ão da emenda n. 1. 

Voto contra a emenda, •porque não comprehendo a reforma da Constitui· 
ção na vi1~;-cncia .do estrudo de sitio. Ofuito bem_: muito bem). 

O Sr. Plinio Casado (pam enca1n·inhaT a votação): - Sr. Presidente, 
hontem, qruando faUeri. .s,orbre a emenda n. 1, declrurei que ·vorta1'ia a seu favor. 

Aproveito a opprortunidade pa-I'::!. j1J•stificar ainda er-te m eu m-odo de pen-
sar a respeito da emlencla n. 1 e, lvgo em seg,ui'd'a, ;passarei ã emenda n. 2. 

Quanto· á emenda n. 1, .que diz: - "Para ttssegurar a integridade na-
cional e manrter o crespeito a os .prü1cipios constttudonaes ela União", esrtou 
de accôrclo, ·porque ·entendo ·que ella vem, m,:.,ta. parte, es<Ylarecer mal :> 
esta rq'tiestãJo tão m·elin:drosa e delicada da in!Le.r"vençií.o ·élo que a >Dutra for-
n1ada do n UJITlero 'àD>J./S, · " para 'ma nter a fóa·mà repuibli;cana fed'erruti v a. " 

Ha m·uitos anlllos , regendo a disciplina d e d irehto constitucional, sempre 
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do alto &L cathedra, aLfirrnei este princip-io: - que ''fórma rer>'Uiblkana ~ 
equivalia, no caso, aos preceitos constitucionaes da U nião e .que, u m a ve.z 
que s .e cat a logassem ou ennunnerassem, na Con :õltituioão, us [)O:'·ece!.tos cons-
t it u cLonae.s da Uniã.o, a ma,teria .ficaria ·m uito mais ·esclarecida ào· que estava 
no n wme·no 2 da Constituição . 

Ora, o que acaiba ·die S·e dar? A emen da n . 57 diz: 
"[para~g;rap>lro umico - 1São, par a · esse .effeli.to, 'IJI.rimci pio.s constitucionaes 

él!a Uni>ão: 
a) a il'órm a re.p.ublicana; 
b) o regimen representarti v o; 
c ) o g"overno presi'dencial; 
d) a ind€1Pendencia e 1ha>rmonia dos lPoderes; 
e) a rtennpQrar'iectad.e ·da~ :fun.CJç.ões e.Jectilvas e a responsabilida;d,e dos 

funcdo'!1ar·i•os ; 

f) a a:urtonomia 'c1os municip~us; 
g) a .c--cpacidade para se·r .eleiítor ou elegive1 nos termos da C'onsuijtu;i~ão; 

h) um regim en eLeitoral que 'J)ermitta a repres·entação das mli·no.rias; 
i) a ina~novibili'dade e vitalicie•diade ào>s magistrados e a irredu ctfuili'd'ade 

dos seus venctmerJtos. 
j) os direitos politicos e individuaes assegurados pela Constituição; 
lc) a não reeleição dos Presild:enrtes e Governadores; 
l) a ;poss·~billild'ade 'àJe Tef6irma constitucional e a competencia do tBoder 

LegislatiV'o para deCJretal-a. " 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E não se accrescentou ahi a ·=menda de 

V. Ex. que determinava: "com suas respectivas funcções especificas." 
O SR. 'PLINIO CASADO - De modo tque "üs prindpios oonstliituc~o-naJes •c'la 

União" -compreh'"ndem a forma r~PuilJ.]icana e ainda todos aquel<les posltulados, 
totdos wqu~Hes prinoip i'o" CJonst'itucionaes, que vão .<'[a rettra b a l. Parece que 
foi es·se o- dntuito d>o a.u1-ar ·da em·enda . Agora, .quanc~o diz, "p.rura ass•EJglura r 
a integridade nacional " o autor quiz referir- se á indissolubilidade da Unii'í <). 

Talvez fosse '.preferiV'el dizer "indissolubilidade da União" em vez de inte-
gridade nacional" . 

Então ter:iamos 1o:gicamenrte que a eilnenda n. 1 cons·a.grava o mesn11o 
principiü ·do n. ·~ do artig•o 6°, mas· com muito mruis clareza e rampl'itude. 

Rrn sun11n1a: ass·eguTada a int~gridaQ:e n ac:i:ona1, está gm-anticla a fó~~rru1. 

federativa . 
;Quanto ·á outra pa.rte : 1nantU•do o ,·espeito aos pri ncipios conc>titucionaes 

da Unifuo, assegurada a fórma re<piubiT,icana . 
Eis ·a razão por que acceito a mnenda. 
Agora, ,pas.Sto á !en1enda 2: "Pa.ra garantir o Ji1vro ·exercici'o •de q·uallquel'" 

dos poderes pun}!icos estwdu~ues, qUiando seus liogirtimos representantes s-olfi·-
ciltarem o auxilio I'edera;l. .. " 
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Fiquemos p·o·r :ouqui. O texto· conrstit:uciona! diz : ..,pa-ra i'estafoeJecer a or-
dem e a tranquiliood.e nos Estados, â requisiçã,o dos g-overnos." 

E' bem vü~to que o auto.r •do :l)I'Oject'O de reforma qui•z esdarccer aquel[a 
controversia sobre palavra ".g.overno" ou dar-lhe uma liillt~preta.ção ex;acta. 
verdaod~õi.Ta, poJ:1q·uan<to, nos ·~rimeh"!Os. dias da Re·pUbliica e durante rrnuito 
temp.o, foi isso ma te1ia de •d.iscussão. 

Sustentavam uns que "Governo Federal" queraa dizer "Poder Executivo"; 
entre elles, o proprio Aristid<>s Milton, que acaba de ser citado pelo nob-re· 
!··epresentante do Districto Federal. O Poder Executivo é que era competente 
para inte·rvi-r nos neg-o-cios peculiares aos •Estados . 

. J-oão Barbalho entende que a expressão "Governo Fede rwl" r e úne os 
tres poderes; são os poderes da União. 

E Campos Salles a;chava que na expressão "Governo Fe·deral" se de-
viam ·comprehender os tres poderes, cada qual tendo comp·etencia para in-
tervir. 

0 SR. WENCESLAO ESCO·BAR: - Co.nforme a opportunidade. 
0 SR. PLINIO CASA'!JO: - Perfeitamente. 
Assim, int-erviria, em de terminado~ casos, o Poder JJeg.islativo; em ou-

tros, o Poder Executivo, e até , em casos especiaes, o Poder Judiciari-o. 
O ·Sn. GETULIO VARGAS: - Conf·orme a na tureza do assumpto. 
O Sa. l~LINro CAs.wo: --· Ju;;tamente. 
Pois bem, ahi é patente que a emenda se destina a preencher este fim; 

vem dar uma dnterprenação á palav·ra "Governo", pondo, portanto, acima de 
todas as •duvidas, a questào que antes era ventilada. 

Confess-o que é uma diSlJOsição boa, embora não mais seja necessaria, 
pois -que, na doutr-ina, é hoje principio triumrphante, é principio prevalente , 
que por "Governo", se entendem -os tres pÓderes. 

E' como está sendo interpretada a nossa Gopstituiçào . 
Tanl'bém a mesm•a inter.pretação se dá, aquj, á p a lavra "Governo" , r e -

ferindo -se aos rEstados: P-oder Leg-i-slativo, Poder J'udicialio, e qualquer deiles 
tem competencia e, em momento dado, p6de requisitar a intervenção. E' 
doutrina pac,ifka, ho•je, em n-osso pwiz. E' doutrina que se não discute 
r.nai .~. 

o ·SR. 
o iSR. 
o SH . 
o SR. 

NICANCYH NAscrr>~:EJNTo: - Relativam<'mte ao Poder Fe.dera.1 . 
PLINIO GASAJJO: - E ao Poder EJstado·wl. 
NJCANOR NASCIMEJNTO: A•hi, têm havido muitas duvidas. 
ADOLPHO BEJRGAMINI: A questão está na accepção da p.alayr-,.., 

"Governo". Desde que está ,dirimida a duvida quanto ao Governo Federal, · 
!JJSO fri cto o está ta mbem quanto ao Governo Elstadoal. 

( J St•. PLI1'1H1 CASA!Jo: --- Nào ha inconveni-ente, mas perde muito de 
lmportancial, 1l.esde que seja . causa. firmada na do'utrina. E digo isto porque· 
nfí.·) conco-r.dv com a segunda pa;rte da e m enda, que reza: " ... ' para, inde-
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rJendcnte de solicitação, respeitada a exlstencia delles, debellar a guerra 
c,ivil ''. 

Na yrimeira parle, o Governo póde inLervir ''para ga;ranur o livr" 
exccnAcio de qualquer dos poderes publioos estadoaes, quando seus legitimotl 
reprtl~entantes solicitrur•em o auxilio federal. .. ", isto é, "quanuo houver 
provocação de qualquer dos poderes estadoaes, a União pó de intervir. Agóra, 
rwJSte u:ltimo caso, ella intervêm "ex-proprio marte". Os escriptores arger,-
tinos fazem estas distincçã;o; "intervêm por direito e intervém como dever. " 

Ora, eu estaria de a.ocõrdo, se não se achasse, no texto, inoluida a ex-
preosão: "respeitada a existencia delles". Adaptaria simpltlsmen.te esta r e-
C.:aoção: 

e para, independente de solicitaçá;o, de•bellar a guerra ·civil", sem 
querer entrar na a nailybe do vocabulo "debeUar" , que me nao parece fe1lz. 

O SR. AzmvEIDo LIMA: - E' pleonastieo. 
0 'SR. PLINIO CASAllO: - E·Xcootamente. 
Penso que, conservada esta parte do •artigo - "re·spe itaàa a existenruu 

tielles ", fica a em.enda peor do que o soneto. . . Restringe ma1s . .. 
O ·SR. WJD'NCESLAo EscoBAR: - Apoladu. 
O SR. :MoREIRA DA I-<.ocHA: - O poder in:tervencionista. 
O SR. PLINIO CAsADo: - , .. do que o n . .3, porque, "para estabelecer 

a ordem e a t·ranquilidade nos estados, á requisição dos respectivos governos" , 
podia o Governo F'ederal intervir para padf1car o Estado. Intervinha o Go-
verno Federal, estudava, observava a situação, chegava á conclusão de que 
o Governo ERtadoal e·ra o causador da revo'J.uçi'w ... 

o SR. AD0LPHO BElRGAMINI: 
Ü .SR. WNNCESLÁO 'ESCOBAR: 

Ou era impotente para jugul~Ll .. u.. 

E' meil110r a bypothese. 
O Sr.. PLINIO CAi5AllO: - 1D é o que, em geral, acontece. As revoluçõe,; 

se verifica.rn iJevido precisamente aos m~os governos, aos governos que não 
sabem satisfazer ás aspirações do povo. 

O SH. WENCESLÁ"O EscoBAR: - Os povos não fazem revoluções quando 
~>áo hem go;vP.rnallos . 

O SR. PLrNm CAsADo: - Quando está diante de um governo tyra.nnlct.o , 
despotico, indigno, governo que pratica toda sort<J de desmandos, de arbl-
tra.riedades, de violencia.s ... 

0 .Srt. W:ENCESLÁ'O ESCOBAR: -Essa é a qu estão. 
O 'SR. PLINlO C'ASAllü: - -o povo, em momento de desespero, se le-

vanta ·Contra as autoridades, e o Governo Federal, ex-vi da emenda n. 2, 
intervem e, em qualquer das hypotheses, mantém esse governo tyr:annico, 
esse governo des.potico, esse gove•rno dncllgno, que levou o povo ao desespero. 
a ponto de 'fazer pegar em a~·mas .contra a ordem ·constituída. 

O HR. NrcANOR NASCIMEN'.ro: - V. Ex. comprehende que J.sto é que é 
manter a ordem. 
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O SR. AnolJPHo BillRGAMINI: - E' adiar a revolução, jugulal -a no m?-
mento; mas, ·continuando as causas, ella h a de Irromper de novo. 

O sn: WlrnNCESLÃO EscoBAR: - Emfim, é proteger a injustiça e a iHe-
ga.lid'ade. 

O SR. Pr.INro CASADO: - Excluída aque!la phase ninguem poderia negar 
ao Governo essa com<petencia, o Governo po.deria •intervir.. poderia man.:J.ar 
proceder á nova eleição no Esta.IJo, paC<ifi.candJo-o. 

O SR. NT.CANOR NAscEIIENro: V. Ex. q•uereria a formula argentina. 
O •SR. Pr.rNro ,CASADO: . - A formula argentina, que vou citar . 
O SR. NICANOR NASCIMEJNTO: - Mas V . Ex. sabe que, apezar _da formula, 

ainda agor•a se trava urna luta tremenda no ' Senado A·rgent.ino, po.r causa 
de uma intervenção des•potica. 

0 .Sn. ADOLPHO BERGAMINI: - Por causa dos abusos. 
O Sn. PLINIO CAsADo: - Incluída a phrase que OI'•a impugno, o Govern u 

Federal intenoirá para manter a-s autoridades constituida.s, qum· tenham ra.-
zão, quer não tenham, quer e&tejam fazendo um bom G:Jverno, quer estejam 
torturando e tyrannizando o povo. 

0 SR. NWANOR NASCIMENTO: - Isto é que é F e deração. Se um Estado 
não é .comletamente autonomo pwra e-scolher, p·elos m eios .. eg.u~ares, seu go-
vernador, e o Governo Federal p6de inte•rvir para .destitui·r esse governador e 
mandar proceder a nova eleição, então não ha mais Federação. 

O ·SR. PLrNro CASADO: - E' preciso observar ainda o seguinte: é que, 
em virtude deste dispositivo, a autoridade estadoal ha de sempre pedd·r a. in-
tervenção. Vai agora sempre requisital-a, porque sabe que o Governo po -
derá intervir, q·uando bem entender. 

Os nobres ·Collegas •COnlprehende·m que· a expressão "gue•rra civil" é am · 
pla como a metaphysica. 

() ·SR . NICANOR NASCIMENTO: - Como toda exp-ressão legislativa. 
O !SR. AZEVEDo LrMA: - Constitue um-a ameaça permanente a todas a, 

.oppo&ições. 
O SR. PLIN10 CASADo: - O Governo loca] requisitará. a intervenç.ão, -

até para. evitar despesas, - porque sabe, de antemão, que o Governo Federal 
intervirá sempre e.m .seu favor . 

O SR. \V{EJNCESLÃO 'EscoBAR: - •Sabe de antmp.ão qu<o: será sustentado 11 · 

poder. 
0 SIL NICANOR NASCIMENTO: - J~ é as·:;rim. hoje; pó ele peclir a interv.;nção. 

O qoue a ·emenda faz é apenas assegurar a estabil idade d0 Governo Estadowl. 
Dá uma garantia maior á Federação. 

0 Sn. PLINIO CASADO: - Isto se dal'á, porque o Governo Estadoal sa;be 
de antemão ·que o Governo Fed eral tem de intervir a seu favor, tem que se 
aoaswla;r c.om eJl.e para debenar a guerra civil, pa-ra esmagai-a, para 
ve'lcel-a. 
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0 •SR. LINDOW'HO G?EJssôA: - Já é assim. 
O SR. PLINIO CASADO: - M.antenho, pois, o artigo e não p,reciso votar.· 

pela emencla, que não encerra, como .S. Ex. o diz, nada de novo neste ponto. 

Pois se já é assim, ·então fique assim. Não se ca·rer'e da emenda. 
0 SR. NICANOR DO NASCIMEJNTO: - Supponha V. lliX. que um Oovernt· 

Fed<En-al despotico . . . 

0 S'R. AZ·EVEIDO LIMA: - Como o actual. 
O ;SR. NICANOH N;ASG'IMIElNTO:· - . .. quer destituir o Governo de um Es 

tad•o que lhe faz opposição. Com a emenda da reforma, esse Governo está 
garanti.do c:ontra o. despotismo fede.ral. 

O Sa. "WjlllNCESLAO EscoBAR; - •Se 'O Governo F'ederal !or ty.r annlco., nã<:>-
.o:•edec.erá !LO d:spol!jt ivo. 

O SR. PLINIO CAsADo: - '.:;r Pres!d~nte . q UEr.o ler a esse ·res].)<lit!l a:J pa-
lavras Oo illust•re escriptor argentino Araya, que são de uma eloquencia em-
polgante. 

"Definidos üs casos maà.s cornmuns que podem ser motivo de in-
tervenção por acto pl'oprio do Governo Federal, enunciaremos OI! que 
se referem á ·requisição ·das autoridades da provinda. Esses casos se 
:reduzem •6-queiles 'em .que •havendo s'c1o ta.es autoridades depostas por 
seàição ou invasão de outra província, solicitam :do Governo da nação . 
q.ue as s•ustente ou .restabeleça no exre11cido de suas :funcções. 

Quando a ·Circu.rnstancia ou accidente da interV'enção requerida 
se a.tbribue á sedição e ·esta, pelos antecedentes que existem re-
sulte ·certa, o Governo Federal i.ntervlrá, prestando seu a.poio ma-
terial e mc>ral ás autoridades derrocadas. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - EEse é O principio da autonomia. 
b SR. PLINIO CASADO: 

" . . . Mas, si a agitaç$-o assim quaJ!iJficac1a não fôr sinão explosão 
de um povo amargurado que se levanta contra a oppressão c1espotica . 
e a amhiçãc insen~ata, a autoridade nacional não fará um pode1· 
imlestruativá! das a·utorldades ca.lüdas, porque .não .é sua abrigàção 
retPôr ou apoiar •cegamente bons ou mãos governos. 

Si. as autoridades de :prov.incia estiverem de todo sem razão e 
.sua r eposição fõr ineseousave1, que objec:to terá esse proteotorado 
~,.;gal estabelecido. no art. 5° e no ];}roprlo art. 6° •da nossa Con-
o;tituiçü.o? 

.Semelhante these que alguns não obstante té.m aconselhado, 
~ um desvario . " 

Af.:<:im, a these contraria a que eu sus·tento, no dizer de Araya, é um 
dt""~-var-io. " 
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O Sr. Presidente : - Advirto <í'ue o nobre Deputac]o . dispõe· rupenas · .de 
lJH~ minuto 1para concluir aJs suas consi'deraç0es. 

O SP. PúiNTO CAS>\DO: - Vou terminar, Sr. Presidente. 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Pel'mitta-~ne O orador l:l!In a•parte. B as.-· 

t il.m as duas expressões "vrovincia" e "Estado", pâra ·caraoteriz'ar aiS duas 
10ituaçõre8 . 

O S'~>. Pr.rNro C'ASADO: - Continúa Araya: 

'"O decoro ·da Nação, a niagesrtade d·a Patria, a tranquiUkiade· 
:aos povos a rep·rovação universal, tudo ·se oppõe a que se c1~s·co·-

1_nheçam as liberdades -individuaes e as liberdades Jl'Uil:Mcas. 
''I'oda. a .Comltit·uição Não te.nde a g·á ramtn-·as? Gomo, então, cl'la 

·POderia ·con:"erir autoridade :para q >Je os povos sejfl.m hmni1hados e 
fl.ba:tidos? 

·,o Govei·no Federal, como Jpoder interventor, é juiz de direito 
e não o aLgemado r de 1JOVos opprimidos." 

E1'a o .cj_ue tinha a dizer . (M16it'O be1n; 1nuito bern . ) 

() 51.·. ·Présiden'te: '""-- De accôrilo com o pi·ojecto de resolução n . 1 B, 
'.lo 1927, vou subrrnetter a voto:;;, pel'o ,pro·cesso nOilrlinal, a seg.uinte emen.da 
u. 2 da vroposta : 

"Substitua -se o n. 3° do art . 6° ·da Constituição 1pelo seguinte: 
"·S• ---' P.ara garánt1r o Hvre exercido de qualquer dos .poderes 

pul:rlicos estàdoaes, quando seus 1egit imos representantes solicita-
r em o rouxilio federal, e •para, independente de solictitaç.ão, respeitaJda 
a existencia •del!es, ·de-bel:lar a guerra civil. " 

O f : »enhores q·ue apvrovarem a emenda n. 2, da · l])roposta, responderão 
sirn - e os que a )'ejeitarem. !res•POnderão - não. 

Vai se pro ceder á. chamada. 

Paço aos Srs. d eputados que resvo.ndam em voz alta e inteJ.ligiveJ, p .:'l.ra 
que o~. Srs. secretarias rpossam ·tomar nota de ·cada voto . 

O Sr. Heitor de Souza (1° Sec1·cta,1·io) procede á chamada dos Srs. Dap u-
·tfl c! os, para a votação nomiinal. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 116 Srs. Deputados . 
O ~r. 1° secl'etario vae ·P•rocecler á leitura dos nomes dos Sr.s . ·Depu. 

lados que r esponderam - si-rn, 

O· ·Sr. Heitor àe Souza (1• SecTetaTio) procede á leitura dos nomes dos 
seguintes Srs. de putados .qu.e responderam· - sirn. 
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Dorval Porto, Ephigenio de Salles, Monteiro de Sotlza, Patllo Maraahão, 
Euri•c..:J Valle, Prado Lopes, •Lyra Castro, Chermont de :Miranda, Domingos 
BarlbosS:, A11tihur Conares· ::MoretTa, Rodrigues Machado, Ped:ro Borges. Ar. 
'mando B u rlamaqui, Nelson Catunda, .Moreira da Rocha, Josê :Liino, José 
Acdo1y, Hermenegildo Firmeza, Leiria de An•dr·ade, Ma,noel .satyro, Juve-
nal · L"~martine Georgino Ave1ino, Alberto Maranhão, Wa:11'redo Leal, Bianor 
de Medeiros, F. •So1ano :da •Cunha, Gosta Ribeiro, Rego Barros, Joaquim 
Bandeira, Agamennon de Magalhães, Daniel de Mello, .Solidonio Leite, Eu-
··lides NlaHa, Natalício Crumboirrn, Gentil Tavares·, Gilberto Amado, Carvalho 
:\eto. Bapti•sta Bittencourt, J-oã-o Santos, Octavio Mangabeira, Alfredo Ruy, 
·w.a,nr1erley Pin•ho, Afranio Peixoto, Ubaldino de Assis, .Pacheco Mendes, 
F':el Foates, Sá Filho, Homero Pires, Pinheiro Junior, Gera'1do Vianna, 
l.hü.tor de Souza, Bernardcs Sobrin'ho, Nogueira Penido, Ni·canor do Nas. 
cimento, Oscar :Loureiro, Cesario de Meno, V•icente Piragibe, I-Ioracio Ma-
galhã<es, Norivall de Fre.itas, Fonseca Hermes, Luiz Guaraná, Amertco Pei-
xotb. Thiers Cardoso, Josê de Moraes, Joaquim'l de :Mello, Bocayuv·a Cunha, 
Alvaro H.oaha, Manoel Duarte, . Joaquim de Sal!es, Vianna do .oastello, Fran-
ci~co Peixoto, Vaz de Mello, Eugenio de Meno, Emiiio Jardi1111., Basd:lio (!vl'a-
grulbií.e" .Toão Lis~)Oa, A>ugusto de Lima, Zoroas.tro Alvareng·a, E'duardo do 
Amaral. Waldomiro Magalhães, Garibaldi de Meilo, Fnmcisco Grumpos, F i-
<l"Iis Heis, Nelson de Senna, Manoel Fulgencio, Cesa1~ Ver.gu"iro, Heitor 
Penteado, ·Herculano de Fre>itas, Fahio .Barreto, João de Faria, Meira Ju-
nior, ·v·alois de Castro, .Manoel Vila:bnim, Ped·ro Costa., Alves de Castro, 
Olegari.o P.i.nto, Ayres ela Sjlva, Ann}baJ ''l'oledo, Severiano Mar.quesc, Pereira 
l..{)ite, >Martins Franco, LindolP<ho Pessoa, Ferreira Lima, Adolpho Konder. 
Celso BaYTI)a, Elyseu GU'ilherme, Getulio Vargas, Domingos Mascarenhas s 

, Bal"hosa Gon']:alves. 

O Sr. Presidente: - Responderam sim 110 Srs. Deputados. O 
Sr. 2° Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados .que 
I'('.;o•ponderaln - não. , 

O ·sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario) Pl'Ocede á leitura elos nomes dos 
·seguintes Sr.s. 'Dep.u'taJdos que responderam - não. Freitas• Melro, Rocha 
Oa:-v'aJcanti, Luiz Silveira, A:liberico de Moraes, Rilbeirõ Junqueira e João 
s;mplicio. 

O Sr. Presidente: - Responderam - não sei;; Srs. Deputados .• 4 
emerr.ch n. 2, da proposta, fo>i app.rovada por 110 votos contra seis. 

V em á ·Mesa e ê lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

D ,.claro que reS'J)ondi - sin1 - na emenda n. 2. 
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O Sr. Presidente : -A Mesa recebeu communicação de varios Srs. Depu-
t;,dos, de qu e se ausen tav am da Camara; não ha mais numero ,para \)1' 0 .-

~~ eg·u ir n a;s votações. 
Fi(·.::t adiada a votação das emendas. 

SIDSSA:O DE 2t1 DE SETE<MBRO 

EXPEDiENTE - 1'ELEGRAMMAS 

R io, 19 - Centro Vicentinos Guia pede a'IJ.Oio emendas Pllinio Marques 
expressão sentimentos alma brasileira. - Presidente coeonel Pinheit·o. -· 
A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 19 - Infantes Coração Maria, Meyet·, pedem urgente approvação 
emendas Constituição P linio Marq ues. - Barão. - A' Commissão Espe-
cial de Reforma Constitucional. 

Rio, 19 - Ass ociaçã o Cat'idade das Dôres pede a pprovação urgente 
emendas Plinio Marques reforma Constituição. - Monte. - A' Commissão 
E special' de Reforma Constitucional. 

Rio, 19 - Associação Caridade Santo Antonio, Meyer, pede urgente av-
provação emenda Plinio Mariques Constituição. A1~roTa . - A' Commis-
Eão Especial de Re·forma ·~onstitucional. 

Rio, 19 - Vicentinos, Meyer, pedem approvação urgente emenda refor·· 
ma Constituição P linio Marques. - A' Commissão Especial de ·Reforma Con-
stitucional . 

Rio; •19 - .Associação Caridade "Paz" pede u rgente ap.provação emendas 
Constituição Plinio Marques. Siquei1·a. - A' Commissão Especial d·e 
Reforma Con:;:titucional. 

Rio, 19 -- Pede u rgente approvação ·emenda Plinio Mal'1ques refor·mf). 
Constiiuição Apostolado Coração Meyer. - .A.mebia Corrêa . ..:..... .A' Com-
mi'ssão FJspecial de Reforma Constitu cional. 

R!.o, 19 - Respeitosamente Côrte •S. José, Mey.er, pede approvação 
urgentfl emendas ;Constituição Plínio Mal'qu es. - Regma . - A' Commissão 
Especial de Reforma Constitucional. 

!{.lo, 7 - Filhas de Maria, Meyer, ·ped-em approvação urgente emend:t 
Plínio Marques, r eforma Constituição. - G-eleàão. - A' Commissão EJ.spe-
de.l de Reforma Constitucional. 

Rio, 19 - Apostolado Oração Matriz Sa n to Chrlsto pede v otação emen-
1as reforma Constituição Deputado Plínio Marques. - Oastor·ln·a Machaflo, 
presid-ente. - .A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 19 -- Irmandade de S. Pedro pede votação emendas re/orma. Con-
;;tituiçiio Deputado Plínio Marques . - Antoni-o F1·eitas, P•r-ovedor. - A' 
Commissã o Especial de Reforma, Constitucional . 
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Rio, 19 - Vicentinos Matliz Santo Christo pedem votação .emenda.s 
re.í'orma Constituição Peputado iP!inio Marques . - .Antonio P erei ra Silva, 
presidente. - A ' Commissão Espe cial de Reforma Constitucional, 

IUo, 19 - A con venção· das uniões da mocidade Baptista do Districto 
Federal, reunida em assembléa annual, representando 17 a,ssociações con-
gene::es, deliberou por voto unanime protestar, respeitosamente, perant"l o 
Congresso Nacional contra as emendas á Constituiçã o b rasileira que vi.!'-
tualmente cerceia a liberdade de .consciencia, aJpoiando uma ·igreja em 
detrimento ue outras e tor n a ndo o ensino religioso official nas es.colas 
publicas. A. convenção certa de que o Congresso tomará em consideração 
este seu · pedido, que outra co usa não é, senão um gesto patriotico, espel''l. 
que sejam manticlos em nossa carta magna a garantia de liberdade reli-
g iosa e igualda de de t odos os credos, perante a lei, e, desde já antecipa 
a V. Ex . e á . r espeit avel Camara dos Deputados a sua sincera g1·atidão . 
A directoria : Daniel elo Carmo. - H e1·val Rangel. - David de Carvalho 
llfoura. - Samtbel Scheiclegger. Hem··ique Canangia. - A.ntoninho Por-
htgctZ. - David de Souza. A' Commissão Especial de Refo rm a Con-
stitucional. 

Rio, 19 - Irmandade Santo Christo pede votação emendas reforma 
Constitu ição Deputado Plinio Marques. - Pedro P ereiTa da Roaha, prove-
dor. · - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 19 - Liga Catholica Santo Ohristo com seus tresentos socios, pedem 
votação emendas refo1·ma Constituiçtto Deputado Plinio Marques. - .Anto-
nio PeTeira Silva, presidente. - A' Commissão Especial de Reforma Con-
stitucional. 

Rio, 19 - Filhas Maria Matriz Sant o Christo .pedem votação emen-
das reforma Constituição D eputa do Plínio 'Marques. - Julia Barbosa da 
SiZva, directora. - A' Commissão .Especial de Reforma Constitucional. 

Calta - Numerosos ministros e r EWresentantes igreja methodista libe,·-
taria t erra gaucha, resp,eitosamente protestam nome intangível prin01p10 
liberdade c.onsciencia contra projecto D eputado paranaense, ctue reconhece 
catholicismo, religiã o m aioria povo brasi!eiJro e institue ensino religioso 
escolas o.fficiaes, en tendemos força qualquer credo seja de convicções ade-
1 tos, devendo propaganda Eer livre e sem .coacção . - Secretario eongres:;:o, 
João l gnacio Oeril'hanes. - A' Commissão Espeéial de Reforma Con-
stitucional. 

Caçapava, 19 - I rmandade 1São Benedicto e Confer.encia São Vicente 
Paula, pedem approvação emendas Plinio Mai'ques. - Pelas directorias, 
Jorà.éõo llfontezum.a. - A' Commissão de R eforma Constitucional. 

Fazenda Je Santa Cru~, 19 - .Santa 'Cruz, quasi totalmente catholi ca, 
exulta de alegria pelas emendas Plinio Marques, relativas á Constituição e 
l'elig1ão brasileiras e p ede incluil-as reforma. Attenciosas saudações. 
Directoria da Confraria do Rosario: P residente, Gtwraciaba da Ganta .t1.mc1.-
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ral. - :Secretiária, Abigail Chaves. - Thesoureiro, Caetano Sant·iago. 
A' Çon1,mis:sãs Especial d.e R •et:o.rma Co.ns,ütuciona~. 

Fazenda de Santa Gru.z (Rio), 19 - A Associação dos An~os, imlti·· 
tuição de 24 grupos, diz aos legisladores do seu paiz ·que •Santa Cruz paro-
ohia .quasi totalmente cathoUca pe·de sejam incluidas na reforma Constitui-

'ção emendas Plinio Ma11ques ·e approvadas pelo liberalismo dos nossos rern·•;,-
sentantes. Saudações respeitosas. - Isa~wa Santiago, p-residente. - Octa-
cilia Gomes, vice-})residente. - Alcyone àe Oliveira, secretaria. - La1tr·a 
Sant·iago, thesom·eira. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Escada, 18 - Adl;üro com I\1eu:;; paroohianos ás d.uas emeudas iPlinio 
l,\1arques. •Seguirão assignaturas. - Monserrhor Peã,·osa. - A' Commis~ 
são Es.p.ec~al de Reforma Constitucional. 

Rio Novo, 20 - Sa1adações, Igreja BapUsta Rio Novo protesta resp.ei-
tosamente contra reformas religiosas Gonstüuição . - Ze/e1'·ia Neto. - ,Pas 
tor F!enwnào .. - Sobieidiegqe,,, secretario. - José MoreiTa AnàTé, thesouoo 
reiro. - A' Commissão EsJi)eoial de Reforma Constitucional. 

Taql\ara do Sul, 20 - · 'J'res mil familias catholkas parochia Taquara 
reclamam justiça re-presentantes Nação apoio emenda Plinio Marques rela-
tivas religiã.o povo brasileiro, ensino religioso facultativo·, •protestam contra 
exploração numerias atheus, a nti-patrioticas, visto :historia povos prbcJa .. 
mar religiã.o fundamento ordem p.rogresso, - Albe1·t9 Colling, vigario. --
A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Fazenda de 1Santa Cruz, 20 - Irthandade Nossa Senhom Conoeiçãó 
ap·plaudindo vivamente emendas lPlinio Jl.l[arques relativa Igreja, ensino reU-
gioso, solicita apoio desse Senado, - O provedor, Baptista 4lves. - A' 
Commissã.o Especial de Reforma Constitucional. 

il'vlutum, 18 - I greja Baptista nesta localidade, c01:n dncoenta e cinco 
-membros, respeitosamente protesta contra emendas Plinio .Ma11ques, po~· 

visar tolher JiJberdade .consciencia. - O secretario ela igreja, João Firmo 
Nasobnento. - A' Commi.ssão Especial ele Reforma Constitucional. 

Central (Rio), 20 - A l:rmandade do SS. Sacramento da Ma.triz de 
Sant'Anna a;p:p-rovando as emenda s Plinio Manques pede que as mesmas não 
sejam retardadas durante a votaçã.o elo pro,jecto da reforma constitucional. 
- O secretario, Teno1· Silva. - A' Gommissão (Especial de Refo1:ma Con-
stitucional. 

Rio (Mucla), 20 - Socios Liga CatJholica igreja Santo .kffons0 soltcõ.-
t<tm apoio senhor-es Deputados emendas P1i:aio JY.J;arques. relaUv.as :r;efo!'nHt 
Constitu,it;;ão, sejam as mesmas mantidas durante votação referiElo p.roj,ecto. 
Saudações. - l?aCLJ;e Ag-ostinho, CLirecto.r. - tA' C'Olil'LmJssão Especial Q.e Re-
forma Constitucional. 

Rio, 20 - .4\_sso.oiados· ArC'l;li- Col,'lfraria Nossa Senrho1·a. Perp.ettw. SoccoéTv 
íg,reja Sa:m.to AffOI;LSQ solicitam apoio senhores Deputados emend,as iPU111io 
Marques, relativas reiorma Constituição, sejam as mesmas mantidas durante 
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votação referido proje cto. .Saudações . - üJirector, padre· Agost-inho. - A• 
·Comm issão Es·pecial de R eforma Constitucional. 

Rio, 20 - Associação Guarda de Honra Sagra do Coração igDeja Santo 
Affonso solicita apoio senhores Deputados em endas Plinio ,Mat·ques rela-
tivas reforma Constituição, sejam as mesmas mantidas durante votação J"efe-
rido projecto. Saudações . - Padre Agostinho, director. - A' Commissão 
Especial de Reforma Constituciomú. 

Fazenda de Santa ICrilz, 20 - 1Santa Cruz, parochia de v inte mil habi-
tantes affirma sem temer contestação sectaria ser catholica pelo menos 
18.500 a lmas é assim pede unanime sejam incluidas •emendas Plinio ·Mar-
ques reforma Constituição e acolhidas ,pela intelligencia lilberal dos nossos 
coagressistas. Respeitosas saudações. - Presciliana Valente, pr.esidente. 
- Maria Rosi, secretaria. - Ma1·ia D ojJes, thesoureira. - A' CommiSS<ÍO 
Especial de Reforma Gonstituciona l . 

Rio, 20 - As Filhas de Maria ele Oswaldo Cruz unindo-se ao sentir una.-
nime do Brasil deseja m a rdentemente emendas religiosas Plinio Mat1Ques . .,-
Presidente, A..Zayde Pe1·e·ira. - A ' Commissão Esp.ecial de Reforma Con-
stitucional. 

Rio, 20 de setembro ~ O Apostolado da Oração de O . Cruz a poia •e 
Jefencle fervorosam ente em endas religiosas P!inio Marqu es. - D eonor Agr.a, 
presidente. - A ' Commissfw ·Especial . ele Refonna Constitucional. 

Rio, 21 de setembro - Liga Sã o Geral do matriz Olaria pede não reti-
r ada em·enclas Plinio Marques sua ap:provação: - João Gomes, secretari o. 
- A' Commissão E special ele Reforma Constitucional. 

Fazenda Santa Cru z - Confraria São Luiz Gonçalo associa-se vihraçfw 
nacional dizendo aos legisla dores seu paiz que •Santa Oruz Gatholi,ca na 
~r.asi totalidade seus h a bita ntes pede sejam inclui das e m endas ip!inio Mar- . 
ques reforma Constituição e acol•hidas liberdade intelligente nossos congr~.s

sistas. ·Respeitosas saudações . Directoria C onfraria .s. Luiz Gonçalo. 
A.mety P ere·ira P ·into, presidente. - Ina h Pires elas Cl~agas, secretaria. -
·Go1nes Silve~, iJhesoureira. A' Commissão Especial de Refonna Con-
stitE-cion a l . ' 

Porto Alegre, 19 de setembro - Associados 
Tnun iclade ·S . José applaudem e mendas J'!inio 

Gongregação Mariana, Com .. 
Marques .relativas egl'e ja 

Oscar G1·ohs, prefeito. ·ensino r eligioso soli·citando apoio Gamara. 
Duiz Gu.tm,an, secre1;ario. - A' Commissão 
·stitucional. 

Especial de R efonna Con-

Rio, 21 ele seten<bro - A Egr.ej a Evangellea em Mira hy composta d13 
brasileiros eleitores m uito respeitosam.ente protesta c0ntra· a emenda do 
Deputado Plinio Marques. - A ' Commissão Espeeia l ele Reforma Con-
:stitu cional. 

Rio, 19 de Setembro - 'Servas Espdr1to .Santo pedem Depu tados nação 
:apoio em endas P linio Marques n ão sejam r etiradas clur'ante votação r efor-
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ma Constituição. - tSuperiora irmã, Beatri.z. --: A' Commissão Esp'ecial de 
Reforma Constitucional. 

Rio, 20 de !Setembro - Devoção Pão Santo Antonio, matriz Inha(tima, 
manifesta pleno apoio emendas Plinio Marques pedindo não sejam as mes-
macs retiradas durante votação projecto reforma Constituição. - Pa1tlino 
Se1·apião, slóicretario. - A' Gommi<lsão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 20 de Setembro - Liga 'catholica São Thiago Inhauma manifesta 
_com·pleta solidari.edade emendas Plinio 'Mar ques projecto revisão Consti-
tuição pedindo sejam aptprovadas. - Vi1·gilio Sempi.ão, presidente. .Aàol-
pho Catalão, vice-,pa·esidetne . :- Alcicles Guima-rães, thesoureiro. - A' c ·om-
missã.o Espe'Cial de Reforma !Constituciona l . 

Rio, 19 de .setembro - Col1egio Coração de Maria .p·ede Deputados na-
ção a,poio emendas Plinio . Marques não sejam retiradas durante votação 
reforma :Constituição. - - Directora irmã, Beat1·iz. - A' Commissão Especial 
de Reforma Constitucional . 

Rio, 19 de Setembro - tCenferencia Divino Salvador de Piedade pede 
VV , E<Ex. nome dezoito confl'ac1es a-poio em e nelas Plinio Marq u:O:J . - Jose 
Teixeira Ca1'1:alho. - A ' Commissão Estpecial de Reforma Constitucional. 

Rio, 19 de Setembro - Devoção S. Sebastião matriz Piedade em nome 
176 associados pedem VV. EEx. apoio emendas Plinio Marques agradecem. -
João Pinto àos Santos, vice-,presidente . :- A' Commissão 1Espeeial de Reforma 
Co.n~titucional. 

Rio, 19 de Setemb1·o - Archi•confraria coração eucharistico freguezia En-
genho Novo avre•;enta calorosas saudações de applausos ás emendas Depu -
tado P linio :Mlarques que consultam os mais elevados interesses da patria t': 

certos do alto patriotismo que orienta os actuaes legisladores patrícios es·pe-
ra ·que sejam victoriosas ditas emendas correspondendo confiança e jus-
tos anceios da patria brasileil·a eminentemente catholica. Por toda a archi-· 
çonfraria. A presidente, Alice Peixoto. - Secretaria, Ma1·ina Gouv~a . -
Thesoureira, Thisbe àe Azeveào. 

Rio, 19 de Setembro - A Cruzada Eucharislica infantil os escoteiro~ 

cathoUcos n. 11 associação d·e S. Geraldo de Meninos todas do E 'ngenho Novo 
saudarn De,putauo Plinio M:arqu<:~ autvr emendas e anciosamente suspira-
das patria brasileira meio unico ·c'le conservação unidos e .nacional pela unid:...' 
de d~ fé e esperam dos dignos representantes do tpovo ·conservarem ditas 
emendas reforma constitucional assignalando legislatura actual traço lumi-
noso accendra.do patriotismo directores os Drs. B ernardo 'C'arvalho, j\,l[anoel 
Pinto e A. Galvão . - A' Gommissão Es·pecial de Reforma 'Constitucional. 

Caçal}ava, 19 de Setembro - Ordem Terceira S. Francisco, pede 
VV. EEx. approvação emendas Plinio Marques. - Mctria Ca?''l1to G1t1·gel, m i-
nistra. - Augusta Mat:tos, vice. - MaTia Appareciàa Al?1teiàa. -- E sthe1· 
Gu1·gel . - A ' Commissão ,Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 1 ~ de :Setill!lbro -- O .A;postolado da Oração da rparo•chia do Enge · 
nho Novo em reunião solemne votou moção de applauso· emendas· Deputa.ll.o 
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Plinio Marques e espera confiante alto patriotismo illustres revresentante& 
naçã.o não s'ejam as .mesmas retirallas da votação projecto rcfol'rna constl·· 
tuigão . - Pela collectividade a directoria se subsceeve. - Presidente, Ade-· 
mir a Bctstos. - Vice-presidente, Virg·inia Ara11}o. - Secretaria . HoTaoina 
Campos. - ThBsoureira. Mcvrianna T elles Meneze8 . ,- A' Com missão Es·-
pecial de Reforma Consti t u cional. 

Rio, 21 de Setembro - ! Ilustres Senhores Membros Camara Deputados· 
- Pia União Filhas de Maria, fregu ezia Sacram ento .Antiga Hé, apoiando 
em endas Dr. P línio Marques ·P'ede sejam ellas Pcp•provadas em attenção sen-
timentos grande maioria dos brasileiros. - Ma.1'ia G1tio-nw1· Te·ixeira, secre-
taria. - A' Commissão Esvecial de Heforrna Constitucfonal . 

Ipamery, 19 de Setembro - Loja ·Maçonica Paz Am-or Quarto Itamery, 
em reunião espe.:!ial resolveram protestar contra projecto revisão constl ' 
tucional qu anto revogaçã-o adigo q u e se.pant igreja Estauo . -- HenTiq_ut.: 
Barezoni. - A' Commi~.são Especial de Reforma Constitu cional . 

. Lage, 19 de Setembro - Igreja Bwptista desta Villa com quatro membro" 
protesta tespeitosamente contra emendas Plínio Marqu es, que visa.m tolher · 
liberdade consciencia . Secretario da I greja, BeTnar dino Lecü Quciévros. - A' 
Commissão Especial de Reforma !Constitucional. 

Rio, 21 de 'Setembro - Pedimos VV . EEx . , todo .apoio e approvaç·ã.u 
execeHentes emendas Dr. P linio •Marques nossa santa Religião. Devoção 
Nossa Senhora Conceição, rua Francisco ·Meyer . - A' Commissão Especial 
de Reforma Constitu cional . 

\Rio, 21 de Setembro - Administração da Irmandade Nossa Senhor«. 
Conceição Ou teiro Eugenh o de Dentro, solicita V. Ex . apoio emenda Dr. P ll -
nio Mar ques . - Co1-rêa Go'rnes, 1• secretario. - A' Commissão Especial de 
Reforma Constitucional . 

Rio, 21 de Setemibro - Associação Nossa Senh ora das Dores da Matnz 
do Engen ho Novo ap.resenta ao dign o parlamentar Plínio Marqu es seu in-
condicional ar>pla us o duas ·emendas de caracter religioso rupresem.adas ao-
projecto reforma constitu cional e espera do civismo dos illustres representan-
tes do ·POV.O não sejam as mesmas emendas retiradas do projecto e v-otação. 
- Presidente, Joanna da Rosa Ribei1·o . - Secretaria, Julieta Soa1·es da Oos-· 
ta. --: Thesoureira, .niaria Hem'iqne. - P i·ocur adora, Maria P-iedade Reis . - · 
A' Gommissão 'Especial de Reform a Constitll'Cional. 

Pedra Guaratiba, 21 de Setembro - As F ilhas de Ma1·ia de Pedra Guara-
tiba, pedem Exma. Camar<L sejam ap.provadas emendas P línio Marques. -
Dorothéa Schmidt de Oliveir a, dir ect ora. - A' C'ommissão Especial de Re--
forma ·constitucional. 

Pedra Guaratiba, 21 - Os ·cem m embros Apostolado Oração da Pedra 
Gu aratiba vem respeitosamente rogar Exma . Camara ap•provação emendas 
Plínio Marqu es. - Pela associação,Antonia Bastos Teixeira, presidente. 
A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 21 - A Confraria do Rosa.rio da matriz de Sant' Anna apoia as· 



' , emendas do Deputado Plinio Marques e ;pede que essas emendas não se~i,am 

retiradas durante a votação do projecto da reforma constitucional. - Se-
. cretaria, Elisn Y.iannc;. - k\. ' Commissão E:spe'Cial de Retorma Censtitucional. 

Rio, 21 - O AJpostolado da Oração da matriz de S a nt'Anna apoiamdo 
· emendas Plinio Marques, .ped~ qüe as mesmas. nã o sejam retiradas durante 
· votação ·projecto reforma constitucional. - Secretaria, Cannen Reis. - A' 
··commissão Espe-cial de Reforma Constitucional. 

Rio, 21 - Pia União Filhas Maria matriz Sant'Anna apoiando. emendas, 
Plinio Marques, pede não retiral-as durante votação pr0jecto reforma con-
stitucional. - •Secretaria,_ Cannen Reis. - A' Commissão Especial de Re-

:forma Constitucional. 
Rio, 21 - Damas Caridade matriz Sant'Anna apoiandG emendas Plinio 

.Marques, pede que as mesmas não s-eja1n retiradas durante votação pTo-
jecto refonna constitucion a l. - Secretaria, Ca·rrnen Reis. - A' Comnüssão 
Especial de Ref·orma !Constitucional. 

Rio, 21 - A I gt'Bja ·Evangelica Brasileira, •por todas as suas congrega-
ções, tanto d>:. Capital como dos Estados, r<<mova o vehemente protesto que, 
por teleg1'amma ele 27 de Agosto, enviou a, essa i!lustre Camara cmlira o 
estatuído nas emendas de caract€r religi.oso apresentadas na elaboração da 
reforma ou revi.sã.o constitucional,. porquanto .sua ap1Jrovaçã.o vi-ria indubi-
tavelmente cercear a liberdade de consciencia ele que presentemente' g.ozam 
os brasileiros fazendo a inda nasce r em nosso meio as questões religiosas qu9 
tantos males têm ·causado alhures. 20 Setembro 1925. - Is1·ael VieiTa FeT-
1'eiTa, pastor da I greja Evangelica Brasile ira. - A' Commissão Especial de 
Reforma Constitucional. • 

Rio, 21 - ·Representante que sois soberania nacional ~)edimos pug_ne'i::! 
feliz exito emend·a.s Plinio Marques .. - Pela Irmanda nte · São J\1igu:el Almas 
freguezia :Sant'Anna. - Genesio Ab1'eu. - A' Commissão Especial ele Re-
forma Oonstitucional. 

Rio, 21 - Irmandande Nossa Sen'hora Dôres matriz · ·Sant'Anna apo-iando 
em'endas Plínio J'íii;:owq ues pede que as 1nesmas não sejam retiradas durante 
votação pt·o:ie-cto reforma constitucional. - Secretaria, Bellannina B1·Uo. -
A' Commi.ssão .Especial de Reforma Constitucional. 

Natividade, 21 - ·Em nome Igreja '•Evangelica Natividade respeitosamen-
te protesta €menda ensino regi!ioso escolas pub~i·cas . - Florentino FeTTei1·a. 

A' Commi-ssão Especial de Reforma Constituciona l. 
Representação dos reside.ntes da parochia de São Sebastião de Grotta, mu-

nicipio de J equery, .sobre questão religiosa. - A' Commissão Especial dtJ 
Reform-a c-onstitucional. 

PROPOS'J<A DE EM~DAS Á CoNSTITl.!IÇÃO l'EDERAL 

Con·til;J.Uação da votação da 1)Fop-osta de emend:11s e elas emenchos á Con-
stituição (emenda n. 3, da propo-sta,, e seguintes, não retiradas) (1"· dis-
.cussão). 
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O Sr.. Presidente: - Vou submetter a votos, pelo processo nominal, a 
-emenda n . 3. 

Votação da seguinte 

:Substitua-se o n . 4° do art . 6° ela Constituição pelo seguinte: 
"4° - Para a ssegurar a execução das leis e sentenças federaes e para 

reorganizar financeiramente o 'Estado, ·cuja inca pacidade para a vida auto-
noma se demonstrar pela cessação de pagamento de sua divida fundada, por 
mais de clous annos" . 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (1)(w·a encamtinhar a votação): - Sr. Pre-
1"iden te, a emenda ·cuja votação V . lf·X. annuncia é a de n. 3, que assim dis-
,!JÕe: (lê) 

"Substitua-se o n. 4 ·do art. 6° da Constituição pelo seguinte: 
4. o Para assegura r a execução elas leis e· sentenças federaes e para reor-

·ganiza r financeiramente o !Estado, cuja inca.pacidade para ·a vida autono-
ma se demonstrar pela 'Cessação ele pagamento ele sua divida f undada, por 
.1nais de clous annos". 

O. n. 4 do art. 6.0 da Constituição é o segu~nte: 
"Pfl:r a. a::;segura;r a execução das leis e sentenças federaes " . 
A, Com•mi!lsão. élos 21, de q,ue é R e la tor: o eminente 1Sr. Herculano de 

.·:J!'rei tas, ju1"tifica assi~1") a Gl")Ien.da, em v~·ot.<J,ção: 

"Pro.põe a em end.<t J). 3, C!<Ue se capitule en.t.r:e as ma.ted.as. compi~hendi
·das pelo a:rt. 6'0 a i r,vso1Vel)ci:;t- que im•possi)Jili;!;e, a 'Vi'da aut0noma do Es" 
i:ado .. 

Não é, ·como ,p:~rece a m·uitos, questão nova. 
O a rt. 5° ela Constituição, determinando qu'e: 
" Incumbe a cada Esta do prover, a expensas .proprias, as n ecessicla,des 

·de :;0u Governo e adminis t raçã o". 
estatue que o Estado que não pu_cler r ealizar essa condição viola re-

gra funelamenal para a sua. exi-sten'Cia. Ora, o Estatlo que, pela insolvencia, 
revela inc~~paciodad·e ·pa•ra a ·viela autonoma, eviclentemen~e con;travem a 
·disposição do referido art. 5°. Logo,, sujeital-o ao o nus ela intervenç~D não (! 

collo cal- o em situação clifferente claqu ella em qu€· agora se enco.ntra " . 
O fundamento cl.a emenda n . 3, · como vê V. Ex., Sr. Presidente, não 

tE'm proceclencia alguma. E', no m eu entender, verdadeiro absurdo, JJOis não 
se compreh ende se·ja justificada essa em·enda .pelo dispositivo do art. 5° da 
Constituição quando est[\l;><;l leçe que " incumbe a cada E ,st[\clo PJ;OVeJ;", a ex-
pensas proprias, as necessidades de seu Govern.o e a,clmin,~stra,ção ", diS·J?,O.Sitiyo 
não integr a,hnen1;e i;ra, J;Js cr~pto velo Relator. 

Além do wais, a ii~tervenção autorizaclít p€1;;t en;ten,d,a, numero 3,, qua,nQ.o 
o Estado se revelar in:c.a:J?.az. do pagame nto ele sua divida, fu,ndada,, é um,a 
a mpliação ela faculçlacle ~nterve.ntora elo Ç}overno Federal. 
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O SR. AooLPHo BERGAMIXr: - Essa faculdade deve ser restricta. o mais 
possiv-el. 

O SR. LEoPoLDIKo DE OLIYEIRA: - 'l'orna-se, portanto, facil á politica do 
Governo ingressar nas unicl.ade·s da Fede1·ação para nellas implantar os seus 
princi•pios e idéas, quando contrariados pela orientação dos governadores lo-
caes. 

A intervenção, Sr. !Presidente, é medida excepcional, de que lança mão-
o Governo ape.nas em situações gravíssimas ... 

O 1Sn . ADoLPHo BERGAMINI: - Deve ser assim; na pratica tem sido o 
dontrario .. 

0 .SR . LEOPOLDIK\0 DE OLIVEIRA : - .. . que reclamem a protecção do Go-
Verno ·central, para manter a integridade nacional ou o exe1·cicio dos legiti-
mas poderes estadoaes . Em un1 llaiz onde se defend-essem e se applicassem. 
com patriotismo, as leis v-otadas pelo Congresso, a regra deveria ser a não 
intervenção. Mas, em um momento como o de agora, e1n que a Patria se 
estorce sob a compressão de uma politi'ca sem finalidade . .. 

O SR. ADoLPHo BElHGAMlNI : - Sem finalidade decente. 
O SR. AzmvEoo LIMA: - · Sem finalidade confessavel. 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - .. . OU sem objectivos patrioticos, polí-

tica nefasta, que attenta contra as !i'berdades publicas e pretende pertThl"bal: 
a prop!'ia umao dos Estados, ferindo-lhes a autonomia que 
nunca é demais re,petil-o - é o prorp~'lio fundamento da Feder ação-; em 
= momento assim, jã. não -c-ausam estran heza a ninguem os propositos 
do Governo actual, determinando aos seus anligos no Parlamento Nacional 
a votação de medidas como as q_ue si conteem nos termos da emenda em 
votação . •J :~} 

- tt:J. 

O Sn . SA FILHO: - Ampliar a faculdade da intervenção é defender a 
in,tegrüudde nacional. 

0 SR. LEOPOLDINO DE 0LIVEJIRA: - Diz o. nobre collega pela Bahia que am-
pliar a faculdade de intervenção é defender a propria integ-ridade nacional. 

O SR. AooLPHo BERGAMINI: - Ao contrario : é dar mais uma arma ao 
PDesidente da Republica contra a auton om-ia esta;d.ual . 

O SR. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA: - E' novidade que nos não deve espantar 
a que .s . Ex. traz ao con~1ecimento da rCamara. Es•tamos habituados a 0 u:vir 
dessas manifestações de a;poio incond·i'Cional ao G-overno ... 

0 'SR. .SA FILHO: Não apodado . 

O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA:· - ... que se não canga de attentar contra 
a liberdade e os direitos do cidadão. 

A ·intervenção JJ.os Estados é uma vio'lenoia á integr.idade nacuonal, por-
que, feLta sob o fundamento contido na emenda n. 3, dará margem â pratica-
dos maiores abusos, das mais condemnaveis arbitrariedades, que dão n asci-
mento a d-ivergendas perigosas. Pód.e mesmo a situação de insolvencia do 
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Estado ser pre,para;da para justif-icar essa-. intromissão do Governo l!~eder'll 

na vida autonomica da>S uni!dades federativas. 
0 SH. ADOLPHú BERGAMINI: - Muito 'bem. 
0 SR. LEOPOLDrNO DE OLIVEIRA: - A insolvabilidade, Sr. Presidente, ou 

resulta da incapwddade d-o Governo local, ou vem de phenomenos indepen-
dentes da acção e da vontade dos mandantes. No primeiro caso, a intervenção 
do Gorverno Fede.raJJ não s-i: faz necessarüa, :p-ois, é ibastante si to-rne eftfeetiva 
a r esponswbiUdade dos governantes, o que se poderia obter, com a inclusão, 
na-s oonsti!tuiç{ies estaduaes de disposição que declarasse a perda do man:ta .. 
to do governador, toda vez que a sua administração nfto attendesse aos com-
·p.romissos assumidos peqo E sta;do durante dous annos, ·como dts-põe a ú•men· 
da, cu ja votação encarninho. 

10 iSiR. AlDoLPHO lBER.GAMINI: - lPocHa ser caso de "em·peachment". 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - A outra hypothese, Sr. Presidente, é 

a da insolva:biHda;de resulta.nte de phenomenos extra-nhos á vontade d-os go· 
vernaâores, crise de producção, falta de transportes, seccas, peste e outros 

acontecimentos, que a intervenção do Governo Federal não poderia remç:!Vé'r 
sinão <CQ!Ill a p;restação de s•o•c-corros e auxilias peouniarios, providencia já 
admittida ipel·o art. 5° da Constituição, o q·uaJJ o relator não transcreveu na 
inte gra. 

O que cumpria ao Governo Federal, em tal .hypothese, era, po-is, o auxi-
lio sem a inte.rvenção ... 

0 SR. f ADOLPHO BElRGAMINI: - 0 SOCCOITO ~ 

O SR. LEoPOI.DINo DE OLI\lEIRA: - ... o soccorro, como bem diz o nobre 
collega, '<Sr. Adolph•o fBergamini, soccoN"o a que esH\. obrigado o Governo 
Federal nos ca:;;os de calamidade. 

<for l!Jhi vê a Can:nara que não posso dar meu voto i'av-oravei á emenda 
n. <~, 'por essa.s razões e poTque tambem sou contrario a _todo o pro<jecto de 
reforma constitucivnal p-or seu 'Vic-io de or1gem, isto é, por ter sido· eJa:bora; 
do no salão -de despao11os do Palacio do Gattete, em desobediencia ao dispo-_ 
sitivo ·c} aro ~ expresso do art . .. 90, da Constituição, que . confere ao Con-
gresso N rucional, ou ás assemhléas estaduaes, a oom!Peten-oia privativa de 
reformM' ,0 Co·dl:go 'PoUtico da RepubJ.ic.a. 

Ü ·SR. ADOLPHO EERGAMINI: - :Muito bem; af-astando, dest'ar:te, a pOS-
Si'biJidade de interferenda do ·IDxecutirvo. 

0 ISR. LEOPOLDINO D:El OLIVEIRA: - • - 0 qUe Si verifica é., no emtanto-, 
que o Pres-idente A.rt.<hur Bel'nardes, em desrespeito á lei constituclonaT ... 

Q 'S<R_. AnoiLPHo BERGAMINI: _:_ E aos compromissüs assumidos na sua 
platafo.rma de Governo. 

O SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA: - ... e a-os compronussos assumidos n ;t, 
plataforma com que se apresentou. ao eleitorado n acional, está intervindo 
r.a. mar-cha <'lo project.o, que tem ]}ara 0 Brasil a mais alta si-gnifl:CUçã0 

po<r!q1.1e diz de perto com a propria organização rpoJ.it.ioa dio Estado. 
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A m aioria da CamaTa dos Srs. Deputados •não ouve a voz da opposição, . 
vorque 0 seu inte·resse é dem•onstrwr ao Che<fe do lElxecuti!vo Federal o incon-. 
dieionalismo . ·do seu apoio. 

' Ü <SR . 
o .SR. 
b SR. 
o SR c 

FRANCISCO !PEIXOTO - () incondiciona;lismo ·é da Ol)POSiQ<'i.IO'. 
:LEOPOLDINO DE 0LIVEJ,IRA - Não. :;upoiado. 
iF'RAcNCISCO ·PEIXOTO - E' u1n angumeruto ·de dous gu[nes. 
lLEOPOLDINO DE OLIVEIRA - A op.posiçfuo, quando combate o .projecto· 

de 1'efmm1a, !PD'esta á Nação o maior uos ser<viços. 
0 •SR. FRANCISCO IPEIXO'l'O - 1E a maio1ria, não?! 
0 !Sh .• ÁDOLPHO BEJRGAMINI - NãJo•, porque es•tá J'ó>'la '!la •le i e de 'bo·das· 

as 1101'111!<1.& cons tituc ionaCJs. 
O ISR. FRANCISCo IPEixo•ro - E a minoria está préganclo a re•volução . 
O SR. AnoLPHo iJ3ERGAMINI: - Não se pôde fazer a reforma com a inter-· 

:ferencia do IPresidentlfl clJa RéiPUlhlka . 
O SR. LEOPOLDINO DE OLIVElffiA -O I]J'rüjeoto .encer~·a attentaJ<'Iio;, e violencilas . 

. á liberdacle dos cidiadãos, lá a.Juto.rllomia 'dlos Est3Jd'os, annuUa o IPode>· J'udi -· 
ciario - neslte'S' dJias o .UJltirno e un:ieo refugio do.s cidac1ãos brasileüros·. Tal é, 
com1o ·v . . Ex. swbe, ISr. IP·Deside!llte a consequencia d'a restricçii.ci cl>o "habeas-
corpus", .garantia contra os desmandos e violencias innon1·inaveis do Poder 
Executivo, am,paJI.'ado ,p·ela dbediencia sem 11mites do Parlamento Nacional. 

Quando, 1Sr. Piresidente, outras m edidas não hou~'8SSe no projecto que 
justid'ica·ssern a opposdçãJo da minoria, bastariam 3./S emendas sobre interven-
ção nos Estados e o "h~beas- corpus" .. , 

O ISR. Ano·LPHO BJ;;flGAMINI - Im,ponta rupenas o f·echameruto dos• tribun aes 
jlm·ante o sinto. 

'{) IS P .. LEOPOLDINO IIE OLIVEIRA - ... qUJe V. Ex saJbe, d'.oi 1é!'e:fend:ido pelo· 
seu mestre, o grande -Ruy B8Jr'bosa, .d<e inteira -conformida de com judst:i+\.'t!à·an -
cia do Supremo Tribm11al Federal. Si outras m eoàJidas oondemna v eis não 
houvesse justiJ'.icativas da nossa opposiçf"o, bastariam essas, para que o 
meu voto e .cios meus .noiJJ1'es co.m panlteiros fosse intcira,men:te clesJhvo•rave.J 
ao ·projecto ·de re.forma ·constitucional.. 

E, assi.m ag1i.ndo, estamos praticando acto de 'Patriotismo, n a. de.ftsa das 
lilbm·dades publicas e •do p!Wbrlimonio j.uridico que nos lega;ram os Consti-
I!Jpintes de n (M1tito betn; muito be?n.) 

O Sr. Azevedo Lima - (para encaminha.r a votação): - .Sr. Presidente, 
vae-se votar a terooi·ra das emendas ao art. 6° da Constituição, a,o f '<vmigera-
do artigo, a poder cl>o qual as aUito.ridar1'0.s executivas, n1os trdnila e poucos. 
a.nnos de r egime·n republicano, têm i·rutervindo na \ida aUJtonoimJa e n a inde-
pendenc:ia administrativa· das unidades da F ·ederação, para 1eva,· á pres·i-
dencia deJ.Jas os 'né[Jotas das siit.uações que se sue cedem, ou para r.l"s.pej.aJr" 

i !-J'':: i"f.I~B 
(*) Nã.o foi revisto ;e.J.o ora.JéLo!t'. 



da ·curui dD -Governador ou tle Presid•ente aquelles Q101u.'en s , ·bastante energi-. 
cos e r eca'lci1:!rantes ás ordens do centro, .que se não têm submettido ás ... 
i-njuncçõ·es do poder 'fedeJ.'&l, nem sllibiO!I'dinado ás Ot' dem,' ímpeJ:artivas que . 
13manam dos gran'd!es, dos jncontras:tav·eds chef•es do unico ,pa;l':ti<io - o Gover-
no ·ttue telm u:vocrudo a si, durante toda a existencia re,pul)Jicana, a •d€sco~·dem 

do {iaiz. 

E' .singular a P•reoccuvaçã.o que os novos ·constituintes event-uaes têen1 
tido ode in:tervi•r na •vi'<fu, polüica das uniidrudes fedm·at~vas1, estrilbrui'Vo,st nos 
termos •da f'Utura ·Constituição, por ·isso que 'fóra da a.Citual, a dlespeito del[a, 
sem embargo das •suas franquias, já ha muito vem, de feito, illller:vindc c 
Governo •era Unitão nos negocios · pecul.iares, á viida estadual. 

A mate·ri'a cl!e que tl-m:ta a emenda n. ·3, àlá mrurgem á indcbita intromisl-
são CLos .poderes .da Unilão na vida .e. na lincce.penldenz-ia J)O]iltica oe'tos !Estad-os, 
uana vez q·U'e •Pl'Ovado fique o ,gu.'fl,o de excessiva ins·o1va\bil!i.Qrucle d'es•ses Es-
tado ·, .para satisfaJZer ás necessidades de seus .empres\timos eXJternos .. .. 

o ,Sa. ADOLPHO :BEJRGAMINI AUás a r edacção 'cl'a em'end!a não exi1ge e-s - . 
sa pr·ova da inso•lvab'ilidade. 

o ISR. AZEiV.ElDO LIMA - ... á amo•r ltlização ele suas dividas; e ao servi.ço 
<ilie j.m·os . 

O ,SR. LI ~'<WOLPHO (f'EJSSóA - E.' un1 <:>nus 1~ara a Uniã:o, pOl' que a in•ter:ven-
·Ção será, sin1{}lesmente pao·a re·sttaurar a situação ,financeira do Estaclio. 

O SR. ADOioPHO BEnGAl\1INI - E' um perigo, e mats m.na ameaç121. rpa1·a 
os E 'stados•. 

10 1SR. AZElVEDO LIMA - ·Si nã:o eonsti1Juis.se isso como de facto CJOnstliit.ue 
uma ameaça temerosa á autonomia ·politica .e á indBpenclencia administra.tiva 
dos Estados - e nesse caso não .ctQll1'p•rehendo a indilfrfecenç:a, :ae-1n a im-
passdibt)i•c]ade dos <r'epresenrtant'es elos' IEs:taclo:s - se.ria 1J€1o menos, uma de-
mon'1tração in'elOl1qUiV1el 'dla m/'L tflé. da ihYJprocrisia do Go.verrno da U n ião. 

Que idoneidade moral• te·m o Gorverno I•'edeeal para exigir - elJ.e., que nã,o 
tem sa'bido cun1,p:ri'r com seus •dev<e;r€Js• ,p-aro oom os cre-d:ores: exh·angeiro:s, -
que auto;dclade' moral, r e pito, rtem o IPo cl:e.r Executivo F'ederal .pm'<"L :Lmmis-
.cuir-se na viocla .financeira .e economica, e, afinal, tamibem •Pol.itica das uni-
dades feclm;ativas, si mais insolvavel elo •que :qualquer. dos Esta·dos constitu-
tivo!S da União., é o p.rop"1o Go•VBrno Fede1ml J•evado a essa s ituaçàJo d & de.s-
calabro JJinaneeiro velhs IIOucwras, •pel<os ··dieSJvar1os e ·pe.l'Os acto.s ·de arrojo 
a~dministrativo, ,praJticadio:s succes.s:i•vameru~e, <atrav1é!S de ·quasi trinta e cinco 
annos ele viela ''eJ1UJb!ican!l., pelols geand!es so(bas ·e cacilques :fe cleraesr?.! 

!São ·elles, cuja in:t11uencia moral ·sobre a vhcla ·poli.tlica CLos Estados dos 
peq.uBnos ·Estados .sateHirtes da. União, o:s qUJe po<c'Le>m e deVBm de facto as-
sumtr a. inrtei·ra :resP~:msabiUclatle ela rp.rofuncla .e quasi iinSJa.nav:eJ. deso•nga-
nizaçã,o ·que saJteou. o paiz, de norte a sul, desde o Al1J.-:l:Zonil!s fnllido até o 
R~o Grancl.e, cuja evo!lu<:ão0 parotu em ccm:s·~q·uen.cia das, t~reoc ~upações 
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fa,celosas de SE;U che:J'e. Toda a va!'>ta ár·ea ão Brvsil rtem ~o.r:frido a acção 
· permanente .e a in1'luencia llunesta elos Chefes de Es1taJdo ela H.E:publica. 

QuBnl sa.be q ue se nã-o ·diá unl P'l.SS·o, que se não contrahe o menor dos 
empr.e.sltinlJOS, que se nflo •J)l~tica o mais ins'ig'ni'fieante dos aotos. que ·rnzem 
exclusivamente com a vida in.ti'rna do •Esta<1o sem que seja Q.e modo ;p.révio 
e reSJPeito>So, quasi s~e>rvil, consu1tado o ·pensamento ,c]o primei~·o mag·istrado 
da Nação? 

0 ISR. LINDOLPHO PEJSSÔA -!Posso a;f;fiTmar a. V. Ex. qu.e, si ÍSíS'O se diá 
·e.rn a1guns Estadios, não é .o ,que acontece em todos. 

O SR. HEJNRIQUE DoDSWORTH ~ A vontade do !Presidente da Repuhlica 
,é se·m.m·e soberana. 

D SR. AZEVillO ·Lr:VIA - Admirtto que haja excepçõ·es, nin!guem as ne;ga. 
O SR. ADOLP.HO BERGAMINI - Justamenrt:.e a.s exc·epçõe.s .confirm:Ún a regra .. 

.D SR. AZEVEDO LlMA - Ainda rugora, o p1reclaro iF'resWente (fo Estado de 
. ~".JaJgôas, ;que exerceu aqui -dle maneira brilhante o cn:r.go de 1 o :Sec.t·Gtario . . . 

O ·SR. ADOLPHO BERGAMINI .- O briltha.nte e~ir'ito de Costa Reg·o. 
10 .SR. AZEVEDO LIMA ·_ ... o jornal~sta consrnnma.(J:o, o caJ·acter ind.~epen

·. d~nte, como o do Sr. Ciosta [Rego (apo·iados) 1teve ~suprema ia!u.dacia de acon-
. sel'har aos seu:.s con'eligiona:rios =sta Ga.s•a ,que recebe&sem com resig·naqão 
: a excommun'hão m a ior com que os irá t,ulminar o Prestdenllle da ne.P·t]b!ica. 

0 ISR. ADOLPHü BElRGAMINI - Dá'·J!hes plena lib<e.t'd;ade de a.cç;ão. 
O SP.. AzmvEDO LIMA - O IStr. C'osta Rego preferio as11ilnli ·pdlarizar na 

. sua pes.sôa os od'ios, os· d~spet'bos e os Q'ancores .que bem sabemos siio incon-
tildos, quando partem da pessoa do ISr. Arthur P.>ern ardes, a deixar que 
transibtssem impunemente pela (,'amara, sob a ~·es.po.J1!Saib~Jidade de sl"us 
denod'a:d•os e sincffi'lOs col-reliJg•ionarios, as !Pro<Vldencias que aitentta.m contra 
as liiberdades. d·e todo ,gene:ro quer as políticas d:o.a Estados •quer as indivi-duaes 
dos ctc:adãos. 

O SR., I·IEJNRIQUE iDonswORT·H - A mentalá-d:ade é ta}, no momenilo·, em 
re:ia.Qão aos aconteci<rnentos'· poriticos, que foi c-onsiderada •como ver•cl!aoei ra, a 
nom.eação .elos rei>r"esentantes d o ®sltado d:o Paraná para o Convenção Na,cio· 
na!, ap.eza;r do aJbS,UTclO que encerrava :tal j.dféa. 

0 SR. AZEVEDO ;LIMA - éE' 1:J<mn aJPQ'O'J)lO'S•itaJdo o a;parte do nobre compa-
nheiro •de ·'bancada. Nesta 1Reput>Hca de albsun'los e paradoxos, nada ha mais 
que proporcione pasmo aos homens. Annunciou-s·e que ·Para. prehen•chl,.;n<mto 
das exÍlg-enciaJs, al~ás muito rrljCS.qu.illlhas que fQí.."'ffi\UJ1ou o Sr . Meno Vianna, 
seriam tndicados, nilJo 'delegados >estwdm.aes á IConvenç·ão Nacional - á, ~p

PaJrDitosa e deslustrada :Co111venção Naci·on<a.J - m 2.S rep.rese nta.rules de cara-
cter •genudnarnent~ munic:i:pa.l ... 

O ISH. LEOPOLDINo DI;J ÜLIVBIR.A - O delegado mineiro apres'entou-se como 
rePl'esentante •d!o .pensan.n1ento •do ·.s~·. MeHo Vianna, e, neste caTaoter, ·d.ial' 

. cursou. 
O :SR. ADOLPHU BERGAMINI ~ Onde :ficaram as •rrrunlcipa.1íd<a.des• ? 
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'O .SR. LEJ0POLDINO DEl •OLIVEIRA - F -icaram em M~nas. 
O SR. ~'l. zmTETDo LIMA: - .Annunciou-se .que o PreS1dente do Estado do 

I'ara.ná havia ehamac1o a si as fu:J;~CÇÕes Inunicipae.s -exe.pedindo urrn . decreto 
·«m virtude do .qu,a'l seriam constitu:ido,s deiJ.e,gados m·u.ni.cipaes os seus amigos 
-de ilTHJ.i,s intim;idade e, talvez, seus '!,}arentes . 

O SR. AnoLPHO BEJRGAMINI: - Ta lvez este fo sse o mRis- sincero, J?Dr(J:U-~ 

.iJs oul r os fizeratn a 1nes1na -c ousa, lanÇa ndo anão •de outros processos. 
O .SR. AzilllEIDo LIMA: - Le'V<ámos a estranha r esolução do Presrclente 

parana<onse ú conta de ex•centriciclade desculpavel . Os nossos amigos que 
·<:xercerr. })Oliotica no Dis-tri·cto Federal, onde a:s -com11ções especiaes de vi•da 
;partidu.ria ainda nã,o .creat·am esse ambiente, onde se afoga a incle!)endencia 
individual, ficarrum t-ransidos de •pas-mo quando na phy.sionomia elos rpoli-
·tieos ver!fic<1,ram - esta ·é que é ·a verdade - que na sua physionon1h. 
não se aesenhava o indicio, a mascara ela su1•preza ou elo espanto. E' qua 
-todos achavam essa a c ousa · mais normal nesta •Republ1ca, neste nosso 
Carna v.::;.l :poH ti co . 

O SR. LrNDOLPJ:IO PESSOA: O que •é ver dade é que o J'resiclente d,o 
meu E·stado tinha lembrado u.ma fórmula muHo mais· ·clemocratica, qual 
.a 'le . não :t'i,gurarem na Convenção os· congrfi)·ssistas, juizes ·do IJ'leito. 

O ~R. Azmvmoo I,rMA: - Por outro lado, Sr. iPresidente, é srubido <;~ue 

-:;r; governadores e presider:l!Í<jls dos ;de,-n~ts Estruclos, mediante autorização 
-do Sr .. Ar.tll-ur Berna.rcles, ,expe·cliran1, a todos os correligionarios, telegra:rn-
\1la;S .no .sentido ele se supmetterem ás irlj-uncções elo Cattete, que faz ques-
tão fechruda de que no :qodigo Funclrumental elo •paiz se consubstancie uma 
f'J Dmma de nada 1nenos ele tres c1isposições ao .n1esmo art. 6° - o mal a m a-
nhado art. -6°, que t ep1 servi-elo de a;brigo e va;lhacouto a todas as v io-
·lencias e a todo-s os desmando· do -poder central .... 

O ·0n. -"JJOLPHO BEJRGAMINI: - Muito bem! · 
O SR. AZEJVElDO LIMA: - .. .. o que, to<lavia, não têm des-pertado :na pa-

,triotic8. attenção Cios r epresentantes dos :mstac1os a preoc.cm:pação de to1her, 
·cercear e ~Bstring'ir o v·ocle ar.b'itra.rio e invasor do gov-erno {h União : ao 
c.:>ntra,-.:io, o que vemos agora, é que se desej-a -constitucionalizar a vio-
kncta, com o .sHencio, •com a indi.!f-fere ü ça, com a ·incuria, com a negl1gen-· 
"ia ela Camara. 

Ü SR. LEoPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Com O apoio ela maioria. 
O SH. AZElVEDO LIMA: - Hlsta, ma.is tar'de, so<ffrerá as ümes:tas conse--

·-fJl.<.e-ncias de seu -pouco cruso! (M1~ito be-m ; 1n1~ito bem) . 

·o Sr. W encesláo Escobar C') ( para encaminha?' c~ votação) : - Sr. P~·e· 

sidente, as tres :primeiras emendas elo vrojecto de r-eforma consUtucional 
versrum sobre a intervenção nos Estados. Por isso, vou iniciar o encami-

Não foi revisto pelo ora!clor-. 
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nhrunento ela. vot.a..ç.ão da t e1·cei ra e1nenda, c.on1.eçando .por i'nte.grar o· ra:-
<:: i()clnio ciue, pela pressão dos 15 minuoos, não me foi permlttido conclullr 
ao ternvo enl que en oon1 inha;va a. segunda e1nencla, apezar de já votada pe la 
C:.mara. Qua.ndo tive a honra de roncper a ·discussão do pro]ecto d e re~ 

forma constitucional, no discurso ciue •pronunciei, a preciando, em g loiJo·, 
essa re.forn1a . .. 

O SR. LooPoUD!INo um OLIVJill J:A : - Discurso bl'ilhantissirno, aliás. 
O Sn. WmNCJ,sw\.o EscoBAH: - .. . ;fi;:; no tar que o dispositivo du n. :~ 

do art . G" ela Con stituição e.nl ma·i<> livre, era m <ti s liberal elo que o con-
stante ela emm~da apn;sentada pela honra.cla CommJssão dos ~1. 

Em n•oss::L ultüna sessão tive a fortuna ele ver confirmada essa n1in.ha 
opinião por um dos mais abal izados e •preclaros collegas, o erudito cathe·-
dnltico da cadeira de Dire·ito Cüns.tituci-omd d~~ Ii'aculc1aüe ele l-'orto Alegre. 
o nosso i'llus trc collega, Dr. Plinio Casado . 

Effcciivarr.ente, havendo profundo a balo na ordem social, ou, m el>hor, 
u;rm r svolu çfLO em qualquer Estado, o Governo ela U nião, .pfJlo clispositivC> 
da. emE'ncla, f iC<'l. o:bri.gado a interv ir no Estado, •mas tambe•m com a obrig<c-
·~ i'i. o d8 su stentar o Governo constituicl o, o Govern{) elo Estado . 

Ora, os poV'os não se rebeHam contra os Governos sin ã.o por nwtivo &e 
alta relevancia, quando a ttentan1 contra os seus direitos, as garantias ele 
s to as Ji:1er cla>Cles , praticando illegaUcla cles e., muitas vezes, a.ctos c1eshonestos, 
quando em summa. se mostram inca,pazes ela a lta Tnissão elo cargo. 

() Governo da União, i.ntervi·nGo ainc1a a ssim pa ra suste·ntar esse g •-" 
v~r.no. põe-se, ;rna.nifestamente, e:m. clesaccôrclo com os prin.ci•p ios 'da .Tu<i-
i;tt, do Direito e ela Razão que , m uitas ' "ezes estão com a rmpu.].ação r eb<;·· 
!n.(i,, Hl' pois, um contn1.sen so o clisvositivo desta emenda ·rnantlando Sue~ .. 

tentar , a todo o tran ~:e, o gover.no local. 
O Governo l<'ederal deve intervir , não 'ha duvida, .ficm1clo, vorént, cotr• 

u direito de apreciar si o Governo esta.cloal foi o C.C"lu santc dessa commoçií.u 
profunda no E s•taclo, ou s i fora:m os ·povos rebelados, e, ele aceordo com a 
JU&tiça si se r econhecer que f oi o .governo local, m:>.nclar pr-o ceder a nova 
e1eiçào e e·nt~·egar a at'hninistração :1.0!:> cida.clã.os que aJc:angar&'ll1 1na ior l!"H-

E1 ero L1e su ffragios nas urn as . 
Pela emenda n. ·3, não póc\.e J'azer isso . Por essa cir cums tancia, sus-

tentei, no di scur.so a que :ifL a llucli , que o dis posit ivo elo n. 3 elo art. G' 
da Con><tituição v igente é milito mais liberal do que a emenda. pt·o•posüt 
p,o]a. honrada ·Commissão dos 21, visto co.mo, d ada a hy pothese de ser o 
Go.-env• causantc de uma revoltvão no Estado, em consequencia de smt. 
má gestão, o Poder Fede ral intervindo fi ca com ltberclaJde de acção· para. 
rr,an<lar pt·oce dcr a nova eleição, e entregar o G overno aos cldaclãos que 
a !r-a nc:aren1 m a ior numero ·de .suffra.gios nas urnas. 

Não estranho ·que tenha sido est e o es1pirito ,:ta em enda , pr,que, como• 
.mais .je uma vez j á éUss€ , o que anima, o que vivifica e~ta re.forma é o. 
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P<'nsaxl1f;nto de ·prepotencia, •do absolutis.nw, de tornar n1ais ;['orte a a uto-
ridade do Chefe do Exemltivo. Ddgo de alma a'Jerta que náo desejaria, que 
e~te projecto de reforma constitucionUil 1'osse stl'))mettido ao juizo ele Í1m.'t 
Corrrmissào de homens competen.tes, rubaliZ<'Ldos em sçiencia social e direito 
constitu.cional, mas ·cormnissão composta ele estrangeiros, compl<etament8 
divorcir.dos <1os inreresses .p.oliticos do paiz. Si fosse, entretanto, sübmettido 
[ · o j'lli?.o de Commissão nestas condições, ·f aria uma triste icleia da cwpa-
.ci<Jac1ç dos legisla dores brasileiros e ainda mais triste da honrada Comntl" · 
<;ão encarregada d<O apresenta r o projecto de refo1·ma constitu<'ionai. 

V,m a.g·ora. entrar, prupr.iamente, na rn:üerla - - encaminha.ITJBnto da 
'otaçfto ela terceira em .enda. 

Essa emenda diz respeito a o n. 4 do ar t, 6° da Oonstitl,ição. 
1:: . 4 diz: 

EssB 

"Para. a~Begura.r a execução , das ltcis t sentenças federa.es·." 
A· ~menda o substitue por estes· di·zeres : 

"Para assegurar a execução das leis e sentenças lfederaes e 
.pane reorganizar financeira:mente o Esta do ·cuja inca,picidade para 
R Vida U'LÜODO!Ua S<l demonstrar pela CeSsação de pagamento de SUa 
·cliVi{la fundada por 1nais de dous -annos." 

A sirnl}les leitura · da e.menda mostra quanto •é p<!sada essit r ed(LCçio.o .... 
0 Sn. BAPTISTA L UZARDO: - E' verdade: é c:humbante. 
O SR. IVEKCBSLAO EsCOBAR: - .. . por conter <palavras superfluas e at~ 

orações para exprimir uma id€a tão simples. Tudo que eHa diz , poder-se-hia 
dizer e.s·sim: 

"Para assegurar a ·execução da.s leis e seÍ<tençU!S f.ederaes e n:: 
organãzar os Estados em situação do i.nsolvencla ·por mais <'le clous · 
a.nnos". 

C<:t~n isso s e diria tudo, 1JDrque r.ão sei qua l outra razão se •Possa attri-
buir a nn1. ÉstaJdo, que se encontra em situaçã.o de insolvencia, sinão a da 
·•:o~ounp-otencta de seus administradores, salvo o caso de força nH:tior, extra·· 
orcl:tn,,,.;a. Era, portanto, escusado esse longo ·discurso. 

Ü U 1TO facto: a eln·enda m anda o Gove rno da União intervir ' unica1llelltc 
quando o E stado se tornar insolvavel pela cessaçfLO de .pagan1ento da di'vic1a 
fwnda.cla . Mas 110r que só se ha de re.fel·ir ·á cessação de ·pag:amento de di .. 
vida funclad<t e n ão á do .pa:gamento da divida ·fluctuante? I gnom a r azão . 

A civida fluctuante tambem ,pó el e ser excessivamente elevada ; ent1·e .. 
ta-nto, pela emenda, a U ndão não poderá intervir neste caso. 

0 SR. LEOPOLDINO DEl ÜLIVEU!.A : - Insolvente é a União . Como, pois, 
(per intervir n a vida dos E st a dos ? 

O Sn. \VklN OESL,\o F-sconAJ1 : - .Acredito que o pens..'Lmento dos autores 
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da em·_·)~da tenha s!do motivado por ver em 11a divida fundada externa m aior 
iiesmoi'.:tlização par:-t o Governo da União . Mas fPÓde não 'haver divida fun-
<l:tda externa, e só interna . 

O Governo Pederal podendo no -caso de cessação du pwgamento da di-
vida f-'.mdada intervir, n ã o sei porque, e ntão, n ão intervir tambem quando 
haja C<'Ssação d e .pagamento da divida flu-ctuante . 

P e!a C onferencia de r .laya, em 1907, o Br <tsil , por seus r epr esentantes ... 
O . SR. ALBERICO DE MortAElS : - V. Ex. faz muito bem em lembrar o il'a<?to. 
O SR. WENCEJSLAo EscoBAR - . . . sustentou a doutrina de que os E sta-

dos es'tr·angeiros podem intervil· no Governo das nações que lhe forem deve-
doras , afim de conseguirem o pagamento . de seus creditas. 

Os E stados U nidos sustentaram doutrina dive r sa . Pôde ser que a dou-
trina sustentada pela grande nação americana n ão seja a mais justa, mal! 
foi mais ·habil. 

Ora, desde 1que o Governo do Brasil, n aquella C onferen cia, sustentou 
a doutrina de que os Estados estr a n geiros podem intm-v:ir para se fazer 
pagar, manifestou solidariedade com as divida s externas contrahidas pelos 
Estados. 

O Brasil, portaJ>to, está n a obrigaçfco c1e tomar qualquer providen cia a 
respeito, afim de q ue, (JUando uma das unidades da P ederação faltar ao 
pagamento de seu debito aos I]Jrestamistas, possa o Gover-no da União inter-
vir pa r a que não seja aHectado nem o credito n aciona l nem a propria thonra 
elo paiz. 

·Entendo, pot·ém, que essa f ót·ma a daptada pela emenda, para .que a 
União intervenha em caso de insolvencia dos Estados, n ã o . é a melhor. O 
Governo da Unii?,o devia adopta 1• o principio de n enhum Estado poder con-
trahir divida externa sem o consentimento do Governo P ederal . . . 

O SR. RoDRIGUES MACHADO : - A-poiado . V . Ex. tem t oda a razão n esse 
ponto . 

0 SR . WEJNCESLAO ESCOBAR: OU, mel'hor, do Cglólgresso, 'POrque 
desde que ficasse affecto esse cons-entimento ao .ch efe do Poder Executivo, 
mais ]Jerigo correria a autonomia dos Estados; ao passo que. ficando affe-
cto ao Congresso esse consentimento para contrabir <livida externa , esile. 
perig-o será m enor, haveria mais -g-arantia 1á, autonomia dos •Estados . (M'~l-i:to 

'bem,· 1n~tUo 'b em) . 

O Sr. Rodrigues Machado (1Ja1·a encamin.hat· a votação-) : - Sr. Presi-
dente, da mesma fôrma que da ultima vez, venho defender a em enda n. 3, 
wpr esenta ndo um exemplo typico qu e se enquadra n essa disposição . 

J -á desta t ribuna examinei longamente a s ituaçã.o financeira do M:at·a-
n'hã o, demonstrando, -com ela dos irretor quiveis, -que o .Sr. Dr . Godofredo 
Vianna encontrou o Estado devendo 12 mil -contos, e actualmente está 
devendo 36 mil contos . Isso apenas no espaço de dou s exer-ci cios, nos oquaes 
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o .Sr. Godofredo Vianna arrecadou mais seis mil contos elo que a receita 
orçada. Quer dizer ·que o.s dinh-eiros publicas no Maranhão têm sido esban~ 
jados larga1nente. 

0 SR. DOMINGOS BARBOSA : - V . ;Ex . occulta OS melhoramentos ((UB 

elle f·ez . 
O SR RoDRIGUES MACHADO: - :Jiá mostrei o que elle f ez · e demonstre( tam-

bem ·que, com o excesso de renda que elle obteve, poderia t er feito fados 
esses s erviços, sem crear as dividas q·ue tanto onera m o m.e u -Estado . 

0 SR . LEOPOLDINO DE O~IVEl!RA : - 0 Estado do Maran hão é a ctual,J,nente 
insolvavel? 

0 SR . RODRIG'U ES MACHADO: - E' quasi compl-eta a in.s oÀvencia . 
O SR. LEOPOLDINO DEl 0LIVEIIRÁ : - Por .que? 
•O SR . ·RoDRIGUES IMAcrÚDo: - Po1•que não sãtisfaz os seus compromifi .. 

sos, estando, por exemplo, atrazaclo o paga.mento dos vencimentos do fUil é.-
cionalismo em um anno, 1Jen1 .como os ju1·os das a polices i.nternas e1n ciuco. 
e seis semestres, apesar, r e-pito, de ter arrecadado m ais seis -1nil co11t03 
sobre a r eceita orçada. 

0 SR. LEOPOIJDINO DE 0LIVEIHA : - E onde O Presidente paz esse dinheiro? · 
O SR. RoDRIGUEs •MACHADO - ·Essa é a questão. V. Ex. pergunte ~ws · 

meus coHegas, amigos do ·8r . Godofredo Vianna. 
O ISR. L EIOPOLJJINO nm OLIVEIP~~: - }IJntão n ão ha necessidade de inter-

'Vençiio. Basta que V. Ex . torne eifectiva a responsabilidade do Presidente· 
do Estado. 

O SR . •RoDRIGUES MACHADo : - 'J'enho procurado fazel- o, mostrando q 1,18· 
a situação do Maranhão é d·e crimes, prevaricações e abusos. 

O meu ponto de vista f este: si houvesse, na Constituição um disposi-
tivo semelha nte a o da emenda, o President e actuâl, Sl'. Godofredo Vianna, 
·não teria commetido esses crimes, r eceiando a intervenção. 

0 :SR . LEOPOLDINO DE 'ÜLIVEIP~.-: - Não ha um.a ilei no E s tado que tO!:rJP 
responsavel pelos seus crimes o Presidente? 

0 S R. RODRIGUES MACHADO: - Ha. Mas V. Ex. sabe que a responsabi-
'Jida de é diffi cil de se apurar, e, sobretu do, de tornar effectiva. 

0 SR. LEOPOL'[)!NO DE ÜLI\'EIRA: -:Mas V. Ex. entende '(lU\') O Govemo 
federa l , que faz a politica dos gover naelores no regimen presidencial, e ctue 
apoia o Governo do ·Estado, vae tornar effectiva essa intervenção no 
Estado ? 

O SR. RoDRIGUES !Th1ACHADo ·: - Naturalmente. Eu faço o melhor con ceito 
.do Governo federal. 

O .SR . LEoPor..DINo DE OuvliliRA : - Estou n1.e refe rindo ao Gove rno actual. 
0 '.SR. ·DoMINGOS BARBOSA (dirr•ig-incl0"86 CLO O'l'aclo1') : - Qua] O conc.;lto 

que V. Ex. faz do actual Presidente da Republica ? 
O SR. RoDRIGUES J'\1ACHADO : - Faço o m elhor conceito . 
O SR. DoMINGos BARBoSA: - Pois o Presidente da Republica faz o me .. 

·thor conceito elo Sr. Godofredo Vianna ! 
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o S.n. Roomc:u11s :i\L~CHADO : - Apenas, o actua.l Presidente da R e pu-
}Jlica não póde inte1·vir, poDcfu-e não te1n Ineios para. isso. E ~si os tivesse , 
estou certo que já teria feito essa intervenção no -Maranhão. 

0 S.n. D01\1INGOS B ARBOSA: - Isso é desejo de V. Ex. 
o Sn. OscAn SoAHEJS: - Mas ·quando a reforma da Constituição fOr 

Jev.a.c1a a effeito, já o S1·. Godofredo Vianna não se1·á mais iPr.esidente ~lo 

Maranhão. 
O Sn. LEJoPOLDINo DE OWVJ!JIRA: - De facto, a solução que V. Ex. pco· 

cura para o caso do Maranhfto não é esta - de votar ag·ora pela emenda. 
O SR . RoomauEs l\1ACHADO: - Estou mostrando um exem;plo typicó, •~rn 

favor ela emenda . Si ella existisse, a intervenção já se teria dado, e u m eu 
Estado estaria em melhores condições. Tenho aqui trazioo, ao conheei-
mento da Camara e c1o paiz, dados ·que até ho-je não foram refutados. O 
l\1aranhão, por exemplo, arrecadou, em dous annos, seis mil e tantos con-
tos. a lém do orçado. Pois :bem: o funccionalismo está atrazado em mai~ 
de um anno ele v encimentos, e o juro das apolíces não é pago ha cinco ou 
seis semestres . 6i, pois, existisse, esse dispositivo, na Constituiç:ão já se 
t .eria intervindo, e a situação seria outra. 

O Sn. LEOPOLI>INo DE OLIVEIRA: - Resta 3aber onde foi o dinheiro arre-
onda do: si foi empregado em causas ut<eis, muito bem. Melhor que o SL·. 
:Mello Vianna que alm·delL salclos orçamenta.rios, que<!·estão presos nas suas 
caixas, em vez de a pplical-os em -causas uteis, conw, por exem:plo, estl·a-
das de f.en·o. 

0 Sn. RODHIGUES JlilACHADO: -:- NO Maranhão o Sr, Qoclofreclo Vianna nà<> 
fez mn n1.etro de estrada de ferro e de rodagem, n em ·construiu uma escol<t, 
e sernpre contrahinclo emprestimos. 

O Sn . DoMINGos BARBOSA: -V. E ·x. aponta o que elle não fez e esconrlr, 
o qu<e elle fez. 

o SR . Ronmaul!ls Cl\'fAOHADO: - Fez o que? 
o SR. Do~1rNaos BAiillOSA : - Bondes electricos, luz,. esgotos, cana!i%a<,]ií.O 

de agua, ete . 
O 'SR . 11onnrauEs MACHADO: - Tudo isso já citei e examinei, mas com 

o proclucto do. emnrestimo. 
O Sn. DoMINao. BAPJJOS!\: Emprestimo o melhor que o Estado podia 

contrahir .. . 
. O SR. RoDRIGUEs i'I[ACHADO : -- l!Jrnpresthno externo de um 1ni!hão ·e mdü 

ele dollars, typ.o 81.,15 , juros 8 o/o, amortizavel em 20, do qual menos de metade 
foi empr·egado nas obras, e interno ele dous mil e quinh<entos contos, typo 
de 70, j1.u·os de 10. 0 1°, e amortizaçào em 20 annos. Quer dizer, o .Estado rece-
beu, apenas, mH seisoentos e vinte cinco contos e o resto ficou com os 
prestamistas. E j á mostrei aqui com dados das propr·ias mensagens que com 
a receita ordinaria ella poderia t er feito tudo isso. 

O Src DoMINGOS BAHBOSA: - Com essa eng·enharia de bocca, é mu ito 
facil. 
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O Sr:. RooRIGUNS ·MAcHADo: - De bocca: não; mostrei com dados da 
aJrcpria mensagem, e V, Ex. refuta, apenas, en1 apartes . 

0 SR. Do:UINGOS BARBOSA: - Respondi em discurso. 
0 SR. RODRIG1JES MACHADO: Começou com um discurso, apenas, e e:t 

Já fiz mais de quinze. 
O SR. DoMINGOS BArmosA: - V. Ex. poderia ter feito até rnil, poi :> , 

11Üo "faz outra. co usa senfto t·eedita r o .que j á disse, ipsis ver bis, i7JSis l-itte-
1·is c~ a.té i.psis virgulis. (Riso.) 

0 SR. RoDRIG1JBS MACHADO: E ' justamente o que V. Ex. t em feito : 
sú não apoiado e mais nada . 

n SR. LEOPOLDINo DE OLi\· ~JmA: - Eu admiro a pa ciencia com que Y . Ex. 
defe nde a sua politica; m a s sú ten•ho a lamentar que mantenha tantas illl1· 
-sões a r csp.eitu do Sr. Arthm· Bernardes que é amigo do .Sr. Godofrecto 
Vianna. 

ü SI:. RoDRIGUES !1\IIACH.\Do : - V . Ex . t em o seu ponto de Yis ta e eu 
i enhq o meu. Não sei qual dos dous tet·á mzão . 

O certo é que o lVIaranhão está com o seu funccionalismo p ublico atra-
.zaclo ha mais de um anno, nos seus vencim·entos; juros ele apolices POi' 
pagar, ha Cinco ou seis sen1estres, e não se sabe onde foi o dinheiro an,-, · 
c adado. Ahi ·é que está a difficuldade . 

Os ;;lustres r epresenta n t es do St·. Godofredo Vianna, :t-esta Ca ·a .. . 
O Sr:. Do?vnNGos BAnoosA : - .R e presentantes do :i\1aranhão. 
O Src RoDRIGUES lVI~cnAno : -- calarn-se e não dizem onde foi o 

dinheiro . Sumiu-se, gastou-se mystedosamente, e v-v. EEx . não explicam 
o paradeiro. O certo é ·que n a minha terra se diz que os americanos cles;co-
oriram uma caixa mag·ica que collocaram no T.hesouro . Todo o din'heiro que 
en t r a cahe naquella caixa, mas desapparece, não se sabe onde vae, pov.=~.ue 

a caixa não tem fundo. E' esse o grande b en eficio que os an1ericanos pres-
taram ao Maranhão; a tal caixa, sem fundo, de prestidigita.ção, por -tu e não 
deixa o menor traço de dinheiro ·que entra . O Sr. Godofredo Vianna fali 
uma lei eleitoral ?nagnifica., uma verdadeira "guitarra " , que ao menos, n ão 
f uncciona á. vista dos incautos, a elo Sr. Godofrec1o Vianna, ftm cciona n 
escuro (?··iso). Faz tudo a través dos seus oculos escm·os. 

O Bn. DoMINGOS BARBOSA: - J'ã estava tardando com os oculos escuros . . . 
O SR. RoDRIGUES MACHADO: O q ue me trouxe, pois , á tribuna, Sr. 

Presidente, para falar a favot· da e1nenda, foi isto: que si existisse essa 
disposição na •Constituiçã o, outra seria a situação no Maranhão, :porque o 
Presidente andaria com mais cautela . 

0 SR. LEOPOLDINO DE QLIVEir:A: - Ve.ia V . Ex . : porque o ·Sr . Godofredo 
'Vianna não em pregou bem o c1in h eiro, na opinião ele V . Ex., V. Ex. vota 
,a favor da emenda! 

O .sn. Roomcu ES MACHADo: - Sim, porque a situação seria outra. Si 
-a intervenç~o se des e hoje no Estado, neste mom"Cnto ainda S..:l poderia 
,~;alvar a s ituação financeira . ,Daq ui a dous annos não será possível mais. 
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0 iSR , LEOPOLDI~W DE •OLIVEIRA: Mas no Maranhão não ha homen& 
ca;pazes de adminl:hra:r' bem o 119sta,CÍo'r iSl não h a , e ntão é. muito razoavel 
a intervenção, mas, · si 1m, é o caso de se promover a responsabilidade do 
criminoso; tirar esse hommn e bota r outro . 

O •Sa . RoDRIGUES J'.'LI.CHADO: - Isso não é motivo para <J_Ue eu não dê 
m•eu voto favoravel á emenda, so1JretuClo, si consrclel'armos o veliJ:i.o brocarclo 
- ·q;uem não eleve não teri1e. O Estado que a nda bem, que ap.pJ.ica lbem os seus 
dinheiros, esse n ada deve recem·. 

O Sa . DoMINGos BARBOSA: - Por isso ntesmo, nós ela bancada, v otamu, 
a .. favor da emenda: porque não nos arrecemnos clella. 

0 SR. RODRIGUES MACHADO: - 0 Maranhão actual, porém, está nella:. 
incurso. Emfim, é esta a situaçãõ do ·Estado, e quando eu fallo assim nestas 
co u sas e trago dados, V,V . EiEx. se limitam a contestar com "não apoiados", 
mas sem contral)Õr fac~os . 

'São as m ensagen s e c1aclos officTaes as unicas fontes de que tenho 
f~nçaclo mão pa:ra expôr ao íJ.)aiz, na sua nudez completa, a administração 
elo •Sr. Goclofreclo Vianna, que elle p;·ocura trazer ás escut·as .. Voto pel§l 
lém'encTa que, se existisse, já teria livrado o J'.!I:aranhão do seu "maior" 
dela piclaclor . (Mnttó bem>· ?mt-ito be1n . ) 

O' Sr. Joà.quim de Salles (JJCLTa enca-1ninha1· a votação ) faz diversas con-
sider ações so iJre a emenda. 

O Sr. Molitêiro de Souza (paTa- encaminhar a votação): - Sr. Presi-· 
dente, no momento eni que se di.scutia a lJroposta ela reforma, na Commfssão 
dós Vinte e Un1, declarei votm"ia contra esta emenda n. 8, tendo assignaclo• 
"ven cido" , neste ,ponto, o parecer da mesma Con'J.missão. 

De facto, .Sr. Presiclente, a;cho essà emenda não seria ele aconselhar, mo· 
dificàndo. um artigo da Constituição vigente que sutisfaz as necessidades ela 
FecleraÇã o dentro dos seus dispositivos, sendo bem app.U•cados. 

iE!la visa> im.peclir que os Governos estacloaes se desmandem no manejo· 
d'os dinheiros •publicos; entretanto, não só não atti.ng-irá ' esse objectiv6, como 
trará na sua pratica iltconvenieÍltes, podendo mesmo se tornar perigosa. 

O QJroprio pm'ecer do · itlustre Relator da Cómmissão dos Vinte e Um de 
eerto inoclo deixa entrever, i:J.as suas 1inl1as geraes, que essa' emenda serÍil; 
coi:fJ..pleta.m ente inocua pai-a o fim que· pretencl·e at-tingir. · 

Diz S . Ex. j ustificàndo essa emeúcla: 
"Propõe a emenda n. 3 que se capitule entre as ma terias comprehencli-

d.as ·pelo art. 6° a insolvencia que impossibilite â.. vida aU:tóniin1ica do Estado• .. 
Não é, como parece a muitos, questão nova. 

O art. 5" ela Constituição, determinando que: 
"Incumbe a câcla Estado prover, a expensas QJroprias, as necessidad-es· 

de seu Governo e a<1.n1ini'straçãio". 
estatue que o !E'staclo que não QJUde1~ 1·ea.1lzar e ssw C@ndiç.ão viola regra: 
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fundamental ;p~xa a sua existencia . Ora,' o Estado que, .p-ela insolvencia, re~ 
vela incapacidade para a vida autonoma, evrdentemente, contava com a dis-
pOsição do referido art. ,5o. Logo, sujei tal-o ao o nus da interv'enção não é 
collocal-o em situação dif'fere'nte ·daq.ueHa ein que agóra se encontra. 

Como, por<ém, caracteriza.r essa insolvencia de modo a evitar interpreta-
-ções allusivas? Parece aos autores da pro.posta que a cessação do pagamento 
da divida fundada, por mais· de dous annos, caracteriza, p1·ecizamente, a in-
solvencia do Es<k'1do". 

·Até aqui a a rgumentação é pe1·feitamente aceitavel. 
"Que melhor attesta,do da incapacidade temporaria do Estado para a 

v ida autonoma do que a cessação do pagamento de sua divida fundaCla du-
rante esse periodo? !Certo é que, ·para fugir á hypobhese, o Estado recorre-
rá a todos os meios e, quasi sen1!pre, teJ:á possibilidade de e'Conomias a 
fazer, adiamentos a conseguu· afim de ·reservar os seus recursos exclusiva-
mente 1Jara tal pagaJnento". 

Assim., essa ;u·gunlentação final destróe completanlente as razões nas. 
qt~aes se ·baseava a medida proposta. 

Evidentemente, se 6 Estado quizer fugir á sancção ilnposta .por esse ar-
tigo em dadó momento, deixará ·de pagar ao seu funccio.nalismo publico, não 
satisfará os ·compromissos mais urgentes da _administração, de modo a pocler 
pelo n1enos uma vez, clen tro do prazo de clous annos, pagar un1 "couvon" 
de sua divida 'e1>:terna ou fundada e, nina vez felto esse pagmnento, estará 
fóra inteinunente da sancção · de-sse artigo. 

Parece-me :por consequen'Cia, que o pro.prio parecer demonstra que é 
inocua a em.enda . 

Nestas conc1içõés, se, como se tem .arglllnentado, esse dis·positivo visa 
impedir que os Estados, ao contrahirem os ·emprestimDs externos, não pro-. . 
curen'l ver quaes os recursos de que dispõen1 lJara satis:fazer o com,promis-
so que vão assumir, acarretando, assim, para a União, iücommO{los futuros, 
e:x;pondo a SO'berania nacional, .parece-me qua o mais curial seria pro.llibir, 
por um artigq ·constitucional, •que os Estados contrahissem emprestimos ex-
ternos· sem f!. audiencia ela União. 

0 :SR. DoRVAL PoR'l'O: - Muito b'e-in! 
O SR. L1!loPoLDrNo DE 0'LlVE1RA: -Muito bem. Foi ·o prinCiJDio que defendi 

quando discuti ruqui o projecto· de refo·r'ma. Bastaria qu~ os em;pTestimos· ex-
ternos, realiza dos pelos .Estados, cle}JendesseJn ele autorização do Governo Fe-
deral, elo 'Con gresso Nacional. 

0 iS>R. ~{ONTF.i!RO DE .SoUzA: - Não ha duviàa algfllma·. 
O \S-R. AUGUSTo DE L n.>IA : - Isto seria um r etr0cesso. As pro.prias pro-

víncias e municipios do :Empe1io >contrahiam ·em-i}restimos eÀ:ternos. 
O •SR. LEbPoLDI~io DEl OLIVEIII:A.: ----, :Ma.S o caillünho que indico é nielhor 

que o da intervenção. 
O SR. MoNTEIRo DEl SouzA: - Nesse caso, ta.mbem é um r-etrocesso inter-

v ir · nos E s ta'C1us pelos motivos a1}0ntados, porque não é só pelos desmandos 
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"dos r especti vos ·Governos que os E s tailos. podem se ve.r na · si tuaçfuo d e insol-
·vencia . 

O !SR. Ll~oPoLDINo DE or,rv~-:JRA: - Permitta-me V . Ex. : se o Estado não 
póde pagar a sua divida fundada dev.ido a abusos do administr ador, por cri-
·mes .praticaDos pelo Governo local, promova-s e a responsabilidade dos n1em -

. bros desse GoverJ10 . . . 

·o SR. MoNTEIRo DE SouzA: - E ha. J)rovidencias , n este sentido, na pro -
prla Constituição, dentro dos actuaes textos. 

O ·SR. LEoPoJJDINo ·nE Or,rvE.:mA: - Snbstituam-se os governantes; se re-
sulta dtl· 'Condições outra s, ele calamidades, por exemplo, nada adian ta a in -
teJ·venção ela Uniã.o . N esse caso, incumbe, n.n tes, á União soccon-er o E s -
tado. 

O SH. MoNfl.'Elllo ng SoUzA: - De accôrdo com out ro art ig'o da Consti-
tuição v igente. 

Den t ro dos proprios dis.positivos actuaes da nossa Magna Carta ; exis-
t em m eios que pe rmittem á União impedir os Governos est adoaes de com-
metterem esses crimes contra os direitos do povo que dirigem. !Em uma dru:. 
hypotheses do artigo G0 ,póde·se ~mquadrar, J)erfe itamente , a intervenção da 
União para cohibir taes d·esmandos dos Governa do1·es. Se até hoje não se 

. ( tem feito isso, é po1·que, t alvez, não t e nha ainda surgido um c.aso ~;oncreto, 

})Ois esses desman<los .podem incidir em qualquer <los nu meros do art. 6° e 
provocar a intervenção uma vez hem · examinado e julgado o caso. 

Mas~ decretar a intervenção de a!CCôrdô con1 a eln·encla em votação, ê 

·:que me parece ser mn r e trocesso. 

O _SR. DoRVAL >Pon•ro: - Perfeito, tanto mais quanto, no Brasil, é sabido 
que ha duas especws de inte1·venção. Creio que o commentador da nossa 
Constituição se referia ao assumpto. Ha uma intervenção~. clara e expressa 
e ha outra subre,pti'Cia, que se faz por traz dos bastidores. 

0 ,Src LROPOLDIN,O DE OLIVEIRA: - 0 Sr. Carlos Maxímiliant, se r eferio a 
es03a segunda intervenção, "·SQl'l'ateira e manhosa". 

O SR. DoRVAL PoRTo: - E' em virtu<lé dessa segunda intervenção que 
em g eral , os Estados .pequenos têm os peiores Governos. 

O SR. MoNTEIRo DE SoUZA: - Evidentemente, nos tennos em. ·que esti\. 
redigida a emenda, no caso do Estado passar por 11ma ·Crise longa, em que 
nfw possa sa tisfw-er a sua divida funda da, se es tiver nas boa s graças da ;po-
lítica federal , o Governo .J!'ederal, de accôl'do com outro artigo da Consti-
tuição, estenderá mão amiga, auxiliárá financeiramente . ·MJas, se estiver mal 
visfo perante esse mesmo Govel' no, será deixado no abandono, para justificar 
a intervenç-ão 'que então poderá ser prolongada, sem limite. 

Esse ca•so, pm· conseguinte, deve ser afastac1o pelos legisladores po1•que 
r epresenta, antes .perigo · para a F'tderação. 

A intervenção é .providencia excepcionalíssima, e m nosso s.ystBma, d e 
modo que o •c;·ite rio a a dopta r seria ·aquel1e que impBciisse a intervenção ela-
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ra subrepticia da União nos E-stados, notad:o>.mente Jros Estados pequenos, 
-onde e !la se pôde mais faci·lmente exercer, como de fac to, se tem exercido. · . . 

O 'SR. HIDNRIQUm DonswoH'l'H: - Dada á app1·ovação desta emenda, seria 
i ndiscutív-el a intervenção 110 Amazonas. 

O :Sn. DoRVAL P oRTo: - ''l'aJvez não houvesse necessicl.ade de ferir o as-
sum.pto de moclo tão clirecto. Entretanto, appliquemos "el cuento" ao caso 
excepcionali.>simo do Amazonas. Sua situação fina!l'c.eira é de in.l:;olvencia . 
De oncle provem, entrétanto, essa insolvencia? Precizament() <lo facto do Go-
verno Federal, em um momento dado, haver desmen~brado 110 territ orio do 
Amazonas . a melhor POl'Ção da quella unidade federativa, que .era o --!\.Cre . 
Ao tempo, o Amazomus nada devia. Quanto deve ·hoje? 130 mil contos, di-
vida fundada, üuctuante, interna e externa. Quanto á U1üão, já obteve do 
Acre . 150 nul contos líquidos. ]]] - co usa. -que vai causar. estranheza aos 
Srs. Deputados - no orçamento da Despeza figura a verba necessaria ao 
custeio da administração do ·A-cre : e o da Receita não dá conta da , renda 
acreana ! 

O 1SR. Hlin\1RIQUE DonsworrTH: - Nest0 caso, V . Ex. é fundame-ntalntentê 
co-ntra a e1n-enda. 

O 1SH. ]I,•IoN'.I'h'IRO DE 'SoUzA: - Ha outr o argumento contra a entenda . 
Parece-me que ella, em v ez de cohibir os abusos financeiros elos Estados, 

pôde a coroçoal-os, .por uma razão Jnuito simpl P.s; os ll1'áos G~ver.nos, desde 
que não tenham a necessaria idüneidn.c1e mot·al pa.ra bem ad·ministr[U',_ não 
a possuil'iio tambem .para zelar· pela autonomia do Estado . Nestas condi-
ções, desde que ell es saibam que ao fim de dous a nnos, a insolve11da do \Es-
tado será repa.rada pela intervenção da União, não deixarão de pratl'Cat· toda 
a sorte de abusos, n ein os proprios governados tratm·ão de os reprimir, cel'tos 
da União vir reparar as más conseqilen'Cias. 

'Ü' SR. AUGUSTo DEi J_.ni1A:- Porcrue o endo'ssanté tem ·costas largas . 
0 SR. LEOPOLDINO D~ 0LIVEliRA: - Esse dispositivo ficará lettra morta 

e o· digo em t h ese, sen'l .paixã.o - sen'lpre que os Governos locaBs a.t)oiar-ern 
o ce~>tral . A sancção só se· dará .quando a administração local fô1:_ de -politi-
ca contraria á c1o poder central, :porque, no r egimen, ·só s.e faz a politi -
ca dos Governadores. O Presidente da Re}Jublica não interviria, embora 
a utorizado pelo Congresso, no caso dessa e1nenda, em .um Esk'l.do cuja ,po-
li:tica fosse favoravBl á sua. 

O Stt. MoNTmtw Dill .SouzA : Era justamen te . o ·que . eu d' z-ia . 
O SR. r.moPoLDINo DE OLIVEIRA: - De modo que a mnenda en cerra essa 

ameaça, esse :perig-q: sq servirá .para fpndamentar a intm"'e.nção da União, 
qUâhdo o Governo estadDal lhe fôr politicamente contrar io. 

O SR. 1\![o!\iTEJIRo DE SouzA: - Assim, Blla .pôde ter esses aspectos ; ou é 
innocua int eiramente ... 

O' .SR. LEoPoLDINo DE OLrvr~m.A: - 'E' uma -consequen cia .natural do r€-
g'imem . 

.O .Sn. JliloNTmRo DE SouzA: - . .. de accôrclo ·com a propria argumenta-
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ção apresen.tádã ·pelo i'llustre Relato1· ela Commissão elos Vinte e Um. ou en-
tão ·,pó ele tornar-se perigosa á autonomia dos Estado.s , ou ainda reverter· a .. 
fiwor dos mãos Governôs, que, embora mal barateando os· dinheiros do Es-
tado, contam eom o remedio constitucitmal, ·que é a intervenção elo Governo 
Fede1·al. 

Nestas condições, terei de votm;- contra a emenda. (JI!htito be1n; m·•;.i'bo· 
bém. O o1·o.clo·r é c:tmn<,P1'i?ne-ntado) . ( *) 

O Sr. Tavares Cavalcaülíi (tJara enca1nvnha1' a vo·/Jação) : - Sr . Presi-
dente, tendo assistido ás dffferentes discussões que se trava:rarn em torno· da:s -

. r·eformas pr()jeclladas aü a:rt. 6° da · Constitüição vigente ifui elos q-ue de-
clararam não serr de todo t·efra:ctari-o ás modifi<car;ões ·necessarias a esse ai·-
tigo . 

iCornprehend-i-a, n1esmo, a ' necessidade, atê certo ponto, dre algumas en1en-
da:s. Não ê de hoje que se f-azem sentir as {luvidas, sem.pre que se ha à e 
applicar tal dispositivo da nossa carta magna. 

Um Pi·esidente da Republica dos mais illustres, dos mruis benemeritos, o-
Sr. \P-rudente ele Moraes, chegou a pedir, em n1ensagen1, a regulam.entação-
do m en cionado artigo. 

:!VIas, Sr. PresiTlente, sempre me. parece-u que uma Q'egulamentação de n1a-
teria dessa ordem não se poderia fazer senão por meio de uma refol·ma consti-
t ucional. 

Não sei bem c-omo se possam regulamenta:r .art<igos ela Constituição, como 
se possan1 trazer additivos, como se possam deduzi.r conclusões, e:xtl'ahir· 
:prindpios de um dispositivo constitucional, senão ppr meio ·de mna. ConstJi-
tuinte. 

rEis po-r qu-e il'ui sempre de alguma sorte favoravel ás emendas ao artigo 
6° da Constitudçã0. 

Alêm· disso, -devo de'õ'larar que, no ponto de vista doutrinaria, não sou, 
absolutamente, a.nt1-intervencionista;· reconheço, ])elo contrario, que a in-
tervenção ê ·um pr:ncip-io n ecessal'ío, porque · é o prÚiCij)io ·conservado1· das 
Fed,eli'ações. Sem a intervençâ;o·, a Federação esta'l·ia semJll'e em perigo d.e 
se desfazer, de se dissolver. 

Devo accentuar, porém, •Sr. Presidente, que a materÍa consubstanciada 
na emenda n . 3 nunca m e mereceu sympathias, -e, depois .c'te tel-a estudado· 
detidamente, cheguei á conclusão de que não l•he devo dar meu voto, e <por 
isso fundamentm:ei as razões pm·que v;ou v;otar -contra a mesma emo;néL . . '. 

Deixo de parte as questões, propriamente, de reda-cção, .de fórma. Aliás. 
o illustre collega, o nobre representante de 1\ltatto Grosso mostrou bem que· 

(*) Fala ·em. seguida o Sr. ce:so Bayma. O discurso não foi pubJ.icado 
no Diário elo Cong·regso. 
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,a redacç.ão n~o era das mals ·felizes. Ltmüo-me, simplesmente, 31 consiàer<al' 
a m-ateria ]ilropriamente da .essenda da enienda, que diz: 

"iPara assegurar a ·execuçfto das leis ·e sentenças federaes e para 
reorganizar financeiramente o Estado, etc. 

P~"rece-me que, rec~nheclda a necessidade da emenda, c1ever-s·e-J1ia a;brir 
um novo numero, Uijn no·vo inciso, para que se consubstanciasse essa ma-
teria, porque não ·vejo relação que possa prender a execução elas leis e sen-
tenças federaes á reorganização financeira ·de um Estado. 

o . tSR. Aucus·.ro DEl LrMA: - El' o maior disparate essa juncção. 
O Su. TAVARES e<~.vALCA.."l'TI: - Folgo em ouv.i.r a manifestação do meu no-

'b:re coUega, cuja autoridade, neste ponto, tdevemos reconhecer, por ser ·S. Ex. 
1JT'afessor de Direito Constitucional. 

0 <SR. LEOPOLDINO DE 0r.IVEIRA: - Apoiado. 
O .SR. 'l'AVARES CAVALCANTI: - Attenc1ámos ainda mais ao dispositivo que· 

.''R,oorganizar financeiram·ente o Estad() cuja incapac.idad;, para a 
vié.1a autonoma se demonstrar pela cessação do p agamento de sua cli-
•·1da fundada poi> mais de dous annos. 

Pergunto, Sr:. President<': o facto de um Estad!o cessà.r o pagamento de 
·sua divida fundada, por mais de clous annos, p6de ser apontado como de?.non s-
tração de in camacidade? 

Acho que é uma concfusão demasiada, excessiva. Sou, absolutamente, in-
suspeito para fallar desde modo, porque tenho a honra 'de r epresentar um 
:Esta;do que . tem em perfeita ordem as suas finanças e não tem divida ex--
terna e, pelo 1nenos, por muito tempo, não .correrá o risco de <incidir nessa 
õ6sposição 

Devo, entretanto, lembrar que esse mesmo Estado, -como seus conv:izin:hos , 
são todos SJ,Jjeitos a.o flagello per,todico da;s seccas que, PO·r vezes, se prolon-
gam até tres annos. 

A conse·quencia desse flagello dimatéico poderá fazer ·com que quaes-
.quer desses Estados se vejam n a necessidade de suspender os pagamentos 
decor.rentes de sua divida !fundada por mais de dons annos, porque nessa 
'occasião sohrevêln outras neces·sidades, .outros encargôs, ·como o de assistencia 
devida wos seus filhos necessitadns, que · não podem ücar expostos á morte 
·e á destruição a mingua .de algum SGccorro. 

F'oi feita aqui uma pergunta, que achei muito opportuna, e aproveito a 
occasiã;o para renoval-a. Com q·ue 'l:"ecurso a União fará a reorganização, ·fi-
nanceira? Com o dos Estados? Com o d.os Estados não é possível, desde que 
·esteja:m com as suas rendas desorga nizadas, em consequencia desses factos 
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inteiramente alheios ás p·revidendas humanas. Com o da :Vnião·? . sabemus 
tambem que é im·possivel, porque ella vive nas maiores difficuldades. 

O SR. AUGUSTO DE LniA: - A UniÕ.o sern secca tem suspenc1;c1o paga-
nlentos . .. 

O SR. TAVARES CAvALCAN'l'I: - Agradeço o aparte elo 1neu nobre collega, 
que ·é niuito opportuno. 

Reza. o art . 5° da Constituição :<Jctual: 

"Cumpre a cada Estado prover a expensas suas as necessidade~ 
de seu Govet·no e administração. A União, porém, prestar[t soc~orro:~ 

ao ·Estado que, em caso de calami:dade publica, o exigir." 

Não me consta que, e m nenhum desses casos de grande caiatnillade que 
os Estados têm atravessado, 1nercê dos quaes fi·ca·m corn as suas nHI•1as eles-
organizadas, a União tenha jámais prestado soccorros aos Estados flagel'lndos. 

En1 con.sequencia dessas razões que acabo de expender, não posso, ~•bE.Oi ll. 

tamente, dar o num voto em favor da emenda . Eis porque dentro em breve 
terei de proferir o meu voto negativo. 

Devo dizer que com'i:H) tenclo a emenda nii.o me deixo levar pelo intultc• 
de a;dversar a re·forma ·Constitucion.al, que aliás renconheço ser opportuna c 
necessat·!a em diversos pontos. 

Apena~ não P·Osso, pelas razões que ac::vbo ele expen cler, coneordn.r <:'om a. 
nnenda n. 3 . 

Tenlho dito. (.ilí·tâto 1J e1n; mni.to bem,.) . 

O Sr. Henrique Dodsworth (pctTa enca.n~inhar a votaçcio): - Sr·. Pres'l•· 
dente, os incidentes parlamentares, occorridos hoje, e que motivaram a pre-
í<é•nça na tribuna de alguns representantes da maioria, prova1n, de 1naneira 
jrretor.ctuiv<?.l, que os debates ela revisão constituciona.l, infelizmente, não têm 
tido a orientação condiceht e ·com a magnitude do a;ssumpto . 

De um l::tclo, ha ·o proposito , leal e francamente eo11tfessado, pela minoriu. 
p.n-1amentar, ele crea.r os obsta:culos possíveis ao rapido ·curso elo projecto 
nesta Casa: ele outro, -creio que n ão exaggero affirmando - a insinceridade 
revi.sionista da maioria, insincericl'ade que se tem manifestado .por vaúas ma~ 
neiras e qu e ainda 1-toje se ver.iJfleou pela ausencia da maioria no. m:omcnto das 
votaÇões. 

{) .Sn. LNOPOLDINO DE ÜLIVEIRA: - E' bom ass1gn:<Jlar: os Deputados cl·a 
rr.mioria occupar•am a tribuna para dar tempo a q·u e outros Deputados da 
maiorin. v oltassam ao recinto. 

0 SR. ' LINDOLPHO PESSÔA: - Não a]1oiad0; o Sr. T;1.varcs Cava:canti ê 
aclversario conhecido da emenda . 

O SR. ·Auous•ro Dl!l J.JIMA: - Como se veri'fi'cou que :1. maioria nii.o est!i• 
presente'! N ii.o se fez a chamada . 
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o SR-. BAP'i'IST». LuzARDo: - Pe1·dão. A maior-ia nã.G estava prese11te e-
&.ssig'llfÜO ·que eu e o meu -collega -81·. Leopoldino de -Odive'~::-a ouvimos o 
leader da maioria r1eclarar ao Sr. Tavares Cavalcanti QUe podia dat· pro· 
terminadas as suas considerações, visto já haver numero na Casa para se 
11roceder á votação. 

O SR. DoRVAL PoH'l'O: - Ouçam;os, entretanto, o orad<n·, q-ue é un1 hon1em 
ele espírito. 

O •SR. I-In:NRIQUE DooswoRTH: - Sr. P~·esidente, não esto·u -censurando a· 
ma.ioria, como suppõe o hllustre rer,H·esentante do Estado do Paraná, Sr. Lin~ 
do-1pho ?essôa, ·pm· que não me •com-pete cUctar attitudes a quem q11er crue seja, 
at.titudes e ·convicções -dependentes de exdusiva ioop'raçii.o pessoal, sem su-
bordinação e in.terferencia extranha. 

0 SR. LINDOLPHo. PESSÕA: -Perdão. Nãú disse que ·V. Ex. estava ac-
cusando, mas q~1e ia borda1· commentarios acerca da attitude era maioria. 

O ;SR. HE<'!RIQUE DoDSWOR:fli: O que apenas estou fazendo da tribuna, 
S<r. Presidente, pr<>liminarmente ao encaminhamento ela ·votação da emenda 
n. 3, é a.ccentuar contras te entre a attitude ela n1.inoria , c1esasson1brad .. '.l-

Tilente adversa a o andamento do projecto revisioniStk'1. e a ·da m·aioria da Ca-
. mara eximindo-se da responsabili.dade quer de discutir a reforma, quer ainda. 

de se. interessar pela sua votação no mome nto opportuno, ·como ainda hoje se 
verict'icou. 

O -SR. MoREIRA DA RoCHA: - Alias, a maio-ria tem. discutido. 
O ·SR. L.rNDOLPHO PmssôA: - Ainda agora, dous membtos da maioria oc-

cuparan-1 a tri-h111KI. e discutiram a en1enda, um dos quaes, o Sr. Tavares Ca, 
valeanti, adversa 1·ío confesso da n1.esma. 

O 'Sit. ·LEOPOLDIN O om OLIVEII'tA: - Que aliás encer r ou. as suas considera-
rações q'Uando r e r.,beu aviso -do illush-e /.eader da· m:aoria, ele j-á haver numero 
para votação. 

O iSR. HE<.'IlliQUE -DooswoP.'l'H: - - Se -argumentos eu precisasse, em aPoio de 
minha ·afJ'ir-mativa, basta;ria invocar o fwcto de só hoj'e terem occupado• a tri• 
buna, -constrangidamente, alguns representantes da maior ia para 1nanifesta r 
op-iniã,o c-ontraria. a determinadas emendas -do projecto, sendo o honrado 
lcade,· (1a maioria obriga;do a explo·rar os filões mais pt·ecfosos da verve do 
Sr. Joaqllim de Salles, para sublinhar -con1. traços cTe humorismo os debates da 
revisão constitucio-nal. O illus-tre representante de Minas, colhido de sorpreza, 
ante a n ecessidade de ocoupar a tribuna com o obtjectivo exclusivo de preen-
cher o tempo .indispensavel á volta ao recinto elos revisionistas na maioria, 
em excursão pelo centro da cidade, Tna-is · empenliados; como se acham, na 
obse rvação dos a s pe ctos urbanos do que no de-stino da obra revisora da Consti- -
t'uição ... 

O SR. MOREJIRA DA RocHA: - l\!Las a maioria está quasi toda presente. 
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.10 SR. 'BAP'l'IS~A :Luz.o~:RD.o: - 'E o Zeaàe1· da maioria acaba de dizer que jii. 
,ha num.ero para as :v:otações. 

O SR . . H•ENRI~UE !DonswoRTH: abordou varios ·pontos extranhos á 
-e1nenda em votação, consumindo por·ém, com ele.gancia e graça, os lnintjtos 
"regimentaes de .encaminhamento. Como não f.oss-e alcançado o desejo . do 
leaàe1·, que er9. o de ·obte·r numero sufficiente ])al·a as votações, .outros il<lustres 
membros da maioria tiveram de occupar a tribuna da Camara, esgotando, um 
a um, o tempo -que •O d:est)no lhes reservára para solução dessas crises 

·politicas. 
O 8&. WALDoMmo DE i.MAGALHÃES: - Exercendo um direito, corno o de 

·v. Ex. e da minoria. 
O iSR. HENRIQUE DoDswom•rr: - Não nego esse direito aos Deputrudos da 

-maioria. 

0 .SR. W.ALDD-MIRO .PE MAGALLHÃES: - 'E como é que V. Ex. está extra-
nhando que os nossos -collegas tivessem oc-cupado a tribuna 

O .SR. li.E;NRIQUE DonswoRTH: - l\1\uito ao contrar-io, eu apenas ... 
O SR. ARTHUR CAETANO: - O orador está ' apenas registrando o facto de 

··Eô -agora .os Deputrudos da maioria estarem discutindo o assumpto. 
·O S'R. I-IENmQuE DoDSWORTH : - Sr. Presidente, ha mais, e mais conclu-

-dente a meu favor: se de outro argumento eu ·carecesse ainda, bastal'iam os 
. apartes do honrado representante de :i'.l[inas, para l}l'OVa de sua absoluta des-

attenção aos debates da revisão, alheio, como S. Ex. 'se acha aos proprios 
·termos c1os :discursos agol'la profer-idos. 

O SR. ·W,,ALDoMmo DE MAGAl,H.ills: - Não apoiado. ]!.}stou p~estan>c1o toda 
a attenção. 

O \SR. HElNRIQUE IDoDSWOP.:J.'H: -Tanto V. :Ex. está completamente alheio 
ao assumpto, que . ~ne empresta prop.ositos .que não tenho, ·censuras que não 
fiz, ·criticas e commentarios 1que absolutam.ente não tenciono ·faze.c. 

0 SR . ·WAWOMlRO DE Jlii:AGALHÃEJS: -V. Ex. está estranhando que alguns 
membros da maioria tivessem occupado a tri:buna, -e eu es-tou dizendo que 
-E'sses oololegas ·usaram de ·um dh·eito tão respeitavel quanto Ó :de V. Ex. 

O SR. CE-fuNRIQUEl DonswowrH: - Não estou estranhando o facto. Exacta-
ment.e ac.centúo que, infelizmente, .os h0Jarados membros da maioria da Ca-

-mara até agora não quizeram discutir o assumpto. 
0 SR. 'W\ALDOMIRO DE MAGALHÃES: .- POl'que julgam desnecessario. E. V. 

·.Ex. quer guiar a maio1ia? Cada ·um é juiz da necessidade e .op.p.ortunida,de 
de usar da palavra . 

0 SR . H!;;NRIQUE DODSWORTH: - E' evidente. 
0 .SR . LEOPOLiDINO. DE · GLlVEllRA: - Não Uj_Uer guiar .a . maioria, ma:s tem O 

··direito de -comrrnentar es·sa attitude. 
tO ·SR. ALBERICO DE MoRAES: -Queria que a maioria viesse para nos guiar, 

., por1(1J,U-e c0nta ·com · hom.ens ele grande competencia . 
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O SR. W[ALoo~mo DE M)AGALHÃEJS: -:E' um desejo do orador <;tue a maio-
"Tia faça o'bstrucção; :ella ·não está disposta ·a jsso. 

0 SR. LEOPOLDINO ·DE OLIVEIRA: - V. Ex. fljlla em nome da maioria? 
0 SR. WALDOlVIIRO DEl MAGALHÃES: F a lló em meu ·nome individual. 
0 SR. LE:lOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V. Ex. está dizendo que ella não está 

-dis]llosta . . . 

O SR. W :ALDO MIRo oo MÁGALHÃES: ·- Porque ê -evidente. Os factos estão 
--demonstrando que eHa não quer. 

0 ·SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Discutk a TeformJa constitudonal? 
0 SR. 1'\TALDOMIRO DE MAGALHÃEs:- Não quer fazer O jogo de VV, ID:Elx. 

O 'SR . IIElNRIQUEl DoDSWORTH: - P .erfeitamente,acceito e agradeço o aparte 
..O.e V. Ex . , que corrobora ·as a:Dfir.ma tivas que faço da •tribuna. 

O SR. VViALDo:M:mo DEl M)AGALHÃEs: - A m a ioria não \i(Uer collabarar c®m 
·V. Ex. na realização dos des,ejos à'e obstruir. 

0 · SR. I-tiJNRIQUEl DODSWORTH: - A m aioria não quer CDllaborar na ap-
'[)rovação da reforma, sem o que estaria neste recinto, e não Q1averia fa:lta de 

·numero para ,a votação. •Se a maioria -não quer co !laborar .com a minoria, -q·ue 
tem o pruposito conf-essado, ~e obstruir tanto quanto possível, a passagem 
do QJrojecto, não se comprehende que asse.gm·e apoio ao Gover.no e a lardeie in-
conti-dos ímpetos revisionistas n em siquer permanecendo no recinto p ttra 

.-.assegurar numero ·sufficiente para a approvação das ·emendas. 

0 SR. LEOPOLIDo!NO DEl OLIVEIRA: - P•orq:ue está •COnstrangida. 
O •SR. l\aloREmA D>~. RocHA: - Não está -constra ng}da. Agora, a cens•ura 

· o.ue V . Ex. faz aos DeputaJdos que ·se r-eti-ram por occasião da votação, ê 
muito .cabível e pla usível, visto •que se retiram para fazer av-enida. 

O SR. rBAPTISTA LuZAaoo: - O honrado representante do Estado do Ceará 
e stá exactamente eteclarando . .. 

o ·rSR. MoREIRA DA RocHA: - Que ·O procedim-ento c1aqueUes .que se retiram 
.. do recinto, no momento ela ·discussão e votação, ê re])rovavel. 

0 .SR. A'UGUSTO DEl LIMA: - Está claro. 
-0 ISR. MoREIRA DA RocHA: - Não ·devem retirar-·se . Neste ponto o o-rador 

tem r azão . 

O .SR . HENJUQIDll ',Doos:w.oRTH: - P ·or consequencia o noure Deputado p elo 
·'Ceará, commigo, ·p:õe ·em duvida a sinceridade dos 'intuitos r evisionistô-',S de 

alguns memuros d a maioria . . . (Riso) . 
0 'SR . . :MjOREIRA DA ROCHA: - Não apoiado. 
0 IS'R. HENRIQUE DODSWORTH:' - A conclusão ê logica. 
O .SR. BAPTISTA LUZARDO: - O orador c.ensura o p,ro·cecl-im ento dos Depu-

. -tadM -da m aiori-a que al,anJd:onam o Te,cinto ... 
O SR. üY.IloREIRA DA RoC-HA: - Será quanc1o muito uma negli-gen cia, não um 

"Pl'l-POsirto . 
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1sso negligencia? 
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~Ias· na honv ·.da · vdtaç;ao·? V . Ex·. eltama a' 
. ~ :, • f . 

(T1'0CQ.11?>-se n·u.1nemsos apa1·tes). 
O ·SR. PRE'SIDE.."''l'E: --'- Att0nção! · ·:mstá com a palavr a o SJ.·. Henr'lq.ue Dods-· 

worth. 
0 ;SR. r!E...'<RIQUE 'DoóswoTth: ·- Sr . Presidente, depois do Úu;nwtt-1' scinti-· 

Jante do d'epresentan.te de Minas, .Sr. Joa;quim de Sa;Ues, e ' depoiS: cia justi-
ficação de voto do honrado Deputado pelo :mstado da Parahyba, ISr·. 'l'a va1:es 
Cavalcanti, duas restricçõés á em enda se ni.e afig uraram· da· m ':Lior impor-· 
tancia: a do nobre Deputa:do pela Bahia, St· . J'oao · Santos e a · do ·honn~do re-
presentante ·do Axnazonas, o Sr . Monteiro de som~a, ·acredito que em nome-
da unanimidade da bancada, por' isso que ·a a.ppr•ovação da emeric1a· n. ··3; como 
esclareceu o Sr. -Docrvai .Porto; impo.r.tm·á em immedi'ata intervenÇifo ·no Es-
tado do Amazona~, · ·pela precariedade· das · suas · ·finanças·, . ou melhor; pela srn 
insolvabtlidade finanéeira. Ac-redito que .' a 'bancada ainazolieilse é. coht-r''a'r'ia á 

·approva ção dessa. eili.eildã. ' 
6 S~: "DónvAJ, PoRTo: - Não 'foi .pi~eêisai11ente ' isso que eu cleclare·i a 

·"· V. Ex·. 
o SR. :HEN!UQUE "DóDSWORTH: . ~· v . EJ'x:. ' declarou que o ·Amazonas estava· 

f ina nceiramente insolvavel . 
O •Sn . D.onVAL PonTO: - 1Sim; nã o neguei. 
O Srt . iHENitrQUE Donswor:~'H: - Ne~tas condiçÕes, se o Esta do ·não póde 

; . ' ' 

realizar os seus com'promissos financeiros, e se a emenda detea·mina exacta--
mente a J.ntervenção neste-s casos, é f-o·rçoso concluk ser ohrigatoria e im me -
cliata a interven ç.ão no Elsüi:do . 

O SR. D.oRvAL POR'!'O: - Peço lice·n ça. para esclare·cer. O Sr.' Deptl ta clo· 
Monteiro ele ·Souza . .. 

0 -8-R.. PRESIDENTE : 
que di-spu nha ·. 

Advirto ao m·ador que está terminado o temi.)o de· 

O Sn. HENRIQUE Dooswom'H': - 'Peço a V. Ex. a fineza ele pennittir que 0 

nob-re Deputado conclua o seu a.pa.rtb . E' aparte esclarececlo.r, q'Ue não póde·· 
ficar in con cluso. 

Ó ·SR·. PRESIDENTE: - O tempo, pelo Regi\n énto, é improrog~Vf' l. 
O SR. HE!\]RIQUE DonswoRrrr': -- La mento que assim .seja por ficar im--

precizo o aparte cio n obre DeputacTo , m as peço licença a S. E x . para recla -
ma.l-o em momento OlJ])ortuno, visto · como virá esclarecer o voto da bancada:-
do Amazonas . 

Na imposs ibilidade de .pro ~égui-r, concluir.ei declarando que se confirma, 
infelizniente, a suspéita de .qüe ·a reforma 'constituCional re•p·resetl'ta apenas· 
a satisfaçã.o de compr·omissos partidarios, . ent re a m a.ioria da .Camrura e o· 
Sr. Presidente da Republica .(1tcio a .. poinclos), não tendo' obeclecido· ,á consul-
ta intima á opinião .publica, .. ;pm·a.· l?u scar só mente . na agiÇrução d:;t;s paixões.-
:reinan tes, a essencia da sua inspiração. (M1d'to ,bem . Muito b.e1n) ... 
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O Sr. Adolpho Berg:unini tpwra . encawi'IIÍII~hM cv vo-tação )': - Si' . Pre&i-
àente, o Chefe é.'o Exe-cutivo nacional vai feitorea.nào o pr~Gesso da reforrna 
da Constituição ... 

Duas emenda.s foram já approvadas e -inicia-se a :votação .. da terceira. 
Ellas formam um conjunto que vai arma r o Poder ·E xecutivo de m 1l!io-

res fac;uldad'es par3.- immiscuir-se na vida dos EJ>tados, attentando conb>a as 
respeoctivas autonomia;s . . 

O Sn . DoRVAL ·Pon:1'o: - P ermitte V . . .J:;:;x . que eu dê um aparte'! 
O Sn. .AnoLPno BERGAl\UNI: - Com todo o p.razer. 
O :SR. DonVAL PoRTo: ~ O a p_arte que, a liá s, devo ao illustre Deputado 

Sn. I -IENHIQUE DonswoR'l'H, é o seguinte . O Sr. Deputado •Monteiro de Souza , 
eX:t)lanando, em · torno . á em enda n. 2, diUerentes caso.s possíveis , .:receb'eu o 
seguinte aparte meu,: O Amazonas,. em mD!:ne n to· dado, soffreu U)Tl golpe 
v~·bnado JJela Uniã o, o qual golpe 1he r etirou o .m elhor de 50 o/o de suas 
rendas, com o desmem•bramento do Territorio do Acre. Ao tempo, o Amazo-
nas não devia . Nestas condições, o que o Amazonas hoje .deve, e que .. monta 
a cento e trinta mil contos, divida.s int'erna e externa, conso,liÇ!ada e :Huctua n-
te, - é uma somma menor do que aquella que a União j á houve; liquiâa , 

, ~o Acre,- E•,' , porta~1tc> , ?:e elem~ntar justiça que a União, a ntes de a>ppli-
car o .preceito constihicional por que hoje· propugna, faça aque lle a'CCôrdo 
que a lei de 1922 autorizou . 

Agradeço a V. Ex. a· attenç·ão que dispenso~ ao meu aparte. 
O .Sa. A.DoLPÍro BlmQ,I.l\<UNr:' - Sinto-me multo honrado com o aparte do 

nobre collega. 

Dizia eu, Sr. Presidente , que se 11rocura, po·r meio de em en das ao art. 6" 
da Constituição, abrir novas opportunidades ao P1·esidente da R epublica, 
para, com o o:Pjectivo de organizar e consolid'a1· a propria 'politica,. attenta 1· 
contra a autonomia dos 1Estados. Realmente, ta l como se aocha red1gk1o o 
al't. 6° da tConstituiçã.o, tem elle servido apenas pant m a nobras .políticas, 
·revestidas de pretextos apparent emente legaes, em substancia, e ntretanto,. 
conheddos como simp.Jes e méros ardis. 

Nenhuma quest ã o m a is importante houve que interessasse a o m esmo 
tempo a dous .Estados. da Fed·eração e á collectividade nacional , que a do 
Contestado. Entretanto, P.resi.dente da R ep1Jblica houve que l'0So!veu sere~ 

na e cui.dadosamei1te o . caso, . se~n férir a autonorrü~ de qualquer dessas 
duas unidades, e, o que é ma is, ·Sr. Presidente, - ao co.ntra rio do que su'CCe-
dera en1 Governo anterior, - sem derramam ento de sangue, se·m o dispa-
ro de um· tiro, sem movimentação. de tropas. 

Perceberá V .. Ex . .. que qu~ro me .r eferir ao honrado estadis ta mineil·o, 

f'! r. vVencésláo Braz. C'on'frome V. ~x . a attitude desse· eminente cidl!l.-
dão, que, para honra ~1o Bra_qil, lihe dirigió os · destinos dura nte qua ti'o annos, 
com a de outro's qu€' tambem passaram pela n1agistratura suprema e que 
1le soocorriam de questiunculas, muitas vezes f m·gica.c1as aqui na Capita1, 
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para tomar de ass2.1to as posições politicas e entt·egal"·as ·aos ·seu·s cprreligio-
narios·. 

:A emenda n. 3, •Põe remate ás al.terações .pretendidas ao art; 6° da Con-
stituição 'Federal. Com effeito, a intervenção nos Estados é dOs ·pontos m a is 
debatidos na nossa vioa republica,na e t a lvBz fDsse conveniente, ao retocar-
se a Magna Lei, dar aos dis·positivos que lhe dizem r espeito uma rfeição 
mais .preciza e clara e mais cmisent a nea con1 o que a experiencia aconselha. 

A :questão, por1ém , clecorre muito mais da sinceridade, honesüclade; da li-
sura do Pr€sidente da Republica do que dos termos em que se redijam os ar-
tigos 'Constitu'cionaes. 

"Nem -o Congresso Nacional, nem. os Presidentes da Hepublica, 
n em os Juizes, nem a União, nem -os Estados têm vivido dentro da 
estricta o'bseil.'Vancia de nossa lei fundam ental". 

Essas palavra s ·do Q)arecer da Commissão dos Vinte e Um exprimem a 
verdade, sendo •Pa~a deplorar que, ao envés de concluir pela exhortação a 
todos no sentido de se cumprir a Constituição, lhe proponha a re!form a, des- .. 
tinada a s·er tão respeitada quanto ·a outra. 

A im.portancia da m alte ria trata da n as tres primeiras emendas , é vat en te. 
N ão seria, ·porém, n ecessario, só p a:ra attemiel-a, abalar os ali•cerces consti-
tuclonaes . Prude nte de Moraes, em m ensagem de 14 de Maio ge 1896, en-
tendia que uma lei il.-egulrudora elo assumpto se fazia neoossaria, paracendo 
que, •j)Or meio de simples r ,egulamentação, poderiam ser dirimidas as duv idas 
e sanados os inconvenientes . 

Tambem pensava assim o Sr. Herculano de Freitas: 

"O legislador constituinite traçou a r egra, o J)rinci.pio, n as clis -
'PO.Sições do art. 6o. Más 'O legislador ordinario, até agora, a inda não 
.precizou, em uma lei organiéa, os meios praticos· de tornar effi>ca-
zes, as disposições constitucionaes, isto é , a ind'a não definio q'Ual o 
poder .que intervem, qual o Tneio da intervenção, qual a suá exten-
são, q u al .o .seu !fim''. 

Assim, pensava ,s. Ex. em 1923 . Depois . .. é o que j á se conhec.e: S. Ex. 
e outras Bxoollencias deixaram de .pensar ... 

Objectava-se-, a os que .queriam a -regulamentação, que o decreto a u-
torizando a intervenç.ão traçar- lhe-hia os limites, sujeitos os actos elo Exe-
·cutiv:o a o Congresso. 

Estou ·com Pedro Lessa: 

"O decreto 1e.gislativo, 1J1'0'Yn'ztlgaào no ?nomento àa inte.1·v•enção, 
sob a pressão elas •Paixões e intere-sses ,po'li:ticos extremam ente exa'Cer-
bll!dos, não dispensa, -,não ·suppre, n ão substitue a l ei geral, elabo-
rada calmam ente, e -cujas proviclencias seja m dtctaclas ·por um,a larg-a 
comprehensão das ·necessida des sociaes e deduzidas logicamente do3 
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.princ ip:ios ·fundamentaes do ·direito ·publi·co f ederal e não e:J>."l)rimem 
(como ,póde a'Cdntecer, ·como acontecerá fatalp1ente com os decretos 
legislaJtivos formulados e votados sem as restricções, sem as . maximas 
de uma lei geral), unicamente a prevalencia momentanea de ambi-
ções . illegitimas e proveitos condemnavets, ou combinações il!icitas· 
e funesta·s de estaveis e mesquinhos antagonismos p-o;.iticos. ;;. (DO> 
Poder Jurliciario, pag. 409). 

rSe é certo q ue a Argentina re.pe1!io uma lei .org~nica, ha. o exemplo elos 
Estados Unidos da Amer1ca do Norte, que aceitaram a de 1795 . 

E' lbem verdade que nes<te parti'Cular não sào identicas as Constituições 
dos dous paizes. 

Comparando as :Constituições Americana e Argentina;- 'EstJ:ada . saJi.enta 
a cli!f.fer.ença: 

·" ISe na America do Nol'te sómente está obrigado o Governo Fe-
deral a amparar os E 'stados quando a sua d'ól'l11a de Güverno l"ep·re-
.sentativo haja sido invertida - na R epublica. Argentina 'está o Go-
verno Federal compellid,o a proteger as proviricias quall'do a fór-
<ma re·publicana t ei1ha sido co.rrom.pida, isto é, quando intet-ronwic1o 
o exercício regular das instituições ·cujo gozo effectivo ella . ga-
rante". 

Noutros termos, fixa a dtstincção existente entre ambas Pre:fecto : \,1:ayl:l. 
quando expli'Ca que as condiç.ões elo momen•to historico argentino, em 1860, é 
que determinaram o preceito •nos termos e1n que foi •·edigido: 

"Na Argentina , o objectivo p-rincipal foi a defesa ela fó.rma r e -
publicana coritra o perigo da tyrannia <:los caudilhos, 'emquanto que 
na Ameri•ca do Norte o c1ispositivo concernente á interven çã,o foi dita-
elo pelo a·eceio do estabelecimento do regimen monarchico e a des-
aggyegação .elos Estados que se temia 'quizessem vi\rm· inde:pen-
dentes " . 

. Não .. ha ll'tgar que, á m a nutenção do , regimen federativo, a interve nção 
ê indispensavel . 1Mas em casos muito restrtctos, muito limitados . 

Nós ·adaptamos a repuhlica feclerativa (art. 1 °) que tnão .pôde ser con-
stitucionalmente modificada (a1·t. 90 § 4°) . O Esta éto Federal tem su~ na-
tureza jurídica . Com.o ensina Le Fur "é, como o seu nome aUe1não - B ·ttndes-
stàat - indica ao mesmo tempo Estado (Stactt) e Federação (B~~ncl) . Con-
seguintemente tê conjwnt~ente uma reunião de inclividuos·, como o ,Estado 
simples, e uml:l. réusião de collecti'éidades de uma natureza especial, differen-
te de todas as que com•põem o Esta,c1o unitario e ·que são soberanos". 
(apwl Vivei1·os eLe Castro, Dir. Puh., pag. 147). 

A ~'3'Clheranfa, . no. IE~õita:cl~ Fec1•e['al, ~-eside na Nação no p:ov.o cle
1 

todos os 
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E stados, 111M · a e stes fica a ssegurruda, de m0il1o · expr·esso e i nilludiv.el; a; au-
tonomia . cudo r esrpei.to sever'D é a ~·egc1:a, -inLringü·d~a apen~s •por ~xc·ep·(;:.ões 

gravissin1.as cón1.o 'recurso ·extre n1o .. 

· .; .~~ · r,egra ê,, !rYOis, n:ão in!tei'vi:r. Oo111.'0, J.)Oliéún., tha· ca S:os - 'di't-.;. AUJ.""eli.Uo 
Leai ' ~ e1n .q.ue, affectada a 'Vida do :IDst!3.do, g'l·:wes. ~-ei le:xoos po.ãein act·uar' 
-sobre ·a U1uã.o, não é ;possivel â estâ dil:SJPei:cdl)er-se da slúuaç[Do ' •rlais "un&diades, 
que a com1Jõem. Vae dahi o direito exeepeional. G!e int.ervenç:ão, que ··é, 
i'tmd):un:enta lm enJte , um nl.C\Vimen.tbo da deif·esa da União em ·seu 1J'l'b~:üo favoí-, 
an.tes• que -em ,fa.vor do ffilsta>Clio. " '('Obr. e IP.rwt. Const. ·pag. 60). 

A iTl!tel'Vençáo não. só dev·e s•ar em Í éUYor da União, n11~1JS tannhem düs 
J!lstados . ·. Não é um instituto de aggTessão, de ameaça; de ·cómp.ressão· ·como 
a corruptela o t em transformado, n'las de pt'otecção e amparo. O interven~ 

ci.onismo rtem .. sü:l:o espantalho <d.l.h'3 unidadeS. •da !federação. 

''Aceita-se àe mil amo1-es a influencia do Governo Federa-l quaJid() em 
bene.fici9 do }}artido·. a que se ·IJ'eiitence; e assim não · ha Governador, nem. 
legis1atura provínci?l. q'll·El não volvam ·os, . o~<hos :para o J:>re~h'l'entle dia ,lltepwW-
ca o.):l' J~<"ol!l'a ü " :congTesso ,'Cl'llan?o se .sentem rjjt·ac.os ou em perig<O. Vice-!ve1'Sa>, 
não ]:J,a ,, ?-~wosiç:ões P,,royi,nciaes ., que nã:o , ?~~G).;mem em seu wpoio "o Go:ver~?. 

da U. nião para depar ou ~Hl!bmetter o Go:vernador· da p1rovincia" C~·I<a;tien:oo, 
l .l 

El Go7J.i.ehw R ep. J!'eéL., pag. '2'5'4 ) • 

Estou com o m.ustl'atlo j<ul"ista patrio Carlo.s l\faximiliano quando as-
severa q·ue -o t exto constituciosa l . e o pensamento d~ •con'sütuinte :;;ão cl~l'os . 

' "A l'egra é abster-s'e o GoVerno Federa.l.; intervk, ,a excepç:ã.o · .. 
Nãb seria · temer'klirudJe a filiirinar que 'de ibo.."' iflé· não se tem el~t·ad,o, e 
.co•ntra juizes oú ·,pre~id-entes· em-petilha&o:s em buscar ac\.rh~e, cxege~:es 

viciosas•, ni1o Qlà. lfoi·ma :leg·a.l 1ranslucida. qÍ.te ·des.1ümbre e faça pr.e~ 

val!ecer o clir'eH>o. " ('Com:;. <Const., :PaJg. .160). 

N.o e l>tla·nt o nad a na de. ·mais :facil q·tH~ o Presi·dent e -da R et:nlibhe.a ·inter-
vir .exuensi·'\'amente nos .Estax:lios .que .Jihe não d'ar.>::em a •poltLtica.. Não :falen1iO\SI 
ha interve nção in~irecta, mas 1)'e't'manente •.e real, atraNés os e<at'gos if.edel'ae'S 
.nas aJ+and~gas., 1n esaJ;; de 
com111andos nndl'it'<u es, ~te . 

r endas, tle1egiacia;s üscrues , c01nmissões fede·!·aes, 
1.. .• . . • • 

·QIS · .. a,l;)p.sos l<ovara.m :o gTande Ruy a . clamar: " ad:versrnrio sou, tambem eu, 
do i-1.'\ter.yencioni'smo, 'Cl'\le é a frequencia ail:msiYa, a facilidade arbitra,.~·ia, o . 
'Vicioso exeesso em Sl.unma. -da intervenção," .. , 

Ora .a eme nda n. 3 crea, !mais· urm . . caso de inter!Venção.: ·O da in.solovencia : · 
'Rez,a , a em"'nda: ·"pa.ra reorganlz:l.J.: finruneeh\U:nelnte o· 'Estado Clllja inC~l}aci
datl<l. para a vida aut.Ónoma se demonstrarp,ela ·cessa.ção de i'>agan:ento d~ 
sua di~da. f ·undad.a, ;por inais de dou~ ann:os." '· •'. 

ReÓr g:a nizar! Q.uanto te'mpo duxa rá a intel'Venç.ão •para esse· fim? 
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P""o~·ga,nizar ·a vJ.da ,financeira· de ·mn Estado· não é ·oôra de niezes nem 
•de armo .. ENa ., e.n·v;o:ve , a . si<tuação· ·economica e ;politica da;" ·-11nidade ·federa-
-tiva; u0p:ende de f:wt.ores varios· e complexos . que não podem ser domina-
1os. e.J? .curtos praz?;;·, D\J sort!) •q:ue, Sr. Presidente, não se emwb:':llecendo 
como nãJ:"· ~e poderia, f;a~er 'honestan'!'Cnt!), .o tempo de. dur>\çào da interven-

.ç1'0 11f-;S~e. caso, d~ixam~se, . relegé!JI11~Se . os Esbados !fdderados á mercê ou á . 
·di;;-creçào do ,' }'>residp~te da R e·]l'Ubl.ica .. 

O SR . Pn.ES,DEl'N'1'J;J: . ,~ L em·bro ao noi8l'e Deputado ·que está ·findo ·O tempo 
.de ctU<" .ú iSlJÕe para falar . 

.. Q Srr. , .AnoLPHO ·BERGAJVII·Nr :· - 1Sr: Presidente, ·V . Ex.· me adverte que o 
'!l 0'U t<Cmftp .. e:>tá conc'luido ,- •e .. não .posso proseguir no exame 1neticuloso a 

~Fl e me •propunh'a. Peço .·venia, .. !);Joré.m, .para arrematar as m.inhas · consi-
·deraç:ões, afim de que el las 'não.' fiquem .por de ·mais .desalinhavad'as. 

No •historico .:rapiclo, · que • fi'z da ... pt•ese)lte ·tentaüva revisionista salien~ 

+ei · a i.llgerenc'J.a .,Prt'Sidencial: A:ocentuo se'li11Jl'B e réiter'adan1cnte essa in- · 
terv~'l1<;ão i.nde.bita, ··'C.on<le,rnnavel' e· •crimiüosa .. . í:Jar'a qüe os "poster os a julguem. 

l'ü\y Bar'bo,S'á; · 6 · genio · irn;n1Ôi,til.r ;~cl·a raÇa, r·eViis'ionista :confesso, · ' zúr~ia 
a il1iei·fei·encia ·,db EX~cuti+o 'r~ a solução do · ca.so. ,. :, Nã~ · está na orbita da!i' 
attrihÓjr;.ões do Pre.si·dente da" Hepu·blica o f.."l.Zer ou inidar re:formas con-
:s.titUC~(Jna;es. ·'' 

A~siJ;1 w,;ll'l~n~ f3 rhg io •Pensar - ol!. ];enso~1 si11cel'an:Í.~nte - o. Sr. Ár-
thur B'ern~r~1e~ ~~1 . s'iJa ' pÍataforma. ·Si foi sincero, mudou de rumo a pó~ 
.a visit'J; .. ·dos ~inancis.~ ingl~;>zes e , mn,n.dou fhs .. ortig'as o. compromisso so-
le:-un~ · fül~ ass.l.llni.ra d_e .não .pro1n9ver a reform:;~.. s<:l1ão o,. foi., é um' .hypo-
~ri\a. ~'t11g.ar ... J:).e . uma !óJ>m,a o:u q.0 .qu·tra. nàq, . ~perece () auxilio que Ih~ 

·empre~t.?,n~ ps seUis ... c0r-rel1g'Jona,rio!l ,.ql)e •v.ao ... figur:ar .- cqmo . autores, uniccs 
.responsaveis .por este delic.~0- innominavel. Que .. aos ol'hos dos . qu<;; .. leram 
.a c:;arto estampada P.O ·T ·i1nes vão pas&ar como titeres movimentados á fei· 
-ç§.o d-.i· ·Pl'esrclénte que foz· o : seu .tVIini101tro cTa Fazenda· "cledara.r , .. em ... seu 
•nome; : · <IUe obt eria ··&· saüsfaç:ft:o :· ele todas as ex-igen.cia.s bri.tannicas, a ' da 
:reforma· col1.Stituciona:l · inoclilsi,,e , 

ô1·a. itlicer~.ruda n;;, maJÚci'a, a.rga,n1assada p'e!ó artlficlb e pda ·t>rote rvia." '' · 
'llflO mn,ece slquer o .respeito dos •homens de 'be.n1. · 

·O! 11 o ~oi1-t •pi·eve;~Çào t&das ás ·'em'Eindas. Porejam ri1aldade, distma.i'n 
·orÜ~s, obiê'cúvâ:m c:;'l~Ôs :vessoaes, erivol\,em a:h~&~ças . Até as appareÚ'teíne1He 
inocua.s me faze;m resa;biaclo. ~ ~~·· 

S~1 :á ' 111eu ~ : ;e~ro1'c;m. ·rr.ossivel. ós elel~'leii't~s que 'ror;n.arari1 a minha 
<"'onyieçtlo. ex1;entÚ -ó~ ·1eá,imen.te. Nã,o · foi·an1 dest~·úido~ : "' l>Jão ~e rc'f<ii~ma .·· 
•o codigo de · ol~gailiÇã~·: · PoüÜCa e ,~·od.ai : cie ~~:~1~ .: l)áiz. ··~P.ói .. exi:terlqncia ·Qú ~· 'i)oF. ·' 
palpite. Hft duvid:o;, .man,tenho .9 gl;~·· éstá: Vút~ contra a enienC:a. (JJiiúto ·.·· 

lbc;?n,>· m~ti'to bem. ) 
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@ Sr. Alberico de Moraes (*) (pc~ra encà?n'i?tha?· a votação): - Sr. Pre-· 
sidente-, ao art. 6°, ·§ 4°, da Gonsti.tufção' vigente, a emeiJJda n. 3 manda. 
aC'Icresce.ntar as s•eguintes palavras: 

';e para reor.g'anizar financeir·an1ente o Estado, cuja incap·acidfude· 
•Para a vida· •Eeutonom·a se demonstrar );}ela ·cessação de 1Jagame'nto · 
de sua divida fundrucla po1· .mais ·de dous annos." 

·Co1neço, Sr. P1..,esldente, dize:1dó á ~an1ara que o adj-ec:tirvo "autonon1o,. 
está ao. ui Jnal en'lpre.gaJC1o; devia sE'r viela "autonom.:ica" e não autonoma. 

Vida autonoma quer icli0er ~rue se governa por •leis pro.prias•, ficando· 
. ror <,onseguinte incompleto o sentido, dB'Vendo ser, ·COl'l'lO disse "autonoí'l'l'Í··· 
.ca", ü::;to é, que te1n autonon1ia. 

Pondo de 1partu, Sr . Presidente, essa pequena observação que tem,. 
::cmtuJo, alguma importfmcia , .p-orquanto não se póde fazer r eclaJcção final .. 
alterando as express ões litteraes d.a e,me11da, passo a · dizer o que );}enso-
sÇ>bre maiB. este caso de intervenç;ão. 

O J.nustl'e ·profess-or Sr . Herculano de Freitas, e1n junho ele 19·23, deu 
á p.ubl:icidacle, no Jonwl do Co?lwne·rc·io, cinco magi.süaes lições por S. Ex .. 
·i:n·oferi :las a os alum.1:os ela Faculdade de Direito· ele .S . Paulo. 

S . Ex., nessas liç.ões, estudou sob todos os as.pE:ctos. o art. 6° da Con -· 
st:tuiç§l-o E: seus paragrap.hos. 

A emenda. que estamo.s votando •crêa mab um caso ele interve.nçii.o 
e f.al -o ~con1 11111a .J.inguagen1. tão i'l1tprecisa e con1. fundamentos dt:: natureza 
tão ']J~rigosa - que ouso affir1na.r { t. Ca1nara não dever ser approvaida, 
I'Orque vem .perturbar, ve•m go11}ear ele f·undo · a autonomia dos E stados, 
·pknanH?nte .gara.ntioda pela Const-ituição vigente e unica razão ele ser desse 
l~.(~o in.dissoluvel, que se chama J!~eclerélção. 

Nüo .sei como e on11prehender as expressões ·"cessaÇão de pag-an1e·nto" '!' 
A eanenda 2'7 •dBclara. que a intervenção se dar'" "pM·a reorganizar· 

financeirameste os Estados insolventes". 
Ha., Sr. Presi.clente, uma .grande clif'ferenç·a - a meu vêr - entr·e a.s-

dnas cli :;:.posiçÕes elas emenlJ.as 3 e 27 : "cessação ele pagàmentos" e "•estadü· 
·de ' in,:olvencia". 

A cessação ele pagamentos .cor·responde a um estado de l~'loratoria; é u wru 
situaç;ãÇ> transitaria, .que não 1}6cle de fól'Tna alguma se coinparar á de 
·.~nsolv.encia. Esta é synonimD de fallencja, .para a qu'al não ha o remec1io 
ua nK·ra toria . 

A oomsp;ensão ele .pagamentos .pó ele ser uma · situação passag·ei!·a; o estado 
de insolvenci·a é o que r es•u1ta da 1diff~reJ1Ça que eX'iste entre o activo e· 
p1.ssivo da a.dm!inis tração . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 



- 14!1-

'Vê v. E:x., Sr: Presidente, como será d ifficil á União conhecer a · sua 
vadadei~-a situação ele insoU'Ve11cia, dsto é, a: d1fferenç.a entre o a;ctivo e 
p:.,ssivo do Est3Jdo . 

O. activo de um EstaJdo da. Federação d eve ser aferido ·pelo <pat~"imonio 

fis.cal desse Estado e tambem ]Jela.s suas r endas 1Jatrh11011i'aes . O p;octri-
mpnio :fiscal, como V. Ex. sabe, é sempre susceptível ele se r augmenta do. 

U;rna situação de ·cessação de t:>.'1-gamento, por eonseguinte , pôde resul-
1·;,r,, n1utas· vezes, da im:prevWencia de {!ous. orça·mentos seguidos, em que 
a receita não tenha sido · majorada. sufficientBmente para fazer face ás d€s-
pez.a..c:,· c.:n·tas . 

01' a, isso ·é muito clifferente do estado de ·inscilvencia, n ão se compre-
h ende ndo q·ue baste a ·cessação d:e pagamentos para> se decretar a pertur-
b:tção com•]}leta da vida administrativa de um E s tado, fazendo clesap·pare-
cer os orgãos legiti,111:os . elo .go-verno, os orgãos '· electivo,s- de ·cada unidade da 
Federação, · para, dentro .cle•s.sa m1ida•de, só te r voz l)l'edonJ>ina nte a figur< 
ão' interventor. 

•Sr. Presidente, a cessação· de pagamento·· será um fructo material, mas. 
o estado de insolvencia é um fa;cto mui to difficil de chegar a verificar . 

Al1ém disso:. ·Sr. Presidente, · ha aJ, eonsider.ar os contractos·'·· dO< 
emprestimo. Em alguns delles, os pagamentos são tr1ennaes; são, de cinco· 
em cinco, as arnortizações, e os pagamentos de juros são, muitas vezes, 
'por semestres ou trimestee, adeanta dos ou· vencid-os. 

~\. que falta · de pagam·ento se refere a · em enda n. 3? ··Aquella •que diz 
resp.ei~o á amortização {la divida ou aquella pertinente ao pagamento ·tão' ·só-
mente dos juros da divida !fundada 

Esse caso, Sr. Presidente, não está nem: podia ·ser pxevisto na emenda,. 
que só appareceu · c1ig0, com verdade - pol' CJ:Uanto a Commissão ·:elos 
2•1 não quiz encarar o p.rolJlema pela :fórma pcir -que ·os •pà.i:tid'ariós da refo1'm a 
cohstitucional ' até este rnomento '))Teconizavam. · 

Todos nós julgavamo's ünprescindivel - não a refo'rma, poi"que, dentro 
da Constituição vigente pocler-sec'lJia tomar m edidas· dessa n a tm'eza --: 
urna lei retirando a · faculcl a cle de que · dispõem os Estados · para contral1ir 
em.p'r estimos ·externos . 

A m eu vel", os Estados não gosam· de soberania e, sim, a penas c],, 
antonomia. Não podem, por isso, contrahie · emp1;estimos externos, pois n5.o 
são pessoas jurídicas do direito internacional. 

, 0 SR. AUGUSTO DlJl LIMA: - Não· ·apoiado . . As províncias do !mperiO· 
não tinham a utonomia siquer, e, iontreta.nto, contrahiam emprestimos, o. 
mesmo sucicerlenclo com os m'unlClpios. 

O SR. ÂLBEmco DE MoRAES: - Sei disso; corrheç'o até esses empe.esti-
mos constantes. todos da "Historia Financeira ela Monarchia", de Carreira . 
Devo, no ' eri'ltanto, declarar ,que, m'n face da nossa Constituição, o's Esta-
dos; just amente pol'ctue têm autono'mia e não c'iisvõem de soberania •. nãrJ 
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·têm r epresent ação externa, não têm con~ules, não têm mlílistros, não súo 
pessoas jurídicas do dil·eito internacional, no ·podem contrahir empres~ 

·timos. 

Deixemos, porém, de passag-em essa pequena observação pa11a atfi!'-
.mar que, por varias vezes,, no pm·lamento se sentiu a necessidade de se 
regular a faculdade que deve t er c.ada ·unidade da Federação quanto· á 
l<ealização de emr>restimos externos. 

Foi assim que o .Sr. ~Sá ]'reit·~ 
:andÓ os emprestimos ·extern'os, e o 
procec1ilú'ento, na Camara. · 

a pi·esentou, no s énado', pJ.'oj ecto r egu .. 
DO'Put ado Leite Hibeiro teve ig-ual 

A Commissão dos H, comtudo, acli ou ,que devia ladear . a questão ê . 
fa1;er da situaijão difficil das finanças estaduae<> - um caso ele interve'ncií.o, 
ainda n ão previs to neJTL aco~selhado por nenhum dos tratadistas ·que se 
occl.tparam dos ]}rogJ'ammas de ~evisão constitucional. 

O Sn . H .IDNHIQUE DooswonTH: ·A redac·ç[o da emeúclà . nã-à impóJ•tat·ií 
em -intrepretações .clesfavoravei:s aos interesses da U riião'? 

O Sn. ALBERICo DE il\ioRAES: - Perfeitamente; e para isto, acceitando o 
aparte de V. Ex. q \.!e vem ·t!ltw idar a rri..inha argume:ntagão, não era ne<::es-
sar.ia a refm·ma, ponq1.U:mi:o . a . ConstituiÇão em vigor p revê os casos de 
SG<:cc.·Úo aos Esta dos, de modo amplo. 

' O SR. HrnN RIQUE DonswoRTH : - Sob esse aspecto, a innovação se In e 
afigm·a perig·osa, n ão ha duvida a lguma. 

Ó •Sn . A.LBERICo DE MoRAES: - Não c6mp.rehendo se tenha fe ito ' de 
cessação de pag-amentos, muito cUfferente <'.'a insolvenda, -caso de inter-
·vcnção . I' 

'.,! /. 

O .SH. HBlNHI'.)y E . DoDSWOfl'l'H: - . Infelizmente, o qu e suçcederá é li!UC 

nã.o ' ;~oqcos gover.nadOl:\]s dü·ão : não pag:amos co usa al.guma; 
Governo federal executar essec; pllig-a!llentos p ela intervençã.o . 

O SR. ALBEruco D~ MORAES,:. - Devíamos enfrentar o p,ro;blem~ de ~mtra 

f orma : impedir que os Estados contra:hissem emprestimos extet'l\QS e , üã() 

deixar, de m aneira a lguma, que figm·asse, como a rma elos JJOderes ela Uni·'io, 
.quer dos ·u_:.residentes da R epublÍCa, quer· .do Cong t .. esso, ·cotno n~ ci-t~o, a 
faculclacle ele intévir, e1n virtude da situação fina nceira deseouilibra da. lo,'l 
Est~C!'o~ ela F 'ederaç.ão, tãq só;11ente por est es deixarem ele ·pagar, durante'' 
c1o~s · ani1~s a sua ' div-icca fundada. 

O ~'3iR. P1~.EliJID~~~: ·_ Acl virt~ ao ' ot·ador que está terminado o tem1:lo 
em qu e p'odia enc'am inliai·. a votação. 

O •SR. Ar,BEJRICo DE MORAElS: - Concluirei immediatamente. 
Disse é r epito, · Sr. ·Presidente, que essa divida ' se compõe de capi+.:,t1 

•e ju't'os ê . a ce.ssagão do 1Jagameliio c1os jmos ou do capita l são é uma 
!Jl'OVa de insolvencia. do ·Estado. 

Por esses motivos, Sr. IPt-esidente, reproduzi11do as palav.ras que "ll'J-

firo semp·re, ao terminar o en camin1mme11to da votaçfto, declaro que vo•o 
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.:Jontra a em_enda, _ tamt)em, _porqu e estamos _em_ •plena vigencia, r1o estado 
de ~jtio. (Jlfwi-l;p be-m, >· ?n,ttMo llem)-

O .S•·· Baptista Lusal'do ('') (pam. enca-mi:nJHt?· a ?Jotaçcí.o): - Ouvi n este 
momento, Si·. Pí:es-ideúte, que entre 'os dit·ectores dos trabalhos parláme ~
tares jâ_ se -cogita dos meios adequados, afim -de -desferir novo golpe contra-
"- minoria -que <:1e~)ate o pro:iecto -d-e reforma -constitucional. 

O Sr. _ AR'l.'HUU CAEJ'l'AN : - B' p Governo que se suicida. 
~ -sn _ BAPl'IS'l'A _L-usMmo: - Ouv i agora mesmo essa informação e, poc 

mais absurda que ella me pareça, por maior que seja a minh:ot repulsa, em, 
acceitp.l-?:• eu a te~-ho, entretanto, çomo possível. 

Depois do succoqido a qui h a, ~res d\as~ _quan,do se c1eu aquella _ famos~t 
int(;!r'pre~ação_ de mn requerimento esct:ipto e _assignado por· 79 Srs. Depu-
tados <S01' c';assificaelo ~01~19 "ir(!l'bal e , n:ais ainda, . ser arrancada, ele ·u'ma 
só vez, _ ·111ais ele metade das emendas ao projecto. de 1:eforma .. . 

·O SR. HEJNlUQUE DonswonTn:_. -,- Obra à ntJ -revisionista . . . 
O, BR. BAP'1'1Wl'A LUSAP.Do: -:- .. . _. desr.espeitandq te?<t? positivp do -Regi-

mentq _Inte.rno --:- ~r·t. 1337, § Z"; ,_ depois ~lesses , golpes de violencia, que 
vên.1 ,. ca,f;~.'?ter-Azanc1o e hão de- ca:racterizar , a,, passagem d9 ·projecto _ele revi-
são constitucional nesta Casa do Parlamento , Brasileiro, acredit\), não 
ponho duvidas em acreditar rque, nesta, h'orp,, a trllogi?- eomv.osta dos 
.Srs. Viann~ do Castello, Herculano de l:Preita~ e An:wlfo Azevedo, es,teja 
ma~hinanelo, , preparando a vi?l_encia que na ses~.iio. _ d!lsta no~tr• deve _ d~s
fedr ~:~ntra a minoria, isto _ é_, contl'a a ,Propria, Nação Brasileira . 

.Ouvi, n este instante, varios Deputados da n1aioria, cujos nomes não 
teil·ho o direito de declinar, commentarem o innominavel attentado ·Ciue \'1~ 
archhecta J~:ú·a 'hoje á noite,- qual o de determimi.r cwe o rReg-imimto IÚterno 
da éarh:ú'i-'não pérníit'ta mais qt~e- 5'e - d ebata, n.'a- amplitude ele- 15 min'u- -
tos, como até agor·á se tei:n 'feito, emen'da- tior -(únenda. 

o SR. -LEoPoLDINo nm OLIVEIRA: - ' E' precisó que se lerrl'bien1 de que 
tudo- fem lii1ütes . 

' .. : . . ~ 

O SH. B.<\P~rí:syA Lu sAR.Do: - Não sei se deva e1' guer, _de::;de já; mou 
protes~~~.· 01,1 espf)rar que ve~lm es~a medida da maioria, p~r~ que a N~ç~o.: 
que j á está' ca~sada, para -que o povo brasileiro; que se acha ~statéi:i.do 
deante. de tant~ 1~repoter~cia, . a pp;:ehenda :b~;p .· qu~l ,o espirito ~i,te estií.. 
orientando a rP.forma constitucional nesta Cas_a do Parlmn~nto. 

Estou ·quasi a cl e-sej~tr q.ue se consumma . rnais este a<!to de arbitr1o e 
prepotencia. 

;·"• ,· 
,o SR. ~EoPoLmNo - DJn \>LIVFJIP.A: - A n:aiorià , ele eerto ', não acceitará 

mais esta imposição -, Dar-á uma demonstração ele , autonomia, ele vit-a;1ic1ad~., 

de persona:liclade. 

(*) Nfto -foi l'flVisto pelo ol'ador. 
-, . 
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O SFt. BAPTISTA LusARDo: - <Confio, .. entretanto, Se. Presidente, que a> 

consiciencia de muitos dos .Srs. representantes da Nação, memb.eos da. 
maioria, re1pellieá m a is está imposiçã o em urn assomo c1e dignidade, que 
86 poderá enaltecei- a , .dizendo •comsigo mesmo~: "Não poderemos ir t ão· 
longe, não poden10s consentir sejan1 asshn es·pezinha dos os nossos bdos , o-
nósso an10r, o nosso carinho, o nosso desv,elo pela nacionalidade , A t a nto. 
não nos obrigan1 os nossos compromissos." 

0 SR. LEOPOLDINO DID ÜLIVEJIRA: - P ela nacionalidade e pela, propria 
dignidade incliviclual. 

0 SR. AZEJVEDO LIMA: Esperarnos que esse ultimo golpe qun .se pla-
neja ar-abe ·por dissolver a .propria maioria. 'l'em.os i é · 11a U1onra e na c1ig111-
dac1e da maioria da Camara . Acredito qu e ella saJberá l'•?Sistie. 

O 8-ll. BAPTISTA LuzARDo: - iVemos, todos, os dias, as ingentes -dtffieul- · 
dades, o- esforç-o · sobrenatura l que muitos· ·dos :mtms honrados eolleg'~" estão· 
fazendo, para que se vote a reforma ·co!".stit ·ücional:; 

.Sr . . Presidente, muit os dos m.embros da maioria, em momentos de. Jegi-
t iJ,,o e intimo ·desaba<fo, em •conversa com os coJnpanheiros da nlinoria, 
tê·ni-se mostrado contrarias a val'ios dos dispositivos do projecto d·3 revi -
são. Disto ' é •prova evidente a ausencia da rnaioeia do recinto, quando, áS· 
3 horas d·a t a:r.de· de hoj.e, ,poderíamos t er votado a emenda n. 3, Então, 
que é que se viu? - primou pela· ausencia, esp·ecialmente . a bancad'l. 
min eira . 

Alilás, segundo' constatou um · dos vespertinos desta capital, ·f oi· ef'1?a 
mesma JJancwda a ·que se salientou pelo afastamento elo recinto na votaç;w 
áe sabbado, ·pois · vinte e três ·ele seus membros a'qui deixaram de .:,o,m-
parecei·. 

Que s ignifiça, oS'r. 'Presidente, .esse procedimento de tantos membros ãa 
numerosa bancada, qoue devia sei· a primeira a dar o ~xemplo de assidui-
dade, por ser ,a que mais de •perto repr(')senta o pensamento do Chefe do· 
EX€CUtivo e mais calorosamente eJnpresta a sua solidarieda de ao Presi-
denta da Republica? Por que não ,estar•á ella cohesa, ·unida, como .")lm só-
homem, como um só blocõ, · a apoiar o proj ecto de r eforma constituciona.; ? 
C:o'mo se ·poderá exigir a permanencia em plenario de outras bancadas, 
~lgumas das quaes com · interesses vitaes em jogo e cu,ios membros não· 
p odem e1nprestar a essas medidas o seu a poio, por se acharem · as 1nesmas 
em desaccôi·do com as sua.s doutrinas, com os seus principias, con1 os uro-
g:rammas qu'e sustentm~am durante a existencia' do regim.en r epub.Jicano? 

E , ao m e r eferir a essas bancadas, imagh1o com que constrangirnenr.o· 
1;ão hão ' de estar wqui os situacionistas do Rio Gra.nde elo ,Sul, elles que 
sen1p·re erigiram, como Ul11 dos dOgJ.nas do seu programma político, a intan-
gibilidade do art. 6° ela Constituição Federal, constrangimento que elleS· 
vencem por uma mal comprehendida solidariedade politica, com e:x'cepçiio· 

.de alguns, q·ue. - manda a justiça que se diga - a i·nda n ã-o a lijaram de· 
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.si os ·princi·pios .que até ruqui vêm sustentando. São elles os ·Srs .·. João Sim-
.}Jlicio e Simões Lopes . 

As emendas ao art. •6° ferem ·de frente, fundo, em cheio, o progranuna 
.. QJolitico adaptado pelo governo do Rio Grande do Sul. 

O •SR. ARTHUR -0AE'l'ANo : - E a propria organização constitucional do 
.Estado . 

0 :SR . J3AP1'1S'J.'A LUSARDO: - lPerguntava eu: 'COmo ··póde O leacle1· ua 
·maioria exigi:r o üomparecimento .de todos os tSrs·. CDeputados durante as 
votações, si a propria bancada a que pertence · é a prin~:eira a desertar ·do 
seu posto, ·quando lhe cumpria actui estar, para approvar a reforma }On-
.stitucional? 

Mas, Sr. Presidente, não sô a bancada l'nineira, mas outras ainda t êm 
]Jrimado e hão de ,primar lJela áusencia ·da i~~a1oria de seus me1nbros. 
·Tudo isso por.q:ue - é .preciso que se diga - são homens que não se ·•con-
formam. co1n o que se pretende fazer, são 1Jersoüalidades que não poclem 
;abrir mão elos principias e das doutrinas p.elas quaes se ibateTam a 'Vida 
inteira para satisfação ele cap·richos pessoaes ·do LP.resiclente da Republi.ca, 
que estã. empenhado na .passagem clessa reforma co·nstitucional . 

E' evidente, ninguetn ignora que, entre os proprios en~igos do Governo 
nesta Casa, ha uma campanha, pôde-se dizer, intra-muros, ·que neutraliza 

·todo o esf-orço empregado pelo leacler -da maioria em .benefi·cio do accelera-
mento deste projecto, contra· o CJ'Ual, ~m peso, se ergue a Nação Brasileira. 

O Sll. ALBERICo DE MoRAEs: - \Infelizmente, o esforço ela maioria '.'ae 
s.er neutralizado ·pela reforma do Regimento ... 

'() tSR . BAP1'ISTA LusARDo: :Haverá por acaso alguem, não dominaclo 
l>Cla •paixão poliUca, não empolgado ·pela. nevrose . de. 1Jrestar apoio 
inc-ondicional ao Governo, que seja ·capaz de vil~ ·dizer á fa.';E' do p aiz 
que R reforma üonstitucional está sendo elabor<~Jda en~ um ambiente de 
·a;bsoluta liberdade? Não acredito que· ha;ja um .brasileiro de consciencia 
qPm formada ,cwpaz de affirmar semelhante cousa. Quem asseguram, sob 
o penhor · de sua honra, ·que a reforma está transitando · vor esta Casa 

dentro :das nonnas li>beraes e .em uma atmosphera de ampla toierancia? 
Não, 'Sr. Presidente, os actos de intolerancia, de prepotencía, de Imo 

de força que temos }Jresenciaclo nestes ultimas dias, e esse outro, que já 

agora se .prepa:ra, .o'bje'cto talvez, neste instante; da ~reoocupa.ção da trin-
dade a que me referi, tudo isso a ttesta ele modo irretoi,quivel e insophis-
mav;el que, absolutamente, não ha aJ(]IUÍ Ji.berclacle, .que a maioria se mn.n-
communou para satisfazer todos os caprichos elo •Sr. tA.rúhur Bernardes, :fllG 
faz questão de ser o clerro'cador da famosa o!bra dos ideologos de 911. 

:Sr. Presidente, feita esta advertencia, e aguarclanclo os acontecimen-
tos, que se hão de desenrolar na sessão nocturna de l1oje; eútro na a:precla-
~ão da ·amencla n. 3, ora submettida· á deli.beração da Camara. 

®ssa emenda refere-se .á intervenção d a União nos Estados .. , 
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O lsR·. Fn.msmJojN·~E: - LemlJr.Ü ·ao nobre orador· que está t errilinado o tem•~ 

po de que dispõe. 
O SR. BAP'.r:IST.~ L uSARno: - . Obedecendo a ·v. Ex .. concluo ·aqui ·.s 

minhas considerações. ·(Af 1iitn be111,; 1nwito l! é1n.) 

O Sr. Plinio Casado ('') (pam encM1vinlw1· ct ?;Qtaçcío): - Sr. Presiden be, 
a emenda n . S ~reza o seg-uinte: 

'1-'éu~a 3JS.Pegur:ar a .execução -das [eis e . ~' ·; ntença.s f0·derae.s . e· Pttra. reor-
ganizar financeiramente o Estado, cuja incrupaddade para a vida autono-
m a . se demonstrar •pela. cessação (Je pagamento ele sua cUvida f-undada por 
mais de dou.s annos. ~· 

A emenda compõe-se de duas .Partes, a pl'imeir:a das .quaes m.antém o 
· texto do n .. 4 ·elo art. 6° da Constituição: "para assegurar a execução elas 
lels e sentenças. federaesY. · I . ~ • 

Sobre este 'ponto,. não há discu-s.são possível. .<\.,cceito o disposi'tlvo·, que 
nada mais é ' elo ciu'e ·a Tepetição, como accentue i, do n. 4 do art. 6° . 

.Como a ' Camara ·sa])e, 'o a.r.t. só consagra o principio da não interveüção: 
"O Governo Feclerar não >poderá intePvir em · n egocios pe'culiares a:os 

EJ.s:tados", salvo nos casos taxa.ticio.s ns. 1,' 2, 3 .. e ·L 
Mas, s i não está consagrá!clo na Constitüição o direito ge\·al de ü1tervir, 

clá.hi não se segue que; em éer'tos caso.s, ·a interve nção não' seja necessaria 
e inc1edi·navel. A intet'Venção é., com á cliz muito be:in Barba:l,ho, a ·· sM1cçã·o 
do principio federativo, ·e, si assim não fosse, a União ficaria reclÜzida· ·a mwt 
expl'essão vã, á uma ,palaovra sem sentido. 

iEsses ;numero.;; •el o art . ·6° !são; por conse.guinte, sancções 'ParfL il~t!ó)rmi

naclos dispositiovos ·da. Constituição da Re.poubHca . Tanto assim que . .o n. 4°·, 
crue m anda assegurar a execução das lei·s e sentenças federaes, é , uma sf~n
·cçiio con·sti.t u ciona! elo dispositiv o do a rt. · 7°. §' 3°, da Cont-ituição, que ()eter·-
mina: 

"E ela comcpetend a exclÜsiva da União decretar: 
. :·· . · ...... . ............ . : .n~>.' , 

As leis da União, os ·actos e as senteriças de S'tlas autorMades serão 
executa dos e1n todo o p a iz por funccionarios fele'raes, podendo, todavia, a 
execu Ç<'i.o. elas PFimeira.s ser .confiada aos governos dos Estados, mediante 
annuencia destes" ·. 

E' a-inda um a sancção o art. 4!8, n. 1: 
"Compete P·l'ivatiV'amente ao Presidente ela. Re.P·Ublica: 
1° san·ccionar, promulgar e ·fazer puolica.r as leis e resoluções do Corr:.. 

gresso; ex;pe{Ür decr et os, i·n strucções e regulamentos pa ra a s·tl a fie1 exe-· 
cusão." 

E' egu alrnente a sancção elo· a.rt . . 60, § 2°, que preceitúa·: . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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As sentença-s e ordens -da magistratur-a federal .siLo execu tadas por · 
o-fficiaes judiciarios ela União, aos quaes a policia local é obrig-ada a prestar 
auxilio, quando invocado por eUes". 

A' ·vista elo exposto, não ha. como imrpugnar a re·petiÇão do dispositivo 
do n. 4°, na reforma constitucional. 

A respeito· ·da: mate1ia, J .oão Bm·balho, em .piTlrase lapidar, em uma syn-
. these preciosa, diz o seg,uinte: 

"O § 4• Çlo aPt. &" é a · sancçã.o constitucional de taes dispos[ções ·para 
consti•anger ij. obedieneia os g:avernos, as autoridades e o ·Povo dos Estacl:os, 
quando en11barace-m ou se . O•PJJ.Onhmn á. execução cle!las-. Sem esse lneio . 
coercitivo, .1- Constituição . nfi., ;:e.J•1a a supre!lliL lei \lo paiz, os - actos legis- · 
lativos e ·sentenças d'c (korae·~ não passarirun de sim·r>les consel'hüs,, sem .força. 
o'hrigato.ria, E' os poderes fecle;·aes não po®riam ])reenche~ ,seus altos tin s. 
E de tal modo é. inherentE• . ao .goV(•rno federa~ est~ ·di~ei:to que em. 1•igor nen<• 
fOra preciso mencional .. o eXi'rese~mente na·. C'onstiLl;!(!ão, P()is de;:orre, f,Jr · 
ç.osam~;'lte e ;;em pogsivc~ l ob;ecção, da índole e missão daquelle go·lcc'!W,. 
tendo ellc até o r,.odur de diSp-úr da força p-ublica para "a manutençã·), c1a.s -
Jei~ no :nterior" (a rls. ffi1 <' 48, ns. 3 e 4)". 

Pela <Gonstituição dos Estad-os Unidos· norte-amerit.ano.s ~ este um dos ' 
casos em - CJ1lf' o Congresso . vóde det.erminar a mobifização ela milícia ou 
Guarda Nacional . (ar·L 1°, secção s•, n. 15)" . 

Fiz tal -digressão .• porque <desejo mostrar que, neste POI}t o, con.tinú 0 a 
3tlf.lt.ar necessaria a dis·posiç5o do § . 4°. 

Agora, quanto á outra J;·a.rte da em,enda n ·. 3, vou. desenrvo!ver algumas 
com;üclerações, e começo por assignalar, como . ainda. ha pou co fez o nobre 
leadfw ela ·'bancada da P.arah)"ba., Sr. Tavares Cavalcanti, que essa disl}osição 
não devia vir englobada com a cllspo.sição transp~antada d-o n . 4° do art. 
6°, J)orque são cousas com~Jletamente diversas . Causa ,. até má im.press[o • 
a que:q1 começa a proceder á leitura ·ela emen da cleparar-se~lhe a 1ncompa-
tibilicla-d,e elos ass·umptos, inteiramente clivers·os, U:g-ados enr um mesmo in-
ciso;: ent uni .. 1nes1no .. Paragra.p:b Q: 

"Para asseg·urar a jlxecução das leis e sentenças fecleraes E; pa.ra reorga -
nizar finan ceiramente o Estado, cuja incapacidade p·•r~ a vida a~1tonoma se 
demonstrar .. . " 

Ora, e-stas - mater!as não ·teenT, absolutamente; relação. Penso repito, 
0om 0 ·o illustre Deputacl.o .parabyba.no·, qu:e o dispositivo devia desdobrar-se 
nnm novo numero ·O 5°, oh ele v-iesse consagrado o preceito : 

"Para reorganimr financeiran<ente o .Estacl-o, cuja 1ncap,acidade para a · 
vida autonoma · se · clemonstrat· pe~a ·cessação d.e pagamento d.e sua di' vida · .. 
funda ela, p.o r mais ele clous · annos . " 
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[Rec(onheço ·q'Ue a União, não 6Ó juridi·ca, ·com 0 moralmente, !é respon• 
. .,;avel pelos emprestim.os contrahidos p elos Estad'os. Desde que o Estado 
cheg'ue a uma situaçào destas, a União é naturalmente int<'re·ssada, e deve 
tomar uma provide11cia qualquer a·fim de que os a;busos, os desmandos, as 
inconveniencias se não reprocluzan1. 

A respeito, ha n a obra do m eu illustre contenaneo e notavel constitu-
cionalista, iSr. Carlos Maximiliano, uma pagina .wdmiravel. Diz o eminente. 
constii:!ucionalista: 

" 'Receia-se que iguaes humühações '}Jara o Brasil Tesultem ele· 
se ·não estrubelecer lmévia ·censura federal sobre os contractos ·esta-
duaes de · emprestim 0 externo. Eln todos os · paizes de reghnen · fe-
derativo é a União a intermediaria entre os Esta·dos e os governos 
extrangeiros. .Só a e !la se dirigem estes, e, quando desattendidos, 
·contra eHa. em.pregam os lTleios directamente ou indirectamente 
coercitivos: l.;epl""esentação, intünação, · retorçã.o, represalias, guerra. 

Nem sequer as soluções oonciliatorias, obtidas Pül' meio de com-
1JOsição, mediação ou ai·bitragem, com~etem aos Estados. 

Por isso, si estes assumem compromissos e os não cumprem, não 
·póc1e a Uniã.o ficar indifferente: dahi a idéa de tutela financeira, ou 
•melhor de uma. especie ele curatela de procHgos, transplantada do 
'Direito. Privado para o Direito Publico. 

Aquei'les mesmos que repeHem a doutrina {1e Eluntschli, o quaJ 
antepõe ü Direito Constitucional ao InteJ:naciona], e preferem. a de 
rSumner 'Maine, que .sustenta exactan'lente ü contrario, aff'irmam ser 

o dever c1e quen1 ·contracta 'com um E.stac1o, con'hecer-lhe a Consti-
rtu·ição os · p:o·c1eres de que dispõe o g1overno, a ef:fecthridade das ga-
Ll~antias qrue 0fíferece. 

As nações extrangeiras devem saber .que ·em uma federação, o 
territO'ri 0 se acha sob a g·uarcla, e depenc1encia da 'Llnica soberania 
existente a nacional. 

Não ·serve c1e garanti-a f1e d:ivic1as estaduae.s, não }Jóde ser to-
nmclo em pa gamento dellas. 

Todavia, ante a objeeçã0 acima a dif!ficuldade fica dinünuida, 
porém não resolvida. Uma ocicupação' de · terras, em represallia, se-
ria injusta, porém ·possível, vistü que na· vida interna'Cional ainda 
a rforça prevalece 'contra o Direito. Demais, as garantias logictas ô.e 
compromissos financeiros do·s Estados são as rerudas: destes. Como 
empolgai-as o extrangeiro, vlolentamente, sem pôr em clh<:ique a 
,so.berania do pa.iz ? Co1no exi'gir,. emibo~:a em termos, }}Or'ém con'l 
energia, 0 pagamento, si não por intermedio do GO'Verno Federal? 

Está ·este, em face do 'Direito Internacional, obrigac1o a l:espon-
der por dividas que não autorizou, nem •contra.hio. 
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E' insustentavel perante a razãJQ e a lei a idléa de considerar 
um E ·stado indivi'diualmente responsavel pelos seus actos e pre· 
,ceituar ao mesmo tem:po que a tentatilva, :feita por um P·aiz extran-
ge'iro para d'orçar qualquer dos Estados a cumprir os seus co·m.pro. 
missos, seja re•pellLda por tod0 corpo federal. A responsabLlid31de 
solidaria deve acompanhar a protecção solidaria. 

Logica e rac-ionalmente, o Estado :federal deve ser o responsa· 
vel peles actos do.s Estados particulares de q•ue elle se c:ompõe. 

Póc1e acontecer q•ue E:Stados, membros da Federação·, tend,o con-
trahido obrigações convencionaes, muito regularmente, dentro dos 
limites a elles impostos pelo iE's'catuto !Supremo, não as cumpram. 

Quem ser·ã responsavel em semelhant<> caso? 
E·videntemente o poder •central. 

Não lhe a·proveita allegar a autonomia invencível dos Es· 
tados que impede a Uni[~ d€ forçai-os a gastar moderadamente e 
a saldar os seus compromissos n 0 exterior . 

'E' admittido por todos que um povo não pód·e desvencilhar-s~ 

dos seus .deveres internacionaes allegando as lacunas ou a impo-
tencia da propria legislação; a elle compete m elhorai-a ou ·com· 
pl E:ta1-a". 

Acabo de ler a brilhante pagina que .fóca o assumpto de maneira 
preciza. 

·Parece-me que a solução nã0 está nesse clis·po.sitivo da em€nda n. 3, 
mas na emenda apresentada peco il'lustre Deputado, Sr. Eurico Valle, lea-
à.er da bancada do Pará, e que, actualmente, preside os nossos trabalhos, 
emenda que vedava aos Estado.s e aos .municipios .cm1trahir em·prestimos 
externos sem auto·rização do Congresso Nacio·nal. 

Julgo que B"Ssa é a .soluçao, porque desde que os Estados não possam 
çontrahir elnprestimos e:.:ternos sem o consentimento do Congn~s.so Nacio-
nal, estará descoberto 0 ren1edio para E:vitar B"ssa·s situações terriveis e 
vergonhos:1s que viio ao ponto 'de interessarem o prop1·io credito da União. 

·o SR. Rrm.:mo JUNQUEITRA - A m·edida .proposta na emenda n. 3, es-
tim·ula o.s mãos emprestimos. 

O SR. P LINTo CASADO: - P·ela emenda' 3, fica a U nião em situação dif-
fieil diante do3 empres timos .contra.hldos. A Uniào intervem no Estad0, 
para que? Com que recurso e lia vai reorganizal-o financeiramente? Com 
O'S recursos do proprio Estado insolvente, ta1lido? 

Poderiam alguns res,poncler : !Se foi má administração, a União inter-
vindo e a ssumindo o Governo do Estado, ~ en)bora fazendo desappare-cer, 
dest'.arte a .sua autonoomia, - póde, com uma boa gesti!Jo, reorganizar a 
vida financeira d 0 Estado. 
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Mas no caso da faHenc:ta · do Estado niio ser nem culposa nem frau-
dulenta, mas de ter havido ·uma boa administração e de ser· devida a acon-
teci-mentos· fortuitos, casos cláss·i·cos de força maior, como ainda ha pouco 
lem;l:)r-a·v.a o. no.:>so. nob~;e ·Cel1ega, 8-r. Tavarres Cavalcanti .•. 

O..~:. R~Bl!li~0 JiuNQUElliM.: - E de emF>rest Lmos anter-iores. 
O SR. PLINro CASADo-: ,_ ... . emprestimos- anteri-ores, f>Jagel.lo > da sêcca ..• 
o, .:;;~, . R,J;BE,J;Jlo J .u.NQlJ!Ij\1)-M: - B.1l-ixp CaJW,;bio . 
O ~·R. l(Jt.~N.J:.o CA,i?;\1?,9: - . , . como. a, Uniã_q, reorgamizará financeiramente 

o Estado? Apen_as a U:niãp fari~ desapr;>arec'i'J; a autonomia ~oca.l em varias 
Esta,Çios, se~ re1m'ltados satisfatori-os. ÜOU). os recurs.os ou com as ren-
das da União? Isso nunca se. fará, porque a Un:ião, até agora, não tem, 
vor exemplo, soccorrido os flagellados das sêccas, que implo-ram a sua pro-
tecção. (Muito be'Yit; Tnuito be'Yit~ O oradJ0 r é cwmprimentado.) 

Q. S~:. l?res~del)te .:. - AchGt,-StJ sobre a mesa o se91.linte 

RElQT,JElRIJY.I;ElNTO, 

~equei,ro. pro;r:ogaçiDo da sessão afim -de que se ultime a votação da 
emenda n. 3. 

1Sala das sessões 2'1 de Setembro de 1:!25. - Vianna do aa.stellq . 

VoJl s;ubm~tt<;r a votos. o requ_erimento. 

Em._ seguida, é approvadp o refe11ido. requerimento. do -sr. Vianna do 
Cast~llo. 

0 , SJ.'•. P17esiden~.e: - De a_ccôrdo cqm o pr;ojecto de resolução JiL. 1 B , 
de 1924, vou submetter a votos, pelo p;roces·so nominal, a seg1,1inte emenda 
n. 3 da proposta,: 

" 'Substitua-se ·o n. 4° do art. -6° da Constitu.ição pelo seguinte: 
4• - Para russegurar a exec'l.lção das leis e senten,ças federaes 

e para r-eorganizar financeiramente 0 Estado, cuja inca·paddad_e-
·para a vida autonoma se demonstre pelfl.. cessfl..çã,o de l)ftgfl..mento. 
de sua dividfl.. fundada, por mais de :dous annos" . 

Os senhores que approvarem a 'émenda n. 3, da pro;posta, responderão 
~fim - e os que a rejeitarem, responderão - nã·o. 

V!ü se proceder á chama.da. 

O Sr. J;leitor- de Souza (1° Secr:etario) procede á chamada dos Srs. Depu· 
tados. 



O Sr ·Presidente: - Responderam á chamada 111 Srs. Deputados. 

O 'Sr. 1 o :secr-etario vaí pró ceder à leitura dos nomes dos ·srs. Depu· 
tados que res-ponderam - Sim. 

O Sr. Heitor de Souza (1 o Secretaria,) procede á leitura dos nomes dos 
St'S. Deputados que responderam - si?n. 

Dorval Porto, Ephinegio de Salles, Paulo Maranhão, Eurico Vrulle, 
Prado Lopes, Lyra Castro, Arthur Lemos, Domingos· Barbosa, ."<,rthur Gol~ 

iares Moreira, Rodri-gues Machado, Pedro Borges, Armando· Burlamaqui.-
Ne1son Catunda, Moreira da Rocha, Hermenegi.J.do Firmeza·, Thomaz Aoci-o-
ly, Leiria C.e Andrade, Wafredo Leal, Bianor de Medeiros, Joaquim Batidê i'" 
ra, Pessôa de Queiroz, Agamemnon de Magalhães, Daniel de Mell-o, Euclides 
Malta, Natalicio Camboim, Gilberto . Amado, Carvalho Neto, Ootavio Man-
ga,beira, Rodrigues da Costa, Alfredo Ruy, WanderÍey Pinho, A.franio Pei-
xoto, Berbert de Castro, UbaLdino de Assis, Pa,checo · MendBs, Fiel Fontes; 
Sá Filho, Homero Pires, Pinheiro Junior, ·GBraldo Vianna, I-feitor de :Sou-
za, B€rnardes :So'br,inho, Nogueira Penido, Nicanor •Nascimento, Oscar Lou-
reiro, Cesa-rio de Mello, Vi-cente Piragibe, Norival de Fr-eitas, Galdin-o Fi-
l·ho, Fonseca Hermes, Luiz Guaraná, Americo Peixoto, J-osé de Moraes, J. 
de Mello, Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, José Gonçalves, Joaquim 
de 1:Salles, José Alves, Vianna do Caste·Ll0, José Bonifacio, Fra-ndsco Pei• 
xoto, Vaz de Mello, Eugenio de Mello, .Emili-o Jardim, João Lisbôa, Zoroas~ 
tr-o Alvarenga, Eduardo do Amaral, Waldomiro Magal-hães, Ga-ribaldi de· 
Mello, Francisco Campos, Fidelis Reis, Nelson de Senna, Camillo Prates; 
Eloy Chaves, Heitor Penteado, Herculano de Freitas, Fabio Barreto, Meira 
Junior, Valois de Castro, Pedro Costa, Severiano Marques, Pereira Leite, 
Lindolpho Pessôa, Ferreira •Lima, Adolpho Konder, Celso Bayma, Firmino 
Paim, G€tulio Vargas, Antunes Maciel, Domingos -Ma;scarenhas e Barbosa 

, GonÇalves·. 

O Sr. Presidente: - Responderam si1n - 92 SFs. Deputados. 

O Sr. 2• secretario vai proceder á -leitura dos nomes dos Srs. Depu-
tados que responderam - não .. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario) procede á · leitura dos nomes dos 
seguintes .Srs. Dep·utwdos que respenderam não Monbeiro 
de Souza, Chermont -de iMiranda, Juvenal •Lamar.tine, Georgino· Avelino, 
AJ.berto Marartnão·, Tavare s Càval-cahti, Gortçàiv:es :F~treir'a , C'osta Ribeiro, 
Solid<onf0 Léife, Fr'éitas . Mei.ro, R<rc'na càvalCãnii, -Luiz ,gii-véfrà; Rdbeiro 
.Tunctueib:i_. Basilio Magalhães, Augusto de Llnta, Alves de Castro, Martins· 
Franco, Joã-o ·Simplicio e :Simões Lo'Pes . 
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O Sr. Presidente: - Responderam rdío - 19 Srs. Deputados. 

A emenda n. 3, foi approvada POr 92 votos, -contra 19. 

Vem á Mesa e ê lida a seguinte 

DElCLARAÇkO DE VOTO 

Votei contra a em-enda ri. 3 porque, tendo por fim, em sua segunda 
parte, impedir ·OU di.fflcu1tar sob ameaça de intervenção no Estado, em-
prestimos externos que a.s .condições financeiras do mesmo desa.conselhem, 
o que na realida;de faz é estabelecer, em favor de taes emprestimos, ga-
rantia 1q·ue sobremaneka os fad \i•tal'á. Estado que se ache na impossibi-
lidade .ele obtel-os, facilmente encontrará capHalistas üU banqueiros que a 
garantia ·estabelecida na emenda anime a fazel-os mediante condi-
ções ruinosas, sem nenhum receio de falta de pagamento, já porque 
Cl Estado, por evitar a intervenção federal, tratará de effectual-o, embora 
deb:ando de ·pagar a ·divida fluctuante e o funccionalismo publico, já por. 
que se esse sacrificiu dos compromissos internos não lograsse impedir a 
cessação de pagamenrtos da divida externa, accudiria o · Governo da União 
pron1:ovendo os m eios necessarios para a realização dos mesmos 
pagamentos. 

A emenda, portanto, assegurando aos credores extrangeiros uma situa-
ção dobradamente garantida, longe de impedir emprestimos externos, ])elo 
contrario os facilita e estimula, permittindo aos Estados acceitarem sem re-
·ceio de intervenção, condições humilhantes e ruinosas, para >cumprimento 
das quaes irfw dilatando indefinidamente a satisfação ·dos compromissos in-
t€rnos. · 

Sala das sessões, em 21 de ·Setembro de 1925. - Soliãonio Le·ite. 

O Sr. Pessoa de Queiroz (1Jela orãern): - Sr . Presidente, peüi a palavra 
para declarar que em relação á emenda agora ap·provada por equivoco 
votei "sim" quando, de facto, desejava votar "não", isto ê, contra a emenda. 

Peço, portanto, a V. Ex. mandar fazer, na acta, a retifica ção ne-
cessaria. I 

I ' 

I 
O Sr. Presidente: - A declaração do nobre D eputado constará da acta: 

! 
O Sr. Augusto de Lima (1Jela oo·clem): Pedi a palavra, Sr. Presidente, 

para enviar á Mesa a seguinte declaração de voto: (Lê) 

"•Declar.o que votei oontra a emenda n. 3, por ser contr R.r .i.o á 
intervenção por motivo financeiro, reservando-me votar em dis-
cussão ulterior a favor da primeira ·parte da emenda, relativa á 
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execução das sentenças federaes, o que jã é vigente na. Con-
stituição actual. 

Sala das sessões, 21 de Setembro de 1925. - :•Augusto de Li1na. 

O Sr. Presidente: - Tendo varios Srs . Deputados communicado que se 
ausentavam, e estando esgotada a hora destinada á sessão, vou levantai-a, 
convocando outra, extraordina.ria, para ~s 20 horas de hoje, com a seguin-t& 

SESSÃO 'DE 22 DE ;SE'D:ID:NIJBRO 

EXPEDIIDNTF.l 

Telegran'lmas: 

Rio, 21 - O Apostolwdo .S. Wlíatheus, de üswalcl!o Cruz, vem tra?Pr seu 
voto de solidariedade. de emenda ao projeocto. - Manoel Affonso Reis. - A' 
CommissâJo Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 2,1 - Conf·erenc-ia Vicentina :Santíssima Trindade, Matriz Olarle, 
pede não retirada •e approvaç-ão <:'menda religios0s Plinto J\1ia.rques. - A' Com-
missão Especial de Reforma ConstHucional. 

Rio, 21 - Circulo Meni-no Jesus, associação composta setenta jovens, com 
séde iS-antuario Therezinha, applaudindo emendas Deputado P!inio Marques 
:efo.rma Constituição, vem pedir intcJ.•ferencia V . Ex. af·im não serem retira-
das ditas emendas. - Ada.lberto Sou.za, presidente. -A' Commissão Espech.l 
de Reforma Constitudonai. 

R io, 21 - As Irmandades da freguezia da Candelaria, .por seus proved~
re.s abaixo assignad·os, fazendo éco ao sentir unanJme do povo• catholico bra-

' sileiro, vem attenciosamente representar ao Oongreseo Na.ci:onal o seu desejo 
de que sejam approvaclas as duas em·endacs ns. '9 e 10, que figuram anne;t:a.:; 
ao projecto de reforma constitucional, ·apresentadas Pelo Exmo. Deputado 
Plínio M;àrques. - SIS. Sa.crame-nto, Albi'l!o E. de Sâ Coelho. - N. S. da 
Candelaria, Dr. Zach.:rrias G-. Estella. - .S. Miguel, Luiz Oandiclo de A.ranju 
Penna, - N. S. das Dôn1s, Almirante JJ:figuel Antonio Fiw,;a Jwn:ior. - São 
Manoel, A. Dias Garcia. - N . .S. do !Carmo, João Manoel de ~a1•valho. -
N. S. Mã! dos Homens, A-rmando Duq~te Est?-aila. de Ba.rros. - Gonceiç i'to e 
Boa Morte, Affonso Rod1"igues da Costa - LB.Jpa dos Mercadores, JJfanoel Go-
mes. - A' 1Commsisão Especial de Reforma Constitucional. 

Pará., 22 -· ·Representantes igre.ias eva.ngelicas, ·Baptista, :Presbyteriana . 
Methodi.sta, Preshyteriana 1Indiepende!nte, Assem'bléa de Deus neste Estado 
ceroa sete mil adeptos brasileiros, appellamos alto pa:triotismo sentimentos '1-
lleraes V. Ex. demais m:eunbros dessa Casa, sentindo assegurar Brasil plena 



»p~rdade cQn~ciencí<t, evit'fi!ldQ r€if,or;ma !Gonstituiçã()· ~)rivilegio .culto catho-
Hco ensino religioso escolas. - Tertttliano Oe1·quei1·a. ~ f;!everino Silva Justus. 
- Nelson Pedro 111'oraes. - Samuel Nystrom. - A' 'Commissão Especial da 
Reforma. Oonstitucioha.I. 

Guaratinguet1á, '2'1 - Em nome União Moços Oatholicos de Appat'ecid;t dn 
Norte. peço mui respeitosamente V. 'Ex. e nobres Deputados se dignem apoiar 
emenda Flinio Fai'ques. - José B8rnardes Filho. A' Oommissão Espe•ial 
de Reforma Constitucional. 

Tarifa, 21 - Pia União S. José, matriz Olaria, apoia emendas Plinio Mar-
ques, pede não sej'am retiradas. - A' 'Commissão. Especial de R eforma Con-
stitucional. 

Tarifa, 21 - LLga CmnmunhãJo Frt:>quente Matriz Olaria pede approvaçfLD 
emendas reUgiosas !Plinio 'Marques e não sejam reUradas. - A' Commissão 
Especial de Reforma Constitucional. 

·Manhumirim, 2'1 - :Pedimos venla protestar respeitosanwnb contr11. 
emenda Constituição, officia.lizand'o igreja C<'lJtholica romana ensino periR"Ol.<G 
escoias J?llblicas por attep.ta.r liberdade consciencia mHharE'S cidadãos bra si 
1 eiro.c; s,,.gue1n-se 115 assigna turas, firmas rec·onheddas ta·bellião. - Veiscani. 

A' Commissão Especial de RetformÇL Constitucional. 
Ma rianna, 21 de '8'etembDo - Trezenta~s '8'ellJhoras Damas do Sf\ graà,Q Co-

raçãp dÇL Cidade de 11'/Iru·ianna, pedem a V. Ex. prestigiar a pa ssagem d'ls 
emendas nove e dez. Saudações respeitosas. - Presidente, Magdalena Pei:roto 
li!Oraes. - A' !Commissão de Reforma !Constitucional. 

Rio, 22 de !Setembro - 'Pia União .SagrÇLCfo 1Cora.çãJo Jesus Ig-reja Capu-
ohiuhos Castello vem. perante V'V. ·EJ«x., nome seus associados manifestar 
jubilo a,pre.sentação dqas mnendas Plinio ni'úo sejam retiradas projecto1 r<><1o:-
ma Constituição. - J. J. Vieira, dil'lcic.tor. - Bento Antonio lviacluPlÇJ, Secre-
tario. - A' 'Commissão E)s:peci:al de Reforma Constitucional. 

Rio, 22 de IS'etembro - Pia União Col!egio :Maria Imm<~oculada pede Depu-
tados aJ?oio emenda Plinio Marques, ·não sejam retiradas reforma Constituição. 
- J=>residente, OeC'llia BUI'ltamante. - A' Commissão Especial de Refornm 
Constitucional. 

~i:o, 2·1 de Setembro - Collegio 1\'l;aria Immaculada pede \De•putados accor-
dês com ~menq:;ts :Or. Plínio !lV[arques não sejam retiradas reforma Const1-
tu,i.ç;ão. - !Directori.a . :Madre V~Uaçã;o. - A' Commissão Es·pecial de Reforma 
Constitucional. 

Rio, 2~ de Setemb~·o - Illustres Senhores Membros Camara Deputados, 
acc~rc:)'e co.m •emeude r:it-. Plínio :Mlarq,u,es, Associação IDou'trina Christã:, it're-
guezia •Sacramento .Ant1g~ S;é, solicita: seJa;m eHal\l appl'lorv'ada;s reforma Constl-
tuciKmal, visto ·ser 'd~seljo ardente popul!a.ç\ã;o catholioa. 1Saud:a(ç,õ•es. ~ A.<lelina 
Danla$, presidente. - A' 1C'ommissão EsPecial de Reforma !Constitucional. 

Ri,o, 22 de \Selten;1bro - íRepDesentando, 'cerca 'rue< ,oitocentos e c!ncoenta 
associaçlos .Apostolad'o Coraç,ão de \Jesus e demais Caridade Copacabana pedi-
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mos todos IS:rs. Deputados apoio decidido emendas Deputado Plínio Marques, 
Grandes verdadeiras aspirações nacionaes. - Presiente e secretarias, :Mario 
José. Frata. -Alice Bahicma. -Joaquim Pereira Lima. - Gelicia de Andra-
de. - A ' <Commissão rmspecial de Reforma Constitucional. 

Rio, 22 de ·setembro -Ordem Terceira -S. Francisco de Assis do Convento 
dos Capu chinhos do 'Cia:stel1o corn nlil .cen'l •asso-ciados Vlt lffi pedir approvaçã.o 
em-enda Plin~o -Marque s reforma iConst'i'tuição. - J. Vieira. Dt. C-arte;_, 
Abreu. - . L~tiz Dias. - Octa.v~o .Silva. - Helena Bandeira. - Viu v.~ Gosta. 

Thereza Sinorelly, - A' iCommissão Especial de Reforma Constitucional. 
Rio, 23 de 'Setembro - 'Director·ia Liga :SãJo Sebastião institui da , F..;:;rejà 

Capuc'hi-nhos vem perante VV. EfExs . em nome sous quinhentos asr>ociado3 
manifes tm· jubilo apl'esentação duas emendas Plinin· Marques pedir . não &ejam 
retira das pro.ie·c•to r ctforma !Constituiçã-o. - Joaquirln José V :ieira, presitlente. 
- Antenor So~tza Rosa, secretariü. - Bento Alves Machado, prCJicurador. ·.-· 
Mal'lins Castilho, thesour·eiro. - .~· Gommissã.o JDspecial de Reforma Gonsti .. 
tucional. 

Rio, 22 de Setembro - Conferencia Vicentina -santa Therezina, rua Maris 
e Barros 18, vem manifestar applausos .emenda s• Plinio Marques pedindo não 
Berem ella s, retiradas projecto rocil'·orma Consti<tuição . - 1V.illeba~do Castilho, 
Becreta rio . - A' Commissãoo ·Es.peci:aJ de R eforma IOonstituClional. 

Rio, 22 de :Setembro _ Devoção Nossa S.:mhora Sol.edade, 'Cio-nvento Lapa, 
vem pe ran te VV . EE:Xs. manifestar ap.pla-usos duas emendas 'Plinio l\fa•J;"ques 
não sejam retiradas projeoto reforma Constituição. - Joaq1Lim Vieira, presi-
;'tente . - A Gommissão Especial die :r-:;eforma IOonstitucional. 

Rio, 22 - ~Conferencia Vicentina São Sebastião ·Vem p c<rante VV. E·Ex3. 
pedir não sejam r.eUradas proj-ecto reforma Gonstituiçã<J. - Anisio Corréa SI!, 
vice-presidente. - A Gommissão Espedal de Reforma :OonsUtucionial. 

Oochoeira; ·22 -- Em nome Irmandade Santíssimo 'Sacra mento desta pat·o-
chia, peço approvação duas •emendias :Deputad<o Plinro iMarques. - José OZi· 
ve·ira Gomes, prov.edor. - A' Gonunissão E>special ele R:ef orm·a Oonstituc!0n'al. 

Nov a Odessa, 2:2- Rogamos a Deus que illumine a V. Ex. e os de ·nais 
·dignos meJ11bros dessa Ga mara para que não sejm approV:a;das as en~enàla.s 
do Deputadio Plínio iMlarqu:ciS, e .que rua r·elf,orma consOtucional continue asse-
gurada compl<e'ba liboerdade religiosa •e ode oonsciencia, magno assumpto ln-
·teiramente do fôro int imo de cada alma human'a . - Igreja Baptista de Nov(JJ 
Odessa. - A ' Commissiio 'Especial de Reforma Constituc:onal. 

Rio 2·2 '-- !Conferencia Vú.cent ina :São João D eus, Matriz de: Lourde.o; \·em 
pera nte V. E:x: . manif.es·tar applausos duas •emendas Plínio Marques, pedir não 
sejrun r etiradas proj(<ct,o r e-forma Oomstituição. - Francellino .ilfenezes, - A' 
Oommissã o Especial de R •eforma Oo·nstitucio.nal. 

Rio , 2'2 - 'Presh'l'ent:e 'Liga ,Sa;nto Antonio tCommunhão Frequente r.epro · 
s e-n'tando duzentos associados vem perante VV. EExs. manif-estar a.ppla.UHO 
duas emendas Plinio Marques, pedir não sejam retiradas projecto reforma 
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Constituição. - José Mello .Pe1·es, ·presidente. - A' Gommissã-o Esp;>cial de 
Reforma Constitucional. 

~sociedade 1Moços Igrejâ Presbyteriana a])pe!la sentimenos patrloticos 
V. ·Ex. não permittir incor.poração Constituição emendas cerceiam Liberdade 

·consciencia. - Presid'e'nte, M·m·ietta Albu.qu.e1·que. - A' Gommiss!i.'J I.'s)wdal 
·. de Reforma Constitucional. 

Guarapuava, 2'1 - Os elementos lthcraes d'a cidade de Gua.rapua.va os \H , 

· ·gnos repl'esentant•es povo brasileiro pedir venia para respeitosamentP< protes-
tarem .contra emenda Dr. Plinto Marque-s, que propõe introduzir oHicial en-
sino reUgioso nas eseo1as do Governo e reconhecimento direitos só ma1oria 

:·catholicos romana essa emenda sabre ser um attentado flagrante liberdade con~ 
sc~encia grande numero (b<rasileiros ·C tMTI'bem um entrruv:e a alphabetização in-
fancta de nossa Pwtria e um incenrtifvo a inrcr.ementar luua religiosa em no·sw 
paiz que virlii dirivir fatalmente :a família brasHeira lamEIDtando além dis.~o 

·que uma tal proposta wnha partildJo ·de um representante Illosso glorioso Es-
tado 'como verdadeiros patriotas, não podemos ficar ind~feron'tes ante o pe-
rigo que nos amefLça, pois ·essa em;omdas trará .gmws prejuízos nossa runada 

·Nação que hoje como nunca ·preciza ser unida para poder progredil· confiando 
· em vosso crlterio e amor a justiça e pedindo sobr,"' nossas benções e a dtre-
cção ·de D eus, nos subscrev,emos com respeito e admiração 'VOSSO·S patricioo. --

, lziàro Keche, presidente JOentro mspirita, represn'tando 2'50 irmãos. - 1lntonio 
· Marques ela Fonseca Filho, pasto•r d:a Igreja Presbyteriana, representan·lo S··lll 
crentes evangeltcos. - A' CiommJssão Espücial de Reforma Constitucion:al. 

Repr.esen ta;ções: 
Dos cathoJi.oos da cidade de ·Sabará, sobre questão religios>c. - A' Com-

missão Espe1cial de Reforma Constitucional. 
De .hab'Vmtes a cidade ele Campos e de Bom Jesus de Itrubapoana, no Es-

tadu ·do Rio dé Ja;neiro, promovida pelo Centro E'spirita São João Baptiorta de 
Campos, •contra as emendas sobre ensino religioso. - A' Commissão Especial 
de Reforma IOonstitucional. 

O Sr. Arthu.r Collares Moreira: - Sr. PrBsidente, autor da em enda que 
-ni.anda Incluir •e<ntre as medi•dla.s proposl:!as na reforma ·Consti'tuc.iional a creaç'io 
do Supremo !Conselho da Naçã:o, desE:ljo• apenas 'justi!ficar os motiv,os que m:e 

' levaram a apresentai-a, •emhor.a &em alimentar a ~esp êlrança de vel~a acceita 
pela Camara, como de :fweto já não foi pela Cvmmissão eleita para o estudo do 
prdjecto. Faltou-m·e·, por certo a autoridade da assignatura (não aJJOiados) 
insufficiente no seu desvalor para fazer prevalecer a id:éa apenas pedilhada 
por quem tem ·Conscienc;a de que, posto de lado o bysantinismo dos princípios 
de um regimen tão d etur·pado, ella representa medida assel!m·atoria ela ordem 
e' da · segurança publicas. 

(*) Proferido na hora elo expedient·e . 
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O SR. CELSO iBAYMA: - :J& 1m um proljedo de lei ·ordinaria, ·crea ndo o Con ·· 
selho de Esta do. 

O I.Sn. AR'l'HUR COLLAp,Es MoRBIRA: -Nos moldes do que propon ho s6 com a . 
reform~l da OonstiltuiçãJo. 

Não vingará, porém, e tão certo disso estou, que não quero r·:•ceba el1a a · 
desappr ovação elo pl·ena rio; opportuname.rrte pedirei sua re'tirada, pela fúrrna 
regimenta l, e ag·uardarei, si Deus me dér vida, occasião mais propicia para. 
vel-a, pelas mãos de outrem, vingaJr; não q·uero, porém, deixar de consignar 
desta tribuna os motivos que me levaram a apresentai-a ao estudo dos doutos 
e ,pa tr oticos espíritos. 

Descoberto, !POVoado, colonizado e governa.do o Brasil por portugue zoo, .. 
não é a nossa teJ.'Ta, e .em que 1sso pese ao bair·rismo mais ou n'lenos IJJaci0-
nalie.ta, n1~tis q·ue ·um ·prol·ongarnento dG Por1tug.al, a1da~ptado en1 clinTa e · 
hernis·phel'io di,ffie·rente. 

0 iSR. AUGUSTo DE LIMA- E' mui,to •p•essimismo de V. Ex. 
Ü •SR. ARTHUR C'OLLARES :&'[ioREIRA - V. Ex. vae Vlelr q rue não ha !PeS.Si-

mismo de minha par,te. 
Estou deseiJJvo~ve.ndo uma these. Ver1L a 1que ·Ponto ·quero che gar. 
Somos um polo1~game.nto de \Po,rtugal, como são os seus vizinhos 1Jiospano-

ame.ricano!;l um proiongam<?nto da Hespanha e, n:ão m•enos·, o povo ameri-
cano do norte, o proprio ,J..)OVO i.I1Jg1ez tra.ns.prramtando para orutra parte da 
terra, com ·as •grandes :qualidaJde.s da raça ·anglo·-saxonia e Sl'm .g;r'áo de oul. 
tura e a·p.e~·.f;eiçoame.nrto. 

Herdamos, nós .brasileiros, ·da mãe patria toctas. as sruas boas quallidrudes, 
é ·ce>:1io, mas tambem todos os seus . ded'eiJtos. Viem10s ;Lormados, educados, 
através dos :SDU']os, sob o alb:,;o]utismo ·portuguez e l'egi~nen ·colonial a que 
estiveü11;os, metropole e .colonia sujeilto.s, · eo•lonos sem ·direito siquer de ·pensar,. 
e, to.r nados inde,prendentes por fatalidaàp vu c-apricho impetu;oso ou ambicioso· 
de f-ilho rebeléle, fom.os caldelados ·dmrante mais de m •eio see;uJ.o de governo· 
centraUzado e ap:p.aventemente .parla'Jnentar e de •chofo:e, inesperadamente, 
a:inda sem PJreparo, .sem a ·preCii.sa .edmcaÇãJo, sem cuTtura, •com u,'ma ifo.rtiss[ma 
porcentagem de analphalbet•os e dos qile ma[ sabem assttgnar o pro;prio noo:ne, 
nos foi imposta •cottr1o fôrma de .gov•el' l10 a mais adiantada de toda EJ, a adapta-
da e aperfeiçoada pelo povo americano que representava já na sua formação 
seculos e seculos ·OJe uma outra eCiuicaç·ão, •com as conquis.taJs liberae·s já 
implantadas na Inglate.rra, cUijo p.avo tem .c)araPI\.er, ·educação, reliogião tã:o 
differe i1Jtes dos nossos. 

De momento, do sai disant parlam•e.ntari.s~no, CJom as provinc!ias, de ter-
ritorio e população tão dH,ferentes·, suj:eitas a um governo da mais pura. cen-
tralizaç•ão, nos im,puzemos f6rma ·de gCYVerno di-ametralmente opposta, a d'a· 
desoenrtraiT-ização fede•rativa com a qual mal •no·s amanharam aquelles qu~, 

no nosso regimlEm, .procun:-avam cond•uzir-nos, sem attenderem á nossa his-
toriru, â noossa tradigão, á nossa formação, emfim. (Não apo·iaàos.) 
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Estcm a ng•ume·Jlitam1o ta,mb.eun com opimiões de uutoricl<H'les, não s6men-
·te cmn a min:ha. 

O SR. JoÃO Sc<~.NTOS - Náo ha auto<rid:acle maior que os factos. 
O ISii~. AuGUSTo DEI :LrMA - A id~a ela federação já vin!ha da mrmarchia. 
O SR. ·EURICO VALLE - A icléa ·da feileraoão foi sempr·e a ba:se da 1nos·sa 

-vida naciona1. 
O SR. JoÃo SANTOS - Desde a Confederaçã.o do Equador. 

O ·SR. ARTHUR CoLLARm~ MoREIRA - Veshiram-n'os com roupag'ens que no9 
•embaraçam; cleram-n'os leis•, inSitirtuiç.oos q·ue detUJrprumos., pür não salb'er-
·mos manv, jal-as·. 

"AJs leis destinaclias a um povo determinado". di-z •S•itva Mrun:~ues no seu 
interessante 1ivro sobPe •Direito Go·JlJStituciohal, "não devem pet'dE'r de vista 

··O seu tem•peramento, os seus 'Costumes e principalmente o seu passado CJU<~ 

mostra as vanikugens e dtefeit.os de o.rigem. No quadro das s.ciencias· juriclicas, 
.a historia ocoup.a Jogar pJ:o•eminente, ,por isso q•ue s6 .eJla nos p6de indicar 
.as V'erdadeiras tendencias de ·cada :pn•vo . 

iE' preciso .não eonsiderar o •ho~nem s6mente em rubstraoto, com a sua 
'individualidade p.ropria, n1as rtam.bem com o 1seu ca1·acter "es;pccial de nacio-
. naUd:ade. Assi·m, para os inglezes - façam-se leis ·inglezas, pa1·a os bTasilei-
·ros - leis b?"asileiTas". 

O •SR . IOAMILLO CPRJATEJS - Apoirudo, 1nosso mal é andar copiando automa-
·aca.ment•e o que faZ!em os outros. 

O SR. AuGUSTO DE LIMA - Foi ·por não quererem leis· ;J.)Ol'tUiguezas que 
·os bra'sileiros fizeram a indepeooeneia. 

O tSR. ARTHUR CoLLARFs iMoREIIRA - Admiravel observação, consubsta:ncia-
·da nestas .palavras tão verdaJdeiras DO seu condeito e precisão. 

E mais ac1iamte, ainda com ·a ~ne.sma ,prGJ:pri'eãade, a;ecrescenta o escrl-
.ptor patricia: "o's povos americanos, para ctta"- um .e:>,mJnplo fruvora vel aos 
defensores dà escola, apézar da sua fórma democratica, g•uardam sem du-
viàa c<lT'ta anologib. ·Co.m os organismos que ]hes deram Dt'igem; assim, a.s Es-
tados Unidr:rs como organizaç:1o po!Hioo conservam intaeta a superioridade 

' incont·eista,·.ei ~tia Ing1lat·erra sobre as nações• da raça latina, ao passo que 
as RepuJblicas S'Ul-americanas, nunca 11uderam conrigir-se dos aeteitas or-
:ganicos da Hespanhn. e de Portu,ryn.l, cl'e qlte são oriundas". 

Tr·~nta e cinco annos sã.o passados desde que mudmnos de indumenta, 
·com o· .qtual mal nos amanlhaJmos; tro']'legos no andar, Jnal acostllmados ain-
·da 'C'Om as botas que nos. fizeram calçar, trop·eçamos a cada passo ... 

O ISP.. C:AMlf,Lo :f'I(ATES - tSã.o v·erdades claríssimas .. Nã.o ha quPm não 
as si.nta . 

O SR. AR'rHur: rC'OTLAitEIS MoRNm.A - , .. . o a·ttribuimo's os defeitos aos que 
nos condu.zem, quando rTeviamos ronf&ss:w q,ll(> atnü?s nos prE>judicsm as rou-
::pa.gens q.ue nos vosüram e· com as q ua.es ainda não ne.s acostum•amos. 

Yivemos, .nesse espaço de tempu sob o r egirnen qu.e proeuramos adaptar, 
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eopiando-o, mas que de to'ê<o já, .d c·Mig.u1~an1os e cada ovez no.s convencemos, 
Bmlbora com a fraqueza de n<ão que,r'€nnos .confes·sar, que nesta maciMna., 
além 1do noErsü pouco pre:paro -para mrunejal-a. fa'Lta <UQna ·peoa, ,q.ue ·pm'>l. nós 
·é necessaria e se.m a qual o anllar s·e faz desordenado·, rdJescompassado, ver-
·dad:e tão inconte&tavel como de Jfacil d~monstração. 

O ~R. AUGT\STO DEl LIMA - Para aleijões, c-om.o ess.es ,que V . Ex. ·está 
·descrevendo, não ha apparel'ho's .. . 

O ISR. GILBERTO AMADo - !Não seria com essa "altr:nandarcra", que o 
·orador e ndireita ria o que ahi esiiá ... 

0 'SR. ARTHUR COLLARElS '!Vi'OREfRA - VV. ;J!JEx. -pensam assim.; êU de OU-
te!' o modo. 

De que tal machina, adapta da ao nosso n1e io, tratac1a, ,p:elors nossos me-
chanicos, ·não anda regularmBnle, descompassa, temos a prova na neces-
sidade de lançarmos mão dB calços que a possam eqÍlilibrar, nos emperros 
a cuJjo Iuxo se à:á, •em é pocas .. que s'e vão tol1nancl!o normalidac1e. Tudo isso 
mostra, com a maior e.Jvidencie que os r em e'clios indicados para as crises vio-
lentas e espaçadas, torncwu-se o analg'e·s'i-co 1de que, a cada passo, temos que 
lançar mào, no cleso:Jx1enado do organiscrno rque nào quer se acommodar fus 
Q·egras, aos preceítos do r.egimlen federativo quB, com latitU:d:e demasiada im-
Jl'li!Zeram 'a .quem <ele habito.s ·tão dtfferentes a .elle ainda não se poude acos-
tuma T en1 CJUe pese á -opinião i<ntleresseira d01s que, com ella, t een1 lucrac1o 
e se loeupleta;do. 

O SR . AUGUSTO DEl LIMA- Nesta .parte estou inclemnB de qrua1quer cens<u.ra. 

O SR. JoÃo rSANTOS - Pó'c'le-sB reflectir isso em todos nós rq·ue repl' ese.n-
tamos a úaç:ão repuiblicana. V. ·Ex. pa-rticipa da ce11JSura 

0 SR. ARTHUH iOJLLARES M,oRJiJJRA - iEstcm faH!anclo O ,que pens(}. 
Acho q·ue nã.o estavHmos pre.parad:os para a fór.ma fecleraüva que 

'adopta;mos. 
O SR. Eum:co VALLE - .Para a .fôrma federativa e'stavamos po11qrue a 

federação tem sido a i!dléa ·cm1tTal, a idéa baJSB de to•cla a n-o,ssa ·ol'gunização . 
o SH. Am'HUR C'OLLAREls M'on.EIRA - Os fac,tos que ·P·resemciamos indicam 

que n esse machinismo falta uma móla. Quero chegar ao ique penso ser o 
r ·em edio e VV. EIDx. não deixam. 'l'1·am-.se de 'UJln apparel'.ho que nos falta. 

O :Sn. 'LEJOPOI<DINO DEl or.IvEIRA - 1\L.<ts V. ·mx. cretirou a emenda, 
O .SR. ARTHUR _rCOLLAR.ElS M'OREJIRA - Vemos, rsentimo.s o mal, .saJbemo;:~ onde 

elle .está e então, quaes med1cos lbisomlhos ou capri·Cihosos, m•ão nos animamos 
ou n ã.o que:remos •confes·sar o erro e d'eixaJI11o.s .que o doente continue a >Süffrer 
·do il11al que c1e'0ernos 'PQ''Ocurar, si não de·bellar, ao menos atrl:enuar -em seu.s 
effeitos. .Agar;ramo"nos aos princípios, 111lVOCamos os de .um regimen .q-ue não 
·se a:clapta á nossa indol<e, ao nosso -caracter, á nossa educação e ás· nossas 
tr:o:clições e que p-or falta ele preparo e por a:quellas divergencias, já altera-
mos, mas s6 invoca;m,os quando com iS'so satisfaz e.mos ou aos no,s.sos o•u aos 
inte:resses :que representamo.s .. 
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'Qua.l aconteceu a o rei que s·e afogava e foi deixado pm .. erer :por não estar 
;presentJe o camarista uni-co que lhe podia tocat' no corpu sagrado da real 
ma;gestade, .vemos que· o paiz vae á garra, 

O .SR. EURICO VALLE - Não apoiado. O paiz não vae é garra; pelo co n-
trario., ·EJ.S·tá diand'o demonstraçõ·es de m•uita vitalidade. 

O SR. VICENTE 'PIRAGIDE- O que o orador diz, como poesia, ·é muito bonito. 
O .Sx. Luiz SILVEIRA - O IConselU'Lv de J\:stado seria 'UJm novo ap.parelho 

de deshwrmonia. 
0 SR. ARTHUR 'COI.oLARES MOREIRA - Da;q·ui a pouco VV. [@illx. t et"àO de 

dar apartes ao Sr. Heroulano .ct:e Frr-eitas. 
O :SR. LUIZ SILVEIRA- E por <qUe não?! 

O !SR~ lARTHUR COLLAR;EJS J\1JoREIRA vemos que o paiz vae a .garra, 
que a anowchia nos supp!aJnt.a, que os 1}0'd.eres ha:rmü111icos ·e ind:epen c1entes 
se entu:eüho·ca~n, Sü G.esharmoni~am e sll'pplantam uns ao outros, que a im-
:puridade, no desordenamento. ·das ambições, cria fóros da cidade e nós, de 
braços cruzados, recusamos üS remedios .que são indicados, sob o protexto 
de offensa aos ,prdnci..pios, sóme.nte invocados quando elles, por ventura, 
servem aos ref•eridos i•nteresse's. 

Da harmonia e independencia dos Poderes, passamos á desharmonia, 
:pela invasão de uns nas espheras dos outros ou cessão de attri•bUtos, pela 
falta de um a:pparelho que os possa conter dentro dos limites em que devem 
ser coordenados. 

Ninguem com mais bril>ho, verdade e pr.ecisão descreveu essa situa-
ção do que o honra;do leaãer de S . Paulo na introducção d·e seu magistral 
parecer sobre as emendas á Constituição, quando desenha, com o pincel de 
um verda:deiro artista, a situação dos nossos poderes constitucionaes a 
quer.erern uns invadir a esphera em que devern os outros gyrar. 

O SR AuausTo DEl LIMA: - O unico poder que, entre nós, procura inter-
ferir nos outros é o Exec)ltivo . O ,que se pôde notar nos demais é retrahi-
mento. Podemos accusar o Legislativa. de pouca iniciativa; mas de inva-
dir?! Invadir o que?! 

0 SR. ADOLPHO \BEJRGAMINI: - il\I[Uito bem. 

0 SR. ARMANDO !BURLAMAQUI: - Isso não significa defeito do regimen, 
mas fraqueza dos homens. 

O ISR. ARTHUR <CoL·LARES MoREIRA: - . . . uns a sobreporem-se aos outro!!, 
este a querer annullar a ruquelle outro e quando alguem procura mostrar 
o desconcerto, a falta de mola essencial que falta na machina, l•á vem o 
argumento de que tal ::>u qual medida, tal ou qual acto, esta ou aquella. 
idéa, .constitue uma offensa ao 1'egimen, á forma americana, seus inter-
pretes, falta, emfhn, o cama1·ist·a, que não está .presente, unico que, segu-
rando·-o, póde salvar o po'bre rei do elemento que o ameaça de morte. 

Exagéro eu porventura as ·côres do quadro? 
0 SR. AUGUSTO DEl LIMA: -!Profundamente. 
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O SR. A.~THUB. iCoLLAHE::::l ·}5.ortmrrt.'\ : - 1\1as, entfto, que con1 o proprio brilho 
da sua penna, diga o emi·nente brasileiro e abalisado mestro o que, com o d<ês-
valor do meu engenrho e insignificancia de minha autoridade · (não apoia-
dos ) não posso exprimir: 

"Parallelamente a todas essas mutações geraes, agentes, actuan~ 
do no Brasil, como nos demais paizes, factores especiaes da vida. 

nacional modificaram a intuição ·política do paiz e solicitam alterações 
adequada-s nas instituições. 

Nem o Congresso Nacional , nem os Presidentes de Republiea, 
nem os juizes, n em a União, nem os Estados têm vivido dentro da 
estricta observancia da nossa lei fundamental." 

O ISR . VICENTEJ PIRAGIBJJJ : Todos nós censuran10s as delegações, mas 
basta -que venha um pedido do Poder Executivo para .que todos o sa<:is-
faJam. E' u1na pilhBria, uma hypocrisia nossa, porque dâinos de1é;tações 
todos os dias. 

0 SR. ARTI-IUR C'oLLARTil~ MOREIRA: - Continúo a citar ·. 

"Ora o Congresso alar-ga su_a:s • attribuigões invadindo estra--
nha esphera; ora paralysa a sua actividade propria, concedendo 
a utorizações e delegando funcçõé·s. Ora o Poder Executivo legi >la 
a p retexto de rer;uiamenta1·, gasta a pretexto de produzir ou dE· 

reparar, dilata, na Uniã.o e nos Estados, a sua autoridade -consoante 
o t emperamento do cidadão que exerce a presidencia . " 

0 SR. EURICO VALLJJJ: - Ahi, sim. 
O SR. AUGUSTO DJJJ 'LIMA: - E' a pura verdade; i\ esculpturalmeate 

verdadeiro. 
O ·SR. ARMANDo BuRLAM AQUI: - Mas, o regimen não tem nada com isto. 
O ·SR - ARTHUR CoLLARES MoREJIHA: - Peço licença para p.roseguir na 

citação. 
"üra os juizes se arrogam funcções leg islativas, pretendendo 

e1n r-egin1entos, l egislar sobre processo, senão sohre direito sub-
stantivo; ora •chamam a si attrihuições especificamente politieas, 
visando recon,h ece,r, e reconhecendo de facto, mandados políticos d'l 
assernbléas e governos estaduaes; ora desvirtuam, arbitraria e 

disc·r.iccionariamente, os recursos judicia rios que a technica e a lei 
,est abeleceram, afim de appUcar exclusivamente por sua vont:lde 
despotica os que lhes wpra.z." 

O .SR. C'AMILLO PHATJJJS: - Grande verdade! Habeas-aor1Jus até para 
os estudantes não irem ã aula! 

0 'SR. AH'THUH CoLLAHEJS MOREIRA: - Diz ainda O nosso eminente c.ol-
lega, representan te de 8. Paulo : 

" Ora a Un'ão fugindo á responsabilidade de seus actos inter-
vem effectivamente nos nego•çios peculiares aos E stados, ora per-

manece inerte, quando a gravidade das lutas reclama o prompto 
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•energico remedio ·nacional. Ora os Estados se eriçam em suscepti· 
bHid'ades irrjustificaveis deante de legitimas actos da União no 
terrrtorio derles; que :é o mesmo territorio .nacional, ora, p-or cir· 
cumstancias . ou ·conchavos po!iticos, solicitam a actividade illegi· 
tima d:a.quena, em ];}ro1 de pequenos interesses para solução ele 
pequenos probremas. 

A comprehensão erronea de uma impossível independencia de 
·poderes inexistente na pratica constitucional de todos os Estados, 
g.e·rando em caOO. um ãeUes- o à:esej·o de !acutdades illimitadas, 
prüpida á situação em que nos encontramos depois de 34 annos 
de vige·ncia constitucional, não ter ainda o Brasil bem apu· 
rad'a a segurança das competencias, •quer entre os poderes federaes, 
·quer nas relações entre a União e os Estados. 

A pro·pria vida financeira do Brasil, elemento essencial de sua 
estabilidade, de seu credito e de seu progresso, está a mercê dt~ 

processos tumultuarias, na elaboração ·da lei orçamentaria; os con· 
tribuintes não pod'em t:e:r," a tl<art·quillidade da sujeição a · um sys-
tema normal de impostos, m·õdificavel unicamente depois de estudo-
conv·eniente, nem o Thesouro a certeza de recursos sufficientes, 
quando a balhurdia orçamentaria crea, ã. ultima hora, taxas novas. 
e aggravações imprevistas das antigas, a;utorizando despezas vul· 
tosas e inesperadas. 

Até hoje não ha assentada, em materia de intervenção federaL 
nos Estados, doutrrna •permanente, vacilla-se para decidir a qual. 
dos poderes locaes -cabe solicitar a intervenção, a qual - dos 'pode· 
res nacio·naes cabe decretai-a; vacilla-se em relação aos casos, aos 
meios; ao fim e á extensão da m•ed~da, tendo variado as solucões 
a respeito das hypotheses occorridas, sendo da maior elasticids.de· 
de interpretação os' termos vagos do art. 6P da nossa lei basica . 

Era, pois, ·dever da geração poHUca actual procm·ar robus· 
tecer as instituições co·nstitucionaes, enfraJquecià:as pelos abusos, 

reintegrar, na sua inteireza, as partes fundamentaes da nossa 
estructura politica: o governo republicano, a federação, o s·ystema . 
presidencial, a inde•rrendencia harmonica dos poderes, a soberania 
nrucional, a autonomia dos Estados, as garantias da liberdade indi-· 
vidual, coexistindo ·como actividades coordenadas e não como for·· 
ças antagonicas a se chocarem, a se debilitarem, a se inutilizarem 
>em lutas de competencia. 

Era dever nosso acudfr com o remedio aos males que o tempo · 
arrresenta afim de que a aggravação delles, com a superveniencia de 
novos, não venha atacar os alicerces das nossas instituições. As . 
·Proprias agitações políticas -do momento, ·-as ·Crises por que passa e 
tetn passado, nos ultimos annos, a nossa nacionalidade, denunciam, 
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O SR. ALBERICo DE :MoRAES: - Peço licença para dar um aparte a V. Ex .. 
ou ::to Sr. Herculan? de Freitas. 

0 ISR. ARTHUR iCo·LLARES MoREIRA: - Y.. Ex. dará aú Sr. Herculano de · 
Freitas, a quem estou t!ita·ndo. 

O SR . _ ALBERico DE MoRAES: - Depois de estar escripto isso com que,. 
alii:i,s, V. Ex. e eu concoràámos, os leaders da maioria comparecer.un. 
perante o Executivo e retiraram emendas do projecto de reforma const-i-
tucional, voltando, as-sim, atnás dos seus propositos·. 

0 ISR. ARTHUR CbLLARES 'MOREIRA; - Eis ahi, nas palavras que aoa;bo de 
reproduzir, do meu querido mestre e amigo ISr·. Herculano de Freitas, ditas com. 
a ·proficiencia e autoridade, de onde vartem; a . mesma cousa. que eu pro-
curei desenvolver no pri"ndpio destas desalin<ha vadas censiderações; · p_er-
gunto eu, si sómente con'l as medidas propostas nas emendas que mere-
ceram a approvação da Commissão - E _special dos 21, dos quaes. sou- o mais -
humilde e obscuro signatario· quasi todas, dige -quasi todas, porque dell<t.s 
exceptuo como inconv-eniente, a meu ver, a de n. 6, podemos. encontrar o 
.remedio I'>ara os . males, para a irregularidade, para o desconcerto desta.-
,maohina e s~bretudo para· p,ôr ·cobl'O a .essa impunidade que é a princi-· 
pal causa do. espír-ito, de àesordem >e da anarchia que nos quer asphyx:i;tr 
em todos: os departamentos, quer os · de ordem militar, CJ:Uer os de ord~m

civil, sem um reme<!lio prom]!lto e efficaz ... 
0 1SP... WENCEJSLA!U •EscoBAR: - V. Ex. tem toda a razão. Muito hem!· 
O .SR. PLINIO 1\<f.ARQ.UEJs·: - V. Ex.. estã dizendo grandes verdades e· 

que precisam ser ditas! 

o, SR. ARTHTJR Co.bl'.ARES MoREIRA: - ... contra -os que tripudiam, sem. 
o freio que o. nossGl. pacto cons·úit'Ucional nã@ dá, e ainda com a moro>i-
dade na ap-plicação das · leis remedio que só encontro no apparelho, cuja-
au';oridwde provenha dos tres pode-res constitucionaes e a eHes se sobrepo-
nha agindo. rtapicia, energica e efflcazmente com a autoridade que deUes· 
emanasse? ; ' 

·.Não- sePá com palavras, disse em uma entrevista concedida a um r1os 
jornaes desta <C"apital, e quando opor elle oU<vido· sobre a m;n'ha emenda, . 
cem doutrinas sem applkação raipida e immediata contra os que se trans-
viarem que podemos assegurar a ortdem publica, quando as ·paixões se 
<'iesencadeiam certas da impunidade•. e quand'O as ambições tripudiam sobre--
os princi,J!l·ios constitucionaes, procurando a invasão de attribuições com 
todo o seu cortejo de maleficios. 

A theoria de· harmonia e indepe·ndencia dos puderes· entre si vae sendo · 
paulatinamente desfigurada , sobrepondo-se estes uns aos' outros· e· p6de-se · 
dizer que j-á d·esa])}pareceu dentro n6s, por falta d·e um rpud'er superiort q.ue -
a reguJwrise, evitando· a confusão <Que já vae aci'eantada. 

Vie1;nos de um regimen em que esse poder regulador, d'e appal'ench· 
pa!"'lamentar, mas de fund'L' verdadeiramente pessoal existiu de facto· e· de• 
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•direito e em mãos de quem, pela propria Constituição, pelo seu naschnento, 
pelas regalias, p-ela J.nviolabilidàde e irresponsabilidade legal, occupou a 
posição intangível e inaccessivel ás ambições, sem paixões que não ·podia, 
ou, pelo menos, não devia ter collocado acima dos :partidos, SUIJerior e 
a lheio a.os seus inter·esses, o seu puder independia de correntes e a ellas 
se sobrepunha refreando-as nos seus ímpetos, entesando as redeas quando 
ellas queriam-n'as soltas. As ambições nãJo o alcançavam pelo principio 
de h er-editariedade de sua rotação, superior aos partidos, a elles se sobre-

·punha com o seu poder, irradiado 11elo ·paiz inteiro . 

.Sahimos dessa situação e cahimos fundo na fôrma mais adeantac1a 
do federalismo; emancipámos os Estados, -quando de tutor ainda muitos 

•delles precisavam: 'herdámos todos os vícios •que o parla1nentarismo nos 
defxou, fiCámos sem o 1poder regulador e moderado1· expostos a sofrer como 
temos soffrido o resultado dos combates dessas amlbições, desde que o 
supc·emo mando sem o principio regulador pela he-reditariedade, se tornou 
accessiv·el a todos os cldac1ãos. 

No desordenamento dessas ambições, quando el'es se apoia1n na impu -
nidade a que alludi e q1.l'e é a couraça que os protege e -os colloca a salvo, 
no insucr:esso, falta-nos o eJ.en:íento coordenador que devíamos procurar no 
momento opportuno a que cheg1ámos . Melhor occasião não teriam os ·para 

·a collocação desse apparelho ou m6la ·que nos falta; mas, ao em vez dlss), 
não tarda;cam as invocações dos princípios a que s6mente nos apegamos 
quando se põ·em á mão para que co1n elles façamos vencer as nossas 
idéa s e os interesses que representam·os. 

Enchemos a boca ·para invocar os taes princípios, o regimen ameri-
cano, do qual nos afastmnos em muitos pontos, ibastando •para isso cote-
jar muitos c1os artigos elas Constituições dos dous paizes; mesmo os que 
copiámos, já os detur·pámos, pou co nos importando da fonte onde fomos 
buscal-os quando nos reorganizamüs como Hepublica Federativa ao sabor 

·dos interesses que os constituintes de 1891 representavam e tfw diffe-
rentes estamos 'que, ao mirarm-o-nos n ruquelles es.pel.hos, a nossa physio-
nomia ·bem ·estranha nos parecer<á. 

Invo camos •os princípios s6mente quando elles convên1 aos interesses 
que defendemos e, si puzermos en1 confronto os 'QUe copi,ámos, pela forma 
porque os seguimos bem se ve-rificará quão mãos copistas somos, a quere,:-
mos transportar para as nossas télas o que em outras deixaram os pin-
ceis admiraveis dos mestres a mericanos. 

No nosso de'f:eit·o de educação, com os vtcios ·que herdamos, na frouxi-
c1ã o dos nossos laços, no nosso descaso pelo futuro, no nosso egoismü no 
pr-esente, no pouco patri·otismo, no interesse pessoal e commndismo a a'Je 
subordinamos os mais elevados interesses da patria, tínhamos que chegar 
a esse resultado, a essa situação de que retrato tão vivo e fiel pintou o 

-emimmte l ecu:leT ele S. Pa111o e sómente a ·acçã o promptfL e energica · de 
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-cml novo poder que nos chame a ordem, no contra;riar a esses interesses . 
·de acção rapida e revressora, que faça desapparece1· o conceito de impu. 
n:idade que entre nós fez .praça, 1JOdermos encontrar o remedio que ;lOs 

salve da anarchia para a qual caminhámos e de que precisamos desviar-nos, 
custe o que custar, prejudique a quem vrej.udicar, pondo acima dos interesse~ 

.de cada um os superiores de nossa patria. 
Entendi, depois de . estudar, de sentir corno brasileiro, os effeitos que 

a falta do appareM1o regulador nos. t em feito, procur&r na nossa :historia qual 
.a orientaçflo que temos trazldo e, nas id€as apresentadas, bem deprehendi 
que outros espíritos com a elevação e brilho que eu não tenho e nem 
p1~etendo ter, :iú demonstraram essa necessidade, expondo-a de accôrclo com 

·o modo p01·q ue eada um clelles ten1 encarado o problema. 
O meu pensarnento, a maneira pon1ue encaro sua solução estão expré'!s-

sos na entenda que, honrada com as 'assignaturas áe muitos elos mais 
dignos membros desta Casa, f igura como proposta da creação do -Supremo 
·Conselho da Nação . . Devo dizer, com a fra nqueza ele quem não gosta de 
alheias vest·es, que n. idéa, em muito dos seus .pontos não é minha; encon-
trei-a em outros tra:bn.lhos. 

Permitta a Camara que eu Jeía a minha emenda, tal qual a submetti 
ao seu estudo: 

Art. Fica creado o Supremo Conselho cln. Nação, constituído pelo 
President·e da Republica, Vice-Presidente da Republica, Vice-Presidente do 
Senado, Presidente da Camara dos Deputados, Presidente do Supremo 'rri-
bunal Federal e por mais tres membros eleitos annual e respectivamente, 
1 or escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, dentre seus pares. p.~ lo 

Senado, Camara elos 'Deputa:dos e Supremo Tribunal Federal. 
Paragrapho - A eleiçã.o destes se procederá annual e simultaneamente 

·com as do Vice~•Presidente elo Senado, Presidente ela Camara dos Deputados 
e Presidente do Supremo Tribunàl Federal. 

Para_qTapho - Po'r impe·dimento t emporario de quaiquer dos ref·erido~ 

memhros do .Supremo Conselho da Nação, funccionarã um substituto, eleito 
·por c~s·crutinio secreto e maioria absoluta de votos dos men1bros presente" 

do proprio Supremo Conselho, devendo a escolha recahir indisti.nctame:::J.te 
,,m ·qualquer elos •Sen a dores, Deputadüs ou l\1inistros do ,supremo Tribunal 
F ecleral, de accôrdo com as funcções do substituído. 

Pa1·a.r; rapho - Se o impedimento fõr elo Vice-Presidente da Repu-
bEca, a escolha poderá reca11ir inclistindamente em qualquer Bos membrc>s 
·do Senado, Camara elos ·Deputados ou Supremo Tribunal Federal. 
... .. Art . Serão considerados membros honorarios do SuDremo Conselho 
da Nação, podendo assistir as suas reuniões , quando 'Convocados pelo seu 
Pr·esiclente , dar sua opinião , sem direito ele voto, todos os cidadãos i'j'.le 
tiverem exercido as funções ele Presidente e Vice-Presidente da Republica. 

Art, O Supremo Conselho da Nação se reunirá por convocação do 
"Presidente <'la Republica ou por solicitação de qualquer dos seus membro<> 
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e·ffeetivos :;ob a presidencia da·qu.elle,. toda ·vez se torne· necessa;ri<D' del1"· 
berar, quando nã.e> estiver reunido o \Conselho .Nacio-nal, nos seguinte·s casos:! . 

a) para conceder lieença ao Presidente e . Vice-Presidente da Repu- . 
bl'ica quando qualquer delles pTecisar sahir do ter·ritorio nacional; 

b) para autorizar o Presidente da •Republica a intervir nos Estados, nos. 
casos em que a Constituição o pennitte; 

,c). para autorizar o Presidente da Republica a declarar ünmediata--
mente a. guerra no caso do art. 48, ns. 7 e <8 da; Constituição; · 

à!). ];}ara autorizar o Presidente da Republica a decretar• o estado de·· 
sitio, na hypothese do art. 48, n. 15 da Constituição. 

pol'ém, da exclusiva competencia do Sup·rem·o Conselho dfh• 
Nação: 

·a) decretar· a inconstitudonalida'Cle de qmüqu.er· 'Iêi; 
b.) suspender po,- tempo que detebninar, com privaçãO de todas ou de, 

Parte das vant<:>.gens do cargo, aposentar ou reformar com as vantagens, 
qu,anto ao t·empo de serviço, a todo e qualquer funccionario pul)lico, civil' 
ou mi-litar·, inclusive vita.Iicio e ina.movivel, ou magistrado, cuja perma- . 
nencia · no cm·go se torne prejudicial á ordem e segurança publicas; 

. c) s·uspender do exercicio, por tempo determinado ou pelo do man- · 
dato, eom p erda de vantagens · e pnivilegios, a qualquer dos membros dos . 
:pmleres· Legi slativo ou Executivos que, directamente, concorrer para it 

J;le-rturbação da ordem e segurança publicas; 
d). suspender pelo t em,po que determinar, no todo ou parte, c1uaesqum·· 

vantagens percebidas dos cofres .pubUcos pelo aposentado ou reformado -~ue" 

directamente concorrer para a perturbação da ordem e segurança publicas. 
-Art As medidas a que se refere o artigo anterior·, serã.o ap]Jlic..'t -

clas · por maioria absoluta dos votos dos membros effectivos do Supremo · 
Conselho da Naçào e sómm1te poderão ser por este revogadas, co1n ~ 

mesma. maioria de votos, depois de decori'ido mTr anno de sua applicac;8_<)· 
E' iP.dependem ele qualquer Rcgão dvi! ou crünimLI a que estiver sujeito aquelle · 
em que fôr applicada. 

A1't. O Presidente elo Supremo Conselho da Nação tambem ter2,·, 
voto de desem.pate e pocleri'L convocar o C'onselho toda a vez julgue con-
veniente, ouvir-1J1e a opinião sobre assumpto que interesse á boa march::L 
iios negocio;; publicos. 

C.on1o s e vê, nilo 6 un1 orgão ape na.s c-onsultivo; nfto é a:bsolutainente. Tenha. · 
e;·nbora, um-a pa,1·te a ser assim co.nsiderada, ~Jor outra, é U!Tt a]Jpare'lho re-
gnlrudnr, repressor : não é um a.ppareTho burocratrco e nem é -o antigo Con-
f'·el-l}.o <le Estado, )1'Uramente con!"ultivo, que eu :Procurei reviver·; é um nox•o · 
p.0(j~r que, niio annullando os outros, rupenas regula s ua har.rnonia e inde-
pen.de.ncia., dentro da es-phera. que a CÓnsuitufç'ão l11es traçou; torna-se pre-
ciso,_ J.}<Jrém, como eu já dis-se, tirar~ de cada ·UnT certas armas que o podBm .. 
le·;~an a, . ~olbrep:or-se aos outros, d'ilca,ndo: ~stes· em mãos· de ·um que a elles ·: 
<;pbr€] ,, ~,e. CfU!l a todos represente, ,pela: sua: ú;Jrmaçiio e suprem~: a;u;toridade:-
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{Jara · n .>g ular·izar <"t bo'a ·mareha e sobretudo ·lll<lalter . .efcficazntente a or·den1 : 
e segurança pubJi.ca.s, incutindo nos esp:iritos irreq'llietos e .de.svaúradanrent·~· 

am·bicú•~os, a certe7~ de que ha-..;erá rermedlo prom pto e energico q·uando·. 
se des.··nanda ren'1. 

Em 23 de Dezembro · de lDlO, ·o eminente brasileiro que com tanto bt'i.-
t:ho e üignidade pres·ide esta CUjrTiara, o honrado Sr. Ar.nolfo ·Azevedo, sub·- · 
1· :~<: t.tia H:O estudo l'lo Congres,so N.!:t.cional o projecto ·Creando o Sup•rel116-
c:onse1ho ela Republica afin1 "de deUbcTa.-r. ln eclia.nte consultei.. dos Ol."g-ão~ 

do PocJm· Publko Feder-al ou Es·fudoal ou das munidpalidades, sobre todos 
os asc.umptos de ordem politica . e administrativa, constituindo as decisões 
rio Con"elho; tomadas por maioria ahsoluta de .votos, assento de boas n or-
mas de administração rep.ubl.ican:a, qu rmclo convocados tpor cons·ulta dO·: 
Prest~ente da Repubhca e ·dos Ministros nu de Presidentes ou Governado .. 
res de· .8sütc1os como ac1vcrtencias salutares sobre a publica acdminiskação 
quando tomadas .por s olicit.'1.ção das Camaras. Co.ns·elhos ·ou Jntendencias 
lVIuni~cipaes". 

Senam memlJros natos do Consel-ho Federal, na fúnna indicada p elo·, 
projecto Ar•noi')>ho Azevedo o Presidente e o V ice-Presi'<lente da Rei)U- . 
blica, os ex-•PresWentes e ex-Vice-Presidentes da RepubHca, os Presidentes 
'''1 Supremo T;·ibunal Fedel'al e do Militar, o V k e-Presiclente elo Senado· 
e Pr·esic1ente ela Camara dos Deputados. 

As outras providencias do projecto c1i;;iam respeito não sú a.,; bases· 
sol)!·e as Cl:uaes seria regulado o seu f.unccionan1ento :pelo regin1.entu inte r-
no, c·Jmo ás destJe<'<'l.S a realizar com o ·Conselho, .pr·r>cesso p~ra. as pt'imei-; 
r~:ts no1neações ou preenchin1ento das va.g·as que se viesse n1 a da1· . 

O SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - Nào ha -limites 'Cle idade para evitar·em-se. 
certos· inconvenientes'? Não ha compui-soria? Seria bom .para impedir casos 
como C' da Revistá ão Supremo 'l'rib1t'YW./. 

o ;:lR. PLINIO 1\Lu:QT. IilS : -- No caso da Rev·ista., acho que ha mais l110-

GOS co:npromettidos do que vel11os·. 
O 'SR. AUGUSTO DE LIMA: - Os moços emba r ca.rmn . mas o timoneiro· 

foi um velho. 
O .Sn. DC1JV.rrNcos BARBOSA: -'- b velho foi atJenas figura de pr·ô<1. . 
0 .Sn. AHTHUR CO!JT~Es MOREIRA: Vejamos Ql.lal foi a mar'Cha do 

c! o projecto Arnolío A zevcdo. no Pa rl<1.mento. 
Sub.rn ettido ao 0stuc!o cl:'t Coi'nmis~~Ió àe Justiça, em 1911 . s0nclo Rela-

tor o saudoso Ped r o 1\foacyr·, rpassou, em 1..91'2, ás mãos do nosso en1ü1<omte 
eollega lVIello Fr·anco que sobre elle deu brilhante parecer, considerando-o 
~.eJo rluplo aspecto rle sua const•itucicnaUdade e de sua conveniencia. 
"ql!anto áqtrelle lado, o df' s ua constituc.iona.lidacle , diz o parece1·, o preject.n 
não g,ttenta contra rprind,pi·o alg·um da. Con·s.tit·uiÇ<'lo. expresso ou implicito . 
.Nem rr.csmo se pôde dizer que, por instituir o .pro.iecto um orgão consul-
üvo do Poider Exec.utivo, seja ell e ele certo modo, mn.J àj.u.staclo ·ao. espírito 
clu no .<;;,~ :n, ConstittliQão que , aàoptHnêlo o reg;in1en r epuh liC""ano !pres~ denciaL 
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affir~on ipso fact o o systema ela irresponsabHida cle politica de todos O$ 
, . .uxilir.rcs {lo Chef e do EstaÇlo; inc!us·ive os- nlinistros .por elie nomeados 
e livr.::me.nte dmnissiYeis e o da responsabilidade uuioa e eom:pleta t'iaiquBlle," 
como depo!>itario do 'i0 oder Executivo. 

Eoca.ctamente, conHnúa o .relator, por ser presidencial o nosso regimen 
,_,olitic:J é q.ue se não podel'á ar;_;- uir: contra 0 projecto a rpossihili•cl2,ék de 
vir elle a · enfraquecer a responsabllri'daüe eiffectiva do Presidente da R·3-
pu:bl•ica; nos aJctos que es.te executm· em conf01·midade com decisão p.rofe~ 

rida · pnlo .Conselho ·e tomada· m·ed:iante consulta .do ntesmo Pres1dente." 
-Depois .de DUtras oonsidm•ações sobre instituições . semeihautes , ora 

existente.s no extrangeiro, ora entre nós, no a~1tigo regilnen, dec:larara o 
Dr. J\'Lello Franco, como sendo de incontestavel utilidaO.e sua creaçã,~ no 
BrasH, porque "nwito concorrerá ·para a unidade Çle vistas, que t a,nto con-.. 
vém manter nas .grandes linhas da a0-rn1nistraçã.o entre os governos que 
se succedem 0-e quatro em quatro a.nnos, e porque 1nuíto contrib'uirá para, 
a generalização 'das boas normas 110liticas e perfeita assi,milaçã.o dos ver- . 
dadeir·JS princdpios do regimen - o que ·Será certamente, um 11oc\eroso fa-
ctcr da nossa cohesã.o nacional" . 

Ap.resentou entã.o o ·Relator algun1as emendas ao projecto, que nào 
teve andamento; em 1920, ·porém, foi pelo seu proprio autor apreSBntado 
um s·u:bstitutiv0 assignado ·pela maioria da Comm1ssão, .send-o votos vence -
dores os dos Sl-s. Cu.n~1a MachaéLo, Arno1fo Azevedo, 1\'Iello F ·ran co, Vet'issi-
mo O-e Mello e José Bonifacio, e vencid-os os dos Srs. Gumercindo 11i'bas, 
Marçal Escobar e Prudente de Moraes. 

Pelo subr; tri;tutivo " "'' alterada a c omp-osição do Supremo Conselho da 
Republioa dos EstaO.os Unidos do Brasil, que passaria a ser formado pelos ex-
T'residentes e ex-Vice Presidentes da Rep·ublica, como 1nembl'"OS natos, tcnd <> 
como effectivM cinco cidadãos brasileiros de notavel ·e provaO-a capaciO.aclc 
administrativa, ·nomen.dos pela fórma indicada pelo substitutivo. 

Obedecia assim o substitutivo a algumas · das suggestões apresentadas no. 
prhneiro pa.recer, ist0 é, "dB nã0 convir tenham voto e assento no. Conse-
lho ·cidadãos que se achem no exercício actual de outras funcções executi •. 
vas, legislativas ou judkiarias, a:C>Crescendo que seria duv.id.osa a constitu-
ci.onalWade 0-e uma lei que· oomin ettesse ao Presid'e'nte do ·,supremo· Tribunal 
F .ederal funcções não judiciarias e nem induiàas na competenoia constitu-
c.h;~:al elo Poder Judici8.ri o da União" . 

Não ha duvWa que, sem reforma .da Constituição, não S'e o poO.eri:;J, 
compôr 0-e oerta fó~·ma "> dar .certas funcções ao Conselho, pois na rigidez 
de fórmas oonstituciona P.;;; estão limitaO-as as attribuições 0-e cada um dos, 
Poderes·; .ontendo que, para ter effkiencia, pre-cisa ter fun.cções p-roprias, 
riãÓ sómen.te consu!tivas, mas tam·bem deliberativas, como poder coo,·ãena-
rlor e para isso só n Constitui·~ão, com a - precisa refórma, póO.e instituil-o. 
na fórma. porque deve sel-o. 

O ·sr, Gumercin do Ribas digconJara do proje::to ~1ue se UJ.e afigurava. 
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jnviavel· por -· dive1·sos :motivos, entre os quaes · o ua inatYta;bilidade ao regi-
m2.n consa.grado' na nossa 'Cónsti!tuição e para logo fazia notar que o . Go~ 
verno Provisorio, em cujo seio eram. contados constitucionaHstas da ordem 
de Cam}Jos Salles e Ruy Barbosa, a'bolira 0 . Consel'ho de Estado vigente ao 
iemrio do imper:io, não mai-s se cogitando de restaurar a instituição e mes -
mo na constanciu da monarchia tivera nos seus primordios vida acciden-
tada e chegara a provo-car forte e tormentosa opposiQão, c onf.otTD C nos Te-
fere o . Visconde de Uruguay. 

O então representante sul-riogra ndense, 0 talentoso Sr. Gumerdndo Ri. 
bas, desenvolve u . sua argumentação ·t oda baseada em que. no regimen pre-
s·idencialista ao Ohefe do Poder Executivo cabe . .a maxima a1ao?·iclade, a que 
tambem corresponde a maxi1'na TeStJOnsal! ·iHdade. 

Sem·pt·e os eternos. princípios, a serem invocados quando jusl::Mnente não 
queremos observai -os, acabamos por tletm·pal-os, sem attendernws a ·que, 
desde muito, por d iversas causas, entre as quaes as que pro·cedem ela nossa 
indole nosso caracter, educaçüo, l.1'1;~:to r ia e tradjçfto, delles nos -aE:u~~a.mo~. 

t2o longe estan10s da sua: obse.rva~ão . 
. Poe ventura seguimos, obse1·vamos todas as prescrilJÇões, , todos os cha-

. mados- prúncipios do reg in1en ·Rdoptado pelo.s an1er!eanos? Del!es não nos 
afastamos qúa.ndo prohibimos a reele iç~ão elos presidentes da R eublica., quan-

' do fixa.mos constitucionaJ.mente o numero d o·s m em bro>< elo Supremo Tri-
bunal Federal e en1 outl·os tantos pontos em que seg;uimos orientação 
oj:-~.;Jos ta? 

Por que havemos de procura r im-ita.r regimens a l'heios , que não segui-
mos ou não cumprimos, quando me1hor seria o adaptarmos o noss 0 proprio 
regímen, pro·cn r anclo nos alheios apena.s aquillo que melhm· se adapte .. á 
nossa índole, á nossa historia, . á nossa tradição, a o nosso caracter, emfim? 

Como beri1· notou o ·Sr. Mello . Franco, na prop ria grande nação a me-
rkana.. ha o:; que pensam que "nature!Ínente é .'. impossivel a um só ho-
mem exerçer o Poder Executivo inteiro. O Presidente é ·assistido d8 üume-
rosos c'hefes ele cl epetrtam entos, aos cjuaes· incumbe uma .tão grande. •.Palite 
de a.tt1·tbuições administrat ivas ···r eaes qrue agora. é ?nais co?"recto no fundo 
consúlC?·m· o P'res-idcnt;e co·mo enca-?·Tegaclo . ele vekw pela exeC1t·Ç<í.o tla's 
lei• . p01· ?neio ele um. pocleT ge·ral r7.e fiscaliz·a.ção (controle); '·é sem ' .duvida 
tudo qu a nto àesejavan1 os. r.rudentes ·cr eadoTes da Constituição ." 

Palavras foram ·essas ·do ·presidente, .então recem eleito, \V"ooclrow 'Wil-
son qu€ tão g rande realce deu ao gove·rno da grande nação an:íertc·ana, 
mostrando que mesmo Já, não seria ihadmissivel 0 p'l"incipi0 de Vidail!au : 
l 'éxperi.ence de generaNon proú1)C qne ?e Oonsei l d' Efat est ·coni1Jatibile ct·veo 
tro ·/:les lcs fOTmes ele :g01t.ven~émont, páwi''Vu que so?J,. inst'itnUon soi t mrise en 
hrtl"1iu Yniiê a.1'N' le 1Jrincipe· Jiolitiqrte de cha.q,te 1·eginw pa?·ticulier" . (De !R 
juri~dktion àirecte clu Conseil d'Etat). 

E' este regime n particular, esse nosso r eg ·im.en que• devemos !ol'!nar 
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pe~-a J1!.) .~;.o;;;a Cotus tituiçft.o; si os an.nerdica.nos lfor1nan1n1 -o seM re.g;ilnen, como 
-os suissos e os ar.::rentlnos · tambem os seus, - pelas- su,as lWo'J)rbs Constitui-

:-ções, porque ·estarmos · nós a im-itar, no papel apenas, o que out1:os fi-
··zeram, para não eurnpri-1-o, que é .. o que temos feito, e a prova disso é 
encontrada nas palavras br:i1h:antes do nobre leade1· -de .São Paulo, que .des•-
creveu . de 1nodo tão im-pressionante a nossa. situação, da m.a!s p erfeita con-
fusão e anarc.hla constitucional. 

O ISR . .JoÃo SANTos: - :Muitos publi-cistas aff-irmam que o reEdmen po-
litic0 ame-1'\icano é uma cópia das in:ffi:ituições ing1leza.s. Que e isso dizer 
<'tue não tha '])ovo. que seja· original. Fatalmente cada um ha de inspirar-se 
nas lições dos o•u t1·os povos .. 

O SR. ARTHUR CoLLAHElS MORETRA: Porque recusarmos o ([ ue nos . en-
·.sina Hauri-ou, citacl0 peio nosso illustrado collega e mea querido amigo, Sr; 
· . .José -Boni.faci-o, no se u brilhante voto "La, Oonseil cl' Etat est Íc.ne insti:tution 
·necessoi1·e e cl'ordre universel. Partant. oü ea..·is-te um Etat: et ·nn chef d'Etal:, 
il v a, so1ts 1~ne fonne · ou. sous 1tne a.1~t?-e, 1tn Conse1l d'Etat, paroe q1te pn:r-

·tont le ohef cl' Etat a besoi n âc s'sentoure-r · cl'a1>is." 
Opinava o mesm-o illustre representante de :Minas, que proclanuwa a 

J':.e publica, maL; acertado -sel'ia que ao envez da suppre~são do Conselho -de 
Jiistaelo, fosse eHe, re'formado com u~na; organização compativel, com os. 
pri.nciopios ba.sicos do .regin1.<m então institu1d.o, sendo vaJI,iosa a d):)nião dia 
Sr. Ministro Viv0:ros {le Cast-ro , de -que "o Gove1•no Pr-ovisol"io commetteu 
um erro gra•vissimo supprimindo 0 Conselho de Estado e·m vez de retfOl"-
mal-o de fórma a totnar ·e.ffecliva a sua collruhot·ação no aperfeiçoamento 
oo d:i:reito administrativo •e-nt:r·e . nús, f azendo notar -q·ue a opinião já se ·v<"m 
agitamd.o no ·sentido cl:e .se r c rea.da instituiçào .semelhante" . 

E . .>n ·1811, dizüL Pedt·o Moaey1· ser favoravel ao projecto Arnolfo, quan-
to. a sua convenienci'a, encarado mn these, aci·ma ele quaesquer rigorosas 

·inrterpretações Constitucionaes . 
P-~la creaç:ão de um Conselho de Estado, em mokles "diffeeentes do q11 'e 

ti'r!!hamos no antigo r.egimen , eram Uha1dino -elo Amaral, figura saJiente no 
•Gongresso Constituinte de 1891 e In•glez de Souza, nob:wel jurisconsulto, 
-n'ão· ·ha -muit0 .desap']Jarecido, deixando am'bos g-ra,mie vacu0 entre os gran-
'des cultiv-a.dores das lettracs jurídicas . 

. Tusti>ficando bril~antemente 0 seu :proje-cto, dlz:ia em 191'2, o nosso · 1lon-
·-i'Rd-o e -actua1 P1·esidente, e com cujas ·palaNI'as ea vou thonrar .este m.eu 
discurs<:J: 

"Não ·eonheç:o nenhuma disposição da Cc.nstituiç:ão e n enhum ,pr,e-
monarchia, distincção honori.fíca, não prohiu a funeção de oonsu'l-
individuaJ ·O'U tCollectivo, destinado a "'lstudM' os. assumptos que .lhe 

·f<'lrem suhn-wttidos e sobre:'. elles .emi-ttir seu ·parecer -com (l]evação -e 
Ina.">.ima independencla, mri:s sem earacter coel."C!tivo .-ou obri-gatorio. 

O art. 72 , § 2°, a;bolinclo o .titulo de ·Con,.e1ho. -ta] como - exi~tia na. 
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cida ·co!laA.Ior:,.:ção dos antec>essores do' p,'€sidente em , ·eXel'cicio, na 
solução dos a1<tos p1' oblemas · da administração·. · 

Não é natural que anefeç.aJm as incwndescentes impaciE>ncias 
tto d~pos1tario ·do l)oder, crue }JTe t ende fazer reformas, uma vez que 
elle p6de, po<r seus cons·elhos, pelos estu&os •que fez, pela convicção 
oCJm que ag"l·u, pelv 1pai:lriOtisnTo en1. que se inspiÍ""o-u,.- levar -· o s1.:;.ceessor 
no GoveDJW a tel'nÜr>'lr sem alterações ~vs boas olbrfís que·. i.nic1ou? 

CerL"Lmcmte, porque, mesmo quando não lograsse bÓÜ1 'exito na 
collaboraçã0 l)ara terminação do que encetou .qu wndo cio'lrer.no, ficar-
lhe- ha sempre o ensejo de 'ctizer o que fez' e l)orque fez, obrigàndo as<-
sii:n a qu e.m J:he não segue a trilha 8Jberta, a dizer ,porque · o não faz. 
Basta a certeza <de que, deix~mdo o Govern o onde foi bem i.ntecionado, 
honesto e p·átriota, ·nã o pÓde ser lánçaclo a um ostracis"n1o süencioso 
e inutil mas 'continúa sempre a pa1·tecipar dos altos e· graves assum-
'ptos da politica e ·:la administração, .para que o Pre8idente no Governo 
se prenda n1enos ao cunho j,na·Lviclnal de sua passag~n1. pel.o poder e 

: n1uito mais á elevaàa. cr brilhante acção gove'rna111ent·a l o seu ta-
lento e patriotismo s<Dberi'io pôr em à:estaque a qualquer <t~m~b. 

Os grandes segredos das altas espheras govername111taes ajudarão 
a consolidar, entre si, os periodns ,presidencioaes, trazendo ·ao scenario 

iJ da vida nacionaa iodo:s os actores, que, tomando parte uma ·'Vez nos 
actos do grande drama poliüco, ·não poderão ser mais sim,ples. especta-
dores, como agora acontece. :E porque não aproveitar o saber d e ex-
periencia feito, a capacidade adquirida em quatro annos de · goverJ1() 
pelos brasileiros ·elevados ao posto supremo como os mais dignos, os 

.,1nais illustre·s, os 1nais competentes dentre os ddadã.o.s eminentes des-
i te ,paiz'! 86 o facto de tel'e<m sido esc:oJ.hidos pelo suffra;gio da maioria 
'dO·S seus eonci<dadáos paJ·a ocouparmn o Jogar .cJe chefes de uma nação 
de 2'5 milhões de habitantes, basrt..<t ,})ara attestar as qua llida;d·es exce-
p•ciona8s desses eleitos e sua a,ptiilii.o. para as altas funcções que vão 
desempenhar, pol1Cflle não é 'de pres·un1ir que 'se in1Jponham á confiança 
.do mU<nrlo pülitico e conquistem o voto da maioria da nação, .os menos 
dignos, .os inca,p2.ze,s, o.s des'honestos, os inferiores. Urna s u :perioridad·e 
deve existi r nessfl.s ·homúns ·so.bre ps .outros hon1ens para determinar 
a selecção e a €ssa ,s,u,perlo rida de somos forçados a eccrescentar a pra-
tica àos negodo<s pu'blicos, que ü exercicio do poder forçosamen t0. 
lhes deu. 

'Só póde, .porutnto, aproveitar á causa publica a collaJboração ef-
fe'Ctiva e cons·é;,_nte desses elementos de se!P.cção, e o Governo, que 
sinceramente promove o bem ·do P:>.iz, sem preoccupações suba!-

. ternas, só p6d:e lum·ar ·em esdaoeom-c.se, em orientar -se~ no parecer 
de uma corporação .consultiva de que elles fazem pai·te. 

Na reaJi!dade será um poderoso auxiliar para á adrninistraGão do 
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pai~ esse alto Conselho, comiJO-sto dos mais eminentes cidadiios da 
nossa patria, no ·q,m"tl tan11be<m tel'ão .a.ssemto cinco outros chomens 
publicos de provada capacidad.e a:élrninistrativa, esco1hic10S! por um 
o;yste1na üe ·rilgor.osa selecção, ·e •garantl clos nos seus cargoo. 1Je1ws n1ais 
com1Jl•etc"s e e:f;ficazes condições de independencia. 

Con~ eUes ma~tter-se-hão · a unidade e a rtl"adição con'Sel"'Va,dora. na 
vida. iPO}itica e a~Lministl'ativa ela U!1i•iio, pela. constante, capaz e ex-
periment.rcda collabontçiio dos antecessores do Presidente em ecxercicio,. 
cujos actos serão. e:;claxecid•os pelas luzes da exp<xiencia e do conhe-
cime>lllto dos negociqs .publico•s, adquiridas e a.penfeiçoadas na passagem~ •· 
pe hL suprem.." n1:agtstratl1ra ela. naçi1o e miJ1i'stradt'1,5 com a. isenção, O · 

pat,riot isn1o e a e1evaçft.o ·d'e 'vi,stas dqs I L~tue não cleve:J.n nHLis sofftBr, no-
seu c.ri!terio e integridade, os ernhu.tes e inüuencias da amnJiçãJo e ·dos. 
interess es Beculnldat·ios. 1Ei·s, pois, expos·tos dous dos n1otivos do meu 
projecto e 'Van:ltos ex~nn:inar ag·ora o outro. 

E1n tercejro log,c.Hr, in1pressi.onoll-lne a sitmaçfto exquislta ern que 
ficam. os ex-presidente-s ·da Ll:'l.·e,p·ublica, •que, deix.ando o poder: ·e não· 
se ndo rioos, teem de volücr '"oclesta mente ao exer·cicio de un1Ja profis-
são que lhes c1ú a .subsistencia. Por n1ais .que n1e affir1ne se'i'· :esse· 

,uma das belle.zas do Q·e,gi•m e n denwcnttico repUiblicano, não posso com-
prehBncler que o povo seja incli'i'ferente á sorte dos que e-scolheu ,p ara 
dhe1fes ·des ta .grande n:1ç;ão C! rque tire qual·quc r vanta~g·.en1 em Vel-os 
1:1a labuta. ingrata cCe pr.ocurar n1eios ~<:Ue n1.atar a fon1e a si e aos s eus 
qu.anclo , para servLl-o b em , honestamente , ·cnm '1J1l'Obi~l2lde no alto. pOBto .. 
de gua.réla fi.el dos dinheiros pUJblicos e •trlbitro suprem•o dos 'destinos 
do paiz, te•ve de aJJtlol1c1omvr pr·ofissão e interesse proPTios, que j .fL não · 
púde :recon!q uistaw seJn ,privações e sem vexames·. 

f ;i ' Nào sendo jus: o afast::u· do .supremo posto o mais cRpaz · por ser 
pobre a o sacrificio de s-er 'ThO Gov·erno u1m d0shonesto ou fóra. delle uhn 
vexado pelas ciroúmstanci:l.s da falta de r.ecursos, tornei a refl.ectk 
sobl'C a fórmR consliuwiona l cl!e aproveitar a collaboraç:ão preciosa dos 
ex-cihe fe s da J1ação, clanclo-lhes ao mesmo teml)O e sem desdouro uma 
situaçào ddinicla no mundo politico, qu8 lhes garantisse certd .. pr·eemi-
nencia StYCial, acln:ünistrutiva. Jnooral >e trumben1 martE''' 'ial , portdo-os a 
sa1vo cl<t.~õ conting·enciCJS e difidculc1Tcle.s dl') negocies ou profLssÕé's, qu:" 
viessem diminuir aos olhos ela socic dac1e os já um.a vez distingui006 
.pela naçáo com a investi'clura da suprema magistratura. 'E que n1ai·s 
adequl'.cla funcçào do· que a ele conselheiros ou consultores dos org·ãos. 
do Poder PuOJlic-o poder-se-ia desi~nar •áJqu,elleos que tiv.era:m já a 
consagração 1c1:os .seus altos mcl"itos, ·de sua grande ca·paci·d'ade, de sua 
vasta experiencia e clesen:volvlclos conheci1m.entos dns negoCiios publi-
oos, ·apem-feiçoados e ap'J.ll'ados no cr:vsol da odirec.çã.o dos destinos. die:rte-
grancli> ,paiz? 
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Mstã ce1·tamente afui a reaJiz..qção de um<t jus·ta e Jouvav.el as!)iração. 
mccional; a d!e ver q'U.e seus .g·l·and;es hom:ens, m-esmo fóra ·do. poder,. 
continuarão a coJ.lruborar, com dignidade e. patrioticamenle, ma obra. 
Inonui ne.ntal da .grandeza -e prosveridacle ela patria." 

:8.ram po1· esta fonn:l. e de n1a n eira tão bl·ilha,nte, as op-i•niões manifesta- · 
·elas em prol elo nov-o instituto •que a <>xperiencia nos- a.coruselhava a cre::w:·. 
Dentro dos preceitos constitudonaes, S<>m reformal-a, não )Yoder.irum.os ef:Le..-· 
ntjvmnente ü · adeante do que o Sr. Arno:fo Azevedo no seu substitutivo 
de 192'0; niío podia elle ser s e·não consultivo, formétdo, sem cleslocmnento ele 
íuncçõc6 po·es·cripta.s na ConsütUiiÇão ele ·24 d e :F'everei'ro . 

Poucos annos clepo :s ·da ap1·esentação elo lJ•rimeiro J}rojec to Arno1fo Aze-
vedo, e mtnentos espíritos, capacldad'ê:S republicanas, com. t iradições e nome 
feit-o nas 'hastes partidaria'S do regimen -democ.ratico e d 'e -cuj<e sinceridade 
nfto é daJdo cluvid:u·, ·vi,e.ram re-co.Jlihecend'o que não podíamos fiem· dentro ela 
idéa ele un1 novo a.p.pardho 1n·éram<:>nte con1:ulti'vo; foi Al~Jet'to 'l'o,nes, acruel--
le ev_Jrhruorado espi·rito .ct.e phiJ.osopho, mrug1idTado, lumina r .cto Süp1·erno Tri-
bunal Fed.el'al rque fôra I'eíPU!blicano da pro.pag-anld::-1, quenL suggerio a idéa da· 
inst~ttüçào elo appa.reltho se>iJ nov:as not·mftS, 1neaws co-ns1.1 !ti v o qu 0 delilberati:vo, 
cott"])O a int(roduzir no 1nosso S/Y::::".Jte:n1_a ll)olitico :para coordenai' a nL ... '1·1'Cha dos 
outr:os ,poderes. 

:Qepois de saüentar, em 1914, q1ue "o Brasi;t ca.rece ele um govm·no con·sc·ien-. 
1e .e -fort-e, •S'ESguro de seus fin's, dono de ~ua. vontade) energico e s·en1 con-
traste", declarou sem subterfugios, d e modo preciso: "este g·overno só o r egimen · 
p1·esirlencia.l lhe pó'cle dar" (Orgct'I'L'i.'f!Wção Social, pag. 2G8); e r a portanto , 
Al!b·erto .'rorres, un1 p.l·es-iclenci::Llista, um t·ept~hlicano, a se exprimir el e moüo 
t&o conciso e claro. 

Ull'l!c'L das causas da confu::;ão da força. governan1.ental ·coLtTl .a, f o·r·ça. dis-
cn·icionaTl~, , esiJú. mo caracter 'ck"l·s constituições .e elas leis . !Copiadas do extran-
geiro, ou formuladas sab inspiração de icléas theoricas, e não att.end>endo aos 
fa,ctos ela ·So0ie·diade, nem se aptp.Jican clo as s uas nece>ssidades, o Poder PubUco 

, sente-se, qua>ndo entra mn contact o com as r ealidades, clesa1•mado paTa agh·. 
A Constituição, -camo lei pratica, não -púcle s-er uma lei formal ; é um vercla-
dediro ro\ei,ro p-olítico; é uma synt!hese, n iio só d:os methoclos, prüc.essos e imõ-
trun1e>ntos, necessa:rio-s ao a:>o:ogresso nacional, sin&o, ian1hem, ele seus gran-
des .fàns e o>bjeJctivos, dictados ·peJ.a nruturez<'t- de sua terra e ele seu po;v.o. F.or-
ma;clia n teS·OO espirito. ella evita, por 1um lado, o al·hitrio, e haJbH']t?o o p-ode.· a 
realizai" os e n clén',g·o:s elo governo. CAE1Y]Yre gv.:.~aJVar Í'i•rmemente no~ eJS!J)dlrLt:os 
esta ic1éa ·ele q·tJe a lei constUucionrl/ é 1t.1JHL l ei nacional - a fonte, ·de todas 
as l;eis na·cionaes e a lei nacional stliJ•l'8'n1a - oncl'o 0.~ prDblemas do presente 
e üs· ·elo fu tmro elevem e.si.a3: indicados e f.ixa·cl-o o ]ll!dice él'e suas sol uçõe1s" 
(O!b. cit., ,pag, 2·70). 

·:8 mais adeante, ao iniciar o seu estudo sobre os poderes políticos .e ao 
SU!g1g•erit· a creaçã.o ·d'o poclet· coonle na.dor, assün a justiça: "as id:~a:s elo !)'ro-
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jecto êUqui desenvolvido são dest·in,adns a co1·rigir os defeitos ,elo -reg·im.en 
de·m.oc·:·atico e n i.ncUcar, os ?ne·los ae o arlo1Jtar, bern corno o .regirnen federa-
tivo , á nossa terra e ao nosso povo. O Governo Federal recobra e n:antem 
a Sl.l\l)ren1ac.i<1. que 1he caH)e, corno O["giio soberano da União; as fórm<:Ls. de 
apresentação e o J)['O.Cesso das eleições prep-aram um sysit:ema de escolha, 
proprio a assegura:t~ a i.11tervençã.o c1os mais ·Gapa.z'8·S, na. ilirecção da vida 
publica; a Constimiçiio a•.1qui1·e ·cmfirn, ü caract er ·de uma lei iiJratica e har-
moni{~a. onde os fins, os d:e·sünos e as mtodalidades da naçã o eneontram seus 
instr,um.en,tos na:turaes de :ictivida{],e . A ore<açi'w do ~wder coordenadoc .cm:ôá, 
por fim, estas disposições - tendentes todas a fortaleeer a acç;ào governamen-
tal, a ligrur soli-da.mente as instituições do paiz e a estabelece-r a -continuitdade na 
prosecução dos ideaes naeio·naes, a "realizar" em summa, a sobera·nia da 

-· lei, a den}00raela, a ReP·U!l)Uca, a autonon1ia e a fe,deração - com ,uln orgão, 
. cuja funcc;ão serfc concawnar todos os ar;pat'2lhos elo systema politico, como 

mandruta;rio de to-da a Nacão - da Naç:fio de hoje , como dP" Nação <te ama-
nhã- p erante sel.Ls CLelegruO:os. Não é ·uma oreação arbitraria: é o complemento 
do reg'i1nen demoeratico e te(Terativo .. ~uggericlo l)ela observaçi? .. o C.a nossa vidJ. 

-e pela experienc~a dccS nossa s instituiç:ões" (ob. cit., ·pag. z,9:5). 

Pela fôrma sugg-erida por Alberto To·rres, o :pode.r cootrCLenaãlor, teria 
por um tdos seus orgãos o Conselho Nacional composto de tantos m,em!btros 

, quantos fossem .nece'S·sarios á boa exeCUJção de sua :liuncção, a juizo do proprio 
conselho, até o ma:ximo de 20, eleitos por um e~eitorado especial de que· fat·iam 
prurte o Presi<dente e o Vice-Presíclente da ReQ1ubUca, tantos Jnemibro-s do 
S'enaã:o e da .Camara dos Deputad'os. nom-eados -pelas duas Casas do Congresso 
e <tantos Ministro·s do .Supr•emo 'l'riobunal de Ju<oti~a e dir'Octore.s de Institurt:o 
de Estudos ou Problemas Nacionaes, além dos membros do 11roprio Conselho. 

Entre as attribuiçõl's conferidas ao Conseliho Nac~onal, -sobresahem as 
• de apurar a's eledções :para Pre.sidente e Vic,e-Presidente da Itepublioca e veri-

ficação dos poderes dos membros do Poder Legislativo, a de autorizar á inter-
venção nas v-rovi,ncias (Estaà.os), a l'esoluç;ão •él'os conflictos ,qnscitctàos ent?'B 

· os poderes fecl-eracs e -enrbre ·estes e O'S' dos Estados, consoJi.d:ar de 10 em 1.0 aP.-
nos a leg-i~.Iaç'ão da. Repulblica, fazer o <:'studo permanente do systP.l1".a de im-
postos da Uniã.o, acomJ)SLn'hand'o ~s:c-us eff.ei:to,s ·co·n1 rela ção á econon1ia g-eral do 
,paiz, e outras ~ttritbuições la~rg·amente c1ekl'minac1as, sobt'esahin:d:o, dentrG 
ellas, a. de declarar oene?·icct e ob?"igato?'i<Lmen:te a inconsUt·twional-iclade das 
'1eis e actos dos poderes ferZe1"CLC<:, das Pr-ovi:ncias e das al.'1oric1<:Ldes municipaes, 

· me1Úmte representação de qualquer autoridade o-u cidadã.o, ou ex-officio. 

Eis ahi, no p.aragrapho 4° ·de sua sug-gestão escripta com a responsab:iU-' 
d:ade de um repub1icano (presidenchlist.a que ao novo pod'er coordenad:or, poalo 
seu Conselho Nadonal, caJbea:-ia decla~:ar nencrica e ob:··igato?·iamwnte a in" 
con&titucionaltidaode das leis e actos não só -elos ]JOde·res feàe?·aes, como dos 

· provinciaes .e muni-cipaes. 
Chamo a attençfw c1a Camara para esse .ponto, pois foi ii.Jr~ncipalmentEJ 
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·em i>(];enrt.ico de 'lninha ·errnenda •qu8 eu ouvi criticas á idé.a de confe rh· tal ·at-
tdhuição ao novo Poclelr, COOTl a a·u.tori,c1\J.Ic1e emanada pela sua rfonnaçfto dos 
tres ·outros já •exisumte.s na .Constituição . 

.A!cCJberto-m.e, da heresíci que me foi aJbtri'buida, sob o m a nt o pro ted or ela 
.autorj;dfadé que partiu d e um antigo e eminente republicano presictencialisk't 
e mem!bro ·Ck't nossa Alta Côrte ·de Justiça . 

Ao illustre Dr . ·J-osé lYfu;da .iVilac Dowell, que, com prof'iciencia e brilho, 
-r;xeDceu a aclivocacla .nesta ca]:Yital e hoje .se encon t•ra no Pa1rá, não pôde ser 
negado o ter trazido 'Valioco contingente prura o ;a.nchmento ela Wéa e foi ldelle 
a d!e uun Tlr·ihunal ,SuJ)remo da rRepubldca, formado pelos tres pode res publicas, 
igualmente representac1os, especia~mente co•mpetente lJm·a ju1gar· o.s confhCitos 
de direito publico, entre esses 1neSJnos tres poderes. 

Interessante po1emica foi, nã.o ha mui1t-o, •l:!r·a vacla na im,p•r ensa de sta ca pL 
tal ent·l'e o 'i'll'ustre cauS!idLco· e o intelli>gente e operoso ex-D~p.utado para-
na;ense .nr . Corrêa .Derf;reilhq,s, sobre q •u e1n devia 'calbe{· " priuridn.de ·:la h1'éa, d:a 
<JQ·eação <d!o novo instituto, e são digno·s de a ttonçâo os trrubalhos reproduzidos 
na Revista de .Dire·ito Publ'ico, fascículos 4 e 15 de 1924, e no be1lo livro pelo 
primeiro pulb1icado no meSQTlO n.nno, "ob o titulo Q1lrestões ele Di,·eit o. 

Ao .P~'o]}or assim a m1nha em.enc1'a a o ante-pro.iecto ele re:lon11a constitu-
ciona.l, ·creanclo o .Sil:J}Perrno Cons•elho da Naçã o, e u vinha a pac1rinhaclo l)Oi' au-
toridades di:gnas, pelo norllJe -e con-c.eirto ele CJ.Ue ,gosan1, na;s c1iveTsas es11íherus 
em que ·se agitam - na maJgi•stratm·a , na 1politica, nas lettr.as jurídicas, emrfim. 

T-en'ho consciencia lde q-u e ao prbp,o~r a 111'e.c1id a fi1-o ce rto ele concorrer, 
'COm o n1·eu fraco contingente, suggertndo a int<roduc.ção de um apparolho, 
anteriurmente ,por outros e con1 mais autor idade e PQ'esti.g1o lem lbrado, e q•ue 
eu julgo de imprescin<iivel necessidade, •pela sua foirça. e ·prom]}ta acçãJo, a 
caniLer a on<Va de anrurc.lúa que nos P"-'Ocur a avassallar . 

iPela sua fm1ma çruo, ·composto lJ:ela elit e elos tre s pod:eres da Re,publica e 
pela indepen'd<:mCJta que ,e1Je terria, e.ss.e novo a]}pa~:elho seria o regu1trudor da 
har:monia e inCiepende.ncia c1o's ;poderes cons,tituciana es, cuja situação a ctual 
procu~·ou. mostrar, •com ü brilho de sua pe nna e a~lto<riclade, o honrado e 
eminente r .e]lator do prurecer da Commissâo das .:H . 

Ao Supremo Conselho ela Nação eu conferia funcções consultivas, esten-
dendo •nesse ·particular, .como opinativas, as autoridades d 'os ex-Presiden t es e 
ex-Vice-Presidentes ela Repub.lica ; m as as deliberativas sóm entc a os m em-
bros effectivos e actuaes dos tres pode1·es, teriam a utor idade, p ela sua 
formação, para regular sua marcha e andamento dentro dos lin1ites tra -
çados pela •Constituição. 

Ao 'crear o Supremo Conselho com poderes especiaes para conter, por 
meio de medidas rpositivas, energicas, rapidas a onda de demagogia que des -
de o começo da Republica e em ·periodos mais ou 1nenos, longos nos procura 
dominar, tudo .provindo do desenfreiamento das a mbições e céteza da im-
punidade, não só entre as· ·classes armadas, como entre a s civi.s e, o· que 
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mais é, nos proprios poderes ·constitucionaes, não sei que perigo, poderia 
vir para as liberdades ~erfeitamente asseguradas para todos aquelles que 
não procuram ·perturbar a ordem e ·segurança publicas, tão necessaria ao 
progresso e futuro da patria. 

Faça quem quizer ·e puder as revoluções, mas que não tenham á mão 
e nem disponham dos elementos que a Nação lhes deu ou para •Segurança 
da propria nacionalidade ou para serviços de outra ordem que não os 
perturbadores da ordem ·constitucional. 

Quaes ·cirurgiões .medrosos e receiosos, temos em nossa rf'rente, sobre a 
mesa ode operações, aquella sobre quem devemos intervir; sab-emos qual 
a origem do mal e sua localização e que ·sómente a intervenção prompta e 
energica póde salvar o doente, mas não temos coragem de empunhar o 
bist1tTi para a acção que se impõe . 

O nosso mnil reside não só na inversão de. pod.eres, na invasão de attri-
buições de uns pelos outros, mas no vicio c.e origem e de educação e sobre-
tudo na impunidade, ·creada € alimentada pelas ambições desenfreadas e 
que não encontram, na b€nignidade das nossas leis e morosidade em sua 
applicação, o .correctivo exigido pela ordem e S'egurança do paiz. 

Pr0cizamos de um apparelho de defesa para a Nação ·e ao mesmo tempo 
garantiG.or dos direitos dos cidadãos, entregue aos que pela sua elevada posição, 
pela sua origem, educação € responsabilidade, offerecem a mais perfeita ga-
rantia dos que só tratam e agem em beneficio da grandeza da Patria e que 
só ·existirá dentro .das normas traçadas pelas Ieis que devem ser estricta-
mente observadas e cumpridas. 

Estou, pois, ·Sr. Presidente, amparado por autoridades ele :ncontestavel 
valor, e quando me foi dado tratar ela inconstitucionalidade dé<S leis,. tive 
opportunidade de manif€star meus propositos - alias, de accôrdo com Alber-
to Torres, "Ministro .do Supremo 'l'ribuna; Federal, que .dava uuicaJ;llente ao 
poder coordenador o direito r} e declarar a inconstitucionalidade das leis. 

0 SR. AUGU9TO DEl LIMA: - Fica aci.nla do Supremo Tribunal? 

O SR. ARTHUR CoLLARES MoREIRA: O coordenador era formado por mem-
bros dos tres poderes, era a élite. 

O SR. \JoÃo SANTos: - Não seríamos então uma republica federativa . 
0 'SR. ARTHUR COLLARElS MOREIRA: V . Ex. parece que não me deu a 

honra de ler o meu projecto. Dei ao appare!ho por mim lemb~ado as fun-
cções consultiva e deliberativa, e, no emtanto, nem mesmo a primeira fo~ 

acceita. 
Comecei n1ostrando 

mo da Nação, no ,caso, 
ou o Vice-Presidente. 

quaes as vantagens da creaçiL'o do Conselho Supre-
v.or exemplo, de licenciar o Presidente da Republica, 
Actualmente, encontramos essa difficuldade consti-

tucional se o Presidente ou Vice-P residente adoecer, para ser concedida li-
cença, o Congresso tem de ser convocado. Cabia ainda ao Supremo Conse-
lho da Nação o direito de declarar 0 estado de sitio , de autorizar a inter-
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venção nos Estados, quando o Congresso: se achasse .fechado, a faculdade de 
suspender funccionarios de .toda a ordem que provocassem a .desordem, esta-
belecendo a :insegurança publica no .paiz. 

O SR. AUGUSTo DEl LaiA: - Isto seria uma instituição oligarchica per-
feita. (.ApOiados.) 

·0 SR. EURICO VALLE: - 0 absolutismo! 
O SR. PREJSIDENTE: · - Advirto ao orador que está finda a hora destinada 

ao expediente. 
O :SR. LARTHUR :GoLLAREJS MoREJIRA: ' - S·r. Presidente, á vista da adverten-

cia que V. Ex. me faz, dou por findas as minhas considerações. (Muito 
bem; •muito bem. O orado1· é vivamente cumprimentado.) 

PROPOSTA DE EIMENDAS Á CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Continuação da votação da proposta de emendas e das emendas á Consti-
tuição (emenda n. 6, da proposta, e seguintes, não retiradas) (1" discussi'Jo) •. 

O Sr. Presidente: - .As e.:mendas sob ns. 4 e 5 iforam retiradas. 
Vou submetter a · votos, pelo v.rocesso nomina1, a seguinte eme·nda da 

proposta: 
N. 6 

Substitua-se o art. 12 da Constituição pelo seguinte: 
:Art. 12. Além das .fontes de receita discriminadas nos arts. 7 e 9°, 

ê licito á União e aos Estados, cumulativamente ou não, crear quaesquer 
outras, inclusive imposto sobre a renda, não contravindo ·nenhum dispositivo 
~sta Constituição. 

Paragraph0 uni co. O imposto federal de renda não incidirá sobre os 
vencimentos dos funccionarios estaduaes e munici.paes, nem o estadual sobre 
vecimentos dos funccionarios ·da União." 

O Sr. Leo_poldino de Oliveira (para encaminhar a vote.çÊ!o) - Sr. Pre-
siclente, o tSr. Vianna do Castello, apoiado pela maioria ;da Casa, fez retira1· 
do projecto as emendas ns 4 e 5. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - V. Ex. está sendo injusto com O Sr. Vian-
na do Castello. Quem fez retirar foi o Presidente da Republica. 

O SR. LmoPOLDINo DE OLIVEIRA: - Vamos assim, encaminha:r a votação da 
de n. 6, que dispõe 0 seguinte: 

"Substitua-se o art. 12 da Constituição pelo seguinte: 
"Art. 12. Além das fontes de Receita discriminadas nos arts. 7° 

e 9°, ê l>cito á União e aos Estados, cumulativamente ou não, crear 
•quaesquer outras, inclusive imposto sobre a renda, não contravindo 
nen·hum dispositivo desta Constituição. 

Paragrapho unic.o. O impostq federal de r11nda não incidirá sobre 
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os vencimentos dos J' unccionarios estaduaes e n1unicipaes, nem o es-
tp.dual sobre os vencimentos dos fun'Ccionar~os da União . " 

Q art. 12 da Constituiçi':<o vigente estabelece: 
"Art 12. Alé1n das fontes de r eceita discrimina das nos arts . 7" 

e 9°, é licito á União, como aos ·Estados, cummulativamente ou ~ão , 

.crear outras quaesquer, n'ão wntravindo 0 disposto nos arts. 7", 9" 
e 11, n , 1." 

Conforme o dis•positivo da eme·.tda com o t exto constitucional, verifica-se 
que houve u ma pequena alteração accrescentando-se na quella as expressões 
"inclusive impo~tos sobre a renda." 

Do exame rapido dos m·ts . ' ,o e !l 0 da Constituição Federal, onde vêem 
discriminados os impostos .cuja decretação é da competencia exdusiva da 
União e dos Estados, velifica-se, S r. Presidente, que não prohibe a magna lei. 
os Estados de crem·em impostos sobre rendas; dahi resulta a inutilidade do 
accres·cimo, feito na emenda n. 6, da s expressões citadas, "inclusJve impostos 
sobre a r enda." 

Penso que, niDo havendo no Pacto -constitucional prohibição aos Estados 
e á União ·para decTetaren1, cún1uJativa1nente ou não, quaesquer outros tri-
butos, a lém dos discrin1inaclos nos arts . 7° e 9°; e .não havendo nesses dis-
positivos r eferencia ao imposto de renda, ·como sendo da com.pecencia priva-
tiva da União 0 u dos <l!l stados. esse im·posto pôde ser decretado pelos E-stados 
ou pela União, ou por mnbos ao mesmo tem·p·o, sem que os Estados, ou a 
União, encontrem qualquer embaraço na Constituição vigente. 

:bessa argumentação, que entendo d e perfeita conformidade com a lettra 
e o espírito da nossa lei basica, resulta a minha cornricçfJo de que o Sr. Vian-
na ·elo Castell0 poderia attender ainda melhor aos desejos e á vontade de 
Sr. Arthur ·Bernardes fazendo retirar tambem a emenda n. 6, que não 
tra~~ innovação absolutamente alguma á Constituição Federal. 

Voto, por essa razão, contra a emenda, assim ·com0 pelo motivo, jii, 
tantas vezes declarado, de q1Je sou contrario a todo o projecto de reforma 
constitucional por ter sido elaborado pel0 Presidente da Republíca, com ~n

fracção do art. 90 da Constituição ela Republica, e ainda porque varias me-
didas contidas nesse projecto a ttentam contra a liberdade e os direitos dos 
cidadãos e offendem profundamente a autonomia estadual. Considero o ,p.ro-
jecto de .revisão uma violencia ao proprio regimen r·epublicano, porque que-
bra o 1equilihrio que deve . existir entre os varias poderes, pan1 'Concentrar 
toda força Í1as mãos do chefe do Excecutivo Federal, transfo·rmado facilmente 
em dictador republicano, expressões essas que 
Brasil, graças ·á mentalidade· poliU.ca que 

se repellem, mas que, no 
domina a nessa gente. 

se confundem de modo tal que já nos não espanta, pois que mais nada 
pôde ·causar extranheza nos dias que corre.m . 

Eis ahi, Sr. Presidente, as razões que voto ·contt·a a emenda n. 6. Po-
deria dizer que nego o meu voto a todo 0 projecto e não voltaJr á tribuna, 
porque sei, como todos · os n1eus co !legas, da maioria e da .. minorja, que o 
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lea-d<'W C:a Camara s~bmetteri~ á consideração desta, por intermedio de V. Ex., 
mais outra medida attentatoria da liberdade que nos devia ·caber, para dis-
cutirmos o ·projecto de reforma constitucional. Vai ser modiücado o Re.gi-
rQento da C~ra, votad0 o anno passado, afim de que tenha andamento 
rapiC'O, .sem o .debate necessario ao seu esc:arecimento, o projecto do Sr. 
Arthur B€rnardes, subscri·pto pelo leader da 'bancada de São Paulo. 

Semelhante facto, Sr. Presidente, provoca em mim a mais profunda re-
volta.; revolta sincer·a de quem percebe .que o Poder Executivo absorveu .com-
pletamente o Legislativo Federal. 

0 SR. MOREIRA DA RoCHA; - Não apoiado . 
0 SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Apoiadissimo. 
0 SR. 'I.<EJOPOLDINO DE OLIVEIRA: - ... attentando •COntra a marreira de 

pensar individual dos seus i>roprios amigos, aos quaes o Sr. !'resi-dente da 
Republica expõe, sem piedade ... 

o 'S!l. GENTIL TAVARES: -V. Ex. já esteve nessa;, condiçõe-; , não'i 
O SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - . .. aos commentarios deprimentes da 

opinião .publica. 
O SR. GENTII, TAVAREs: - Nenhuma injusfiç~. Então, V . Ex. nê:Jo apoiou 

o Governo? 
0 SR . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - V. Ex. não aponta na minha vida 

fora ou dentr0 do Parlamento, um a cto que s ignifique su;balternidade ta-
manha. 

Quando me quizeTam impor attitudes que eu não deveria assumir, ]Jor-
que eram repellidas pela minha propria consciencia, tomei !pOSição de 
combate ... 

0 SR. ADoLPHO EEJRGAMINI: Muito bem . Nobre e alltivamente. 
O SR. LEoPOLDINo DEl üLIVEIRA: - ... vim para a luta, sacrificando minha 

carreira política; e é por isso que me consi-G'ero bastante autorizado para re-
clamar dos homens de bem desta casa que dêm uma demonstração da sua 
personalidade, dizendo ao chefe ·do Executivo: "Basta! somos homens, temos 
a nossa vontade! " 

0 SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Muito bem. 
O SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA: - "Não queira sacrificar, além da nossa 

liberdade, o nosso sentimento de brio! " 
E' .precizo que a maioria da Camara dos Srs. Deputados diga á Nação 

que zo·mos na realidade o Parlamento onde se votam as leis dft Republica. 
0 SR. ADOLPHO BElRGAMINl: - Muito bem. 
0 SR. LEoPoLDINo m: OLIVEIRA: - A subserviencia não é d8 VV. E 1EX 

que são homens de ben1 e de honra; a subserviencia é dos escravos, da-. 
quelles que não podem fallar alto, porque mais alto falla o senhor . 

0 ·SR. ADOLPHO BERGAMUH: - · l\1:u!to ben •. 
O SR. LEJoPoLDINO DE OLIVEIRA: ~ A minha revolta é leg·itima e sincera . 
Nã0 visam as minhas palavras aggredir a l)ersonalidade de 'lUem quer 

que seja. 
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O S.R. FRt. .. NClsco a?.mr~oTo.: - Aliá~, ninguen~ as está 'tú111ando pór essê: 
lado. 

iÜ •SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEJIRA: - 0 a ·que HllE> oppon'ho C.Om esta vehe,: 
meneia é a .politica que se !faz neste momento cotno um ultraje á propria 
nação brasileira ... 

O SR . AnoLPHo BEJRGAMINI: - Muito be rn . 
O :SR. LEoPoLDINo DEl OLIVEIRA: - ... cançaC'a de tantos soffrimeritos, 

horrorisada diante dos factos escand:alosos que se passam ,por toda parte e a 
todo instante . 

E' a nação i.nteira qi.Le s e Jevanta bradando "IM:'.isericordi·a", a esses que 
estão vendendo a patria, sacrificando-a na dignidade d'Os' seus filhos, maltratan-
do-a pelo encarceramento dos melhores de seus homens, affrontando-a na de-
fuTmação· tdo legado jurídico .. que IIlOS deixa,ram ns re!publicanos de 91 - sa-
crif.icios, violencias, attentados, crimes, praticados com o -objectivo uni.co . de 
satiSifazer odios incontidos, arnbições desregradas, apetites- desmm·cados da-
quelles tque querem impor a sua cvoontade ao 'BrasN, e que, para tanto, encon-
tram nos odios, ambições e apettites dos outros transigendas que constituem 
:verda{l:eiros attentados. (Muito bem; muito bem) . 

O Sr. Ad'olpho B ergamini. (para encaminha?· a votação) : - Sr . Presi-
dente annunciou V. E . . que vae ser votada a eme·nda n. 6. Ha, evidente-
mente, um salto ·quanto ao que está no avulso .que nos foi distribuído, pois 
'iantes dessa •em.enda existem as de numeros 4 e 5 . 

0'\ão m e espwnta, tScr . lPresidente, a contradi.cçãJo e ntre 0 que V. Ex an-
·nuncia e o que se encontra no avulso, porque já declarei tem a Camara, 
pelos membros da maioria, de orientwr-se pela ordem de serviço que lfoi man-
dada entregar, do est ado-maior da presidencia da RepubUca, e segundo a qual 
as emendas tque ''!ficam" sãio as de numeros ·1, 2, 3, .6, 9, 1'5 etc . conforme o 
documento que tenho em mãos e que exhibo pela s'egunda vez á Casa. (Mos-
t?·ando-o) . 

Foram ma;ndadas retira;r, além de tanta;s outras, as emenda;s 4 e 5. A de 
numero 4 determinava a suppressão do § 3° d:o art. ·9° da Constituição, sem: 
que entretanto se houvesse .corrigiuo a numeraQão dos .paragrap.hos, o que 
ia deterlll'inar uma interrupção cna num:e:ração dos pa.ragraphos do referido 
artigo 9. ;p•Ulland0use do ~· ,!}ara o 4• . 

~sse § 3° do art. 9° da Gonst1tuição faJculta ao Estado tributar a impor-
tação de mercadorias estrangeiras d:estina;da;;l ao consumo no seu territorio . 

A União nada perde com isso, rporque o prodUcto do im•posto reverte para 
o Thesouro Federal . 

Em de,redor das necessidades e conveni·encias proprias o ~stado ficou ar-
mado do poder de operar a entrada de effeitos mercantis cuja concurr.encia 
no momento ·seja prejudicial â industria local. 

O Estado do Rio, por decreto n. 34, de 31 de .Dezembro de 1903 e o Esta-
do de Minas pelo decreto n . 1. 818, de 7 de Junho de 192'5, criaram imposto 
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de impürtação sobre diversos productos estrangeiros com o fim de proteger 
suas industrias 

A emenda, porem, foi retiro-da. 
Retirada tambem foi a emenda n. 15 que dava outra - e peior - reda-

~ão ao n. 1 do art. 1·1 da 'Constituição vigente . 
. ]1ica a emenda •n. 6, relativa ao imposto sobre a renda. 
Diz a emenda n. •6, que vae ser votada: .<Zendo) 

·'Alem das fontes de receita discriminadas nos artigos 7° e 9", 
é [.jeito á Uniãio e aos ·EstadOs· cumulativamente ou não eriax quaes-
rquer outras, dnclsive nlp.ostos sobre a renda, não cont·ravindo nenhum 
dispositivo desta Constituição. 

iPara.grapho uni·co. o imposto federal de renda não incidirá so.' 
bre os rvencimentos ·dos ú'unccionarios estaduaes e municipaes, nem o 
estadual .sobre os v1encimentos das funcci.onarios da União." 

' s~·. [Presidente, o im·posto sobre a renda;· de todos os trd'butos exigidos ao 
jC!Orntribuinte, é peiTa ;maioria dos a utores .considerado o mais justo, porqu!'l 
não ·onera o capital ou o trabalho isoladamente, •nem os artigos do consumo, 
mas o resultado dos varios agentes economicos .conjugados- e incide sobra os 
lu·cros Uquidos ·que o individuo venha a auferir. 

JE' verdade, Sr. Presi·dente, que todos os mestres no assumpto aconse-
IJJ.am-no,.c1om uma trill:JUtação substitutiva de outra; nunca, pore1n 1 como 
uma aggravação, como uma super-taxação, que 'Viria, ao contrario do seu 
rve1'dadeko fundam,ento, sobrecarregar mais a vida do contribuinte. 

O imposto sobre a renda ha muito vem sendo apontado como o mais 
racional e menos injusto. Nas per lengas sobre a tributação, só devia esta re-
cahir sobre o eapital, sobre o trabalho, uu sobre o consumo; nas discussões 
a;ce·rca dos impostos dh·ectos ou indirectos; .na rce l~bre eontenda suseitada pe-
los adeptos do impos-to •Unico, vis1umbra-se sempre o imposto sob1·e a 1·enda 
eomo o que reune nnai-o.r numero de sym,pat'hias, nu ·menor numero de o,ppo-
sitores. 

E' elle .considerado o mais justo, o .rn;ais sy1npathico e o rnais moral de to-
dos os impostos po•I1que, emquGJnto o ünposto de consumo grava genero8 de 
primeira necess1dade, de que rcarecem., nas mesmas condições, o ab.astado e 
o pobre; o imposto de inc1ustrias e .profissões sacrtfica o trabalho, que ás ve-
zes mal produz o estrictamente indispensavel á subsistencia e outras vezeS 
nem isso; emquanto que o imposto predial, visando o ca,pital, onera o tecto 
que nos ab.riga, - a tributação dos lucros consiste apenas- na retirada de 
uma per.centagem do que o traba·lho e 0 C<'Lpital ·consorciada1nente produzira,m, 
percentagem .que vae ser a;ppiicada á .conectividade, para allivial-a grad'ati-
vamente até completa Jibemação da!quelles outros tributos injus-tos, senão 
inrquos. 

E' preciso, porém, que o imposto sobre a renda se encaminhe á substitui-
ção de outro já existente e não venha constituir um gravame a mais sobre 
o povo, já sobejamente escorchado. Toda a difficuldade do imposto sobre os 
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lucros concentra-se na arrecadação e fiscalização. Os meios de execu;t.a1· a 
sua cobrança não são elos mais faceis. mas, parallelamente com esta diffi-
culélnde, encontramos proclama.cla a preferencia do imposto sobre a renda, 
entre nós feita autorizadarnente pelo Visconde de Ouro Preto, em 1880, quan-
do, como Ministro da Fazenda, apresentou relatorio ás Camaras, pug-nando· 
pela necessidade de stm adopção. 

E no anno anterior já a Cornmissão de Orçamento da Camara <ios 'Depu-
tados (20 de l\1.arço de 187H), esboçaea. urn imposto "sobre a renda g lobal, su-
perior a 4008 annuaes, que não ·proviessem de subsidias e vencimentos e in-
dustrias e pro-fi ssões jf.t tributadoS' en1 leis e-speciaes". 

Historica e minuciosa exposição fez sobre o assumpto a Commissão in-
cumbic1a de rever as rm1das ge raes e municipaes do Irnperio (1882-1883). Ella 
assentou seu estudo sobre o Income-TctJ' inglez, mas ter·minou adaptando o 
esboço dos nossos Deputados de 1879. 

Occupaeam-se sempre 'do assurnpto os nossos economistas e financistas 
não só do decahiclo regimen, como do actual, determinando essa insistencia a 
inclusão na lei orçamen taria da rubrica imposto sobre n rendn, sem que ella, 
entretanto, corresponda de facto á verdade. 

E o ,qu e autoriza.cla.mente nos esi·na o Sr. Didimo da Veig·a, partidario 
tam b<~m des t:e systema ele ·ilnposto. 

"A tributação da renda, pontifica o mestre, é o unico proces;;o 
de exigir a contribuiçã.o da economia privada, que se ajusta á obser-
vancia da justiça em um regimen fiscal 1noclelaclo regularmente. 

Tão exacta ·é essa asserção, o conceito nella finnado é tão con-
forme aos factos ela vida economica e financeira das nações que têm 
attingido o apogêo da civilização - que na construcção tributaria 
dos mesmos encontra-se a renda como verdadeiro factor da receita 
tributaria - pois o concurso dos impostos sobre o capital e sobre o 
consumo afigura-se, a mais de um accionista ou de -colla:boração se-
cundaria, qua ndo a sua acção é autonon1a, ou se de ef:ficaz coope-
ração - comu succede com os impostos de consumo - vem filiar-se, 
em todo o caso, á situação creada ao contribuinte pela renda . 

Muitos impostos, mesmo a maior parte clelles, taes como o ter-
ritorial, as patentes, a contribuição pessoal e movel, a taxa sobre os 
vaiares moveis. a inda os impostos indirectos ou de consumo podem 
ser considerados tributos sobre os rendimento:,;." 

Se este conceito de De Greef p6de parecer de maior generalizaçà o do aue 
a que comporta a esüuctura desses impostos, não ha como contestar-lhe· 
certa procedencla, desde que a capacidade para prestar contribuições repeti-
elas, com periodicidade, quaes os impostos reclamados pelo fisco, suppõe a 
existencia de tnculdncles que se repeocluzam ou repitam, com igual periodici-
dade, e est as fac~tku,ües só a renda proporciona . 

.A renC!a é, pois, a medida da cap acidade tributaria; e os economistas que 
se · filiam á doutrina de l1clão Smith a ctuam no sentido ele auxiliar a evolução· 
elo r egimen fiscal, para um a organizaçií.o synthetica e positiva sobre . a Tenda, 
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evolução que é nas sociedades mais civilizadas UlTl resultado para o quaY 
coopera a sciencia como instrumento de regularização e de methodo, visando 
a realização completa e perfeita do trabalho e da acção do legislador. " 

Confunde-sto o irnposto sobre a renda com u de in<.lustrias e profissões ? 

E' uma indagação qu!" nos levaria longe se dispuzcssemos de vagar. 
Versa a controversia sobre a constitucionalidade de sua creação peio-

Poder Publico Federal. · 
A competencia para instituir esse imposto é federal ou estadoa.l ? Susten-

tavam uns que era funcç;ão privativa. da União lançar esse tributo; diziam 
outros que aos Estados não era defm;o, e1n face da nossa Carta. Constitucio-
nal, instituir tal imposto. Eis que surge o prurido revisionista, que tomou. 
de &ssalto os hon"lens que se encontram no poder, e, ao invés de se derimir 
a controversia, resolve-se optar pela competencia cumulativa da União e dos 
Estados . 

Adaptou-se, Sr. Presidente, a peior solução. Como asseverei, aquelles 
rnestres da sciencia das finanças, que aconselhavam o imposto sobre os lucros 
ll(J_uidos, tiveram sempre o cuidado ele o aclmittir em substituição a .outros 
tributos, pela razão, que já adduzi, de repellirem uma tributação a m a is, uma 
super-taxação. 

Os nossos constitucionaHistas 'hodiernos resolveram a contento, nmndan-
clo, pm· est!a :fórma, que aüs hwbita ntes dos Estados se \deixe a possibilidade de 
Ul11.a rChlpla, ·tributaçãJo, iclent i;c.a, Ü11posta, Ulna. p c;Jo Governo }1~ederai, outra 
pelo estadoa l. 

Cabe bem, Sr. Presidente, a applicação do dictado popular: luta o mar· 
cmn o 1·ochedo e qne'm paga é o ·marisco. 

A Un1.ã o lutava con1 os Estados, reivindi-cava para si a competencia p:u·a 
a appli'cação do imposto sobre a renda. Os Estados pleHeavam tamhem essa 
competencia, ,e, desse confhcto, resultou {lUe o- pov.o, o pobre contribuinte, é 
quen"l v ai pagar aos rdous, vai ter os preju~zos dec.orrenrb!OS de mn dissidio dou-
trinaria, de uma divergencia scientifica, e nã,o sei se terá sido a n"lelhor solu· 
ção. Tenho para m:iJ:n .que, ao contrario, foi a peior de todas. 

Mas, temos accentuado ·bem, tmnos patenteado por •todas as fórruas que 
não se vai -operar un1a reforma •constitucional •COm o objectivo de attendei' a. 
e:xJigencias sociaes e políticas, apuradas durante o curso da vida repubiicana. 
Pretende-se apenas impôr ái Nação as modificações em"Ilbinadas entre um gru-
po de homens .que se U!CeTca:ran"l do 'Presid~e·nte da Republica, a bdicando de 
toda a par.cella de vontade e abjurando principias que defenc1eram, e dos quaes 
têm a responsabitid:ajde, não s6 em trabalhos produzidos na actividade legisla-
tiva, como, muitos dos meus ·collega.s da maioria., en"l obras publicadas, em ar-
tjgos que -tiverarr1 divulgação pela imprensa. 

Nã o é possivel, S<·. Presidente, que se realize estudo sereno e consciendo-
so no ambiente actual. :Ha poucos instantes, á, hora do 'eocpediente, a Camara 
dos Srs. Deputados, a ssistia a ·um espectaculo positivamente conrt:ristador. 

Emquanto o Congresso Nacional, por sua maioria não ousa oppôr a me-· 
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'DiOl' restricção a qualquer •aceno que lhe faça o Presiàe•nte da Republica;' 
emquanto 'Deputados •e. •Senadores qu:e estão liga.dos ao !Chefe do .Poder Exe~ 
cutivo por necessrc'La:des imperiosas r esult antes da p.olitica dos r espectiv·os l~s
tados, 11ão se acanham, nào se ·cOlnstrangem, nào se vexmn de muJC1ar de aLti-
tude •consoante as determinaições ou •os caprichos do Presid'ente da Republlca; 
perfilhando-lhe todas as ídéas, todas as doutrinas, por mais ruinosas que se--
jam, votando por e!Ias sem siquer declarar as razões que os •conàuze1n a essas 
attituides de camaleão - um .Deputiado, um nosso .collega, = !homem que es-
tuda, não póde expôr da tribuna, calmamente, as suas aspira.ções, que pode-
riam ser, pelo men1os, objecto ·de estudo e de a!dopção o•u rEljeição ein defi.tút'!va 
em momento opportuno. 

!O Sr. IGollares Mo·reira imaginou que, com a ·creação de um Cons<:llho de 
Elsta.éLo, seria possível melhor.ar a v1da administratiVIa e política do paiz. E' 
·uma idéa. E' boa?E' m:á? E' accedtavel? Não é? Isto deve ser resolvido no 
debate, deve ser examiiTJaJd.o por todos., E quem sabe si ·S. Ex. polderia conven-
cer-nos da conv·e·niencioa ·C!essa m!edtC!a ? 

Mas, não, Sr. Presidente. Apenas .S . Ex., porque não ·é presidente da 
Hep·ubUca e nfw pôde intervir nos Estados que os col)egas representam nesta 
Casa, esboçou as suas icléas, recebeu uma saraivaãa de a!partes, contestações 
de toda a ordem, dichotes de todo o feitio, exaltando-se para com S. Ex. qlie 
é -perqueno, que não ten1 uma parcella de força capa;;: de intervir nos nego-
cios ·poliücos dos Estados, providos dt= independenc.ia, :que não existe. 

O SR. AuGUSTO DE ·LrMA: - Pela minha, parte não apoiado. Aparteei como 
costumo fazer quando se ·discGte qualquer assmnpto. 

O .SR. AooLPHo BERGAlVIINI: -!Para com o Sr. Presidente da Republica, en-
tretanto, SJ', Presidente, fazem os seiJJhores Deputados da maioria precizamente 
o inverso. 

O SR. F'P'.,ANCISCo· ·PEIXOTO: - O Sr. Oollares Moreira é da maioria; nBm 
por isto deixou de: .tomar parte na discussào. 

0 SR. ADOLl"HO BERGAMINI : 
:mmediatamente ! 

A qualquer aceno do ·poderoso obedece-se 

V. Ex . , 'Sr. Presidente, que conhece .meLhor do que eu os programmas dos 
nossos maiores pugnando pela reforma da !Constituição e swbe que nenhum 
.teve maior autori:da'doe do que: o grande, o excelso Ruy Barbosa, só admittia 
se retocasse a -carta Magha para ampliar nossrus franquias Ji.beraes, observa, 
como eu, com cel"beza, ·compungido e contristado, ·Qiue nenhun1 dos disciyrnlos 
desse ·e~traordinario e a;dmiravel mestr.e pó'cle rter indJependencta política, que o 
habilite a vir defender-lhe a memoria; de tal arte que não só seus dis-cípulos· 
estão imperudos Ide fazer essa ·defesa, mas ruté ·a. proprio filho, ·até o portador 
do nDme do •grande Ruy, o Sr. Alfredo Ruy, noss-o preclaro collega, que, pela 
razão simpLes de ser .iDeputa'<lo, •está: manieta\:1'0 ás contirngencias políticas, ·sen-· 
te em·bargados os passos pelas celebres injuncções que, neste momento, entra-
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v·am e embat aça.JTI a marcha <los nossos .trabalhos, que àev:iam ser fra ncos ·c 
livres em s e tratando da a·eforma da Constituição . 

Mas, \Sr. Presidente, ·f!Jcredito que meus proprios .collegas, que te em a 'isen-
to na matoria, :hão <âe, ·wfinal, cançar d e; obedecer a t a nt os caprichos : c;onflo 
vêlcos na. attitude a ltiva, •Compativel com a propria dignidade, oppondo os 
emlbargüs ique a Naçã o e spera, .na defesa das liberctaldes publicas, aos desejos 
·do Ch efe do E xeeutivo, porque a r·e'forma .constituciona l n ã o póde ser obra 
de um homem só, por mais <ml'to, mais intelligente, mais illustrado, m ais p a,-
rtriota que seja. Deve ser emprehenldimento n rucional ! Eis, tSrs . D opu ta do,; : 
(M~tito bem; m~tito bem.) 

O Sr. Henrique Dodswor th (para en canünha1· a v otação): - Sr . Presi-
dente, permitta V .. Ex. que eu proceda ao encamin:hamento da emenda n. \i , 

pelas normas Tegünentaes 1que presidem aos trabalhos do Congresso no mo-
mento das votações, ao cont rario do que provavelmente succederá da qui ·,,,r 
ãieante, ·conspirado como est1á, p ela m a iori-a da 10a m a ra, o ,golpe decis ivo con':nl 

· os debates Ida revisão constitUicional, v·edado, como !ficará , a os membros Üli 

minoria , ou a quaesquer D e:putados, que e ntendem de ·discut ir o p r oject.o, "· 
possibilidade de occupar a tribuna por t empo suH iciente ál explana çã o de 
suas idéas. 

Os a;conteciment os da sessão de hontem indicaram de m a neira n ítida a 
orientação política do honra do zeaãer da maioria, 'Sr. Vianna ·d0 Castello, t en -
dente a impedir de qualquer fórma a livre m anifestação das opiniõ.es con !Ta .. 
rias 'á approvaíção ·do pr ojecto, orientação que deverá l evar ,s . Ex. a 'm r:·Gc 
á maioria a a dopção de nov<O R eg imentü•, verificado ;com o est á que a retirada. 
·de grande numero de emendas não é su:fficient·e como medida de rigor p a : a 
obstaT a que a trecforma da Gonstiltu ição seja anniquillada pela critica e .pelos 
commentarios da minoria desta Casa. 

Apezar dos propositos assim manifestados pelo leaàer da maioria e do 
:asseni!imento inevitavel que o trequerimento~ de S . Ex. deverá encontrar, quan-
do fõr apresentado, não deixa de ser consola;dor, nesse instante , verificar que, 
entre os propcrios membros da maioria governis ta, ·homens da mais indubitavel 
r·esponsabilidade moral, não escondem ·seu desass ocego, ante ·violencias dessa 
orem, que se lhes afiguram como que o prenuncio de graves inicia tivas 

.atterut!atorias da nossa cultura jurídica e . da índole liberal de n ossas instiltui·-
ções, por co,ntraria rem ·de frf'illte os processos adaptados nos parlamento>'. para 
exame e discussã o dos projectos de importancia do da r-evis ão con$titucional . 

Por conseguinte, minha presença na tribuna é •qua si uma desp"dida , e 
despe'dida ine v.ftiavel, desde que a ma.ior:ia da .Ga:rr~ara delilbei'e reduzir o 1d l!p o 
de encaminhamento da vot ação das emendas a o prazo exíguo de cinco minutos, 
insuJficiJente a té para que o h onra do representante de 'Mina s, Sr. Joa quim de 
'Salles, conclua um aparte, e mais do .que 1nsuf'ficiente para que o illust!·e re-. 
1)resentante do Es.taJdo do A.m a zonas, Sr. Dorva l .Porto, m:&nifeste, tguaiment ·~ . 
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ein aparte, a sua opinião. Pergunto: que se objectiva, reduzin.dlo Pül' •' s.:;a. 
fónna o tempo de encanlinhamelto da. votação ? 

Evidentemente, que o m€mbro da Qa:mara, realmente empenhado eru. dis-
cutir o projecto >da revisão, com o proposi!bo sincero de proceder ao encami~ 
nhamento da votação, não occupe a :tribuna, porque só os apartes proonc•hem. 
e completmn a -exigu:ichtde desse tempo. (Apo-iados.) 

O •SR. FRANCISco PEixoTo:- Nesse porrto, não oonoordo -com V. E·x.; tr,ye 
tempo bastanrte para discutir. O ·encaminhamento. da votação não é o rnmTre~l
to pl'oprio para isso. 

O 'SR. HENRIQUE DoDSWORfrH: - Sr. Presmente, o honrado representa,nte. 
de Minas, Sr. FTancisco Peixoto, dá· provas de que se molestou, aliás, justa-
mente, commigo, porque, ·entre •OS que mais assíduos se mostran1 como apat·-
teantes na eamara, eu omitti involuntariamente o n ome de ·s. }:<Jx. Si o 
Sr. .Joaquim ·de :Salles despende -ci-nco minutos ern um aparto e o Sr. Dorv '' i 
Porto sete, :dlez não bastam ao Sr. Francisco Peixo:to. (R·iso.) 

O SR. FRANCISCo PEixoTo: - •Não -apoiado, 1neus apartes são sempre -cur-
tos; nào tomam tempo. algurn. 

O SR. líENIUQUE 'DoDSWOHTH: -O nobre Deputado sal'Je que os rec2L1· 
sempre com o m.a.ior prazer. 

0 .SR. Frr:,;NCISCO PEIXOTO: - E' por isso que eu OS ·dou. 
O ·sn. AUGUSTO DE LIMA: - O aparte é prova de -consideração ao orado•.· e 

illustra o {cEQ;ate. 
O SR HEh'<JUQUE DmJSWOR'l'H: - O ' aparte ê a unica tfónTla synthetica de 

collaboração no discurso do Deputado. 
0 'SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEIHA: - 0 Sr. Fr8!nCi&CO Peixoto é Um. gr::;,ncle 

collaborador nosso. 
O Sn. FHANClSCO IPmxo·ro: - 'Si assim é, faço-o com .prazer 
0 1SR. AUGUS~'O DE LIMA: Acho que os da minoria contribuem ~om 

os da maioria para dar luz aos debates. E' um direito que exercem com-
muita .galhardia e proveito para a Nação. Quando estamos no terreno da:< 
doutrinas, tudo ·corre muito :bem. 

O 'SR. FRANCISco rPmxOTo: - ·A r.ed'orma teve a época de sua discussiío e 
ninguem a debateu. 

O 'SH. AZEVEIDO ·LIMA: - Não apoiado, toda a m-inoria a discutia. 
0 SR. ALBERICO DEl MOP.AES: - 0 Deputado que est'á na tri-buna já de-

cl::t:·ou, em discurso hontem, que o encaminhamento <da votação, por parte 
da minoria, tinha .por object:ivo retardar a passagem da reforma da Consti-
tuil;à o e dar tempo oá m a ioria para mudar de proposito. Estamos -cor:. ven-
cidos de que a maioria mudará de idéas. 

O 'SR. FRA-1\lCISCO PmrxoTÓ: - Não mudará. 
·o .SR. LEoPOLDINO um ÜLIVEIHA: :'\Tem o Relator veio a inda esclarecer 

as duvidas que assa lta1n 0 nosso espírito a resp eito de determi·nada;;. 
er.:~,e.ndas . 
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ü SI':. HENRIQUE DobswoRTH: 'Sr. Pl·esidente, de anin1o deU-
<"bet-aão estava calado na tribuna para dar exempQo concreto da af1firmativa 
.que venho <fazendo. 

V. Ex. é testemunha de que so .as apartes dos honrados Deputados 
levaram mais tempo do que a.quelle que o ~onrado leacler da maioria dese(ja 
·reservar aos representantes da minoria pa·ra o encaminhamento da voLtçi:-LO. 

Deante desse exemplo, vê-se a impossibilidade do Deputado oocupar a 
tribuna pelo 8Spaço c1e cinco minutos tratando de assumpto da importancia 
·do da revisão constituci.anal. Si assim acontecesse, nada haveria de mais 
a>le·rrante das boas normas parlamentares, pois esses recursos, pela sua 
natureza violenta, constitw2m mais obra de chinüca do que medida 
cçmpativel -co.m a 1'6SpeHabilidade do Congresso. 

0 ISR . LEOPOLDO D'El ÜLIVl'liRA: - E' innominavel! 

O SR . HENRIQUE D oDSWORITH: A minoria da Camara não 
·é culpada de que a:quelles a •que.m estava entregue o traba l'ho de elaJbo.ração 
·da reforma não n'a tivessem apresentado a tempo de resistir a quaesque<: 
criticas orientadas rigo1·osamente, pelos termos do Regimento feito p ela pro-
pria maioria! 

:E ninguem contestará que a acção da maim:ia contra a revisão s·e tem 
desenvolvido sempre dentro ·das exigen.cias desse .mesmo ·Regimento. 

'Desde que, porém, pdo jogo das ·conveniencias politicas, o projecto de 
revisão constitucional ficou retido na pasta de seu illustre autor , o s~·. 

Deputado H erculano de Freitas . .. 
0 •SR . ·L'EJOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Mas de quem é O projecto? 
O ~R. Az:mvEIDo LIMA: - E' fruto de um syndi-cato, de uma sociedade 

anonyma, mas ni:ng-uem sabe quem .mais contri,buio pa ra o traba lho. 
O :SR. ALB:ERICO DEl lM:oRAms: - Posso informar que as emendas retiradas 

são do Sr. Herculano de Freitas; as que if' icaram, do Sr. ,Presidente da Re-
pubica. 

O SR. 1-IENRIQUEJ 'DODSW.ORTH : O Sr. Presidente da Republica 
é ü~contestavelmente o principal inspirador da revisão constitucional, mas 
estou certo de que íhomem da capacidade do Sr. Herculano de Freitas não 
se prestaria a assignar de cruz qualquer trabalho Bm que seu nom•c de-

·vesse appa~.ecer como o do primeiro responsavel. 
0 oSR. FRANCISCO 'PEIXOTO: - V. Ex . faz justiça ao Sr. Herculano de 

·Freitas. 
O SR. HmNRIQUm :DonswoRTH: Mas, a minoria não sendo cui-

pada, assim da protelação por parte dos membros da maior ia n a apreser..L.3.-
ção desse trabalho, não pOde ser agora violentrunente prirvada do di:reito de 
critica .que lhe assegura o regimento .governlista, su.bmettido á' apreciaç!ão e 
a pprovação da Camara. 

•O SR· AZElVEIDO LIMA: ~Ainda não ha um anno. 
O SR. H.EJNRIQU'El llDODSWORTH: Neste momento, entr etanto, apezar 
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de todos os ardis invocados ,para a maA"Cha rapida do pi!'ojecto, a 
maioria da Camara ve r:i!ficou que a reducção de cerca de 60 o/o das emen-
e, •C.onseguintemente dos propositos revisionistas, não .bastava para 0 E:xito 
da roforma. Necessario se af.t'igurou, assim, supprimir na Camara o tra-
balho de critica, a obra· do ·commentario, afim de se conseguir a passagem do 
projecto, e com elle a das emendas combatidas, que a propria maioria só 
poderá acceitar ·com o maior constrangimento. 

Ainda espero, si alguma eousa ainda se pó de esperar ... 
0 ·SR. NICANOR NASCIMENTO·: - Na idade de V. Ex. se espera tudo ... 

Por que essG pessimismo? .. 
0 ISR. HENRIQUE [[)oDSWORTH: . . . deante de exemplos de tão 

. desmar,ada violencia, de attentados tão flagrantes contra o bom .:.:•enso, 
de t5.o ~·eincidentes .golpes contra a jusUça, ainda espero, repito, qu:e, em mo-
mento de serenidade, attendendo a invocações da •pr-opria consciencia, o hon-
raclo leader ·da maioria recue o intento ·e impedir o debate da reviBão con-
stitl:cional, não formulando o seu r ·equerimento. 

O .SR. iPRESIDENT.m : - Está terminado o tempo destinado ao orador 
para en.,Hminhar a votação'. 

0 SR. HENRIQUE iDODSWORTH: PermittiDá V. E'X., Sr. Presi-
de'i:'.te, que eu conclua. Uma simples exposição prdimimt:, inJispensavcl li 
actividac\~ inteUectual do (Deputado, é sufficiente para preencher quinze mi• 
nutCls, (\Ue lhe são destinados para o encaminhamento da votação de uma 
emenda. Quando occupei a tribuna, tencionava trata~· da emeni:a n. 6 . 
!Si não o pude il'azer com quinze minutos, imagine V. ®x. o que me viria 
a Sl!cceder, si eu apenas, dispuzesse 'de cinco minutos, devendo ainda re-
partil-os, 1rmãmente, com os apartes dos Srs . 'Francisco rpeixoto, Joaquim 
de Salles e Dorval Porto. 

Obedecendo, porém, á advertencia de V. Ex., de se ter esgotado o t~m
po, deixo para mais tarde, si me d'or possível occupar a tribuna, o enca-
minhamento da emenda n. 6 e das que se lhe seguirem. (Muito bem,· 'l1tUi·· 

to be'l1t.) 

O Sr. Wencesláo E scoha.- ('') (zJara encam-inhar a votação): - Sr. Presi-
dente, a nossa lição de hoje, sobre encaminhamento da votação, diz respeito 
á emenda •6", .que agora é a 4", em consequencia ·de ter sido o project-> de 
rreforma constitucional mutilado com a suppressão da 4" e 5•. 

0 ISR. NICANOR NASCIMENTO; - V. :EX. sabe que a pó da :faz cresce'• a<; 
arvores ... 

O SR . . W\ENCESLAo EscoBAR: Não oha duvida nenhuma; é um 
.principio de agricultura . 

A .emenda refere-se ao art. 12 ·da Constituição, que dispõe o segu:nce : 

(*) Não !foi revisto pelo orador. 
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·~Além das. tl'ontes de receita discriminadas nos artigos 7° e 9?, 
é licito á .V·nião, como aos Estados, cumuaativamente ou não, crea~ · 
outras quesquer, não ·contra vindo o disposto nos arts. 7°, go e 11°, 
11. 1." 

A Camara sabe pel"f·eitamente que esses arts. 7° e go refe1.·em-s·e á é!om-
vetencia privativa :dos Estados e da União sobre certas materias tributav.'is. 

A emenda manda substituir esse artigo pelo seguinte: 
"Além das fontes de receita discriminadas nos arts. 7° e 9°, é 

licito á União •e aos :Estados, cumulativamente ou não, crear quaes-
quer outras, inclus1v·e impostos sobre a renda, não contravindo 
nenhum dispositivo desta Constituição. 

:Paragrap•ho unico. O imposto !federal da renda não incidirá 
sobre os vencimentos dos ifunccionarios estaduaes e 1nunic:paes, 
nem o estadoal sobre os vencimentos dos ifunccionarios da União·" ·. 

Como se vê, Sr. •Presidenté, quatro são os pontos .que constituem novi-
dade nesta emenda. O primeiro v·ersa sobre uma alteração na collocação 
de vocabulos em uma oração . No ·dispositivo constitucional diz-se: "cr'.la·r 
o~ltras quaesquer", a emenda manda substituir por 
Dutras". 

A wlteração ·é irrisoda. 

"crear quaesquet·· 

O ·SR. AZEVEDDO LIMA: - A colloc;ação do adjectiv0 a ntes ou depois. 
0 SR. WENCESLÁO ESCOBAH: Mas aqui não altera nada. Ha, en-

tretanto, occasiões em que o ·facto de collocarmos o adjectivo antes ou de-
pois do substantivo, al tera a signi1'icação do pensamento . 

Outro ponto é o relativo aos termos: "inclusive impostos sobre a ·rend.1.". 
0 'Sn. AZEVJDDO 'LIMA: - Esta é que é a novidade . 
O SR WENCESLAo (EscoBAR: Este o ponto mais importante da 

€menda que tem dado thema aos competentes para escreverem exte;:wos 
tratados sobre a ma teria. 

O imposto de renda t!'oi applicado, ou creado pela pdmeira vez, creío 
que na Inglaterra, no fim do secu1o XVIII, se m e não falha a memoria, em 
1793 peQo nota:vel ·estadista lPitt. 

Esta emenda encontrou grande re.pugnancia por parte da população 
e dos proprios .estadistas, salientando-se, entre os seus mais ace1-rimos impu-
gnadores, Robert Pill. 

Depois .prevaleceu a emenda, mas decorridos alguns annos foi suppri··· 
I~ida . Afinal, o proprio Ro:berto Pill converteu-se no seu mais enthusiast1. 
propugna dor, estabelec.enclo -a, definitivamente, em 1842, p-ãra attender des-
pesas de guerra. Agora, na -Europa tem sido tambem uma das fontes 
rnrJs preciosas de que as nações .que se envolveram nesse grande actn'-
tecimento mundial lançaram mfto para -o equi!ibrio de seus orçamentos. 

Entre nós, os estadistas da Monarcohia tambern já cogitaram desse irn·· 
posto e dentre elles o prirneiro ·que teve a iniciativa foi Jequitinhonha, que . 



·não logrou traduzil-a em disposição pratica, levando-a a effeito . Da;hi por 
·deante silenciou-se, mas de quando em quando vinha á baila a questão e o 
proprio Conselho do Estado, uma vez chamado a se pronunciar sobre a 
.n1ateria, opinou contra, por maioria. 

Mas Itaborahy, que era a mentalidade financeira maior daquelles tem-
pos, deu um parecer luminoso, mostrando como era de toda a equidade, ue 
toda a justiça adaptar-se esse imposto. 

Quando subiu ao poder Ouro ;preto, nomeou urna cornmissão para t ratar 
do caso. Mas nesse tmwpo o O'bjectivo propriamente dessa -comrnissão não 
foi o imposto da renda, mas prendia-se a outra ·questào: s\ se podia taxar 
os juros das apolices. 

Aü)roveito a opportunidade para me penitenciar de um eqUivoco, ou 
mesmo erro que commetti, ,por'C(ue na ultima sessão do anno passado não sei 
si zustentei positivamente que não era conforme ao direito impôr-se o im-
posto sohre os juros das apolioes, ou si ape11as estarei em cluvià.a . 

Mais tarde, fazendo estudo mais consciencioso sobre a materla, cheguei 
t. conclusão, com toda a segurança, de que era de toda a justiça serem tri-
butados os juros das apolices, por'que não se comprellende que um capita-
lista, por exemplo, que convertesse uma somma avultada de dinheiro em 
apolices e 'que auferisse uma renda, digamos, de 20:000$, estivesse completa-
mente ausente · do imposto ela renda sobre os 20:000$ ao .passo que um pobre 
que apenas tivesse de ·renda 1:000$ 1'icasse sujeito ao pagamento desse 
imposto . 

1Será isso um· facto revoltante pela i11justiça que encerra. Accresce 
ainda a revolta que esse facto provoca, ser o dinheiro do capitalista um 
capital inerte, inactivo, parasitaria e ficar a despeito disso completamente 
livre de toda a tributação, ao passo que o capital activo , o capital em gn·o, 
o capital que fomenta o desenvolvimento do comm.ercio, elas inclustrias ·e 
todas as operações economicas, 'que fazem a prosperida de e o engranàeci·-
mento do .paiz, sujeito a imposto. 

Não ·ha, por conseguinte, um princi·pio de justiça que justifique essa 
isenção do i·mposto da renda ·com relação aos juros das apolices. 

E' certo que aquelles que argurnentavam sustentando a doutrina de que 
os juros das apolices não deviam estar sujeitos ao imposto da renda, escut1a-
vam-se na lei que creou a nossa divida fundada, lei de 15 ele novembro 
oe 18'27, que isentou as apolices do pagani>ento do imposto de heranças e 
iegados. Dessa isenção é que vem a crença, é que se fl1·mou o juizo de 
que as apolices fi.cavam livres enr todo o sentido, da isencão de quaesquer 
dmpostos . Depois veiu a lei sobre sellos, que tambem res·peitou as apolioos e 
ainda mais se firmou essa .crença, ainda mais deu armas áquelles que sus.· 
tentaram 1que e.sses ti:tu[·os da Q.oivid·a pubHca, tanto o ·capital por elles re.pre-

.. sentado como seus juros, não estavam sujeitos a imposto algum. 
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lTin1firn, en1 lrS-67, un1a lei abo1iu a isenç·ào ·que gozwvarn a s ll1l}OUces de não 
e10tarem sujeitas ao irrwosto de herança e legados. 

1\1as, os que se fundavam na lei de 15 de novembro de 1S.27, para s~.:~

tentar que os juros das apol~ces não deviam estat· sujeitos ao imposto d-= 
:·enda , argumentavam em falso, porque essa Iei nào isentou os seus juros. 

O SR. SA FILHO: - .Muito bem. lE o projecto de lei da Receita foi ag.~ra. 

votado com o imposto solbre os juros das apolices . 
O SR. \VENCElSLAo EscoBAR: - Na ultima sessão do anno passado tam-

bem se cogitou disso e eu tiv.e duvidas. 
0 Sil. .SA FILHO : 

mente a medida. 
Entretanto, V. Ex. está justificando tão brilhante-

O SR . WENCESLAu EscoBAR : - ·S'im, esto·u me penitenciando c1a doutrina 
oue s ustentei o anno passado, por•que cheguei á conclusão de que ·esUtVft 
C.efen denclo un1a doutrina eeronea. 

0 SR . .SA FILHO: Essa declaração é muito •honrosa para V . Ex. 

o SR. vVENCESLAO 'EscoBAR: - üutot·o ponto, que, me parece, não vae 
p•rod,m:il· resultados beneficos, é o de se cumular a attribuição do -Est:td0 
com a da União na cobrança ·do imposto sobre a _mesma materia. ·isto é, 
:mbre a renda 

Essa attribuição com que fi-cou. o Estado de, simultaneamente com a 
Cni:lo, trtbutar a renda, acho-a pe:·igosa; porque póde ser uma fonte de 

confíictos ... 
O SR. AzEVEJDo LIMA: - Occasionarà confu são, pelo menos qom o f isca. 
0 'SR. \~TENCESLAO ESCORAR: - virá a ser uma clava de ferro a 

rJesar sobre os cidadãos. Até onde iriá a facc'rtdade do Estado tributar o 
.~ida<lii. o ? Além disso as rendas de qua!:quer individuo tributaveis por duas 

entiõacles - União e Estado. - Até que ponto ficm'á o 'Cidadão escorc1mdo? 
Até que limites? Não se sabe. 

O SH. AzmvEoo 'LIMA: - E' o .regimen do bi.s -i.n icLmn. 
O .SR. WillNCESL'"o EscoBAR: - !Qs po.ntos de. v-ista .podem set· diversos. 

Os re111edio~ 'QUe se sugg0.rem para obstar essa aCcun1ulação de attribui-
ções sobre o mesmo objecto, são dous. 

Dizem oque isso se póde evitar, prohibindo que o Estado eleve o im-
;)osto sobt·e a renda além do lançado pela União. Mas isso seria a Uniiio 
;ntervir em uma faculdade exclusiva e privativa do Estado, ·qual a cte tn-
butar livremente as materias sobre as quaes fem competencia de exet·cer 
<esse direito. (l!Iuito be·nt o. muito bem. ) 

O Sr. Albei"ico de Jl/Ioraes (*) (para encam·inha1· a -&·otação): - Sr. P .resi -
,jente, permitta a Camara ·que, antes de entrar pro-priamente no estudo da 
en1enda n . 6, eu faça algum.-as considerações tendentes a n1ostrar o r.eceio 

(*) Não foi revisto pelo orado!"". 
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de que nos ac,hamos ,possuídos, por nos constar que o Regimento da Casa 
vae ser modificado no sentido de limitar ainda mais o direito daquellBS que 
se sentem na o•brigação de, no cumprimento de seus deveres, discutir a 
proposta de reforma constitucional. 

O illustre jurista •Castro Nunes, que submetteu a concurso a:be1·to no 
lnstituto dos Advogados uma these sobre ·Revisão Constitucional, em li •r ro 
que tem tido grande aceitação, inicia essa these .com alguns períodos, que 
quero transcrever no m -eu pequeno e despretencioso discurso : 

"A indiffrença pela <Constituição ê um symptoma da nos::o;lt 
cachexiR civica. 

'Dissipou-se inteincm ente a noção, 'Que o·s nossos antepassados 
do tempo da independencia tinham nítida e vibrante, desdobrando-sê 
em factos, ern lucta arn1.ada, en1. sangue de1Tan1aào, para v'inga!: o 
:r>rincip;o theorico que a lei fundamental de uma nação não pôde 
ser a dadiva de urn l)rinci:lJ.e, n1as a en1anação da vontade üc 
um povo. 

Dessa energia cívica quanto estarnos hoje distanc ia dos ! n 

IiJ' un12. verdade, Sr. a?resir'!ente. A indifferença, não só da Camar2.., .n:.8 ~~ 

do .))OVO, ao qual não poderia chegar e ainda nào chegou, mtturalmente, a 
noticia dos grand-es males de· que está ameaçado, essa indifferença de faeto 
existe, Sr. Presiden te, porque o povo julga que a Camara dos Deputados 
ror seus legitimas representantes, não consentirá que sejam supprimidas 
~s suas liberdades, as suas conquistas liberaes adquiridas através de um 
seculo, na independencia, na abolição e na Republica. 

lVIas o que se não con testa ta1nbe1n, Sr. Presidente, é que a·que1les q1.;.e 
vão resistindo á passagem desta reforma, dentro do Regimento votado p'O~a 

C:amara, estão quasi a confess2.r a p ::ssibilidade da .sua derrota, não por 
falta de tenaeidade, de coragC'1n e de ·patriotlsn1.o, 1nas por~que o Regilner.to 1 

que ainda conservava algum as dlsvoslç ões garantidoras do direito de à.ls-
c:utir, vae, segundo consta, ser en1 breve reformado. 

Vem ainda •de mold-e .repetir o que disse Aristides -Milton so-bre a inter-
'Jençã.o do Governo, •con1o synonyrn.o de Poder Executivo. na discussão d<::-
uma pro.po:sta de reforma constitucional. 

Diz esse grande constitucionaljsta, um dos melhores commentadores ch 
nossa Constituição, que: 

"Seria perigoso autorizar o Governo a ter iniciativa, quand.Cl 
se tratasse de reformar a Consti-tuição. O Governo tende, por virr 
de regra, ao abuso; e como uma refoi'nla de ordem dessa a ·que o 
artigo se refere (art. 90) tanto p6de ser feita em beneficio, como 
em detrimento da liberdade, o Governo seria capaz de promovel-a 
com o fim de augmentar a sua força e a sua autoridade. " 

·Sr. F residente, essas pala.vras escl'iptas j'á ~á vão tantos annns, têm 
hoje perfeito cabimento , foram escripücs como para o m.on1ento present-:o. 
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O Governo seria capaz de promovei' a reforma, com o fim de augm•cn-
tar a sua força e a sua autoridade. 

Uma inspecção rapida nas emendas que estão para ser votadas e Qll?. 

se acharn submettiClas ao encaminhamento da votação, leva-me á ·convicc;f.í.o 
ele que o Poder Executivo se avocou, lJermittam-me a expressão, novas attri-
t>uições, tirando-as do Congresso e até do Poder Judiciario, para robu'St0-
cer ainda mais o seu unico poder na Republica brasileira . 

En1 abono ainda das idéas que venho expendendo, citarei o Sr. Felix 
Pacheco, actual titular da pasta das Relações .Exteriores, que escreveu, no 
governo do Sr. Wenceslau Braz, as seguintes palavras, que quero tan1bern 
transcrever neste encaminhamento de votaçào: 

"A iniciativa oflf itcial nã.o ,c;ab e en1 ·lna.tertia dessa natureza. 1\-Tas 
o Governo nào é, nem póde ser; um espectador inconsciente das di-
versas correntes que acaso se venhan1 definindo co1n a forn1a~~- ã:J 

da propria 'cultura polittca do paiz, na continuidade dos annos e rm 
1pratica do regünen. A exa cta e ,cautelosa perscrutação dessês bati-
mentos da alma nacional ·Constitue um dever· elementar de tod:. 
homen1 dirigente. Não interven1, n ã o promove, não aconselha ; n1a':1 

ausculta, vê, l)esa e obedece. E' , por assim dizer, uma funcção re · 
flexa espontanea, que só pôde se1· apreciada, a seu tempo, P8'.<> 

Presidente, si guardou até o fim aquelle rigoroso criterio de neu-
tralidade, se1n o qnal, não estcwá já1nais a.sseg1J,1'ado aos ont1·os cicla.-
cUiios o li'V"'l·e s-urto ela, opinião e1n todos os seu.s 1nat-i.zes. 

N,.,sse terreno está e fica o .Sr . Wenceslau Braz. Erram redon-
damente os que imaginan1 existir de parte ele S. ·Ex. ou da pane 
de seus amigos o pro,posito de encabe~ar a propaganda pela r ev:-
são . Seria tão impolitico isso, como rubsurdo deter o passo á ~o r-
rent e p.orventura formada. no sentido que ainda SFJ discute. As 
ic1é.as nascen1 e ca1ninham p or s i. ~1as pcr~que en1.a:.1am dos faDtos 
e hajatn de ter o seu curso natura1, não se segue que o G-ovornu 
deva ou 'queira ou pos~-:a leg it!.n1al-as e patrocinai-as · con1 a sancr;ü.o 
de .~ua autoridade. Se1··ia 1Mn a i:'ln'[lnl!dcn.cia a q1te nenh1.r-n~ presü:len.te 
se abalançaria. " 

São palavras do ·Sr. Felix .P a checo, actual ministro das Relações E xte-
rio-res, n1en1hro, por ;conseguinte, do actual governo. 

Li tambem as palavras de Arist!cles ·Milton e as de >Castro Nunes, e 
todas são acc6rdes e n1 censurar e en1. n1ostrar o perigo da intromissão ::-1o 
chefe do Poder Executivo em ma te r ia de reforma c:onstitucional. 

Porque, diz Aristides 'Milton, se isso se der, naturalmente os outr-os per·-
derão as suas att dbuições e vel'ificar-se-ha, como se vae ver.ificaT, o 

desequiUbrio, o é!esapparec.imento do verdadeiro sy.stema de pesos e -:o•l-
tra.pesos en,tre os poderes constituídos da Nação. 

Feitas essas cons~derações, Sr. Presidente, passo a discutir a en1en~~a, 

n. ·6. Vejo que el!a altera a disposição vigente, eRtabelecendo que a Unic'io 
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f.' os Estados poden1 curnulativan1ente ou nflo, crear outras fontes de receit~L, 

incl usivr~ o ín1posto sabre a renda. 
E' de facto, 1S1·. Presidente, que o Congresso Nacional, sem essa dl:s-

posição constitucional na vigencia da actual Constituição , já legislou ü;n 

irrrposto sobre a renda, leis estas .que estão r;endo cumpridas, dbservacht3 
.patrioticamente .Pelos contribuintes, o3 •q.uaes .reconhecern no Est.o'Cdo o dirGito 
de tributar, para, com o producto · das rendas, fazer 'face ás despezas 
vubll cas. 

:Ma s, '81'. Presidente, o impostl' sobre a renda não tendo sido inicitl.!, 
isto ê, lançado nos primeiros annos da RepubJ.ica, quando nós ent:l,ámos na 
nossa vida constitucional, quando a Cons1;,itdção nos seus artigos 7 e 9 
(iiscrilninou ou organizou os nossos systernas financeiros , n1ostrando quaPs 
us tl'ibutaçõe~ que podiam ser lançadas pela União, e quaes as que deviam 
ser. lançadas p e:os Estados; o Ü11JJOst o sotb·re a renda, ·lança do ainda un. 
vigencia. de um outro systema tl'ibutario vem agora pertur•lmr pro'fmF1.l.-
!nente em alguns casos. Porque, S.r. ;presidente, o art. § 2° da Consti-
iuíção, estabelece que: "os in1postos decretados pela União deve1n ser uni-
form es para todos os Estados". 

De modo que, quando a Uniã.o tiver de lançar o imposto sobre a renda. 
não poderá attencler á situação ·particular de cada Estado, de cada cmidade 
da F.ccleraçiio, que já tanha decretado imposto semelhantG, ainda que com 
~enominações differentes . No proprio Districto Fede.ral, que tem a sua renda 
principal no imposto r>redial, sem duvida alguma uma fórma d~ imnosto so-
bre a renda, se a União vier agora e lançar tambem, •oomo não pódc deixar 
de lançar, o imposto sobre a renda ·predial, lsso collocará o conthbuinte do 
Distri-cto .Federal em uma ~ituação de desigua ldade e m face, por eXJe•mp.Jo, do 
coJüt·ibuinte elo imposto predial em J\ILinas e ·S. Pau:ü, onde esses tributos não 
atti11_ge1n ainda a 6 °) 0 • 

B em vê V . Ex . , Sr. Presidente, quanto é p·erigosa a emenda n . G, a 
que acabo de m e referi'r . Por essa razão, e mais, porque julgo que na vl -
gencia elo estado ele sitio não elevE-mos votar a reforma constitucional, sou 
eontra a emenda. ( lli1t'ito be1n,· 1nuito be1n.) 

O Sr. At·thur Collares Moreira (*) (p aro. encaminhar a votciç{Lo) : - :Se· . 
PTesidcnte, nas dive Psas .reuniões da 1ConTn1issão dos \ Tinte e Un1, 0111 q:..w 
ton1ei ~part-e, tiv·e oc·casifto de n1ani.festar-n1e contrario -á .forn1a ·por c1u e esLá 
escri'pta a en1en.da n . 16, pern1ittindo cun1ula.t:ivan1ente á União ~2 aos Es-
tados tributrurem a Tenda . 

O SR . LEJoPoi,DINo DEl OLIVEIRA: -V. Ex., já o sei, ê contra a emenda . 
O SR. ARTHUR CoLLAREJS MoREJIRA .: - C onsta ela acta lle uma das r.euniões 

q u e votei contra a emenda, e .em sess[to de melados do mez passado tlve 
ensejo de pronunciar-me tmnbem desta tribu11a nfw de m a neira brilhant<> 

(*) Não 'foi revisto ·pelo orador. 
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(não apohulos ) , porém de n1octo a mostrar pe!'feitamente a minha opinião 
que era em ab~olut0 .contrar·ia aos termos da referida emenda. 

Entendo que, no ünposto da renda, a União tem o fundamento da sua 
tributação para o futuro, rquando as alfandegas· quasi na.c1a mais pt1c1eren1 dar, 
em vista elo desenvolvimento da industria nacional, pela pTotecç:"< o que a ta-
ri-fa e' a quota o·uro lhe vão emprestando. E· desde que a Uni~' ' ' não tenha 
abso:utamente base em que possa firmar o seu edifício financeir~; . ella irá en." 
eontrar as .n1njore s difficulda.des aos grandes encargos que a Con stituiçi.o e 
'lS leis deixam sobre o~ seus h ombros. 

Procurei demonstrar, Sr. !Presi-dente, que lab or a em erro todo aque-Jie. 
que confund·e o imposto ele lndustria e profissão, ele que tr::tb o n. 4 do 
artigo 9° ela Constit1.lição, con1 o ü11posto sobre a renda. 

Este s6 exist.lo no Brasil, de facto, de 1920 para eá. Con1eçou pela fórn1a 
cedular de im·posto sobre lucros ·commer·ciaes, que depois se transformou· no 
actual in1pos\o sobr\2 renclu g!obal, ~cuja arrecadação, ~con1o sóe ~tr.onte cet· etn 
todos os paizes, va i encontrando sêl'ios tropeços para poder entra1· no seu re-
gin1en nor1nal. 

O legislador constituinte el e 1891, fazendo a discrimin ação elas rencla~. 

reservou para a União, princip.a~n1ente, a receita alfandegaria, sen1. se lem-
brm· que, com a e levação das tarifas. com. o proteccion!smo Lla taxa ouro . . . 

O SR. l\1oH!DIRA DA 1ROCHA: - Con1. a evolução das inrlustria~3. 

O Sn. ~L\H'l'JIUR CoLLARES l\1:0HKIRA~ ,_ .... con1 a evo lução das industrias, 
ç:hegarian1os a un1 clesenvo :vinrento que corresponderia ú cün1inul~:1o da ilnpor-
tação f~Os artlgos sin1i:al'es. E ~ por isso que, quando e1n :Jl - annos , a nossa 
população dupl.!. cou, e a nossa L'lqueza euonorni·Ga tL'ip:ic:ou ou qu ,.tdruplicou, a 
renda da A'--\lfanc1ega ern vez de crescer, vai sernpre c1inlinuindo. tanto que, se 
t1~ansforn13Tl110S a quota ouro en1 papel, veren1os que el!a. nât' e-stú de ac-
cordo c.On'l o clese nvo ·viinento que o paiz vai tendo. 

1\'estas condições, entendi, que sendo o impost0 clc, nmda a base em que 
~ Unifto tmn ele assentar a s1.1a l'iquezg. financeint, ,(: un1. erro per:nittir que os 
J.:i]st.ndo.s 1ancen1. ilnpostos iguae,s ao da União, esco:r·chando as p·opulaçõe.s. 

A.ccresce que, emquanto o habitant.c elo Districto ,)!'eder·al pagaria o tribu-
to exc1u:::ivan1ente ú ·u .niào, o do Estado ficaria sujeito a clollS in1postos - o 
federal e o estadoal. 

1Sel'ia. portanto o caso ele detern1ÜuLr na Constitui ção 1:eTorn1ada que . é 
só da União o in1·Posto sobre a renda. l\1as o que deverian1os fazer agora era 
declarat· o imposto sobre a re nda de e~c1usiva competencia da Uniào, e foi 
debaixo desse ponto ele vista que .me colloquei. Oinito be-m). 

Penso que c1e-·ven1os cura1~ pl'ln1eiran1e.nte dos interesses d:t União eon1o re-
]Wesflntantes que c1e!la somos, porque, confo rme disse em outra occasião, ao. 
conjunto dos Esütdos se app!ica o ·Celebr·e apologo cla.s va.ras, cujo feixe é forte· 
quan(]o a corda que as envo ~ Y e é forte. Que- ilnporta teahan10s 1..1.11.1 feixe onde 
e:xü;tan1 varas 1nuito fortes se a r;orda que as envol ve é fraca? J.JB que serve· 
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ii-caren1 os Estados n1ais fortes, se o :aço que os ·prende enfraquece 1nais e 
mais ·e esse uaço é justamente a situ ação financdra da União'? 

'l'inhamos, no antigo regimen, creio que em 1867, estabelecido pela primei-
ra vez no Brasil o imposto de industrias e profissões, existente, aliás , desde 1812 
em virtude de um alvará que .se refer ia, ·ern outros termos, ás lojas e casas 
de mo0as . A lei de 1867 instituio o imposto de-nominado de industrias e .pro-
fissõe.s; ruas, que esse imposto da Monarchia não é o imposto sobre renda, dil-o 
a autoridade do Sr. Visconde de. Ouro Preto, que em 1879, como Ministro da 
Fazenda, convocou os mais eminentes financi-stas do Brasil para estudarenr um 
meio de crear no paiz o imposto sobre a r enda . 

Posteriormente, em 1883, o Sr. Lafayette, chefe do 'G~~binete, convocando 
outros financistas para. estudarem a matEria, >deixou patente que tambem 
elle pensava da mesma 1'6rn1a. 

O SR. AzElvEIDo LIMA : - O imposto de industrias e JH'ofissões é sobre '} 
t rabalho . 

O ·SR . ARTHUR CoLLAilES J\1oREIK~: - Um é sobre o exercic.io da profissão, 
e o outro sobre a renda rda profissão. Nem ha como confunc·ir. O m·edico, o 
advogado, o ·C0111nterc:ante, exercen1 a sua proiiss5..o, e tee1n de pagar o in1 -
posto, aufira ou não renda . 

Não ha, portanto, motivo para confusão. Demais, temos a interpretaçào 
authentica do Congres.so Constituinte ao se discutir 0 art. 9" da Constituiçào, 
ao qual o De!YUtaclo ,:Muniz Frc;ire apresentou emenda manclanC:o estender a 
disp::>siç:fto do § 4" do art. 9° á renda global. O então Deputado 'Lauro Soeré 
apresentou emenda em .se ntido contrario. 

Na O·ccasifco de votar, o Sr. Muniz FreiJ:e pedi o pTeferencia para a suct 
emenda; o Congresso Constituinte negou a preferencia, e em seguida ap·provou 
a emenda do Sr . L~mro Sodré. 

Não conh€ço mais autl1er1tica ;nter·pretaçào do que essa, dada pela pro-
pria Constituinte, tornando •claro que o imposto do n. 4 não é sobre a renda. 

Em .1891, o Sr. Ruy Bar.bosa. em seu luminoso re':atorio do Ministerio ela 
Fazenda, appellava para a cr·eação do imposto sobre a renda, e i'otmentava que 
os Estados Unidos ai.nda não tivessem conferido á União o direito de tributar 
a renda . 

Pois bem , a Republica Norte-Americana, posteriormente a essa manifesta-
ção de Ruy Barbosa, modificou o seu pacto fundamental e deu á União o di-
reito de estabelecer o im))Osto em q uest~o . 

E' verdade que alli foi ·conservado aos Estados o mesmo direoito e apenas 
um, o de Nevada, creio eu, deixou de instituir esse tributo com o caracün· 
estacloal. ~ 

:Nessa situação, Sr . Presidente, desde que iam os reformar a Constituição, 
entendi qlle seria temp0 de det erminar que o imposto sobre a renda é d>t 
exc.Jusiva competencia da União, para evitarmos o que .se vai dar. 

A cobrança elo imposto sobre a renda, como é sabido, não é facil, ·cónform~ 
reconhecem muitos economistas, pela d if.ficl1ldad·€' de ·conseguir a declaração 
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do contribuinte . No dia em que o fisco f ederal, muito m a is exigente, e qu•) 
infunde mais temor do que o fisco estado a; . . . 

0 SR . ALBERICO DE MoRAElS: 1- ill:' é mais appareJ.hado. 
O .SR . AR1'HUR CoLLARES MOHEJmA: - ... no dia em que o fi.sco fBderal 

conseguir essa·s declarações que ·publicas, pelo regula1nento, terã.0 os Estados 
a basê' par·a exigirem o pagamento do imposto que póde ser em percentagens, 
sem limites. 

0 SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA : - Muit0 bem ; é illimitado . 
0 iSR . AR'l'HUR CoLLARES MOREIRA: - A União póde CO'brar 2 3°[ 0 e os 

Estados G,8 e 10 °[ 0
, fi.cando os habiürntes dos Estados nesta situaçào ano-

mala ·que já citei ... 

O SR . ALBERICO DE ·MORAES: - Podendo .fazer que os ·capitaes emigrem de 
um E~tado para outro á procura de melh or collocação . 

O SR . ARTHUR CoLLARElS MoRlJJIRA : - ... de pagarem imposto federal e o 
estadoal , sobr.e a mesma matBria. 

Pugnei, bati-me pela alteração dessa emenda. ,I nfelizmente fui vencido. 
O .SR . LEloPoDDINo DlJJ OLIVmRA: - 10 Sr. M oreh·a da Roch.1. já se con-

ven c<? u de q·ue deve ser contra a emenda, pelos ar·gumentos de V . Ex . 
Veja V . Ex. quanta ·utilidade ha ·no encaminhamento das votações, como 
pócle é·lle e:ucidar a Camara! . .. 

O .SR . Mo filEIRA DA RoCHA - Quando se encamu•nha ele verdade . . . 
0 'SH . l.<EOPOLDINO DlJJ OLIVEIRA - EiS•Sa <"ID>Gnd:a que ab i está é 'Cle u ma 

inlpO!l~ ta.ncira .extraordd1na-ria. 
0 :SR. ARTHUR C'OLLARES MOHEIRA- Fui vencido na C'ommis:Sào, tanto que, 

se os ndi)l'es ooUeg"a.s re.cu).~rere!ln :á ac1t1a, v e r5Jo q,ure o De·p.utacl.o Colla1::·e·s r\-Ior ei-
,.a votou con.t~·a a .en1enda . 

O .SR . AZEVEJDO LIMA - A' acta do :Sr. Herculano d'e Freitas? 

O SR . ARTHUH COLLARES .M'OREWA- A c18, reuniãn realizacla aqrui ; eu a as -
si,gnlei 1€' d:eclarei que rvotava 1C0nDra a GlTiteJnda ll. 6 . 

O :SR . Am!lVEDO LIMA- V. Ex. até nessa !'euniã.o, cVefendeu a sua ernE-nda 
"'e1at ivamente ao Cünselho de Esrta;dO . 

. o Sr. .. !LEJOPOLDINo DE ÜLIVEliRA - Ahi é q u e o oradur não and'ou di•r•eito; 
,porque <C1epois Tst:iTou a 'mla em:e.nida e '\ceiu ded'·endel-.a hoje no exped'i·2nte . 

O Sr. . A.RTHUR CoLr,o~m~s McREliRA - Não ·2" retirei, !J'OQ"que só a podja retiTa<· 
na occa.<JJã,o da ·voüvçã.o . 

O .SR.' ADOLPHO 'B.!DROAMINI - lPor que V. Ex. a reti.ra .~e esbá convencido 
de sua necessridade? 

O SR. ARTHUH COLLAP.ES .JV[OHlJJIR,<I: - Para n ào ex;põl -a a ser recusada. 
O SR . .J.'\ZENEDO J_,IMA - A ·retirada 1clas 1e-n1.endas· .c1€ve ser feita, conforn1.e 

V ·Ex. cti:z: P<Dl' occasião da votação ·d'e ca<'k'l. uma ;e não muito antes em 
g;l·o.bo, Cüln o se ;f:e'Z . 

0 SR . LOOPOLD1NO DE OLIVEI RA- 0 orac10'1' nfLO Ci:ervia r etirar a etn end:! , p;:rra 
U1'2.11tEr a sua ·coher·encia. 
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O SH. ~~\JlTHUH. CoLLA!HES 1VIoREIRA: - JJeclaro que voto contra a er~1en 

da n. 6. 

O Sns PRESIDENTE : - 01}servo ao o.ra,dor que está f indo o temipo d0 qcH' 
dispunha :para ·encaminhamento da votação. 

O ·SR. CoLuARES l\'COHilliRA - A·s>''Í111, 'Sl' . Pt•esiclente, dou po1· 'li n elas as mi-
nhas con.sidencçõoo . (M1Lito be?n; ?Wt.tcito be1'nL) 

O Sr. Azevedo Lima ("') ( 1Ja?·a enca•minhar a. 1Jotctção) : -Sr. Presidente, 
J:á fJIZ as 1mlin:has re'sallvas T,elati~vas ·á eln,encTa n. R, a ,cuj.a ''v·otaçã~o s,e VQ.e 1pro -
ceder, ·passando-se de um salto da 1Bmencla numero ·3, por sobre a 4" e a il", 
que a Cam.ara, ou o ·S•Em leade?· houve ·p.o·r >be.m retirar, .o que, a li•áJs , constitue 
acto cl.esta maneil·a lo•uwcw:l, po.nq·ue p·oupou ao t<oxto ela fUitura Con sti t uição 
revista, a l g1un s dJesten'l!peros .ct:e Ün:gu agen'l, co1n o-s -qua-es s-e nào ooaJc1unava o 
tempera.mento dos .h omens •cl!e bo>n g-o,sto . 

Quero -dizer que a HUiPPre:ssão dia e menda nmnero 5 r <e p-r.e<;enta , a rr..eu ver, 
senão ·uma •Consul ta ao espírito juT-idi:co da IConsti<t·uiçào, ao m•enos •um. •re la-
tiv-o Tespeito ou c1e;fiferencia '[}a.ra co.m as lições ·d!a gram'lnaüca vernacula . 

D<>clat"ei , por oc-casi[to d e se ·disCtlUr a ref'O'l'ma, 1que .ess•a en:l!enda •5", Sr. 
Presáclen te, •era un1a cos•bu.ra nml cirzicla éLe •va;rio·s .cJJi1rutes g.ram.m::..tic:ces, 
aft!Dentator'i1o1s do b:o1n gosi't o, da h aTn1onia , da es1theti.ca da nofi.S'a ling~t;t.a . 

1Supprinünclo-a, com·o f·ez a m ra io•ria da Camara &os .S.rs. IDeputa~,os, :>i é 
ve·rdacle que. i.nf:rim1gi'o n osso .r.eg~i,ln·ento ·interno, que· não pern1j tte a re:ti·rada ele 
em·endas senão no acrto n1·esn1ü da v ota-ção, não é menns 'Vet~Ckl.:die taJn1\lYe~m· qu9 
J)oup.ou aü·S ;futUJros exegeta.s o c1e~gosto, aliás, :sincero, de se veren1 enl'e•iado•s 
em uma drsplosição, •Com. ~ujo espi•rito ou -senso diflfkil seria a Un<aQ" a.o m 'ais 
a•rgulto. dos OlbSel'vrucllores. 

Oansen..,vand'o, 1)1Qll .. én1, a ·en1ienda ~numer-o 6, 'cuja votaçào agora encrLrnlnho, 
é con:v·eniiettte que .c;,esde jiá ·!óe l·emlbre seja aind'a a ·sua t"edrucçi'Lo, a . hem. cliiO' 
fu.tuTa;s inte.rp,ret;aç.êí2·S, retoeacla, neJ11ütlielad:1., no se·nt.ido ·clle se af<ostar q ü.al -
quer amfl}iJgu.idac1.e que a'ind:a. 1110 bojo 1d!ella se co.nte nha. 

O 'SR. ADO:UPHo BEHOAMINI - Nào se póde 'da.r no•V•a rec1aoção, ponyue 
não h a com!missã.o l)fUl'a e·sE·e :fi.m. 

O Sre. AzmvEoo I_.~Il\'IA: - \ Tae-se p:recinitad-an1ente re\fo.rn1ar o Regin1ento. 
pail~a an1o·l1dal-o !ás conveniencias polMieas e occa.:s-ionaes . Nfvo é de 1na is que 
se aproveite o ·ens·e,io para intro•c]uiZio- 111elle . .. 

0 SH. A DOLPHO BERGAMINI: - Acho que não se póde reformar O Reg-i-
m ento especia lmente para a reform a da Constituição e depois de estar esta. 
em votação . 

O Sn. AZEVEDO LIMA: - . . . cla usula que faculte á Camal'a, por sua mai oria 
ou pela Commissão elos 21, vasar essa emenda nos b ons modelos da nossa 
lingua. 

( * ) Nào fo i l'evisto pelo orador. 
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Insurjo-me , por exemplo, contra essas expressões: "<Além das fontes ... 
etc. . . . "é licito á União e aos Estados ... " 

"Licito", Sr. Presidente, em se tratando de uma Constituiçi'lo, pm·ece-me 
v oca bulo de todo em todo improprio. "Licito", por que ? 

0 SR. ·TAVARES CAVALCANTI: - Isto já existe no texto Vigente. 

O SR. AzEvEDO LIMA: - Que me importa que no texto actual já esteja 
essa palavra, se elle está pejado ele enos ele technica jurídica e grammatical. 

O vocabulo "fortuna" é varias vezes e1npregaclo na ConstituiçfLo vigente 
no sentido de "bens'', " .riqueza~', 1)atrin1onio~'. 

O adjectivo "nobiliai·chico " , impropriament'l usado, e contra o qual se 
insurgia a autoridade incontestavel ele Ruy Barbosa, encontra-se no texto vi-
gente em dous lugares; sendo que em um delles é emendado, o que mostra 
que não houve uniformidade na censura ela Commissã.o dos 21, quanto aos 
dispositivos actuaes. 

Este "é licito'' constitue un1a tre nsplantaçào ele locução espu1~ia, que se 
depara no texto em vigor. Por que não se clirá "é facultativo, é per·mitticlo 
aos Estados ou á Unifw, cumulativamente ou não, cr·ear· outros quaesquer im-
postos . .. "? 

0 SR. 'J'AVARES CAVALCANTI: - Quanto á technica gntmmatical, V. Ex. 
tem IUZfLO. 

O SR. AZEVEDO Lr:MA: - No fim, no pé da emenda, descobrimos um ge-

rundlO francez, o en1prego, sen1 11eceBSlcl cLc1e alg unta, de locução perfe itan1en te 

gallicana: " ... inclusive os impostos sobre a renda, não contra·v·inclo nenhum 
elos dispositivos desta, Constituição". 

Tambem essa construcção é tl'anspassada do texto vigente para o ela 
emenda. 

Se os memllro.s ela Commissão incumbida elo estudo da materia se deram, 
de passagem, ao cuidado de expm·gm· de certas impropriedades, gallicismos, 
incorrecções, erronias, emfim, o texto actual , por que em uma só emenda, 
não se lembraram de exercer mais rigorosamente o tt·abalho de depunLçiio e 
de san~amento ? 

Mas, Sr. Presidente, não h a Com missão de Redação. Se V . Ex. houver 
po1· bem observar -o disposto na Resolução 1 B, logo ver ificará essa cousa es-
druxula e indesculpavel: suppl'ime- se, •exacta.mente na ela•Loraçiio da l8i 
mais importante , do cocligo político do paiz, a redacção final. Esta é vedada, 
é expressamente prohibida. Não h aver>t redacção fin 'ctl, segunclo, se me não 
falha a memoria, o art. 121 da Resolução 1 B. 

0 SR. HENHIQUE DODSWORTH: - l'J não h avendo debate, a inte1·preüt<)ãO 
será inevitavelmente vacillante. 

O SR. ADOLPHO BERGA111INI: E, como para apresentar uma emenda são 
p recisas 53 assignaturas, para se pór uma simples crase num a tambem é 
necessaria a acquiescencia de 53 Deputados. 

O St~. AzmvEDO LIMA : - Eis ahi está, Sr. 1='1·esidente, no ponto de vista 
da fôrma - o que, éL meu ver, não é causa tào clispic iencla que nfw mereça 
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lhe consagremos algumas palavras - as duas allusões que julguei oppor-
tunas. 

Quanto â essencia, á substancia ela e1nenda, devo dizer que não coinpre-
hendo, já que se quer alongar o raio de acçio do fisco da União . .. 

O Sn. ADOLPHO BmnclAMINI: Da Uniã.o e dos Estados, cumulativamente, 
sobee o contribuinte. 

O SR. AZEJVEDO LIMA: - ... e dos E s tados, para estabelecer a cobrança 
simultanea e cumulativa pelas duas entidades, do mesmo imposto ... 

O Su. ADOLPHO BERGAMINr: ·_ Tudo se atira, a um tempo, sobre a po-
pulação. 

O SR. 'l'AVMms CAVALCANTI: - Ali<ls, essa m::tteria não constitue innovação. 
O SR. AzEvEmo l.1Il\1A: .. . não po . .sso comprehender, dizia-, que não se 

pensasse, c1e urna só v ez, en1 introduzir na nossa Constituição as idéas que a 
recente política social e economica vai des.f'raldando em todo o mundo, para 
accommodal-o ao evolver rapido e accelerado da civilização européa . Parece 
incrível que, de tanta causa inno::;ua e inutil, tfto innocua e inutil que a Ca-
mara acaba de repudiar 60 % das emendas elaboradas no curso de um anno, 
parece incrive! que, de envolta corn esse diluvio de causas insignificantes <:> 

clespresivcis, quando não perigosas e funestas para a estabilidade do nosso 
regimen, não tivessem os constituintes contemporaneos adaptado as lições 
elo velho e elo novo mundo, anele as conquistas sociaes estão hoje consolidadas 
e receberam asylo nos textos constitucionaes dos paizes á vang-uarda da ci-
vilização. 

O voto secreto, por exemplo, o voto femm1no .. . 
O Sn. .r'\..DOLPHO BgaGA1\IINI : - O alistamento cornpuls orio. 
O SP.. AZEVEDO Lr:NrA : - . . . representam hoje conquista definitiva nas 

uJodernas nações do Novo e do Novissin1.o Continente, nos paizes de governo 
rc-!presentativo, sob o in1p erio elo "s8lf governemont '' . 

O Sn . HENRIQUE DoDSWO<:'l'H : - No Brasil não se apuram os v.otos dGs 
homens. Como quer V. Ex . que as mulheres votem?! 

O SH. A .ZfiJVEDO LrNrA : - Estho hoje cons1-:.bstanciadas taes acquisições nus 
testas constitucionaetJ e, scn1 enlbargo disto, os exegetas subtis da nossa 
Constituição, os espiritos que dcvian1 impulsionar o l)rogresso nacional, crian1 
ao reconh ecin:.ento dessas verdades sociaes os .1nais invenciveis obstaculos. 

Quando se tra.ta de instituir tuna nova fo nte de receita para o Estado B 
para a União, sem saber se essa incidencia de impostos sobre o producto do 
trabalho virfl. ou não verturbar profunda1nente a acçâo do fisco, esqueceln-·8e 
c1o grave e do transcendente problerna que vai agitando a preoccupação dos 
estadistas ela Europa, qual seja a socialização do só1o, a nacionali7.$.Çf.to da 
tena. 

En1 u1n paiz como o nosso de colonização intensa e intensiva, cuja n1a1or 
fonte de r eceita provém da alta actividac1e do elemento alienígena, em um 
paiz cuja raça, convenhamos, alnda nào se acha constituida, cujos proc1uctos 
ethnicos se encontram neste mormento a caldear-se, em uma nação que 
attrahe o extrangeiro, offerecenclo-lhe sua terra generosa, sobrepondo até o 
zelo do elemento extrangeiro ao cniclado que devem inspirar aos estadistas 
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os indigenas, em paiz dessa ordem, vemos immensos e ainda não demarcados 
latifundios, absolvidos pela extraordinaria ganancia dos plutocratas nacio-
naes, não se offerecem aos homens que vêm enriquecer. com sua actividade 
nosso s ólo os meios de se radicarem nelle, assegurando-lhes mediante as 
franquias de n ossa Constituição, a posse do só lo e o amanho tranquillo e se-
reno da terra. 

Disto não cuidam os inadvertidos elaboradores das emendas constitucio-
naes. Mão grado os grandes interesses da Patria, o de que elles pensam é 
exclus ivamente servir sua clientela eleitoral, prestando-se, docilmente, é\.s 
injuncç:ões do soberano senhor que governa do Palacio do Cattete . (J;.htito 
be1n; 1nn·ito bern.) 

O Sr. Ben1ardes Sobrinho (para encami:nhar a votação) faz considera-
ções em torno da emenctu. 

O S1·. Pre sidente: - De accôrdo com o projecto de Resolução n. 1 B, 
de 1(135, vou submetter a votos, pelo processo nominal, a seguinte emenda 
n. G, da proposta: 

"Substitua-se o art. 12 da. Constituição pelo segu inte: 
Art. 12. Além das fontes de receita discriminadas nos arts . ·,• 

e 9°, é licito á União e aos Estados, cumlativamente ou não, crear 
quaesquer outras, inclusive impostos sobre a renda, não contravindo 
nenhum dispositivo desta Constituição. 

Paragrapho unico. O imposto federal de renda não incidirá sobre 
os vencimentos elos funccionarios estacloaes e municipaes, nem o 
estadoal sobre os vencimentos dos funccionarios da União." 

Os senhores que approvarem a emenda n. 6, da Proposta, responderão 
s i.oyn - e os que rejeitarem, responderão - ·nüo. 

V :>.i se proceder á chamada. 

O Sr . Domingos Barbosa (3" S ecretario, serv·inclo d.e 1") procede á cha-
m~da dos Srs. Deputados, para a votação nominal. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 120 Srs. Dr=putado~ . 

O Sr. 1 o Secretario vai procede1· á leitura dos nomes dos Srs. Deputados 
que r es ponderam - si.m. 

O Sr. Dontingos Barbosa ( 3° SecTet(iTio, serv'inclo ele 1 ") procede á lei-
tura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados, que responde! a1n - s·im: 

Dorval Porto, Ephigenio de 'Sa1Ies, •Monteiro ·de Souza, Paulo Mwranhão. 
Eurico Valle, Prado Lopes, Lyra Castro, Arthur Lemos, Domingos Barbosa, 
Pedro Burges, Armandu Burlamaqui, Nelson Catunda, José Lino, José Accioly, 
'.rhomaz Accioly, Leiria de Andrade, Manoel Satyro, Juvenal Lamartine, Geor-
gino .A volino, Tavares Cavalcanti, ·walfredo Leal, Bianor ele Medeiros, Gon-
çalves Ferreira, Costa Ribeiro, Joaquim Bandeira, Agamennon ele Maga-
lhães, Daniel de Mello, Solidonio Leite, :n.oeha Cavalcanti, Luiz Sílveira, E:u-
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clides Malta, Natalicio Camboim, Gentil 'Tavares, Gilbel'to Amado, Carvalho 
Netto, Baptista Bittencourt, João Santos, Octavio Mangabeira, AJfredo I-luy, 
vVanderle;v Pinho, Afranio Peixoto, Berbert de Castro, L'ba'ldino ele Assis , Pa-
checo Mendes, Fiel Fontes, Braz do Amaral, Pereira Moacyr, Sá Filho, H.J -
m ero !Pires, Pinheiro •Junior , Geraldo Vianna, Heitor ele Souza, Bernardes 
Sobr:inho, Nicanor elo Nascimento, Cesario ele :Mello, Horacio Mag;alhil.es, Gal-
dino Filho, Fonseca H ermes, Cesar· Magalhàes, A.merico .Peixoto, José ele 
Moraes, Joaquim .de Mello, Oliveira Bote'lho, Guclesteu Pires, José Gon çalves, 
Jouquint de Sanes, José .1\.lves, ·vianna do Castello , José Bon~'facio, Bias Ii,Ol'-

t es, Francisco Peixoto, Vaz ele :Mello, Eugenio ele Mello, Ribcir·o Junque ira, 
Emilio Jardim, Basilio Magalhães, João Lisboa, Augusto ele Lima, Zoroastru 
Alvanmga, Bueno Brandiio Filho, Bcluarclo elo Amaral, vValclomiro Magalhães, 
Garibaldi de Mello, B'rancisco Campos, Fidelis Reis , Nelson ele Sen na, Ctt-
millo Prates, Honol'ato Alves, Eloy Chaves, Heitor Penteado, Herculano d•c 
l~reitas, Valois de Castro, Pedro Costa, Alves de Castro, Olegario Pinto, Ayr·:,~ 
ela Silva, Annibal Toleclo, Pereira :Leite, Martins Franco, Plinio Marques , l"er .. 
reir·a Lima, Adolpho Konder, Celso B a yma, Elyseu Guilherme, Joi'io Si!H-

plicio, Firmino Paim, Getulio Vargas, Pinto ela Rocha, Antunes Maciel; Do 
n1ingos J\1ascarenhas, Silnões Lopes B Bar-bosa Gonça.lv~.;::,. 

O Sr. Presidente: - Responde1·am- sim - 112 Srs. Deputados . 
O Sr. 2" Secretario vai proceder & leiturrc do>J noil18>l elo,; :::>r~. Deputaclo~ 

que responde1·an1 - ncio . 

O Sr. Bocayuva Cunha (2" Secretari.o) procede ft leitura elos nomes elos 
seguintes Srs. Deputados que responderam - não: 

Arthur Coliares TVI.ureira, l\1oreira da H.ocha, I-IernJ:enegildo lJ' irrneza , F . 
Solano da Cunha, Bocayuva CunhR, l<'<ebio Barreto, Meira Junior e Manoel 
Villabóim . 

O Sr. Presidente: - Responderam - não - oito Srs. Deputado~. 
A emenda n . G f oi approvada. por 112 votos contnt oito. 
Vem ii. Mesa e é lida. a seguinte 

DECLARAÇ.'i.O DE VOTO 

D eclaro te1· votado a favor da emenda n. G, que esclarece a Constitui c: úo 
vigente, ao definil· a competenciR cumulativa da União e dos Eswclos para a 
clecl'etaç[w elo imposto -sobre a renda, sendo, poa,m, ele opinião que esse im-
posto deveria ser privativamente federal , pelo seu fundamento ele justiça 
fiscal e pelu seu flm ele solidtu•iedacle soc.ia.l. 

Sala elas sessões, 22 ele Setembro ele 1925. fJ(Í F ·ilho . 

O Sr. Bocayuva Cunha (pela orde·m.): Pedi a palavra, Sr. J:-1·esiclente, 
para enviar á :Mesa a seguinte cleclaraçiio ele voto: 
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Em entrevista concedida a um jornal desta Capital, antes de publicado o 
texto definitivo do projecto de revisão constitucional, manifestei a opinião de 
qtJe se devia ap1·oveitar a reforma para uma melhor discriminação de rendas 
entre a União e os Estados, conc1emnando, nessa occaSião, o criterio da taxa-
ção cum ulativa de impostos. 

O fim principal da presente emenda n. 6 é facultar cumulativamente 'l 
União e aos :EJstados o imposto de renélcL e outros que venham a ser creados, 
incidindo, portanto, este dispositivo, em um ponto completamente opposto á 
idéa que eu expendera anteriormente pela imp1·ensa. 

Pensava eu E:ntão, como ·penso ainda hoje, que na reforma constitucio-
n al deviamos ter como objectivo principaL ·nes.sa materia, tanto quanto 
pcssivel, distri·buir os impostos equitativamente en tre a União e os Estados. 

Com relação ao imposto de renda elle ekve.ra ser attribuiclc- exclusiv:.1.-
m ente á União - já que a Constituição a ctual favoreceu os Estados em 
seu detrimento . 

Mesmo, ·porém, que se •quizesse attribuh· aos I0stac1os e á Uniào esse 
im r>osto, ·poder-se-lüa dar o dir·eito de lançar e arrecadar o tl'i·buto á União, 
·Con cedendo essa 30,40 ou mesmo 50 "1" elo producto arrecadado ao erario do 
E~ tc-tdo en1 ·cujo territorio elle foi ·percebido. 

Bmfim, qualquer· eliscriminaçã0 e qualquer divisão ece impostos pode-
;·iam ser tentadas, excepto o dir.eito de taxação cumulativa. 

Nessas condições, vot0 contra a e1nenda n. G. 
Rala das sessões , 22 de 1Setembro de 1925 . - Bocayuva G'llt!ha. 

O Sr. Presidente: - Constará da ructa a dcciaraçfw do nobre Deputado. 
~L(·nclo ·varias :Srs . ]) eputados con1n1unicado 1á ,Mesa q·ue se ausenta.va nl, 

nã o ha n1ais nlJn:el~o parv. proseguir-se na votaçã.o da proposta de en1endas 
;:i (Constituição Federa:, 111::tteria que dava lugar a c1ue a se~silo dl11·ass e 
cin..:.,o hüra::,. 

SES:S?íü DE 22 DE SE:TE-MBH(J 
(no cturna) 

O Sr. Ba.ptista Luzardo (*): - Sr. \Presidente, .hontem, .quanclo cncami -
'1ha v a a votação da emenda n. 3, da Reforma Constitucional, ti\ne opportuni -
clacle de tra7.er ao conhecimento ela Camara, dando o alanne, a medida que 
a m a ·ioria da Casa pretende levar a effeito, e fil -o nc.s se:guiotes termos: 
"Ouvi, agora n1esn1o, a inforn1ação que, ·por nu1is absuy-da. que se,ia, por 
IYtaJor qut::: Sé.i2t a rnlnha repugnancia errJ aceilal -a. eu a tenhv, entretanto, 

(*) Não foi revisto pelo o'l'ador; proferielo na hora elo expe clie·nt,e. 



-210-

cmno ben1 possível. " E, de •hontem ·p::-... ra. cá. esses receios, essa::; rll.lV E- n .~ que 
apenas despontavan1, estãc'~ tomandu vultG. E 1 o l:."!onm:.ro r_1ue se a prn·oxi-
a1a! E' qne, •segundo hoje 1ne ·consta, a n1aioria da Casa .está no finn~-~ 1H'O-

posito, na deliberação inabalavel, de modificar, á. todv o transe, o l1 egirne:nto 
Especial, em virtude do qual vínhamos deliberando sobre a rofot·m a da 
Constituição. Nào sei, poiS, como n1e expres.sar, S:t .. Presidente, n<l0 sei 
!nesn1o en1 qub lingu<:tger.n po;:;sa. et~. transn1ittir aos meus nobres co:lcgas 
as ap1·ehensões, q·ue n1e assaltan1, sobre 0 a1canc.e do que assin1 se prernt dita ~ 

A Camara e o Paiz conhecem perfeitamente a tormentosa mfncha a que 
vai send.o submettida a reforma da Carta de 24 de Fevereiro de 1891; entre-
tanto, pernTitta-1ne V . Ex ., Sr. Presidente, que ou faça, ainda ,"tlle ern r<:!-pi-· 
dn:-:s traços, a exposiç·áo d<..l. n1anei.ra por que vai ·Ser conduzida, extra e 
intra-parlamentarrnente, essa idéa da r evisão constitucional. 

Como ninguem ignora, •foi em uma .das salas do Palacio do Cat t ete, 
sob a ]Eesidencia immediat a do a.ctua] detentor do Executivo, o Sr. Ar-
thur Bernardes, que tiveram inicio as clwrna1·ches r ela.tivas ao proh!en1a 
da refo1·n1a . J-á, desde as suas origens, desde os seus prilnordios, portant0 , 
o projedo de revisão ·Constitucional vem trilhando ·Caminho errado, caminho 
que era formal e taxativamente vedétdo pe:o clispositivo do art. ~0, dd. 
nossa Magna Carta . Não com·petia, absolutamente, ao Poder E::ec utivo 
tomar a iniciativa de tal emprehendimento. Todavia, sob a ins•piração di -
rP.cüt do Presidente da R cpublica, foi que se deu con1eço a esse -debat8 

f.' tudo .C e -con1binação entre S. Ex . e os h;a-clers das diversas bancadas des ta 
Casa do P<trlamento, a certando -,se e estudando-se por essa f6rma o pr•J .. 
jecto que o Chefe de Estado, havia encommendado, soic medida, ao e m ine nre 
p-rofessor c: e Dirr ito Publico e Constitucional da J?aculdade ele S. P a ulo, o 
Sr. Herculano de Fi·eitas . Foi, ·por iniciativa do ·Chefe da Naçào, q ue os 
1ecuier-s •Se reuniram no Cattete, afim de, sob a inspiração de S. Ex. , e s·· 
tu dar~ un1::!. por lUTia, as ài versas disposições do l)rojecto. 

}/[ais aind:::t : sabem a Can1ara e o Paiz, que as reso~uções tornadas n'1 
Palacio do Cattete, m·a .pelos repre;oentantes da Camara., ora pelos elo Se-
nado, que tambem lá compareceram, eram de tod 0 pro1übidas de ser d ivul-
gadas ao povo. F' oram -ella·s, a-!:sin1 propositada1nente 'C\)1110 que son eg·adas 
ao Brasil. E s6mente por um verdadeiro tou1· ele :to1·ce cono·eg uira m os 
jornalistas colher, a q ui e acolá, alguma informação do que se havia ven-
tilado nes·sas reuniões. Lembro-me perfeitmnente de ter ouvido de u m dos 
leaders que alli comparecGram, que em cert0 momento se ·combinara m esnw 
manter reserva, afim de que não fossem dadas ao conhecimento publico as 
deliberações tomadas. 

Este mesmo l eacler- accrescentava, que, uma tal medida não havia des -
agradado ao Sr . .presidente da Rep·ublica! 

Quem será ca•paz de erguer aqui, para i.nformar á Cmnara e ao Paiz 
quaes as resoluções adoptadas, qual a acceitação ou repulsa que tivera.m 
os diversos artigos, do Projecto de Revisão, qua.es as int<erpretnções, quaes. 
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as modificações successivas que soffT€l'am nas reuniões do Palacio do Cat-
tete e por inDue·ncia de que Deputado ou Senador? 

Ninguem, Sr. Presidente, porque o silencio em torno disto tudo foi 
assumpto ·de accôrdo en tre os leaclers e o ·Sr . Arthur Bernardes. E' para 
tal ponto que desej o ch<>.mal' a attenção da Carnara e da Nação . Lastimo, 
n este instante, n ão t er trazido commigo - pois que não cuidava oceupar a 
tribÚna no ex•pediente da ses.si'io no'Cturna - os ultimos documentos que 
vieram parar ás minhas mãos e em que se encontra minuciosamente des-
cripto todo o andamento da recente Heforma Costitucional do Chile . Seria 
muito do 1neu agrado :er a lguns -topicos desse s do ctnnentos e rnostrar ~ 

Can,ara como se executou, no pa iz andino, semelhant e reforma. Sim, a re-
forma .constitucional effectuada no Chile , ·cumpre-me, por dever de lea:da de, 
declarar desde já, foi acon selhada e dir.~gida pelo Presidente Alessandri. 
Mas, como realizou ella? Tal qual a praticada no P alacio do Cattete pelo 
Sr. Bernnrdes? Não, absolutan1ente , não . De1nonstrn,rei, entretanto, en1 
poucas pa:avras, perant 0 a Camara, qual fo i o process0 adoptado, qual o 
criter io seguido pelo en1lnente estadista sul -arnericano . 

Dias após á sua volta ao P oder, l'eunio o ~residente A'essandri todos 
os pa rlamentares da Camara e do Senado - e lhes com.municou que a 
I~ação , a be1n da sua in11Y1ediata norn1Lzação, da segurança da sua vida 
politica, precizava .. . 

O SR. PLINio CASADO: Da suspensão do estado de sitio. 
O Sn . BAPTISTA Lus,umo: - ... incontinenti , como conc1ição indispensa-

v el, se111. a ,qual elle não poderia permanecer· no carg-o, da suspensão do 
estado ele sitio. E assim se exp-ressava, p orque, a seguir, ia o povo chileno 
rernodclar a sua carta 'Constitucional, ins titu ir um novo codigo político, que 
correE".pondesse a todas as aspirações , a todas as necessidades so-
ciaes, juridi.cas, e.conon~i·cas, ·n1oraes e que até, con1.o aspirava o .Sr. Zafiart11, 
condensasse n 0 •seu seio a propria iclios.in cr asia do ·povo chileno que carecia 
ter a sua ex:prPssão na;que ~ le co digo. N'"ão -con1prehe.ndia, por isso , o Pre-
sidente Alessandri que se pu<'esse enwreh enc1er ob ra de t ã o Edta sigin1fi-
ca@àO , de ti'i.o excelsa m agnitud<=, dentro elo estado de sitio, isto P., num re -
g imen de s u spensão de todas as liberdades . 

E saiba a Camara que, dia s cle·p-ois de h aver reassumid'o o governo, o 
chefe da nação chi.lena srw.penclia a medida de excepção. is to é , r estitüía 
a liberdade a1npla el e pensar, sentir, e a gir a os s eus ·con1patrif;ios . 

E qual foi o crite l'io do Pres.idente Alessa:ndri na confe,cgão elo novo 
coc1Jgo chileno? O Presidente ·c1a Republica .convocou os membros do Con-
gT·esso e os chefes dos diversos partidos, e expoz-lhes a situação angustiosa 
que atrave.sava o paiz, apontando-lhe a necessidade premente da reforma 
constitucional. Concitou os p al'lamenta r es a se entregm'em incontinenti á 
reaHzação da eleva.da tarefa, externando ness€ m-omento .o seu modo de 
pensar sobre os grandes delineamentos da reforma proj<=ctada. 

JToi nest a reunião, segundo El MeTendo de 18 de Abril do corrente anno, 
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que. diante ele Dep.utll1dos, Senadores e chefes poliHcos, o Sr. A'ess a ndri 
proferia n1en1.oravel oração, da qual destaco os seguintes tre c~hos, que me-
receln ser meditado.s ,pelos 'sr.s . Deputados: 

"Tenho para mim que a reforma de um Codigo Pol•itico deve 
ser ;feita sob uma inspiração m).Jit0 SU])erior :. a ·C.a eooperagão de. 
todas as forças vitaes do 'Paiz, sem odios, sem rancor·:=:, e sem re-
senti.me ntos, sern de leve cle.ixar repontar a ba11deira de combate 
de uns conUa outros . 

E fallando a linguag.em de ahsoluta sinceridade, permitta-·se-me 
reaffirmar, ainda uma vez, estar no proposito de realizar a grande 
poliüca naoi-onal. isto é, a po'litka do bem publ:ico, do hem estar 
collectivo. 

P eço, por .isso, a cooperação, não de dous, ou d;o tres, ou de 
cinco, ou de dez grupos partidarios, mas sim a cooperação de todas 
as forç as naclo•naes p a ra esta obra ele redem·pção B salvação 
pub<icas. 

Repito, a;inda uma vez, como chileno, ·Como C h efe <.le Estado, 
meu infinito desejo" ·ê pe·a união de todo.s os m eu s pa trícios . afim 
de <::;ue possamos todos collaborar n esta obra de salvaç;ão e gloria 
da 113Jcionalidade .chHena." 

Proseguindo, dizia ainda -o eRtadista chileno: "Havemo·s de convidar 
toda s a .. s •Classes, ap.pella r =para os operaxios, para os industr laes , l}ara as 
profissõ,es :iberaes, p·ara todas as ·::1.;ggre1niaçõ2.s sc ientificas, a'fin1 de que 
collaborern con1'n osco, rtragan1 ~~s is uas 1u7.eS, f·os seus cünhecin1entos, as 
suas ponderações, os seus co-nselhos e nos auxH:ient a ·elabora r a nova Carta 
que ha de r eger 0s destinos do Chile ''. Assim se fez. lnnumeras foran1 as 
aggren1iaçõ·es que n1an·daran1 delega dos para ton1ar parte na discuss ão e 
apresentar suggestfies relativas a o pro:iecto de ref·orn1a constituciona1. E•, 

I 
Sr . Pres idente, foi tão liberal, tão ü,s cla ras o proc·esso adaptado no Chile, 
que o Sr. A r turo Ales·sandri julg ou do s0n dever expor ao povo a s suas 
id?as e fel-o por meio de tr<:-s conferencias: uma, na Universidade de San-
tiago; outra em uma das •pra<.(".s publicas c1:e Valparaizo; e a t erce.i ra , fi-
nalmente, cln sa,cada do Pal2.cio de Let J1fonedc,, quando recebeu a gra nde 
n1anifestação das .clas-ses tra.b a'1histas, que J.he .f.oran1 offerece~~ sugg-estões 
ao ]Jro:iecto de rBforma, na parte attinente á legisl·ação do trabalho e 1lre-
videncia social. 

O SR. AucUS'1'o DE L IMA: - V . Ex. permitte uma pergunta? Já está 
feita a reforma? 

o SR. BAP'I'JSTA LUSARDO: ,-; E promulgac!a . . . 
o SR. .AUGUSTO DE LIMA: Dentro de uma SÓ legislatura. 
o SR. BAP1'ISTA LUSARDO: ... sob a forma de ·plebiscito .. 
O ·Sn . AUGUSTo DE LIMA: - iPois, nós tenl!os ·duas sessões legislativas, 

e , no seu intet·vallo, a ,publici·dade plen ,,, par a que todo o povo bras ileiro 
tome parte nos dé bates. 



- 21:3 

o Sn. :BAPTJ'STA LUSAIIDO: ,_ Perdão, mas o criterio que estamos seguindo, 
quer pelo Executivo, quer pela ·camara, nã0 se ·pócle ·comparar ao q·ue presiC:io 
f• reforma na Republica do Pacifico. Não: .não é possivel EStabelecer 
comparação entre o que se passa a;qui e o que· lá o·ccon·eu. E ·m nosso 
j')aiz, estamos vendo a liberdade ·com que se discute a reforma constitucio-
nal, orientada ostensivamente pelo .Sr. Presidente ela Re)}Ub'iica, elaborada. 
em pleno estado ele sitio e .com, o uni co objectivo de cercear liberdade! Lá, 
üntl'etanto, que vimos? Fo1 uma commJssão ele dezo.ito professores que or-
g2.nizou o projecto. 

0 SR . AUGUSTO DE LIMA: - Lá, O Sr. Aolessandri ·COnVOCOU OS par.a-
nlentares; aqui, os parlamentares tamhe1n foram ·convocados por interme-
elio dos leaders. 

O SR . BAPTISTA LusARDO: - Na primeira reunião, o Presidente .A.les-
sanclri clec:arava á grande commissão que, como jurista, como •estadista, se 
l}Udesse suggerir qua:quer icléa a proposito da refo.rma constitucional, p.ro-
poria, primeiro a substituição elo. regimen parlamentar pelo presiden-
cial, i·sto é, o regimen da inc1ependencia dos poderes e em segundo lugar, 
a separação da igreja elo Estado. Essas idéas, o esta:dista ühi!eno exprimio 
tambem nas suas conferencias de Val•paraizo e em. 'Santiago. Gra<;;as a esse 
superior espírito Hberal, que honra a m.entalidade contemporanea do Chile, 
Arturo .A.lessandri e:evou -se tanto que é, sem duvida, na hora actual, a fi-
gura de mais alto relevo dentre os homens ele Estado ela .A.merica latina. 
(Applausos). 

Sr. Presidente, eu me record'o ainda ele um elos se1,1s discursos, cle·s-
pedindo-se de officiaes aviadores que embarcavam para a Inglaterra, onde 
iam fazer un1 curso ele apel'feiçoamento. Di·~se, então, o iPresidente chile no: 

·"Os senhores vão receber instrucção na Inglaterra, vão a um 
.curso ele aperfeiçoamento technico, para ainda mais honrar a nação 
a que pertencem; mas lii, poderão tam1Jem dizer que são filhos ele 
uma terra que hoje se orgulha de possuir a Constituição mais adian-
tada do mundo." 

Desenvolvendo essa sua oração, Arturo .A.lrssanclri mos trava como a Con-
stituição do Chile era de facto mais acli:;mtada do que a ·ela propri:t Allemanha. 
No que diz respeito á legislação .social, aos acciclentes elo trabalho, é, s.em 
favor, o codigo po:.itico mais perfeito ora em vigor ·no mundo civilizado . 
. sr. Pl"esiclente, como V. E x. sabe, a situaçã.o no Chi':·e era incomparavel-
mente m·uito mais g1·ave do que a nos·sa. Lá, uma revolução depuzera o 
Governo, dominando pe 'as armas, imp.la;ntando o imperiaJis.mo da força. 
Houve, depois, a rea.cção salutar, a força do Direito resurgio e .Arturo Ales-
~andri foi novamente ch~mado para receber . as redeas do Govel"no, por ser 
·considerado, no mom ento, a unica individualida de ca:paz de fazer a felicida-
de elo Chi'le. Medindo perfeitamente as res·ponsabrida de· que lhe curvavam 
os hombros, conhecendo as necessidades da sua patria, o espirito li·beral 



·ue Alessandri comprehendeu, desde logo, que não podia reformar o cc diga 
l}o'litico ·chi:eno dentro do regimen excepcional do estado de sitio. 

O SR. AUGUS'l'O DE LIMA: -V. Ex., em tod0 caso, não ·conü·emna que a 
iniciativa da reforma tivesse partido do Chefe do Poder· Executivo. 

O SR . BAPTISTA LUSAIIDo: - A soituaçào, já disse, era muito differente 
da c'!o Brasil . 

O 'SR. Auaus~·o DE LIMA: -V. Ex. nã0 acha anti-liberal a interferencia 
do Executivo? ~ 

0 'SR. LEOPOLDJ:No DE OLIVEIRA: - No Chile nem. h avia, a rigor, Parla-
111ento, nessa occasião. 

!Ü SR. AUGUSTO DEl LIMA: Tem se arguido de inc1ebita a intervenção 
do Executivo no delJa.te sobre a reforma cçmstitucional·. 

O SI{. BAP~'IS'l'A LuSARDo: - Não poclcmos, repito, esta:belecer um pe<-
rallc,lo entre o criter!o adaptado pe!o nosso Presidente da Repul}Uca e o 

. .lo no Chile, 
Mesmo porque o nosso estatuto basico pro·hibe taxativamente a inter-

ferencia do executivo em um projecto de reforma constitucional . 
O SR. HoRACIO MAGl..LHÃES: - Não apoiado; e o povo •C'hileno e stá ao 

la·do do seu presidente, assim como os brasi:eiros estão ao lado do Sr. Ar-
thur Bernarcles. 

O Sll. BAPT.ts'J'A L US.<\.RDo: ,.---- Que 0 povo chileno ·está ao lado do Pre-
si-dente Alessandri, não ha duvida, tanto que, seis dias depois Cie v oltar ao 
poder, eile julgou indispensavel levantar o estado de sitio. Mas, se o povo 
braoi'leir·o está ao Jaclo do Sr. Arthur Bernar des, ·como se mantem. aqui o 
estado de sitio? Por que não é elle suspenso? 

0 SR. NELSO:N DEl SElNNA: -V. Ex . sabe porque o e"tad::> de sitio é 
mantido. 

o .SR.. CAMILLO PRATES: - O sitio é contra os revoltosos, que niio são 
o p ov0 brasileido. 

O SR. BAPTISTA LusARDo - Estamos com 11 Estados c1a Feàeração sol~. 

o sitio, o que é algun1a cousa de cons:deravel, patenteado que! então, são 
numerosíssimos os revoltosos ... 

0 SR. LEoPOLIHNQ DEl OLIVEIRA; - 0 siti'o é. SÓ para O inimigos do 
Governo. 

O SR. E.-'.PTL3TA L VSARDO - Sr. ~.t·esirlente, a •Can1ara terá f·elto en1 C·1'"l8-

·C.ienda •como eu o confro,nto entre f'. maneira pela qual se conduzia a reforma 
no Chile e o n1odo 1Pelo tqual s:e conduz a;qui a. nessa. reforrna desde a sua O':'i-
gem, avocando o Sr . Bt·esilclente da H e pu-blica a di.recç iio immN1iaÜl, do 
movimento. Burla-se l}Or es-sa fórma o texto C'C'nstitucj.onal •do artigo 00; 
·e n em ao n1enos é suspenso o ,estado de sitio, para se rever a Constituiç:ã,o .. 
Ao co!1tra1rio: mantém-se essa 11'l 0 dida de excep~ikl para oq.ue possa vingar 
o proje.cto ·da re.forma. Como o confronto é humilhantD e doloroso pa,ra o 
Brasil! Desde o inicio, a 'l}fOilJOSição vem attentando conte a as boas no.rmas 
·e contra todos os princip·io·s• liberaes. 'Depois elas anomalia.s de sua pas~a-
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gem pelas salas do rCattete, .a ante- proJeoto chegou á Camara, sendo man-
dado á Oommissã0 dos 2rl. De.vem.' os ncJbres col!egas lcmfb,ralt'-se de que 
a mJnoria pwrlamentar clamrou €n1 vão contra as reuniõBs relandestinas em 
que se debatia o ass.umpto. Veto, deQJois, o ·parecer, iJ<azem1o não só a mis-
são de ·voto, como assignatura p.or p;r'ocuração ! 

Ni·IJJguem a qui ignora a .n1archa accidentada do projecto nesta Casa 
do LPat'lamento. 

A maioria recebeu instrucções do C'wttete ·ele nã.o dliJscuti~· o a l! ucUdo pro-
jecto, 11e111 111esn10 fallar para encaminha;r a voütção - a recommenda,ção é 
isto: mes1no que contraTie os seus principrio.s, voite em siirencio T.e.mos 
pressa, o tempo é ·curto e o povo está rcom liberdade de mais, diz o Sr. 
A:nthm· Berna['des! Sobr3 o gesrto da l\l[esa, ele ha .dous ou •til"esr ·dia·s, lcle 
parceria com os m·embros da maioria, pedindo, em um sim p.Jes ~requerimento, 

contra texto express·o do Regimento, a retirada de quasi dous terços do 
prrojecto de reiD'rma consütucional!, nã o prec·iso arti·cular mais nada. Basta 
r ·elembrar que o Brr. ·Presidente da C!amara, para justificar se·melhante wcto, 
teve de sustentar que um .1·,equerimen'to escripto e as.signa.do .por 79 D e.puta-
dos era um rrequeri·m ento ve1'fual ! AgoTa, já SE.' annuncia que novo golpe 
8S1Já rprepa.rado para iSB.r de·srfe~'ldO rüOntra OS rque imipu;gnam a r1erfc·rrna, pro-
rCUrandO-Se cercear ainda 1nais a nos·sa Hbe.rdade. Isso vem pro'var o quanto 
é defeituoso o pro cesso por .que se qur2r fazer vencedor nesta Assembrléa 
o J}l'O'jecto a :que wlluldo. 

Ant es de s·e ,desferir esse gülpe B antes: mesmo de deixar a tribuna per-
·m >tta V . Ex., .SQ'. lFl'leiS'idente, rque eu t raga ao conhec1mE:nto· de meus nobres eol-
legas um editor~ial, hoje puhli'cado no Jornal do B1·asil, que ct'oca.liza ide ma-
neirra bri1hante a intolerancia da maioria ela Camara, que ain:da quer sacrl-
fi:car os uJtimos vestígios de li!be~ca!idade com que po'de~'iam:os contar para 
expor nossas icléas e defenc1er a Nação. Meditem os nobres coUegas sobre os 
conceitos wqui eXipenc1~dos e reso·Lvam, depois, de accôrdo rcom sua ~conSJcienda, 

o run1o a tom-ar nesta hora de tão graves aP·P.re,hensões . 

, O artigo de fundo a que a:lludd ·é o segulme: 

A Gamara e a 1·evisão 

"Não ha n1uito asslgnalavamos e com·mentavamos, desta tolhtt, 
os ·excessos ·con1 que se procura va. levar adeante a refo'l·ma ::!Onstitucio-
nal e .f~·isanws especia:Jmrente dous aspectos de maior gravidade, corr..o 
ü que dizia .respeito á reunião em casa do leader da revisão P o ·con-
cernente á l'etirada de quarenta e duas das 76 emendas apresen~ada.s. 
Voltwmos .hoje a assigiJJalwr novas attitudes, inspiradas em urn rpen. 
samento de rbriumpho que nos faz }emlhrar as doutrinas germ anka1r, 
de que a victorJi..'L recliime todos os desacertos re 'Vtolendas' usaô'as na 
sua obtenção. 
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Ainda ha poucos dias, para 'COns·eguil!: tazer votar s2m debate '.rn 
pedido ele :r·etirada de emendas, invocou- se o preceitur:tdo para. os 
requerim;e<ntos vc:r... ... ·baes., c1uanclo na especie se tratava de un1. l't:\ '.J.Ue-

rimento. numerosamente assignado. E no clistr.ihuir as responsa.!.Jili-
da1c1es da situação, houve que1n visse um erro de tactica, urna vez 
que se .podee: ia ter apresentaclü na o•ce:asião um .sirnples. requerimento 
ver-foal, solicl'tan'clo a retirada cl·e qua renta e duas ernenclas. 

Não é •proclucente a razão. Um -re·querimento ver·tHi implicwna 
o prununciam:ento d~ um ;;6 Deputado e no cas•o, ha·venclo um proje~.to 

de revisão assignado por mais: de cem Deputados•, n ã o ~g,·ia pn~sivel 

derogal-o com a ·ma-nifestação ele uma unica p,cssoa, ainda ·que fosse 
a do leatler. O d'ls'p>Ositi'vo •co.ntiltuicio-nal que -reclama .uma qual·ta pa·rte 
de tuna das ·can1wras legislativas, •para in1cio de un1 lX~o;.;ess o de 
revisão, não podia deixar ele ,reflectir - se n essa0 entras phases éla 
elahoc1:ação ela refor~11a. Q .que é ,ou6o·so é ver a c:am.am., depois• ele 
considerar -es:pecia1is.silno t so}en1nisshno -o p·rocess o je revisão, rL.l'dar 
repentinmnente e equiparai-o, quanto á <'etirada tle E>menclas•, aos 
-projectos communs, apresentados 'Por um unico De·putado. •) <",Ue ê 
curioso é vel-a ago.ra a pensar n as responsabilidades., quando o ccnka-
.senso da atJtitude derivada clk:t propria sem. razão de se app.Jicar á re-
forma dispositivo creruclo 1Ja.ra projectos e situações de out>'a natureza 
e alcance . 

Infelizment·e, o 1proje•cto não chegou ao f ina.) ~le .sua via. r:;ntr.:1 .. ~. }'a-
!rec0 n1esrno que ü ·Galvarl.io ainda estrá longe, u.ind.a que nã.o f alte 
ele modo nenhum o animo c-rucificado,·. As proviclen·:;ia,_; tomada s e a 
surprehendente reürDJda de ·emeYIIl1us, ·com que ;o.e revo·g·a.va, em nma 
n1:esn1a sessão legislativa, a decisão fl ::t. opPortu:n:d.li..le ele taes aHcra-
çõer;, não ·bastam tpara :garanti•· a -conclusão -ela elruboração do pro-
jecto. E conforme se previa, novos engenhos se arearam pq,ra alca.nçar 
seme1hante r-esulta·C'.o. A' espe.ra de -op.partunlic1ac1-e se acha l<·ma in-
ct·J~a.ção iiJéli~-a a rofOirrna d-o Rerg"ünento esipere.ial •e1atbOtrado para a r2rvisão. 
Não sa;ben1o.s de todas as suas n1re.éUd1Ets, nms ,esta1nos .segura:n1.ente in-
formados ele que visam tornar summarissima a ·elalbQit'açã o do pro -
jlec(to . Não se he,s'itou até -mesm.o q·ua nto á alte-raçi1o- de p.r~ce:itos com 
que se .rE'igu}a a v·otação da r-Bforma e es.pG~·am a.pplicar o novo re•gilnen, 
ainda a ser approvado, na votação que se riniciou. Teremos a~sim, 

emencla;s votadas com um r •egime·nto •e emendas v-otadas ·COJn nutra 
regim·ento, si ainda urrn tea·ceir-o, u•rr.. quarto, um quinto, um decimo 
não se to.rnar neoe51srurio ao objecti>vo ifinal. O animo revision~sta é 
geral e 'quaruc'llo -se lervanta co•nt·ra a Constituição, acredita qute 
o regimento das casas legis-lativas v<lJl.e menos do que o estatuto de 
sociedades· prut"ti-cullaTN!. 

Não sabemos como se r>odená exp~icar a alteração elo Regimento 
na r>rupria phase da votação -ela ·reforma. A praxe se apresenta com 
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•um meditismo fu1gu~.:linte, baseada tão •s6mente no direito da fo.rça 
·e na vontade soberana das n1-aiorias. ;Fensa•vmnos .que o r.ogim.ento 
·especial, •comparado .com o do <Senado, era severíssimo e pouco li•beral, 
1nas nào ·e<:1]c.lbl1arja.ln·OI3 •ClllA eUo vic·ss-1e a :::•orff.rer, no de•correr do debate, 
as alterações que a nec~ssidad·e ·de vencer impuzesse aos revistonistas . 
.RegLmento de autoridade ·e de força, .estavamos longe ele calcular que 
elle ainrla viria a ser t1n1 Rc.s::in1entv furta -.côr•es. 

Varios desruc-ertos € vio1encias se ass.igna!aran1 no corrH· da ela-
'boração revisionista e os apontam•os a seu tempo. A to&os excede o 
que .se planeja ·e que por- si s6 l~}asta •para retirar á reforma toda au. 
toTidaJde de lei. iPor mais que nos seduza o triumpho, ·convem semp-re 
inda~a1· se vai€ um preço t ão alto e que expõe DS responsaveis pela 
I!efo1il11(t ifts '(:,;:·itica.s, certaln•ente espantadas, das geraçõc:s ].forvlndouras." 

E' esse, :Sr. Presidente, o ·editoria:I .puiblicaclo em um o•rgão •crue ~·abe 

V. Ex. qual a d6se ele 1Crit€1I'io .e tle ,1J·ruclencia lque eostuma usrur quando 
emitte a sua opinião a respeito dos magnos assumptos da ·vida politi>ca brasi-
leirra . $sse jornal, se ainda hoj·e não está sob a -:1irecção immediata daquelle 
illustre per.:-rramro.ucano que tanto honro.u ·esta rOasa, o Sr. Ann~bal Freire, 
obclece por assi·m 1dizer á -o.rientaçã.o rpor ·eHe imprimida quando .s•eu director, 
e mantida por esse el';pkito de elite <que é o •Sl'. Barbosa Lima ISolbrinho . Foi, 
para que, ·sahre ·essais .ponderaçõ·es em to-rno •da medida que se pretende pôr em 
pratica no S'entido de ce1·ceat..' ain'da mais o .direito d>t mino~ia, 1neditem os 
membros do Parlamento, que tomei o avvitre de ·Jêr á C'amara esse ·e<ditorial, 
que, penso eu, é <de .um alcance extraoedinario e encerrra incontestavelm·ente 
conceitos que merecem a;pplaursos. :'Mas, antes de sentar- m.e, 1permitta V . Ex., 
que, mais uma vez •salientando o contraste entre o processo de revisão consti-
tucional no IGhile e o da refo<:ma •Constituciona•I no Brasil, lam,ente o ,Brasil 
ít'·etroagk em mieio ela civilização americana, ·emquanto a sua irmã do iPaci-
fico dncontestave1mente . avançou na trilha do libe.rali-srno univ·ersal. (Muito 
bem! M1tito bem! O or·ador é cuntpTiment:aào.) 

O Sr. Augusto de Lima (*) : - S•r. Presidente, grande vantagem trouxe 
para a situ·?.ç5.o em q·ue se encantra o debate da .1'·2Jorma .constitudonal o re-
cente .discurfio pro.ferido 11elo meu illustre amigo e eminente representante 

('é) Rio 'Grande do .Sul, .cujo nome de-clino com muita sympathia, Sr. Baptis-
ta Luzardo, porque veio pôr em rei <Ovo o quanto .foi .feliz a ini-c'ativa do Sr. 
Presidente da R ep.ubLca apontando á Nação a necess'dade de modificar 
cprtos pontos d2. nossa Constituiç[ro . 

.S. Ex., l embrando o exemplo de Arturo Alessamdri, do IChile, que avocou 
a si a inr.un1bencia de reto·car pnrltos ela ~constituição chi1ena para os quaes , 
chamou a attençã.o -elo !Parlamento, Senado e Camara, demonstrou, em boa hora 
que .o PrPsidente da RepubliC'a do Brasil se tinl1a ·collocado em igual pü~içiio , 

(*) p, oferido na hora do expedienre. 
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ronvidando pa;ra tomar ,parte no seu ·cons•eu ho de estudiosos os collaboradores 
mais efficazes, afin< de que levassem a ef:f•eito essa reforma os r.epresentan·· 
tes poliUc.os mais graduados das •cl!uas Casas do P a rlamento brasileir-o. 

Fica, assim, desJ)eita a prevençã o que •havia ·contra a reforma. da Cons:i-
tuição censurada a pretexto de ter sWo a i•niciativa ·do Poder Executivo. 

O .que se vê é que pr'evaJ.ece -o maior liberalismo no actual debate s·o·bre 
a ref orma constitucional patenteando-se a utilidade das •duas phases que a 
nossa ·Carta estwbeleoce pa.l'a a elaboração ela mesma reforma. 

Por esse mecanismo, sabiamente enquadrado , as emendas suggeridas 
ficam durante ·ce·rto tempo ao criterio da Imprensa e ao estudo do 
povo, expressão politica, entidade que se manifesta pelos s•eus -orgã:os repr.e-
sentwtivos, pelos seus expoentes intellectuaes, podendo discernir qucces os 
pontos discuti.do:s da reforma que merecem a stla adhesão . 

.O Stt BocAYUVA CuNHA: - I-Io·uve discussão pela impPemm, !1<esmo a.nteil 
da apresentaç,ão elo projeocto de reforma. 

O :SR. A.UGUSTO DE •LIMA: - .E.ssa critica e estudo póde-se produzir perfei-
tan1ante clurant,e os debates parlarnentares, que, fóra de duvida tên1 si.d'J 
amplos; o estado de sitio não os attinge, pois que elle só serve para comta· 
ter as vel!eidacles ·de subv·ersão da ordem publica e não a •discussào das quçs-
tões ele doutrima. (Mwito àe-rn .) 

Si .o povo quer acompanhai-as, se Bstá na altura de acomp'1nl1al-a s., <;1 

têm cultura n e•cessaria pa.ra apo.ntar os ele-f-eitos e vícios, sug15'erinclo melho-
rias a serem introduzidas para 'completo exito da reforma - d ispõe ~1fw fll\ 

dos mezes :que a inda faltam para terminar as sessões legisla tivas como, 
dos quatro n1ezes de interregno parlan1entar, durante o qual a r·eformL fic.ct., 
por assim dizer, na mais 'evidente publicidade. (JJ.f1.dto be-m; apoiados.) 

O ,sa. HoRACIO l\1AGALHAEs: - ·Haj" vista a varto referente h- questáo re-
ligiosa, sobre a qual as corporaç·ões r elig-iosas, todo o elentBnt-o clerical têrr, 
se ma.nifesL-cdo. 

0 SR- .l\_ucus•.ro DE LIMA' - r() illust.re repn~sent3 ,~te do .]J.stado do Rio, •3n1 
!boa •l1ora, rec·c.r.da urn particular, ClUe f b~rr.. a prov:::.. eloquente da libe!~dacle 

de pronunciam•ento. 
H& ltn1a emen:c1·a ·que, ali'ás, não f.oí aceita no conselho dos preonin::1.ntcs 

da refonna - . a relativa ás co.nfissõe·s r0ligiosas, nã.o par~a se n1odHicar ::t 

cloutri:J.a vigente da c ·o.nstituiçào, c1e liiJerdade de cultos, anas para ac-oentun1· 
um facto incontestavel, qual o de que a quasi tota!idacl.e elos brasileiros pro-
f essa a religião catholica. 

T2J ·ememda., rSr. Presidente, suscitou vivo -c'Lebate em todo o paiz, debatt> 
esse qll e se vai :fazendo ele maneira livre, .fra.nca. (a.poiaclos), pró e contra a 
proposiçãG do nobre represe.nta·nte elo Paraná, ·sr. Plinio• 'Marques. 

A.ntes ele. finnlizar as n1inhas =COl!Siderações,, :SI·. Pr·esidelnte, eun1pre-me 
assignala.r ·CIU:e a illus·tre m·inoria. tem bi·.ilhantemente disctc ti.clo , a questii.o, 
como ainda ha pouco a ca•bou rcle o ·fazer o illustre Deputado do Rio Grande 
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do Sul, Sr . Bapti~ta Luzm·do, o que comprova a toda a eviden c.ia o m<e u 
asser to , d e que a c1is é'.ussão se pód•e f-a zer se1n retri·cções ne n1. p eias , v~;tanüo 
cada. ·llm de n ós ~om plen a consdencia. 011lit o be.m,; mu.it o bem . ) ("' *) 

SESS},Q DE 23 DE S E 'l'E :i'.iBRO 

EXPEDIEN TE 

T eleg-ra n1 n1as: 

L a pa - Rio, Z2 c1 e S0ten1·b r o - P resi.den t e Can1ara D eputa.dos: 
Associações catholica s paroc:hia :Cora çã o de J esu s com seus· 800 associa-

·dos apcjan1 en1.cn.das Plinio Ivi arques PB!d:ind o não seja n1. retira das p r ojcc to 
ref orn1.a ·constituiçào . - ,pad:ce Fra..1t ca, v igari-o . - li~ ' •Con1n1issão E s peeial de 
R efo1·ma •Oc.nstittJCional . 

R io A,:venida , 22 - A' Mesa Cama r a Deputa dos - Ordem Terceir a Nos.-m 
Senh ora Carn1o .da I 12.pa applau de •en10ndas P línio "11arques e con fiada e spí-
rito j ustiça p8triotisn1o s enhor es D eputados ·esper a n ã n se}ran1 ella s r etira -
das 11len a rio votação r eforma Constituição, fazendo ardentes v otos a ppr ova -
~ão d as n1 esn~as. - D r . Ling,wa to P a1.Lli no: -Prior .AZOe;-to . E'11L?nan~ .. ·0 ~ 

Ilclefonso el-e Oliveh·a, 1 o s e cretario. - A .' Conunissão E spec.ial de Refol'n-~ a 

Con stitucional . 
:TUo, largo J\d:ach~do, 22 de S 2ten1b).~o - 1Ga1na ra ,D eputa dos - C·Orl'fl~aria 

(~·uarL1 :t ele IIonra ,con1 seus n1il e d uz··s-n tos a ssociados -ap oia nl en1encl as Pllnio 
~farcpH-: s c l)e de111 não se ja n1 re t ira da s proj ec to r eforn1a C-onstituisão . -
Ign ncZa Jiont e iro Castro, ·presidon t112 . - Jtfa.r i n a 11lontes F erreiro,, th!.:SOU l'e i r a .. 
- J1i(Vtia B Tasili,na Alencar Limut-.• S'ecr e t ária. - A' :Gon1n1issão E sp2cia l :Oo 
Refon 11a ·Constitucional . 

·G·u ::trapuava., 21 de Se t einbr o - C an1a r a dos .Deputa dos - (Cüntl1Tli8.Ç ~o 

do 252) - P e la 1o.ia 111-açoni·C'a capitular p hilantropia g u a r a pua v a na e ~Jene -

111.er ita C yro V ell oso, F r ancisco 1de Samta 'J\([a ria , Veni·eap Francisco P le tz JtJ ·-

n~cr , Rob'e !~ to 1CUDha, \ Ta ldm.11ir o ~C ::tn12.rg·.c}, rSola no ICeinert, Gen er os o Bastos, 
A ntonio Villaça, Benjamin Villaça Cunha Bittencourt, red'actor Pharol, Cm·o-
Ena \lirrnond de Qu eiroz,. An1elia A 1naral , .A .. urora Pinheiro, Ana lya ~!Iai·qu·:: s 

L1.~iza c1e :'\_'breu, E'l'vii~a I(einert, _i\.nna 1de 1Sov.za , ·segL:_ inclo·- Se n1.ais 400 a;.:_.; .:::i-
gnatul~as cl·e pessoas d e c1e:=:rba.qu e na s ocie da de g u a r a p:u avana. - .A' Conl-
1nissã o E special de Reforr .. 1a Con stitucion al. 

Consola ç; à o, .S . P a uJ. o, 22 c~e Set en1bro - Presidente Gan1ar a Dep u tado.;;; 
-- _'\.postolwcl o Oi~ação~ parc·êh üL C·:.,nsolal~ã.o , ,s . Pau lo e on1 suas D6 z :~ladorrlS 

('f'* ) P. .... sessão é s uspensa porqu e não \h otPI'·Ie nu ri1ero para v otação . 

.. 
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e 1.•300 associados vem pedir V. 'S. •alJprovação ·emendas Plinio Marcpvos. __; 
A' Gommissão ·Especial de Reforma :constitucional . 

Cachoeira, 22 ode !Setembro - Presidente :Camara Deputados - Nome 
Apostolado 'Coraçào desta paroohia peço approvação emellldas Deputado 
LP!inio Marques. - Joaqui1n Bu.eno . MOreiTa. - A' Commissão Especial de 
Reiorma Constitucional. 

AvenLda, Rio, 22, de Setembro - Presidente :Oamara dos Deputados --
Associa.ção Senhoras Caridade S . . João \Baptista da Lagôa, applaude calor·:J~ 

samente emendas Plinio Marques; pecle não seja.m retiradas a.s mesmas pro-
je•c to Reforma Constituiçãio. - :secretÉ•ri:a, ~~1etria TOTTCS G?â?naTães. - A' 
Gommissão Especial de Reforma Constitucional. 

Porto Alegre, '22 de Setembro - ·Presidente !Ca.mara Deputados - R.!c. 

Applaudindo emendas Plini.o l\far,ques relativas Igreja, ensino religioso, 
solicitamos rupoio Camara.- P. ()leto Benreginu, vigaol'io de rS. João. - Be?·-
naTd.ino Bernar:li. -José P~tla Netto. -João Pintanari. -Orlando B1·aan. 
- Peleg1·ino S'oSter. - ViOtorino LwmeiTa. - Paschoal Rapone. - Fio1·elle 
~"onon. - Francisco Zanota. - Antonio T1·acolo. ·- F ·ioravante Fron.<a. 
-Ivo BUiorgio. -Antonio L1tZ. - Rozendo Pe1·ei?·a. - Antonio Oliva. -
JO sé Bello'YI~ .. -· J eronY,11W Tessttelri. - ,Carlos s;.;,c1a. - htlio GO?'OSini. --
Daniel Consaoti. - Angelo Base[tÇtio . - OsoTio Carvalho. - Carlos Marntzh'L 
- Paulo Rosenstengel. - Ju.lio Pelsch. - A' Commissão Especial de Refor-
ma ~cmstitudonal. 

Exmo. Presi·dente :Camara dos Deputados - Rio: 
De A. Chaves, 22 - Paro.chia O:o Pra·ta, 500 familias catholicas applan-

dimos emendas Plinio Marques relativas igreja ensino religioso. 'Solicitam·Js 
apoio Camara. Saudações 1·es.p.eito.sas. - Dr. Enael. Filho. - intendente. -
Cle1n'ente Torosconi, collector estadoal. - llla1·iano 'ele Siquei1·a Rocha. - A1·-
tlvu.r L. B. de Almeida. - FeTnando Luzatto. - Ancl·r éa CaTbone. - Ratewf,~ 

Ohentbini. - Vicente Pentzzo, -Padre José Setnson, vigario . - Ma1·io G, \ 
Ferreira. - A' Commissãio .Especi-al de Re-forma Constitucional. 

Exmo. Presidente Camara !d'os Dep·utados - Rio: . 

De P. Alegre, .2'2' - Irmandade Oo\n<ferencia ·s. Vicente; Apostolado S~
cção de Senhoras S. Anna, Congregação 'Ma riana e todas as famílias ca-
tho'licas parochia .Co.nceição de ·Por-to tAI•egre, applaudinclo .emendas Pli.nh 
Marques relativas igrej·a cat11olica ensino religi-oso, solidta apoJo Camarrt. 
- Élpidio do A1na1·al, prior irmandade. - Djal11w Fontou,ra, presidente Con .. 
oferenda. - AntOnimha P. ela Costa FerTfl'ira, pr-esidente Apostol·ado. - liiar -
fisa FeTreira, presidente secção .Sant'!Anna. - Isa bel Hem·iqttes, Pl'efeita Co;1, 
gregaçiio. - C.nnego Antonio Rei.s, vigario. - A' Commissão Especial ct·3 • c;. 

f orma C'onstitudona l. 
Exmo. PresWente Camara. dos Deputados - Rio: 
P. Alegre, 22 - Appla udindo . emendas Plinio Marques, relativas i?:reja,, 
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ensino religioso, solicitamos apo.io Camara novecentas ifamilias catholicas 
ifreguezia Dous Irmãos. - A' Commissão Especial de Ref-orma Constitucional. 

Exmo. Presidente Camara dos Deputados - Rio: 
Marianna, 2:2 - •Set.ecen tas moças da ci!diade de iMaria·nna pedem V . :E;x. 

passa:gens emendas, nov-e e dBz. Saudaç'Ões respeitosas·. - A CommissãiJ: 
.Augusta Bra-ga, - Maria Jo•sé ele Moura . Em.ilia JJ1arta elOs Santos. _, 

A' .Uomn1issão. de R.eforma Constitucional . 
•Exm'O. Pa·esi.dente Camara dos· Depu tados. - Rio : 
iParahy.ba, 21 - Directoria ·So·ciedJa•dB Irmão BeJ1eLicente Operarias Tr•:>.-

balhadores, composta 300 socios eff0ctivos, indusive 280· •cathoiloacs, .pede 
V. Ex. cHgnar-se apresentar :Congresso 30'1 adhesões Bmenda Deputado P li nio 
Marques ·projecto r eforma Constituição Federal , eon orétiza ·desejo maioria 
brasileir·os, engrandecimento estabili-da:de real interesse BxtremeciCLa Patria, 
respeito, acatamento :pocle.res constituídos·. Respeitosas sau dações . - Miguel 
Mm·inho, presidente. - Jwvenal .Pereira, ,vice-presi.dente. - S·everino .Por-
phi1·io, 1" se·cretar.io . - Va-lentim i&antos, 2° secretario. - Rosem.iro BezerrJ, 
'theso:ureiro. - .Peclro Lopes, vice . - Minervino Feitosa, or ador . - Joaq1ti.m 
1Jfarq1tes, vice, - 111axvrrvino Oliveira, procurad.or. - A ' Commissão Especial 
de Reform·a Constitucional. 

Exmo. Presidente Cama.ra dos Deputados - Rio : 

Marianna, 22 - Em nome ele 800 n1oç;os que rGprGsentam •a catholi<ca -:;i -

dade de Marianna, 1Yêl'ÇO da religlião ·c1o povo mineiro, vem a commissão .'J.'JDi-
xo assignaJcl•a pedir a passagem das emendas no~·e e dez da reforma da Gon-
stituição. - W"{Llclemar Mo1wa Sa-ntos . - João ATaujo OU.vei1·a. - Marinho· 
Gom.es. - A' C'ommissão E 'special de R eforma Constitucional . 

Exmo. Pres,idente ICamara :dos Deputamos. - :Rio: 
Guarapuava, lU - IContinua·çãJo do •2·62 - Pela LoJa •Maç•onica Crq;itular 

P.hilantropica Guarapuavana, o 1Jenemerito Cyro Vlelloso, Francisco <'!'3 Santa 
:Maria, Venicap .Fralnois•co Plotz ,J u nio\·, Roberto Cunha. Valdomiro Cn.man,:o , 
Solano Keturot, Generoso Bastos, Antonio Villaça, 'Benjamin ViJiaça, Cunha 
Bitl:Bncourt, r edactor .Plwrol; Carolina Virmonc1 de Queiroz, Amelia Amaral, 
Aurm·a P]nhe·iro, Analy.a, Marques, Luiza de Abreu, Elvira Keinert, Anna àE 

·Souzat seguinc1·o-se mais 100 assigna;turas ,dJe pessoas ele desta,que na socie·-
dade guarapuavana. - :A' .Cmnmissão Especial 1dJe Reforn1a IConstituc'iornal. 

Exmo. :Presiden t·e 1Gama ra dos Deputac1os - lRio. 

Maracanã;, Rio, 2•3 - Nome 40 associaÇ!ões cathoJiicas Engenho Velho, 
cong-rGgando ·60 . 000 associados ,envio V . Ex. protestos incondicionaBS 
ad'hesã;o emendas ·D2puta·clo Plinio Marques e appl-ausos .Deputa,dos que as 
su"Js·creveram. Attenciosas saudações. - ICone.go }:faoclowell, vigario r'o En-
genho Velho. - A' CommissfLo Espe•cial de Reforma Oonstitucional. 

L. Ma.cha,do, Rio, 23 - Ordem Tercrüra Carmó Lapa, ramo feminino, 
166 irmãs, veem solicitar VV . E ·Ex . não sejam retiradas ·projecto reforma 
constitucional emendas Plínio Marques. - Baroneza Lo1'eto, priora. - 1'1'Ia -

• 
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r·ia 111acieúa, mestra . - Noviças Luiza P1·oença. - L1·ene Leitcio Cunha. 
l?ranc-isca Peixoto. - Coln-selh oiras Luiza Legey . - JJ1a1'ianna Pitanga Al-
1neida ... secretarias ~ - Laura .F'ernancZes .. thesoureira . - A ' Con1n1.issão \Es -
pecial de Reforma Constitucional . 

Exmo. Presidente Camara dos .Dep tuados - R lo: 
Ourinhos, 22 - D uarte :Medeiros, eleitor independente, vem presença 

iliustre Camara protestar energicamente emehdas p:inio Marques reforma 
rconstituciona.J, visto transformados lei por conseiencia milhões brasileiros 
catho1icos e incentivam lutas religiosas pacJ:f;ica familia •brasileira. iS'auda-
ções. - João Duarte ll:fccleiros . - A' Comnüssão JDspecial de R eforma Con-
stitucional. 

Exmo. Presidente Camara dos De,P.utados - Rio: 

Pinclamonha-ngR-ba, 23 - Associação Filhas de Maria Pimlamonhangaba 
calorosamente applaude junto V. Ex. ·patrioCcas salvadoras emendas nove 
e cl•ez reforma Con stituição. - A' Oomnüssão Especial de Reforma Constl-
tuciona.J . 

Pindamonhangaba, 23 ele Setembro - - Associaç-ão Apostolado oração 
Pindamonhangaba calorosamente applaucl-e junto V. Ex. .patrioticas salva-
doras en1endas no'{; e dez reforrna IConstituiçã.o . -· A' Con1n1issão ES:pecial d{! 
Reforma Constituc:onal . 

Pindamonhangaba, 23 de Setembro - A•ssociação Coração ele Maria Pin--
damonha:ngaba calorosamcJnte avplaude junte, V. Jilx . patrioticas salvadoras 
e1nendas nove dez reforn1a Con~tituição . -- A' Co1n1nissfto E.spacial de Refor-
ma Constitucional. 

·Pindamonhangaba, 23 de Setembro -- As~ociaçã.o Rosario calorosamen t~ 
applaude junto V. E·x. patrio~:.cas ;salvacloras emendas novç dez reform.>~. 

Constituição . A' Commissão Especial de Reforma Constitucional . 

Friburgo, 21 de Seten1bro - Protestamos contra, ensino re1igioso pre-
tendem introdziur reforma Constituição actual sepa;-a.dD Igreja JI:stado. --
Jo1·ge L eojJoldo BeTbert, juiz c1e paz em exercício. - Jocio -::J·uCL'l·do HelcleTi.co, 
supçrint EYndente da C.ong-regação Presbyteriana. - .P.1.' Comm·:;ss ão dB Refor ... 
1na Constitucional. 

Pindan1onhangaba, 23 {1e Seten1bro -- Associação IS'acran1. ento Pinda·-
11.1onhang aba c1,p~p~ auc1e ·calorosRn1e.ntE: :V7

• Ex . patrioticas salvadorA. s emendas 
nove B dez refo !.~ }.na Constitu~ção. - .P ... ' :Cm-r"!n1lssão Especial ele J~eforn1-:t 

Constituc:onal. 

B-ello I-Iorizonte, 23 de S ?ten1brü - Confederação Catho~ica J3ello I~Iori

zonte repr0senta.'11 c.l.o ·dezo.:to symdl cz.. t~ s ·corn 1ne:1.is de tres n1il soci·os pede 
approva.ç;iio emendas Plínio M2crques. Sa uchç;ões- FTa1wisco Bo1',qes J1fa.rt-ins, 
Presidente. - 'A' :Commissiio Especial de Reforma Constitucion al . 

Rl'o, 2•3 de Setembro - Congre.gaçã o das Samtas Aulas Pia União elas 
Filhaç; de M a ria da pat·ochia de Mac1m-eira -com 200 a c;sociados a pplaudem 
emendas P i·inlo Marques p edem IS'r s. DBputados approvação para as mesmas 
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emendas no plenario. - Padre Carlos Manso. - A' Commissão Especial di! 
Reforma Oonstitucio·nal. 

Rio, 23 de IS.etembro - O Apostolado da Oração Soda!ido São José ··Damas 
Caridade da parochia Madureira em 500 associados applaudem ·emendas Plinio 
Marques e pedem .Srs . Deputados approvação para as mesmas no p·lenario. 

Padre Ca1·los Manso. - A' Commissão Especial de R eforma Constituc;onal. 
Rio, 23 de Setembro - •Liga Catholica J-esus Maria José Conferencia · de 

São Vicente !Paula de Maclureira ·COm 4.00 nomes applauclem pedem Srs. Depu-
tados approvação emendas Plínio Marques . - Padre Carlos llianso. - ~4.' 

Commissão Especial de Reforma Constituciona l. 
Rer;resentaçG~;.s : 

Da Conferencia de N. S. ela Salette da Sociedade de São Vicente de 
Paula, sobre .questão ~eligiosa. - A' Commissão Especial de Reforma C'on~ 

stitucional. 
Da C onferencia de N . •S. da Conceição da Ajuüa, sobre •Cl u2st ã o r e ligiosa. 

A' •Commissão Especial de Reforma IConstitucional. 
iDa Liga .J esus, l'll'a ria e .José •da 'Matriz de N. 1S. da Salette, sobre que-s~ 

tão l' elilgiosa . ·- .A .. ' .con1n1.issü.o Especial d3· Re'forn1a Constltucional. 
Do Apostolado da Üit' aç:ã.o da l\'fatriz d·e N. S. da •Salette, s.oblre que·stão 

religiosa . - A' Commissão ·Especial de RefOl'-lna !Constitucional . 
• Dos administradores, irmão!'l gradurud.os e supplent2s d'a ·3" Irma n d>cde 

do iSIS . •Sacramento, :Santo Antonio dos ·Pobres e N. tS . dos P,~a.zeres , SClbre 
questão religio·sa, - A ' Commissão Especial de Re.forma .Co;1stitucionaJ. . 

Da Confraria cl" N . S . de Salett e, sobre questão religiosa. - A ' C'ommis-
são Esopecial ele Refoorma Constitucional . 

Da Liga GathoJi.ca Jesus, Macia e .Jos·é ·da !Matriz de N. S . d a .Luz, sobre 
questão relilgiosa. - A' Commissão Especial de R eforma Constitucional. 

Do C'onsel'ho Particular de Oeste da Soci-edade de S. Vic.ente de Paula, 
sobre questão reli.giosa. - - A ' Commissão Esp ecial de !Reform a Constitucional. 

Do•s V<icenti1nos da Pruroclhia ,d'e 'Santo Antonio de:ota Ca pita•l, sc·br.e ques-
tão re:l"igiosa. - A.' Cüml11~SSfto EJSITJe r~ ial de R-?.'for.rnla IC'onsi•i!tucjo.nal. 

Dos catholicos da ·Parochia .c1e Olioveira, sobre questã o religiosa. - A' Com -
missico E special de Heforma Constitucional. 

Das tConü.:v.~~encias Vi~.oenti"nas da cidad-e ,de C:ruz;~ü·o, S.ão .J>aulo , so11Jre 
questftro re1iJgiosa . - li.' 1Co1ninissào Especial de R~forh1a Const itu cional. 

Da Pia 1J nià1o d.a's F'Hhos de }\laria clU. P a rnchia !Cle Cru z:)íro, .São 'Paulo, 
s.obre 1qu estão .reHgiosa . - J\..' Cornrnissft-o ·E f:lpecia.I ele Rofo.nna C~onstitu cio21 al. 

Da iDirectoria do Apo•stola·c1o da Oração, sobre questão r ebgiosél . - A ' Com-
missã o .Especial de lReforJTiü Constitucional . 

D ·a Ir..."n1an.da:dc :do tS:S. 1Sa,c11~an1~ento c1a paroohia de .N. IS . da 1Conceiçã.o, 
de !Crwzoi.ro, sobre 1questão r21igiosa. - _'-\..' Con1n1.i.ssão Especial de R elorrn1a 
ConstituDional. 

'Dos .catilrolico.s •da parochia ela Dôa" Viagem, Bcllo Hm'i Zoll'te, sob:l' e 'ques-
tão t'eJi.giosa . - A' ICommissão E s pecial de Re.fo·rma Constitucional. 
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Do Oonsel!ho, .Central Diocesano de Niethel·oy, sobre questão religiosa -
A' Gommissão Especial de Reforma IC'onstitucional. 

PROPOSTA DF. EME;NDAS A CONSTITUIÇAO FEDERAL 

Continuaçfl.o da votaçiio da ,proposta de .,m enclas e elas en1endas á Constl~ 
tuiçã'O (e-menda n. '9, da pro~posta, .e s~gnintes, nào retkadas) 11 n discus~sa.o; 

O Sr. Presidente: - As emendas n s . 7 e 8 da proposta foram retirada.; 
V.::m s·u~)me,tte,r ·a voto:s, u)el1o prü!cesso n on1'inal, a seg-uiilnte e1n e nda da 

proposta. 

N. 9 

Substitua-se a ultima a linea ·do par:J.grapho u nico du artigo lo e1a .ConscJ-
.tuição pelo Eeg·udnte: 

"nomea.r os ·8111lY.'·egae1os de sua ,se.cretaria. fixados vor lei o nun1ero e o.~ 

vencim entos respectivos ." 

O Sr. Artlnu: Caetano (JJara encaminhctr a votação ) faz diversas const-
dE>raçõ.o·s sobr1e a attitude dos opopo•sic.ioni·stas e •dos •Siot1ua.cfionistas do Rio 
Grande do Sul, Bm face do P·t·ojecto ele reforma constitu cional. 

O Sr. Ad.olpho Bergamini (pam encc~rninha1· a votação): - Sr. Pr·esi-
dehte, a em~nda sujeita á votação, é a de ·n. Q, em virtude de tE·;:'em sido 
retiradas as dua,s anteriores. (Examinando v.m papel .) Cond'Bre, Sr. PNo"Went c: . 
T e.nho aqui a ordem (mostn·anclo) do Sr . !Presidente drt Repu:blica, ji[L por 
vezes lida cb tri•buna, a .qua.l consLgna reRlm.ente e"ta determinaç3o. 

Drus emendas doe us , 1, 2, 3, 6 qu8 "ticarn", pula para ,g. Estú ""''rtu. 
Cumpr a a 'eamaJra, penosamente, as ordens 'ele quem a.s púcle déti•: . (Pau.sa). 
As ·emendas anrteriores, •corn e.ff~ 'ito, as de ns. 7 ·(} 8, e1·am, notadamente 

a prime~ra, t n c.onv.enientes . A1quella, a de n. 7, rn2nds.va 'C!Ue: 
"Indrep•e.ndenJte cl'e eonvocação, a 3 üe J'.1.aio •reunir-s,e-ha an!'ual-

mente o rConlg-resso, na .C.apital .Federal, ·OU, em caso ·de imp.assi·bilidade 
a'bsoluta, verif,]cada pelas Mesas de arnlbas as .Camaras, no lugar qu e< 
e lias conjunc.tamente desig-narem; e func.cionwrá q uatr-o mezes elo 
dia da a 'bertura, 1p odendo ;ser ·Convocado extraordinariam':>nte e :vro . 
. rogadas ou a!diadas as suas sessões." 

Demonstrei na disc.ussão do pro1jecto de proposta dn. re.forrc.a, que om\'0 
estava !Capital F ·ederal, d~veTiam ·estar tod!os os oo·gãos ·d-os poc18.res pUJblicos, 
o L&g-islatnvo, wnrclusive. Uma v·ez, pm,ém, que ·ás M:esas de an1Jbas rus Ca.rrta-
ras 'fiasse per.md'tti'do, 1por accõt'd'D mutuo, mudar a sédc do funccionamento 
do Con.g~·es.so, ·Podeeia occm·rer qUI~, estando este en1 con.flicto com o Exe-
euUvo, se c.on1,b inassem, a•s ·duas M esas - e aventei até a hy;)othese, d-ellas 
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por essa época não refl:~ctirem. r~:mis a confiança da maioria -- s2 concei·tas-
sern no senticlo de lfu:nccionar em outro ponto do territo,·io nacional, com o evi-
dente e oste-nsLvo i.ntuito de perturbar a ad1nin 1s•r at;ão publico •do paiz, c1e crear 
embaraços e tro•peços ao P r esidente da Republica. 

Não era [pcudente, portanto, que se votas~,; essa ern·enda. Em boa h ora, 
não pelos jfiUJnda·rnentos .tpor :m~m .cx!J;.e ndiclc\s: 1nas 1JocT!q.u~ 1nanrla quer'" 

póde, veio a or<clem •elo OaUete, assim •Concelbicla: " •F icam as .emendas taes e 
taes " - foi retirada. 

Em -v.i!rtucle ·disso, ella não existe . 
A emen (la n. 8 era positi'vamente uma f.rioleka, m anclava que .se inscre-

vesse na Constituição o que já é elo ·nosso •Cost ume, ·praxe ou us o parlatrt.:ntar, 
pacifico e 1Jranquillo: a reunião conjuncta_ elas Casas do C ongresso para a;lxir 
o e·nce•rrar a 1sessão leg1s•lwtiv·a, a'[Jillra.r a eleição do iPre3!i:c1ente ·e V:1ce -iP['esi -
dente ·ela Republica e dar-lhes posse, 

v;mn emenda .9. Esta altera o 8.r t . .S, para,gt,' ap.llo uni co, ú<c .Constituiçií.o. 
O ultimo incisü desse ,clepositivo, attniiJJ.ue •COn11pe tcncia a .cacl·a 11ma. das Cama-
r as para nornear os en-.p·r·e>gaclO·S de s u a sec;reta!:'ia . 

O Poder Judiciwrio tem, ex-vi ·cto arti•go ·58, a facul1clade t a mcbem ele or,gani-
zar. a secreta'ria c1os tri'bunaes ifecleraes (lendo) "Os trilbunaes fed'eraes elegerão 
de seu .seio os seus "P·r'!.::·sidenttes e organizetrcio as •resp-e.clti\Vas se1crotarrias". 

Essa attri:buição, assignalacla na Constituição. decorre do p <'ir1Clpio da 
inclep·endenaia de po,c1eres ... 

o 1SR. ALBERICO DE Mon,\!Es - l\fuito bem. E · u caso ela rubsor.pção pdo 
Poder Executivo. 

O SR. AooLP.HO DTilRGAMINI - ... ']Jrhwip.io •oon-su,bsta.ncia.do no art. 15 ela 
Carta de 24 'de F'ltweceiro. ,p :retencle-se modificai-a. 

Tolere, V. Ex., 1Sr. Presidente, que, antes ele abo.rdar propria Jnente esse 
aspecto da q u estão, diga, cl!e passagEm<, da :1nterpretagão que se clwva a esse 
dL.slposittvo. Entend!i.a-:s,e •CJil10 .a Oa:n1ar·:::1.. e a.o Senado era Hcito non1et.:'Lr os en1.-
pregaclos ele suas •s ecretarias. 

Mas surgiam os arts. 34, n. 2Ej e 16 ela 1ei funda mental: "Compete 
prlvativam~nte a o Congresso Naci'onal. . . crear· e sU1J·primir empregos .pu-· 
b; i c os federaEs, fixar-l•hes as attri•buições .e estip.ular·-~ hes os VE;ncimentos." 
"O Poder· L egislativo é exerdclo .pelo Co ngr sso, com a D\tnoção do Pres-idente 
de~ Rep1tiJUca". 

Como harmünizar isso com a inclepenclencia elos poderes, maxime exis-
tindo o Judiciario com competencia ·para organizar a sua secretruria? 

Assentou-se que a cada um elos r amo·s do Legisl a tivo era licito, como 
ela sua economia interna, .crear os cargos e ·prove~-os. Igualmente ao Ju-
cliciario. Não se deu ao verbo "·nomear" do art. 18 a accepção restricta 
que se lhe poderia empre-star. 

Sobrevem a tentativa revision ista . Veja m os como vai f icar o Judiciarlo 
e não percamos ele vista um só momento o art. 15 - a inclepencleÍlCia dos 
poderes-. 
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Os elabora.Jores da proposta accrescentaram ao art. 58 a fixação d() 
numero e vencimentos dos funccionarios dos tribunaes federaes por lei 
ordlnaria, mas conservaram a es,ses tribunaes a faculdad<Ol ou attribuição 
de organizar suas secretarias. 

Não foram os ·constituintes J'evlsionistas felizes, a n1eu ver, porque, 
mantendo o verbo "organizar" .. . 

O SR. LrNDOLPHo PEssoA: - E' cousa differente c1e crear lugares. 
O SR. AooLPHO Billt1GAMINI : - ••. esta:beleceram certa antinomia. "01'-

ganizar" significa constit uir em . OI'ganlsmo, formar para funcclonar, tor-
nar apto para a vida, m as se o JuC.iciario fica á n1ercê dos outros poderes 
que lhe forneçam os ecementos impresclndiveis á orga nização, o direito de 
organiza1· tornar-se-ha platonic0 e a independencia dos poderes r edundadá 
em u;ma ficção decorativa. 

Defendendo a prerogativa do Judlciario, como a de Legislativo. 
Reconheço que tem havido abusos. El les terão impressionado aos au-

tores da emenda, mas o meio de ·corr igil-os ·nã0 e·stá na reforma da Consti-
tuição infringindo -se o pri.ncipio da independencia dos poderes e sim na se-
vera e escrup ulosa observancia de moralidade administrativa, resistindo ao s 
pecUdos e embai·gando ambições e pretenções . 

O Si;. PRESIDENTE: - Advirto ao orador qu8 está tenninado o seu tempo. 
O SR . ADOLPHO BERGAMINI: - Nessa conformidade voto contra a emenda. 

muito embora verifique que o escop0 do legislador era cohibir abusos . (Mui-
to l!e·rn,· muito be1n .) 

O Sr. Hem·iq ue Dodsworth (zJa1·a encaminha1· a votação) - Sr. Pre-
sidente, a emenda n. 9 propõe !1. ~eguinte substituição na ultima alinea do 
parc<grapho uni co do art. 18 da Constituição: "Nomear os empregados de 
sua secretaria, fixados por ls! o numero e os vencimentos respectivos", ao 
invez de, como se encontra no texto &a Constituição: "Paragrapho unico . 
A cada uma das Camaras compete: verificar e r e-conhecer os pode1·es de 
seu~ membros; eleger a sua Mesa ; organizar o seu Regimento Interno; re-
gular o serviço de sua policia interna; nomear os em.pregados de sua se-
cretar·ia" . 

Verifi-ca-se, assim, que pel0 processo actual, cada Camara tem a fa-
culdade de livremente nomear os empregados de Slla secretaria, f ixanc1o-li'hes 
os respectivos V € ncimentos. 

A modifi caçfio proposta importa em exigir o concurso das duas Casas 
do Congresso para creação dos .empregos ·nas suas secretarias e fixação do 
numero ele empregados e respectivos vencimentos. 

Acredito ser ele todo interesse reviver os debates que se tr?.varam sobre 
essa ·Competencb c1o Congresso e que }Jrovavelmente inspi<ram a n ecessidade 
da emenda em discussão. 

Refiro-me, Se. Presidente, á .resocução autorizando abertura de cr€dito 
para pagamento a funccionari 0 ela Secretaria da Camara, resolução vetada 

• 
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pelo então ·Presidente da Rep.ubHca, Sr. Epitacio Pessoa, e que motivou, 
quer n-os meios par:amentares, que1· na imprensa, quer nos circulo.s 
jurídicos, acGIJ1orada polemica. 

O brilho dado aos debates não resolveu, porém,. definitivamente a con-
tenda, continuando ·cada qual a defender as m·esmas convicções com que 
havia entrado n a discussão do facto. 

0 SR. FRA:NCISCO PEIXOTO: - Como sempre acontece. 

0 S!; . HK'IRIQUE DODSWOHTH: - S upponho ,q·ue O motivo inspirador da 
emenda n. 9 é o citado vét 0 e a controversia por elle originada. Mas a 
emenda se me afigura incompleta na ·sua r edacção, pois tal como está. con-
cebida, não me parece abolir a diversidade de crite1'ios existente em re:ação 
aos ftlnccio·narios elas Sccr·etarias da Can1ara e do .Sena.C:o . 

Emquanto na Camara os funccionarios de suas secretarias estão su-
jeitos á lei geral de licenças e aposentadorias, no Senado ha regimen es-
pecial para os seus funccionarios, que podem ser, a qualquer tempo, licen-
ciados e aposenta;dos pela deli.beração de cisiva e eXJo1usiva ·do Senado. 

O SR. AZEl\'JiJDo LIMA: ·- Da lVIesa ou d0 Senado? 
O 1S'R. H ENRIQUE DonswoRTH - Dependentemente de votação por parte 

do !Senado. 
A differença d,e criterio, no Senado na Camara, é muito grande, e a 

emenda, que vem corrigir interpretações vaci!lantes, deveria abranger o as-
p ecto de ·que me occupo. 

Apezar, Sr. Pres:dente, de ser f orçado a proceder á leitura do parecel' 
da Com.missão de Policia acceitando o "véto" do Presidente da Republica e 
das razões então expostas pelo Sr. E.pitacio Pessôa, contrariando, embora, 
m eus proposit.os de fatiga r quanto menos a attenção da Camara. 

O SR . Lurz ·GUARANÁ - rJ:'HLo apoiado ; V. Ex~ não fatiga nunca. (ri1Joia~ 

dos.) 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH ... - julgo indispensavel á intelligencia da 
emenda acompanhar a m ,inha .critica dos invocados nesses documentos. 

E' o seguinte o parecer da, ~Co1nn1issão de Policia: 
·" .Autoriza o .credi to espectial de 3:848$ para ,pagamento ao chefe de se-

cção da ,s;ecretaria da Camara, José Angelo Mareio da <Silva (com parecer 
da Commissfw de 'Policia, favoravel ás razõ,es da não sancção)." (·PJ'ojecto 
n. 363-A, de 1[11 9 ) 

O Sr . Presi ccente da Republica, em 8 de Dezembro de 1919, vétou a 
resolu0fLo do Congresso Nacional, iniciada na Can1ara dos Deputados, abrindo 
o credito de 3:848$, para satisfazer os vencf.mentos do chefe de secção d'l. Se-
cretaria da n1esn1a :Ca1nara, José ·J\ngelo r,1_.arcio ela Silva, dispensado do 
serviço, por deliberação de 12 de outubro do mesmo anno, com todas as van-
tagens, ·inclusive a gratificação addicional ele 30 °1°. 

Argumenta ndo conh·a o acto da Camara, do qual decorreu a necessi-
dade do credito, a:llega o Chefe da Nação ser elle .exorbitante de suas attrd-
.buições constitu cionaes, além de contrario aos interesses nacionaes. 
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E' claro que nãb nega, nem poderá negar o Sr . Pre·s!dente da Republica 
á Camara dos De,putados o direito ele nomear livremente os empregados de 
s ua Secretaria, em face elo que está <'!Xp-resso n a Constituição Federa-l, ar -
tigo 18. 

Sustenta, porém, ISi. Ex., .que, uma vez nomeados, taes ·funccionar-~os 

entram para o regimen g Eral estabelecido para todos os funccionarios fe -
cleraes, salvo as excepções declaradas em lei. 

Assim, e deante .do regimen por nós acloptado, o empregado publico fe-
deral só póde ser afastado do exercicio à.o seu cargo, eonse1·vanüo remunera-
ção, em dous ·casos: o ela a posenta doria e o d a licença . 

O caso de 'licença era, ao tem.po elo " v é to", regulado pela lei federal 
.n 2. 756 , ele 10 de \Janeiro de 1913, .em cujo ·artigo .inl:c.ial se dizia: aB licen-
ças dos funccionarios publicas civis ou m ilita res, e m hypothese alguma da-
r ã o direito á ,percepção elas gra tificações do exercicio. 

O caso da aposentadoria ·deveria ajustar-•se ao que estava c1J:sposto no 
clecrto n. 11.447, de 20 de Janeiro ele 1915, ·em vista elo ·qual os funcc.:oonarios. 
u1na vez a~posentados, só1nente póden1 conservar venchn~ntos integraes, si 
contarem m a is ele 3·5 annos de exer·ciCio, e mesmo assim, sem direito ás gra-
tificações adclidonaes•, s a lvo aque1les em cujo goso já se achavam em data 
anterior á legislaçã o cita ela . 

O regimen legal para o licenciamento cl·os funccionarios publicas, como 
o da a,posentadoria elos m esmos, abrange os empregados da Secretaria ela 
Camara, pois !n enhuma lei expressa lhes dá situação especial (€ ru;nda argu-
mentação do Sr. Presidente da Republica), e assim, foi manifestamente dl 
gal a resolução ela Camara que dispensou o .ch efe Cla secçãü ele sua Secreta-
ria, José Angelo l\l[arcio ela Silva,. do exercício do s.e u cargo, conservando-:he 
os vencimentos, sem o preenchimento de qualquer das formabc1a-c1es exigidas . 
pelas leis respectivas para a apo·sentacloria ou par a a licença, as duas unica s 
formas con'heciclas .pe7a legislação brasileira para que o funcc'onario c1·2ixe o 
exercicio de suas 'i'uncções, s&m prejuizo ela remuneração respectiva. 

O "v é to" do S1·. PresMerrüe ela R epublica provocou pür oc.casião de •ser 
divulgado largo debate na imprensa desta Cap:tal e .mesmo no seio da 
Camara dos .Deputados, c1;ivic1inc1o as opinõões em duas correntes: a dos que 
sustentavam a .sua legit.imWa cle B o seu ajustamento ás ,prescripções ela Con-
stituição Federal, e a dos ·que julgavam que ao Chefe do .. Estado não ca.bia 
a faculdade ele interferir na viela ·jnt;ima ck um dos ramos elo Poder ,Legisla-
tivo, exam:nanclo rreclitns po1· e lle rr~putados necessarios á ·execução de r eso-
luçào .sua, attinente á ;;ua economia interna, ao funccionamento d e sua Se-
o ·etaria. 

Não cabe aqui reabrir o dP.bate que então se travou n1ais no t erreno elos 
_principias e que muitas vezes desprezon o caso concreto qne, est·e sim, devera 
ter siclto esmiuçaüo preferentemente pnra qne se pudesse aqu:latar da razáo 
de ser do "véto". 

O caso concreto era e é o seguinte: o Congresso Nacional votou uma 
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resolução abrindo determinado c1·eclito para .pagamento a um funccioillai"Ío 
da Secretaria da Camara dos Deputados, .dispensado do •serviço, e remetteu 
semelhante resolução ao Poder IEtxecutivo para os eff.eitos da sancção. 

Logo, foli o pro,prio Congresso Na:cional quem reconheceu que o seu 
acto não era por si mesmo perfeito e acabado, reputando necessario o pro-
nunciamento do Poder Executivo que, se tinha o direito de sanccional-o, não 
podia deixar de t•er implicitamente a faculdade d:e vétal-o. 

>Restaria e~mminar si o acto da Camara, de que resu'ltou a necessidade 
da abertura do credito .para pagamento ao funccionario .José Angelo, restaria 
examinar, reJJ·etimos, si a resolução da Camara dispensando·, nas ·condições 
em que o fez aquelle funccionario elo seu cargo, conservando embora todas 
as suas vantagens 1Jecuniar!as, obedeceu ás prescrições d() lei, ajustou-se ao 
regin1 en legal . 

. A esse respeito a argumentaçi'í.o do Sr. Presi.dente d8. Re>]:mblica, acinu 
r esumida mente exposta, é irrespondivel. 

A Camara obede-ceu apenas a u ma praxe anti.ga e abusiva, ,per.sistiu em 
uma ·pratica que nenhuma disposição de lei autoriza ou permJ:tte. 

A faculdade que Jhe assiste constitucionalmente de organizar o seu 
Regimento Interno e de nomear os empregados de sua Secretaria não p6de 
ter t ão grande elasticidade ao ponto de poder a Camara arbHrariamente, 
sem que lei expressa o declare, JJOr m éro acto de administração, >i nventar mo-
dalidades ele Ji.cenciamento ou aposentadoria, como essa cUspensa de am·viço 
inteiramente desconhecida IJO regimen de administração que seguimos. 

E tão certa mostmu-se a propria Camara de que a doutrina •sustentada 
no "véto" do Sr . .Pres·k1ente da Republica era e é a verdadeira que, logo a 
seguir, ao elaborar o s eu a1ovo r egulamento, fez incluir entre as suas dis,posi-
ções expressas a ele que as licenças e aposentadorias de seus funccionarios 
deveriam conformar-se com os termos da legislação vigente (art. 18'1, para-
;;-ntJJhO 1" e art. 187). 

~ssim, e resumindo, si por um lado, o Congresso ·Nacional r econheceu ao 
.Poder Executivo o direiito ele examinar as razões justifica tivas do credito vo-
tado, tanto assim que o remetteu ao ·Presidente d a R epubldca para a sancção 
e para o "véto", e si, por outro lado, o acto de .que decorreu a necessidade do 
mesmo cred ito foi um acto praticaclo sem assento em ·qualquer disposiçã o de 
lei, .claro ·está que andou acertadamente o Chefe da Nação , negando-lhe a 
sua acquiescencia e d·evolv·endo-o á Camara, em que teve origem, para me-
lhor exame. 

Esse novo exame não poderá deixar d e resultar para a Camara a con-
vicção de que merece a sua approvação, pelos seus justos fundamentos o 
"véto" opposto pelo ;Sr. Pres·Idente da Repub1ica á resolução legislativa que 
abre o cred.ito especial de 3:848$ para satisfazer os vencimentos·, inclusive a 
gratificação addicional de ·30 °/ 0

, no pertodo de 18 de Outubro a 31 de Dezem-
bro de 1919, do chefé da secção de sua Secretaria, Jüsé Angelo Mareio da 
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IS:ilva, dispBnsado do serviço, com todas as vantagens, JJOr deliberação sua . 
E' este, pelo menos, o parBcer da Commissão de Policia . 

.Sala das Commissões, .S de Dezembro ·de 1921. - Arnolfo Azevedo, Pre-
sidentB . - José .A.ngusto, 1° secretarjo. - Costa Rego, zo Secretario. 

O. Sn. JoÃo ·SAN'ros: - Na lei que se vae ·!fazer, dar-se-'ha ao ExBcut~vo 
o ·éiireito de demittir? Não estamdo expresso, não póde. 

0 SR. LINDOLPHO PESSÔA: - Quem nomeia demitte. 
O !SR. I-illNRIQUE DoDS'IVOHTH (diTiginào-se ao Sr. João Santos): - V. Ex. 

acha, Bntão, quB .a emenda é incompleta na sua redacção? 
O Sn. ALBERICo DE MORAES: - ISi a lei detenninar outra forma, d e de-· 

missão, JlOrque sendo uma lei, tBm a sancção do PresidentB da Republica, e 
s·em clareza do texto, é ·dtreito do Presidem te demittir. 

O SR. I-IENR(QUE .DoDSWORTH: - A ·emenda proposta visa -estabeleoor o 
concurso das duas Cama ras do Congresso para fixação do .numero dB em-
pregados nas secretarias e respectivos vencimentos. 

O SR. LINDOLPHO PmssôA: -E depende de sancção do Executivo. 
0 SR . HENRIQUE DoDSWORTI-I: - Evidentemente. 
IQ .SR. ALBERICO DE MoRAEJs: - E' a intromissão ·do poder estranho na 

orgs.nização ·das secrBtarias das Casas do Congresso. 
10 <SR . •JoÃo !SANTos: - IE' natural quB haja um padrão .commum. O q ue 

não acho natural é que o Poder que nomeia não· possa demittir. 
O .SR. :HENIUQUE lDooswonTH: · - Ha po'!lco accentuei que ·não ha padrão 

commum nem siquer para o regimen a que -estão submettidos os funcciona-
rios da Secretaria da Camara e do Senado; ao passo que na Cmnara, enten-
de-se que üS -funct'Jona rios são suj·eitos ás leis communs .para a aposenta-
doria, no .Senado, esta depende Bxclusivamente de votaçfto da:quBlla Casa. 

O .SR. JoÃo 'SANTos: - E' que o Regimento do IS'enado não está subor-
dinado á lei. Penso que a s condições Dara aposentação ou para licença devem 
ser geracs para todos os fun ccionarios. Agora, a competencia para nomear 
e dem;ittir, deve ser das Mesa s das respectivas Casas. 

O SR. 1-IENRIQUEJ DoDSWORTH: - Posso concluir assim, quB V. Ex. é 
·contrario á emenda., .porque a julga deficiBnte nos seus propositos? 

O SR. ,JoÃo S~N'ros: - Voto por ella, mas de :facto a ·cons-ide1·o deficiente. 
<O IS:n.. 1-IEJNIUQUI!J DoDSWüRTH: - Vejamos agora, .Sr. Presidente, as ra-

zões do "véto" opposto a essa resolução ela Camara JJBlo então Presidente, 
.Sr. EpHacio P.essôa: 

·"Por de!Lberaçiio de 18 de Outubro -ultimo, a Carnara dos Deputados dJs-
pensou elo serviço, com todos os vencimentos, inclusive a gratificação addi-
cional de 30 °1°, um che;fe de secção de sua Secretaria. <O •projectü ora sub-
mettido ao PodBr Executivo abrB .credito para pagamento a esse fUJI1cciona- . 
rio no J}8Iiodo de 19 de Outubro a 31 dB Dezembro. dBste anno. 

Tenho como certo .que o acto da Camara é BxorMtante dJe suas attribui-
ções constitueionaes e contra'rio ao.s interBs&es da Nação. 
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E' verdade que, pelo art. 1•8 da Constituição, "a cada uma das Camaras 
compete nomear os em;r>regados da sua Secretaria". 

Mas, uma vez nomeados, esses empregados entram no reg.imen geral 
estabeleddo para todos os funccionarios da .Nação, a menos ·que "leis" espe-
.ciaes os submettam a normas differentes. 'Essas leis especiaes não . existem. 
A lei é um acto ap•provado pelas duas Casa do Congressoe sa.nccl;onado pelo 
Presi·dente da Re,publica. Não póde como tal ser considerado o Regimento da 
Camara, que é acto exclusivo ·desta. 

Em nosso actual regimen administrativo, só é licito afastar-se o empre-
gado publico do cargo, com vencimentos, em dous casos: por licença ou por 
aposentadoria. 

:No ·caso de Jice:nça, elle nunca· tem dire~to aos vencimentos integ.raes. 
E' o que pres.creve a Iei n. 2.756, de 10 de Janeiro de 191·3·, que "regula a 
concessão de licença aos funccionarios publicas da União" e assim dispõe no 
art. 1 •: "As licenças aos funccionarios ·publicas, civis ou ·=Hitares, em hypo-
these algunva dw·ão di1·eito á percepção das , gratificações do exercício." 

ComPrehenderá· este dispositivo os empregados das Secretarias do Con-
gresso Nacional? 

•Sem duvida alguma, pois, logo o art. 2• da lei, Indicando as autoridades 
a quem compete licenciar os funccionarios publico.s de que trata. o artigo 1•, 
ii)Statue: " rSão competentes para •Conceder licença: e) as ·Mesas do ,senado e 
ja Camara dos Deputados aos seus respectivos empregados". 

Por .outro lado, o.s funccionarios .publicas só pódem aposentar-se de,pois 
de preenchidas as formalidades do decreto n. 11.447, de 20 de Janeiro de 
1915, expedido ·em virtud.e da autorização ·constante do art. 121, lettra g, da 
lei n. 2. 924, ele •5 d•e janeiro do mesmo anno, e só conservam na aposentado-
ria os vencimentos integraes quando contam mais de 35 annos de servi( 
(.c-itada lei n. 2.924, art. 1.21, lettra a), e ainda assim sem direito ás _gratifi-
cações add'icionaes, salvo a:q·uellas em cujo goso já se achavam em data an-
terior a essa lei (dt. art. 121, Iettra b, e paragrapho uniico) . 

·Serão applicaveis ·estes preceitos aos funocionarios elas duas Camaras? 
~ncontestavelmente, .pois a lei, .como é expre.sso no mencionado artigo 

J 21, lettra f , só exceptua dos seus dispositivos os rrn:litares, a Brigada Poli-
cial e o .Corpo de Bombeiros. 

,A-ssim, para que a Camara dos Deputados possa dispensar do exercido 
elo .cargo, com todos os vencimentos, incJ.usive as gratificações acldicionaes, 
um empregado de sua ISiecretaria, seja a titulo ele ·J!,cença ou ele a,posentado-
ria ou a qualquer outro titulo, é :indispensavel que uma "lei" es.pecial, de-
rogando as "leis" geraes acima citadas, lhe clê essa attribuição. Um acto 
exclÚsivamente seu não é .bastante, 1)orque nenhuma ·das Casas do Cong.resso 
tem , autoridade constitucional para, por si só, abrogar a.s ".]eis" . Esta f9.-
culdade pertence, propria e privativamente ao Poder ·Legislativo que, nos 
termo.s elo art. 16 da Constituição, é exercido pela Camara dos De,vutados e 
peló SBnaclo, com sancção do President€ d~ . REõpublica. 
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A attribuição que a Cm'ta ConsbitucL:onal confere a cada Cai'nara é sim-
plesmente a attrtbuição "executiva" de nomear os seus ·em•pr·egados e não a 
funcção "legislativa" de crear para esses empregados um regimen diverso 
da.quelle a que a lei geral .sujeita os demais d'uncc.ionarios federaes. 

A reconhecer tal direito a cada uma das Camaras isoladamente, não vejo 
porque recusal-o ao Supremo Tribunal Federal, que tem competen cia para 
organizar a sua secretaria e ·cujo ;presidente gnsa tambem da faculdade ·àe 
nomear e demittir os empregados desta. 

Erntretanto, rringuem reconhece esse C:L.reito ao Su~remo Tribunal. O 
anno passado, o .Senado negou-lhe o de fixar vencimentos aos seus en1:prega-
dos , p recisam<-nte por se tratar de acto de natureza legislatiiva, da alçada pri-
vativa do .CongTesso Nacional, ex-vi cio art. 34, num eras 1 e 25 da Consti-
tuh;fto. O prop.rio .Supremo 'J'ribuna] nunca se arrogou aquella prerogativa; 
;pelo contrario, os arts. 22•3 e 231 e 264, do seu R egimento .interno subordi-
n am expressamente a licença e a aposentadoria dos empregados ás leis ge-
raes que regula m a lice n ça e a aposenta,doria dos outros funccionar:os da 
União. 

Sei que o acto da Can1ara se funda e1n un1.a pratica antiga, adaptada 
aliás sob a influencia de doutrinas inspiradas por sys t emas politicos diversos 
do nosso; 1nas ao n1eu senso juridico e á -coherencia de unJ,a opin;ão n1a"is de 
umrt vez m a nifesta, re pugna acceitar esta J)ratica ·como ac.córde com as l>Jis 
e a Constituiç.ão. 

A dispensa do fun ccionario em quest ão viola, pois, no meu entender, 
leis não revoga.das e exorbita das .p.rerogativas consbtu cionaes da Camara 
elos D·eoutados. Ora, a res olução, garantindo a e~:;,se funecionario, assiln in-
c onstitucionalmente arredado do exer.cicio do cargo, todas as vantagens que 
só esse ·exercício assegura, incorre no mesmo vicio e prejudica além d i.sto os 
in ter esses da Nação. 

Com os fundamentos expostos, nego sancção ao projecto, e devo'lvo á 
Camara que o iniciou, nos termos do art. 37, paragt·apho 1•, da Constituição. 

Rio de Janeiro, 8 de Dezembro de 1919. - EvUacio P essôa. 

O .SR . PRESIDENTE: - Lembro ao oradm· estar concluído o tem'Po regi-
n1 ental d e encaminhamento ·d·as votações . 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Vou concluir, Sr. !Presidente. De ac-
côrdo con1 os unotivos expostos entendo que a ·emenda é incom.pleta. Si, na 
verdade, ·exige -o .conc.urso das !luas Casas do C'ongTesso para d'ixação do nu-
m .ero de ·empregados e se1.1s vencimentos nas respectivas secretarias, não eli-
mina a à:istincção exist·ente em r eferenda ás prerogativas dos func.ciori.ar1ios 
da Camara e do Senado, dlstincção inad:missivel. 

O ·SR. ALBERICO DE MoRAES: - A desig ualdade é, realmente, odiosa. 

O SR. PRESIDENTE: '-- Advirto ao nobre orador .que está findo o tempo 
durante o quai podia ·encàminhar a votaçã-o da emenda. 
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O Su , 1-lENRIQUEl DoDSWOIH'H: - Aocedendo ú. advertencia ele V Ex. 
dpu por· conc1ul;ido, Sr. Presidente, o meu commentario á emenda. U11uito 

uenv 1nuüo ben~.) 

O Sr. Azevedo Lima C) (para en canúnha1· a votaçüo) : - Sr . Presidente, 
quem attentar hem no contexto ela emenda n. 9, logo verifi.cará que e!la 
não integrará a Camara elos •Srs. Deputados na sua a;bsoluta soberania. 

A caíJrt a g ora mesmo o .honrado representante do Districto Federal, o 
nobre Deputado IS;r. Henrique Dod.swot·th, üe assignalar a desigualdade de 
tratamento que existe, :da parte do Se11ado e da ,parte da Ca mara, para com 
os fl,l" Ccio.nal'ios de su~ts Secreta rias. 

A _impressão que produz em nosso espírito a emenda transforma-se em 
verdadeiro desapoütamento, quando notam.os .que as resoluções da Camari:l,_ 
r elativamente aos funccionados de sua Secretaria, J1ão ficarão ultimadas se-
não quando o Presidente da Revublica participar dellas, danclo-J:q.es samcção. 

Até agora, todos os actos pertinentes á vida intima de qualquer das Cao•:,l s 

do <Çongvesso são difinitivos, são concludentes e soberanos. 
O SR. ALBElH]CO DEl l\lfo!l.AEJs : ,.--- IE' pr{!ncipio inhe.rente á soberania da pro-. 

pria C amara. 
O SR. AzEJvEDo LlMA: ~- Pela emenda, será ·precizo d'ora avante que. 

seja ouvida a o,pinião elo Chefe do Executivo que, assim como póde dar san" 
cção á medida, póde, igutJ.lmente, oppor-lhe véto. 

Não tem, pois, razão o digno representante do Districto Fedaral, quando, 
af.firma que a eme nda vem evitar o conflicto de attr{tbuiçõ~s que se estabe-
leceu, pela primeira vez, durante a presidencia do 1Sl·. ·Epitacio Pessôa, ao 
vétar certa resoluc;ão da Camara ern .cons-equencia da qual se mandava pagar 
d eterminada ·C~uantia a um funccionario Iicend:ado. A intervenção do Pre- · 
si-dente da He publica era, de 'J'acto, improcedente, inconstitucional ... 

O iSR . TA.VAHEJS !CAVALCANT'I: -- Não apo;ado. Explicarei o facto a V. Ex. 
O SR. AzJ1J\TElDo LIMA: ~ ... m.nro assim q:ue a Camara pelas suas Com· 

mia.~êíes e pelo seu voto directo, resolveu reje;tar a deliberação do Presidente 
da Republica. 

0 SR . TAVARES CAVALCANTI: - 1'\ião apoiado, O véto foi ap•prova do. V. Ex. 
estli Inteiramente enganado. 

O Sr-. AzElvEIDo LIMA: - O facto é que a v erba foi depois restabeleci da e 
o fnnccionario em questã o .continuou licenciado, prevalecendo, portanto, o 
aclo da Mesa. Ora, Sr . Presidente, é estranhavel, é lamentavel ·que a Camara 
queira ag-ora abrir mão -ele un1a prerogativa e1n torno da qual, a inda ha tres 
ou qH.ah·o annos, se estabelecia largo litígio, que levava a accenderem-se C» 
en thusiasmos dos que, como ardorosos palad·'nos, terç:avam suas lanças era 
pró! àa sot-erania elo Poder L egislativo. 

(*) Não f oi l 'E>Visto p e!o ora.!! o r, 

• 
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E' assim que fallecerá á Camara, daqui po1· deante; uma vez que 1nutil.<.t 
a .sua <propria autonomia e independencia, o d'reito de -crlticar os actos do 
Executivo que aberrem, de maneira muito flagrante, dos textos legislativO:.. · 

Ainda ha poucos dias, o :Sr. Presidente da Republica resolveu nomear mi· 
nistro do ISUI>remo Tribunal Militar o almirante Barros Barreto, contra ex-
presse disposiçào da lei n. 14.450, de 30 de Outubro de 1!120, a .qual deu nova 
organlzaçào ao mesmo tribunal. 

O SR. LUiz GUARANA': - Não sei si inft~ngiu a. lei, mas galardoo·u se;:-
viços extraordinariDS p11estados á Thepulb'li!ca. 

O SR. AzEVEIDo LI111A: -, O Governo, repito, infringiu ' propDsitadamente o 
dispoE'itivo da lei que acabo de citar, .para attender, ao mesmo temDo, ao al-
mJrantE Barros Barreto e ao almirante Penido, aquinhoados, respectivamente, 
eom l'~na cathedra de Ministro no Supremo Tribunal Militar e -com uma pro-
:riwç;ão ao posto sup·erior. 

O SR LUiz GUARANA': -Foi um acto de justiça: prestaram inestimaveis 
servlr,os á Republica. 

O SR. AzEVEIDo LIMA: - Mas como, pela lei, nào ,podia o Presidente pra-
ticai-o, paSSOQ\ a ser acto illegal, incontestavelmente illegaL 

O 1SR. Luiz GUARANA': -E' uma opposição syst2:natica a todos os homens 
e >1: todas as .cousas. O almirante Barros Barreto teve a sua nomeação a;pplau-
õida por toda a ·M!arinha. 

O ;SR.. Az.JWb'Do LI"-IA: - A disposição transitaria do alludido decreto 
n > l4.450 reza, no art. 3°, o seguinte: 

"Ficam e,m disponibilidade, sem .prejuizo das va•.1tagens que actualmente 
.pe:c·cebem, o actual sc.cretario do Tribunal, e os ministros mil'itares, os dous 
auditores da Capital Federa l e o do Rio Grande do ,Sul, que não forem apro~ 
~·eHac1os nos quadros affixados neste Codigo". 

Mais adeante, o art. 4° prescreve: 
· "Os ministros militares e a uditores postos .em düNJOnibNidade serão apro-

veitados nas prin'Íeiras vagas que de seus cargos o:::correrem". 
E' claríssima, granítica, crystalina a d!sposição da lei. 
Ora, havia justamente vivos e em disponibilidade dous rm'nistros milita-

re~ Q:UE' aguardavam a primeka vaga no ministerio. para serem nella provi-
dos , e são o Sr. a~mirante reformado Alexandrino Faria ele Alencar, aetJUal-
mente Ministro da Marinha, e o ha dous ou tres dias fallecido contra-alm1-
rante José Candido Guilhobel, tambem reformado. 

O SR. Luiz GUARANA': - Ahi tem V. Ex. a explicação: um se achaV<\ 
d;.>tnte. ás portas da morte, e o outro é Ministro da Marinha. 

O SR. AzElVEDo LIMA; ·- O Governo tinha de o·ptar entre um delle.s; o qu-a 
não podia era escolher um terceiro. 

O SR. LUiz GUARANA': -O l}l'omovido é um mi'litar que hom·a a Marinha . 
. peia sua culilura e pelos seus serviços. 

O .SR. AzElVEno LIMA: -, De accordo, mas isso não era motivo para que so 
;fizeFsc a promoção, fóra dos termos da lei. 
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0 18-R . LUIZ GUARANA': - 0 argumento de V. Ex. é fragi!imo. V. Ex , 
aca;ba de ·citar o nome do Sr. almirante Alexandrino de Alencar. Ninguem . 
acb:·ditará na Camara que o Sr. · Prestdente da HeputUica fosse escolher o 
almirante Barros Barreto para preterir o Ministro da Marinha. 

ü SR . AzEIVEIDO LIMA: - O .que digo é que o acto -do Executivo imvortuu 
numa illegalidade, uma contravenção, uma violação nova ·da lei, ffill summa, 

',pratica altamente reprovavel a que está muito avesado o •Sr. Arthur Ber, 
nardes. (Não apoiadoS.) 

O SR. LUIZ GUARANA': - Foi o reconhecimento de um va:lor real. E' um 
acto tão Justo que V. Ex. nem deveria ·combatel-o. 

O SR. AzEIVEIDo LIMA: ~ Ainda se torna mais a.i>el'rante o acto, quando se 
sa'be tratar-se de militar, cuja promoção ao almirantado se devia realizar de 
preferencia á do Sr. Penído. Gomo é evidente, estamos deante de acto w ·frin. · 
gente, .praticado a despeito dos termos rígidos da lei. 

O .SR. Luiz GUARANA': - O Sr. almirante Barros Barreto está acima de 
qualquer discussão, collocada neste terreno. 

0 SR. AzEVEDo LIMA: - Posso asseverar que discuto o assumpto de :1m 
ponto ãe vista inteiramente impessoal; não ·conheço o cavalleiro em .questão; 
pou<:o me importa o seu no.me . 

O SR. Luiz GUARANA': - E é por isso que faz eEi'as affirmações. 
O SR . AzEIVEIDo LIMA: ~ Faço-as, estribado na lei. 
O SR. Luiz GUARANA': -.,. V. Ex. quereria, .porventura, obrigar o Sr. 

Alexandrino ele Alencar a acceitar o cargo de ministro do :Supremo 
Tribunal Militar? 

0 SR. AzEIVEIDo LIMA: E o contra-almirante Guillobel? 
0 SR. LUIZ GUARANA': - Achava-se á morte. 

O SR . AzmvEDo LIMA: ~Sr. Presidente, factos éiesta ordem não me admi-
ram. mais; vão-se succedendo de tal .modo que já entraram na vida norma1 da 
administração publ1ca. 

Assim as leis ordinarias, ·como a propda Constituição, que fingimos estar 
de muito ·boa vontade reformando, não passam de letra morta. O ISr. Presi-
dente da Republica não liga a menor importancia .'l. soberania da lei. 

Aproveitei a opportunidade de me achar na tribuna, para levar ao CO•· 

nhecrmento da Camara e do paiz esse facto que serve de demonstrar, .. ao 
mesmo passo, que não ha de ser com adclitivos á rossa Constituição - e 
additivos, aHás, perigosos,por isso que, ao envez Je a mpliarem a soberania 
do Legislativo, vão ao ponto de lha ·castrarem - que consegl!iremos regenerar 
os costumes publicas e administrativos da nossa infeUcissima terra. (M1tito 
bem ; 11Htito bem) . 

O Sr. Augusto de Lima ("') (para encam·inha.r a v otação): - Sr. Presi-
dente, a emenda n. 9, que se dest ina a modi•ficar o art. 18 da Constituição, 

(*) . Não foi revisto ·pelo orador. 



na .suz. ulti!na "alinea": "nornear os en1pregados de sua :Secretaria" . te1n re-
lação intima com a emenda n. 48, concernente á modificação do art. 58 da 
Constituição, na parte em que dá ' aos Tribunaes a competencia para organi" 
zar as respectivas Se·cretarias e fazer a nomeação Je seus funccionarios. 

Já se ventilou nesta Casa a gTande questfw re~ativa ao provimento dos 
cargos da secretaria do Supremo Tribunal Federal, e o que se disse então é 
;perfeitannente applicavel na justificação da emenc1a com que se vae tirar ás 
secretarias dos Tribunaes e velleidade inconstitucional de crear empregos e ile 
a u gmentar as despe~:ts. 

.... 
A emenda n. 9, está perfe'tamente de ac·cordo com a . mtbureza do institu-

to adm·inistrativo a t tinente á creação de empregos, que r dizer, ás Camaras 
não assiste o direito de, creando novos mnpregos, o111erar os cofres pubiicos · 
senão em virtude de lei. E a prat:ca, infelizmente, têrn demonstrado que v 
procedLmento contrario quasi sempt·o sem attender á t'e.gula ric1ade do servic;o , 
vem sobrecarregar o erario, com dispendios inute!s. 

O SR. ALBEJRico DE MoRAEs: -O argumento de V . Ex . é de grande im-
;portancia, mas desapparece, deante da soberania que a Camara deve t e r para 
organizar livremente sua Secretaria. Por que nfto nos revoltarmos contra a 
cre&Ç;ão de en~pregos e provimento de cH.rgos desnecessar'os por parte do E xe-
cUtlYo? 

O SR. AUGUSTo DE Ln~A: ~ A n om eação, por parte do Poc1er J~xecmtivo 
de cidadãos para occuparem emr>regos .publicas é da natul"eza daquelle ]Jocler. 
é 11:':112 funcção essencial, especificamente adminish'ativa ... 

O :SR. ALBERICo DE MonAES: -A Camara têm tambem a sna pa rte a dm;- · 
nistrativa na organização da respectiva Secretaria. 

\:' SR. AUGUSTo DEJ LillfA: - .. ,e, apenas por uma desqualificaçfto, é que 
se conferem, por excepçfto, attribuições administrat!vas, quer ao Podet· Le-
gisl;,tivo, q1uer ao orgão do Poder Judiciario assim como tambem por desqua-
lif1<.<1Gão excepcional é .que havia até no Imperio do contencioso. 

Uma causa é crear e outra é organizar. A Ca·ma.ra ·pôde organizar a sua 
/Secretaria, mas a Can1ara nào pó de crear empregos, O Supre1no Tribunal' 
pódfJ organizar a sua Secretaria, nms nem o Sup1·emo, nem qualquer dos 'l'ri-
bunaes ·locaes, tem o direito de crear empregos. 

0 ISR, ALBERICo DE MoRAES: - Vire; á tribuna 'l V . ]~X. verá que tenho 
raz~c quando discordo dessa opinião. 

O 1SR. AUGUSTo DE LillfA: ~V. l~x. physlolog ista competente, deve sabt>l' 
que ·uma ·causa é creação e outra ê organizaçfl..o. Crear, é gerar U :ln s er que 
não E'Xistia, um objecto. OI'ganizar é dispôr em ordem os elementos já e x1:;·-
tentes. O que o Sup·remo põde é organizar os emp-regos já creados em virtude 
de J.oi, Agora, o que a Camara dos Deputados põde fazer é tambem orga nizar 
aquillo que ella, em virtude de lei, houver creado, de collaboraçfto oom o Se-
nado, e coa11 a sancção do Poder Executivo. 

O SR . AT.BERICo DE MoRAES: ~E' a intromissão do Presid.ente da R e publica 
na. n·ganiz-ação da Secretaria ela Camara, V. Ex. contraria .todo o moYimento 
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ll>lork o na monarchia e na republica e a opinião dos constitu cionalis ta s · que 
fizeram commentarios á Constituição J:a·asileira. 

O SR. AUGUSTo DEl LIMA: - :Sabe o meu col!eg-a q ue, na na tm r eza nada 
h a em descontinuidade . A independen cia dos poderes não sig nifica sepm:ac;ão 

de11es. 
Ü SR . ALBBHICO DE MoRAES: - Comprehendo. 

O SR. AUGUSTo DE LIMA: - São e~os que se p1·endem em u~na har mon.a, 
,;;ynerglca, tal corno no organismo -humano, no qual ha orgãos específicos de 
cada funcção, e que, entretanto, estã o em uma interdependencia com os or-
gãos centraes, nervosos, d~rectores. O Poder Legislativo estabelece nórmas, o 
Executivo as cumpre, o .J.udiciario <tttende aos casos occorr-entes suscitados 
pela Jpg islação, O Poder L egislativo, entretanto, tem t ambem funcc;ões ju-

diciarios através do ernveachement>· o Judicia rio, depois de rravrada a sua ul-
tima Fentença, a cata a autoridade dO Presidente da H,epubHca, manifestada per 
meio da -commutação, elo perdão , Ahi reside o segredo elo equilíbrio dos pode· 
l 'eS, e não são outros os verdadeiros J)rincipios do Direito administrativo, .. 

0 SR TAVARES CAVALCANTI : -Muito bem, 

O SR . AuausTo DE LIMA: - , .. não creado pela 11e·publica e sim desde os 
tempo.s elo Visconde elo Uruguay, e ultimarnente preconisaclo pel o gra nde pu-
blic!sta francez, que se occupou exhaustivamente da m a tel"ia, Ouriout. 

A cho que s e deve a proveitar essa opp ortunida t'! 0 afim c1 c firmar , de uma 
'\'f'Z para S·en1pre, de n1odo a não deixr:tr duvidas c n1arge-n1 para abusos , o 
principio fundamental de que só ao Poder Legis~ativo é d:u lo crear onus para 
o 'l'he.souro, só ao Poder Legislativo é clado ceea r empregos .,, 

0 SR. GALDINO F'ILHO: - Apoiado, 
O SR. AUGUSTo DE LIMA: - , , .autorizm· despezas, emfim , esta belecer s er-

vi<:os, -emboea a sua organização ·e execuçã o fiqumn enteeg ues á ees ponsabi-
!Vhcc e.ffectiva de outras corporaçõ-es , 

Jilr <c o que tinha a dizer. (Mnito bc·m>· 1n ·nito bern). 

' ! 
O ·Sr. Tavm·es Cavalcan ti (11a1·a encam 'i1tha1' a. v otaçtio): Folguei de 

ouvir, Sr. Presidente, a brilhan te justificação que ela emenda n. 9 acaba ele 
faz<?l' o nobre Deputado por Minas Geraes . 

Estou de pleno accOrclo com essa e·m enda ; e, ,;e venho á tribuna, logo 
após .S. Ex., é sim-plesmente porque, qtmnclo ha por1co fa"ava o nobr e Depu -
la c1,o pelo Dis t ricto Federal, cujo nome clecl'no com a devida v enia , Sr , Aze-
V<õâo Lima, eu pedi a p·alavra pa ra re c: t ' ficar uma s r efe r encia s ele S, Ex, a um 
facto occorriclo no Governo elo Sr. Epitacio Pessõa, 

Sr . Presidente como ia dizendo, acho que ess2. çmencla é uma das mais 
se.Iatares, e digo mais, valeria a ,p ena fazer a ref orma da Constih1ição unica-
mente para evitar certas duvidas a que tem dado loga,r a ap.piTicftçã.o elo texto 
vigentE';. 

O •Sn, LTNDoLPHo PmssôA: - Nflo ha v ia duvida alg uma . As in tcrpre ta-
<.~ ôe> s 6 que era1n tendencioSas . 
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0 SR. 'I'AVAHES CAVALCANTI: ~ Tendenciosas 0\l l~iio, o facto .é q_ue OS pl·e-
cedentes, que havia, quer da p;otrte das mesas da Camara e do Senado, quer da. 
parte do •Supremo Tribunal, eram contrarias á interpretação que todos ··nôn 
sust.en1'amos, .como a legitima e verdadeira do texto eonstituc!onal . 

O SR. GALDINo Do VALLE Fn,no: ~. E' n ecessa1·io que a Jeglslaçfto seja ie 
f61·ma a não p·ermittir controvers!as. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Sabe,mos que o Supremo Tribunal se arro-
gL'U até a facu1da-de de J:ixar vencimentos. Tem sido um ponto, esse, bastant~ 
discutido nesta e na outra Casa do Congresso. 

O SR. LINDOLPHo PJl.SSôA: - Quem não vê que, perante a Constituição, is,;o 
é lAin absurdio. 

O SR. 'rA.VAREs CAVALCANTI: ~ As mesas ·do Congresso julgaram-se no 
direito não só ·de nomear e demittir os seus funccionarios, como tambem dG 
organizar os quadros das suas secretarias, li·cenciar e dispensar do serviço, 
sem obervancia ao preceitos das leis vigentes sol.we licenças e aposenta-
croría.s. 

F. agora, Sr. Presidente, chego ao p.ontc que desejava ferir , que é o caso 
do v é to apposto pelo Sr. Ep<itacio Pessôa. 

Affi11mou o nobre Deputado pelo Districto Fecleral que 1S. Ex. vétara 
um:i resol•ução da Mesa. 

Ora, a Camara sabe que isso seria um absurdo, porque o Presidente d<t 
Rer,ub~iea não vé•a nenhuma resolução da M·esa, e .sim os projectos que 
trar.sitam pelas duas Casas do Congresso. 

O SR. LINDoLPHo PESSôA: - Nem essas resoluções vão ao conhecimento 
do Presidente da R"'pubEca. 

0 SR. 'rAVAHIJS CAVALCANTI - A Camara elos Deputados, no USO de UTn 
faculdade, que se vinha attribuinclo, dispensou c1o ponto um funccionario por 
tempo inclete,rminado, sem prejui7.o algum c os seus vencimentos. QG.·a, é .claro 
que tendo sido nomeado outro iunccionario para substituil- o, houve no or-
çamento dificiencia de •verba para o pagamJento do funccionario dispensado, 
:pot' isso que a verba consignada no o.rçamento devia s·er a,pplicada ao paga-
mento do seu substituto. 

Em consequencia disso o Congresso votou um credito especial para o pa-
gamento ao alludidó funccionario ·dispensado. A esse pmJecto que aJbria . cre-
dito es.pecrall, é que o então !Presidente da ;Repu\bli~a. ap.poz o seu 'V'éto, e o 
fez com razões ele muito peso com muito fundamento jurid:ko, tanto assim 
que o véto foi aryprovado por -esta Casa do Congresso. Ha, portanto, um 
segundo e'quivoco elo nobre Deputado•, que ass everou que o véto ha;via sido 
re,j eitado. 

E por que razão o 1S·r. Elpitacio Pessôa vetou a resolução legislativa? 
·Simplesmente ;porque, dih;:se elle: as M:esas do Congresso têm o direito de 
nomear e demitti.r os seus funccionarios mas, uma vez nomeados, não lhes 
podem conceder vantagens, ftLvores, licenças, aposentadorias, s·enão nos ter-
mos da lei .geral. 
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Ora, Sr. J:',r esi<'l!ente, a Qicença por tempo indeterminado ""-'a uma creação 
aberrante das leis {!e licença, que não permittiam a sua ,concessão a não ser 
com determinad<Js ;requisitos; e aberrante tambem das leis de aposentadoria, 
a qual não IT}ode .ser concedida senão após um certo numero d e annos de ser-
viço e quando o f·unccionario se invalidar no serviço da Nação. 

0 SR. ;LEioPOLDINO DE 0LIVEJIH.A- E V. Ex. acha que o Sr. Epitacio Pessôa 
andou muito bem vetando a resolução da Camaxa? 

O SR. TAVAREJS !CAVALCANTI - Mas se tudo isso foi brilhantemente discuti-
do não só ·na justificação do véto ·como tambem nesta .Camara?! 

O SR. LEoPoiDINo DEl OLIVEl!RiA.- Pois a mim me pa1•eceram muito proceden-
tes os avgumentos dos~-. Azevedo Lima, a respeito do caso. 

O SR. TAVARES CAVALCANl'I - Posso até lembrar que o caso foi debatido 
largamente aqui: o >Sr. Jmuquim Osorio, De•puta'do pelo Rio Grande do Sul, 
sustentou !brilhantemente o véto do ,s~r. Epitacio Pessôa, e o seu collega de 
bancada, Sr. Octwvio 1Rocha, ,;ombateu o referido véto. 

O SR. LEOPOI.mNO DEl OLIVEliRA - Então o funocionario não tinha direito 
a co usa alguma'? 

O 1SR. TAv~s <CAVALCANTI - Te ria direito á Jrcença · mas Po<.' um certo 
numero de mezes e com as deducções esta'belecidas no Regulam·ento da Secre-
t<~~ria. IMas, pela resolução, lli'lva-se-lhe a dispensa, por t€flllpo indeterminado 
e corri os rvencimentos lPO!r ~nteiro, ·e, ao mesrno ,passo, er2-a.va,m-se n{:Wos ven-
cimentos para o g.eu swbstirtuto. Ora tudo isso era uma de·l•agação da lei {!e 
licenças e da lei de aposentadoria. 

Assim a emenda que se discute evita duv idas desta ordem, não per mittindo 
que factos seme11h a ntes se .r.enovem, no curso Cla nossa vida administrativa. 

Era o {!Ue tin:ha a dizer. (Muito bem; Muito ben~.) 

O Sr. Wencesláo Escobar (para cnca?ninhar a votação) : - Vamos enca-
minlhar, Sr. J:>reskl,ente, a ·votação da ·em enda n. 9, que deve figurar actual-
mente como n. 5, em vi.rtude da retirada das eme ndas sob ns. 7 e 8, sem 
nenhum P•rejuizo d<J projeeto de r ed'orma 8onstit-uciona l, visto •Como são ·com-
ple tamente desnecessadas. 

Antes, porém, V. Ex., vae me permittir abordar assmúpto relativo ao 
imposto de renda, porque honte.m, pela p.ressão do tempo, não me ;foi IPOSSivel 
concluir as razões que esta va dando, para justificar minha opiniã o contraria 
â . taxação cumulativa, pelos Estados e pela União. 

Sou partidario de pertencer privativa mente o imposto d e renda á União, 
respeitados a;quelles de que já estfto no gozo os Estados. Acho que e'lse im-
posto d w e pertencer exclusivamente ao Thesou.-o Federal, porque vejo nelle 
consideravel fonte de r eceita, comü a;contece nos paizes europeus que o ada-
pta m , a :Ingl:aterra, França , Ita lia ·e out ros, onde p.-oduz quantias avultadas, 
com a ·quaJ os governos d esses paizes procuram restabelecer o equiJilbt'io de 
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seus respectivos ol'çamentos, c1esor:g;anizados en1 consequencia dos gastos ex-
traonlinarios da guerra mundia.J . 

. Mas, urna vez que se trata de tornar cumulativo o imposto de renda, por 
disposição <eonstituciona.J, enLre• nós, convinha que os •poderes competentes· es7 

tabeleoesse1n nor1nas, :~:cegras, para evitar conflictos, attrictos que, seguramen~· 

te se darão se a cobrança se tonoar ·cumulativa, pela Unifco e os 1Jlstados . 
.SUiggm·em-se ~a.rios alvit;.·cs para evitar r>ossi:veis, senãio inevitav·e:i:S. 

desaccôl'dos entre as autoriüades federaes e ·esta(!uaes no açto da •Cob~·ança 
do imposto de renda. 

Alvitra-s.e, po•· exemplo, os 'Estados não poderem ele·var esse ün.posto 
acin<a do 'CObraüo 11ela Uniào. LSito 'POPéln se.ria a;ttentar cont ra a autonomi!L 
dos Esta.dos; ~:JOrtanto, seria .praticar um acto inconstitucional. 

P~reçe que a suggesEi:q nTais consentanea •üOnl a razão, .se1ria ·da União 
arrecada,- esse imposto e dist.·ibuir pelos Estados as suas res.pectivas quotas. 
Po·r essa forn1.a , é :v1eros'i1~1i ~ ~ que seria.1n evitadas possiveis d.esintelligencias 
entre a União e os Estados. 

Devem-os aproveitar a ex.p,edencia dos paizes que teem Ol'ganização h:l,e,n-, 
tica á nossa , nos qua·es ver1fiC<U11-se esses attrictos que estou receiando se 
deem en< nosso paiz, ,quanc~o os .Estados e a União cob~·arem o imposto sobre 
a mesn1..a 1nateriJa. 

Gonzaiez Caidei·on, notaNel J}UJblicista a,rgentino, es,crevendo s.obre este i:rl1" 
posto, most<·a os inconvenientes - não sobre o de renda, porque a Argentina, 
não o tem - mas sobre outros impostos c.mnulativos, em consequencia Çlll, 
o0currencia das taxas soOJre a n1:es1na m'atetôa tributal'ia pelo Gove<·no Federal 
e as provincia.s. 

_<\iraujo Cast•·o, em sua excellente obra a tReifonna Constituciona.J, trans-
creve esse trecho, ·que vou ler á Collnara . 

LEil-o: 
"Os inconvenh:mtes de toda a oNien1 que resulta1n desta dupaa 

taxação são ·por demais evidentes para que ·seja necessa•·io pol-os em 
relevo. Dia a dia, o prablema assume n1~üor im.portancia e requeT 
so1ução adequada aos inte.resses nacionaes. Nove ·províncias - Buenos 
Aires, Mendoza, San \Juan, Tucunm.n, Corrientes, 'Santi&go dei Estero, 
<..:atamarca, :Salta e Jujuy - hão crea<1o sysrema:;, <h> renda interna 
analo,gos ao systema n a ci0!1al . Os gravames lo·x tes sobre a cerveja, 
que se e1abora na p.rimeira, s:obre o vinho na segunda e teDcei•ra, o 
assucm."' ·e .o alcool, na quarta, cigarros, e1n V2.lria.s della.s, etc ., con-
corrmn com os i·mpostos nacionaes de 1naneira indesej::!.ve:I sob qual-
quer ponto de vis,ta. Estes rgraves inconveni·entês 1eem. sido estuda.. 
dos com todo desenvolvimento e efficacia ern um instructivo re-
lr,torio que o actual chefe da repartição· nacional de impostos internos; 
Dr. José :J\1. ,Ahumada, ap·rc•s~ntava ao 'Poder Executivo em Novem-
bro de 1916. ·Segundo o tDr. A:hurmada, o imposto interno provinci<J;l 
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tem tantos inconve ni-entes de ordBln poli t ica , economica e finanoeira, 
·que se impõe p•-ocurar uma soiução .que ·Consuite os interes.see ge.raes 
do paiz. Esta ·~ olução 'não póde se~· outra sinã o uma equitatLva dis-
tri•buição de renda federal enwe a nação e as provincia.s, e m .pro-
porção á sua popUil·ação, .SUQJp.rimindo-s0 em absoluto, po·r UJma pro-
.hibiçã o legal expr.21s s.a , oS in~postos locaes da mes1na inc1oie." 
~ Elle até a c.onse1ha a suppressão •dos impostos lo.caes da nles-

;Tla indole ... 
"Tal so1uçã o se~: ia, ao 1n es1nu t entpo, jus ta e conv enient e, n1:0l-

üac1a á Go·n stituição nacional .e harTnonica com o que se 'pra tica en-
tre nós e e1n onL ·os paizes de organizaçã,o -selnelhante á nossa ... 
A idéa n ão é ·comple tame nte nova neste pai·z, pois já em 1807 foi 
sug gerida pr::: ~lo entã o director da l'ep-a'2.~tiçào n a cionaJ. ·de in1.postos in-
t e.rn os, Dr. Ruf'Ln.o - '/arcll2~ , p-os ter·io r:In·ente d efendid a na leg islatura 
de B u enos ~4... irc s, e , a 1g·un1as v eze.s, n o p r o.pl'io CongJ·~es::: o :r-I~aci onal." 

T em e m seu üwor o exem plo da Confed·eraçi o A us t raliana e de 
' a utorizadas opiniões ·d e. !t~eputac.1os fi n ancistas. 

A c!ihiro ca J.o.rosmnente a -e:ose pla no, m a s pens.o que o rnelhor 
m odo .O.e reali zwl-o e assegu rai-o seria da r-lh e ef f.ectividade focm.a l e 
prrat h;a , ~J.lediante u n1a r e·ro.rn1a constl'Luc ion:al que o adopü~.,sse pa1~a 

sen'ljpe-e e ilnpedisse p o:+siveis violações pa r ciaes q.u0 o p udessem 
f r usta r. U 1na lei shn pleSlne n t e talvez não fosse s u üficie nte. " 

Sào p-ala.vr a ::; e·lo.quent es, inc isiva s , que .convencein, a toda força da luz 
da .razã o, que h a rgraves inconve nientes sof(n·e a .oc c ur~·encia àa dupla ta.._"{ação 
de imp ostos p ela Uniã.o e os -Es tados . 

Ou t r o incon venien te a in da é que p6de o contrihuinte ficar, a ssás, onerad-o 
p eia dup.J1ci cl,ac1e ode ponto de visüt da Uniào e dos E stfcdos. 

'Tam;bem. com t'el<tça o :J.O in,p osto de r enda, ha mn pon to que nio passo 
deix ar pass a r en1. silencio. ~Até a gora, ten1.-s.e entendido .que os m~a;gistrados 

não devem paga.r impost os p·e·!Os vencimentos que auferem dos cofres. nacio-
naes, . afim de re spe il1a~·--se o texto constitucional que prohilJ.e a dim inuição 
dos seus, v enciment os. 

Relativa m ente ·â aprecia ção dessa quest ã o, ha um pon to de v ist a er rado 
por part e da quelles que sustentam que não s-e devem diminuir os ven ci -

m entos dos m a;g·is trados de qual•qUBJt" fórm a, por isso que é uma a,rma a que 
os g overnos podem reco.rrer para pri·var os ' magistrados de isençã o de a nimo 
p wc·a darem suas sentenças. 

· A meu ver, €·sse ponto de vista é errado porque o magistrado é ddadão 
como qualquer outro e deve contribuir para as despezas com os serviços 
vublicos, e não ·póde tiaver re ceio, absolutamente, de que uma lei de cara;cte'l' 
geral attinja seus vencimentos ·com o fim de privai-o da is·enção de animo. 

O SR. CARDOSO DEl ALIVIEJIDA: - Ha uma emenda ã Constituição, tirando 
<'Ssa duvida. Elles ficam sujeitos ao imposto. 
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O SR. JoÃo SANToS: - E' emenda sibylina, e nada explica; trata-se, no 
caso de privilegio de ordem publica, ligado á jnde·pendenCiia do PO'der Ju-
diciario. 

•O 1SR. WENCElSLAo EscoBAR: - Não ap-oiado. V. Ex. está enganado. 
O SR. CARDoso DE ALMEIDA: -A emenda á Constituição corta essa questão 

define claramente que elles estão sujeitos ao imposto. 
O 1SR. JoÃo .SANTos: - Não define. E ' attent.atoria de direito porque se 

trata de privilegio de ordem pubUca, igual ao da inamoyjbilidade e v1talicie-
dac1e dos magistrados . 

O .SR. JULIO PRJils•ms : - Então não se a;ugmentem os vencime.ntos do 
Poder Judiciario. 

O SR · WENCESLAo EscoBAR: E' obrigação de todo cidadão contribuir 
pa.ra a receita pubUca. 

O SR. CARDoso DE ALMEIDA: O Presidente da Repubhca ê or.gão do poder 
pubUco e está sujeito ao imposto . 

O SR . JoÃo .SANTos: - E' um orgão do poder publico, mas não tem a 
faculdade de applicar a justiça . E' corl'E•nte isso n a Ainerica do Norte. 

O .SR. CARDoso DE ALMEmA: - l\ilas ha emenda á Constituição sujeitando 
os mag.istrados ao imposto. 

O SR. J-oÃo SANTOS: - Não diz assi.m. V . Ex. está enganado, não se 
l•ombra desse dispositivo . 

O SR. WENCESLAo .EScoBAR: - Pague ou não pague, na America dü 
Norte, se o magistrado lá está isento de pagar o imposto sobre a re1nda, ê 
um prin.cipi·o injusto. Elle ê cidadão como qualquer outro e deve concorrer 
para a receita publica. 

'O .SR. JoÃo SANTos: - E' cidadiio como qualquer outro, mas é funccionario 
especial. 

o SR. vVENCEsLÁO 'ESCOBAR: - Eu perguntaria a v. Ex .. quail a razão 
llessa lei? 

O SR. :PRESIDEN'I'El: - Lembro ao nobre orador ·qu e está findo o tempo de 
c~Uié dispõe para fallar . 

O .SR. WENCESLAo EscoBAR: - .Sr . Presidente, não posso entrar nas con-
sideraçõ·es referentes P·ro.pn:amen:te á emenda que vai ser votada, pois V. Ex. 
me ac1verte que o t em;po está findo e obedeço . (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Plínio Casado (pam encaminhar a votaçiio): - Sr. Presidente, a 
emenda n .. 9, está concebida nos seguintes termos: 

"Substi t ua-se a ultima aJi.nea do paragrap·ho unico do art.. 18 
da Constituição pelo seguinte: 

"Nomear ·-os em•pregados de sua S€.cretaria, fixados por lel o 
numero e os vendm~mtos respectivos". 

Essa emenda não crêa direito novo. 
O dispositivo do paragra;p'ho 'lmico d.o art. 18 é o seguinte: 

"A cada uma das Camaras co:mpete: 
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Verificar .e reconhE·cer os poder es de seus membros;· 
E leger a sua Mesa; 
Organizar o seu regin1e.nto interno; 
Regular o serviço d·e sua policia inte1·na; 
Nomear os E'm·pregados de sua Secretaria" . 

Vê a Camara que o ];}a ragrapho unico do a rtigo 18, procurando delimitar 
"' esphera de acção de cada uma das Casas do Congresso, usou ·de uma 
fôrma, enumerativa . Se ndo assim, são e~sas as unicas a ttribuições de ca da 
uma da s Gamaras. 

B' verdade que o S ena do, ea:-vi do art. 48, n. 12 decide sobre a nom<;a. 
ção dos membros do Supre mo Tribunal Federal e dos Minis't.ros di];}lomaticos. 

Diz esse a rtigo: 
"Compete priva tivamente ao P esid•e·nte da Rep.ublica: 
"N. 12 - Nomear os m e1n.bros do Supi·emo Tribuna l Federal e o:< 

·Mini:stros dj,p>Joma;ticos, sujeitan:do a nomeaçã o >L a;p,provação do 
Senado". 

Além disso, o .Senado, a;inda toma ·conhecimento do véto do Prefeito do 
Districto Federal, a respeito das leis e resoluções do C c>nselho Munioi'pal. 
A!6ra essas attribuições exclusivas do 'Senado e da Camara, não encontramo& 
qualquer outra attl·i·buição •Priva; Uva firma da em texto da Constituição. Nem 
se diga que, ex-vi do art. 53, o Sena do tem a tarefa de julgar o Presidente da 
R epu'bHca nos :crünes d e r esponsabi!idac1e p orque isso não é a ttrlbuição ex-
clu siva daquelle ramo do LegislaUvo. 

Esta não é uma atbihuição exclusiva do Sena do . Ahi o Senado não pôde 
ju lgar sem que a Camara preliminarmente decida sobre a procedencia ou im-
v•·ocedencia da a ccusação. 

O SR. JoÃo SANTos : - Ma s o julgamento é privativo do Senado. 
O .SR. 'PLINIO CAsADo: - O julgamento, é. Mas, nã.o se pôde considerar 

uma attribuição exc.!u siva do ,s ena do, a n ã o s er a do julg ame nto, rpoJ·q.uanto as 
d't1as Camaras, têm que intervir n esse acto. A Camara é juiz da pronuncia; 
o S€'!1ado, juiz da condemnação ou da absolvição. 

Ora , n .ão havendo outra attribuição exclusiva, vem a talho, levantar, den-
tro do proprio dispositivo constitucional: nomear os emp.regados da su a "Se-
eret aria", a ·questão de saber se qualquer ·das Ga maras, tem eompctencia 
para crea.r lugares e f.ixar vencimentos. Não, absolutamente, não. 

1Em ma teria de oompetencia não se :presumç . Materhi de oompetencia devé 
estar estrictamente em qualquer texto de lei. Qua l o texto de lei? Afôra essas 
attribuições <exclusivas do pa r a grélJpho unko do art. 18, e as que dizem res-
1" ito unkamente ao Senado, - não ha outras, na Constituição, que perten-
çam; exclusivamente, á Camara ou ao Senado. 

O .Sn. WEJNCESLA'o EscoBAR: - Creio que foi .para evitar abusos que essa 
Clnenda foi creada. O Sr. Bu<eno Brandão, augmentou de 300 contos, a des-
leza r.om. a Secretaria da Camara, para nomear um filho e outros protegidos, 

O Sn. PLINio CAsADO: -O principio é .este: quando a Constituição de um 
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>)a.iz assegura a qualquer· elas Camaras o direito de :fixar clespezas e creat· 
1 ug::"!.res, não ha duvida que ellas tên.1 essa ·COinpetenc~a. Qua ndo, poré1n, não 
assegura -esse di.reito, ellas não podem ter -essa com·petencia, 

O SR. JoÃo 'SANTOS: - Como em 11elação ao Supremo 'Tribunal; te·r elle 
com:petencia para orgaTJizar a sua Secretaria e organizar não é o mes·mo 
1L:iUG 1112.,ndar. 

O SR. PLINIO CASADO: - Tomo nota do aparte de V. Ex . .Chegarei lá. 
cAs constituições dos Estados Unidos, da Argentina, no seu art. 58, e elo 

1\'[e~~'co, não se r·efer·en1 a essa competencia das :CaTI'laras de firmar despezas; 
mas o Sr. Aurelino L eal, em sua obra cita o art. 42 da Constituição Uruguaya 
ern vü·tude do qual cacla Camara 'fixará suas despezas annuaBs e as communi-
cará a o IJoder Executivo que as incluirá no orçan1ento gerai . 

Id·cntica a.ttübuição Mt o art. 92, da Constituição Peruana, quando assim 
se express<t: "cada ·C<lmara t.iene el ·dereoho de formar su presupuesto". 

'Üra, nos paizes onde existe essa disposiçã.o, - 'toUitnr questio - cada 
Ca.nlla.ra pó de fixar despezas e cre:::-r lugares. Mas en1 face do nosso texto ~con

sütuciona1 , isso não é 1pern1ittido. Os que sustentan1. .ponto de vfsta ·contra-
rio ao que estou expondo á Gama.ra, Rcham_ que nessa e'fpressão - "organiz..'lr 
ttU Regimento Interno e •nomear os ,e·mpl·egados de sua .Secretaria - está 
ineluida a con1petencia d..e ·crear lugares e de fixar vencil11entos. O argumen-
to ainda é mals usado, justamer;te, quando se re1'>e>·e ao Supre·rno Tribunal. 

O SR. SA FnJHo : - Oganlz.ar é estabelecer normas do funecionamento. 
O .SR. JoÃo SANTOS : - I<'uneção sem orgão, não comprehendo . 
O SR. SA )<'n,r-ro: -O orgão é ·creado pelo Congresso. (Ha m~tros ava1·tes). 
O SR·. Pr,rNi:o CASADO : - Diz o artigo 58, dR Constituição: - "Os tribunaes 

t ederaes 'elegerão do seu seio os seus presidentes e organizarão as respec;tivas 
Secretarias . 

§ 1 o. "A nomeação e demissão dos empr·egados de secretaria, bem como 
o provilnento dos officios de justiça nas circuln~scripções judi.ciarias, Cüm.pete 
re:.\sp~2ctivan1ente aos presidentes dos .tribunaes". 

Aos tribunaes federaes com.pete organizRr as respectivas secretarias. Mas 
isso nfto quer· dizer que e:les possam fixar despezas e crear lugares. Releva 
~UJsignalm·, de passagem que -essa com'petencia nem é, como se diz, do presi-
dente; e ·con1petencia do pnesidente é esta -do paragrapho .1 o, "no.rneação e 
c! emissão dos empregados da Secretaria" . ~lias elle nen> tem competencia para 
organizar a .Se·cretaria, porque essa competencia é, pelo paragrap·ho 1° do 
:"rtigo 58, dada, -d€ modo clar o, aos tribunaes fede raes. 

·O SR. ·GENTII~ TAVARES: - E o que acha V. Ex . sobr.e ''org.anizar ~se

.:·.rt--taria?" . 
O SR. PLINIO CASADo : - Acho que organizm· é dar ordem, é esta;bele·cer 

f1 repartição seu funcciona;mento, mas quem deve ifixar o n umero .de empre-
ga dos e respectivos vencimentos é o Congresso Nacional. (Apoiados); 

tO ISR . ALBEJRICo DE MoRAEs: - Sinto não pensar como v .. E .x:, neste as• 
Sll.mpto, embor a reconheça a autoridade de V . Ex. 



-245-

O .SR. PLINIO CASADo: - Tendo em vista os dispositivos do artigo ·ss e do 
.;;•ara.grapho unico do artigo 18 da Constituição, sempre sustentei .que o Su-
premo Tribunal Federal, a Camara e o Senado não têm competenC'ia .para fixar 
·despezas ne1n tampouco para crear lugares. Isto posto, sou favoravel á 
.emenda n . 9, que vem esclarecer .o caso. 

O SR. ALBFlRrco DFJ MoRAIDS: - Não vem es'Clarecer, vem mudar a situação 
que existe. 

O SR. PLINIO CASADo: - A attribuição de crear lugares e de fixar venci-
mentos é privativa do Cong resso Nac.ional, ex-vi do art. 34, n. 45 da Consti-
tui~;ão, quando diz: compete pdvativamen.te ao Congresso Nacio,nal crear e 

.SUIJprimir empregos publicas federaes, fixar-lhes as attri:buições e estip:u-
Im·-Ihes os vencimentos". 

A creação e suppressão de empregos, a estipulação dos vencimentos, a fi-
x<. ção das attribuições sã o funcções legislativas. E agora perg unto: essa outra 
attribuição de nomear é ou não puramente administrativa, que está integrada 
H l' Pode1· Executivo? A 4~ alinea do art. 18 e os dispositivos do art. 58, são de-
:·ogações ao principio geral que acabo 'de enunciar, isto ê que - a competencia 

·de nomear ê pttra m ente adm·in!strativa - mas como homenagens prestadas 
~. independencia do Poder Legis.Jativ o e do Poder Judi-c-iario é que se ex-
plicam esses ·textos constitucionaes, que não comportam interpretações amplia. 
tivas que attentan1 contra o pi'i:ncipio basillar do regimen presidencial, e que 

.e~tá exarado no art. 15 da Constituição: - a divisão, harmonia e inclepen-
c:< n cia elos poderes . 

P6cle cada uma elas Camaras, assim co1no o Supl•E·mo Tribunal, fazer sug-
,g~stões, p6de até incl·icar suas despezas, for.mular seus orçamentos, etc., e 
n'anclal -os para o Co,ngresso e s6 a este em ultima instancia é que cabe re-
sulver sobre os p·ediclos e suggestões do Supremo Tribunal ou de qualquer 

·rias Casas elo Legislativo . 
Alguns escriptores dizem até que essa regalia das assembléas legislativas 

nomearem os em·pregados ele suas secretarias, talvez resulte do preconceit () 
( r, cpnsideral-as superiores aos outros orgãos ào Estado e como o uni·co poder 
rt:presentante da soberania nacional . 

Em duas patavras: s·empre sustentei que qualquer das Camaras, separa-
'c'amente, não . tinha competencia para fixar despezas e crear lugares . 

0 SR. GENTil,. TAVARES: - Isto é claro. 
O SR. PLINIO CASADO: - Por conseguinte~ aceito agora de boa me nte , 

.;menda apresentaria pela Co1nmissã o 'e que tem a virtude de esclarecer mais o 
assumpto e pol-o a salvo de q_uaesque1· controversias. (111uUo bem; 
muito bem,). 

O Sr. Alberico de 1\'ioraes C') (para encaminha?· a votação): - Sr. Pre-
·Eidente, s,into immenso prazer em presenciar que g rande parte ·desta Ca-

(*) N ã o foi revisto pelo ora dor. 
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mara ouviu, com a attenção q ue sem.pre merece, o orador que m.e precedeu na. 
tribuna, o .Se Plinio Casado, -e mostl·ou-se interessada no encaminhamento da 
v-otação feito por S. Ex., tendo havido apartes que traduziam o modo de· 
s entir e de ·pensar, de maneira livre, de alguns dos representantes da maioria. 

1Quizera que toda a discussão da re:forma da Constituição fosse travad-a. 
em. um t erreno amplo de liber-d a de de pensamento e de opinião, com o que 
muito teriam a lucrar a · Republica e o 1paiz. 

Infelizment-e , com muito acanhamento, ouso contrariar as idéas expendi-
clas pelo illus lre leacle?· da minoria. Faço-o não com a desautoridade de meu 
pouco saber (não apoia-d-os), mas com a autoridade ele mestres, com-o o é 
tambem o nobre Deputado, por todos acatado. 

A situação da Constituição actual, devo dizer, é a seguinte: Compete á 
Camara, como um principio da so-berania do Poder Legislativo, nom-ear o.~ 

em·pregados de sua Seoreta·ria . Discute-se si nas expressões " -nomear os em-
pl egados da s-~ :cretaria", está tambem a fa;culdade ela "fixação de venci-
men tos e de out:·as c.ondiçõ-es exigidas para a nomeação". 

:Disse o illustre Sr. Plínio Casado, que, em materia de dis:posições con-
;;titucionaes, n ã o se deve inter·pretar ampliando, mas tão sóment·e, cingindo-se 
aos termos rígidos e restrictos do texto da lei . 

Isto é uma ver dade. Entretanto, S. Ex. sabe, - pois ainda ha pouco 
em conversa que tivemos se manifestou a respeito - que ha alg-umas Consti -
tuições que, não tendo nenhuma referenc-ia sobre a organização ths Secreta -
rias 1das Casas elo Legislativo, mas tendo referencia -ciara sobre a inà:evenden-
t·ia dos [)oderes, têm admittido, através sua vig-encia de annos e de 
·quasi seculo, a -organização -dessas .Seeretarias de forma inde,penclente e sem 
a interlferencia de nenhum outro poder. 

Assim, as Grumaras chilenas arrogam-se o direito de organlza r seu Re-
gimento n ão preoeclendo nenhuma disposição da Carta fundamental . Isso 
emana tão sómente de sua incle.pendencia, como diz Al-cides Roldan, citado 
por Aurelino L eal. 

A do Mexko attri,bue ás duas Cmnaras o poele.r de "di-ctar resoluciones 
economicas l'elativas a su régimen interior", o " nom·brar los empleados de 
su secretaria e hacer el reglamento interior ele la misma" (art. 77, ns. I e 
JII). A pala vra economiccts, que se poderia alargar como comprehendendo 
medidas f ;nanceiras , é synon ima de internas. 

Aqui nesta expressão "resolução econom\cas", póde-se perfeitamente com-
prehender ·que a Constituição dá á Camara o direito de fixar os vencimentos. 

Outras Constituiçõ,es, por ém, alludem, especial-mente a essa funcção d'3 
;;e darem ás Crem a ras recursos para o seu custeio. Assim a do Urug-uay: 

"-(Cada Camara" fixará suas despezas annuaes, e .geral (a1·t. 42.) E' uma 
disposição imperativa e de absoluta inclepenclencia de ... formar u m presu-
puesto . .. " (a rt. 92 ). 

A con stituição a.llem ã, a republi-cana , confere ao Presidente do Reichstag,. 



o direito de "ordenar as receitas e despezas internas, segundo os p receitos 
elo orçamento da Re·pubJi.ca. . . (art . 28 ). 

IComme·ntando nossa Constituição Aristides Milton, que é um elos mais 
,oompetenks commentadores, diz: 

Sem o direito d8 nomear os em:pregados de sua Secretaria, 
.quer o Senado, quer a Cama.ra estariam desarmados de .o·utros tantos 
meios de tornar effectivas as suas determinaç·ões e regularizar os 
seus trabalhos. 

'Impotente :pa ra corrigi•r os abusos, castigar as faltas e promover 
o m.erecimento, <cs duas Casas do Congresso, ve.r-se-hiam verdadeira-
Ynente embaraçadas na ex·p·cdição dos negocias e no desempenho re-
gular. 

A disposição da 5" parte do paragra.pho unico do art. 18 é pois 
rperf.eitamente justioficavel. 

,_ Tendo o Vice-Presidente da Republica vétado a resolução do 
Congresso Nacional que autorizava o Poder E:x;e·cutivo a abrir o cre-
dito necessario para pagamentos dos vencimentos devidos aos empre-
gados da Camara c1os Deputados, e augrn.ento dos que percebiam O!> 

empregados da Secr;:otaria do Senado, nà.o foram aceitas as razões do 
dito véto, sobre que a C'amara se manifestou na sessào de 2 de Ou-. 
tubro e o Senado na do 22 de Novembro de 1894. 

Então fi·cou decidido - que na competencia, que tem cada uma 
·das camaras para organizar o seu regimento interno e nomear os 
e1npregados ·de sua Secetaria inclue-se a attribuição de fixar os res-
·pectivos v.encimentos, ,pois do contrario tornar-se-hia iUusoria a in-
dependencia dellas" . 

Vê V. Ex. Sr. PresidentB, que o illustre orador que me precedeu disse 
que a com.petencia que se dá a ·cada. Camara, de nomear os funocionarios da 
decretaria, é uma homenagem á independencia que deve ter cada um dos 
ramos -do Poder Legislativo. Aristides Milton vai mais longe, Acha que a 
verda!'leira homenagem a essa independencia é conceder-se tambem a ellas 
o direito de fixar os vencimentos dos seus funccionarios. E, portanto, os .ore-
ditos que se ref.erem a tal serviço n.ão figuram senão pTó formula no orça--
n'tento geral et par une necessité d'écr#u,re publ·ique, segundo c1iz E. Pierre . 
(Du Parlement, n. L177, pag . . 1.171), que aocrescenta: l'a1ltOnO'Yii'ie SUT ce 
z:oint con1:plete, abso!ue, sans 1·ésen.N!, 

Assim, .Sr. Presidente, tem se entendido sempre, e o proprio Sr. Herculano 
ele Jl'reitas, autor da pro,posta de refonna constitucional, em 2 de Outubro de 
18-94, tomando conhecimento de um véto do Presidente da RepubJi.ca a uma 
Iesolução em que se mandava pagar a um ·fanccionario da Secretaria da Ca-
mara determinada quantia, votou, no.minalm•ente, pelo parecer lavrado pelas 
Com'missões de Justiça e de PoJi.cia, contrario ao 'Véto. 

Vê V. Ex. que, além das muitas autoridades citadas por mim e da praxe 
ininterrupta de 34 annos de vida constitucional republicana, temos ainda o 
modo de pensar e de sentir expresso, em um voto nominal do illustre Relatol' 
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da ·Commissão dos 21. Li cori1, a attenção Que me merece o parecer n 94, da 
1894, em que ·se autorizava ü ~oder Executivo a abrir o credito nec·essario para 
pagamento de serV'Jços de stenographia. O Presklente da RepubHca vetou a 
resolução da Camara, e ·esta, por 85 votos contra 26, reje.itou o véto dizendo, 
no luminoso parecer que deixo de ler por não ter tB111PO, que na faculdade .con-
stitucional de nomear os empregados da Secretaria, se ·com·prehende tambem 
a ·de fixar os vencimentos. 

No par.ecer do illustr.e Dr. Hereulàno dB Freitas, diz S. Ex. - e creio 
que se referindo mais directamente á secretaria do Supremo Tribunal - que 
nãü .se ·deve permitt'r que poder estranho tenha mterferencia nas attribui-
ções do Congresso. A:hi, acredito eu, S. Ex. considera poder .estranho ao Con-
gresso, a Camara quando resolve caso que compete ao Congr.esso ou quando 
o Ber.ado tem identica attitude. 

Esq•ueceu-se, porém, S. Ex. de que mandando que todos Bsses casos se-
jam regulados por •lei, teDemos a intervenção natura,] do Poder Executivo na 
fc•rmação da lei, pois neste .caso o Poder Executivo, tem de a sanccionar ou 
vetar. 

Não se trata, 1Sr. Presidente, tfto sómente, de uma questão de crBdito: 
traxa-se da maneira il)Ol' que o Congresso julga que deve organizar a sua 
secreta ria, re.c.orrendo, em cada coso , a disposições especiaes ·da propria lei, 
que só a Camara o•u só o Senado poderá saber qual seja, sem •interferencia, 
em urr caso, do Senado e, em outro, da Camaro e, ;nuito menos, sem a inter-
vençãr do Presidente da Republica. 

O que S·e nota em tudo is t o, é, Sr. Presidente, m ais uma diminuição das 
aLtri•buições do .Congresso em bene'ficio do Executivo, t endo este já as 
sua.s attribuições •hipertrophiadas, porque, dada a situação do .paiz, dado o 
resp.eito ás leis e á Constituição, sabemos que p Executivo é o unko poder 
que tem resoUuções definitivas , preponderantes, na marcha dos· negocias p,u-
blicoe. 

Assim, diseordo da aUirmação de que a emenda seja apenas esclare·ce-
dora. 'Ella é ta.n1bem innovadora, não só porq·ue, até ~1ooj e, o Congresso tem 
soberanamente resolvido sobre esses casos, quer a Camara, quer o Senac1n, 
Cl•nc.o tambem porque os commentadores da nossa Constituição e os pareceres, 
em grande numero, que ·constan1 elos Annaes da Camora ~ e poderia .cita~ 
tf1m'bem os do Senado, em circumstancias idenhca s - teem consagrado a 
vPrdadeira doutrina - de que , na expressão "nomear", deve-se t<Umbem in-
cluir a atribuição de fix:u os vencimentos e determinar as outras condições de 
nc1rea.ção e de exoneração . 

. f"e combinannos essa emenda com outras que ahi estfw a respeito da apo-
sentadoria, vamos vêr que, q.uando a Camara, administrativamente - porque 
€St:.•. Casa tambem tem lJOderes administrativos ~ tiver de julgar de um caso 
especial ele apüsentadoria de um tachygrapho que fique no correr de 10 ou 12 
annos apenas de serviço, impossibilitado para o desempenho de suas func-
ções. c.om a mão tremula proYeniente ela natureza da prop-ria actividade .pro-

• 
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tis!:'ional, não poderia resolver sobre esse caso, sem que fosse por J.ei, com a. 
intervenção do Presidente da Rep.ublica. 

O SR. LINDoLPHo PEJSSôA: - Mas V. Ex. diz que D. Camara resolv-e admi-
nistrativamente. Não se dá, portanto, a interferencia do Executivo. 

O ISR. ALBEJRrco DE MoRAIDs: - Ella conhece o -cs.so administrat!vamente, 
não póde ;porém, aposentar .porque isso será f-eito por ~ei e esta depende da 
sancção do Presidente da Republica. 

O SR. PRESIDENTEJ: - Lembro ao orador que está terminado o tempo de 
que dispõe. 

O SI<. ALBEJRICo DE MoRAES: ~ Sr. Presidente, eu poderia citar os pareceres 
do Visconde de Abaeté, com relação a casos similares ,na vigencia da Consti-
tuição monarchi.ca, para mostrar que, desde o Imperio _ e nos 34 annos ua vida 
constitucional nepublicana, nã·o tem sido outro o modo de resolver da Camara 
e do .Senado, e, como sempre, termino dizendo que voto contra a emenda por-
que julgo que não se devia fazer a reforma em pleno estadc dE sit!o. i Muitr; 
bem; muito bem). 

O Sr. Leopoldino de OHveira (*) (pata. encaminhar a votação): - Sr. 
Presidente, a vontade, manif-estada pelo Sr. Presidente da Republi.ca, d« 
apressar, por todos os meios, a votação do projecto de reforma. constituciona", 
determinou ao leader da ma1oria o pedido de retirada de mais üe meta-
de elas emendas constantes üa proposta . Dentr-e ellas estão as de ns. 7 e 8 

A de n. 7 -cogita da reunião do Ç'ongresso Nacional elffi Jogar diverso do 
Rio de .Janeiro , quando forem impossív-eis as sessões nesta Capital. Em di.:e-
Cl:rso po1· mim pronunciaüo por occasião do debate do projeCtú d,; reforma_ 
de·i as razões por q•ue não estava de accôrdo com essa medida. 

Foi ena retirada, depois, por ordem do Cattete. 
A ue n. 8 contém providencia absolutamente inutil, visto como qua nto 

e li& determina já, vem previ-sto na Constituição vigentb. Como a ;primeira, fol 
mandada ás urtigas. 

Figura. no .prodecto assim mutilado, a de n. 9, que reza. 
"Substitua-se a ultim:s., alínea do r...aragrapho unicu do art. lis d& 

Constituição, pe~o seguinte: "nomear os empregados de su«. rSecreta-
ria, fixados por lei o numero e os vencimenws respectivos". 

O art . l r8 da Con:sti·tuição dispõe: 

--~--· 

"A Camara dos Deputados e o ·Sena;do traJba!Jbarão separadamen-
te , quando não se resolver o contrari-o por maioria de votos, em 
sessões publicas. As 'deliberações serão tomadas .por maioria de 
votos, achand'o-se p;resentes em cada ruma uas Camaras a maioria 
a;bsol uta de seus membros . 

Paragrap'ho uniJco. A cad'a uma das Cam·ar1lis con1pete: 
VerDficar e reconhecer os poderes de seus mem•bros; 

(*) Não foi revisto vele orador . 
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Eleger a sua .Mesa; 
Organ1izar o seu reg·imenLo interno; 
Regular o se1'viço de sua •policia interna; 
Nomear os empregados de sua .Secretaria". 

A m1ica modiJ'icação, corr-I'Jo vê V. Ex., é a eonti-àJa nas e:x;pressões firraes: 
·"fixados por lei o numero e os vencimentos respectivos". 

Expuz em discurso anterior os -1notiivos por •que dou n1eu voto contrario 
·a esta emenda .. Ella contradiz o di-spositivo do art. !5 da Constituiu.ção, onde 
se .Jê: ".São orgãos da so.beTania nacional o Poder Legislativo, o Executivo 
e o Judicia11io, ·harn1onicos e independentes entre si." 

Até aqui, .Sr. •Presidente, as Camaras podiam or.ganizar livremente as 
suas secretarias. Ap;p.rova;do o projecto de .reforma, a organização dellas 
ficar-á dependente, tam•bem, elo chefe do Poder Executivo, que intervirá 
co1nu terceiro ramo do Legislativo no exercicio ele uma attribuição da ex-
clusiva co1npetencia das duas casas do Congresso. 

''Fixados po.r lei o nurnero e 'OS vencirnentns respectivos '', s~ignHica que 
a ·Ca1nara e -o iSena'do só poderã-o crear en1.pregos, non1.ear ;funccionarios, 
fixar-Ihes os vencimen tos, se com essa deliberação estiver de accôrrlo 0 Po-
der Executivo, que inva-de assim 1funcções pr•ivativas dO Po·c1er Legislativo, 
quebrand•o a inclepenc1e ncia e a harmonia entre esses pod,eres, garantia asse-
gurada pelo a:rtigo 5 da Constitu:ção .Federa[. 

O SR. AuGUSTo DE iLI:iVL>\.: - Aliás, o Pode1· Executivo teria tido occasião 
de oppôr vétos muito salutm·es a certa s ncedidas a.ggravanrlo despezas nas 
duas casas 'do Par-lan1ento, sen1 necessi,cla.cle . 

O SR. LruoP·OLDINo DE OLIVEIRA: - :Si se ,q1uizesse alle-gar que a emenda 
pTocul~a co:l~ihlr abusos d.as Ca1naras ·na organização das suas secretarias, de 
mo·ào a impedir despezas e)caggera;c1•as, feitas com o •Proposito ·de proteger 
aos ad'Hhad-os que os ]Jolitic.os costumam1 ter, o Executivo encontraria meio 
de em)Jaraçar tal desmarcada acção no direito ao véto Parcial dos orçamentos. 

·E mais . Pela discussão travada neste momento em torno da emenda, 
perce·be a Camara ·que <" controvertida a q·uestão de se sa:ber se o dispositivo 
do artigo 18, paragra.j)lho unico, emendado, dá ou não á Camara e ao Se-
nado .., direito .ae crear empregos, qua Ddo estabelec e •que ê da sua compe-
tencia a nomeação dos em:pregad-os das suas secretarlas. 

Como acabamos de venifica r ela 1eitura feita pelo Sr. Al·berico de Moraes, 
q·ue deu a conhecer ·á Camara o voto do •Sr. Herculano de Freitas e c'e ou-
tros cangressistas de então, nas expressões do texto constitucional está a 
faculdade da creação de empregos, .porque não se •comp't'ehende que exista ~ 
funcção sem o orgão. 

Como póde uma Camara, ou o SuPremo Tribunal Federal, que está su-
jeito, velo projecto, á mesma situação, co111forme se vê da emenda 48 .que 
altera •o di-spositivo da Constituição vi•gente, no•mear os seus empregados, 
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<Drgan izan·do a SLla secreta rria, si não tem o dire ito de crear os cargos neces-
sario, e reclamados 'pelos serv'ços dessas corporações? 

O SR. CAP.Doso DE ALMEIDA: - Porque a Constituição, no artigo 34 nu-
mero ·25, conrere exclusivamente ao Congresso essa com•Petencia de crear 
emp,·egos e fixar vencim.e n tos. 

O SR. LEJDPOLDLNO DE OLIVEIP~: - O aparte do nobre Deputado reproêtu.-; 
as considerações feitas no parecer da Commissão dos 2'1, considerações que 
contradizem a antiga opinião do Relator dessa mesma Comrr1issão •e segundo 
as q:ua:es não ·podern as Camaras orear em·p•re;:;·os ou cargos em virtude do 
inciso 25 do art. 34 da Constituição, onde vem disposto que com p ete. privati-
vamente, ao CongTesso Nacional crear e supprimir em:]}regos publicas fede-
raes, ,fixar-lhe as g.ttribuições . .. 

O SR. HENRIQUE DODSWDR'l'H : - O que é interessante notar ahi é que a 
emenda D, proposta ao texto constitucional, vem wbolir a clistincção existente 
entre os funccionarios da Camara e o•s do ,senado. Os funccionarios da Ca-
n1arn, para as a,posentadorias e para as ·licen~,;as, obedecen1 á le i geral e o~ 

do Senado, IJara a~ a.posenta:dorias e para. as licenças, obedecetn a o regJrnen 
especial, dependente exclusiva1nente da votação do proprio Senado. 

Pergunto: a emenda tan1:bem visa abolir essa distincçll.o? 
0 SR. LEDPüLDINO DE OLIVEIRA: -Vê V. ·Ex., Sr. Presidente, pelo aparte 

co1n ·que. rHe honra o i-ilustre representante 'do Distr·icto -Federal, que a en1en-
da não vem remover as anomalias verili'·lcadas e justamente apontadas por 
S. Ex . 

'J\1as, -voltando á 1nlnha argurnentaçfLo, entendo ·que não ü~1n -r.~rocecten

cia, neste ponto, o modo ele ver da Ccmmissã.o elos .?. 1, porquanto penso que 
os empregos ·publicas federaes, a que se re!fere o inciso 2·5 do art. 34 da 
Cono;tituição Fecleral, não são aquelles a que allude a alinea do p a ra.grapho 
uni co do art. 18, em v·ia de alteração pe la emenda que acabo de ler á Ca-
mara dos Deputados e que manda sujeitar á sancção do •P r esidente da Repu-
blica a lei fixando o numero e os vencimentos dos fun cciona,rios das Secre-
taria$ das Ca.maras. 7'-Tem p odia referir-se a esses ~funCcionarios, porque a 
dependencia em que rficariam a Camara e o SemLdo elo a s sentimento elo 
Dheíe do Poder Executivo, infringiria o dispositivo •que assegura a indepen-
dencia e a l:armonia dos poderes. 

u SR. AMERICo PEIXOTO: - O Congresso não crea os cargos feclerae~ dos 
funcdonarios que servem ao Executivo? 

ú SR. LEoPoLDINü DE OLIVJ"IRA:- i'IIas iSSo vem. determinado expressamen~ 
te mi propri.a Constituição . 

O S'R. AMERICO Pmxo~l'D: - E agora viri.í. determinado expressamente 
tan1bem assin1, .Qepo-is da re-rorn1a . 

O 'Sn. LEDPOLDIND Dg OLIVEIRA: - JVtas a organização das secretarias da 
Camara ou do Senado é feita livremente pelas Camaras, ele accôrdo co•m 
Q disposto no art . 1·8 da Constituição. 
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Mas, Sr. Presidente, não tenho Hlusões. A emenda vae ser approvada. 
e, na pratica, n ã o será diminuída a competencia do Poder Legislativo, por-
,q_,ue este, na realidade, não faz mais do que ruq_uillo· que é determinado pelo 
Executivo, no regimeü pres:dencial. A disposição actual, si fosse m antida, 
continuaria apenas a ser desrespeitacda, pDl'quanto os cargos ·se crearn ou 
os sup.primem, quando ,os .politicos •entendem de •proteger os seus 3Jfilhados, 
ou de lJerseguir aquelles que cfllhem no seu desagrado. :Esta é a dolorosa 
realidade das causas neste regimen e, sobrBtudo, no momento que passa. 
Não tenho illusões, re1}ito. O Le•gislativo, realJ!nente, nada perde; offen.de-se, 
apenas, um dispositivo da Constituição Federal e o principio, acceito por 
todos os povos de governos livres, da separação dos pode;res, ·que, na v <O>r-
dade, não existe no B rasil, onde só ·don1.n·na a vontade sO•b,erana do Presidente· 
da Repunlica. (M1lito be?n;. •Jnu:ito bem - ) 

O Sr. Baptista Lusardo (para encanúnha1· a votaçéio) faz sentir que, no-
seu entender, a emenda submettida á votação é uma lias que retiram attn-
buições dü Legislativo, para transf,e-ri-1 -as ao Executivo. 

O Sr. Presidente: - De· accôrdo com o pro;iec:to de re:solução n. 1 :H, 
de 1924, vou submetter a votos, pel·o ,processo nominal, a seguinte emenda 
n . 9, da proposta: 

Substitua-se a •ultima alinea do ,paragrarl>ho unico do artigo 18 
da Constituição, pelo seguinte: 

"nomear os empre>gados de sua Secretaria, fixados .por lei o 
numero e 6§ vencimentos respectivos." 

Os senilores que ap.provareln a eme;nda. n. 9, da proposta, respondedí,o 
si111, - e os 'que a Tejeitarel11 , responderão - núo. 

Pe(}o aos nobres 'Deputa•dos o obsequio de responderem en1 voz bem alt:• 
e !ntelligivel. 

Vae se ,proceder á chamada. 

O Sr. Domingos Barbosa (3° Secretario, scn;-indo de 1") procede á eha.-
mada dos Srs. Deputados, para v•otação nominal . 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada l 3G Srs. Deputado,. 
O Sr. 1 o .Secretar'lio vae .proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados 

que respottderam - si·m. 

O Sr. Dmningos Barbosa (3° Secrcta1·io, servindo de 1 °) procede á lei-
tura dos nomes .clJos segui.ntes 1Srs. Del)Utrudüs 1que ·re3-ponderam - sim, -

Dorval PortD, Ephigenio c1e .Sa.Ues, Monteiro -de Souza, Paulo Maranhão, 
Em·ico Valle, lPrado Lopes, Lyra Castro, Arthur Lemos, Chermont de Mi-
randa, Domingos Barbosa, Arthur Collares Moreira, Ro·drigues Machado, Pe-
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dro Borges, Annando Burlamwqui, Nelson Catunda, Moreira da Rooha, José 
Lino, José Accioly, Hermenegildo 'Firmeza, '.Dhomaz Accio'ly, Manoel Satyro, 
Juvena:l Lamartine, Georgino Avelino, Alberto iMCararihão, 'l'avares Caval-
canti, Oscar Soares, Walfredo Leal, Bianor de Medeiros, Gonçalves Ferreira, 
Mario Domingues, :F'. •Solano da Cunha, c osta Ri•beiro, Rego Barros, Pessô~ 
de Que·iroz, Aga1nemnon de N(agalhães, Austregesilo, Daniel de •Me!Qo, Soli-
donio Leite, :wreitas Melro, Rocha Cavalcanti, Luiz Silveira, Euclides Malta, 
Natalicio Camboim, Gentil 'l'avares, GHberto Amado, Carvalho Neto, Baptista 
Bittencourt, João Santos, Octavio •Mangabeira, Alfredo Ruy, vVanderley pi-
nlho, Afranio Peixoto, Berbet ile Castro, Ubaldino <ice Assl~, Pac:heeo A'lende:>, 
F1el Fontes, Braz do Amaral, Sá Fi!lho, Homero Pires, Pinheiro Junior, 
Geraldo Vianna, I-leitor de Souza, Bernardes :Sobrinho, Bethencourt da Silva. 
Filho, Nicanor Nascimento, Oscar Loureiro, CBswrio de Mello, Vicente 
IPiragibe, I-Ioracio J\1'agalihães, Julio dos Santos, Galdino Filho, Fonseca Her" 
mes, Cesar 1\'):agalhães, Lu·i·z Guaraná, Amerioo Peixoto, José de ·Moraes, 
Joaquim de Mello, Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, Paulino de ·Souza, Oli-
veira Botel-ho, Gudesteu Pires, José Gonçalves, Jo[ll(J.mim de Salles·, José Alve11, 
Vianna do Castello, José Bonifacio, Francisco Va11adares, Bias Fortes, :wran-
cisco ·Peixoto, Vaz de :Mello, Eugenio de 1\l[eJ.l.o, R~beiro Junqueira, Emilio 
Jardim, Basilio MagaLhães, .João Lisbôa, Augusto dte Lima, Bueno Brandao 
I<'ilho, Theodomiro Santiago, Eduardo do Amaral, Waldomiro JYiagal'hães, Ga-
r1baldi de .Mello, Francisco Campos, F'de!is }{eis, Nelson de ;Senna, Camillo 
Prates, Honorato Alves, Cardoso de A'hnei<la, · iPires do Rio, :mloy Chaves, 
Heitor Penteado, Herculano de Freilas, Fabio Barreto, Meira Junio1·, Manoel 
Villaboim, Alves de Castro, Ayres da Silva, Annibal Toledo, SevBriano Mar-
ques, Pereira Leite, .Martins Franco, Plinio Mar.ques, Lindolpho Pessba, Fer-
re.lra Lima, Adolpiho Konder, Celso Bayma, 1E!yseu GuHherme, Lindolplho 
CoHor, João Simplicio, .Firmino Paim; Getulio Vargas, Antunes Maciel, Do-
mtngos Mascarenhas, Simões Lo.pes e Barbosa Gonçalves, 

O Sr. Presidente: - Responderam - si1n - 135 Srs . Deputados. 
O ' .Sr. iSe·cretario vae proceder á le itu·ra do nome do Deputado que 

r espondeu - não. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secreta1·io) procede á leitura do nome do :o;e-
guinte Sr. Deputado que respondeu - não - Nogueira iPenido. 

O Sr. Presidente: -Respondeu- não um Sr. Deputado . 
A emenda n. 9, da proposta, d'oi appro:'ada pOr 13-5 votos, contra um o 

A Mesa teve com·municação de diversos Srs. Deputa-dos, de que se re-
tiravam da Casa. 

A materia preferencial é toda de votação, e, não havendo mais numBro, 
a sBssão retroage para o período ordinm·io, o qual termina ás 17 horas e 
15 minutos e já se acha excBdido o 
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O Sr. Augusto de Lima: - Sr. Presidente, hoje, no encaminhamento ela 
votaçã.o da emenda 9". relativa ás altriob'uições das Mesas do Senado e 'da 
Camara, âs secretarias das duas Casas do Congresso Nac.iona1, não pude 
desenvolver, como desejára, toda a argumentaç.ã.o que me parece conducente 
a justificar a adopção da referida emenda. 

A um aparte do illustre representante do Districto Federal, cujo nome 
declino con1 venia, o Sr. Alberico de .:Moraes, ,que, á conveniencia, por mim 
preconisada, clesta emenda, objectiva ser a faculdade da Cl'eaçã-o de emPre- -
gos, uma necessidade, desde que se reconhecia ás Camaras o direito de or-
g-anizar as suas secretarias, constatei, dizendo que organizar não é crear; 
organizar é clispôr em ordem elementos já existentes. Os elementos existen-
tes, que as duas Casas do Congresso encontram e que organiza1n adminis-
trativamente para os serus serviços, sào creados •pelo unico podBr a .quen'l 
as Constituições, escriJJtas, ou não, conferem a competencia de crear em-
pregos e serviços e autorizar despezas . 

Não .ha, não co111heço e no direito constitucional de qualquer povo or-
ganizado, ninguem encontra nem pôde · citar, uma só organização, e1n que 
seja 11ci.to a ,qual·quer outl'O pode1·, q'ue .não o Leg.:.slativo, C!"ear emp.regos 
e autorizar despezas. 

0 SR. EURICO VALLE: -- Muito l:.em . 
·O SR AuGUSTo DE LIMA : - ,Si, rJara attrtbuições secundarias, que dizem 

respeito á simples organização, se desclasSifica a rf.uncçio administrativa do 
Poder Executivo, ê ~por necessidade .ela cHvisâJo de tx·n;balho 1q1Je se in11Põe, e 
·pelos reconhecimentos de que cada um p6de entabcleeer as conveniencias do 
serviço, de que depencl& o funcciona,mento a que p1·eside . 

Respondendo ao já referido representa.nte do Distr{do Federal, que in-
VC'cava ·contra essa emenda, o chamado dogma da inclependencia _çlos podereg, 
üizn1do que os poderes não sel'iam independentes si cadn. um d eJles não pu -
desse organizar a sua secretaria, o·bservei que a independenc:a elos poderes 
não consiste em uma se·paraçiio absoluta. 

O SR. EURICO VALLE: - '{. Ex. permitte um aparte? Ha üiscordancia de 
opiniões. Alguns .constitucionalistas pensarn até crue a fixação de vencin1entos 
d>;ve ser feita pelo !Supremo 'l'ribunal Federal, .no que diz respeito á !ma se-
cr etaria. 

O SR. Aurn.'8TO DE LIMA: - Acho que ·essa doutrina não é a me'hor. 
O SR. Eumco VALLE:- Penso ·como V. Ex . , mas lembro que ha essD. di~· 

paridrr de de opiniões. 
0 S~. AUGUSTO DEl LIMA: - . .. porque desnatura as funcções . 
'Ü SR. Eumco VALLE: - Nào p6de deixar de ha v·er unidade na , teação d" 

logans e na f'xação dos vencimentos. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - O que a praxe devia ter aeonselhado en~ que 

o Supl'femo Tribunal Federal ou qualquer outro tribunal, quando entendesse 
que nAcessitava ampliar seus serviços, se dirigisse ao Poder iE;xecutivo ... 
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0 18R. EURICO VALLE: - Justamente. 

0 SR. AUGUSTO DEl LIMA: - ... por meio' do Sr. Ministro ela Justic:tt. 0 
Poder Executivo, por m-ensa.gem, pro.poria ao Congresso a medida solic[tada, 
e o LE-gislativo, unico poder competente para autorizar despezas , dtoterminl -
ria as modifi-cações que deviam s er .feitas. 

O SR. EURICO VALLE: - Apoia-do. Affir.mei, simplesmente, que havi:J dis-
paridaúe de opiniõ·es. V. Ex . encontra discrepancia nos pat'eceres de con-
stitucionalistas 

O 1SR. A.UCUSTO DE LIMA: - Proprl:amente a incle.pendencla dos po-deres. 
dizia eu, não consiste nessa separação absoluta, na incliff•erença ou quasi hos-

' tilidG.cle entre os orgãos da administração publica. Os pocler·es são indG!P.D-
dentes e autonomos do mesmo modo que os -orgãos do corpo humano: cacLl 
mn com, sua funcção especifica, n1as interdepende-ndo um do outro. 

O SR. EuRICo VALLE: Ha uma -entrosagem. 

O SR. AuGUSTo DE LIMA: - lia uma entr osagem ; as fibras, os nervos, 
os canaes ela cir-culação se li.gam aos !.!<versos orgã.os e ligam todos elles entr,; 
si; a verdadeira synergia. observada, -no corpo hum ano, ta.ml:>em deve existlc 
nas parc-ellas -ela aóministração publi-ca. 

·o .S,R. EURICO VALLEJ: - M-esmo .para a unidade ele ol:>jectivos da nação-

O SR. AUGUSTo DE Lnu: - Nessa divisão ele trabalho o qu e h a , como 
Disse, não é separação absoluta, mas unia. con1municação entre os orgãos. 
-constituindo o élo, a harmonli-a que deve existir entre os poderes. E•,,bora 
r -espeit-ando a lnclepend·encia das attribuições es·pecifi•cas ele -cada um, ás vezes, 
um dos poderes exerce funcções que são privativas ele outro. Assim occor.re, 
por ~exemp1o, q.uando o Executivo com1nuta ou p erdôa penas in1.postas a cri-
minosos. 

1A.ge, ,nessa emergencja, con1o juiz, aJinda que no exercício de que se 
c hama a piedade. 

A verdade, en1 to-do caso, é que, até usando elo poder model·ador, o Exe-
cutiv? não te m arbitrio absoluto. O Presidente da RepubJi.ca, ou de qualquel' 
dos Estrtdos federados, que se -utiliza -da .providencia mag·estatica do perdão 
·OU da con1mutação, não vae .beneficiar con1 esse recurso a un1 réo que, pelo 
s eu proceder na, Penitenciaria, não haja mostrado a rrepend;m e nto ou r ege -
neração. 

O Sn. EUHICO -\r.<\LLID : - E' intuitivo isso , mas a ·Constituiç iio não faz a.' 
restr i·cçã.o . 

O SR. Auous•ro DEl LIMA: - De qua,l-quer modo, não ha o a,rbi trio. O acw. 
ahi, foge do Direito, entra, na alçada da moral, e dentro desta existem peias 
fortíssimas, que nos inhibem de chegar ao arbítrio. 

Como dizia, o Poder Executivo, nesse caso, funcciona como tribunal. 
O SR. G:mNTIL 'TAVARES: - Por identica razão é que ha. quen1 suste n t e qu~ 

o direito c1e o_rgan izar as suas secretarias dá ao Poder ·Legislativo a facul-
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dad e de crear logaxes para os respectivos funccionarios , fixa ndo-l-hes os ven-
cimentos. 

O SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA: - O Poder !Executivo .tambem exeree fun-
cções legislativas, como ter.ooiro ramo do nosso poder, sanecionando ou vé-
tando leis . 

O ·SR. AUGUSTo DE LIMA: - Outro élo na conjugação enti·e o Poder Exe·· 
cutivo e o Legisiativo é esse da collabora.ção do Presidente da Il.epubHca nas 
leis, por meio da sancção. Outro ainda é a regulamentação das leis, parrL 
desenvolver-lhes os textos e 'facilitar-lhes a execução. 

O iSR . ANNIBAL DE TOLI!lDO: - Por seu turno, o Poder Legislativo collabora 
com o Executivo, no caso de nomeações de Ministros do Supremo Tribu nal, 
e de di,plomatas. 

O SR. -"-UGUSTO DE l .dll'lA : - Per-feitamente. 
Quando o exerdcio da soberania apparece com fronteiras incertas, os 

poderes convergem para um m-esmo acto, completando- se u -ns aos outro>':. 
O Sn . EuRico VALLE : - O qu€ não póde haver é antagonismo entre os 

pode~es. 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Está se vendo que, na a u tonomia ·espeeifica 
de cada um desses -orgãos, ha laços ele interdependencia, sem o qu e, não po--
deria subsistir a unidade, condição primeira da vida nacional. 

O SR. GENTIL TAVARES: - E por isso não é absurdo admittir que, pot· 
exemplo, o ISmpremo Tribunal crêe lagares em sua Secr€taria. · 

O SR. A.UGUsTO DEl LIMA: - Volto atraz : a organização suppõe elementos 
q u e já, existem. 

O SR. LEoPOLDINO DEl OLIVEIRA: - A expressã o "organizar" p-resuppõe o 
c1ir eito d€ erear . 

O SR. GENTIL TAVARES: - Si o TriJbunal, digamos, acha qUS\ são necessa· 
r ios vinte f.unc cionarios para s ua ,Secretaroa e o Congr€sso lhe dá a penas 
dons , fi.ca ann11llada a facuidade, -q ue lhe dá o texto constitucional élé "or-
ganizar sua .Secretaria". 

O IS:R. AUGUSTO DEl LIMA: - Hoje S€ disse, aqui, que a :Cama ra, o Senado, 
cad·a um ·dos tribunaes tem o dir·eito de crear •empregos .para seus serviç:es 
pec:uliares. 

O SR. GENTIL TAVARES: - Dentro do disposit;vo constituci-on al, qne li-
mita a essas secretarias o seu direito d€ organizar. 

O SR. Auaus·ro DEl LIM.-1.: - Creio ter demonstrado que a organizat;fio já 

suppõe elem-ento creado, mas a creação ·é de deliberação legislativa. 
O SR . ANNIBAL DE ToLEDo: - Não apoiado. Organizat' é crear os orgãos, 

e tanto é assim que, antes de se fazer a organização, elles não existiarr.. 
O SR. Auous1•o DE LIMA : - Pergunto aos nobres 'Deputados : a Camara 

tem uma S€cretar~;a, o Sena<elo tem outra, cada tribuna-l tem a sua, o presi-
dente da Republica tem tambem a stm secretaria : póde o presidente da lle])U-

bl.ica crear empregos para sua secretaria? 
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O .SR. GENTIL TAVA.REJS: - Não, porque a Constituição não lhe dá essa 
faculdade . 

O SR. AUGUSTO DEl LIMiA: - MJas eHe tem ou n[w tem a attribuição de 
organizar a sua casa .civil e militar? 

O SR. ANNIBAL DE ToLEJDO: - A Constituição ·não l>he dá essa. fa.culdade. 

O :SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Mas .quem distribue os serv~iços •da sua casa 
civil e militar? 

O SR . ANNIBAL DE ToLEDO: -Distribuir é uma cousa e organizar é outra. 
O SR. AUGUSTO DE I~IMA : - E.m que con siste a organiza ção de uma se-

cretaria? 
O SR. GEJN~'IL TAVARES: - Na creação dos Jogares e na distribuição das 

funcções. 
O lSIR. ANNIBAL DEl T oLillDO : - Organizat· presuppõe crear. 

O SR . AUGUSTO DEl ·LIMA: - Organiza- se o que já ex'ist-e; não se póde or-
ganizar senão co usa já existente. 

F .. m materia de attrib.ui·ções, e p·rinciopalmente de attribuições exce·pcimlaes, 
desclassifi.ca!das, não podemos dar interpretações ampliativas. S e a Constitui-
ção, •Confer~i.ndo a esses diversos poderes a fa.cul àade de organizar, q·uizesse 
lhes outorgar tambem a de creat·, não teria deixado de empregar esta pa-
lavra - crear. 

O 'SR. ANNIBAL DE TOLTIID o : - F.ixar os venchnentos, isto sim, será elo 
Congresso. 

10 SR. A .. UGUS'l'O nm LIMA: - P ·ergunto eu: ql1e é organizar? O.rganizac, 
pare•ce que é distri.buir serviços. 

O SR. Eumco VALLE: - Justamente . Organizar os •J)lanos, as categorias . 
0 SR. FRANCISCO CAMPOS: Presup·põe os funccionarios. 

O ISR. AuGUSTO DE LIMA: 8e organizar }}resuppõe crear, pergunto: o 
Presidente da Rep ubHca, que incontestavelmente pócle organizar a sua cas .l 
civil e ' milita r, porque elle é que distribue os serviços ... 

10 SR. EURICO VALLEJ: - 01·ganiza seu gabinete, mas não crê-a os lagares . 
O SR. AuGUSTo DE LilliA: - . .. não po·deria ·Crear os Jogares? Elle, en-

tretanto, não os crêa, ·porque a lei lhe dá a ttrihuição •para organáar e n~.o 

para -crear . 
·0 SR. NICANOR NAscrn1•ENTO: - "Organ.: :.-:aL~ a sua s ecreta.ria" quer dizer: 

a. .Secretaria elo Supremo Tribunal, pot· exe mplo, t erá tantos officiaes, ta.ntos 
ehefes de secção, tantos primeiros escriptur[lrios, tantos segundos esc•ript,l-
rarios, tantos antanuenses, etc. Isto é que se chama organizar. E' crear o3 
quadros, os orgãos. D·esde que não 'seja isso , não é causa nenhuma; é un1a 

a bstração. Ora, a lei poderia dar a um tribunal uma funcção que 1'oss2 
abstracta. Organizar ·póde ser uma de duas causas: ou crear, ou modificat· 
a organização :i á ·existente . 

O SR. AUGUSTO DFJ LIMA: - Volto á m inha a.nterior affirmaç:ão - qu e' 
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só ha um poder, nos paizes de regimen constitucional, capaz de crear os em-
pre·gos, acarretando onus pa.ra o Thesouro: o Legislativo. 

O .SR. FRANCisco CAMPos: - Justamente, porque exclusivamente a elle 
cabe crear im·postos. 

O SR. AuGUSTo DEl LrM.~: - Isso entra na entrosagem da harmonia dos 
poderes. O Poder Judiciario quer organizar a sua secr-etar, a; dirige- se por 
·um officio ao Poder EJrecutivo e este ao Legislativo, por uma mensagem, 
•pedindo a lei. 

O SR. ANNIEAL DE ToLEIDO: - J\l[as o que es tá na Constituição não é isso. 
O SR . AUGUSTo DJJl L IMA: - Deixemos o dir·eito c onstituc:.:onal e vamos á 

lexicographia . IW. 'E;xs. não m e apontam em nen hum di,cionario uma si-
gnifi-cação pa ra "-organizar" :differente dessa a que me refiro. Não ha lexico " 
grapho algum qu·e confunda crear com organizar. 

O SR. ANNIBAL DEl ToLEIDO: Organizar é até ma:s do que cr ear. 
O .SR. FRANCisco CAMPOS : - or.ganizar ·p·resuppõe material já existente. 

O Srt. AUGUSTO DEl L n u : -!Sim, quem organiza já encontra os elementoe 
creados. A Constituição cond'ere privativamente ao Poder Legislativo a attri-
buição de •Crear ·empregos federaes. Ora, os lugares occupados pelos funccio-
narios da Camara, ,pelos funcciona rios dos tribunaes federaes, teem outra de ·· 
nomina ção differe.nte? (Pa.u.sa.) 

Faço esta pergunta porque hoje ouvi pôr em duvida o ponto . 
Só temos tres categorias de f.un cc.ionarios .publicas: f ederaes. estaduaes 

e mumc1paes; a at1:ribuição de crear empregos federaes, o art. 34, n. 25 d a. 
:onstituição a confere privativamente ao Congresso N-acional . 

0 SR. ANNIBAL DEl TOUIDO: - Sem fallar, aliás , na parti-cipação do ElXB-
c.utivo com a sancção. 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Ha nomeações que são feitas p·ela autoridade 
judiciaria, .p.or.ém, não estipendiadas p elo Thesouro . Por ·exemplo, o Presi-
<:J.ente da Gôrte de Appellação póde nomear oofficiaes d e justiça, os quaes nã o 
p e·rcebem vencimentos do '.rhesouro . 

O !S.R . NoGUEliR"- PElNIDo: - Percebem , na justiça local. 
O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Na just iça loca;l •ha realmente causas extraor-

dinarias! Aqui se votnu uma le.i, transferindo para os .p-orteiros dos auditorias 
os )·eilões judiciaes. O proj ecto passou por todos os tramites r egimentaes e 
foi sanccionado pelo Pres::dente da Republica. Essa lei continua em vigor, 
mas os leilões. judiciaes, como por exemplo os d e bens d e orphãos, são feitos 
pelos leiloeiros .Ua praça. 

F'ui e·u o a u t or do .projecto, n1as os grandes poderes e.fficazes, os podereR 
agiram e o Judiciario do District o atirou a lei pa ra um ·cant o e mandou qu" 
os le:iloeiros da praça ·Continuassem .incumbidos desse serviço. 

ü SR . ANNIBAL DEl ToLEJDO: - Em virtude ·de int·erpretação da G0rte de 
Appe!la ção. 

O ·Sa. A UGUSTO DEl LIMA: - Quer dizer ·ent ão que a :Cõrte de A_.ppe1lação· 
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cassou uma lei do Congresso Nacional! E não o fez por se tratar de uma 
lei inconstitucional, ou poDque algumas elas partes tr·ouxesse uma petição 

.ajuizada segundo as leis do .IJTocesso, e mas sim pelo clamor dos leiloeiros d él 
·praça que se yjam ·preju·dicados em grossas som mas. 

JI:sse é o grande ·poder, contra o qual todos os homens que teem um pou-
co de força moral, que amam a justiça e a p a tria elevem protestar. 

O Sa. ''l'AVAHms CAV.OLCANTr: Muito bem. 
O SR . . AuousTo DE LIMA: Não posso comprehe.nder eomo, em un;a 

praça tão a.ntiga e com l1Tl1:?., praxe lgualn1ente a ntiga, qual a dos porteiros 
dos a-Uditorias t ere1n direito a es;::; es leilões, .rnesrno .par a que taBs leilões se 
revist am do prestig'o da lei, venha a ser desconhecWo semelhante din• ; to. 

Repito, a le.i passou a;qul co1n un1a grande e ffusão el e unanilnidade, n1<1s 
foi ·para lá e o magistrado a quem estava confiado o dever ele ;,tp.plic ~11-a. 

"yetou-a", depois de sa ncc.ionada ]lelo Presidente da Repu.bUca! 
O ISR. GENTIL 'I'.<~. VARES : - Isto só occorre no Distrlcto Federal. 
0 SR. CESAR DE T\I[AGALHÃE3: - Foi um a exorbita.ncia. 
O SR. Auous1·o DE LIMA: - Qual esse grande myst·erio que ·cles;:;lass.ifica 

élos porteiros dos auclitorios os leilões para entre-gal-os aos leiloeiros d rt. 
pJ:·aça? 

Por isso diss-e, e eepHo, que, se a ca da u1n dos poderes que poss·uen.1. 
nrna pa:rticula de autoridade .fosse dado crear cargos, além, da grande san ·· 
g-ria que soffr-e o Thesouro, ima-gine a Camara o que não aconteceria. 

Só ·por ex-cepção é que os juizes poclem nomear, m>us nomeat· funecio-
nocios q .u e ;o1penas .percebem emolumentos, como sejam o.f,ffciaes de just! .. 
ça, escrivães inlterinos, etc. 

UJVI SR. J)EPUTADo: - V . ·Ex. f-eriu um ponto muito importante. G 
~·ribunal pode crear Jogares remunerados pelo Thesouro. 

O SR. AuausTo DE LLMA: - Crear pôde, mas ni:Jo lugares que s.ejam e~
Vpenc1iados pel·o 'I\hesouro; apenas serventuacios de justiça. 

O Sn . 'l'HEloDoMmo 'SANTIAGO: - E' .p-reciso continuar a bat·e-r nessa ter:la 
do's leilÕes judiciaes, ponque é um escancialo formidavel e o Thesouro é que 
-está sendo •prejudicado·. 

10 SR. AUGUSTo DEl LIMA: - Perfeitam.ente, e eu m,e recordo da grandec 
cam·panha no t empo elo !Sr. Wencesláo Braz. 

O 'SR. 'l'HTIJODOMIHo SANTIAGO:' - E' preciso que ella continu-e, po•·.qu8 c. 
que se está fazendo é uma immor.:L1ic1ade. 

O SR. AUGUSTO DE LHIA: - Quando contavamos com a vi ctoria. fina , , 
appare-cem os por·teiros e dizem: :Sr . Dr. estamos privados dos leilões pm·-
'• E e os juizes entenderam inter pretar a lei de modo ci ifferen t e do· que q uize-
rt'etn os l·egisladores . .. 

·O ·SR. ANNIDAL DE 'ToLmDo : - }-\.Há s, o Congres·so ·püde inval idar o acu, , 
pm favor dos JJOrte iros dos aucHtorios. 

'O SR. AuausTo DE LIMA: - E ,sses resp·eita.veis auxiliare s de con1ITI ·3t ~ 

cio da :praça podia.m emprehender un1a .g1·ande derrw.nc1a. para a 11nulla.r a le i. 
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porque não ·faltam advog-ado·s nem jurisconsultos para dar parec8'l'es, 
quando · são bem remun<Jrados. 

'Tenho ouvido dizer .que na technica. .profissional não 11a causa sem 
defesa. 

O .SR. ANNIBAL DEl 'ToL:EJDO·:· - Em ma.teria criminal, o advogado <leve, 
aceitar qualquer causa por sentim<Jnto {ce . .piedade e humanidade. 

O .SR. AuousTo DE LIMA: - Sendo assim, é licito ao advogado aceitar 
as causas mais injustas, ·mais odiosa:s; por sentimento de g1enerosidade e 
piedade prOifissional , deve aceitar as peores causas, se na mesma razê:!o f o -
rem. bem remunet·ados ... 

Nem assiJn os ·leiloeit·os precisaram abrig-at·-se á . sombra da autor.idadF. 
doutrina] dos jurisconsultos, po .. que nem um s6 appare-ceu contra elles. OB 

pc;rteiros, tímidos na sua · subalternidade, tiveram de ficar quietos, e quieto& 
ertão até hoje. Pareoe que a l<J i vai ser derogada. pelo desuso; por em .. 
qu2,nto, porém, está sendo violada.. 

O SR. 'TAVARES IC'AVALCAN1'I: - Elles não estão quietos. Estê:!n vendo sl 
ol-Jtem outra lei. Ha um projecto do Sr . Vicente Pirtwgibe, em estudos na 
Commissão .de Finanças, .procurando dar-lhe-s o que a.liã.s já é delles. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Assim, Sr. Presidente, a harmonia do~ 

poderes se ,p6c1e traduzir pelo exercicio de diversas funcções, comtanto que 
essas funcções não · sejam pri'Vativamente attribuiclas a out;ro ·poder. 

Se na Constituição não houvesse a attribuiçf!o exclusiva ela creação de 
em,preg-os para o Poder Legislativo, si nas attribuições conferidas aos tr!.-
bunaes, ao in vez de empregar-se simplesmente a , palavra "organização" s·e 
u sassen1 as ·expressões "crearc empregos e o•rganizar a sua secretar.ia", eu 
poderia. aceitar a. doutrina dos que entendem que o Suprem9 'Tribunal p6de 
estabelecer, para a sua. secretaria, tantos empregos quantos os que julgar 
necessa.rios ,para art:tendeo:- aos serviços dessa mesma. secretaria. 

O 'SR. BElRNARDEJS •So·BRINI-ro: - Os poderes não sf.!o, em regra, elles l}rO-
pr)os os juizes das suas attribuições maxfmé em se tratando de um poder 
niiü sujeHü á revlsi':'o, como o ·Judi.ciario? Si isso é um püstulado· e si o 'T1·i .. 
bunal acha que, nos termos em ;que se concretiza. a disposição constitu-
cional, tem determinada competencia, ha mais uma razão ~para. se alterar ü 

disposição vigente pela. reforma. 
O 1SR . G:EJNT1L 'TAVARTIJS: - E 'sclarecendo a. questão . 
O Sn , ANNIBAL D:EJ 'ToLEDo: - O rupm'i:e ~do nosso collega parte elo prin-

cinio de que cada .poder é o uni co· juiz elos seus actos. 
O JSn . AuausTo DE LIMA: - Nf..'o podemos ser juizes dos nossos actn,; 

R•' não de conformi'dade com os preceitos ela lei. O J ·ucliciario nê:!o p6de ln-
tr:rpretwr a Constituição contra a sua letta:'a. E, si quizessemos dar o dom 
ua infa libilidade ao Executivo, então · ter iamos de presenciar as causas mais 
disparatadas. , 

Ainda ha pouco, ,sr . Presidente, .pelo contra.to cóm a Rev,ista, foi irt-
stil.uiclo o serviço de stenographia no ;Supremo 'Tri·bunal, cousa ÇtUe pwrece 
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nunca exi.stio alli, .e .que nil:o tem razão ele ser, po1'quanto os ·juizes lêem 
os seus votos. e não ha exercício ele l'hetorica que justifique wn serviç;o como 
esl.'e . Quem vai custear esse serviço? Por onde passou a •lei organizando ou 
ca-eamclo a •Stenographia no Supremo 'Tribunal? 

Aclmittida a legitimidade -de actos como esse, os j-uizes singulares tam-
·bem poderiam or.ganizar. 0 se>rvico de steno.graphia para jury, que não 
deixa ele ser um tribunal e a Cons.tituiç[•o dá aos tribunaes competencia de 
üt·ganizar suas secreta.Tias ... 

Ali<ás, si organizarmos os tribunaes 
l\~'giona;es, eHes terão tambem competencia para organizar as suas secreto-
rias, porque a Constituição dis ''tribunaes f.ecleraes". 

O .SR. Auaus•ro DEl LIMA: - ... de modo que não haveria porque nega( 
ao jurz presidente alo Tribunal do Ju1-y a attribuição tombem de nomear os 
funccionario,s ·e estabelecer quanto devem eHes gan<har. 

O que desejo, S1r. Presidente, é que firmemos certos princii)}ios que ·me 
paa·.eoe andam um pouco obliterados .. . 

O <SR. LUIZ SrLVEliRA: · - Reformando os nossos costumes ·poliUcos. 

0 .SR. GillNTIL TAVARES: - E . a 'C:Onstitúi<}ão tàmbem . 

IÜ SR . . AUGUSTO DEl LIMA.: . . . porque, .si, amanhã, o Bupremo Tribu-
11al, ·que j>á .hreou uma secção de steno•graphia, entender ta1nbem de. crear 
um serviço de reportagem ,paga ;para da;r maior p·ubUcidade aos seus jul-
gados ... 

O ISR. BERNARDES S'o·BmNHO :' Aliás, o Se. •Solidonio Leite já declaro11 
que isso contém implicitamente no contrato da Revista do ·Supremo 'rribr•-
na.l, serviço até no estrangeiro· ... 

O iSR. Auaus~ro DE LIMA: - V. Ex. sabe que contratos dessa or<lem 
valem tanto co·mo si d'ossen1 ·para alguem .ceder a ou1xem um . pedaço de 
lua, porque é imvossive·l aoeltar como valido um acto j.uridico bi-latell:'al 
quando uma da.s partes n2:!o pócle absolutamente dar :1 outra aqmllo a que. 
se compr;J.me.tte . Não é preciso revolver alfarrabios para dizer que um con-
tt·ato. para não ·s·e consid>erar escri>pto não pl'ecisa que as suas nullidad.es 
sejam muito grandes. 

A proposito da h armonia dos .poderes, .Sr. Pr·esid1ente, força é reconhe-
cer que só ao Legislativo ca1be crear empregos; só elle é q .ue póde ser juiz 
·d<J tal conv·eni-encia, porque é justamente 0 que mais intimamente está liga-
ele, pela fre'quencia das consultas, á soberania popular, sendo aqueUe que 
Í(,·m, de facto, compete·ncia vara autorizar de·spe2las. 

O ;SR. ANNIBAL DEl 'Tciu;wo: E é o voder que co·nhece jus·tame'IIte a mt-
pacidade financei·ra do paiz. 

O SR. AuousTo DEJ LIMA: - A1nda mais:· entend-o que o Poder Legisla-
tivo não póde nomear. (H a diversos apartes.) 

O certo é que nós estamos habituados a d'el€.gar funcções privativas: 
as reformas mais importantes .~ão elaboradas·, não no recinto do Legislati-
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vo, sujeitas aos tres turnos de cada Casa do Parlamento, com a sancção do 
Executivo, mas nos gabinetes administratrvos. 

O SR .. TAVARES CA.VALCAN'l'I: V. Ex. P'ermitte-me aJpr·esentar um exern-
p,o? A instituição •do sursis ·entre nós lfoi •proposta no Legislativo ha mul--
to,-. annos, e não teve andamento. M.ais tande, foram delegados poderes :J.a 
Governo •para que esta;JYelecesse a adopção do sursis, por mero de um decre· 
to ou regulamento. 

O SR. AuGUSTo DE LIMA: - tAs reformas judiciartias, as reformas de in-
strucção pubüca, us reformas de hyglene, saud.e .publica, etc., tiveram a 
nce.sma so·rte. 

I 

0 iSR. TAVARES CAVALCANTI: - A proposito do SU1'Sis - hoUV·e a té 
r 
I 

uu~ 

caso inter.essaJnte: o ·Sr. João Luiz Alves, que eXJpedio o decreto, foi o unico 
voto vencido no :Trlbunal, na iuterp!'etaçf:Lo de um dos artigos. Quer di21er, 
que outro;s Ministros srubia.rn melhor do que S. rEx. aquillo que elle proprlo 
desejava dizer... , : i'\ 

10 SR . AuGusTo DE LIMA: - As le.i's .nascidas l)rop~·ia.rnente no seio do 
Poà.er Legi·slativo são· em numero muito lim,itado e as que são elaboradas 
por elle só sah·em dep.ols de um parto la;borioso. 

0 SR. NELSON DE ISEJNKA: - Haja vista a legislação florestal. 
O SR. AUGUSTo DE LIMA: ' - Essa sahio depois de uma gestaÇão não· de 

nove mezes, mas de nove annos. . . (Riso.) 
A.Jias, por uma feliz coincrdencia acaba de ser assignado o re-gmlamento 

pelo Sr. Miguel Calmon, que vai ligar o seu nome a uma das grandes me-
didas recla madas pelo .palz. 

0 SR. TAVAREs CAVALCANTI: -E' ü caso de dart para:bens a V. Ex. , qae 
:!'oi o gran!de apostolo ·da idéa. (Muito 'bem.) 

O 1SR. AuGUSTo DE LIMA: - Esta noticia eu a rece-bi hQ, poucu po·r te-
l egramma . ., 

!Sr. Presidente, lastimo que a escassez d.o te·m!)o não me per•miHa des· 
envolver, como vretendia, as minhas considerações, rup•enas iniciadas, a 
rEspeito -da indevenrdencia e harmo•nia dos voderes, mas a terminaçã o da 
hora rdo eX'ped1ente .obr iga-me a fi.car no que dtsse até a;qui. (Muito 'bem: 
muito 7Je11L O 01·aàor é cumprimentado.) 

'Telegra rmnas·: 
ExPElDIEJNTEl: 
C<:Lahoe!ra, 23 Setembro - P.vesidente Camara Deputados Rio 

Nome Pia União Filhas de Maria nesta paroclhia, peço approvação emendas 
De<putado Plinio Marques. - Margarida Porto, Presidente. - A' Commig-. 
são Especial d·e Refonna Constitucional. 

Rio, 23 - Archiconifraria Menino Jesus de Praga, do ~.santuario There·-
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zinha, representando quaJtrocen<tos a.s·sociados, vem apresentar perante VV . 
EE.x . seus applausos emendas Plinio 'Marques rec=ihe·ce reli.gião catholi-
Cú da n<aiona I!}O•V'O braslleiro permitte ensino religioso escolas, esperando 
sejam .ellas approrvada>:~ illus:tx es re·];}r•esentantes Nação . - A.melia Ca-stl-. . 

lho Souza, Presidente. - AnaUa Martin.s Castilho . - Laura Ca-rvalho. -
Franoisco M~tta Teixeira. - A' commissão 'Es];}ecial R eforma Oonstituciona!. 

Rio, 23 - Gremio São Genesio·, Sêde r:ua M;ariz e Bru··ros n. 218, soli-
cita apoio V. Ex. emenda;s De'[)iultado PUnia Marques. Saudaçõe-s. - Joa-
r;.uim Motta. - Waldemar Guimarãe.s. - Jayme · Zagallo. 
Uastilho. - A' Commissão Especial de B;eforma Constitucional. 

Leobardo 

Entre Rios ('1\t!;inas), 2.3 - Camara Municipal reunida sessã o orcLinarja 
representando unanime sentir munici.pio totalidade catholicos vem repre·· 
·f:entar v. Ex. s.eu desejo que ·s ejam a;pprovadas eme·nda s nove dez annexo 
projecto r ·eiforma Constibuição . Saudações. - Oliveira Rezende, Presiden-
te. - A' ICommissã!o Es•p·ecial de Refo r·ma Constitucional. 

P .etropoUs, 2·3 - Di•rectoria Centro Imprensa reunida hoje sessão o.r-
dinaria delLberou exprimir VV. IEEx. desejo· .que alimenta Cwmara appro-
ve emendas Plinio MaJJ.iques tão ·consenta~neas sentir povo brasHeiro. 
Luiz Ama1·az, segundo st~cretario. - A' Commissão Especial de Reforma 
Constitudonai. 

iHaddoak Lo.bo :(Rüo), 12•3 - Apostolado Coração, paroohia Inhaum'l. 
mani.fBsta pleno apoio emendas Deputado Plinio Mavques, pedindo não se-
jam as mesmas retiradas durante votação ·projecto ref•Ol1llla Co·nstituição. 
- Presiàente Aracy de A~·vellos Espinola. - Secretaria, Evangelina de Lima 
Ba-rre'to. - 'ThBso.ureira, Alice Guimarães. - A' Commissão Especial de. 
Reforma Constitucional. 

CPinda, 23 - Oito Conferencias Vicen:tina,s Pinda caloro.sos applaus·oa 
patriotismo sa,lvaJdoras emendas nove e dez r€/forma Constituição. - A' 
Commissão E 'special de Re.fo!'ma Constitucional . 

.Jahu', 2·3 - iAssociaçã!o Escoteiros CanhoUcos .Ja,hu' pede votação emen-
das Pliinio Marques. - José A_maral, secretario - A' Commissão Especial 
de R~forma Constitucional. 

Santo Antonio, 2'2 - Representando Convenção Baptista Interestadoal, 
.s&de Bahia, venho respeitosa,ment e perante precla'ra Ass.émblêa protestar 
contra •emendas Plinio Marques na rCru:ita Magna gloorioso paiz tentando es-
magar Hber,dexLe -consciencia a:panagio 
Secretario ·geral, Felia: llfo1·aes . - A' 
Cons.tituoional. 

povos cirv.iHzado-s seculo luzes . 
Oommissão Especial de Reforma 

Ubá, 23 - tAssodaç2Jo São Vicente Paulo Ubá composta 2•6 membros 
so!idaria autor emendas 9 10 reforma Constiltuição aél!he!'e movimento g,eral 
em prol r·eligião maior ia Nação. - Dr. José Rezenàe, Presidente. - A' 
Commi'ssão Especial •da Refo•11ma Constitucional. 

São Christovão, 2,3 - .A,p,ostolado Sagrado Coração de (Jesus parochia 
Santo André vem manifesltar immenso jubilo emendas nume,ros nove e de!! 
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apresentadas digno De.putado Dr. Plínio Mal'ques, so'licita de VV. E .Ex. 
n~'o serem as mesmas retiradas durante a votação do projecto reforma Co•n-
stituição. Emendas nada afd'ectam Nação, sómente faculta ás crianças a 
lil1erda;de de fé eatholica em sua educação. Res·peitosas saudações. - Pre-
Eidente, Ros'alina dJe Albuquerque. - 1 • •Secre'tada, Esmemlàina Bastos. ___:: 
A.' Commissão ·Especial d'e ·Reforma Constitucional. 

Rio, · 23 - Centro de Escolas e Diversões do .Santu.ario Therezina ap-
:plaudindo calorosamente emendas Deputado !Pl1nio :Marques vem pedir in-
terferencia vocencia no sentido evitar. retirada referidas emendas. - Mar-
tins Castilho. - João Macedo. - Adalberto So1~za. - A' Commissão E·s-
pecial de Reforma Constitucional. 

S. Christovão, 23. - A devoção Santa Thereza Jesus, paroc·hia Santo 
André, vem patentear regosijo emendas Dr. Plínio íMarques, espera de VV. 
EE·X. valioso concurso não serem mesmas retiradas durante votação <pro-
jecto reforma Constituição. Emendas não prejudicam Nação, apenas dão 
direito educação crianças -catholicas. - Thesoureira, Justina Mahia Ramos 
Pinto. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Cascadura, Rio, 2'3 - A associação dos escoteiros catholicos Gremlo 
Sportivo iBaden Poovell todos moços catholicos da parochia de Madureira 
applaudem e pedem Srs. :Deputados approvação emendas LP!inio 1\'l:arques. 
- João Gosta Mattos, presidente. - Padre Carlos JJianso. - A' Comníls-
são Especial de Reforma Constitucional. 

Nazaret'h, 21 - Igreja Baptista Nazareth appella Congresso Nacional 
intermedio V. Ex. para -que não seja alterado o art. 72 nossa Constitui-
ção garantia paz fraternidade prosperidade •heroicos ora ameaçados pela 
emenda Plínio Marques. - Benedicto Morenos, secretario. - A' Commis-
são Especial de Reforma Constitucional. 

Villa Isabel, Rio - Em nome Conferencia Annual Brasileira e Con-
gresso Districta Rio (6 .. 300 membros adultos e 2·5. 200 aggremiados), Igreja 
Methodista, dirijo-me VV. E:Exs. para pedir vossa intervenção no senti-
do não ser dado apoio emenda nobre .Deputado iParaná Sr. Plínio Marques 
relativa :ao reconhecimento Igreja Romana religião maioria brasileiros, etc., 
visto como se emenda fôr levada a effeito, grande minoria brasileiros verá 
desapparecer ca; ta consÚtucional uma suas mais gloriosas prerogativas (ar-
tigo 72) e soffrerá perda pelas consequencias que :adivirá do pacto, uma 
suas mais nol:.res e justas conquistas. Rogando a Deus luzes em que se 

/revolvam duas Casas Congresso Nacional para que tudo ella;s· resolvam 
determ'ine cultivo amizade entre '}:}rasileiros •professam credos 'differentes 
"G:ns dos outros, subscreve-se attencio.samente patrício ami~o lllidmirador. 
- Osorio Caíre, secretario Contferencia Annual Bra·sileira e Congresso [)is-
trictal Rio. - A' Commissão Especial de Heforma Constitucional. 

Avenida, Rio, 23 - Exmos. Sr~. -- :Saudações cordeaer; - Associa.·· 
ções todas desta parochia - Andara:hy, Tijuca nomeadamente: Apostolado 
da Oração, Filhas de Maria, Coração Eucharistico, Cruzada Infantil, .Santos 
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Anjos, Pão de :Santo Antonio, Filhos de Maria, Santo Espedito e Collegio 
Parochial, pedem vosso valioso a,poio emendas Dr . Plinio Marques, SU1JP1i-
cando 'ainda não sejam · retiradas durante votação projecto reforma Con-
t~tituição. - Pelas directorias: Padre Zacharias. - Juranàyr Castro. -
Ca;pitão Fernandes. - Marianna Teixeira. - Oamillo Valle Rego. - Joa-
quina 4-rau.jo. - Juvelina Ban·os. - Edith Dupont. - A' Commissão Es-
pecial de Reforma Constitucional. 

Avenida, Rio, 23 - •Irmandade Bom ·Fim adhere plenamente sentimen 
tos emendas Plinio Ma r:ques. - A' Commissão ·Especial de Re·forma Con-
stitucional. 

Rio, '23 de .setembro - Irmand::tde ·Sant'Anna firme apoio emenda Pli-
nto 'Marques. - Presidente, secreta.rio e thesoureiro. - A' ICommissão· 
Es1)ecial de Reforma Constitucional . 

llio 23 .de -setembro - Confraria São Roque vem manifestar ardentes· 
votos cohservação emenda Plinio Malrques . - Administra ção. - A' Com-
missão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 2.3 de 'Setembro - Associação J)outrinaria Ohristã parochia São 
Christovão faz votos vi-ctoria reforma constitucional .emendas !Plinio Mar-
que~. - A 'l)iroct,.ri:o.. -- A' Commissão Especial de Reforma Constitu-
cional. 

Rio, •23 de Setembro - Apostolado da Oração do :Santua;rio '[1herezinha 
com·posto 1. 050 associados cumpre o dever de manifestar perante VV. EEx •. 
sentir unanime seus socios a pplausos emendas Plínio Marques reforma Con-
stituição, fazendo appello dignos representantes ·povo sua approvação . -
Isabel Araripe, presidente. - Cer::y Freitas. - Lau.ra Carvalho. -A' Com-
missão -Especial de Refo·rma Constitucional. 

Rio, 24 •Setembro - O Apostolado Oração 'Matriz Bomsuccesso por seus 
69 anniversarios pedem appr ovação emenda Plínio Ma rques não seja reti-
rado ·projecto sem approvação. - A' Commissão Especial de Reforma Con-
stitucic;mal . 

.Rio, 24 Setembro - Associação Sa nta Thereza do 1Santuario Therezinba. 
apvlaudindo emenda Plínio Marques refmma Constituição vem soliCitar in-
terferencia VV. E.Ex . afim de não serem ellas retiradas ofazendo votos ' sua. 
approvação. - Maria Rebello Moreira, presidente. - Moema Carvalho. 
Amalia Castilho. - A' Commissão Especia l de Reforma Constitucional. 

Rio, 24 Setem1:iro - Filhas de Maria do 1Santuario de '11herezinha apre-· 
sentam calorosos applausos emendas !Deputado !Plínio J\'J1arques, reforma. 
Constituição, fazendo appello YV. EEx. sentido sua incorporação nossa 'Ma-
gna Carta. - Annita Pedroso Lima, presidente. - Iracema JJiotta. - Es-
·ther Bar.bosa. - A' Commi-ssão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 24 .Setembro - A Associação Catholica S. Vicente de Paula da. 
par.ochia de Bangú pede a V. Ex. dar apoio e approvação ás emendas 

• 
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ns. 9 e 10 que figuram annexas ao projecto de ·reforma da Constituição. -
Presidente, Miguel Hennicla. - .A' Commissão Especial de Re.fo·rma Con· 
stitucional. 

Rio, '24 Setembro - A Associação Gatholic!t Pia União das Filhas de 
:Maria da parochla de Eang\ú pede a V. Ex. dar apoio e approvação ~~~ 

emendas ns. 9 e 10 que figuram annexas ao projecto de reforma da Con~ 
stituição. - Presidente, Nair ele So~tza Oàon. - A' Commissão ·Especial 
de Reforma Constitucional. 

Rio, 24 .Setembro - Horacio Passos da Costa e familia, pede approva~ 
ção das emendas 9 e 10 Deputado Plinio Marques. - A' Commissão Espe. 
cial de Reforma Constitucional. 

Rio, 24 de .Setembro - A Associação Catholica ApostoUca da Oração 
da .paro chia de •Bang)ú pede a V . Ex. dar apolo e approvação âs emenda !I 
ns. 9 e 10 que figuram annexas ao projecto de reforma da Constituição, 
- Presidente, Amelia Gaze. - A' Comrnissão Especial de Reforma Con-
stitucional. 

Representações: 

Do Instituto Archeologico e Geographico de Pernantbuco, pedindo qu• 
seja resolvida na Reforma Constitucional a questão de limites entre ess111 
Estado e o da Bahia. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Do Apostolado da Oração, de Guaratinguet,á, sobre rquestão religiosa, 
A' Commissão Especial de Reforma :Constitucional. 
Dos catholicos de Boa Viagem, Bello Horizonte, sobre questão religiosa. 

A' Commlssão •Especial de Reforma Constitucional. 
;Dos catholicos de Entre Rios, Minas Geraes, sobre questão religiosa.· 
A' Commissão ·Especial de Reforma Constitucional. 
·Dos catholicos de Santa E\:>higenia dos Milagres, .Bello Horizonte, sobre 

-a questão religiosa . - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 
'Dos catholicos de Oliveira, Minas, sobre questão o:eligiosa. - A' Com-

missão Especial d~ Reforma Constitucional , 
Dos catholicos de Redempção, .S. Paulo, sobre questão religiosa. - A' 

Commissão Especial de Reforma Constitucional. 
Dos catholicos de Areia, Estado da Parahyba do Norte, sobre ·questã(; 

religiosa. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 
Dez representações de catholicos so•bre questão religiosa. - A' Com· 

mls~ão Especial de Re·forma Constitucional. 
Da Liga •Patriotica dos Catholicos BrasHei•ros sobre questão religiosa.. 

- A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 
Da Conferencia de S. Christovão da Sociedade de ;São Vicente de Paula, 

sobre questão religiosa, - A' Commi·ssão ·Especial de Reforma Constitu-
cional. 

;Dos habitantes da Villa de Itabirinto, Minas, sobre questão religiosa. -
A' Commissão rEspecial de Reforma Constitucional. 
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O Sr. João Santos (*) : - 1Sr. ['residente, o iUustre Relator da Gommissão 
dos 21, encarregada de emittir parecer acerca da proposta de revisão C('ln-
stitucional, começou este seu trabalho dizendo: "A vaidade dos homens 
póde pretender a perpetuidade das leis; as contingencias da vida social 
demonstram a real instabilidade dellas. - Quando alguma sulbsiste por di-
latado .período, é que mantida a sua fôrma apparente, a pratica lhe tem 
modificado o espírito. Se assim não ifô·ra toda codificação rígida seria con-
demnavel ou por paralysar a evolução jurídica ou por prejudicar o des-
·envolvimento da sociedade a ,que se applica." 

Esse conceito do eminente Relator do parecer em apreço, .p6de prestar-
se a interpretações estranhas. 

·Elle póde fazer crer que a lllustrada Commissão que o sul:Jscreveu con-
demna como prejudicial á evolução jurídica e ao progresso social a codi-
ficação do direito no mesmo momento em que submette á approvação do 
Parlamento Nwcional o projecto de revisão do nosso codigo politico fun-
damental, como alta medida de necessidade social. 

iDifferente não era, Sr. ,Presidente, o raciocínio do eminente juriscon-
sulto iSavigni, quando combati a manifesta tendencia do seu tempo para 
as codificações, reclamadas, aliás, como \t"emedio efoficaz para fazer cessar 
a balburdia existente em materia de legislação, em vista da collisão, então 
occorrlda entre o direito costumeiro e a penetração dos preceitos do direi-
to romano. - Predominavam, então, as doutrinas da escola do - direito 
natU?·az - pelas quaes "o homem traz ao nascer direitos inherentes â sua 
propria individualidade; direitos derivados de sua natureza, a qual é sem-
pre e em to<la a parte a mesma e que, portanto, deve haver um systema 
de leis resultando de todas essas relações naturaes que seja um ideal ·phi-
losophico do direito e de que todas as legislações particulares se devem 
approximar." 

No proprio codigo Napoleã.o, em o art. 1.", que foi revogado do livro 
preliminar ·se ia: " ·Existe um direito universal e immutavel origem de 
todas .as leis positivas: é a ra.zão nahtral governando todos os homens." 

Tal conceito era o resultado logico do· modo por que em começo foram 
Interpretadas as dout.rinas philosophicas de Rousseau e as politicas de Mon-
tesquieu, tão em voga naquella época. 

Dominava então o culto da razão 1humana erigida em frente de todo 
direito positivo. 

1Savigni reagia contra essa corrente individualista ,e abstracta, susten-
tando que o direito suppre um .processo lento, de elaboração, o qual, se 
ligando ao passado se integra no presente, como elos distinctos de uma 
s6 cadeia, reflectindo nas suas differentes etapas evolutivas as modalida-
des da consciencia juridica collectiva através o temp.o e o espaço. 

Ora, se a elaboração do direito está dependendo de um processo histo-

,(*) Proferido na hora go !OlXpedi,ente. 
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rico, reflectindo as varias etap.as do desenvolvido senso moral e ju-
rídico nacional, elle não p6de ser o producto ar1:Jitrario da razão e da von-
ta,de hu;manas, independente do passado e desligado das contingencias do 
meio social, que é, por assim dizer, o seu grande laboratorio. 

Logicam~nte, desde que a elaboração do direito está condiciona(la ao 
processo historico da formação do senso juridi'co nacional e que esse pro-
cesso suppõe uma transformação ·constante, -como uma das manifestações 
do movimento incessante do universo,. a codificação do direito, no conceito 
radical da escola historica, crystalizando-o em textos de leis positivas, nem 
sempre claros, immobil!za-o de sorte que elle deixa de reflectir, como fõra. 
natural, as manifestações da evol ação jurídica e social de q:Ue ê expressão. 

Mal sabia aquelle immortal 'jurisconsulto tudesco rque com essa expU-
cação da formação do direito pelo processo historico· de evolução na con~ 
sciencia collectiva, lançava as bases de uma nova orientaçã·o philosophica. 
a que se denominou - escola historica do direito - em opposiçâo a -
escola do direito natur·aL 

A doutrina de Savigni mereceu os applausos de varias JUristas phi!o· 
soiPhos. 

Para Biagio - Bruggi "a escola histonca não contêm, apenas, um novo 
metJhodo, mas, tamhem uma nova tendencia plhllosophlca que habllitou O:!! 

juristas a cornprehenderem a hodierna orientação philosophica." 
A ella, o insigne Icillio Vanni imputa o impulso !fecundo dado ao eso. 

tudo das sciencias moraes, politicas e sociaes, que, até então·, divagavam 
com o metrhoclo apriori,sUco na investigação do absoluto. 

A escola hlstorlca, em veJ:dade, integrou o desenvolvimento do direito 
e a consciencia jurídica no processo evolutivo da natureza observada. 

Entretanto, apezar do seu methodo positivo, ella foi muito combatida 
e hoje não é aceita na pureza dos seus principias fundamentaes. 

A ocusam-n'a, po1· exemplo, de emprestar evidente exagge1·o ao ·Concei-
to metaphyslco - da expontaneidaàe - da elaboração do direito na ·con-
sciencia conectiva. 

Al!ega-se que a observação da evolução do direito romano nos conven-
ce da influencia poderosa e incontestavel da .acção individual exercida pelos 
pontífices, ·pelos pretores, pelos jurisconsultos e .que ainda hoje, entre todos 
os ·povos civilizados, a jurisprudencia dos tribunaes é um factor importan-
te do desenvolvimento organ:co da sciencia do direito. 

Esta ê a principal objecção que !Jhe oppõe a escola teleologica, funda-
da pelo sabia jurista philosopho ·Rudo~ph von I·hering, o maior jurisconsul-
to do seculo XlX, no autorizado conceito de Edmond P!'card . 

Bouglé affirma que foi escrevendo a sua ot'ra intitulada "O espirito 
ào àireito romano", que von Ihering encontrou essa idéa do fim, que se 
tornou em seguida a sua estrella di·rectriz. 

roando á evolução uma intefPí;etação differente da que lhe é a:ttribui-
da pela escola monista, o citado jurista philosopho tudesco aceita como uni-
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verswl e sol:J.erana a lei de - cat<salidacle - distinguindo, porém, a sua ac,ção 
mecanica no mUndo inanimado de ·sua irufluencia psyc:hologica entre os. 
seres vivos. 

Para von Ihe?"ing a vontade actua em vi~ta de um escopo, de um fim. 
Por isso elle oppõe á doutrina da formação da ordem jurídica, a theoria 
da. absoluta finalidade, isto é, dq, elaboração do direito mediante conheci-
mento prévio dos seus fins. 

Realmente, assim se enuncia aquelle egregio jurista plhilosopho: "A' 
doutrina da formação inconsciente do direito eu opponho decidamente a 
da creação consciente. " 

O direito não é uma emanação mysteriosa do sentimento jurídico, elle· 
não é o resultado de uma surda e imperceptível gestação, cuja origem es-
cape ao historiador; elle .é obra da vontade e do calculo dos homens que 
.a cada grão do desenvolvimento social ·buscaram realizar um progresso. 

A histeria do direito é a histeria do ·pensamento humano dirigido· para 
a realização pratica das condi'çõ'es de vida· da col'lectividade humana." 

;Este hiatus ideado pelo eminente jurista philosopho allemão, na acção 
da. lei de causa1idade, col!ide com o resultado de observações acuradas dos· 
:IJhenomenos da natureza. Elle lem:bra as doutrinas da antiguidade e da 
cosmogonia Mosaica que faziam da Terra o centro do Unive·rso e do Ho-
mem o rei da creação. 

Elle recorda ainda a hypothese .de Agassi·s scYbre as re,;oluções pale-on-
tologlcas ·completamente •refutac1as pe'la classificação sci'entifica de Linnêo. 

·E' .debalde que se busca esta.belecer uma solução de continuidade na 
acção soberana da lei dé causalidade, que determina a evolução de todos 
os phenomenos observados da natureza. 

·E' de•balde que se procura encontrar na influencia supposta autonoma 
dos pontífices e pretor-es sol:Jre o desenvolvimento do direito romano argu-
mento logico contra a evolução natural do direito. 

O grande mestre Ic'llio Vanni ensina 1que "en1 Roma mais do que em 
Q.ual•gue·r outro povo se vê o direito seguir, sob o imperio da lei de conti-· 
nuidade uma evolução natural, um desenvolvimento progressivo, plenamen-
te organico, em harmonia 'com o caracter nacional. " 

Outro . jurista philosopho Agttilléra, confirma essa lição, dizendo: "A 
legislação romana é a obra lenta do tempo, o resultado de uma longa evo-
lução; as fôrmas mesmo desse direito não apresentam nada de arbitraria, . 
mas têm sua razão de ser nos usos e nas idéas de Roma." 

Recentemente, juristas eminentes, como .Satalles e Geny, accenturun 
as tendencias contemporaneas de uma especie de .revanche da escola do 
direito natural e que se traduzem como mani.festações logicas do processO· 
da evolução social, modelando as instituições juridicas ~ impondo-se á dis-
ciplina legislativa dos povos cultos. 

E' por isso mesmo que a perfeição das codificações se mede pelo rigor 
da technica de suas prescripç,ões. 
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A codificação romana, por exemplo, modificada e humanizada, embo-
··ra, pela influencia benefica e civilizadora do christianismo, atl,avessou se-
cuJos Iegando á posteridade, com o -caracter egoísta dos seus institutos ju- -
ridicos, a rigidez assombrosa de sua technica adm.iravel. 

O Codigo Napoleão, producto de um golpe de mstado, logrou alcançar 
·uma força extraordinaria de penetração, menos pelo prestigio universal do 
seu promulgador, do que por sua technica modelar, inspirada no direito 
romano. 

Os dous notaveis monumentos da sa;bedoria jurídica contemporanea, na 
· esphera das relações de dire'ito privado, que são os Codigos Civis da AUema-
niha e da Suissa têm a justo titulo provocado a admiração universal não só 
P.ela -consa.gração de institutos jurídicos liberaes, consoante as exigencias da 
civilização contempo-ranea, como tambem pelo cuidado modelar de sua technica 
Irreprehensivel. 

Na esplhera das relações de direito publico temos a Constituição Poli-
tica norte-americana atravessando incolume, nas suall linhas fundamentaes, 
a acção evolutiva do tempo, e, o ·que é mais, resistindo e vencendo as mais 
.profundas commoções internas que jámais atormentaram uma nacionalida-
de em formação. Em meio a tão fortes abalos sociaes, a Constituição sahio 
intacta, permittindo, graças á sua technica, que os tribunaes construíssem, 
pela jurisprudencia, o pensamento implicito na lettra dos textos consti-
tucionaes. 

m• realmente para accentuar-se, como nos Estados Unidos do Norte, 
. ao lado dos textos rigic1os da Constituição escripta vigoram preceitos de 
.direito costumeiro e da equid::<de, firmados pela jurisprudencia dos tribu-
naes que lhes dá autoridade de lei. 

E' assás -conhecida, Sr. Presidente, a anedocta attribuida a um cidadão 
inglez, que, tendo ouvido fallar sobre a competencia do juiz americano 

·considerar inapplicavel a lei decretada contra prescripções claras da Con-
stituição, consumira del:ialde muito tempo manuseando um volume da Con-
stituição norte-americana em busca do dispositivo que autorizara aquella 
competencia. 

A' grande cerebração do notavel juiz Marshal! deve-se a exacta expll-
caçã.o da construcção política norte-americana federativa lançada acerca de 
um feito processual que ficou celebre nos annaes da historia politico-jn.~.i· 

. ciaria da;quelle grande paiz. 

As mais notaveis questões de ordem constitucional levantadas pelos 
... partidos em luta, foram encontrar na jurisprudencia dos tribunaes, com sua 
explicação jurídica, sua solução definitiva. 

iAhi está o segredo da .elasticidade, da ductilida.de e da autoridade pe-
-renne das codificações, atravessando épocas e gerações, resistindo soberana-· 
.. meHtE; á acção demolidora dos tempos. 

Mas é singular o espectaculo que se depara aos meus olhos. Emquan-
to o illustre Relator do parecer allude tão positivamente ao effeito trans!· 



-271-

torio dos textos e á influencia perturbadora, da rigidez destes, restringe o 
campo da acção da jurisprudencia, que é a valvula de segurança por onda 
se manifesta a evolução da consciencia jurídica. (Apoiados). 

Ora, o pro'prio prolator do parecer reconlhece que ha uma força imn~a
nt·nte de progresso que impelle á evolução da consciencia jurídica dos povos. 
HepPezar essa evolução, perturbai-a, ·contrariai-a, é procurar uma crise, por-
que não é debalde que se comprime a liberdade. (Apoiados). 

O legislador deve ser um sacio logo . 
Legislar comprimindo as liberdades naturaes e a evolução da •conscien., 

cia jurídica de um povo é provocar crises e · revoluções. 
O :SR. BAPTISWA LUZARDo: - E' o que, infelizmente, estamos fazendo 

agora . 
O SR. JoÃo SA:NTos: - Duas objecções de ordem geral, Sr. Presidente, 

tenho ouvido serem articuladas pela nobre opposição nesta Casa contra a 
inicia tiva da revisão constitucional. 

U ma dellas concerne á collaboração do Sr. Presidente da Republica no 
prepar o da proposta dessa revisão. 

E ' notaria que o Ohefe da Nação convidara e reunira os leaders das 
bancada s nesta Camara e varias Senad.ores, organizando, com os mesmos 
representantes, após varias conferencias, a proposta ora em debate. 

Os nol:lres representantes da opposição nesta Casa vêem nessa inter-
fereneia particular e discreta uma intervenção indebita e reprovada. 

Semelhante conclusão, Sr . Presidente, é, aos meus olhos, forçada e 
contraria á essencia e aos principias logicos decorrentes do regimen pre-
siden cia l. 

0 :SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - N ã o a,poiado. A minoria não combate 
a collaboração do Chefe do Poder Executivo, mas o que houve foi a Ini-
ciativa e a feitura do projecto pelo proprio Presidente da Hepublica. 

O SR. JoÃo SANTos: - Com a colla·boração dos leaders das bancadas. 
0 :SR. LEOPOLniNO DEl OLIVEIRA: - 0 Chefe da Nação [oi quem elaboroU 

o proje? to e quem, depois, determinou a mutilação de sua propria obra. 
O SR. JoÃo SANTos: - E' uma questão de facto que seria difficil a 

V. E x. provar. 
0 SR . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : - Ahi estão OS acontecimentos, a noti-

Cia das •reuniões no Cattete, a retirada das emendas, etc. 
o SR. JoÃo SA:N1Tos: - Certo que em face dos dispositivos constitucio-

naes v igentes o Poder Legislativo nem sequer poderá promulgar o texto 
regularmente votado da revisão constitucionaL Mas nada impede que o 
Chefe da Nação colla bore no preparo da proposta dessa revisão, por meio 
de seus doutos conselhos, de sua experiencia e das luzes do seu saber e 
patriotismo. 

Ao contra,rio, o regimen presidencial reclama uma acção efficiente do 
Governo a bem da administração das· ·cous&s publicas; 

N esse regimen de governo as relações normaes entre os Poderes Le• 



272-

gislativo e Executivo no que concerne á iniciativa das lei's ou de delibera-
ções outras se tornam effectivas ou por eseripto mediante mensagens e in-
formações ou oralmente pelas explíca\i;ões dadas perante as Commissões 
Permanentes pelos proprios- Ministros ou pelo reader. 

Nessas men,sa.gens ·O Chefe da Nação· tem o direito de suggerir ao Par-
lamento as medidas d'e ·ordem legislativa •que o seu patriotismo a:conselhar. 

Não sei, -portanto, qual o fundamento da -censura ·lançada ao eminente 
Sr. Presidente ·da Republica por ter coH'a:borado no :pr·eparo da .proposta de 
revisã.o eonstii-tucional. 

0 SR. AUGUSTO D'JJl LIMA: - E. uma justifi;cação cabal. 
o sn. J·oÃo SA·NTOS·: - Nós todos sab'emos que o Governo Provisorio pre-

parou um projecto de •constituição que foi submettido ao conhecimento cfa 
Constitui•n·te Republicana, tendO· servido de base ás discussões realizadas na-
quella notaver Assem'bléa. 

0 SR. AUGUSTO DEl LIMA: -Aqui e ·em to·dos OS Elstad<.,s. 
O ·SR. J;0Ã0 SANTos: - E ni'nguem viu nesse acto da.quelle Governo uma 

manifestação indevida de usur.pação ·de •poder ou de coacção á 1iben1ade le-
gislativa:. 

0 .SR. LEoHoLDINO DE OLIVEIRA: - Não havia a ,imposição de hoje, 
o S•R. JoÃo SANToS: - Responderei ao nobre Depu\ado. Peço que se· 

-registre o aparte . 
A outra objecção de caracter geral ovposta á ·revisão constitucional ê 

relativa á sua opportunidacle. Allega-se -que o estado de .sitio vigente restnin-
ge a liberdade d'e manif-estação do pensamento e crêa um ;.mbiente de .com-
pressões e rese1-vas incom•pativei!S •Cünl a livre •discussão que merece a im.por--
tantissima materia da revisã o constitucional. De sorte que se l:eceia do re-
sultado da a,cção con,stitui.nte inspirada em idéas de compre,.ssão. 

Ninguem mais do que eu lamenta a vigencia do sitio, imposto p ela indis-
ciplina de espíritos desvairados. Mas eu confesso, S:r. Presidente, q-ue não· 
julgo relevante e justa a objecção . 

Tenho Ji.do na imprensa ·diÍaria as mais energ-icas criticas ·á pruvosta de 
revisão ,constitucional, a respeito da qual, vejo, soe teem ,pronunciado va-
rias associações e -corporações 'comn1erciaes, jurídicas e s·c1entificas, com 
plena l'lberda·de de a.pre·ctiação e de critica, além de opiniõ,es do maior va:ll-
mento de personalidades a;catadas no mundo jurídico. 

Cabe lembrar, •Sr. P residente, que a primeira co-nstituiu te ·republicana 
trabal-hou sob a ,pressão do governo mi]itar 'cujos adeptos pleiteavam o ·Pro-
longamento da dictadura e .não obstante aqueUa Assembléa votou icntran-
sigentemente o Codigo .político Jioberal .que é a nossa Constituição de 24 de 
FeveTeiro. 

Volvendo tão op·pbrtunamente as nossas vistas para o" gloriosos esta-
distas daquella época memoravel reverenciemos a sua memoria a:bençoada 
e assig-nalema.s á Nação como um grand-e feito patrioticü a prompta iniciação 
do regimen -c-onstitucional republicano. 
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A pressã.o ll1iJ'Itar exercida então contra essa .-co.nducta patl'iotica se evi-
denciou logo ·depois com o golpe de Estado e a dissolução elo Congresso, já 
então em funcções legislativas ordinarias. 

Finalmente, senhores, eu ·penso que vrecisamos ter beb:l em m·emol'ia que 
as reformas porventura reaEsaclas no r egimen ·constitucional não podem 
aproveitar ·pessoalmente ao eminente Sr. Presidente Dr. Arthur Bernardes. 

SJ portanto S . Ex. interveio no UJssumpto em apreço, o fez .. certamente 
fJOr méra inspiração ·patrioüca, a que devemos COl'res·ponder •com gestos de 
respeitosa toleran'c':a, por n1ais convencidos que estejamos do desacerto das 
doutrinas sustentadas ou pleiteada,s .por aJquelle disbincto estadista con-
stantes da proposta de revisão, a algumas das quaes eu nego o meu apoio. 

Eu não vejo, pois, Sr. Presidente, alcance logico nas supracltadas objec-
ções levantadas pelos nobres membros ·da denodada ópposiç.o'ío desta Camara 
"Contra a ini-ciativa e a opportunidade da revisão constitucional . 

Os exemplos illustram, es'clarecem e ·Convencem. 
A constituição norte-mnerkana, ele que tanto se org ulham os seus na-

donaes e que tã·o fBstejada e admirada tem sido pelos publicistas modernos, 
foi .igualmente votada em meio .elas maiores vicissitudes quB ·nos é dado ima-
:ginar. 

Já se recordou da tribuna desta Casa que a Convenção de P!üladel])hia 
funoc'.ionava a ·portas 'fechadas, sob o mairs rigoroso sigiilo·, a que se com-
'PI'Omettel·am .prelimii.narmente todos os seus Jnemhros, dispostos .que foram 
a isolar-se em absoluto dos orgãos de criti·ca e ele pubU.cidade. 

Realmente a tradiçã o documentada da ,poliüca norte-amet'icana registra 
·que reuntdo,s üS 1nembros daquella memoravel assembléa, elegeram unanime..: 
mente, de começo, Washington pat·a seu presidente e em seguida approvaram 
o regimento i·nterno, no qual se prescrevia .. como norma inviolavel de condurcta 
o seguinte: "o qu.e fosse dito on prommciado no 1·eC'into das sessões não pode-
ria ser impresso 01t publicado". 

Do rigor de execução clersse estranho con1promisso dá bem a conhecer o 
segulnte inc'dente que nos fQi tJ·ansmittido ']Jor testemunhos ins·nspeitos: 

Hav·end•o um elos membros daquella celebre assBmbléa politíca esq_uec1do 
soibre rcerto movei uma resumida ex,posição dos debate,s do d·ia, fôra ella en-
contrada por outrü representantB que a entregava a Washington. Este vti.-
sWBlmente 'Clontl'ariado dirigira-se a um grupo de seus co1lega;,s e entregando-
lhes esse documento os exhortava, em meio de profundo silencio, a evitarem 
que "as nossas âelibe1·ações chegu.em ao conheci·m.ento elos jo1·naes e pertu.r-
bem a cnlma ela opinião pu.bUca p.or m.eio ele cr'itica'S pre1nat1was". 

J ·ustificanclo essa providencia, que dá a justa medida da situação social 
.dominante naJq·u ell>~: época, mustre pUiblicista eonnemporaneo accentua: 

"·Sem essa Bxtraordinaria precaução de sigi1llo, tão flagrante-
mente Bxposta aos habitos das flis,sembléas democraticas mo·de.rnas, a 
<Convenção não teria ·podi·d>o cumprir sua grande missão, porque to. 
dos comprehenderam ·que um hmnem de Estado não ·p6de agir acer-
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tadamente sob as vistas da galeria, maximé quando a galer~a o obriga 
pela pressãJo da o:piniii.o pwbli.ca a trabalhar •como ella .quer". 

O conhecimento dos graves incidentes que a tradicção e:onfirma, occor., 
ridos naquella assembléa convence do acerto de tal medida e leva a crer na 
influencia de.ci·siva da Providencia sübre os destinos àa Amerlca. 

Assim, co.nta-se que a prnposta de representação •proporcional á popula-
ção de .cada Esti\JCLo, .como base ·para a 1corustitullção ào Poder Legislativo, pro-
vocava energica rermtsa dos ,representantes elos pequenos Estados. 

Compenetrado•s da investidura de· um mandato imperativo '!)ara s er exer-
cido em uma corporação de Estados soberauos, aquelles de.kgados pleiteavam 
a igualdade de representação levando a sua intransigenc.i'a neste ']Jonto até a 
ameaça de abandornar a assem'bléa. 

Graças á ascendencia pessoal de Washington e á sagacidade de Franklin 
chegou-se a um aacôrdo ·Pelo qual ficaria :prevale-::endo aquelle criterk> da 
:;>roporc~onalidade da .população para a composição da Camara, adopüvndo-se, 
como transacção, o systema da igualdade de representação .para o Senado. 

AüC'eitando estas 'bases .para a composição do :poder legislativo mal sa-
bi.am os convencionaes que eHas reflectiam a affirmação do regime.n federa-
tivo que ia ser um dos pontos cardeaes do eompaexo systema ([JOli'Uco que as 
circumstancias do momento estavam a impôr. 

A organização do Poder Executivo não foi menos trabaLhosa. Hamiaton 
propoz que o seu titular fosse provido vitalíciamente. 

rJx•uusado é dizeor que tal }>ro·posta não fo1 objecto siquer de deliberaçã.o, 
ú ·que muito estimulou o seu nobr·e autor. 

A fraqueza de autoridade governativa ·do Poder ·Executivo da Confede-
ração organizado com pluralidade de titulares, despidos de meios 'COel'citivos 
para i.a.zerem •respeitadrus suas deUberações, fez os 'Convencionaes preferi·rCJm 
o systema unitarlo ou de '!"epresentação uni·pessoa l e temporaria, rlotada de 
amplos poderes de governo ao lado de effectiva Tesponsablilidade poliUca. 

Ainda aqui as -cir.cumstancias oc-currentes q·evaram aquelles constituintes 
a ado];}tar, sem idé&s ·preconcebidas, uma or.ganização insp;irada inteiramente 
'!las dolorosas vkissitudes histori•cas e no methodo ex;per1mental. 

Realmente, Sr. Presidente, os factos e os canones da scienda fal'larri 
eloq·uentemente em favor de uma tal organização, que ·refle·cte unida;cle de 
orientil!ção e effectivldade de responsa·bilidade. 

'Na economia, biologka o cerebrü commanda, orienta e diri.ge a vida d·e 
relação e tamto melhor elle funeciona quão mais forte e eff~dente é a vonta" 
de •consciente, esclrurecida e douta que o impelJe. 

Da e.f.fi.êiencia positiva de tal organização deram em •benencio da sua .Pa-
tria ·provas irretorquiveis as admini,strações de Washington, de Jefferson, d·a 
Lincoln, de Jwckson, de Cleveland, de Roosevelt e de Wi'lson. 

ffiJntretanto tama.nha era a confusão do momento que os membros mais 
proem:inentes da C'on'Venção não dissimulavam então as suas graves a'lJpre-
hensões. Sobre a erfificie·ncia de sua obra, F 'ranklin dizia: " ·E .u confesso q•ue ha 
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varias disposições desta Constituição que eu não approvo, todavia eu a accei- -
to com todos os seus effeitos, e eu duyido, de resto, que outra assem'bléa pos--
sa produzir uma Constituição melhor do que esta, porque, quando se reune-
um grande numero de homens, trazem estes seus pre.conceitos, suas l))aixões,-
seus erros, seus interesses locaes e seus pontos de vista eg-oísta". 

E assim arrematava F.ranklin: "Muitas e muitas vezes no .curso de nos-
sas sessões e durante a altrnativas de es.perança e de temor do exito do seu" 
resultado, eu fixei as minhas vistaJs .sobre o sol estampado ·nO espaldar da =· 
deira do Presidente, sem poder dizer si elle reflectia 11ma aurora ou um 
ocaso". 

Washlngton, -o mais respeitado dos converrcionaes, patriota abnegado, o 
primeiro na paz, o primeiro na .guerra, o ,prjmeiro na grati-dão dos seus con. 
cidadãos, espirit'O e·nergico que nunca vacillou nos ·campos de bãtalha, entre- -
tanto no momento de lançar -o seu nome no texto da Constituição hesitou so-
lbre sua attitude lançando-o afinal, sob a resalva expressa de que só o !fazia-. 
:porque não lhe restava siquer a esperança de alcançar outro teÀ--to no seio da 
paz. 

A ratificação da Constituição pelas assem'bléas locaes foi arrancada â-
resistenoia parti-cularista dos Estados pelos mais escandalosos processos elel-
toraes que regist-ram os annaes da hi'storia :c-onstitucional norte-americana. 

Fôra certamente abusar da attenção dos meus pares, Sr. Presidente, des-
cer a detalhes e minuciar acddentes .uccor·ridos durante o processo de ada- -
l))t-ação da Constituiçã-o norte-americana, repulsada ·até mais de meio seculo -
depois de sua .promulgação por commoções sociaes profundas, especiaLmente 
durante os quatro longos annos C!a -guerra dvil de secessão, o maior cyclone 
que já sacudiu uma nacionalidade até 1914. 

Isto, não obstante, aquelle notave1 estatuto ·politico resurgiu da ,gravís- -
sima ·contenda vi•ctorioso e intacto, offere1cendo na apparente ri-gidez dos seus · 
textos a elasticidade .precisa para á sombra da jurispruden:cia nacional! atra- -
vessar incolume e festejado um s-eculo de ex~steiJJcia, presidindo -o mais as-
sombroso ,desenvolvimento economko e social q-ue a historia da civili-zaçãG . 
registra. 

De paclfista até o isolamento aconselhado na •celeb.re proclamação •com que -
Wash·ington se despediu da vida .publica, a Ameri-ca do Nort-e pwssou, sob a 
mesma Constituição politi'ca, a imper~alista com as conquistas de Cuiba e 
das Phili-ppinas. 

A grande demonstração naval americana 'nos mares do P.a;cifko, após l-on-
go percurso ·pelo Atlant~co e a abe1·tura do -cana'! do Panamá aJssig.nalavam 
a mudança de politica .internacional daquelle .grande paiz. 

Os .publicistas aacentuam: "Dewey's victoria at ManH!a changed th<O 
attitude of Amertca before the world". 

Contra a nossa Gons•tituição de 24 de Fevereiro, -contra as ·instituições 
políticas -que ella sabiamente eonsag·ra, inclusive a Federação, contra afl'gu- -
mas praticas administrativas, especialmente de ordem firta.nceira, emfim até ·· 
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,contra a proclamação do re.gimen se teem formulado, neste recinto, e fóra 
.delle ·acerbas e apaixo•nadas e em regra injustas criticas. Dentro deste 
recinto venerando, eu já ouvi dizer-se que a nossa Re,pub'lica federativa fôra 

.mero e surprehendente efDeito de indisciplina da caserna. 
Ora., senhores, a historia não regi-stra revoluções triumphantes •que o não 

·tenham sido por effeito da 'viic:torla da força material. 
Examinae 'todas ellas e haveis de encontrar de e·nvolta com a força ma-

terial, o elemento sadio, incoerdvel e .soberano elo sentimento nacional, re-
flectindo uma legitima aspiração nacional, uma necessidade soc'al improro-

·gavel. 
.Lançae uma vista retrospectiva sobre os acont~cimentos mais notaveis 

da formação ela nossa nacionalidade - vêde a Confederação do Equador, pro-
clamada revolucionariamente em Per.nambuoo, clesfraldando um rprogramma 

·francamente f·ecle·ralista. Vêde mais tarde Irromper já no extremo sul, iden-
tico movimento essencialmente federalista, com a proclamação da Republica 

. de Piratiny. 
Desde então o sentimento desce•ntral~zador se t ·ornou un1a aspiração na-

cional, impondo-se ·á attenção dos .go·ver.nantes e provocando a decretação do 
· acto adclicional em franca satisfação de semel'hante aspiração. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - Germen da federação. 
o SR. JoÃo SANTos: - Por ultimo lembr.ae-vos da abolição do elemento 

. serv~l. Vê ele .na bistoria de sua de•cretação a apostasia dos partidos monar-
c;hicos, a desmoTalisação do .regimen parJ.amentar, a incapacidade da dymnas-
tia em attitude vacillante e timlda para ser vencida ·pela onda avassaladora 
e trJumphante da democracia. 

E' •para entristecer, po·is, o desassombro com .que espíritos de eieição 
. em].)restam o valor de sua autoridade acatada em apoio de conceitos pejora-
·tivos, •collidindo com a verdade h~storica. 

Entre outros, Alberto Torres, na sua obra intitulada a 01·ganização Na-
< ·aional, assim se manifesta: 

"Fructo de uma revolta sem culEvo prévio na opi·nião e sem 
tpreparo organizador, surgida inesperadamente das trévas da cons-
piraçào política :para a realidade, l)Or força de um trabalho subteTro-
neo, favore.cido ·por alguns acddentes da politka im].)erial: a rubolição 
dos escravos e a m-olestia do monarcha, principalmente prenun·ciando 
esta ultima a approx!mação do terceiro reinado, antipath!•co, em ge-
ral, ao sentimento .popular - a lei maxima .da Republica não é sinão 
uma rottpagem de e'lnprestimo, vestinclo instituições prematuras". 

Não é mister grande es•forço de raciocínio para 'Patentear-se o erro de 
.<· Semelhante conceito. 

A nossa Constituição politica de 24 de Fevereiro não seTá "a razão es-
·. C:'fipta do ·mundo moderno", nem a "archa santa das liberr:'/4des pubZioas", 
, como appellidavam, em •começo, o Codigo Napoleão. 
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:Não ·será ainda "a p?·od·;.wçao 1ncllis no-tavel q11.i3 ha.ja S1trg·ido de chofre 
do ce1·eb1'o humano" ·como Gladstone conceituou a Consütuição americana. 

Il'l;as é uma •Codifi.cação liberal, •consagrando a satisfação de necessidades 
de ordem poUt.ica e social e attendendo aos nobres an:helos de Ub81l'.dade, li-
g a d.c.s ao nosso passado nas mais vivas e ,gloriosas tradições de noss·a nacio-
nalidaJC1e. 

Certamente a experiencia dos outros .povos, as l.utas q,ue houveram de 
su stenta1• na •Conquista de seus nobres ic1éaes .de Ji.b8'rdade, os seus• fecundo.s 
r,rocessos democra ticos nos serrvi,ram de guia na decretação do nosso regimen 
político. 

Isso se[-virá apenas '[)aTa ainda uma vez evidenciar que, em meio, en11bora, ás 
Yariedades formaes observadas, a humanidac)e espelha sempre ;fielmente a sua 
unidade organica e fundamental e que todos nós vivemos sob o ef'feito de 

. suggestões perennes no gremio intea·nacional dos povos ·civilizados·. 

Mas a verda•de irreductivel é .q.ue a Gonstit1.üç;ão de 24 de Fevereiro con-
sagra instituições cuja genese vamos encontrar ,em ·fastos gloriosos do nosso 
p:ot.ssado mani,fesüldos ·con1o anceios e a·spirações liberaes de nossa naciona-
lidade. 

Nunca poderian1os ter.:- a pretensão, 1q·ue, aliá:s, seria un1. caso· virgem na 
historia politica dos povos, de dec,retar instituições originaes. 

1\.. prevalecer essa critica o antigo regilnen não ·se subtrahi.ria aos seus 
eHeitos porque elle era unia imitação ridicula das )Waticas constitucionaes 
da Grã-~Bretanha. 

Della não estariam irrnnunes tambem todas as nações européas, que a;do-
r·tm·am o reg imen representativo constitucional em substituição do regimen 
~lbsoluto ' das 1nonarC'hias •he.reclita·!.~]a.s de direito divino. 

Ainda ha ·poucos d !as, na edição ela Gazeta. â.e .Noticias de 15 ele Agosto 
ultimo, o eminente professor e preclaro jur·ista o Dr. Virgilio 18-á Pereira, 
€·SC' 1'0Via C0ll1 3JCerto: 

"Eu não penso ·que a u1n povo moderno seja hoje possivel faze~!:, 

uma ·Constituição original, e se isto d'ôra possivel, eu não ereio que 
fosse desejavel. ISob n1'uitos dos seus aspHctos, a vida se internrucio-
nalizou e a originalidade reclamaria uma tal unidade do organismo 
social ·q·ue attingiria o isolamento. A politica como sciencia, deve 
subordinar-se ao methodo das sciencias que é o expe,rimental. \Seria 
ir.risorio desprezar, na elaboração da ·car.ta constitucional ele .um povo, 
o thesouro de experiencia.s .que os outros povos põem á nossa cUs-
posição." 

Ora, os nossos •constituintes de 1891 encontrairam o regimen parlamentar 
completamente desmoralizado pelas frequentes e successivas apos;tasias fei- · 
tas pelos .parti.dos 1nonard1icos ás idéa;s mais 1raclicaes 'constantes de seu 
p1·ogram1na. E1n com~provação desse acerto ba:sta lembrar q-ue a reforr1na do 
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elernento servil que f ;:tzia, ,parte ·d.C rlrogra1Ytl11ét do partido r :beral veiu <::1. ser 
r0alizada pelo ·partido conservador •que a combatia. 

Por outro lado, era intensa e1n todo o paiz a propaganda das id{,as re-
pulJii'canas e :federalistas e a sua adaptação só se .poderia ef:fectuar dentro 
do regimen presidencial . 

l!'inalmente, é evidente .q'lle dadas as circun<stancia:s dominantes no n<o-
mento, eomo a decadencia fatal da dymnastia reinante, com o gráo de ~ossa 
cultura j'uridica e scienti'fica com os nossos anhelos de lLbe•L'dade con'J. a s nos-
sas tradições democratkas e descentralisadoras, os typos unitari-o e paxl;tm e n-
tar c1~1s instituições dominantes na França e na Ing;lo.terra nã-o podem servir 
de n1oõ.e lo á rcconstituiç fto poEtiea do noss.o vasto paiz. 

CriUca ic1enbca e igua:\n1ente in1n1ereci·da sof"freu a Constituiçào l)o l'ltica 
n oTte-americana. 

Historiadores, publicistas e sociologos :festejados não vacilaram em con-
ceituar ele soberana a influencia exerci·da sobre a organização política norte-
an1or...~icana pelas idéas p'hiloso-plücas que orientara1n a revoluçã.o f.ranceza. 

Entre outr.os o eminente h icstoriado.r e pt~bUcista 'l'e.des·co vo.n Holet, assi-
gnalam1o a coincidencia do trabaHw quasi simultaneo· de otganização politica, 
oc·corriclo no filn do ·seculo XVI·m, na França e na America do Norte, accen-
tl1 a que c:ts i.déas absolutas exer.cen:.n1 influencia pr,eponderante sobre os dous 
continentes se.parados pelo Atlantico e Tegularan< os destinos d os ídous 
n1un.dos. 

Ora, em verdade, a deSIJeit o dfL grande autorida.de ·USufruída pelo citado 
pubJi.cista e notavel historia'dor das instituições políticas norte-ame:ticanas, o 
seu supradi>to conceito não p6de se~· acceito s·em amplas reservas, autorizadas 
pela observação reflect ida dos :factos. 

Realmente, o direito constit,lciona! norte-ameri'Cano estudado á luz da 
tra dição do.cumentada elas dou'ürinas victoriosas nos. debates da Conve nção 
de 'PihiladeLphia nos ministra daros, valiosos e abundantes ·subsidias em ma-
nifesta 01Jposiçã0 ao sup~·acitado ·conceito emittido ]Jelo •s·a:bio ·publicista alle-
mão. 

·Sem duvida, ao tempo da elll;bo,ração da .Constituição norte-a.me ricana 
imperavam idéas philosc.phkas novas, recebidas geralmente com enth'llsiasmo, 
ernpres tando ao hon1en1 direitos· naturaes, hn-p.r-escriptiveis, ina1ie1la.veis , çtn-
teriores e superiores 1á ·~ocierlade e ao •Estado. 

Gozavam então ·de granà.e favor as doutrin8.s dos J)hilosophos d:::, Ency-
clopedia, as quaes ·recebidas e acceitas como clog-mas, se Tefleütiram na es-
pher a da actividacle política, como reacçào natural contra o .r>ode1· absor-
v ente do Estado. 

A theoria ·então dominante do contracto tsocial de Rousseau reflectia o 
·nais d'ranco individualismo poliüco e economico. Di~'-'Se-hia a idade de ouro 
do ir.dividualismo surgindo sobre os destroços do ifeudaiismo. 

Era talvez, a lei ela philogenia social ou da Tepetição da historia n os re-
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iem!Jrando o sy:;;tema descentralizaclor ou das nacionalída;cles succedendo á 
ruidosa qu1éda •e ao .consequente desmembramento do abs01·vente impel'io 
Romano. 

M!as, m.uito embora proclamado pelo Christianismo, consagrado nas leis 
da~ 12 Taboas e propugnado pela r .eforma religiosa com a liberd·ade de .con-
seiencia, o indivi·dualismo só veio alcançar o seu reconhecimento definitivo 
com a declaa·ação .de direitos da Magna Carta Tngleza, das .colonias ameri-
canas e da Revolução Franceza. 

Todavia, .cabe lembrar, .que em.quanto as doutrinas políticas deminantes 
·ao tempo dessa revolução se inspiraram nas idéas abstractas. e radi·caes ela 
escola philosop'htca de Rousseau, a revolução das •colonias americanas se ins-
pi,·ou nos sentimentos tradkionaes de "self-governa'l?-ent" e nas doutrinas con-
Eervacloras de Lool{e e de Montesquieu. 

Emquanto a u·evol'ução fra nceza attribula ao homem direitos naturae~ . 

absolutos ilnprescriptiveis, inaJlienaveis, fonte 'Primaria e assento •ultimo da 
O['ganização soiCial, a revolução atnericana reconhecia no homem ·direitos que, 
em·bora inherentes aos attributos ele sua personalidade, eram integrados no 
meio social pelas pr.escripções soberanas da lei. 

Em·quanto a revoluQã.o ifranceza collimou destruir de vez o pas·sado e 
construir so!bre as ruinag do antigo :regl~n1en un1.a organiza.ção soc.ial 
nova, fundada na sobet·ania absoluta do povo, a Tevolução a1nericana. 
quiz conservar a soxnxna de liberdades conquistadas, .reclamando apenas para 
os hwbitantes das colonias o uso e goso dos di['eitos polit!cos consentidos aos 
<üdadãos da M)et·ro.pole . 

Emquanto finalmente a revolução .franceza organizou a;s suas instituiç!íes 
poJi.ticas sob as bases raclicaes dos .poderes discri-cionar!os à.as assembléas re-
presentativas e da soberania pop·ular, os norte-am"!ric.anos assenta~·am a sua 
notavel constr.ução ·política no imperio soberano da lei fundamenta!, a que 
submetteram a acção noTmal dos poderes publicas limitada 1por um enge-
nhoso sy.stema de freios, contrapesos e l!'estri.cções ·consti;tucionaes. 

Facil, po-is, nos é descriminar as profundas clifferenças nas fluas conce-
r;~ões do ~Estado: uma radical, fundada na ·soberania ·absoluta do povo; a 
outra conservado.ra, igualmente democratica mas temperada .pelo l!'egimen 
representativo, agindo 'COm poderes limitados dentro da orbita assignada pela 
Constituição aos seus orgãos de auto.riclade. 

A differença ·Capital no espio:-ito das ·duas organü:ações politicas acima 
referidas melhor se accentua na observação attenta do clynamismo de suas 
res·peotivas instit·uições. 

Emancipando em<bora o homem C?a .gleba, p.ro'Clamanclo como base fundamen-
tal de sua organização politi!ca o recpnhecimenio elos direitos do homem, a 
França não soube acloptar meios icloneos pall'a ampara;r .eiffi.cazmente os di-
reitos inclividuaes e não deu, como fôra ele esperar. ao Poder Judicia.rio a 
1ndepenclencia func'Cional que lhe cabia ·como poder autonomo - assegu. 



280 

rando a supremacia da lei constitucional con H·a os abusos dos demais po-
deres . 

Os arneri·canos, ao contrario, decretando a Constituição polltica como a 
"lei suprema à,a terra" ·confiaram a sua guarda á independenc'a do Pode r 
J uàiciwrio, -erigido en~ poder poli ti co ·autonorno e ·coordenado, rep.J.·esentado. 
elf1 ultima instancia nessa Côrte •Suprema, -que a justo titulo tem p rovncado 
a admiração uni;rersal, •Como o baluarte das l iberüades publicas, a ar.c.ha santa 
das t.radicções Hbera-es da raça , •R def·ensora ilnpertenita da unida.de naciona l. 

A concepção americana ins·pir ou-se nas tradições .p.uritanas .que gera-
ranl o ",self g-o:vernen1.ent '' , e na ·~ con1n1on1a:vv" ing!e~a , "essa tnt,:na jo·i.a àas 
li.benlaàes ang•lo-sctxon·ias ; esse segredo occuUo no concção àos juizes". 

Contrariando o conceito de von Holet, outros pubii'Cistas como T.hom as 
Paine febcitaram vivamente os seu s .compatriotas dos favores da Providencia, 
que lhes permittio de orga nizar um syst ema de governo reuni.ndo tudo o 
que a Constituição britannica tinha de bom fóra da Healeza. 

Como se vê, em-quanto uns attribuem a o espirito philosophico d a revo-
lução .franceza influencia decisiva na ~fOrmação da Constituiçã o Americona, 
outros publicistas não menos autoriza·dos imputam antes ás instituições in-
glezas influxo pr edominante no espirito dos convencionaes de Philade'lphia. 

·E', porém, de justiça confessar que as scenos do 'Terror e o espírito de 
c1en1ag-ogia e outros excessos creaTan1 contra a revolução franceza invencivel 
re)Yugn::;.ncia n o .espirito conservac1oe dos mernJbros mais proeminentes daquella 
assembl&a, os quaes Já consagravam grande culto c1e ad1nira çã o pelas insti-
tuições britannicas. 

Sem n egar, pois, a influencia que poderiam ter exercido as doutrinas em 
curso com a revolução franceza snbre a notavel construcção politica norte-
am·ericana, acl'editam'OS antes qu·e os aQrtores deste estatuto ))'Olitico se inspi-
raram, de ·Preferencia, nas instituições p"Oliüca.s britannicas, mod1ficanc]o-as, 
tanto 1C11Ua:nto 1p-oss1vel, p·ara .m :eH1or ada})tal-.as a o g-enio, ás asp·irações cle-
H1'0craticas e ás tra·dições do povo an1ericano. 

J<'inalmente , i2 preciso não esquecer·mos q-tr e o triumpho da revolução 
f ranceza impoil'tou na victoria da r eacç:ão con tra a descentralização, em>quan-
to a independencia norte-americana foi conquistada ern nome do self-govern-
ment e das autonoanias l:ocaes, sob •O lemuna amp1am·ente .desfraJdado ·pelas 
c ol onias "no tctxat-ion wUho11.t r e1n·esentation" . 

Este Jongo tüstorico que n os i n1p·uze1nos prova exubcranternente contra 
o argumento de inop.portuniodade que ora se lança contra a nossR revisão 
constitucional . 

... ~ constituição norte an1.ericana ifez o Sf:' u processo de ac1aptaç~o en1 n1eio 
ás 1naiores vicissitudes e colnntoç,ões que já m a is foi daclo a un'la naciona-
lidade supportar . 

. Em face, portanto, desse exe<nplo, auS ]J icioso ele tão bri!J1ant" exito, niLO 

.. 
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·pos.so cumprehender a -razão dos atruques lançaldos contra o ·nosso estatuto 
de 24 de Fevereiro. 

Allega-se ainda, ,Sr. Presidente, que si a Monard1ia foi o cleficit a Re-
pub1ica é a bancaróta. 

Esquece.m os que assiln malsinan1 o regilnen re·P·Ublicano não só q:ue as 
finanças imperiaes sempre fora m equilibradas por meio de operações ae 
credito 1nterno e principaln1Bntc externo, co1no tan1.ben1 que c:rcumsta.ncia3 
de repercussão universal occon:eran1, enü ·<)l11entes. deter1ninando un'la e~

pansã o constderavel ·nas •despeza s •publicas de todas as nações. 

E~se phenomeno universal é francamente assignalado .por todos os eco-
nDlnistas conhecidos. 

=O insigne iütllano Frederico Flora arf1finna: " ... o aug1nento dos orça-
Ulentos da receita publica en1 progressào directa das despezas é u1n do:::; 
factos mais constantes e universc'les da eco·nomia dos Estados modernu;,, 
causa etffj.c:ente da revolução dcs ·systeE1as t ributarias". 

De semelhante tendencia prodiga;lizadora assignalada como um mal coh-
genito ús denrocracias, não escaparam a Inglaterra, a AJlenranha~ a Ita11a, 
a Hes.pa n1ha e o Japão 1nonarc'lücos, nem. a ll'l.Ussia e a Turquia arutocrata;s. 

O sentimento .imperialista rasgou aos Estados modernos novos e vastoa 
horizo.ntes, en1 e>ujas linhas se esboçaram -os vestigi,os inedi;tos de ·un1a civjJi-
zação superior. 

Assiln, sob o influxo jncoercivel de novas necessidades o Estado n1o-
clerno teve hipertrop,hiados -os seus raios de - acção, tanto n a esphera até 
entti.o reservada ás suas funcções absolutas ou negativas, como no vasto 
campo de suas attribuições positivas. 

".1\.. manifestação brilhante dessas novaS tendencias, diz egregio eco no~ 
Inista, produziu-se em .Eise:nacth, en1 1872, onde se reuniu um congresso de 
professores. economistas e jurisconsultos, que terminou lançando um ma-
n1festo de notaV'el repere>ussão contra as doutrinas da escola dB IM:anchester 
- El•le p1;oc:lamou o Estado - "o ora nele institu,to -moral rle eclttcaçã0 ela hu-
ma-nidade" e H1e attribuiu o dever de ser animado por um grande ideal , qual 
o de faze;· participar uma .fracção numerosa do pov-o , aos bBns elevados da 
civilização~' . 

Como se sabe, a escola de Manchester é individualista e attribuindo ao 
Estado apenas a funcção de 10rgi'io sup-remo do ·direito n ega-lhe a faculda;de 
de intervir nas relações de -orden1 econoinica, subordina·das ao in1perio das 
leis naturaes. 

Do Congresso dle Ei~sen!é1Jch .surgiu a ~escola, econorpica deno1n-inada do 
"soc-ialismo ela, cacleirct" e pela qual s e amp'liaram as funcções c1o Estado mo-
derno, chamado a exercer uma acção propulsora em tudo quanto affectando 
ao bem estar e ao ,prog·,,e,sso elos p-ovos não pud1er se.r provido effieazm~nte 
pela acção isola·da dos indiv.lL1uos. Passada assin1 a épOca do individualisn1o 
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economico, surgiu a era indus•trial in&ugurada pela co•ncentração do caJpita-
Jismo, que provocou e gerou o socialismo. 

Dentro da esphera de sua f ·uncçã-o aJbsoluta ou negativa o Estado Ino-
derno ifoi assi•m chamado a provêr mais eHicientemente o se·u serviço de vi-
gilancia, á m·edid..'L que ·cmn o a ugm•ento .ela jJO·pulação e da miseria, muni-
pEcavam-se .os attenta1clos •e delictos que lhe cum;pria •evitar a •bem da se-
gurança p·ublictt . 

A instrucção criminal foi tomando dia á dia uma cOn1p.Jexi'dade notavel, 
maximé no amplo departamento das pesquizas medico Jegaes, estilnuladas 
p elo influxo rle novos methodo~ scientificos, reclamados pelas naturaes exi-
genci.as da applicação recta da j'USt!ça . 

A integração do homen1 na natureza, graçaB aos :subsidias axlomaticos 
das sciencias naturaes, especialmente da anthropologla, provocou o estudo 
elo homem anormal e prescreveu a t!herapeutlca social que the devera ser 
rasoa,·elmente applica:da em satisfação aos Justos ance1os da sciencia e da 
consc.iencia collectiv .... . 

O~ gT~ncles progressos realizados por 31q1uella sciencia Isto e , pela an-
thl·o·pologia, 1·eflecUra m.-se na e &phera do direito n·ep·ressivo e camsavam pro-
!funcla s modi.ficações nos processos, até então usados pela politica cr·iminal 

· elos povos civilizados. 
N a Juta empenhada contra a crime o Estado foi obrigado a 1nodificar e 

huma nizar os processos repressivos em uso, subordinando-os a eonclições 
personalissimas dos criminosos, observadas por methodos scientificos em sa-
tis!Ja ção aos ,reclamos imp.eriüsos da justiça e da sciencia. 

Os systemas penitenciarias conhecidos foram conclemnados a uma fal-
Jenci a irreme diavel. 

.E.nl vez de an1plas e custosas pr1soes, construira1n-~e casas de seg-urança; 
em v ez ele pesadas penitenciarias fundaram-se asylos ele rerforma, organiza-
clo·s ele accôrdo com as pTesCJl·ipç;ões elas sdencias ,pedagogicas e :de hygiene. 

A criminaliclade infantil despertou a attenção dos estadistas, como prova 
a res pectiva legislação hodierna, vêcle , em comprovação, os reformatorios 
müdernos da IStüssa, sobretudo da iSuissa prot esta nte; vê'de :Mettray ela qual 
se dizia no ]Jarlamento inglez - :Mettra y ba,sta 1para orgulho ela F r ança -
vê de ainda em ·França, Saint Hilaire , instituto particular - vê ele e admirai 
Elmira, o famoso reformator!o norte 3J1Ylerlcano, cem o seu notavel pro-
cesso de penas indeterminadas. 

Nessa esp~hera 1nesn1a de ac~~fio negativa o Estado 1noderno viu di:1atar-
se extraordinariamente o seu r aio de acção impe!lido pelas exigencias elo 
socialimno catho1ieo e conservador. 
vh1 presa desse contaglo expan sionista . . 

Até a Inglaterra individualista . se 

Reahnente Rayrnoncl Boverat em recente e notavel estudo diz: "Essa 
doutrina da omnipotencia do Estado nascida na Allemanha, infiltrou-se pouco 
a pouco nos paizes visinhos e alfína! convenceu a todas as Nações que el!as 
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teern un1a n1issü.o d-e civilização a ,c,un1prír en1. relação aos se us conctda-dü.us 
e para 'levarem a termo essa missão ê de .mister leg:islar amPliando a es-
phera de suas funcções 

.A. Inglaterra, ·continua Bovcrat, não fez excepçào á regra con111.1Un1 -

A patria da escola liheral 1que ,clJu.rante u.m, seculo .poUJde servir de exe·m:plo 
vi-;,o á s clemonstrações dos econornlstas, repudia pouco a pouco as antigas 
doutrinas á sombra das quaes ella cresceu em forças e riquezas e tornou-se 
intervencionista a exemplo dos seus visinhos. ;-- Si 0 socialismo de Estado 
niio ameaça tomar alli as proPorções que assumi·u em outras Nações, faz 
entre ta nto a1li progressos rea.es e é a Inglaterra que se adha presentemente 
á frente do movimento c01nmunal tendente á exploração de serviços pub:li-
cos industriaes." 

Se voltarmos as nossas vistas para a ampla esphera de acção propul-
siva do Estado, ven1.os a sua intervençfio ct:atal nos modernos pr·ocessos sci -
entifbos de cultura •e v •ro·ducç;ão, na co-nstrucçã.o de custosos IabnratDlt'ios de 
chimica industrial, na fundação modelar das escDlas tedhnicas e profiss10-
naes, na montagem da o~~tinage economlca universal,' na Rl>plicação do va-
por, das machinas e da electr!cWade {!, producçiio agrico!a e industrial! ; os 
tr:ln~~portes , o erec1ito, a conquista dos n1ercaclos - tudo isso creou relações 
cornr>l ex;,.s, T€clamanc1o a intervençào t:utel-ar e regulaclo,n:t. do ,Estacuo m io-
c1e rn o, e;ha1nado, assi'n1, a prover as necessiclades jneditas c1e uma civilização 
superior com augment o consideravei de d€spezas . 

O economista I-Ienr·y Gans, ern brillhante collJferenc ia realiza da na Es-
cola Livre de Sciencias Políticas, dizia., em 1910: " .. . os encargos do Estaclo, 
tanto os antigos con1.o os novo-s, es tes ultim·os wfifecla ndo, e:::.pecialn1ente, á 
segurança nacional e ás refor1nas sOciaes , crescen1 en1 toda a parte rnais do 
que re.11 den1 os ilTlpostos". 

O e:rudlto econon1ista po·rtuguez Anse ln1o ·vieira descreve, corn sugge::~

tiva e loq u e ncla, ess&. situação singular - diz elle: 

"Passada a .nevrose q•ue -o ·deslumbramento das g-randes con-
quis t as da .moderna civilização promovera e excitara, cada povo olhou 
para stm situação financeira e f-oi, só entã-o, ao dar balanço no seu 
a ctivo e passivo, que ca.da qual verificou CJJU<1.nto lhe tin:ham custado 
as gra ndes obras publicas, com que transformava as condições ma-
teriaes da sociedade; a participaçào semvre crescente das classes 
populares na administração publica; as novas· formulas constituci-o-
naes no organismo poi'tico; o culto ·da justiça e a segurança interna, 
o a-largamento da instrucção e os novos processos educativos: o 
desenvolvimento da proclucção; as .form·ulas previdentes da legisla-
ç.ão social e da assistencia publica; o a ugn1ento incessante e o aper-
fciçoan1ent.o eontinno dos grandes exercitas, en1·~in1, todo o desenvol-
v imento das fórm a s preventivas s ociaes, por cujo ri1otivo a acçào fi -
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taes foram as causas porque as despezas publicas cresceram de modo 
imprevisto em todos os povos cultos." 

Eru faCt:> .do exposto, Sr. \Presidente, é claro que não seri<c o nosso que-
rldt> Brasil que escaparia á contingencia dessa fatalidade financeira. 

[f'aiz v'asto e 110\éO, dotruào de a;bunàanies riJqUeZJa.s ineX;p·loradas, sen1 po-
pulação sufd'iciente, sem vifl.S de communicação interna, :banhado por um 
vasto üceano .que o co·ndiciona ás exigencilús ·dlos .maio~:es centros de civiliza-
ção, sen1 reservas monetarias, fatalmente teria de ap·Peliar para o credito 
externe en1 busca de recul·sos necessarios para montar os seu~ serviços pu-
blicos e f01nentar o seu desenvolvimento economico. 

Dahi naturalmente a sua condição de Nação devedora, á s emelhança ele 
outn>" paizes, corno a Italia, qu<o após a.. SU"'- unidade política, precisou ele 
organizar os seus apparelhOs administrativos, militares e economicos medi-
ante recursos externos. 

Certamente, entre nós, se tem rubusado imponderadamenle do credita pli· 
'blico e nmn todos os recursos financeiros assirn oibtidos tiveram convenien-
temente a,pplicação. 

Isto. não obstant<O, Sr. 'Presidenb, eu ainda m,; ufano do meu paiz e 
creio no·s venturosos d!estinos da IHe:pu:blica Federativa. Precisamos ele or-
den1, de lJ1az, rde 'eC0110011i'a, Ide trafbcÚho e de res:peito 1Ü1.transi,g-ente á disci-
plina e á lei. 

O resultado bri'l•hante da glor1osa e benementa admimstraçâo Campos 
•Salles, é indicado por economistas estrangeiros, como o exemplo mais nota-
vel de rehrubilitação financeira, que a historia economica üo mundo régistra. 

Podermos invocai-o oom. legitüno .orgulho e ,padcl.'âo digno de imitação pa-
trioti.ca. Tenhamos fé. 

Após a tpuena ·00 seccessão, quando üs estadistàs 411'llericanos derrum ba-
lanço na crítica situação financeira que aque1la luta calamitosa creou, de-
paraTam con1 um passivo colossal, inclusive os exnprestimos Uevantados na 
Europa pelos Estados do Sul, para sustentarem a rebellião. Os radicaes ja-
cobinos, ainda inflammados pelü ardor dos com•bates, e assornbrados com a 
.enormidade d'as cifras, não V"aci:llaraun em contestar a legitimida;de da divida 
e proclamruram a celebre dOIU;trina Ida ~ rep~!a•iaçã.o - e•ri.gLda, assim, cormo 
processo commum de satisfação de com•pronüssos solemnes. 

Mas, tambem a consciencia 'honesta elos estadistas americanos não he-
sitou um insta;nte em repellir esse a;lvitre indecoroso, substituindo-o pela 
·proclamação decisiva e solemne de .q,ue unica divida, que a HePUblica não 
podia pa:gar, era áJquella que houvera contraJhiclo nos campos de batalha , 
con1 os valentes soldados 1da União. 
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Parodien1os essa bel.la proclamação, Srs. Deputados, e proclamemos 
com ·factos aos quatro ventos que a unica divida que a Repu:blica Federativa 
Brasiieira não pôde pag~r é aquena que contrahiu com os seus denodados 
propagandistas e c0111 os 'ben'emeritos e inten1eratos pi·omulgadàres da Con-
stituição de 24 de Fevereiro de 18~1.. 

O SR. PRESIDENTE: - kdvirto ao nobre Deputado que está terminada a 
hüJ'<l dc"sti.nada <!.o expedieúte. 

O >S'R. JoÃo :SANTOs: - •Interronuper ei então 'O rneu discurso e111 obediencia 
a V. Ex., mas, como tenho aíinda de 111e e,stend!er ern outra ord~111 de conside-
rações, peço a V. Ex. se digne .clJe conservar a nlinha inscripção <para 0 ex-
pediente da \proxima sessão. 

0 SH. PRESIDENTE: - V. Ex. será attencU.do. 
G Sn. ,ToÃo SANTOs : -Agradeço a V . Ex . (jjfnit o bem ; 1nu.i.to be·m . pa,1 ... 

rwi.s. O n·ra.do'!' é 1nttito cu1npr·i'!nenta.do.) 

PHOPOSTA DEJ IDMiENDAS Á CONSTITUJÇAO FEDI!JRAL 

Continu ~cção da votação da p.roposta de emend::t.s e da s emendas á Con-
·sUtuição (emenda n. 15, da proposta, e seguintes, não retiradas) (1" dis-
cussão). 

O Sr. Presidente: - As eme ndas sob ns. 10, 11. 12 . 13 e 14 fot·am r<o-
tii·adas. 

Vou su'b<metter a votos, •pelo 1n·o·cesso nominal, a seguinte e1nenda da 
proposta: 

N 15 

Subs titua-se o n . 1 do art. 34 ela Constituição pelo· seguirite . 
"1° __: Orçar annuahnente a R!ecéta e !fixar a nnualn'lente a Despeza e 

tomar as contas de ambas, i!'el'ativas a caída exercici'o financeiro, .pror.ogaJdo 
o orçamento anterior, quando até 1'f d0 Janeiro não estiver o n ovo em vigor". 

O Sr. Henrique Dodsworth (pc~Ta. encctm.inha.r a. 1;ota.ção) : - Sr. Presi-
dente, é interessante assignalar, no Jnom.ento e111 que está .en1 votação, a 
emenda n. 15 propos·ta ao texto vig·ente da Constituição, as dive-rsas phase~ 
·lJor que têm passado o debate nesta Casa, e os incidentes por elle motiv adoE. 

Vinws, em primeiro lugar, n1a nifestação de grande interesse por parte 
da .maioria da Camara em refomar a Constituição . Procurou-se estabelecer 
normas aos debates sobre a revisão constitucional, estabel2cendo-se regras e 
p-receitos que deveri<~Jm, constituir, reunidos, o modelo dos regimentos em 
uso nos Congressos. 
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Exa1ni·naclo o projeoto pela C.oJninissã o dos \Ti:nte e Un1, para a qual, ao 
''abôr das conveniencia s politicas, for :ctm inclicaclos represcmtantes de cada 
bancada, seguindo-se-lhe a apresentaçf~o sole1nne e quas i a_potheotica. 

[Para o ·exito da revisão pareciam collaborar, ele um lado as manifesta-
ções da vontUJcle do Governo, reiteraclamentc c por d iversas maneiras evi-
clr.mciacla, e ele outro a s·in:cerida·de que era cie supposiç'1o h:tver da maioria 
c~a Can1ara, d·izendo-se e1npenhada. en1 l·evar a-vante a rc.í:'Ol'n'la -elo nosso pacto 
f1: n clamenta!, p a r·a obedecer a in otantes desejos da opinião publrca e a indis-
cutiveis neeessiclac1e.s da nossa legislação . · 

Passam-se Sr. Presidente, poucos dias de debate. 
Com surp rezn., creio que não apenas p a ra os membros da minoria, mas 

para os }Jroprios membros da xnaior:ia, os illusües Deputa.clos, mais c1irecta-
mente i-nteressados no exito da obra revisionista. propuzeran:o a r•eüra.da. ele 
r=menclas em n11mero superior ás que deviam permaneC€·r formando o corpo 
do proje·cto de reforma. 

O SR. WENCESLÃO EscoBAR: - A's que constituem agora o projecto. 
O SI~ . Ei:ENRIQUE DoDSWORTH: - E' justamente o que af.firmo. l<"'orani r e-

tira.dns ernendas em numero superior ás que constituem, hoje, o proprio 
p;·ojecto. 

Sr. P r esidente, a emenda ·n. 15, mostra que a discussão, t em de se fazer 
aos saltos, attendenclo á deii•beração anterior ela Cama.ra, e ú sup•pressão de 
numerosas emendas. 

Não sei - o mom.ento s·e me a.ff.igm·a opportuno p>Bxa salientar o facto 
qual o criterio que presi·clio á esco.ê·ha. das emendas que deveriam, na .re::t-

ltdade, co·nstituir o projecto ela. revisão constitucional, pois, si, em verdade 
fic-aram aquella.s contra as quaes mais kgitima. se me afigura a a.ttitude dos 
represenü1ntes . da m •inoria., combatendo-as, isto é, as que se referem á restri-
c~ào do halieas-corJJU.s, á impossibiHc1ade dos tri-bunaes conhecet- dos actos 
d.:J Poder Execu tivo ou do L e.g·islativo, durante o estado ele sitio, e a rela-
tiva á vitalieiedade do funccionaüsn1o publico, outras ifo· l~an1 re tiradas en1bo:c;t 
mais pla.usive's elo que varias das mantidas . 

.0 Sr:. NICANOR NASCIMEN~'O : - V . };Jx. dá Ucença par0, um aparte? Não 
é só a minoria que con~bate essa, parte da r eforma ela Constituiço . . I-Ia. mu:-
tos membros da. maioria que tambem a combatem, inclusive ·eu. 

0 •SR. vVENCESLÁO ESCOBAR: - Li O luminoso ·parecer ele V . Ex. 
0 SR. NICANOR NASCnt.:ElN~'O: - Ag;radeciclo a V. Ex. 
O ·SR. riENRIQUEJ DoDSWORTH: - Devo de~larar que não me cabe a inter-

pretação do pensamento clo.s rnemibros da maioria ela Camara a esse res.peito. 
rr-enho, €111 Inateria de revisão ·Constituc.ional, attitude franrcan1ente eonfes-
sada: a de co:la.borar, taJllto quanto possível no proposito ele impedir a marcha 
e a approvação def.initiva do proj•E•cto .que encer.ra. medida.s, a meu ver, 
attentoria.s, ás liberdades pubJi.cas, e hostis á indole li'bera;J do nosso povo . 

• Sali~mtava. Sr. Pr€sic1e.nte, ser desconhecido o criterio seguido para a 
·~ 

... 
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p1·eíerencia das €·mendas mostrando que permaneceram JDUita.s apparente-
mente menos cabíveis -do que varias outras retira:das. 

O SR. NrcAN.OR NASCIMElN'l'o: - V. Ex. verá, que, quando chegar o mo-
mento opportuno, nós combateremos com ·extcrerno vigor a emenda a que 
V. Ex. alluc1io. 

O :SR. HENRIQUE DooswoRTH: - E' attitude ·inteiramente 1ouvavel. 
O SR. AwERrco DE l\1oRAES: - O illustre <Upartista que acaba de fazer 

c·ssa declaração, vai votar contra as modifkações que se projectarn ao Re-
gh11{:' nto da Casa? 

O SR. NICANOR NASCIMENTo: - NâJo conheço pr·ofundamente essa propo-
siçã.o . V ou examinai-a; aceitarei o .que fôr justo e rejei-tarei o que fôr 1n-
Jus t o, segundo a 1ni.nha norma de acção . 

O Sn. ALBERICO Dn: MoRAES : -V. Ex., o anno passado, achava, que o R.~ 

ginw n t o vigente tol•h'aa Hber-dade dos Deputados, e feria fundo o artigo 90 , 
d a Constituiçáo . Acredito, portanto, que V. Ex. n ã o pó de de'\xar d·e ser con-
tl'a ri c a qualquer nova restrtcção que se r>retenda faz er ao direit') dos Depu-
· Lad o~ . . 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO : - E' uma possibiHdade . Tudo depende, no 
f:mt·n·!Tto , do exame que eu faça da questão. 

0 St1. ADOLPHO BERGAMINI : - M~s V. Ex. já con'hece O projecto . 
O SR. BENRIQUE DoDSWOR'l'H: - S. E ·x . declarou não o conheCf:r profnn-

cbmente ; logo, conhece-o S"U!)erfidalmente .. , 

0 S R. NICANOR NASCIMENTO: - N[uito per S~~n~ma capi'ta, 
O SR. AnMANDo BuRLAMAQUI : - Ouçamos o orador, porque o tempo do que 

tti~-põe é exiguo. 
0 SR. ALBElniCO DE MORAES: 

c:~alq ue .r rest.ricçào de tempo? 
O SR. HENRIQUE DoDswoRTH: 

E .ntão, V. Ex. vai vota.1' tamh"m contra 

A de·claração do no11~"e representante do 
P .;au h y é da ma.is alta im:portancia. 

O sn. ARMANDO -BuRLAli:J:AQUI: - Para um orador ,primoroso, que não 
ee.ja obstrticionista, o tem·po é muito pouco; agora, para quem qU€ira fazer 
ObBtl~ucçfLo , o ten1po é den1asiado. 

O Sa HENRIQUE DooswoRTH: - E' desconheck1o, p.o\s o criterio a, que se 
cl . . E'cle ceu n a escolha das emend•as 'l serem manüdP~ cu mo pro.iecto de revisii.o . 

0 SR . BETHENCOURT DA SILVA FIJ"HO: - 'Foi SÓ par'L fazer vontai!e Ét, mi-
!'OI'i2-. O trabalho era muito ... (R·iso) . 

O SR. I-IENHIQUE DonswoRTH: - 01·a, si a1g·umas emendas r0]xese ntam, 
G.c f::tcto, as idéas n1ais advogadas pelo governca sob o pret~.~xtu de seren,1 ne-
.:e~.- S ~rr~.as á bon. n1archa. J;y 8jn1i11.stra:~:lo, 1)utr:1 .':i nÜ>) t0n1 significaç fto tào 
rc1c-:\18.!1te para que pude~::;~~n•. r.~.-:.r~r~·~cer pr · ~fBl'C'i.l('i:t ela ~na t ~ l~ :a t...\111 dC'trirn.·.:'!n ~ 

L Õ€· muitas. 
}~~:: siln, Sr· . .i'· ""!=l.Jt.-nte, nc~:-:c~ .Jins cl.:.. veta~~üo tlo JYrojsct~1. apezu1· de 

t .>~':: c, esforço da al.Qlcrla da C~'i n 1ara e cte :(·,~c~ os rccurs ... s enlpre.f_!;a,dos pal'a 
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a sua ap·provação, apenas fonun approvfl!das as emendas ns. 2, 3, 6, e 9, retira-
das. como forarn., as demais . 

Sr. Presidente, a emenda n . 15, manda substiw ir o n. J., elo ar·t. 34, 
pc·lo s;:guinte: 

"Orçar annualm·Ente a receita e fixa1· annua1mente a despeza, 
e tomar as contas de ambas, relativas a cada exerc-i-cio finane:eiro, 
prorogado o or~;amento anterior, quando até 15 de Jfline iro n ão es-
tiver o novo en1 vigor" . 

Afigura-se-me confusa a redacção déL en>enda, porq_ue dua.s hypotheS·2-S s2 
podem verificar: uma, a de nã~ ter sido votado, o orçamento pelo Congres-
so, e, neste, caso, :nã.o ha novo orçamento, como diz a emenda; outrG., a ele 
haver s:-do o orçamento votado mas vétaclo pelo Presidente da Rep·ublica. 

:Nestas condições, muiLo embora a emenda provavellnente procure n.bt';:tn-
ger as duas hypotheses, nem por isso, Sr . Presidente, é explici·to o seu in-
:er..to. (Muito be·m,· mtdto bem.) 

O Sr. ANh•u· CoH:wes Morein1 (*) (pa.nt enca.ndn.lw1· (L votaçüo) : - Sr . 
Preside-nte, diz a emenda n .. 1'5, mcu1clando -substituir o n. 1 elo art . 34 da Con -
stituição, que com.pete ao Congresso ocrçm· anm.1almente n. Re,cdta. e fixa r 
an11ua:lmente a Despez;a, ton1a-r as contas de an1bas Delativas a cada exer-
cicio financeiro, prorogado o orçamento anterior, quando até 15 de .Janeiro 
não estiver o novo em vigor. 

DBpois da situação em qu e o paiz esteve, ha dous annos, se1n orçamentoa, 
por força de um véto, sendo obl'ig·ado o Executivo a convocar· o Congresso 
-para votar uma le1l de e1nergencia, o dispositivo ;contido na ernencla do ante 
projecto é, na veruad-e, essencial. E' uma providencia de que nã o po-deria 
a reforma ·constitucional, ·deixa r .de cogitar. justamente para evitar es~a si-
tuação anoma.la a que me refe ri. Parece-me, entretanto, que existindo me-
dida como essa, lutaremos com uma diHiculclade de certa ordem, si quizéi:mo~; 
levar a effeito a muda·nça do exercicio financeiro. 

1Em 1828, foi estabelecido no Brasll , o exercicio financeiro começando eE1 
1 de Julho e tenninando a 30 de Junho do anno segu:nte, regin1en in~i:odu·· 

z.iélo por Bernar·do Pereira de Vasconcellos, naque1ln. época. Em 1870, 1871 e 
1872 houve no Parlament o diversas investidas para. contar-se o exe1·cicio 
11nanceicro con1 o anno civil, mostrando aquemes que pugnavam por essa 
medi-da certas necessida;cles elo pn.iz. Mas é preciso notar que, nesse tempo, 
os .01·çamentos eram votados flité Setembro, e mTl>a das tentativas para a mu-
dança, e1n 1880 ou 81, encontrou no ·Seilado, :!'orte barreira .por parte do Barão 
de Cotegipe, que se o.ppoz tenazmente a isso, em parecer notavel' q;,1e tive 
a honra de transcrever ao relata·r o l:}t'Ojer.to Antonio Carlos ele 1922, ·propondo 
o. a.c1opção do perioc1o financeiro de 1 de Julho a 30 de .Junho. 

(
0

) - Não foi revisto pelo orador. 
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Em 1886 p-orém, em pleno governo do Barão de Cotegipe, o então Depu-
tado Affonso Celso J unior apresento·u emenc!a mandando mudar a data do 
ini·cio e a da terminação de exerc"cio financeiro. O Sr. Francisco Belisa·rio, 
Ministro da Fazenda, ·declarou a-ceitar a p>rovidencia forçado pelas cir cum -
st a.n cias; convertida em lei, passou o anno finan ceiro a correr com o a;nno 
civil. como vem sendo até hoje . 

Ora, jsso não deixa de trazer se rios irJ..convenientes . Si ao tempo do 
Imperio, quando os orçamentos eram votados no n1ez de Setembro, a ·entrada 
dos novos orçamen·tos em. vigor a primeiro de Janeiro se tornava in conve -
niente, apeza1· dos quatro mezes que clecorriam, creio que n ão estarei longe 
da verdade dizendo que peor é aincla com fl votação dos orç·amentos como 
a fazemos actua:men t e, no mez ele Dezembro para vigorar a primeiro ele 
Janeiro. Temüs tido 1nesmo occas 'ão de votar orçamentos aqu i no dia 31 de 
Dezembro, sendo as leis publi·cadas a .primeiw ele Janeiro no Diario Official, 
qua ndo desde meia noite :iá estão em vigor em todo o Brasi'l. Qu er dizer que 
a :e i já tem eff.eito antes de ser lei . 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Póde-s·e dizer: quando ainc<a está em ela-
horaçào . 

0 SR. ARTHTJH CoLLAHES MOPill\lHA: - A emenda prevê o caso ele falta 
el-e orçamentos, mandar1·do prol-ogal-os des de que não sejam votados os 
r:evos até 15 ele Janeiro . 

1E' s ern duvida, un1. dispositivo effectivan1ente necessario, mas, repjto, vai 
n os privar de amanhã, podermos mudar o exercício financeiro para Julho, 
c:oJno o thren1os dura nte 58 annos . E', portanto, un1a pr"ovidencia que tem 
,., !"eu lado favoravel e o lado desfavoravel . 

O SR. ADOLPHO Bm:c:AM:INI : - Isto prov a que o assum.pto não foi bem es-
L'nda..{lO, sendo n1anda do para aqu:i afin1 ele ser vota.do de afogadHho . 

O SR. ARTHUR CoLLARES 1\icOREIHA : - A emenda procura resolver mna si-
L a çã o para evitar as .clifficulclacles em qtw nos encontrámos ·o anno passado. 

O SR AnoLiPHo BEHGAMINI: - Mas podia attender a este aspecto e a ou -
tros da questão . 

O Sn. A Í'!.1"HTJR CoLLMms MoREIRA : - A sitlração podia ser attenc1ic1a, desde 
que se n1udasse a c1ata para o orçan1ento entrar en1 vigor: 

O SR. AnoLPHo B ERG,>MINI : - Bas·tava que a emenda fosse redigida per-
n"litt inclo a mudan ça elo anno !financeiro . 

O SR. AR'l'Hlm CoLI,ARES MoREIHA: - Ahi, sim. Desde que se modificasse 
o anno finan ceiro, func cionanclo o Congresso de 3 ele Maio a 31 ele Dezem-
h ro , essa situaçã o. ela lei do orçam.ento votado no ultimo dia do anno para 
entl~ar en1 vigor ern prin1eiro de Ja neiro, desappareceria. Como estü., traz 
g;:·a.ndes ~nconvenien· t es, q1Je reo1an1an1 um re1nedlo. 

E s l..amus a resolver es sas cousa.s sem nos lembrarmos de que o ten·ito-
l'io b rasileiro, é de um.a vastidão extraordinaria. Basta dizer que, a quem 
estiver na ca.pita1 de. Goyaz e quizer ir a certas coma1·cas ç1o n1esn1·0 Estado, 
con1o S. João d-o !...1\raguaya e Porto Nacional, será rnuito n1a.i s f a·cil 
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dirigir-se a. S . Paulo, dahi vir a esta Capital, aqui tomar um vapor, seguir 
até S. Luiz do ·,Maranhão e de lá a Grajahu' pEtra desse ponto ainda cami-
nha!' SO leguas a cavallo. 

Quando, no p rin cipio do G overno do :Maeechal Hermes, tive ele tom2"r 
prov.idencias, ele accôrclo cmn o Governo de Goyaz, em um•a celebee revoJ.uçào 
elo Coronel Perna, as foeçam fora.m pelo Mara nhão, afim de ·da:hi seg uirem 
para as comarcas do norte do Estado de 'Goyaz. 

0 SR. ALBERICO DE l\I[OK~ES: - Esta emenda é sobre guerra? 
O SR. ARTHUR CoLLARES MoRTiliRA: - Nã.o, mas estou m.ostrando as diffi-

culclades que h a no Brasil para legislar sobre orçamento. 
As leis orçamentarias, entran; em vigor quando nin.guem as conhece em 

toei o p2oiz, devido á vastidão -elo seu territorio. 
O SR. GoNÇALVES FERREIRA: - O Ol"c'lclor está fazendo consiclen1ções mui -

to pertinentes ao assumpto que se cl.iscu te. 

O SR. ALBERico DE MoRAl'lS: - H ontem foi ]}hysiologia, hoje é -chorographia . 
O SR. ARTHUR CoLLARJDS MoP.EIR."-: - Estou -dentro da m-ateria . E com-o, 

quando argumento, gosto ele me basear em exem•plos, vou citar o que occor -
reu quando eu e1·a governador do l11aranhão. Para me -corresponder corn o 
Juiz ele direito d·e Victoria elo A·1to Parna'hyba, telegra;p-hava para Floriano no 
l>ia.uhy, e m.andava requisitar uma praça elo destacamento da margem per-
tencente ao Maranhão; essa praça gastava 120 leguas para levar o telegra.m-
m a áquelle magistra;do. 

ü Sr<. PEDRO BoRGES: - No Piauhy clii-se o n~esmo . 

O SR. ARTHUH CoLLARl'lS MonEIHA: - Isto -dentro do Estado. Imagin'' 
V . Ex . que nós votamos um orçP~me!lto em 31 ele Dezembro para e n trar em 
v.igor no dia primeiro de Janeiro do a n·no seguinte. Para remediar esse mal 
St-ria talvez necessario alterarn1os o exercicio· financeiro, de accôrdo com a 
licçã.o dos homens elo Im.perio. 

O -SR. ALBERICO DE 1\IGor-t.A.ms: - E' por isso que a minoria está retardan-
do a passagem da reforma constit ucional; e1la -deseja que todos os brasileiros 
te-nha1n conhecimento da materia c do grande mal que a amea.ça, m.esmo em 
lugare.s co1no esse -a que V. Ex . se referi o, que está a 120 1eguas da capita! 
do Maranhã-o . 

O SR. ADoLl'HO BE•EGAMINI : - .Já chegou lá a not:ici-a ele que se está faze n-
do a reforma da Constit-uição? 

O SR. ARTHUR CoLLAREs MoRl'liR.>~. : - Volto ao assumpto. A emenda, como 
disse, tem duas faces: uma necessaria - a que resol-ve _o problema, :para 
"<>.1-:ür:mos ele c1i'fficuldac1es que nos possam assaJta.1:. igua.e.s .9. OLlA ti.v -"m""' -""· 
tres mezes. 

0 Sn . ADOT"PEo BEHGAMINI: - V . Ex. póde i.nformar si em Victoria 
do P .. .Jto Pai·na11y·ba já ti ven::Ln1 noticia da .e-scolha do :Sr. ·vvashlng.ton I.~uis? 

O SR. AR'l'HUR CoLh~RES -MêoREmA : - Natura.lmente, p orqu e hoje ha te--

I€gTtapho. 
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../"1.. noticia n[!O :foi levü da 'Por esses p·eõcs 
que andam 130 leguas? 

:0 SR .... 4.-R'l'HUR rGoLLAREs I\1·oREIHA: - ·v. Ex. se adrnirta q.u.a andem 120 
leguas? , 

O Sr.. ALBERICo DE MoRAEls: - O ·cfu·2 admiro é qu e se façam ~·eforma~· 
da Constituição e outras ·cou.sas ti:.•o ncp k1ame·nte ·sem se lem,brarem que no 
Brasil .h a essa <'1Wf'iculdade de co·rn·m unicar;ões. 

10 iSR. AR1.'HUR CoLLARJi;S Moru;JIRA: - A emenda .como está escripta, re-
pito, vem 1U11J.Oss.ihilttar a n1 .. udança do exercicio financ.elro para o regimen 
que vigor·o·u durante 58 annos. 

Como sabem os nobores coHegas, 1ha tres maneirc.s de contar o exercicio 
fine.nceiro: a F'ranQa, a Belgica, a Hol1anc1e .. e outros 
Janeiro a 31 de Dezembro; a F~;ussia, a Inglaterra e 
Abril a 30 de !Dezembro; outros paizes contam co·mo 

paizes contam 
a Allemanha, 
nós. De sorte 

de 1 de 
de 1 d9 
que, os 

paiz·as dividern-·se, quanto ao n1odo de conto.r o -e:xercicio financeiro en1 
tres grupos. Nós não ficarian1ns isolados, portanto, si v oltasse1nos ao re .. 
gimen antigo . 

. o .SR· tBA) FILHo: - Na Ing:aterr~·a o systen1a é de gestão . 
O SR. AR'rHUR CoLLARElS l\'foREJIRA: - F'iz uma leitura l"<Clpicla do po.rcece1· 

que escrevi ha dous annos, paroecer que ha.se·ei na ohra "Curso de Eco-
nomia Pdlitica", de Levassem· á p-a,gl'na 365. Aceitava então· o projecto do 
Sr . Antonio Carlos, projecto que :!'oi emenda do aqui na Camara e d€·pende 
de decisão do Senado. 

1Sr . Presideon~€, V. Ex. me faz signal Cfe esüvt tm·mina clo o te•mpo de 
que eu dispunha. Do1u por concluidas a:s mdnhas olJ<>ervações. (lvht'ito bent; 
m tdi bem . ) 

O SJ:. Basilio de l't'!:agr;lhães (para encam·inhar a votação): - Já tive en-
sejo, .Sr. J?resi1dente, em discur·so que .pronunciei nesta Can1ara a 5 do 1nez 
pnssado, de tr>~Jtar da recTacção da emenda que tl'az o numero 15 no pr:o.iecto 
rle n;fo.rma constituciona.J. 

Limitar-•me-hei, agora, a uma declaraçfw: votarei pel.a a.p.provaç.õco da 
em·e-nda, r€'salvündo, porém, os defeit.os de fó':'h1a contidos na meema. 

Rez.o'L a emenda:' "Orçar annu almente a Heceita ·e fixar annuaJ.mente a 
Dc·spez•a e tomar as contas d:e am·bas, relativas a cada exercicio financeiro , 
prorogado o -o·rçanl!entü anterior·, quanto até 15 ele Janeirro não es tiver o 
rn-esn1o em vigor''. 

' Antes de mal.s nada, devo assignalar o s-eguinte: confrontando a en1en-
da n. 15, que equivale tw inciso pnimeir0 el-o a.rt . 34, eom o art. 48, que 
fJxa as attribuições do Poder Exe c1u.tivo, encontõ"o no inciso primeiro ·Jo 
referido dispositivo: "Cünl•pete pr Jva.tivamente a 0 Presidente da Rep.ublica: 

1 ", .sancionar, ,promulgar e lfazer ·publica r as leis e resoluções do Con-
gresso_. e~~;pedir deCi;e.tos, 'instrucções e regula:Inentos para sua ,fiel exs cução•". 

Não encontro aq•ui, nem e-m nenhum outro· dos incisos subordinados ao 
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art. 48, autorização alguma do Poder Executivo· para a prorogativa corçft-
r.nsntaria.. 

0 Sn. ADOLPHO BElRGAl\1INI: - Comü se dará dla, então? 
O Sn. PLINro CASADO: - .AJc.ho que o E•st<'H'Lo não pôde ficw,- sem orç:a-

uwn to; tem de agir de conformi>c1ade' com a situaçiDo . 
O Sn. BASILiü DEl MAGALI-IÃES: - Não custava nada, e era de necessida-

de, se autorizasse, no art. 48, o Executivo a declarar ·prorogado o orça-
•mento, uma vez que ni'Lo ficasse concluído pelo P·od.er Legislativo, que tem 
a funcção precipua de organázal-o. Isto quanto a uma questão pr·olimina~-. 

isto é, do confronto e·ntre a actual emenda., subordinada ao n. 15, e a•qnillú 
que con1}Jete privativamente ao Executivo . 

Antes, comtudo, dé entrar :pcropriamente na analyse da emenda, cuja, 
rednoção me pare·ce viciosa, tomo a liberdade de ponde.rar que não con-
cDrdo totalmente com a comparaç;ão hontem feita nesta Caea, a propositG 
da cliv.isfJo dos pod·eres, pelo meu distincto amigo e eminente companhelr·o 
dB bancadü. cujo nome pronnncio sem•p·re com. a .gr•ande admiração que lhe 
tdbuto, o ·Sr. Augustü de Lima. 

Como estudioso q.ue sou, da dou t<·ina do· grande •pensador ele J\l[ontpellier, 
;,who ,que, na -distribuição das forças politicas de uma 10acionalida.de, tam-
bem se verifica a rigorosa disposição da lei dos tres Estados. 

Com eHeito, o Poder Jllldiciario repr.ese·nta, viscer'llmente, o estado 
tbeologico ; o Po·der Legislativo re'presen>ta, func1ament8lmente, o estado 
me:taphysico e o Po clec· Executivo · re.presenta, evidentemente, o estado po-
sitivo. Por outro lado, si a natureza humana é tl.'ipliüe e se compõe de 
1:; e::1S:Jn1ento, de senUrnento e d e activiclade, não nos ilnp.edirla, e.gualmente 
no confronto que podmnos es tabelecer entr<:> o microcosmo, que é o homem, 
e esse macrocosmo, que é a socied::t de, de en carar o Poder Jrudichrio co•mo 
rre-presentando ajquillo que denominan1os coração, o lJe·g·lsla.tivo Cülno re-
]JJ"eserrtando a intelligencia e o Exec.utivo como representando o caracter. 

Feita es'Sa o·bservação, entro, prop-riamente, no exa1ne da fórn1a da 
·e·Jnencla. 

I-Ia uma regra, naturalnTente instituída pelos gra~mn1.cLticos que tiv-2 -
RaD1 as o de obs·ervar os fn.ctos da 1inguage1n: a da collocaçã.0 c1isc.reta do~ 

complementos, isto é, a qllle determina o emp1··ego dos adjuntos adverbiaes 
de uma prnposiç.ã!o, ·e:In que se encon~rern. elJe.s e1n c-erto numero, ele modo 
que se distribuam elegantemente no período e., igualmente, não :i'iram a pu-
rfza .da expressão, nem violem a clareZ<-c clesta .. 

O SR . WEJNCJDSLÃO EscoBAR: - Isto depende ·rnuitc• do bom gosto ds 
quem escreve. 

O Sn. BASILIO M.AGALILiUDs: - Estou agor:.a faz,endo· um estudo relativo 
r1 um escriptor brasileiro, Bernardo Guimarães. cujo centenario de nasci-
mento se commemora no cor-rente anno . Verifiquei que eHe, a exemplo de 
Alencar, é dos que tentaram fonnar o -cbamado dio.lecto brasile iro . Ruy 
Ba.Pbosa, analysando esse pr1ete·ns-o . c1ia~l r=; ,cto, assim o esrti-gJnatiza: 
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":Sum·ão a;mplo o-nde cabem á larga, desde que o inventaram 
para socego dos que não sabem a sua ligua, todas as escorias da 
·preguiça, da ignoranaia, do mão ·gosto, rotulo amer1camo daquillo 
que o g<"and:e escriDtor lusitano trat:ára 'POr um nome angolez". 

E mais adeante, compLeta a. sua justa ohjurgatorla,: 

"Del.J'Ol'S então que se inventou, apadrimado com o nome insigne 
de Alencar e ourtros menores, o dialecto bnuileiTo, todas as mazella.s 
e corDuptellaos do idio·ma .que nossos pais nos herdaram cabem na 
indulgencia plenaria dessa fôrma da •·elaxação e do desp>·ezo, da 
gramruaUca e. do gosto. kquella formosa maneira de escrever que 
deleitava os nossos maiores, ·passou a ser, para a orelha desteb 
seus .tristes descendentes, o typo de inelegancia e da obscul!'idade. 
Ao sentir dle tal genúe·, quanto mais offenderc a linguagem os mo-
delos classicos, tanto mais melodias reune; quanto mais distar do 
portuguez, mais luminosidade encerra.. As bossas da palavra re-
chearam-se-·Ihe de il'raneez, ligeiramente lardeado ou trufado ás 
Dressas de inglez e allemfuo. De todos esses idiomas, aJfinal, todos 
mal sabidos, haurindo na sciencia de cada um apenas o quant1t'!ll 

sat·is dos livros, a que a profissão ou a curiosidade os attrahe, fic::t-
lhes sendo a nossa apenas a. menos m al conhecida. entre as varias 
línguas extrangeiras, cuja mistura cultivam". 

Pois bem, Sa:. Presiden1te, cheguei a i ndagat·, de mim para mim proprrio, 
<>i o redactor ·do :projecto úe reforma •Constitucional, ora em votação nesta 
Casa, não ,q,liz instituir tambem o dialeOto b1·asileiTO, taes são os enos de 
redfllcção cOI.tidos em .quasi todas as emendas subscriptas pela honrada e 
competente C'olllilllissão dos Vinte e Um ... 

Não. é uma. novidade o que estou diZ>endo da tribuna, porquanto já o 
declarei, circumstanciadamente, no discurso que wqui pronunciei a 5 do mez 
findo. 

,Entre as impillgnaç•ões que formulei entã!o, no toca nte ao desp•·ezo Cias 
regras da linguegem ·portugueza, figura esta emer.da n. 15·. A ella estava 
eu a refer~r-me ha pouco . 

Não co•mpa:ehe·ndo como, na lei das leis, que ,deve ser o archetypo da 
elegancia, o prototypo da purez.o"l. vocabular, a quinréessencia ela clareza, 'ha-
v.emos de repetir tão desgraciosamente o mesmo adverbio, q•uando não ha 
disso a menor necessida .de . Bastava, como o affirmei .na. minha oração de 5 
de Agosto, rque se empregasse o dito adver'bio no ·Começ·o da eanenda, por-
quanto assim attingiiria aos tres infinitos que vêm depoi'S: "Annualmente 
orçar a receita, ct'ixar a despeza e tomaJr as contas de ambas, relativas a 
cada exercício financeiro ... " 
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1-l~i. ainda r:a e1n1enda outro erro 1nais grave, ou, antes, outro de plorH-
vel engano, pois não quero offende.r, muito long-.e de mim sernel·ha.n te in-
Ülito, á honrada Commissão do:s Vinte e Um . ... :Moas, a Constituição n [<o púdc 
encerrar ~ingua.g1en1. telegra:phica, nãü dev-e usaf' d.e ex.pressõ·es co1no esta: 
" ... pr.oro.gado o orçan1.ento a·nterior .· . . " 

Proroga.do .po.r que•m '? 

0 SR . ALBBmco DE MO!~S: - Não item , siquer, verbo no modo finito. 
O SR. BAsiLio DE MAGALI·Ü .Es: - O m.eu eminente amigo, cujo nonw 

pr-ofiro •Selnlplre COI,ll a grande estin1a e com a extraoi~dinaria achniração ele 
um obscurissimo discipu!b, Se rubor I-Ierc:ulano de Freitas, egre.gi o :Pro'fes-
sot~ de direito constitucional, si tivesse 1disposto• de urn _p·ouc.o m çüs de te1npo , 
por·que sciencia não lhe falta. e ·CUltivo da lingua igualmente não lho faikl·· 
··::e (azJoiaclos), para r edigir a einenda, naturalmente a teria eh1.borrado da· 
seguinte d:ói"~Ina: "P'rorogando-se o Drçarrnento anterior por dcciu.rn gão do 
Püd<=r Exe cutiV'n, si até 1'5 de .Janei.-o não estiver em vigor 0 novo". 

Nem mesmo o •p.eriodo devera terminar por uma palavra oxytoutL, 
quando ü adjunoto adverobrial "em vigor" é a ttrabido P<=lO verbo que i·m· 
mediatamente o preoode. 

B astavam as considerações que a ca bo de fa zer . .. 
0 !SR. A LBillRLOO DE MORJ\illS: - Têm todo o po·oposito. 
o SR. BASILio Dill lVIAaALHÃJ;lS: -- . . . para que a eme nda soJ'fresse a mu 

diücação de fôrma 0xrgida por to·c1os a;q•Lleiles ·espii-ito.s que têm, não s ó o 
arnor •da. Pa:bria como tarruberm o dr.1- lingua, considet·ada por todos os povos 
oultos com-o o vinculo mais forte da nacionalu·dade. 

E:xaJmina:ndo as leis redigidas em Portugal - e ainda ha ·pouco tem.po, 
como me interessa;s.se um p1·ojeoto de mufu;~ça de noone da actual n1oeda 
bntsileira , porque a verdade é .qu e nos acham-o:s retardatarios, conservando 
mna denominação monardüca, real ou réi.s, quando Portugal já fez a sa.rbstj-
tuição desse mesmo ·bel"'n1o, que nos doou / pela de escudo... ex nnünan do as 
lP.í·:" •portuguezas, veri.f'ilquei que o Parlam·ento da ternt d-os nossos m a iores 
tem tado' o cuidado na r eclacção dellas; põem oo leg·isladores lusitânos, nas 
suas .I'esoluções e nos seus decretos, todo .a cal!'inho que votam ao idioma 
dle Camões. 

Eu me env•ergonharia., pela ve·pgonbêt que houvera de re.cair sobre o 
Brasil, si , tre.ms'f<a;nnado em lei 0ste projeoto de reifoNna constitucionf',:;, 
a:;;sim Clbeio de vkios palmat"es de liruguagem, si levantar, um diia, a,lguma 
voz no !Parlam.ento de al1ém-mar, pwra cem innominavel tristeza, ·peje e op -
IH'Obrio que .no.s cohririiDm e ·macular1am, dizer de nós: "Falleceu Thuy :Sa·r 
bosa no Brasil, e a;quelle paiz desaprendeu .o vernaculo. Não l1a aJli nin .. 
guem mais ·q,ue conheça a lingua, que nós, gente de Po<rtrugwl, l0ván1os 
áJqueHa t1erra, ·co·nsioderada por Latino Coelho como o iflo•rão das 1gJorias de 
tGdas as con1quistrus lusas"! 

O iSH . .JoAQUIM DE ,S.'>.LLES: - Não nos colbr'friam·os de tanta vergoiJiha 
elssim. 



0 SR. ALREHICO Dél NioRAFJS: - Como não? A Gonstit:JU!çâo e o .paJ.rão de 

todas as n ossa·s .J,ei's ... 
O .SR. JoAQUIM n0 ·SALLI!ls: - Devenamo,s, a.cca.sc p.ronune[ar· ou es-

crev~r· amare~ votare? 

O .SR. BIAsrLro nm M:AGAJ,HÃJ~s : - V. Ex . estlá a 1wntando vJcios de pro-
...,odia, pe-culiares ele certas regiõ-es po.rtug;u.eZOJS e oriundos do meio physi-
·CO. EJ.le,s tam'bem ·nos apontam como derf·eitos alguns :modi<sm .o:i . 'Mas a 
llngua culta é uma só; ainda.. não creãtmos nova. 

o SR . .JoAQUIM nm SAiLLJ.<)S : - Somos obri-gados a ter uma r.érie de vo-
cabulos extrang.etrO's, por,q.ue descendemüs· de uma f'aça que nã,,., <tiNha, poe 
'E'Xem;plo, certos con.hcr~iment.os re·1ativos a confo.nto e 11U Xú , para. os quaes 
1·hc: fa.liecem expressões . 

Pre-cisamos, po.r exem.plo, emt];}regar· a palavra toilette~ s·i quizerrno8 
doze•· : " vou fazer a toilette para .b· a 0 theatro", pelti razão muito si·mp.J<Cs 
ele q·ue os nossos maiores ni:!o .faziam toilette p;:tra ·essws ceremonias qu0 
exig-em ·etâ1q1t1etas espe.ciaes . 

·O SR. .A ... LE:miUCo DEl 1\l]oRAES : - Póde-se diz.-er: Vou me pre-parar para ir 
ao M.unici,pal ; vou me ve:3t1r. (Risos . ) 

O Srt. BASILio D'E lVJ:AGALHÃJDS: - Conc1ruh1.,do, 1Sr . Presidente, declaro que 
vDt·arei pela emenda, ·poi1que cvejo que co't'responde ella a uma n ecessida-
de, do noss.o pacto poliüco; faç.o-o, entretanto, com .esperança, não sei !'i 
reamzavel, de q·ue a redwc.ção della receba o j.mprescindivel melhor<unento 
cie q;ue ca.re·ce. 1(}1I1"ito · bem; nvuMo bem.) 

O Sr. Bm·nard.es Sobrinho: - Não posso furtar-me ao deve1· de amparar 
a redacção da emenda n . 15 das accusaçõ2s que lhe ar.gue o ·e·m inen te Depu-
tado .por Minas -Geraes, o Sr. Basilio de Magalhães . A t t ribue ,s . Ex. a essa 
proposição do proje.cto de reforma, de que f.ui um dos si·gnatarios, :fous de-
feito~ de redacção, 1cada qual m::ôs g-rave, extranhando m,es.mo não houvessa 
merecido correcção, quando seria faciJ fazel-o com. a ligeira alteração do 

text<,, que sug.gere. ·Ente·nde S . Ex . excusacla e conélemnavel a re·oetição de 
adverb.~o - annu a.lmente, ,qual a adopta a emenda, e impugna o participio 

p:·,}rogado, .que pretende substituído pela exn;rressão devendo ser p;·oroga.~to. 

A. emenda im'Pugnada -contén1 -se nos seg,uintes termos : 

''Ol~çar a nnuaJmente a ·Receita e fixar annualn1-ente a Despdza e tomar 
·as contas 'Cle ambas, relat:<vas a 'Cada exercício financeiro, prorogado o orça-
mento anterior, quando até 15 de .Janeiro não estiver o novo ern vigor." Sub-
mettlda ás modHicações aconselhadas, passaria a ter a seguinte redacção: 

Ann'uahnente orçaw a l~·eeeita, fixar .a ;DBs])ez:a e tomar as .contas de 
ambas, relativas a ca.dá ex·ercicio fi-nanceiro, devendo ser prorogado o or<:a-
me:r:A.o anterJor, .quando até 15 <éLe Janeiro não estiver o novo en1. vigor, A f .. 
firma assim S ·. Ex. que com a precedencia do adverbio annna/.rnen ·te~ com 
1naior coneisãJo c -e'legancia modi~ica elle os in:flnito-s que se '11he sK~g.uem . . E' 
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entretanto, a nosso ver, inconsiderada essa transposição e má a collocaçáo· 
do adverbio, prej.udi.cando ou podendo prejudicar a exacta intelligencia do. 
texto, tornando-o ambiguo e i•lnpreciso. Que entendemos nós por OTÇarnento. e. 
prorogação de orçamento? Ha um methodo uniforme a que obedeça a · sua 
confecção em todos os paizes? Não. Por isso mes!no é que se torna excusada 
lt repetição conti:da na emenda n . 15. E' variavel o criterio adoptado pelos di-
.versos .paizes na confecção de suas leis de meios .. 

A regra de se votar o orçamento antes da abertura do período rLnanceirl.; 
é universal>mente admittida. O quadro das despezas e receitas pubUcas vo-
tadas ·em um conjunto nem sem•pre é adoptado por varias legislações. O o:r.-
çanllento da receita e da despeza vale ,para os .paizes que o ado'l}tam, como 
um plano politico, eomo um programm·a de governo, vantagem essa que os 
publicistas não cessam de encarecer; dahi a sua superioridade sobre o er;-
terio de votal-o no correr do exercício, embora sob o pretexto, de approxilna-
ção {le um eq.uilibrio mais estavel. Todos os Estados, pois, adoptam a regra 
de votar o orçamento antes de iniciado o per'i.odo financeiro. Nem todas as 
Nações, porém, admittem a votação annual da receita e da des·peza, ·e essa 
cir.cumstancia .para o caso em escorso é da maior importancia. Paizes ha 
como a America do Norte em que não ha o orçamento propriamente dito, 
em que o CongTesso não é obrigado a votar annual.mente u1n quadro geral 
.e •comparati'vo entre a ·receita e despeza publicas, nem t em a preoccupação de 
assegurar cada anno o eq uilibrio entre as receitas e as despezas. Não h a 
orçamento da receita e ,para muitas despezas ha creditas permanentes e não 
annuaes. Para os serviços de juros e amortização da divida o credito é per-
manente. 

Ora, IS!r. Presidente, si a receita não é votada annualmente em tod:os os 
p:üzes, si a despeza integral >tambem não é, como deixar em má collocação 
mn adverbio, que por não modificar evidentemente os tres infinitivos deix:.t 
por sua collocação concluir só attender ao verbo que precede? 

O Sa. ·BASILIO DEl MIAGALHÃEs: - Não haveria duvida alguma. Gollocadc 
em •primeiro logar regeria todos os infinitos que viessem depois. 

O .SR. BERNARDES SOBRlNHO: - A verdade é que t emos ·d:e orçar annual-
mente a receita e fixar annualmente a despeza. 1Si houvermos de co1loc;ar 
anmtalmente ant·es do infinito orçar poderemos pr.ejudi·car a exegese como 
já tem, succedido mesmo em relação a palavras varíaveis. 

Porque. pois, condemnar essa disposição da reforma ·para substituir exa-
ctamente 1JOT outra que, cotejada com o art. 34 ·d:a Constituição, ·poderia levar 
o exegeta a ·uma alteraç:io p.rofunda ao ·considerar a elaboração de no,ssas 
leis de meios? O q·ue sobe de ponto si attendermos á tendencia moCLerna 
para leis permanentes, assim em relação á receita como em relação 'á despeza. 
é a necessidade da clwreza a que O'bedeoeu, .poi·s, á emenda so.b n . 1,5. 

O que se ha de escolher e acceitar em materia de rellacção de leis é a 
clareza. Não é bôa a lei, •cujo rigor ·Cede ou se amplia sob a pressã.o de inter-
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pretações casuísticas. Corre ao legislador a obrigação de deixa1· transparece1• 
-ao texto -da lei o ·espírito com que a elaborou. E' a clareza q.ue sacrH'ica f\ 

e'legancia e a concisão, não a conc'isão e a elegancia que sacrificam a ela~ 

reza. Mas ·não se trata <de •uma simples phrase ou mesmo de uma norma .de. 
lei, q·ue refira ·uma doutrina pacifica, onde se não colham antagonismos, nem. 
systemas nas legislações positivas. •Fosse apenas isto e não teria;mos du, 
vida nem vacillação em acceitar as lições do mestre, que as póde dar o emi-. 
nente representante do grande Estado central, notavel •CuLtor de nosso idio-
ma, espírito ruprimorado no sHencio severo e .grave •dos gabinetes de estudo . 
E' que a redacção no caso, qual a suggere, poderia dar ingresso immediat~ 

ás leis permanentes que •certo vi·reJnos a ado.ptar, mas .para a qual não nos, 
encontramos ainda apparel:hado·S. 

O Sa . ADOLPHO •BERGAMINI: - Então será preciso revêr a Constituição d~ 
novo. 

O SR. •BEJRNARDES SoBRINHo: - Devemos vir a adoptal-as, quando não nos 
acharmos mais .presos ás circumstancias que determinam , e insp.iram o res-
peito á pratica até agora seguida. A inno·vação nesta red'orma seria precip:\ .. 
tacla e perigosa. Não seria •prudente crear de improviso ·Uma situação nova 
para o ·coniribuinte e .para o 'Thesouro , Esta a razão da repetição do adverhio, 

Poder-se-hia eV'ital-a conservando o texto constitucional, onde aliás ha q 
adjectivo "federal", tam,bem disp·ensavel, e que a;,hi ·está como uma adver-
tenc.ia a funcção do adverbio. Seria justo ma.ntel-a, porque a ·experiencia 
·ele 35 annos, nem uma duvi•da levantou quanto á sua intelUgencia. Poderia-
mos, realmente .conservai-a, additando-lhe a parte final da emenda n. 15 . A 
idéa de substituil-a obedeceu apenas, eu o presumo, á idéa de adaptar me-· 
lhor a i·nnovação nellla vasada. 

O SR. BASILIO DEJ MAGALHÃES: - E_,.ntã~, deveriamos empregar o annual-
m ente mais uma vez, em relação á tomada de contas, para sermos cohere.ntes. 
São -tres infinitos, são tres actos distinctos. 

O SR. BEJRNARDEs SoBRINHo: - Ahi não procede o aparte de V. Ex. por-
que a signi!fi.cação ·do verbo em relação ao temrpo já está limitada pela ex-
pressão "em .cad·a exercido". 

O outro ponto que mereceu censura do eminente Deputado po1· ·Mi.nas 
Geraes é o emprego do partidpio - prorogado, - que s-ubstitue :pela ex-
pressão devendo ser pro1·ogado. 

· :0 partici·pio ahi está sem auxiliar •POr indi·car acto já completo. Que:· 
dizer ·que será prorogada automaticamente, independente· de qua:lquer outro 
a•cto, pelo simples ct'acto de não se haver elaborado .novo orçamento, antes de 
iniciado o novo período financeiro. 

A orientação doutrinaria contida na emenda ·é a seguinte: nem todos o,; 
Estad-os adoptaJU a prorogação do orçamento, ha os que adoptam a votação 
·de duodecimos e os que autorizam a votação de creditas occorrentes . .Já aqui 
tmtre nós nã.o haverá duvida, o recurso é a prbrogação . 
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Previnetn-~e os Estados em geral ·contra a ~alta de orçamento, com '' 
'"ªdopção da rprorogação constitucional ou (l autoriza(;ào para prorogaJ-o, para. 
-que nã.o haja pn·~ ssão injusta do Congresso sobre o l~xecutivo, o que é •in1-
·portantc, prinó,palmente no n'gimen presidencial. D e ·modo qu·e, ·si o Con-
gresso para~yzar a sua funcç~to, p elos m >ws habitas parlamenlat··es, como u 

.caracteriza Geze , não fica o JDxec:utivo se1n a lei ele rnei-os, pela p.rorogação· 
automatica do · J~r.O]J<rio orça.mento vigente . 

O Sn . . ... -'\noLPHo B m.1X1AMJNI : -- J'.Jão h:i acto n€nhum? 
O S •'l.. BERNAIWES SoBRINHo : - !Desde que es tá nc'l Constituição, isto /!> , 

deSde que no pr'imeiro dia do no vo pei'iodo f·inanceiro já se gR.s ta e se arre-
c:cul!a pelo' on~an1enro ultln1o . . . 

O SR. ADoi,PHo BmacAMINI: - M~ts ha de have r uma autor~dade que 
mande pu,blicar o orçamento anterior ou que de'Clare que o o l·ç;am e n to a nt:e-
rior fiea automaticamente prorogado, e1n virtude de não ~e t er ,·o t.ado o rzo ~ 
v o. [Do contrario, a Naçõ..o não terá conhecimento elo facto . 

O .Src BERNAIWEJS SoBRINHO : - Não se tendo v e rifi cE:.clo a votaçào d efi-
nitiva do or~an1ento ·para o anno seguinte, "fica, nos termos da eTn encla nu-
m ·ero 15, proroga.do o orçamento do exerócio anterio r·. A C onstitu 'ção n ã o 
autoriza e Executivo a prorogaT, :p·roro"ga, e a acçào do J<J,xe cllt ivo não púde 

ir além d8 .publica~· essa 'J)rorogação, que antes mesmo c1 ,1. pu blicifl acl e jú. esta. 
e m pl6na vigencia. Si até -o dia J 5 de .Jane1ro não estiver o novo on;;;linen tc.> 
em 'Vigo·r , do dia 11·6 em . dea.nte ·estfl!rá vigorando a prorogação. 

"'Prorogado o orçamento a.nterior", quer dizer, ''entendendo-se proro-
gado o or.ç-amento ant.Je·rior", urna vez que .o Congr·e~.so fa·lha. ú. sua rt:uncçào 
prec;•pua., que lê a de votar as leis de meios . 

Declaram-os c f izem os b em em de c,)arar essa proro·g·a ção , POl'C(Ue .n n_ falta 
desse imperativo, poder-se-'hia enten de r qu e o J!lxecuHvo fi.cas se desarmad() 
e impossibili tado ele governar. 

Essas, Sr. ·Pref< icl ente, as consideraçõe·s .que entendi adduzir p a ra justi -
.fi<'-ar-mc' <'la a cl o;pçào da emenda n. 15, bastante constrangido aHás, pe'lo dis .. 
sent i.mento e m q .u e e stou, e em que dest>1 fe.ita nào poderia deiXfn ele estatrf 
elo eminente De,puta:cl o por 1\/jljnas Geracs, a, .qu em Psta Camar a t8!11to reve-
r e ncia p e la justa estima em que t em a sua cultura e devotamento á causa 
puh li ea .. (l1í11.ito bem. : nliULto bem. () oraclor é cwm.pri?nentado 

O Sl!'. Tavares Cavalcanti ('' ) (para encanúnlw.r a ?Jota.çiio): - Sr. Pre-
siõente, a emenda n. 1-5, on1 submetticla ao voto da Oamara, é d>:Lquellas que 
nflo po den1 de"ixar de ser ap.p·rovadas. 

O .SR. AnoL.PHo :BERGAMINI: - Mesmo com -os erros de gramn1a.Uca a pon-· 
t a cloH JlC' Ios Srs . ·AZ·e'V e clo ·Lima. e B a.silio ele Mrugalhàes? 

( •) Não 'foi revisto p elo orador . 
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O SI<. TAVARJ;s CAVALCANTI : - Cheg arei a esse ponto. V. ·lTI:x . vae fazer 
a gentileza de ouvir-me. 

Entendo .que ella não póde deixar· de ser rupprovada, por ser aco.ns·elhmda 
pela experiencia de trinta e tantos annos de regi:men r epubbcano. 

Não preci so J.ern:brar, S.r. .Presidente, que a necessidade ele !)}rovi"dencill.s 
ãa ordem destas que se a_cham consignadas na emenda já f ez que se apre-
sentassem projectos de lei ürdinaria visando justamente ,preencher a fa.lha 
da nossa lei .baska, de não cprover sobre os .cwsos de não ter-:rnos, no .p e rio<to 

inicial do exercicio financeiro, leis orçamentarias votadas. 

Rememorare•i, rapidamente, o •p·rojecto do ex-:Deputado Carlos Maximilia-
no, que •cogitou do assmwpto e que, em ter.ceira disoussã;o, t"ecebeu emendas 
q·ue se converteram na lei de provimento orç·amentario !para o anno ue 192·2; 
depüi s, o projecto elaboratl'o pel o actual •Senador Antonio tCarl·os, que versava 
sobre ~ mesma materia. 

O SR Anor..PHo · BlilRGAMINI: - O asst.an pto P6de ser r·egulado por lei or-
dínaria; são as leis or.ganicas, de que .falla a propria Constituição. 

O SR. TAVARES CAVALCAN'l'I: - Desde que se dfferece a opportunidac1e de 
um.a r:e~orm•a constituJcional, <porquie ·não ·haVJe:mos <:le a;p.roveilar o ensejo 
para rpre·emeher· esta ia~ha sensivel, que por n1ais de uona ve z ten1 ~leterm;;_ 
nado a apresentação de pro,jectos? 

J [L posteriormente ás i-niciativas a ·q·ue al!udi, houve um caso de véto á 
lei orçamentaria, véto per<feitamenLe le•gitimo, per·feitarnente constitucional. 

O SR. LEoPOLDINo DE OLrvmiHA : -V . Ex. me per·mitte um aparte? V . Ex. 

considera o orçanwmto rurrna lei? V. ·Ex. !fruJàa. em "1e,i orçam·entaria" . 
O SR. TAVARIDS C:A.VAI,CANTI: - Não posso deixRr de considerar, deSd<e CJ,<Ue 

esta é a technica, quer da nossa. Constituição, quer de todas as nossas leis, 
desde o regi•men üntp.eria;l a>ilé [ LO em que 'v ivemJos . 

'Ü Sn. LEoPOLDINo D-El OLIVErnL\·: - 'iVI...':Ls ba controversia. 
O SI(. TAVARES GAVALCAN'l'I: - A controversia é rquanto ao ponto de vista 

doutrinario, n'llnca no ponto de vista legal. 

Como vinha de affirrnar, Sr. Presidente, e m face dos dispositivos da. 
Constituição brasileü·a, não podemos deixar de wclrn itLir ser lEigitirno o véto 
á ilei orçam~ntaria. Já o ;tivemos e <f<Di acpprova<do •pe·J.a Oa:m a:ra. T.r a ta-se, 
por eonseguinte, de um caso decidido. - " Res jncliocvta pro ve1·itate habetur" 

Pois bem; a emenda vem remediar a ,falta de uma . lei orçarnentaria no 
periodo comlpe t ente rpara a >;tJ.:L ·e·lab-oraçã:o . 'Esta :fa;1L.-,_ ,pó de se dar pc·r di-
versos motiv-os, até 'Pelo véto a uma lei cuja ela;boraÇão só se ultime nos 
ultimas dias da sessão legislativa. Entre esses moÜvos, portanto, é de notar 
a obstrucção que ni3-o deixa ele ser um processo legitimo de opposição e do 

qual u san1 e a:ousam os 1neu1': nobres co1Jegas. 
0 SR. ALBFJRÍCO DJTI MORAES: -- Nós a,busamos t: V. Ex·. usandÓ ... 
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. O SP.. BAPTISTA LUSAIIDo: - Exercemos um dü·eito do qual S. Ex. está 
abusando tamlJem. Demais, o nobre Deputado, é da maioria, que representa 
a força, e não vejo motivo para lançar mão desses processos ... 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Devo dizer, ·Sr. Presidente, que a expres-
são "abusar" por mim usada. não o fOi no sentido depreciativo para com 
os meus nobres collegas. 

O rSn. LrnoPOLDINo DEl OLIVEIRA: ---' V. !Ex. é incapa.z de maguar a seus 
( .ilpoiados . } 

O SR. TAVARES CAVALCAJ:';'TI: - A~ mesmo nos textos 'latinos era reco-
nhecido o direito de abusar: jus t~·umuli et abutendi. 

Ahi estava o "jus abutenàâ» - o direito de rubusar - cons~gnado d& 
fôrma .expressa até no direito rom::mJ,;o, rque é o que :ha de mais serio em ma-
teria de direito. 

O SR. ALBElRICo DE MoRAEs : - O unico dispositivo do direito romano que 
está é o "jus esverniancli" da minoria.'. . (Riso.) 

O SR TAVARES CAVALCANTI: - E 'sSa é definição moderna e não daquelle:; 
te1npos ... 

Mas, 1Sr. Presülente, sen1 em'bargo de recon,hecer a necessidade da emen• 
da, não deixo de salientar a procedencia das criticas feitas no ponto de vista 
pl'opriamente do vernacuio. GrammaUcal, não di•go, porque grammatical-
n:iente acih0 .qme a phrase est&, correcta. Em todo caso, reconheço proceden-

. tos = criticas feitas do l>'Onto de. vista da re'dacção. Fôra melhor que se 
achasse recU.gida de outro modo. 

iParece-me, porém, rSr. Pres1dente que essas fa1has poderão ser corrigi-
das em um dos turnos da votação ... 

o SR. AzElVElDo LI111A: - 'Mediante 53 assignaturas. Retirada uma destaa, 
lá se vae a correcção ... 

0 SP.. TAVARES C'AVALCANTI: . .. podendo, assim, esse dispositivo ser sub-
stituido por outro equivalente. 

O J!:í11. A~VEJDo LIMA: -Só por meio de emenda. 
O SR. TAVAREs CAVALCANTI: - Mias, Sr. Presidente, si. não houver meio 

de corrigir essa redacção, sinto dizer rque, neste caso, mesmo com redacção 
defeituosa, a emenda deve ser a;pprovada. 

O SR. ALBElRICo DEJ 'MoRAEJS: - Permltta V. El.x. uma pergunta: o Dr. E.Pi-
ttwio Pessôa virá ainda a tempo de comibater a reforma constitucional? 

O SR. TAVA~ CAVALCAN'l'I: - Creio ,que virá., afim de tomar parte na 
discussão. Não sei, entretanto, qual será a sua attitude, si de con'l'bate olil. 
de app<lausos. 

O SR. ALBEJRICo DEl MoRAEJS: -Faço a per.gunta porque tendo S. Ex . :siil:c. 
constituinte, ha de ter mui te amor â actual Constituição. 

O SR. TAVAREJS .CAVALCANTI: -Penso que S. Ex. !ha de ter idéas proprias; 
acceitarâ algumas emendas, rejeitando outras. !El' o que supponho . 
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E)u rque não tenho a competencia do rSr. ·E1)itacio Pessôa, Já con1Jbati 
-desta tribuna uma das emendas e votei contra a mesrna. 

Declarei, Sr. Presidente, que mesmo com essas fal'has, com esses defei-
to!! de reda.,~ão, não deixo de reconhecer q·ue a emenda deve ser approvad<t, 
·si não houver meio de corrigil-a em um dos turnos posteriores do debat~ . · 

O rSR. AzEJVEno LIMA : - 1Mesmo errada! 
·o H1<. TAVARES CAVALCANn: - 'Iniciei as minhas consillerações fazenall 

sentir que é a propria experiencia de trinta e cinco annos de regim-. qu., 
·tem demonstrado a necesskta:de >de uma taJl !p.rovidencia . 

O ri':ln. BAPTISTA LUZARDO: - Nestes trinta e cinco anno:; apenás uina OIÃ 

duas vezes mio tlvemos orçamento. 
O SH. 'l'AVAREJS CAVALCAWI.'I: -Não só em 19.2Z tivemos o orçamento vetado 

e convocação extraordinaria do Congresso para votar a Despeza, 0 .q1ue quer 
dizer que, pelo menos, tres mezes de exere1rcio !financeiro já se baviwm de-
corri·do quando .se deu a -provid!enci·a do Congresso relativa ao véto; como 
ainda tivemos perto de; sels meze::., par:;, que pudesse ser uitlmada a l{;i de 

·emergencia ou de provimento orçamentar1u . 
Durante esse tempo, que poderíamos ter? 
Pura e simp'lesmente o arbitrlo n a administração das finanças, a dicta-

_(}ura finamceira, o que não occorreu .po-rque. desse ·recurso SU'[H"mno não 
quiz se utilizar o proprio Go'Verno, que por um decreto dlete.rminou 
as normas a .que ficariam submettidas as despezas até rque o Congresso se 
.:manifestasse. :Isso em relação ao orçamento da despeza. Quanto ao da 
Receeita, 'O lfacto é de ihontem. A camara toda saibe que f.icáJnos ·para est~ 
anrro sem orçan.ento da Receita; e si hoje o temos, é simplesmente porque, 
â ultima hora, o proprio Senado, reconhecendo a necessida;de suprema do 
momento, incluiu em um projecto de credito uma emenda que autorizava o 
Governo a prorogar a lei da Receita anterior para o exercício corrente. 

O SR. BAPTISTA LuzARDo: - E foi muito bom. O objectivo da minoria fo1 
evi~ar a tr1butação escandalosa que o projecto a votar cons.rgnava. 

O SR. TÀVAREJS CAVALCANTI: - Não critico o procedimento do Senado, por-
que tenho por ha;bito attrálbuir semrpil·e 1boas intenções ó'!Jq'Llelles !que se ma-
·nifestam, mesmo áiquelles com cu:ias idE!as políticas não tenha a ~1mtra de 
estar de accôr!'l.o. 

Deixo a tribuna, Sr. Presi-dente, certo de ter funda-menta-do o meu voto 
taveravel á emenda, a despeito, repito, de reconhecer as sua~ falthas de re-
dacção. (Muito bem; ?Jwito bem). 

O Sr. Vicente Piragihe (*) (para encaminha?· a 1:otação) : - Sr. Presl·· 
·!Jll!ente, sl eu adiví'nihasse que dous mernibros da commissão dos 21 Vlriam 
a trlbuna para discutir a emenda cuja votação eSbá senclo encaminhada., te-

(•) Não foi- revisto pelo orador. 
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rja desde logo levantado as minha,; duvidas, na esperan ça de vel-as esclare-· 
cidas por t ã o competentes constitucionalistas. 

rSe! bem, :Sr. President~e, que é uma aventura. d 0 minha parte occupa.r 
em assumpto de tamanha magnitude, a tribuna da Cam.ara , maxiné, quando-
nobre •elle teem. dissertaJ<lo, oo;m a1ta eompr()tendia., varias dos nossos mais H-
lustres eo.Uegas da Gamara ... 

0 SR. PLINIO CASADO: - V . Ex. é muito co;mpetente . 
0 SR. VICENTE PIR.AGIBI!l: . . . devendo saJlientar, dentre aquelles que per-

tencem >L esq·ueroa parlamentar, 0 nosso preza;do collega, Sr. Plinio Casado, 
!Ilustre proil'essor, que, no quarto de hora do encaminrhamento de votações, 
tem dad~J verillt.deira~ lições d<J direito. (Apoiaão&.) 

O SR. LrNDOI•PHo P EssôA: - T em diScutido o assumpto com superiori-
dade e com isençfto de animo. 

O SR. VIGENTE PmAGiiBE: P enso q ue a emenda proposta pe'la C01n-
m!ssão dos ~1 não a:fasta as duvidas que teem surgi·do do texto da actual' 
Constituição republicana. 

A prendi elos mestres ele direito orçamentario, que o orçamento p óde se r 
dividido em quatro phase.s cli1lferentes: a inicíativ::>. orçamentaria, a elabora-· 
ção orçamentaria, a execução orçamentaria e a li·quidação orçamentaria. 

Quanto á iniciativa orçamentaria, tres escolas se apresentam: a inicia-. 
ti'v'.t parla menta r exclusiva, n. inicia tiva só do E~cecutivo e a inicia tiva con-
junta d'o Ex'ecutivo e do Legislativo. 

Perguntaria, então, agora a os i!'lustres collegas q.ue me precedE' r a.m na 
trlbuna, memibros da Commissão dos 21: a qual dessas escolas pertence o· 
noss(, disposltiv<' constituclonu.l? A. inicia.tiv:., do orçamento brasileiro in-
eumlbe ao Congresso o·u ao Executivo'? 

Pelo texto da a ctua l Constituição e pelo da reforma em andamento. a 
iniciativa é exclusiva ·do Parlamento. p or isso que diz: 

"ColniJete privativamente a o Congresso Naciona,J fixar a des-· 
peza e orçar a receita ." 

Mas si é Exeeutivo q·ue prop·õe o or çaJYt ento , ::. inicia tiva .. não é parla-
m entar. 

P elo texto da Constituição act.ua l. como ela. reforma, a iniciativa é ex-. 
clusivamente do Parla m ento; mas, ao mes rno tempo qu e isso occorre , a lei 
de responsabilidade reputa. crin1E' do Prr>sirlentp dn Hep ubli ca não enviar 
a proposta orçamenta.ria a o Congresso. 

Como conciliar essas duas c1i s]}osiçõ·2S ., A Cunstituição elo Imper:o, dizia· 
':<~,xativamente que o :Ministro da Fazenda, orga nizada a proposta de or=-
mento, a enviaria ao Poder J.,egislativo. 

Por isso mesmo, o eminente ISr. Ruy Barl:iosa, quando Mjnistro da 
Fazenda do G·overno ·Provit=;orjo, ein n1en sag,en1 d'irigida ao Con gresso Na-. 
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cional, dBclarava que não enviava a proposta de orçamento, porque, com 
a mudança do reg-imen, a iniciativa J>assára, do ·Ex-ccutivo, pa.ra o Congresc 
so Nacional . 

'Temos depois o Sr . l-Iomero .Bapt ista; discutindo o R egim ento da Ca-
mara dos Deputados. dizia que a Constituição republicana consagrou a ini-· 
ciativa parlamentar, mas que o habito ha.via determinado que ella fosse 
do Poder .Executivo, o que não infirmava, absolutamente, a disposição con-
stitucional, dando essa iniciativa ao Congresso Nacional. 

O SR. Ano.LPHo BERGAMTNI: - Privativamente . 
O S!l. VTC!!lNTE PIR:AGIBEl: - rDeseoaria, por· isso, Sr. Presidente, ·que o 

Dr. Bernardes Sobrin'ho ou •Sr . 'l'avares Ga valcanti , que collruboraram na; 
organização do projecto de reforma constitucional, assim como no parecer · 
aprBsentado no plenario, viessen'l dar uma explicação sobre essa clivergen-
cia entre a dis·posiçilo constitucional e a contida na. lei, disposição aquella 
que ainda é combatida pelo nosso Regimento, o qual declara o seguinte: 

·'Se dentro de quin7-e dias. o Go1•erno niio tiver enviado ao Con-
gresso Nacional a proposta do orçamento ela receita e da despeza, 
a Commissii.o de Finanças far'{L o seu estudo sol:ire a proposta do · 
:1llllo antf'rior. " 

Assim, temos pelo texto constitucional, a iniciativa pa rlamentar, e pela 
lei e ·pe)o regimento, a iniciativa do Poder E<Xecutivo . 

Estou certo q~e quallquer dos illustres constituc:ionalista s, m embro 
da Comnüssão cl0q Vinte e Um, esc:larecerá largamente esta contraclicção, 
mostrando a sem razão das ob;jec:ções por min'l apresentadas. 

O s~. VICEN'1'E :P mAGJBm: - Aproveito .o :ensejo de· estar na tribuna para, 
em pou:;as pala'"ras, justiiEicar .o voto rque dei h ontem ú em e nda n . g. 

Aliás, para justificai-a bastaria repetir por outras pala.vras os brilhan··· 
tes ensinamentos do meu eminente collega •Sr. Plinio Casado . .. 

Ü SR. PLINIO CASADO: übrig·aclo a V. Ex. 
O SR. 'i rcEJN1'E PrRAGIBEl: que c1iscutío. com a proficiencía que 

todos nós lhe reconhecemos, este dispositivo constitucional, salientando a 
,gra.nde vantagem de ser <LJ:>orovada a emenda, hontem encaminhada neste 
rednto. 

I-lealmente, pela nossa Constituição, a competeneia priwüiva para crear 
em•pregos é, incontestavelmente, do Oong~·esso Naeional. A competenc ia 
privativa para fixar clespe.zas .é tamijJem do CongTesso Nacional . 

Ora, a Mesa da Camara, assim -como a do Senado, entendeu que essa 
disposição que as autoriza a non1ear os e1npregados ele sua !Secretaria irn-
portava na faculdade ele crear empregos e ele fixar despeza. Basta pensar 
um instante na falta ele limitação dessa interpretaçã.o, que tem sido dada, 
·Para se avaliar quantas co usas iguaes ·á "Revista ·do · SupJ·emo 'l'libunal" 
porleriam ser feitas só pela Camara ou pelo Senado. ·· 
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·O SR . AzE.•vEDo LIMA: - Se a Camara, ou o •Senado, fosse constituída. 
:por um bando de mercenarios. 

O 1SR. VICENTE PIRAGIBE: - Não ha, para 1·esponder ·ao aparte de Vossa 
i!Ilx. como os precedentes. V. Ex. de certo está lemb'rado de certa reforma 
da Secretaria, a que se referia h ontem o nobre collega Sr. Wencesláo E·S-
cobar; e na qual se crem·am innumeros lugares, como os de Cihefe de se-
cção, sub-chefe de secção, director de secção, sub-director de seccão, etc "l 

elevando-se a desl}eza em centenas e centenas de contos. 
Penso, Sr. Presidente, que justifiquei, embora sem a competencia de 

outros collegas (não apoiados geraes), o voto ·que vou dar á einenda nu-
mero 1·5, com a qual estou de ac·côrdo, embora ainda encontrando as con-
tradicções que apontei. (JJ.Iu~to aem.: muito bem.) 

O Sr. Carvalho Netto (para encaminha1· a votação): - Sr. Presidente, 
entre as emendas constantes do projecto de reforma da Constituição, des~ 
taco, pela sua manifesta utilidade, a de n. 15, que assim se escreve : 

"1.0 - Orçar annualmente a Receita e fixar annualmente a 
Despeza e tomar as contas de ambas, relativas a cada exercício 
financeiro, prorogado o orçamento anterior, quando até 15 de .Ja-
neiro não estiver o novo em vigor. " 

O illustre relator da Commissão dos 21 apreciou o merito dessa emenda 
n os seguintes termos : 

"A emenda n. 15 innova .a disposição constitucional vigente! 
·propondo a prorogação do orçamento anterior quando, até 15 de 
.Janeiro, não estiver o novo em vigor. 

Trata-se de providencia de elevado intuito : exclue a hypothese 
de ficar a Republica sem orçamento, quando quaesquer impecilhos 
fizerem com que o Congresso não possa desempenhar a sua fun-
cjção orçamentaria até o fim do anuo, libertando o trabalho parla-
mentar de obstaculos que dirf'ficultem a votação da lei de meios. 

Thesouro e contribuintes têm a segurança no caso da impos-
sibilidade de terminar a votação dos orçamentos até 31 de (Dezem-
bro, de quaes os seus deveres e quaes os seus recursos ." 

Sr. Presidente, pela brilhante exposiçào q•ue u.ca:bamos de ouvir dos il-
!.uslre.s c ollegas que me precederarn na tribuna, e attenta ndo-se ainda no 
conceito synthetico e lapidar do honrado prolator ·jo parecer da Commissii.o 
dos 21, .parece-me evidente, excusando trazer o des-colorido ela minha palavra 
(não apoiaàos geraes), .para a bo·rdar •conceitos a respeito dessa materla, a 
utilidade da emenda. Todavia, animado sempre do alevantado proposito de 
.corresponder á reiterada ·Confiança do povo que me trouxe a esta Casa, torrw 
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por testemunha a Çamara dos Srs. Deputados, especialmente os dignos co!- · 
legas que me acompanham desde a legislatura passada, de que, na tribuna· .. 
o meu intuito· sempre foi a preoccupação superior dos grandes .proibl8JlTias na- . 
cionae.1 (muito bem), na discussão de todas aquellas theses, que de mais alto · 
forem o interesse do ~)aiz. 

Ora, nada se me afLgura tão fundamental .para a viela e organização de 
qualquer ·paiz culto e adeantado ·como a discussão daquillo que, por assim 
diztr, ob•jectiva a medula da sua organização, isto é, a discussão elos seus 
orçam<mtos. 

0 SR. LEoPoLDINO DE OLIVEIRA: - V. Ex está em ponto opposto ao 0.0 

leadeT àa maioria, ,que não quer diSCUSSÕes, 
O SR. CARVALHo NE•.ro: - ·Protesto, V. Ex. não p,6de impor ao illustre 

;cader da maioria uma cousa dessa natureza, mesmo ·porque dou o rneu tes-
temunho ,pessoal ... 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA; - Nüo SOU CU quem acoima o leader dessa 
tiefeito. 

O SR. CARVALHo NEro: - Então V. Ex. deve accusrur o responsavel. 
0 SR. LEoPoLDINO DE OLIVEIRA: - E' o. r ·equerimento que S. Ex. apre-

:;entou á ·consideração da Camara ']}or intermedio da Mesa, pedindo a votação 
em globo dos orça,mentos. 

O SR. CARVALHo NElro: - Que importa isso? A votação em globo tolhe o 

dire:to a qualquer um de discutir? 
Ü .SR. ADoiJ>HO BERGAMINI: - Tolhe. 
0 SR. CARVALHO NETO: -, Não apoiado. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Em ·cinco minutos é impossível quaL;_ue1' 

disov.ssão. 
O :SR. CARVALHo NETO: - Não .creio ·que V. Ex., .culto e intelligente rE.-

presentante do Districto Federal, com o brilhantismo .. . 
0 SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Obrigado a V. Ex . 
O SR. CARVALHO NETo: - ... com que preenche uma hora de argumenta.-

çã.o, n iio . ;possa. synthetizar em ·Cinco ,minutos todo o valor probante dos seus 
argumentos. 

O SR. ADoLPHo BERGAJ>1INI: - Não ha tempo siquer para lêr uma enienaa, 
q uanto mais mn grupo de ·cinco ou seis. 

O SR. CARVALHo NETo: - V. !Ex. sabe que nada edicficam as digressõea. 
O que nos convence, a nós, é a synthese do pensamento que é expendido. 

O •SR . ALBERICo DE MoRAEs: - Então o siiEmcio · ainda deve valer mais. 
O SR. CARVALHo NETo: - O nobre collega me permitta que não admitta. 

a injustiça que :S. Ex. se quer impor a si :proprio, de não ,poder synthetizrur 
•~m 5 minutos toda a eifficiencia de argumentação de que é capaz. 

O SR. ALBEruco DE MoRAEs: - E' preciso convir q·ne não temos o poder de 
investigação -cer.ebral que VV . EEx. téem. V. Ex. não .ima.gina o aperb 

em que nos encontramos quando estamos na tr·ibuna. 
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O SR. CAl~VALHo NNro: - Eu ignorava <1u e VV. EEx . , da opposição, t:-
vesem Gsse ·a,perto. Si VV. 'EEx. sentem, de •facto, esse ape rto, o que é de 
lamen:·ar, me parece , neste caso, feUcissima a idêa do requerimento incri-
rn :nado . 

O .SR . PrR.Els Do Rro : - O aperto é de natureza moral. E' que os mern-
'oros da maiol'ia sentem que estã o obstruiri'do, e não discutindo. 

O •SR. !CARVALHo NETo : - iMas, Sr . ·lPresidente, V. E x . viu que mal 
;·niciava considerações a . respeito da importancia dessa ·emenda quando fui 
mtempestivamente . . . 

O •S R. ADoLPIIo BERGAMINI:- Quanto a mim, V. Ex . me perdoe . 
O .SR . CARVALHo NE!'ro: - Não •ha pejorativo nas minhas . pala:vra;s; d>.go 

assirn IJorque todos se reun.iTam ·Co1no .para n1e .cass.ar a palavra, d·esviando-a 
para um ·requerimento que não está absoluta.mente em debate. 

O :SR. ADoL<PHo BBRGAMINI: - Approximei-m.e i.mmediatamente de V. Ex. 
para ouvil -o com o interesse que sempre me desperta. 

o SR. LJiJOP'OLDINIO DEl 'ÜI"IVil<liRA : íE1
' con1 o nu:uior v .ru.zer .que ouvin1os 

V . Ex. sempre que vem iá tribuna. 

o SR. CARVALHo NETTo: - .kgra,cleço a boruéla.de de VV. IDEx ., mas so.u o 
primeü·o a recon~1ecer a m .iniha f rruqueza (não mpoiado) . 

!Dizia eu, .Sr. Presidente, que, si ha um assumpto que, pela sua oulmi-
nancia, pelo seu traço su!poerior na sciencia, .pôde ·<'lesperüLr a a ttençã.o do 
Congresso é aque'lJe que diz respeito á organização dos seus orçamentos. 

C.:luem conh ece a vida. finan ceira do paiz, a.s crises varias por que temos 
passado, neste e no anterior re.gimen, não i·gnora a diírfieuldade im.m ensa, 
quasi im·possi:bilidade de se discutir calmamente, ponto 1wr ponto, these por 
these, questão por q:uestão, os problemas q·ue se acham incluidos na 1·e [ 
orçamentaria. 

Deante 'C1essa impossibili·clade prec isam os governos, para ·Pôr ordem e 
regularidade nas finanças p·ublicas, de um meio que os possa livrar da sur-
preza .(!e chegar ao cOIIDeço de um exercfcio !financeiro de b.raços .cruzados, 
de mãos tollb.télas, por llhes faltar a 'base ;dessa administração, que é o or-
çamento . 

Nesse sentido foi que , no texto da proposta da reforma, se incluiu a 
possibilida•de da prorogação dO orçamento anterior , quando até 115 ele .Ja-
neiro não estiver o novo em vig or. 

'O SR. OscAR SoARES: - Essa prorog;açii.o automatica não se enquadra na 
!hypothese .que V . Ex. figura. 

O SR. CARVALHO NETTO: - V . ]!;x. então não ouviu minha arg umenta-
ção. O q·u e disse foi que o Governo chega ao começo do exercício financeiro 
se m a lei ele meios para poder administrar. 

O SR. OscAR SOAP.ES: - <Mas essa lei pro rogada pôde estar cheia de vi·· 
-cios e defeitos. 

O SR. Pr=s no Rro: - A prorQgação é ela Constituição . 
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O :SR. OscAR SoAREs: - O facto não im 'porta em moramzar um orçamento 
immoral. 

O sl CARVALHo NE'l'"l'O: - Isto é qu estão á parte . Não discuto a mora-
lidade ou jmmoralidade do orçamento. 

o S!l. OSCAR SOARES : ·v. Ex . - aca;bo.u ele enumerar diversos casos. 
0 SR CARVALHO NETTO: Penfeitarnente; temos a prova disso e, agora 

mesmo, o Governo d'oi obrigado a proro.gm·, por-q·ue chegcLmos ao começo do 
exercício financeiro sem a lei de meios .· 

0 SR. PIRES DO R:w: -Grande medida. 
O 'SR. GENTIL TAVARES: - A emenda. é para corrigir a falta de orçamento 

em devi,ào tempo ou no caso de véto, o 'qu e é perfeitamente justo e garan-
tidor para a administração . 

o SR. OsCAR SoARES : - Este anno tivemos a prorogação, m'ls d.e u:m 
orçamento impenfeito; ele sorte que a prorogação nem sempre traz co1no 
consequ encia a conservação de boas leis. 

O SR. PIRES DO Rro: - Nem o orador di·sse ·isto. 
O SR. c~~RVALHo NNTTo : - iMias não disse isso, como bem accentua o 

ill'ustre cle}mtaclo por S . Paulo. Acceito o aparte de V. rEx. para devolvel -o 
inteiro á Commissão ele Finanças . ;E' ella, ela q,ual fez pa rte V. Ex., por 
longo- tempo, quem tem a responsa,bilidade da moraltdaJde ou immora!lidade 
da perfeição ou impreifeição elas leis ele meios . 

O SR. OscAR SoAn:ms : E ·m todos os paizes a s leis de orçamentos sã o 
imperfeitas . 

O SR. CAcRVALHO NETTO : - O relator tem bastante competencia, qü-e 
V. Ex. ha de reconlhecer no seu co!le.ga, para ·escoimal-a de qualquer vicio. 

O SR. OsCAR SOAREJS : - As leis de orçamento, por sua nature7"'· são sem-
pre im p erfeitas . Por que havemos ele ter a pretenção de faZJel-as perfeitas'! 

O SR. CA·R'VALHo NETTo : - Nem e u diSse que são pel'.feitas. 
O ISR. OscAR SoAn:ms: V. Ex . principiou a chorar os males decorren-

tes ela falt a de votação de orçamentos, e, para estancar esse. choro, elogiou 
a emenda en; votação. 

O SR. CARVALHO Nwf"rO : - V. Ex. estiá enganaJclo. Co1nece pelo exame 
ele minha 'P<hysionomia e verá :que el'la nada tem. de choro, verá que estou 
tã-o sorrident e e prazenteiro, que não dem-onstro vónülde de chorar. 

O SR. OsCAR SoAREJS : -O meu aparte não teve intenção pejorativa. 
O 'SR . CARVALHo NE'l"l'O: - Si <ha uma classe que -chore são <\_S galer.ías 

qu<o ·Se formam em torno da Commissão de J!'ina:nças pleiteando fwv.ores. Essas 
é .q u e choram os orçamentos da .Re·pub1ica . 

O SR . IPIRES DO Rro: - V. Ex. está -sendo muito claro, muito logico na. 
sua ·e:x;posição . 

10 ISiR. :OsCAR SoARES : -O nobre orador deriva •a. questão .para o lado pes-
soal . Não ha, -como dissB, nada de pejorativo na minha observação . E' o meu 
modo de éiizer. 
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'O SR. CARVALHO NN.ro: - O meu collega, illustre -parlamentar, deve estar· 
muito ha;bituado ás discussões; não acredite, pois, que o seu interlocutor te-
nha de voltar ás questões LlJara o lado pessoal. 

Gornecei ·a dizer e a tomar como testemunho a Camara dos Deptuados, 
de que nesta tribuna tim•brei sempre em me preoccupar com assum-ptos que 
dizem de perto com o interesse ·nacional, sem me preoccupar com indiV'id'llos; 
individuas que preso como. am:igos ou como •collegas, mas que desprezo como 
symbolos, como ·partículas da colle•ctividade, porque nós aqui somos - maio-
ria ou nünoria -, rvejo dous gt·upos, mas não vejo individuas desse grupo. 

Sr. Presidente, dizia eu q·ue, deante das .crises vetificadas que teem 
creado a impossibilidade de -chegarmos ao começo do exercício financeiro · 
com, a lei de meios, a emenda n. 15 resolve plausivelmente esta questão; e 
si ella resolve, por que impugnai-a? Por que motivo não acceitarmos um 
remedio que cura radicalmente este mal, m·ais ve uma vez observado na 
organização de nossos orçamentos? 

O •Srr. LALBERico DE MoRAEs: - Cr-eio mesmo que a emenda h a de 'Preju-
di car o servil}o orçamentario, pois a facilidade da prorogação fará q-ue as 
pro,postas venham muito tarde, dando lagar á prorogação. 

O SR. GENTIL '.rAVARES: - Tam.bem dá Jogar a que fiquem desilludidos os 
obstruc-cionistas .. 

0 SR. •LEOPOLDINO DJil OLIVEIRA: - Quem está 'fazendo Obstrucção é a 
maioria, apresentand:o uma reforma da Constituição, absolutamente inuti:. 

O ·SR. CARVALHO NETo: - IDepois, ·sQ·, Presidente, orçar annualmente a 
receita e fixar an!lualmente a despeza é disposição que já existe e .contra 
isso nada se .póde argumentar .. 

O SR . .ADoLPHo BJiJRGAMINI: - Mas póde-se argumentar -contra a re-
dacção. 

O SR. CARVALHo NETo: - V. Ex. ha de permittir que nessa materia 
de reda:cção eu não dê a m inha opinião, argumentanüo 'Contra o genio iras-
cível dos grammaticos, entl·e a competencia ·do nobre Deputado S-r. Basilio 
de ·Magalhães, a do iSQ·. Tavares CavalCanti e a do Sr. Bernardes Sobrinho 
que n1e ,precederam. 

10 SR. PRESIDENTJil: - ·Peço })ermissão a o orador .para advertil-o que estll. 
finó:o o tempo . 

O SR. CARVALHO NETo: - .Sr. Presidente, em attenção ao chamado de 
V. Ex., si-nto-me privado d:e adduzir outras considerações sobre o assumpto. 
(Muito bem; nvui to bem.) 

O Sr. Celso Bayma (para enca'rninha1· a votação) faz diversas considera--
ções d'a~oraveis á emenda n. 1·5. 

O Sr. Wencesláo Escobar (para encaminhm· a votação) faz varias conse-
derações sobre a emenda n. 15 . 
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O Sr. Presidente: - De accôrdo com o projecto de resolução n . . 1 B, 
de 1924, vou suhmetter a votos, pelo process·o nomirJal, a 3eguinte emen<'h 
sob n. 15, da pro.posta: 

"Substitua-se o n. 1 do art. 34 da Constituição pelo seguint;:,: 
"1.0 Orçar annualm-ente a Receita e fixar annualmente a Des-

peza e ton1ar as contas de ambas, relativas a cada exercício finan-
ceiro .. . Pro i" o.gado o orçv.ment<. .\J.nterior, c;uando até 15 d€ JaneirL> 
não. estiver o novo em vigor . " 

O Sr. Presidente: -- Os senhores que approvarem a emenda n . 15 da 
p~oposta, responderão - sirr" - e os que rejeitarem, responde1·ão - n<ío . 

Vae-se proceder á chamada . 

O s,.. Bo~ayuva Cunha (2° SecretaTio, seTvin clo ele 1 °) procede á chamada 
dos ISrs . Deputados, para a votação nommal. 

O Sr. Presiden te: - Responderam á chamada 1 28 Srs. Deputados. 
O Sr. 1 o Secretario vae proceder á leitura elos nomes elos Srs. Depu-

tados que Tesporid·eram - sim .. 

O Sr. Bocayuva Cun ha (2" Sec·reta-rio, seTvindo de 1 °) procede á leitura 
dos nomes dos seguintes 1Srs. Deputados que responderam ~ sim .. : .E ;phige·-
nio de Salles, Montei.ro de 'Souza, fPaulo Maranhão, IE,udco Valle, P rado Lo-
pes, Lyra Castro, Arthur . Lemos, Chermont de M:;randa, Domingos Barb osa. 
Arthm· Collares Moreira, Rodrigues I\lfa;ohado, Pedro Borge8, Armandu Burc 
lama qui, R ibeiro Gonça.lves, N elson Catunda , Moreira da Rocha, .Tosé Lino, 
J .osé Accioly, ·Herm.enegüdo Firmeza, '.rhomaz Aocioly, Juvenal Lamartine, 
Geor.g'ino u~:velino, ·A1berto Q\1aranhão, Tavares Cavaicanti, Oscae Soares, 
Walfeedo Leal, Bianor de Medeiros, Gonçalves Ferreira, Mario Domingues, 
F , ,Sol&.no d :.. C tinha. Costa EiiJe1ro, Rego BarrolS, Pessoa de Queiroz, Aga -
mennon de Mag alhães , Daniel de 1\!llel!o, Solidonio Leite, Freitas Melro, Rocha 
Ca-.alcanti, Luiz Silveira, Eu'Clydes :Mlalta, Natalicio Gamboim, Gentil Ta-
vares, Gilberto ·Amado, !Carvalho Neto, Baptista Bittenoourt, João \Santos, 
Octavio Mangabeira, Alfredo Ruy, Afranio Peixoto, Ber·bert de Castro, Ubal-
dino de Assis, Pacheco Mendes, Fiel Fontes, Braz do Amaral, ' Sá Filho, Hó~ 
mero Pires, Pinheiro Junior, Heitor de iSouza, Bernarcles ;Sobrinho, Bethen-
court ela Silva Filho, Nicanor Nascimento, Vicente [f'iragibe, Horacio Ma.ga-
lhães, Fonseca Hermes, Cesar Magalhães, Luiz Guaraná, Americo. Peixoto, 
J'osé de Moraes, Joaquim de Mello, Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, . Oliveir'a 
Botelho, Gudesteu Pires, José Gonçalves, Joaquim de Sa11es, José Alves, 
Vianna do Castello, José BonifaDio, Bias Fortes, Francisco Peixoto, Vaz de 
Mello, Eugenio de Mel'lo, Ribeiro Junqueim, Enülio Jardim, Basilio Maga-
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lhães, João Lisboa, Zoroastro Alvarenga, Bueno Brandão .Filho, 'l'heodomiro 
Santiago, 'Eduardo do Amaral, W-aldomiro ·Magalhães, Garibaldi d·e Mello, 
Francisco Campos, Fidelis Reis, Nelson de ISenna, •Camillo Prates, Hono-
ra:to Alves, Cardoso de Almeida, Pires do Rio, E,loy Chaves, Cesar Verguei-
ro, Heitor Penteado, Herculano de I<reitas, Fabio Baneto, Meira J ·unior, 
Manoel Villaboim, Alves de Castro, Olegario Pinto, •Ayres da Silva, iS'everiano 
Marques, Martins Franco, P linio Mrut'ques, :Lindolpho Pessoa, Ferreira 
Lima, Adolp ho Konder, Celso Bayma, Elyseu Guilherme, Lindolpho Collor, 
Firmino Paim, Getu lio Vargas, Domingos · Mascarenhas, ·Simões Lopes e 
Barbosa Gonçalves. 

O g,., Presidente: - Respondera m - si1n- 123 Srs. Deputados. 
O Sr. 2° !Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs . Depu-

tados que responderam - não. 

O Sr . .iEphigeni.o de Sailes ('1° Secretario, servindo de 2°) procede á lei-
tura dos nomes dos seguintes IS~s. Depu t ados, que responderarn - não: 
Aã.olpho Bergamini, Azevedo Lima, Alberico de Moraes, João Simpli:cio e 
Antunes Maciel . 

O § r . Presidente: - R esponderam - não cinco Srs. Deputados. 
A emenda n. 15, fo i a,pprovada por 12·3 votos eontra cinco . 
Tendo varios :Srs. •DeputRdos .coml=nunicado á Mesa .que se retiravam da 

Casa, não ha numero 1)ara ·Se proseguir na votação ·da materia prefe rencial, 
€, ,por isso, a sessão volta a ter a duração normal, terminando ás 17 horas 
e 15 minutos . 

SESSÃJO DE 2:5 DE !Si1ll'l1EIIiffiRO 

EXPEDIENTE: 

Telegra1nmas: 

Rio, 24 Setembro - Presidente Camara Deputados - A Associação Ca-
tholica de Jesus, Maria Josê da ,parochia de Ban g ú ;pede a V . Ex. dar apoio 
e approvação ás emendas J:lumeros 9 € 10 que figuram annexas ao ·proje·~to 

de reforma da Constituição. - Presidente, Oc'tavio JJI.a:rq7<es Peixoto. - A ' 
Commissão Espe·cial de Reforma Constitucional. 

Aracajú, 24 .Setembro - Igrejas Baptistas brasileiras iS!ergipe imploram 
·protecção ,contra imposição escravização percepção religiosa brasileiros. -
J . Matta, Secretario. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 24 de Setembro - A Associação Catholica confraria das Almas da 
.parochia de Bangú :pede a V. Ex. ·dar apoio e a.pprovação ás emendas J:lU-
meros 9 e 10 que figuram annexas ao projecto de reforma da Constitúição. 
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- Pre·sidente, Maria Pinto. - A' Conu:rüssão Especial de Heforma .Cünstl-
tucional. 

Rio, 23 •Setembro - Irmandade S. éPedro do ·Encantado ·pede approvação 
emenda numeras 9 e 10 Deputado Plínio Miar-ques, as,piração po·vo Encan-
tado. - Carlos Vianna, IS:ecretario. - A' Oommissão ·Especial de Reforma 
Constitucional. 

Rio, 24 de Sete!l:!bro - Gremio lE,t·mano Cohen do Sanctuario Thet·ezi-
n;ha .congratulando-se Deputado Plinio Marques apresentaçã o emendas re-
conhecendo religião catholica da maioria ·POVO brasileiro permittinclo ·ensmo 
religioso escolas pubUcas, v em sol icita r illustres ·representan·tes sobera>;M< 
nacional sua approvação. ~José 111artins Casti/.ho . - Mi.ouel Se?'2Jft Lopes. 

A' Commissão Especial de R eforma Constitucional. 
Rio, 25 Setembro -A Devoção de S. José üa matriz de •S:ant'Anna com-

posta 253 associados apoiando as emendas PLnio lVLarques, pede que a~ 

m esmas não sejam retiradas do projecto reforma Con stituição . Saudações. 
- l fl'oacyr 0 /;iveira, Secretario. - A' Commissão E.special de Reforma Con -
stitucional. 

Jah ú, 24 ISre tembro - Gremio ·L itterar io 'Sa nto AgosLnho Ja.hú apoia 
emendas P linio Marques rogando sejam votadas. José Jo·rge do Amaral, 
Director. - A' Commissão Especial ·de Reforma Cons titucional. 

Jequiriçá, 23 Setembro - Hepresentando vontade quinhentos 'baptista 
brasileiros igrejas meu pastorado venho ·respeitosamente [Jera.nte preclara 
assembléa p-rotestar ·Contr;:t. emendas :PJinio Marques na .M]agna Carta ten-
tando emendar liberdade consciencia apanagio povos civilizados gloria de 
Deus . - Pastor, Alexandre Ji'?·eitas . - A' Conunissão Especial de Reforma 
Constitucional. 

_Rio, 24 SetBinbro - A congL·egação elos Filhos de lviaria da matriz d·,• 
Sant'Anna apoia ·emendas .pJinio J)II.arques pedindo não sejam retiradas as 
mesmas durante vot<Cção reforma Constituição. - 1'/Iario Virle:!ra . .Secretar;o. 

A' Commissã<o Especial de Re.forma Constitucional. 
Rio, 24 IStetem·bro - Applaud.'.ndo emenda Plínio :i.VIarques a 'Congrega-

ção das Filhas de Miaria de Sion composta ele 225 membros pede não sejam 
retiradas vot~ção. - Stella de Fa·ro, Presidente. - lviaria Lo·u1·des Li·rní' 
Bocha, Secretaria . - Laur a 'l'on·es, 2a ·secretaria. - A' Commiss[ o Especial 
de Heforma .Constitucional. 

Rio, 24 .Setembro - A .commissão de Imprensa da Confederação Catho-
Ji.ca Feminina em sessão cls ,hoje resolveu dirig ir calol·oso a ppello represe n-
.tantes nação para n ã o serem re tiradas emendas Plinio li\'larques por corres, 
pondere!l:! verdadeira aspiração nacional. - Stella de Faro, ~Secretaria. -
Em·ilia Bahia, r.rhesoureira. - A ' Commissão Especial de ·Re-forma C,onsti-
tucional .. 

Rio, 24 Setembro - Primeira commissão Co-nfederação .Catholica Fe~ 

minina ap,plauc1indo calorosamente emenda. lPlinio Marques 'pedem não se-
J3.!1:! retiradas votação. - Baroneza de Loreto, Presidente. -Isabel de .l!'a1·o, 
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Vice-lPresidente. - Maria do Canno Te·ixeira, ·Secretaria. -- A' Commissão 
Especial de Reforma Constitucional . 

Pico,;, 23 Setembro - Exmo. Presidente ICa.Inara Deputados - Rio -- -
A' solicitação de 3. 450 .pessoas aqui reunidas para triibtuarem :homenagem 
de veneração Virgem das 1\'fercês .padroeira desta freguezia, hoJe dia consa-
gração excelsa virgem, e u, Presidente Conselhp Municipal, acceitando insigne 
honra interpretar sentimentos religiosos munici1)aes venho pedir cvossencia. 
conspícuos men1Jbros dess~ Congresso Nacional [)ara approva'l·em 'duas emen-
das wpresentadas esse Congresso pelo Deputado P!i.nio :Marques attinentes 
interesse religião catho!ica que satisfaz plenam·ente aspiração de 22.579 ha-
bitantes mun1cipio . Confiantes nos.so justo 81JPello seja acolhido represen-
tantes povo, acguardamos .deseja do resultado. Cordia:es saudações. - Conegr, 
Mi.guel Reis, ['residente .Conselho Municipal. - A' Commissão Especial de 
Reforma Constitucional. 

Caxias, 23 Setembro - Exmo. Presidente Camara rDeputados - l'lio --
Paro-chia rS~ão ,Marcos 400 familias catholicas vivamente ap.piaudem emendas 
Plinio Marques que são ideal do povo brasileiro catholico, pede apoio Ca-
mara. - F1·ancisco Cam1Jagnoni.. - Padre Miguel, vi·gario. - A' Commis-
são Especial de Reforma Constitucional. 

S. Leo.poldo, 23 Setembro - Presidente Camaxa Deputados - Rio -
Synodo R iograndense, associação tresentas comtnmud·ade.s eva.ngelicas abran-
gendo centa trinta mil almas ·protesta modificação Constituição Federal 
passa resultar •POsição fa vorecida, Igreja cathoJi.ca romana, pt·ejuizo libet·-
dade -cultos pensamento eonq11ista liberal 'Profundamente arraigada cons cicn-
C'Ja nac1onal. - P. Dietscht. - A' .CommisRão @special de Reforma Con-
stitucional. 

Nova Hamburgo, 2•3 Setembro - Presidente Gamara Deputados Ria 
Em nome communida de evangelica desta localidade representa mais de 

tresentas familias, 1J<l'Otestamos contra eme~da. ,Constitu :ção instituindo pn -
s ino religioRo escolas publicas reconhecimento catholieismo oHicial. Respeit o-
sas saudações. - Jt.z;;o Aichinger, Presidente. - Alfredo .F'i.cher, Secreta-
rio. - A' Commi.ssão Especial de Reforma Constitucional. 

Caldeirão, 23 Setembro - Presidente Garoara Deputados - Rio - Igt·e-
jas Baptiq.ta Caldeirão, Olhos d'Agua, Ingazei.ra pedem manutenção Estado 
lei-go Constituição. ~ Pasto:· João Mart;ins Almeida. - A' Commissão Es·· 
pecial de Reforma Cons~itucional . 

Florianopolis, 25 Setembro - Exmo . Presidente Camara. F ·ederal - Rio 
- Loja l\1a.çonica Ordem e Trabal-ho, em sessão de hontem resolveu por una-
nimidade de votos apresentar solemne protesto contra emenda relativa ensino 
religioso que ·concedera privilegias credo ·catholico em detrimento todas as ou-
tras religiões. Respeitosas saudações. - José F. Giovarn, veneravel. 
Baptista Pereira, Secretario. - A' Commissão Especial de Reforma .Consti--
tucional . 
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éPraça da RepubHca, 2i5 ·de Setembro - E:xomo . hesidente da Camara 
elos Deputados - Rio ~ Saudações - Em nome de quinhentas creanças ca-
thecismo parochia S. Paulo Marechal Hermes pede apoio ·emenda Deputad'J 
iPlinio Marques. A' Commissão Especial de R e forma Constitucional . 

Representações: 
l])e cath olicos da tl)arochia de Cala1'ate , sobre questão religiosa . - A· 

Commissão Especial de Reforma Constitucional. 
De catholi'cos da parochia de Barro Preto, :;ob-re ·questào religiosa. -

A' Commissão •Especial de Refonna Constitucional. 
1De catholi-cos da :paro chia de N. S. elo Carmo •do Cajurú, Manas, sobra 

questão religiosa . - A ' Commissão Especial de Reforma ConstitucionaL 
IDo vigario padre J-oão .Silvestre Alves de Souza, em nome dos catholi· 

cos de Raul Soares, Minas, sobre .questão r e ligiosa. - A' Com:missão Espe · 
cial de Reforma Constitucional. 

1Da Pia União ·das Fil•has de Maria e do A·postolado da Oração do 'Ex-
ternato N. S. Ap,parecida, (Praia do Flamengo) sobre questão religi-osa . -
A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Requerimento: 
'De Sylvia Arones de Lima, ,pedindo que os diplomas de medicos estran-

geiros sejam reconhecidos na reforma constitucional. - A' Commissão de 
Reforma Constitucional. 

PH:OPOSTA DE EMENDAS A' CONSTITUIÇÃO FJ!IDiERAL 

~ 
Continuação da votação {k'l. .proposta de emend.ais e das ·em·endas á Cons-

t ituição (en1cenda n. 16, da propos,ta, ·e seguintes, não retira!das) (-1" discussão). 

O Sr. Presidente: -·· Vou submetter a votos, pelo processo nominal, a se-
guinte emenda da Jlii'Oposta : 

N. 16 

''Sub-stitua-se ·o n. 5 do a~·t. 34 da Constituição pelo seguinte : 
" '5° - ,Legislar sob.re o -commercio erierior e interior, pod-endo autorizar 

as lhnitações -extgidas pelo bem publico, e sob;:·e o ·alfand'egamento de por-
taR e a creação ou suppressão de entrepostos. " 

O Sr. Adolpho Be~·gamini (para encaminha1· a votação.): - Sr. Presi-
dente, a emenda que se vae votar é a de n. 16, em vi,rtude do que ficou 
assentado no Palacio do :crutte te e m'an sm .ilttido aos •S~<s. roeputados da 
maioria pela ord'em do serviço elaihorado no .estado maior da pre~•ideneia 

da IRep,ublica, oeolls·oante o docum.'lento que, ainda Ulma. 'V'E>Z, <::xb:i'bo rã Gama-
t·a. (Mostrn.) 
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Confronrtem-os a declaração ue V. Ex. com o que consta oosta ordem 
de ser.viço: (lê) 

" ·Estado maior .do Presid(Õnte da Republica: fi·cam as em•endas ns. 1, 2. 
3, 6, 9, ,1,5, e 16." - Confere. 

UM .SR. 'DEPUTADO - Onde é que V. Ex. obte.ve esse plapel? 
O SR. AooLPHO BERGAMINr - A emenida n. 16, Sr. lP.residen·te, propõe 

a mod~fiica;ção do lincis•o '5° 1d'o a~C".t. 34, da Constitu.1ção vigiente, que reZ/a: 

"Oompete p:dvativam;onte ao Oong-rcsso Na:cional <l'egular o com-
mel'cio inteo-nacional, bem •COmo dos Estados entre si e com o D1s-
tricto F1ederal , 'alfande.g-ar portos, -crea.r ou supprim1r entrepostos .. ,.. 

Querem os revisionistas " up t o date" modificar a redação •com eviden-
te deturpação .como V. Ex. verificam da simples leitura da emenda, que diz: 

"!Legislar sobre o commm·cio exterior e interior, podendo au-
tol'izar as iim1tações exigi&as :pe1o hem publico e sobre ü a lfandega--
mento de portos e a creação ou s.uppressão de entre·post!os . " 

rpare·ce, Sr. Presidente, que o que se objectivou fo i dar a faculdade a0 
Congvesso Nacional de es·fuJbele·de~, no di.reito ·,commercial, as limita~ões 

exigidas :pelo bern publico. Quià i.n.cl? 
0 ,SR. GENTIL TAVArtES - Apoiado. 
0 ·SR. ~1\..RTHUR COLLARES MOREIRA E' iSS'O mesmo. 
O .SR. AnoLPHO BERGAMINI - 'Se este é o pensamento, como o •COnfir-

mam •os apartes dos nobres coHegas oda maioria, devo dizer, Sr. Presidente, 
que julg-o ser desnecessrurkt a emenda. A Constituição não :foi fe ita s.enão 
pai'a <!oHimar ·esse ·«Ybjectivo, isto é, o bem publieo. O direito commercial está 
sujeito a essas J:imitações. E' .corriqueiro que, com assento na escola de 
Kant, o direito -é precisamente a limitação justa da liberdade, para tornar 
poss~vel o acc~'do :commum . . . 

0 ISR . CARVAL.HO NETO - ÜiU a coexiste.ncia de todos. 
O SR. AoOLPHO BERGAMINI - . . . Ou a oeoexistencia Ide to elos, cam;o a:pa.r-

te1a o •S.r. ' Ca1wa~ho Neto. 
O SR. ARTHUR CoLLARES MolllimA: - Vou auxiliar a V. Ex. Parece-me que 

o fim princd•pal da emenda !foi regularüza1r uma si.tuação. No caso· .do Rio Grande 
do Sul, o Supremo Tri,buiJaJ F ederal interpretou que podíamos regula<riw.r 
o commercio ·e:J>.cte.rno e não inte r n o. 'Dahi é que vem essa explicação. O Go-

·vetr·no do 'Rio Grande d.o .sul susp;>n'd·eu o ·embarque de m.erc1a dorias durante 
certo tem:Po e, por meio de um interdicto prohvbitorio, !Poder 'Judiciario de-
clarou que ni1o podia Jimitar o comme~·cin interno. 

0 SR. J:.illloPOLDINO DE OLIVEIRA - Mas a Constituição limita tambem 
a acção do proprio poàer .:pu'bJi.c'O. 
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O iSR . CARVALHo NETO - · (a.o Sr. Oollares ]l![oreira) - A emenda não se 
.jUBtifica só por -esse caso. 

0 •SR. ARTHUR COLLAHES 1\[0REIRA - ]}m caso de calamidade publica, O 
Govern o poderá tambem regulariza<· o commercio interno. 

O SR. A.DOLPHO .BEJRGAMINI -Não é sõm,ente neste caso, mas e1n qualquer 
outro em que haja limitação de,c-ol'rente da lei, v;i-sancl-o -o bem ,pub:Uco, é 
isso .penfeitamente permittido dentro da nossa Constituição actual. 

0 SR. A.H'l'HUR COLLARES CJiiiOREJIRA - Mas, se O •Poder .Judi-ciario já de-
clarou que não pó-de? 

ü :SR. <A.DOLP_Ho oB:ElRGAMINI -- No •ec'tso do R1o Grande do Slul. si não me 
talha a memoria, a limitação decomia. -do acto do Executivo; •não .tinha as-
oonto em lei e -estou fa,Jando que, ,1J:Or me•io d·e lei é poss~vel a -~imiltação 

é1a liberda,de para tornar viavel o accõrdo •commum. 
O SR. AR"J.'HUR GoLLAREs MOREJIRA: - O argumento era que, em face da 

Constiituição vigent-e, -não se }Yo-dia limitar o -commer.cio interno, mas sómente 
o externo. C~mo, pois, ia a lei alterar isso? 

O SR . PIRES DO Rro - A d!iftereça entre o tecxrt:D ant1gp e o rproposto re--
fere-se exclusivamente ia esse ponto. 

O .SR. AoorJPHO BERGAl\UNI - S r . Presidente, acho que não se-ria neceS-
sario a ref-orma para se attingi~ esse objectivo. 

Approximttm'o-nos do mo:n,ento em que não nos- é mais permit·tido e:;-
condeil.' a ve11dade dos .factos. O pro:p-osito l)rincüpal desta red'orma, cuja idéa 
nas•ceu da,s su:ggestões britanni-cas, como demonstrei, é, incontestavelmente, o 
a;proveitamento de rfa~:Jtos su1perven.ientes para s-e IS:Uip:prinürem, p-or completo, 
as -I tbe•11daJdes pubHcas ... 

rEstãio Sr. 1Presidenrt.e. c-ontidas no prdjecto, as emendas que vedam 
aos to·ibunaes o .conhecimento dos aetos praür.1.rlo~ em virtude d!o esta-
do de sitio. 

O •Sa. :f_,oopor,orNo DEl OLIVEIRA - Muito -bem. V. Ex. deve rnesmo fazer 
a ligaçãJo d esses do us al·tigos, porque, á sombra de um, serão c.ommetticlos 
abusos em relação á Jllberdade do commercio . 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - H oje, Sr. Presidente, li uma rapida sum-
mula dos -dlr•;bat·es fe;rõclos no Instituto dos Advogados Brasileíiros em sua ses.sã:o 
de hontem. Nort:a-se que, não só os a,c1vo>gados que examinaram, naquella ter-
tuJi.a illus tre a p,r•opo-sta de .reforma constituciona l sentiram-se com plena 
libe•·dade d e -criiUca, .como ain'da o notic:iarista resumiu os clebhtes com as 
caut·elas e receios p•rop.rios do m01nento, para não incid'Lr no desag r a do dos 
censores •QUe o Gov·e.rno m antem junto aos jornaes . 

O a m.biente, S:r. !Presidente, é o menos ap1·opria:do á reforma da Cons-
tituição. Si actualn11enlle , quando os agent<= s ela autoridi'cde present= a. 
possilb iHC!a,de de um dia ser •em r esponsa;biliz.ados veios •excessos e abusos 
que pratiquem, regist~·énn-se as mais inn ominaveis v iolencias, imagine, V. 
Ex., !S t·. Presidente, do que s€<rão -capazes es.;;es mesmos a;uxiliares ·d'o P oder 
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Executiv,o quando, se passa.r a Tffiül'lna da -Gonstituáção, soUJberem prévia-
mente q.u.e têm toda a liberda,de e até mesmo licença de cevar0m O!< seus 
odios commette.rem •a.s maiores tropelias, sen1 que, em tem]}o aA.gum, os tri-
bunaes lhes possam inf:J.igir condem naçã,o. 

Pela ma!kugada ide hoj e , Hr. Presidente, um 'P!dhre homem do trahalho, 
:Eldgard Flonseca •Souza, vinha do seu 1serviço ·e foi, n!a .praJça publica, ;fuzi-
lado estupida e .cruelmente . 

O O Jornal, que com toda a justiça a populaçã o iJJ.ra:sileiQii, .p~·estigia p-ela 
sobrieda ·d:e da .s:ua linguag'em •e ;p-ela sua independeneia, m runã.a:va os seus 
exem·plares 'á estação inicial da Est rada de F ·eil'l·o Centl'al, afi:m de fazer a 
expedig§,o. O 'llransporte era f•e'i,to em um auto-caminhiiio. Quando es·se ve·-
h.iculo regr-essava daquella es~ação, passando em frentte a;o Quarte l Gerneral, 
não 'junto ·clesse ·edif1cio, m •as n a á>rea de te<1oreno da limitada !)ela Avenida 
il\farechal Floda110, de ·um •lado, e, de üutro, pelo ja rdim do .Camp:o de· Sant'An-
na, quando o caminhão .regressava, a ·s·entinella que fica no ang ulo p!roxtmo 
á es·taçãp da Oentrla.l diparr-ou a sua arma cont ra -o chau.feu;r, coll'ductor des-
se vehi.culo, indo o prodectil attingit: .a referido auxiliar da adminisuação 
do O Jorna l, que vinha sentado dentro do m ·esmo -camin'hã,o, oorig-aclio, por 
um toldo de lo,na, da 'chuva q ue por esse manhã ,cahia. 

O p •rojectil aüingio-l!he o "Ubdomen. Removido imme diatamente para a 
Assis'tencia Municipal, foi opera;ruo, ve•:ificando-se plenam ente que o ·f·e.rimen-
to provinha -do disparo feito .po.r a,rma do Exerci-t o, produzindo a perfuraçã,o 
em Vaffios ]Yontos ·do intestino, e daJhi resultando a morcte do paciente, no 
momento mesmo da operaçã,o ou irmmediatamente \l.epois. 

O ISR. LEOPODINO DE OLIVEIRA - Gonsequencias do estado de sitio, e an-
ctes da ·refoJ:ma! 

O .SR . fP IRES DO RIO - Como attribuir ao estado de sitio ·a;cci:dentes des-
ta o;rdem?! 

0 SR. ,LEOPODINO DE OLIVEIRA - iOomo acctden te, se O soldado fez 1)011-

taria e matou?! 
O ISR. PIRES DO RIO - VV. EEx. aguardem o inquerito e ve~·ão que não 

calbe ás autol'ida;dés a •·esvonsabilidade do accidente. Factos desta ordem 
podem dar~se com ou sem ·estado de s iliio. 

o 1SR . TAVAREJS .CAVALCANTI - Po-dem revelar wpenas pe•·•versid:ade ele qruem 
os pratica. 

O ,Sn. A DOLPHO BERGAl\1INI -Sr. P•·esidente, este facto é eloquentissimo : 
mos>tlm. que os auxi1iau:es, os ageMes da a1.1JtoridaJ.dB se s·entern wcoroc:oad:os , 
estimu~ac1os ., e;x,itados, debaixo do sitio, prura a pJ·aJtica dos actos mais van-
dalicos que imaginar se possa . 

o .SR. 'PIRES DO 'RIO - Só mesmo muitta paixão políti-ca ·póde lt!va,r 
V . IDx . a taes a1'fi,..mações. 
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O SR. li.DOLPHO BERGAMINI: - E' necessario pi·oclamar a verdade sem re-
ticencia a1guma .. . se e10ta ref>Dirma, que :thi está, prussar, serlá posRivel ao 
·Chefe do 'Executivo ,JlechaJ.· de uma vez todos os jornaes .. . 

O Sn. ,LEOPODDINo DE OWVNIRA - Falla-se em inquer11lo, mas, apesar ·de 
não · g"Ostarem os memOJTOS da maioria que eu diga a ve-rdade, a.tice~ntuarei 

que esse inquerito de na da •vrul•erá, poo'L'que de nada vale a palavra do G.ove:rmo. 
O 1SR. PIRES iDO 'Rro- Não gostamos é de ouvir injustiças . 
O ·SR . .ADODPHO ,B:muGAMINI - .Se ·esta re'J'orma, que ahi esrtá, .passar, .Sr . 

Pit'eSidente , se-r& possivel ao ühefe do !Executivo, aman.lul, fech a<· de uma 
vez todos üs dornaes: prender os De.putac1Jos que lhe fa çam opposição; inva-
dir, por .s:eus auxi!ia;res e agent•es, o lar da família b'-'a siléh:·a; dlesrespéitai'-
lhe os •I•espectivos chefes , violentar-lhes as ·filhas ·e esposas; maltar, fria e 
impunemente, porque os td buooes •es.t a:r wo fechados e, preliminarmente, ·nãlo 
poderfuo ooi~hecer, en1 face d<L emenda 'i,5, de qualquer acto praticrudJo, em 
virtude .elo >estado de sitio, pe1o ·mxecuUvo. 

O :SR. PR:msmmw r:m - Está e oncluiclo o tempo de v. ·E x. 
o ,SR . ADOLPHO BrmoAMINI - ·E' .preciso .que a Naçã.o saiba que se a re-

·forma· vingar , o ·hom!€m póde ser reduzido á condição de escravo, il'Temedia-
velmente! :E' ~·eciso que -o ·povco saiba •dlisso . 

Por essa razão, e s6 por essa, é que a minoria se oppõe, por todos os 
meios ao seu rulcance, dentr;o da lei, á passagem de tão revoltan'be mons-
tmwsii'.da,de! CM~uito bem; m.1t'ito bem.) 

O Sr. Basilio de Magalhães (para encam.inhar a votação) : - 1Sr. Presi-
dente, foi muito feliz o Relator do projecto de reforma da Constituição quan-
do visou a sub.;tituir o inciso ·5° ·do art. 34, ass im reaigido: 

"Regular o .coJnn'1ercio internacional, bem como -o dos •Estados 
ent•··e si e com o DiJstr1cto F ·ederal, a1fandegaJr pontos, crear ou sup-
prifrnir entrepo.srtos. " 

Pelo ,constlante da emenda n. 16, ora em debate, a qual determina o . 
s eguinte: 

" •Legislar sobre o com1nercio exte~·iot• e interior, podendo au-
tot·izajr as irrn'iltaçõe.s ex'ig[das [leio lbem publico, -e sobre 0 al'fanodega-
Inento de .portos e a ür-eação •OU supp1!ressão de entrepostos ." 

Antes de n1ais nada, devo dizer que a •conjuooção "e" que precede " so-
bre o alfandegamento de portos", poderia ser vanta josamente substituida 
pela expressão "assim c mno" . 

Note-se que o redactor da Constituição vigente usou muitas vezes dessàs 
e:&pressões connectivas para evitar a inesthetica t·epetição da · approximi:t-
tiva ''e" . 
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Assim, no incisivo '5° do art. 34, está tambem empi·egada a expressão 
'<:onjunctiva "bem ·como", -afim de. evitar a repetição . do "e". 

Devo ainda assignalar •que, no projecto de reforma, em vez da phrase 
'"bem .como dos Estados entre si e ~om 0 Dlstr!cto Federal", encontra-
se uma uni-ca palavra "interior": legislar sobre o .commel'cio "exterior e in-
terior". 

Comprehende-se bem que, existindo no texto da Constituição em vigor, 
.como uma anomalia á margem della, o Territoll:'iO do Acre, a expressão do 
nosso Pacto Politico actual "bem como o dos \Estados entr-e si e com o Dis-
tricto ·Federal", não abrageria essa S'UperfetaÇão administrativa. 

Não sei ,qual vá se.r o destino {!essa singular unidade fe.derativa, em 
.faee do projecto ora em -discussão. Foi supprimi·da a emenda que autorizava 

. o Poder Legislativo a .estabelecer leis e resoluções em relação aos "territo-
rios" (no .pJural). Parece-me, entretanto, que o Teni.torio do Acre ·con-
tinuará como está, desde que o •Colendo Supremo Tribunal Federal não de-
cida a já longa questão, da q•ual foi patrono o ímmortal Ruy Barbosa, alli 
a j uizada pelo Estado do Amazo.nas, no tocante á ·posse e ao domínio do Acre 
Septentrional. 

-"'· redacção ·da emenda, como já tive oppo:rtuni:dade . de declarar, é muilto 
boa, porque além de substituir a comprida phrase"bem ·como o dos Estados 
entre si e com -o Districto Federal", por uma só .palavra, "interior", ainda 
prefere ao ac1jectivo "inte!:'nacional", ·que qualifica "commercio", pelo ad-
jectivo "exterior", em .perfeita correlação com o adjectivo "interior": "le-
gislar sobre o commercio exterior e inte't"ior" ... 

Afóra isso, o eminente Relator do projecto da t•eforma constitucional 
acertadamente incluiu aqui a proposição: "podendo autorizar as limitações 
exigidas ·pelo •hem publico", a qual não existe na vigente Magna Gwta. 

Mais de uma crise tem já assoberbado a população brasileira; e, ainda 
recentemente, alguns Estados, .que são tidos na conta ·de maiores proãucto-
res de generos alimenticios, soffreram a carestia de pil.'oductos de pr!meira 
necessidade, avolumando-se por esse motivo aE mais justas reclamações das 
~mas classes proJetarias, dos pobres jornaleiros tque vivem com os exíguos 
salarios que lhes são :pagos pelos .cofres publicas ou particulares. 

Era preciso que a nossa lei das ieis cogitasse tambem de medidas que 
pudessem, em ·qualquer momento, ser postas em pratica para enfrentarmos 
e resolvermos crises semelhantes a essa que j{L têm assobel'bado a nossa 
nncionali dade. 

0 SR. NICANOR DO N~\SCIMENTO: - . E' a. ·evolução mundial d:o ind-ividUa-
Jismo pae:-a o socialismo. 

0 ,Sn. BASILIO Dlll MAGALHÃES: - Tem V. Ex. toda a razão. Ainda hon-
,tem, o digno representante da Bahia, Sr. João dos Bantos, cujo nome pro-
nuncio com grande veneração, mostrou ,que a evolução é tal, que nós já não 
podemos dar ao direito constitucional senão a denominação de internadonal. 
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A.s nações, estão ·cr-eando, a cada momento, estatutos novos . Pdncipalmente· 
,'!epois da grande guerra, a tran sformação foi prof unda e radical, no mundo, 
e ainda está fazendo sentir os seus effei.tos cada vez mais, entre os povos· 
adeantados . 

O Sr{. "WiEJNCEsLAo 'EscoBAR: - Não havia necessWade dessa a'lteraçâ!o · 
na Constituição, porque, sem es~-e novo dispositivo, já o Cong-resso tem le-
gíl'lado isentando de impostos artigos •de producção extrangeira. 

0 ·SR. BASILIO DEl :MAGALHÃFJS: - •Mas a verda de é l(!Ue, a proposito disso, 
ttn1 •sido suscitadas varias •questões no-s tribunaes do nosso paiz, notada-
mente nos estaduaes. Assim, vindo o preceito na lei J)undamental, desappa-
recerão essas •duvida-a . 

Ap:roveito os apa'!'ites com .que acabam de honrar-me os !llustl'es collegas, 
para esclarecer um ponto, a que n"le referi ainda ihontem, sem, comtudo, 
deixar completo o meu pensa.mento . neixei, então, no olvido uma imagem 
que me pare-ce ainda mais apropositada do que a(J:uella -que empreguei com 
relação aos tres p odecres constitucionaes da Republica . 

E' o phenomeno do "symbiose ", .que, em.bora s-citmtif-i-canlente só se 
app'lique a dous corpos ou seres, qua ndo vivem em communhão inseparavel 
um com o outro, •com beneficio reciproco, p óde servir de termo de compa-
ração p?.ra os rtres · podc-:-es àa Republica. 

0 SR. N-ICANOR -DO NASCIMEJN1'0: - Ha duas d'órmas de SYJUbiose: sym-
biose proprimTIJente dita, ,que é aquella a que V. Ex. se :refere, e .parasitismo, 
que é a symbiose em que um dos seres extet·mina o outro. 

O SR. BASILIO DEl lVIAGAT.HÃEls: - :Emprégo o vucabulo "symbiose" no sen~ 
tiflo technico, para app.Jical-o aos tres poderes constitucionaes: Legislativo, 
Executivo c Judiclario, por-que, d'ormado como é de u1n prefixo g-:rego "syn", 
que quer dizer ''-com'', e de "bioS", "vida", creio poder, sem offender aos 
grandes hellenistas extrangeiros e nacionaes, usar -do mesmo .paKa expri-
mir a ·coexistencia e a ae.tividade synergica dos tres poderes constitucionaes 
da Nação . 

M;as , volto ás minhas considerações a Tespeito da opportuna e neccssa-
r ia p!'opos1çao " .paclcndo autori<:ar a.s Jimitaçõ.es exigidas pelo .bem publico" .. . 

O .SR. V\TmNcEsLAo !EscoBAR ~ Entendo que não era necessaria esta pro-
pos ição, q ue está implícita. 

0 SR. BASILIO DE MAGALHÃES: - Acho que ·lllTia pro,POSlÇÊLO desta naturez::t 
deve ser explicita e não implicitc", rpara qu e não mais surjam, -como têm já 
surgido, n ovas lides perante os tribunaes esta.duaes, já não digo pe-rante os 
fcderaes, a proposito das limitações da liber-dade commercial, quando occor-
rertl cri sGs de generos a1in1·enticios . 

.O poder -p-u blico já se via na •conjunctu1·a de crear uma tSupcrintendencia 
de Abastecim<mto, de restringiT a exportação dos pro-duetos de primeira ne-
cessidade, quando 'é ce-rto q1K, gozando de uma terTa privilegiada, ferti!issim a, 
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·nós •podiamos se[· o celleiro do mundo, em vez de termos, •como temos tido, 
·necessidade de importar o ;feijão e o arroz. 

·Posso referir urrn facto eloquente: tendo eu ido ao JVIinisterio da Agri-
cultura, em fins do anno .passaJdo, para pedir ao meru eminente amigo Dr. 
Migue1 Calmon q·ue attendesse aos -desejos da Cam&a Munic'pal de •São 
João d'•El-!Rei, abrindo um armazem de eme,·gencia alli, ~~fim .de soccorrer as 
·classes neces-sitadas, ·lá encontrei um meu collega de Camara, Presidente de 
um dos municipios m aiores e n1ais prosperas de Minas, solicitando um for-
necimento de .feijão e de a~·roz para a gente de sua terra, onde o alqueire 
tem 80 e não 40 litros e onde antes aquelles generos eram vendidos por preços 
re duzidissimos . 

Era o Presidente de um munki.pio tão far.to em generos alimenticios, que, 
multas vezes, pela enorme distancia dos mercados de •consumo, os agTicul-
to.-es se viam obrigados alli a -deitar fóra, nos rios vizinhos, excesso de sua 
:1!·oducção. 

Nos tempos coloniaes, em nosso paiz, durante o Governo Arth•ur de Sá 
e :M~enezes, .que assumiu a jurisdicç:ão da Repartição do Sul em 1-697 e nella 
;,e conservou até 1.702 , impulsionando não s6 o devassa1nento •como tan1bem 
o povoamento do nosso "·hinted•and" au•rüfero, pelos intrepid.os bandeira.ntés, 

paulistas, essa gente, avi-da de -ouro, encontrando o !fulvo metal tanto no leito 
dos r ios quanto nos .veio das montanhas, deixou de plantar generos pCJ,ra a 
sua alimentação, o que veio a produzi'r, em 1701, no interior de !Minas, a 
.primeira crise de fome, conhecida em nossa historia. Esta ciclade do Rio 
de .Janeiro tamb,,nl passou poo:- tr-emendas crises de carestia nos tempos co-
loniaes, adquirindo-se !farinha na -Bahia, afim de não morret·em de inanição, 
aqui, ãs classes necessitadas. 

Ora, não sei si a intensidade do }Jlantio do café em São Pruulo, si o 
augmento da agric-ultura -dessa r -ubiacea em Minas, ou si .causas cosmicas, 
concorreo:·am para a ultima carestia que exigio do Governo prom!'>tas e salu-
tares vrovidencias. 

Seja como d'ôr, é precizo que o 'Poder ·Executivo esteja armado de uma 
garantia ·constitucional, de um preceito constante da lei das leis, para na 
h y.pothese ·de outras ·crises, como esta, já felizmente j•u.gulada, ou por meio 
da Superint.endencia do Abastecimento ou por out ros ap.parelhos, de accôrclo 
com os termos clarissünos da emenda 1·6, "podendo auto·rizar as lilnitações 
exigidas •pelo bem ))'Ublico '', estabelecer e fazer ·cumprir 1nedtdas que evite1n, 
minorem ou extingan1 os graves males que costu.n1am acarretar semelhantes 
calamidades lYUblicas. 

Assim, .Sr. Pres'dente, declaro com immenso 1prazer que, ten-do com-
batido a fórma e o :fundo de mui-tas das }Y:oposições qu e -constituem o pro-
jecto da reforma, darei, em sã cons-ciencia, o n1eu voto á emenda que tem o 
numero 16, ora sujeita ã -decisão da Camara. (MnUo be·Jn; ·muito bem . ) 
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O Sr. Colha·es Mo.-eira (para encaminha?· a. votação) diz .precizar faze;: 
uma rectificação ao .discm·so .proferido na sessão de 24, o qual não reviu. 

Natura;ln1ente, em -consequeneia dos numerosos apades que se cruzar.am 
na occasião, apparece nesse discurso -um equivoco, no ponto em que se lê: 
"Quando no ,principio do Governo do Marechal Herm-es tive de tomar pro-
videncias, de accôrdo com o Governo de Goyaz, em uma celebre revol-ução 
do Coronel Perna, as forças foram pelo Maranhão, afim de dahi seg-uirem 
para as eoma·rcas do norte :do Estado de Goyaz." 

Como ahi está, pareceria que o orador, na qualidade de Governado'!' do 
M;uanhão, tivera intervençã.o nos 1'a.ctos occor<:idos em G.oyaz, para com -
bater o 1novimento. ,A ver.chtde, en"bretanto, é que -exerceu o Governo daquelle 
J.:;stado em 1908 e 1909, ao passo que os acontecimentos em questão se des-
cnrolararn em 1893, época em que o Coronel Perna p.-oclamou, em S. João 
da Boa Vista, a -republica daqu eJ!.e n ome. 

I\.a realidade, a torça enviada .para debellar os sediciosos passou pelo 
i\•faranhiio, m a s isso 15 annos antes de ser o orador Gove-rnador do Estndo, 
n0.o r-odendo ass im, ter tido inter.ferencia algmna em semelJhantes fa>ctos. 

Da da essa explicação, passa a tratar da emenda 16, ,que considera a:O.;olu-
t.a mentc nec:essaria, pois vem esc.Jarecer um ,ponto da Constituição quü :em 
dado Iogrur a diversas interpretações e a;té a .qv_estões j·udiciarias . A pro-
pc.sit<.l recorda as rec.~an1aç;ões ·suscitadas por par·te do co1nrrleJ:c.:io daqui ·3 dos 
IDstados, por occasião da grande guerra, quando o lBrasil, a exemplo do que 
pra.Ucaram Vait'ios outros paizes, precisou tomar ·certas medidas de salvação 
publica. 

Não co•mprehende que fique o Governo inhibido de regular o comm-ercio 
interno e externo, qi.l::mdo se trata;· ele calamidade publiea. iEJ' bem ele ver 
que em um periodo noo:-mal não irá o Governo limitar o ·commercio e:léterior 
ou interior, medida só applicavel a ,casos extraordinarios. (Mtdto bem.) 

O Sr. Nlicanm· NascimeB,to (''') (pa1·a enca1ninha-r a ·votação): - i::lr. 
Preside nte, nesta adn1iravel 'ru na l itteraria, em ~que nos a e:lnLn1.0s, agora , de-
vido a termos verifica-elo o •Cneontro da brava phalange japoneza dos oppo-
sicioni.sta~ .com a ,frouxa organização ·CJhineza da ínaioria... (Risos)) 

O ·Sn . ALBEmco DEl I\ltorui.B:3 : - 'Repr.esen tante de maioria, V. -Ex. não de-
veria dizer que ella é á'rouxa ... 

0 'Sn. NICANOH NASCIMENTO: - •Eu não sou, venho todo s os dias, de 
modo que tenho o direito de me manifestar a~sim ; p ot·que, dac1a a >frouxidão 
da maioo:-ia chi:1e:ca, estou m:vquelle grupo dos que têm •constitu ido a resisten-
cia indeclinavel diante elo aü~que da minoria. 

O En .• ".,MERico :Pmxo'l'o: - 1Dos que .cumprem seu dever, aliás. 
O ISR. ALBERrCo mJ MoRAES: - :Sfto pontos -de vista. 

(*) Não foi revisto pelo .orador. 
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0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - No emtanto, O que observamos é O 
·grande mal característico de :um orgão que se atrophia, como se vão atro-
·phiando os Pa·rlamentos do mundo, .pois que um dos symptomas graves da 
.-democracia agonisante, é _p·recisamente este: que a:s maiorias parlamentares 
vão perdendo gradativamente a sua efficiencia, empallidecem diante dos Go-
-vernos, dos quaes se transformam em .uma verdadeira .projecção e deixam 
-de representar a energia das opiniões, como a,qui se verifica. 

O SR. LEOPOLDINO DE iÜLIVEJIRA: - 1Muito :bem, V. Ex. tem ;razão. 
0 ·SR. NICANOR DO NASCIMENTO: - E Sitamos aqui em um debate que deve 

interessar profundamente á Nação. 'O embate •entre o espírito conservador e 
reaccionario e o espírito exaggeradamente liberal de umõ~ parte da Nação 
trava-se exactamente na <eforma da Constituição. 

·E -qual é o espectaculo que vemos? De um lado, <ha uma minoria parla-
mentar que discute tudo, menos a reforma. (Não apoi ados da minoria.) ... 

O Sn . LEoPoLmNo DE OLIVEIRA: - V. Ex. ·parec-e que não tem acompa-
n hado os trabalhos da Camara. 

O •SR. NrcANOR NASCilYIEN~'o: - ... e, do outro·, ·ha mna maioria que 
se encontra !lessa situação de que é exemplo a ac·cual hora litteraria, em 
que a mesma maioria, que deveria dominar pelo numero, está obrigada a fa-
·zer o jogo ·obstruecionista da mino~ria .. 

O rSR. TAVAREJS CAVALCANTI: - Quanto a mim, devo dizer q•ue tenho dis-
cutido a reforma, sem me afastar da mate~'ia das emendas . 

0 'SR. NICANOR NASCIMFJNTO: - V. !Ex. é •habillissimo; mas V. Ex. mesmo 
estii. ·certo de que, si não fosse essa contingencia, nào teria vindo trazer á 
luz do debate seus formosos e substanciaes esclarecimentos. 

0 SR. TA V AREiS iC'AVAI,CM>1TI: - Muito obrigado pela bondade de V . . Ex. 
O SR. NICA;NOR NASCIMENTO: - O symptoma pathognornonico ,porém, de 

que a democracia realmente agonisa na sua expressão libercal ainda está per-
feitamente caracterizada na emenda. 

E' dogma do liberalismo romantico que se deve manter a absoluta li-
berdade de -commercio e a garantia mais accentuada da propriedade indi-
vidual. 

A nós, áquelles que a daptamos a doutrina scientifica de que a Histo~:ia 

obedece a um determinismo, ao que se chama o materialismo inevitavel da 
I-listaria, niio •surprehende, entretanto, este ]}henomeno; os proprios conser-
vadores, os maiores reaccionarios são ·p>r.ecisamente aquelles que, obedecendo 
ao materialismo da Historia, vêm realizar os ·principi-os socialistas e até com-
munistas de Karl Marx. 

O .SR. ARTHUR CoLLAREs MoREIRA: - Quasi seria o caso -de dar parabens, 
ao obstrucdonismo, que nos offerece ensejo de ouvir a palaVTa de V . Ex. 

· (Apoiaclos.) 
O SR. N!CANOR N:ASCIMEN'ro: - Que estamos hoje verificando? 



-32.3 

O.s constituintes de ·91 fizeram uma Constituição que na !hora actual ~ 
reconhecidamente romantica, e neste momento procuramos corrigir o roman-
tismo dos Constituintes :com as disposições ·concentradoras da amtoridade, que 
vêm trazer maiores energias ao poder no domínio da sociedade. Mas, que é 
isto senão a. prati·ca do programma communista, do programma publicado em 
1-870, por Marx e ·Engels? 

Disse j ustamente isso: que o desenvolvimento do materialismo da His-
toria, a -concentração ·dos ·Capitaes, indisciplina social, h aviam de determinar 
dous movimentofol; a concentração commercial e de .capitaes pelos grandes 
"trusts", pelos grandes "·corners" allemães, e, debaixo do ponto de vista po-
lítico, -haviam de ·effectuar a concentraçã o estatal, para ,que ao mesmo tempo 
que os "trusts " politicos entregassem ás m ãos do Estado a governação 
completa dos movimentos sociaes e politicos, a concentração commercial tam-
bem pelos "trusts" fizesse a cer\tralização de todo o ;poder economico da 
terr a , ·e, .que, posteriormente, se maveria de dar a fusão dos dous poderes 
que se expressalt'iam pela organ:izaç;ão bancaria e S'2ientif ica do Estado, não 
s6 na regularizaçã o da produ cção, como na regularização da distribuição da 
m ateria produzida. 

Que :faz essa emenda que autoriza o Estado a ,corrigir os "ti~-usts~' corn.:. 
me,·eiaes, não s6 internos ·Como mund'aes, senão entregar ao :Estado precisa-
mente o "·controle" que lhe determinava o .pensador naquel1e t empo e que o 
materialismo da rHistoria tem obr igado a todas as organizações políticas do 
-universo? 

0 ISR. TAVARES CACALVANTI: - V. Ex . está fazendo uma brilhante dis-
QU'l'SO, sem se affastar da ma teria da emenda, e, portanto, sem obstru.ir. 

0 :SR . NWANOR NASCIMElNTO : - Quando V. Ex., ·Sr. Presidente, passar OS 
olhos pelo momento actual do nrundo, que verá? A democracia liberal agoniza 
na Ita.lia, com a r evolução vermelha dos socialistas que üCCuparam ·as il'a-
bricas, e, logo depois, sob o guante de ferro de :J\o]jussolini, que organizava a 
concent<eação política nas m ãos do Estado, para realizar as formulas socia-
listas do "·controle" sobre. a .producção e a distribuiçã o das rtquezas. 

Que faz, neste instante, o Ministerio !Radical ·Socialista em l<'rança senão 
a conducção ·para esses nresmos propositos por diversos e variados canric 
nhos'r 

Qual é a situação do ·Ministro Baldwin que, nesta hora, conduzido pelo 
materialismo da Historia, pelo encontro das competições da. p roducc,;ão, de-
termina a divisão desta em tres ;partes: uma, que tem de pertencer a os pro-
prietarios da terrra, outra, que tem de pertencer aos emprezarios das minas e 
dutr a, cr·ue tem de pertencer ao salario dos uperarios? Que faz o dinheiro do 
e~;ario p·ublico, para · regularizar, contolar, tornar possível a existencia da p:ro-
ducção e a clistr·ibuição de riquezas na Ingla terra? 

Qual o conflicto que wctualmente abala o mundo e de que dã.o · no.t icia to-
das as revistas inglezas e americanas que recebo? E' precisamente a questão 
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do · carvão; em que se ve~·~Nca que, P.ela concurrencia mundial, a Inglaterra. 
Iião póde •continuar a produzir ·carvão, desde ·que tenha de pagar aos· .proprie-
ta.rios ela s minas, .aos empreiteiros e a0s salariados. 

O Sn. An~t'HUR GoLLAREJS LM:ouEm.A: -- Foi obo-ig-ada ag·ora a gastar quasi 300 
miLhões de libras . 

O tSR. N rc_;:NoR NASCIJVUJNTO: -- Para .que'! Pat·a tornar possível a explo-
ração na Ingla terra. Aihi está: o materia]ísmo ·da Historia leva a stbuação in-
gleza a este ponto; o carvão, na competição mundial, não dá o bastante ;para 
paga~· ao proprietario da mina. -E' •que existe a ·competencia allemii, a conl-
petencia americana , a ·comp etencia da Hussia, que está hoje abastecendo a 
Italia, a competencia de outros linhitos, o ex;ito do oleo combustivel, que di-
minuem o c011sumo elo ·carvão ing lez, porque ha succedaneos e substitutivos 
que estão lilnitando essa .distrihuição, essa p~t'ocura. 

O Sn . ALEERJCO DB M oRAES: - ,Desejaria ouvü· V. Ex. dizm· alguma cousa 
sobre a resistenc;a das c•ri ses economicas á intervenção do Estado. E' o caso 
da emenda. 

0 .SR . N IGANOR NASCIMENTO: - V erifica-se, Sr. 'Pl·esiclente, que a J ngbt-
terra in dividu a.lista ten1 el e fazer o 1Cfl.1e? 'Intervir no eo1nm-ercio, na industria 
britannica, para reali?.cLr o pro.t,rraiJ.nlna socialista, ,~sto é. entrar com o ele-
mento esü ut a l, Rfim de t on1ar possível a incJ.ustria 1'un él"tmental el a Ingla-
terra. 

E nós aqui. em uma refonna constit'ilcional, na qual declaram os· que 
queremos fazer a reacção conservadora para 1:alvar· a morai da Re)'u bli.ca e a 
sua organização, estamos justamente realizando os ]Jrincipios socialis üls, de 
<mtregar ao pod er estatal o "controle" e o governo .é[o cmnmercio , j á não s ó· 
internacio.na1 ex t e rno, como tarn.bem do cmnmercio interno. 

O SR. WEJNC'BSLA'o EscoRAR: - Sem estudar a situação do pa iz, muito dH-
ferente do da Inglatena. 

O Sr:. Ar,Bmnco DF. MonAEJs: -- E descon hecendo a exiskncia das leis eco-
nnnücas 

O 1SR. NIC~<NoR NASCIIviF.N~'o: - A opinião do illustre e veneámdo cal-
lega do Rio Grande do Sul, que sustenta naturalmen:te as idéas de seu tempo, . 
aquellas que se estractificara:m em s eu cerebro, .f icaram ahi definitivamente 
estabelecidas. S. Ex. evidentemente deve defendei-a, como eu, que estou na 
primavera da velhice (risos) . .. 

o SR. FRANCISCO PEIXO'I'O: V . Ex . aindéL está muito moço. 
0 ISR. NICANOR NASCB,ENTO: . . . tenho de defender as idéas de m e u 

tempo, aquellas que estão dominando, neste momento, o Inundo. 
Admira é que meu eminente collega pelo Districto Federal, tão avantaja. 

do no combate liberal .contl'a a Constituição, seja ,quem venha defender as . 
iô.éas archaicas e batidas em todo o orbe terrestre ... 

iÜ SR. AL!3!ilRICo DE MoRAES : - Aiu,da sou da doutr ina do laisser faiTe, lMs- · 
ee-r a.llet·. 
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O SR. NICA.NoR NASCIMENTO: - ... quem venha sustent(!Jr, nesta hora, 
:as doutrinas de Manchester, quando a propria -cidade de Man:chester está 
·hOJe representada no Parlamento britanni;!o por uma ~ommissão trabalhista. 
g',_ realmente, retrogl'adar demais. 

Mianchester é hoje o tumulo de suas lli'O•prias ·doutrinas. Toda a repre-
SU1baçfw da cidade de Manchester hoje é trabalhista, pertence ao "Labour 
varty", e devo de c! arar que uma grande parte de lia, talvez mesm.o a maioria, 
11ão é só traba.!.hista., é communista. 

:0 SR. ALBERICO DE MoRAES: - V. Ex. está fóra d:a ma.teria da emenda. 
0 SR. NICA.NOR NASCIMENTO: Estou ·precisamente mostrando· que a 

emenda, aceita p ela unianimidade dos conservadores, traçad, por eSl}iritos re· 
aoc.ional'ios, é a mais revolucionaria ele todas as emendas que tê·rn sido of .. 
ferc:cidas á Constituição . 

S r . Presidente, n espirito que pretendia presidir á reforma constitucional 
e nella influir é dp tal ordem que, quando todas as Constituições do mundo, 
até a do .Chile que era uma Constituição cmo traços theocraticos, ex'Cluiram de· 
seus dispositivos a religião do Estado; para instaurar a absoluta liberdade de· 
f)e!lsamento e de cons~iencia, o espirito que dominava certos grupos na refor-
ma constitucional aqui er'El. tal que troux2 r;ara a Camara a questão re-
JjgioSa, .lntro-duzindo e1nenda favoravel á uma religião na Constituição. 

No emte.nto, o materialismo e-conomico domina por -fôrma tal a vontade 
e ::: .. evolução quaesquer que sejam as doutrinas e as litteratm;as, que nessa 
Ct.nstituiçi'io reaccionaria temos de combater o in.dividualismo, para documen-
tar o que'? Ptecisamente a evolução sociauista. 

UM SR. DEPUTADo:- Já Leão XIII prégava o sociallEmc, 
O BR. NICANOa NA.SCIMEN'l'O: - V. Ex. se ref-e re naturalmente á en-

~y<:Lca. "De rerum novarum" ... V. Ex. sabe que é méra sophisticaria. 
O SR. CARVALHo NETo: - Não apoiado, condensa todas as idéas liberaes. 
0 ISR. NICANOR NASCIMEN~O: - 0 que fundamenta O socialismo é o des-

envolvimento scientifico ,da especie, é o materia:ismo da Histeria. Basilarmen--
tc, o que nos documenta é a theoria da evolução, é o determinismo, doutrina 
contratia áquella outra sentimental e theocratica sustentada pela bondade, pela 
meiguice ela encyclica "De rerum novarum ... ". Mas não tem essa encyclica ab-
sclutan;.en te ;1ana co1n a evoluçã o scienti'fica do P·laneta. E' a evo lução do senti-
lnento religioso, que se vai adaptando, em todas as épocas, em todos os tempos 
ás formulas politicas que lhe permiUem existencia. 

A evoluçã o religiosa é, ninguem o ignora, un1a especie de mirnetisrno, que 
l''c.aliza o espirito rel igioso, para poder viver dentro ele uma sociedade nova. 

O SR. CARvALHo NETo: - To{los os actos humanos têm origem no mime-
tismo. 

O Sr{. NICANOR Do NASCIMENTo: - E até os actos deshumanos, creia Vossa 
Excellencia .. , (Riso). 

O SR. CARVALHo NETO: - Por conseguinte, não é sim•plesmente peculiar á;. 
nüig.ião. 
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O St:. XlC,\~I ot; XASCIME:--~To: - 81·. P1·esídente, venho declarar a V. Ex. 
·t11ie voto a favoi· da emencia, de accôrdo com todós os pensadores que entedem 
:qtie a e~q,:oração do Plal'leta nãd deve ser empil'ka, como a tem feito a burgue-
zia, a ignorancia política . A explo'i-a.ção do Planeta dev0 ser organizs.da po.c· 
·:1lêthodós scientiücos, e o Estado deve ser ot'ganizado dentro desses princípios 
de sciencia; a producção e a distr.ibuição das riquezas· não devem ser deixadas 
ao empirismo, como a sua circulação não deve ser deixada ao acaso. Cumpre 
0stabelecer um plano par:1. a producção com a escolha das zonas com a prepara-
ç;'iio scientiHca. das !O·calidades; fazer o estudo da cil,culaçã.o dessas riquezas, para 
iiL'e ellas não circulem ao acaso, desperdiçando-se nas estaç;ões, mas realizem 

-o aproveitamento sem despe·rd1cios, que é a formula da sciencia. E essa dis-
·t.ri•buição definit1va deve ser feita como quer a emenda, para. que a producção 
chegue a todos os consumidores e não seja presa dos monopolistas e dos ex-
}Jlorad'Orcs . (MUJito be-m.; 7nuito bem. O orador é cnmpt·i.nwntado). 

O Sr. Ta vare~ Cavalcanti (para encarJLinhar a vo'tação): - Sr. Presi-
-dente, ao -C-ontrario do nobre cÜllega, _a· cujo talento voto profunda ad...TTI.iração, 
e q·ue acaba de enca.nta:c· á Camara, com a sua palav1·a briL.'lante (apoiadOs) ... 

:0 SR. NICANOR NASCIMENTO: -E' bondade de V. Ex. 
O SR. TAVARES C.<VALCANTI: - . . . começarei fazendo a m.:n.ha profissão d0 fé, 

üo sentido de ser um esl}irito conservador , amigo da O·I'den> e respeitador do 
I . .rlnci!) io da autoridade. 

O SR. NicA::-~orr NASCI<.1EN'l'o: -E' o que tambem sou . 
.O .SR. '.rAvAP.ES CAVALCANTI : - .Sem embar•go disso, voto a favor da emenda, 

o voto p.orque nã.o lhe attribuo esses intuitos innovadores, revolucionarias que a 
:eJoc!uencia do nobre De]:mtado lhe pretendeu emprestar. 

O SR. 1-IENRIQUE DonswoRTH: -O orador que precedeu V. Ex. tambem de-
clarou que, 'rnalgr.é to,ut"_, votava a favor . 

. () .Srr. TAVA.RES .C.W,(LCANTI: - i\1as. S. Ex . . a encarou s.ob o aspecto so.cialis-
ta ou. conUTLUnista exaggerado, e eu voto a favor~ con~:derando-a no meu ponto 
de vista ccnservac1or B de '1Jarti.da11~0 dos principies classicos da econornia poli·· 
tic::t. 

O .SR. 1:-l.ENFUQUE Doosw-oRTll: - Quez dizer, a obstrUccçã.o .de V. Ex. co lEma 
C· n1·esn1o objectivo: vóta:r a favor da emenda. " 

O .SR. TAVAl'illS CAVALCANTI: - Antes de tudo, devo declarar ao digno col-
kga, Sr. Henrique Doàswortl1., cujo nome declino com a devida venia e com 
a maior sym:pathia ... 

ü S:c. HENRIQUE Donswo!lTH: Ob"!gado a V. Ex. 
O SR. TAVARES CAV,I.LCANTI: - que nós, da maioria, quando muitG, esta-

remos fa ><endo a contra-obstl,ucção (t·isos), quer dizer, estamos neutralizando 
os d'feitos da ·obstrucção da nobilíssima ·'esquec·da", parlamen,tar. 

O .SR. I-IENFUQUE DoDSWoRTII: - V. Ex. permitta uma explicação do meu 
a:pa1·te, que nunca daria c.om intuito pejora~ivc á .pessoa de V. Ex .. á qua.l 

. tanto P.l'CZO e admiro; a penas estou consignando o facto é a l)ropria 
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~\!'nRioria que faz a obstrucção para . obter nun1.ero; n;as essa ausencb, de nu-
:: :mero deve ser a.ssignalada, [JOl'CfUe é symptomatica da sinceridade dos de-

st·:~os revisicn1stas da 111.aio1·ia. 
O· SR.· TAVAREs C:WAACA..c"\f'ri: - :Cevo .tambem declarar que só .posso aceitar 

o aparte, con1o wtudo q.uc -parte da sua intelligencia b:·"ilh.ante e do seu cora-
ç;l.o, em que folgo de reconhecer· todas as facetas de um set· muito bem. fot·-
l'l1D.(io, e1n 'liln sentido nobre e e:evado . 

. o .Sr-!. l--IENlUQUE DODS\ VOR'l'H : - Extre1nrunentc _ ag:tadecic1o a \ T. Ex . 
o· .S!~. A.LBERIC-o DE :\1oRAEs: - Bstou em ponto de vista clian1e"tTaln1ente 

opposto a esse: pela fonna por que se rnan ifestou o illustre collega, Sr. N:-
canor Naseim.ento, parece que a emenda tem duplo sentido. 

O SR. 'l'AVAr-..Es CAVALCA~TI: - Vejamos o que se achá consis·nado na 
·e!J;ond8..: '"Legis~a1· sohre o conunereio exterio.r· e interior, podendb autorisar 
~ limitações exigidas p-elo beril publico e sobre ó t1.!1"fnndegftn1ento· c10 portos 
e a creação ou suppressão de entrepostos". 

rE~1n .g.eral, ·ten1os aqui n1odi:ficaçõe s na l!"edacç:ão JH'Ü11it iva do t extO con-
. stitucional, que re;-ja: ''l~eguloar o con1rnercio internacional, b.e1n co1no o dos 
:Estac~os entre sl, e cc1n o D i.stricto Ii,ccle.ral, alfanc1eg :..u· poet'os, crear ou 
supp.:.~in1ir entl.'cp.ostos" . 

Portanto, a innovaçüo do.. en1e nàa consiste apenas ni~to: "'podenclo au-
t.~ri.zür as ~ilr..it~cões exígido.s ;pelo tcra publico". 

l 1'oi s ob:::c este vonto que v ersou o di!;:;C.:urso do nobre De p.!ltado pe1o Di::.; -
- t ri·eto c é .sobre isto que vou cxpender alg-un1.as considerações. 

Não vej.o na emend:::. n:::.da que contr'a~:ie os ·principh.Js classicos· da eco -
llutl'...i.a politic.a, referentes á Ii'!>erdade do commer·cio. 

O SR. REco BARROS: - Isso ha; é a rnais perigosa de todas; por iSSo, vo t u 
c..;ntra a en1cncla . 

. 0 SR. 'l.,A 'lA.Rl!.~ CAVALCAN'l'I: - V. Ex. vai ver que n~io ha, pQl' Uffi 1110-

tb./o; porque o que está na emendo. é apenas a antithese, e, muitas vezes, ::1 

· tht:~sc se demonstra po~ ar:.tithese. E' un1 prin'Cipio genuíno e verdadeiro da. 
lo;;-ic::t. 

A antit,hose está cl:::.ra . A these é ~ubrnettkla. 

Qual a a.ntithese? "\Poder autol'izar as lin1.it::u;:ões exigidas l)!elo bcn1 

Quul é a these '! E' justamente o contrario disso: "não s e póde fazer a 
ll ! ~'hitação en1 situação nor1nal". 

Quer isto dize!' a contra .. rio sensu que, o ben1 publico não o exigindo o 
p c·de ::: publioo nCLo l)oder h fazel-a. 

O .SR ALBSRICo DE MoRAES: - Nesse juizo elo bem publtco é que não esti 
a lin1itação. Segundo ~ inte·!"lJl'<?-.tação de \ T. Ex. e-u aceitaria. a em·enda. 

O Sll. Rmo BAREtos: - Qua.J :::. norma estabelecida para se aquilatar dessa 
n.l'>GeSSic1<tde ou .desnecessida.de do bem publico? E' o arbitrio do poder publicü. 

O SR. TAVARlilS CAVALCA~Tr: - Pela emenda persiste o principio geral da 
liberdade de commercio. O poder· publico, em regra, nilo p6de autorizar Jimi-
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tc:ções . Agora, temos a excepção, temos a antithese: "sa;lvo quando " bem·, 
vublico o exigir" . 

Mas, Sr. Presidente, esta limitação, esta excevção esta antithese, será 
uma innovação libertaria, rea:ccionaria, socaiUsta ou communista? Não, o . 
que aqui está é o que vem ·Consagrado em um IJreceito tão velho como a · 
!c;. das doze taboas, em um preceito aureo como tudo o que a antigui-dade .. 
rc·mana nos legou - "Sal us populi suprema !ex est" . 

.Os ·constituintes de 1925, se servem da opportunidade para attcnder á 
cxigencia suprema do bem publico, para autorizar as ·:imitações que as cir-
r- ~lnlntancias c1eterminareln. 

Mas, Sr. Presidente, si eu não tivesse razões de ordem theorica parD. 
yotm· a fa'l'or da emenda, teria as ·de ordem pratica. 

•Não podemos · esquecer que em dous dos quatriennios passados, quando o 
>Gcverno era dirigido por· homens cujo patriotismo, cujo talento e cujo saber·· 
não podemos pôr em duvida, houve necessidad·e de seren~ tomadas essa'!· 
l~rovidencias que todos os altos poderes da Republica sancionaram. 

O SR. REGo BARROS : - Aliás, foi um grande erro administrativo. 
O SR. T AVARES CAVALCANTI: - V. Ex. assim o considera, mas o que é 

certo é que todos os poderes ela Nação ... 
O .Sn, REGO BARROS: - Cons1c1'er.o, porque o Estaodo que represento foi di-

rectamente prejudicado com o reflexo de todas essas medidas. 
O SR. TAVARES C:A.VALCANTI: - ... as aceitaram pela suprema necessrclade 

do momento historico. 
O SR . ARMANDo BURLAMAQUI: - São os eternos conflictos entre o dil·eito, 

a justiça, creação nossa, e as lei.s naturaes. 
O SR. TAVAtms CAVALCANTI: - São drcumstancia;s extremas, que nem 

sempre podemos prever· e evitar, as que impõem deliberações desta orc1crn •. 
O SR. PEJssôA DEJ QuEIRoz: - Está-me parecendo com o caso da "Revista . 

. _:o Supremo 'J'ribunal Federal"; ninguem podia prever até que ponto chega-
' ~.a a banda lheira. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Não posso trazer para o debate um facto 
extranho á materia da emenda. 

O .SR. PESSÔA DEl QuEIRoz.: - Estou me referin'do á im,previdencia. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Circumstancias historica.s já determinaram 

estas medi·das. Elias foram tomadas pelo poder publico, em momento de 
c-t cepcional gravi{lade. 

Nestas condições, não deve ficar ::to arbítrio do poder toma•o-as ou .deixar 
de tomal-as, quando o bem publico exigir. 

Que temos aqui? Uma autorização expressa para que o .Congresso . su-
premo orgão .da vontade da Nação, por isso que é electivo, e vem sempre 
Freencher um programma ele aspirações, possa, em determina<1o mom,ento, es- . 
tabelecer essas limitações, não por arbítrio ou capri·cho do iw~tante, mas em 
atLençào as exigencias do bem publico, que devem s-er provadas, e claramen- ·-
tc, definidas. 
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O SR. ANNIBAL DE ToLEDO: - Esse é o ponto J:l1o<'lis interessante: o Con-
·gresso fica com a comrpeten:cia para, em determinado tnomento, legislar, res-
·t ringindo a liberdade ele commercio. Não se dá essa faculdade ao Pode•· 
Exccutiv·o, ·corno se está dizendo . 

0 <SH. TAVARES CAVALCANTI: - V ; Ex. diz muito bem . 
O SH. ANNIBAL DE ToLEIDo: - Ha .inconveniencia aos interesses do paiz, 

·em ficat· o Co·ngresso eom essa attribuiç;ão? Não acredito que haj a duas ca-
bc·.ç:.as que pensen1 assin1. 

10 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Este caso das limitações á Eberdad·e dt) 
commercio está na mesma situação das s uspensões de garantias constitucio-
naes e em outros .casos, que só excepcionallnente se justificam, c que depen-
.::l c·m do voto dos representantes da Nação. 

,sr. Presidente, com. toda a sincerid ade, do u o m eu voto a favor da 
·en1.enda ... 

0 .SH. CoSTA RIBEIRO: - l~az muito mal. 
O SR. '.r A VARES CAVALCANTI : - ... porque r-ealmente reconheço que é uma 

üxc;epção ao principio da liberdac1e c1e commercio, mas lem'bt·o de accõrdo 
com o velho principio, que "ex,cepto, ·casibus non exceptis -confirmat regulam 
.a excepção é ·uma confirmação da regra . E mesmo não teria r azão de ser 
esse dispositivo, si não viesse firmar o principio da liberdade de commercio. 

O SR. CoSTA RIBEIR.o: - Não precisava a emenda; bastava o poder de 
.polida, aqui tão lembrado, ]>ar a justificar essa mec1ida . 

O SR. TAVARillS CAVALCANTI: - V. Ex. acabou de ouvir o aparte do meu 
nobre ·collega por Matto Grosso, que antecipou as considerações que eu ia 
fazer , pelo qual ficou bem claro que é da maior conveniencia para a Nação, 
·{jliE: esses poderes não fiquem ao ar'bitrio do Governo, mas sJm, sejam attri-
buidos ao Poder Legislativo. Não é outro, o sentido do dispositivo contido 
1m. proposta. 

Eram essas, Sr. Pres i-den te, as considerações que tinha de fazer, jus-
tificando o meu voto em favor ela emenda . (M1tit o be·rn; 11nâto bem). 

O Sr. Alberico de l\'ioraes (pant encam·inhar a votação) faz considerações 
em torno da emenda e tel'llli.Ína dizendo que, por ser contrario a ella, o, 

·mais, por estar ú paiz em plena vigencia do estado de sitio, vota contra. 

O Sr. Presidente: De accõrdo com o projecto de resolução n . 1 B , 
-de 1924, vou submetter a votos, .pelo processo nominal, a seguinte emenda 
_nume·ro 10, da proposta: 

.Substitua-se o n. 5 c1o art. 34 da Constituição pelo seguinte: 
"5" - Legislar sobre o comm·ercio exter.ior e interior, podendo 

a u torizar as limitações exigidas pelo bem publico, e sobre o a.lfande-· 
gamento de portos e a, creação ou suppressão de entrepostos. " 
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O ·Sr. Presidente : - Os senhores que ::tpprov:ü:em à emend::i. n. 16 da·,·· 
p:·oposta responrlerã.o - shn e os c[U.e -r'ejeitar.em, responderão - nãu. 

Vai se proceder f1 c11amac1a .. 

O Sr. Domingos Barbosa (3" S.ecTctar·i.o. scn!i.nclo ele 1 ") procede á cha- · 
i"i' L ~! d~1. dos Sr~. Depuktdos, .para a, votaçfto nom·ina1 . 

O Sr. Pt·esidente: - Respom1erm11 fL chamada 132 Srs. Deputados. 
O St· . 1o .Sec.ret3Tio vai proce der [t. leitura elos no111 es dos Srs. Depu- · 

tados que r esponcleram - sim. 

O Sr. Domingos Barbosa (3° Scc1·eta1··io . sen;inclo de 1") procede á 1-e\-
tur-:::. elos nom-es elos seguintes .Srs . De})Uta dos que res.ponc1eram - s-!?'11 .. 

·Dorval Porto, E ·phigenio ele Salles, Monteiro de Souza, -Paulo Maranhão · 
J<J;uko Vane, Prado Lopes, J_,yra Castro, Arthur Lemos, Domingos Bar·bos:... 
A rt>h>ur Collares Moreü·a, RodrigUI)S Maé:haõo, Armandv But·Jamat[cli, :Ribeiro 
Gonçalves, Nelson Catund'.l., Moreira da Rocha, José Lino, José A ccioly, Her-
~ueaJlegildo Firmeza, Thomaz AJccioi\l'-, .Juvenal Lamm~tine, GÜo11gino Ave-
1ino, AJberto :l\.1aranhG.o, . 'l'avares Cavalca nti, Oscar Soares, Wa:lfredo Leal, 
l:;ianot· ele J'vieuekos, Gon çalves Ferreira, A·gamc11non ·de :i\iaga1l1ães, Daniel 
ele :àfeltlo, ·SoUclonio J..~e5tc, Freitas Me'lro , 11Ócha Cavalcanti , Lu:.z .S"ilvcira, 
:Suclicles MaHa, N<üalicio Camboim , Gentil 'l'ava rl'!s, Gilberto Amado, Car-
' ;a:ho Neto, Baptista Bittencourt, Joi;io SOtntos, Oeta,vio l\'Iangabelra, Alf~:edo • 

1~n y, vVanderley .ele Pinho, A'f.rani o Peixoto, Berbert -de ,castro, Ubaldino ·de 
~'\ssis, Pacheco l\1end·es. Fiel Fontes, Braz -do Amaral, Virgi:lio de Lemos, . 
Ptu·e.ira Moac)~r , .St"L l i'Hho, I-:lon1·ero Pires, P,~_nhe::ro J.uniqr, ;G;ei"?-l.do lli.?.nnp_, , 
l;fe!to:· de Souza, Bernarcles Sobrinho, Bethe.ncourt ela Silva Fi;lho, Nic;anot" 
í'.Jnscimen to, Cesa.rio de Mello, Horacio l\IagaJ!hães, Galdino Filho, l<'onsl3ca 
l'Iermes, Cesar Magalhães, Americo Peixoto, Joaquin, de Mello, Bocayuva 
Cunha, Alvaro Rocha , Paulino de Souza, Oliveira Hotelho, Gudes teu Pires . 
• Tosé Gonçalves, .Joaquim de Salles, José Alves, Vianna do Castello, ,José · 
.Eoni.fuclo~ JTrancisco v·o..J]a-dares, Bias Fortes, Francisco Peixoto, Vaz de 
Mello, Eugenio de Mello, E .m]io Jardim, Basilio Magalhães, J'ofw Lisboa, 
.-\..a.gusto de Lhua , Zoroastro A.lvarenga, Bueno Bra.n dão li,ilho, "\Vald'o1nir-o 
1vlaga:l.h ã es, G::u·-i:balcli de Mello , Fran'Cisco Camp-os, Fidelis R eis , Nelso.n . 
de Senna, Ca;m.illo P.1-ates, Honorato Alves, CJ.rdoso .Ue Almeida, Pires do Rio, 
.Eioy Chaves, H eito1· Penteado, H ercula no de Freit.o'l.s, Ji'abio Barreto, l\1eira 
J'mJior, :i\f anoei Villaboim, A!lves ele Castro, Olegarlo Pinto, Ayres da .Silva, 
A~mibal 'l' oledo, Pereira L eite, Martins Franco, Plinio Marques, Lindolpho· 
Pessoa, Ferreira ·L im a , A<lolpho Konder, Celso Bayma, Elyseu Guilherme. 
Li])(loipho Collor·, João Simplicio, Firmino P a im, _Getulio Vargas, Domingos· .. 
Mascarenhas, Sin1ões ,Lopes "' Barbosa Gonçalves . 

O Sr. Prcr.idcntc: Responderam - sim - 121. Srs. Deputados. 



o !Sr. 2° s~retario va i prOCRctel' á leitura. dos nomDS dos Src;. Deputado~· 

que responderam - não. 

O Sr. Ferreira Lima ·(supplente, servindo de 2° Secrçta1·[o) proceP,e á lei7 

tu:·a dos nomes dos seg1,1intes Srs. Deputa;dos que respopder:a ;n - p.ftv . Ma rb 
Th·ming-ues, F . .Solano da Cunha., Costa Ribeiro, Rego Barros, Pessoa d {) 
(;?ueiroz, Azevedo Lima, A1berioco .de lVJ:oraes. Lu~.z G"ua r.aná,. Ribeiro J:ur,queJ-
·!'n .. \Vencesláo Escoba.r e Antum"s Maciel. 

O Sr. Presid~nte; - F~esponderam - não - 11 Srs. Leputad.os. 
A emenda n . 16, foi rup.prova,da por 121 votos, contra 11. 

O Sr. Vicente Piragi.be (pela. ordem) : - S1'. Presidente, ten,do " ntraclo no 
l'é.oc:nto de],}ois ela c·hmnada, venho declar ar que, si es.tive;sse p-res ente. terl•'< 
Yotado -a favor da ernepda. 

O ~sij.- . PRESIDENTE: - ·v. Ex. te rá a bonda de de n1and~r a s u :.1. declara e;.Z'tu 
por escripj:o . 

0 iSP.. VIC'ljlNT~ PIRAGIBE : - Perf·eiffimente . 
V e m. [c Mesa e é Ji.ch a seguinte 

r;:EGLAP.AÇÃO D:E Vo:rq 

T .endo .chegado em n1o1nento en1. .que se .ence r 1:·a v,a ~ charnad.o.., 11 e cla !· C'~· 

... (1.1 c. s j. p r es ente , t c r·la v ota,do a favor ela, en1e n ç1a n. 16. 

Sala das Sessões, 26 de Setembr o ele 1923. - Vicente Pi.rag·ib,:, , 

'f 
O Sr .• Pr,csi~e;tte: - A Mesa t eve communicac;fco de varios Srs. Depu-

Ul .. _1os, de que se retira.van1 ela Camo.ra; nã.o ha n1als nun1ero p;:tra con t ·inuar 
<J. yota çã() . 

.SESSÃO DE 26 DE SETElVlT:HO 

Da CaJ.nara, :lVIunicipal de Barbacena, de 23 do :corre nte , ·c:on11nunica.ndo 
.... upprovação de uma indidação de congratulações •com fi . idé:J. de ser a Igreja 
Ca t holica reconhecida como re]igião elo povo brasileiro. - A ' Com missã-o Es-
pecial de .Rej'orma Const.itucional . 

r.re1egramlnas: 
R io_, 2·5 SetefTl·hro - Presidente CanTal' ::t De puta dos - _..\_ C'Onfl'ar.ia elas 

JWàes C.hrrstãs de Sion interpr·e t a nclo senti-r unanime ela mu'111er ca thoüca 
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empenhal1a tio maximo problema da educação religiosa famma brasil'eira 
appella sentimentos pa•trüotismo representantes da Nação pedindo não se-
j.9offi retiradas da votação emendas Plinio Marques que mer·ecem todo apoio. 
Julieta Leco Teixe·ira, presidente. - Sa1·ah Po1·to, v i:ce-!Presidente. -Ignaci!' 
Monteiro ele Castro, secrei<'l.r'a. - A Oo!'ümiE;-·i'io •Especial de Reforma Cem•" 
titucioral. 

Rio, 25 - Directorias do Aposto~'Rdo da Oração da Confraria do Rosario 
I? do Pão •Jcs Pobres de Santo Antonic da :!:greja de N osGa Senhr•ra do Parte 
pr-oprio nome e suas a ssociadas ·confiantemente esperamos do patriotismo 
dos ·Srs. Deputados sejam approvadas as emendas 9 e 10 apresentUJdas Plinio 
Marques as quaes synthetizam para o momento as justas aspirações reli-
giosas brasUeiros cathoUoos. ;Saudaçõe,s a·epeitosissimas do Apostolado. 
Leoncw Cos t a, presidente. - Joseph-ina Leclcer, secretaria. - LtLiza Fer-
nandes, , thesoureira da Conf raria. - E1Lgenia Lorenzo, presidente. - Noe-
mia Janot, secretaria. - . .1.nn a Carneiro Sil'l:a, thesoureira do Pão dC>s Po -
bres. - Jl1aria Portella Soa1·es, presidente. --'- La1LTa Costa, vice-presidente . 
- Sebast-iana SaTmen:to, se'Cretaria. - Mathilcle Pinhei?'O M esquita, thesou-
reira. - A ' Oommissão Especial da Reforma Constitucional. 

Ga.l'anhums, 25 - I greja Presbyteriana Garan~hus roga rejeição emenda 
Plinio 'M'al'ques conservação escola Esta do leigo que tanto !honra Patrla . 
Appella patr:iloUsmo Camm·a. Saudações. - Antonio Q1tei1·oz , - A' Com-
missãJo E special de Reforma ConsUtucional. 

•Bahi<a, 2·1. .Setembro - Exmo. Sr. Dr. Arno1fo Azevedo, Pr-esident e :Ca-
mara dos D eputados - Saudações em J'esus C:hristo. Interpretando senti-
mentos grande numero brasileii·os, ·crentes E vangelho, desta ·cidade, venho 
perante Vo·ssencia a presentar respeitoso :protesto •contra refoxma Consti~ 

tuição, officiali.zando r e'ligião Roma n a , trazendo assim oppressão 11bet·dad<-
cultos, consciencias, graças elevados conhecime.ntos legisladores antigos, te-
mos gosado até hoj-e . Convicto V ossencia e illustres ·commissionados tão 
importa nte f\m sab erão honrar tradições paz, ordem, ·nosso extot·emecido paiz, 
não •consentindo tamanha affronta patriotica minoria. - Antonio 'l'ha·wma-
tw·go de MiTancla., secretario I greja Presbyteriana. - A' Gommissão J:Jspeci'~ ; 

da R eforma Constitucional. 
Taubaté, 25 de Setembro - Exmo . .S.r. Presidente Camara Deputados -

Nome União Moços Ca tholico,s São Luiz da Parahytlnga, peço V. Ex. nobres 
deputados se dign-em apoia r emenda,s deputado Plínio JYla1·ques. - Oscar 
Cab?'al, Presidente. - A Commissão Especial da Reforma Constituciünal. 

Alagoa Grande, 25 de Setembr.o - Presidente Camam Deputados -
Povo ·cat!holico deste municipio apresenta frUJnca adhesão emendas Plinio 
M!ar.qu-es em abai:xlo assignado remettido correio 1com mais mil assignaturas 
pessorus grada~ pedem approvação das mesmas . - Co nego FiTmino Caval· 
cante, V1gario. - A' Commissão Especial da Ref'úrma ConsUtucional. 

Taubaté, 21 - ·Exmo. Presidente Cama1-a Federal - Conferencias Vi-
e•entin<i,s Irmandade .S fuo Bene dicto, Di•t·.eotorio P)ol-itico ;Lag~oinha, vedem 
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·meu intermeilio appellar V. Ex. appr.ovaçãJo emendas reforma Constituição 
Deputado Plínio Marques, satisfazendo j.ust:a aspiração Catholica rpovo bra-
sileiro. - Padre Neti Naàilha, vigario Parocbia. - A' Commissão Especial 
da Ref,orrna Constitucional. 

Alagôa Grande, ~4 - Presidente Camwra Deput~dos - Collegio Nossa 
IS•enhora Rosari1o 131 lTJ.eUTll:)IjOS), pede appl·o'ljaçã;o 1en1,endas Dr. Plin!io 
Ma11ques, remettendo .correio rubai:sõo assignad6s D. hene DanieZH,, dü·ectora. 
A' Commissã;0 Espec.ilal da Reforma Constitucional , 

Exmo. Presidente Camara dos De·patados - A:!lso::iação de N. S. da DI-
vina P~·ovidencia •com ·mais de 1. 000 associadas acompa·nham]o, o sentir una-
nime ·do povo cathoJ.i.co brasi'leh·o vem attencil:lsamente apresentar ao Con-
.gresso Na:eional o seu' desejo de que sejam appnovadas as duas emendas 
numeras 9 e 10, que figmram a nnexas ao projecto da Reforma Constitucional. 
.saudações. - Antoni.na de Sm<za JJfendes. -A' Commissão Es,pecial :ta Re-
forma. Constitucional . 

.Jambeiro, 26 - Camara Deputados - Conselho VIcentino ped<= VV . 
. EEx. approvação emenda Deputado Plínio Marques. - Joaqui~Jt JJ'nm<:o de 
Alnteiria, Piresiden be. - A ' Commissã.c. .Esp,ecla:. d~ Ref.o;rma Constitu-
cional. 

·Representações: 
De CatboUcos ãe Mina.s GeTaes sobre tJUestão religwsa. - .A' Cornnús-

·são Especial de l'~eforma Constitucional. 
De Catholicos do muni!Cip10 de Soleáade do. Estado da Para;hybtc do 

Norte, so'bre q:uestão 1·eligiosa. -- A ' Commissão Especial de Refo1·ma Gons-
t itucinnal . 

De oito listas de Catholicos, s.ob os ns. 11, 12, 13, 14, 15 .. 1·6, 17, e 18, •sobre 
·questão religiosa. - A ' Commissào Especial tle Reforma Constitucional. 

Da Liga Epovorth da Igreja I\1Gt1wdista de ? ·almGira, ·São Paulo, sobre 
questão religiosa. - A' Commlissão Especial de Reforma Constitucional. 

Da .Sociedade Missionaria da .Igreja Methodista de Palmeira, São Paulo, 
.sobre questão religiosa. - A' Commissão IDspecial de re.f,orma Constitu-
cional. 

De ·habita:ntes de Caçapava, sobre questão ·religiosa. - A' Commissi1o 
Espe·c:al de I-te·forma Constitucional. 

De Catholicos da Cidade de Alto Rio Doce, l\flina;s, sobi'8 questàJo re.Ji-
giosa. A' Connnissão Es,pe•cda! de Reforma Constitucional. 

O Sr. João Santos: - Proseg umdc, Sr. Presidente, nas considerações 
i'lncet::..àas acerca da 1n1Cm:t1va e opportunida de da 1·ev1são constituei.onal, 
tora mn debate, 1nterrompitdas .por effe1to de disposiçã o ~·egimental, passo a 
tratar, •com angustia de tempo, embora, dos aspe·ctos jurkUco e fiscal cons-
tantes da proposta daquella revisão. 

(*) Proferido ·na hora do expediente. 
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Sob o aspecto :im·ic1:to, So:. ]"-residente, é ;nco·ntestave] que · os as,su.rqptps· 
m·a.is importantes e Je miJ.i.or gravi.cl.ade que alli .encontramos · sào os c<,tso.s 
de ü~.terv:enGft.o Fede:ral nos l~stados , a restricçãO :ao httbeas-co?·pv,s .• e .a. S1i~

pensâ.o da applicação deste rcmedio jur\1ico pelos tdbunaes. c1urani.'B a >i-
gencia do ·estado àe ·sitio. 

I0n1bora j[L tenhan1os approvado as tres prüneiras en1end'as tod,-:ts ··c:.on-
'CGlTiüntP.s á .grave mt1teria da intervenção Federal nos Estados, ;n:en1 ·PPl' ~Sf?O· 

eu julgo ilnpert1nentes e inopportuna.s as -c.onsi<.IeraçOOs de Ol~dem jnriclic;-1 
qu0 .passo a fa.....~er -lhe. 

De começo, noiJres dol1egas , ou confesso que além ela minha cultura libe-
ral •repugnar, en1 th0sc, a a1npliaçã..o . da faculd·ade ·hrtervC:nc1D'nis'ta, eu tenho 
·a este I"f~SlJelto o n1e.u espirit-o precli8posto a cond·cmnal-.::t, ·Pür· ..cffe:ito da. hn-
pressão terrorista que colhi ·cDin .0 testen1.unh'o do te·rror e van~aJ1ls:rno cau-
sq.dos pe1:a 1nterve.nção m(lnu, 'Jni.Zitar·i effectua\.la en1. n1eU Estado, en1. 1+)12. 

A pretexto de t'esisten0ia o-pposta pelo Governo lo,2al ao cumprimento de· 
uma ordem de. hc"beas-eo1·pu.s. emanada dn. autoridade j-ucuc:a.ria fe<let"é\1 e a 
que se contra;punha outra ·nrden1. de habca[:-CO'!"JJ'US profBr:ida sÇ)·bre as n10sr:aa.s. 
p~ssoas e 1n::1-teria po).' autüridade j .ud"l~iaria est.:::tdual decrctou-.s<e a interven·· 
c;ün J..T'edera.l na Bahia. 

Nen1 siqUf:!r, Sr . Prcs:iclente , se pe r.1nittiu que a. a.u t·orida<Jo ju.dic.iarla. 
cuja dec~sào ian1 .a:s força.s feàeraes prestigiar, fjscalizassc, con1o :fOra na-
tural. a execução c1a.s graves medidas militares 00ncernentes alo eff:8ctivo· 
ct.unprü110nto de sua cleeisão, que, aliCus, n2L0 >0ra definitiva. 

A autoridade miJitat· superior, er;1 uma oste,ntação i-rritante de força 
miliiar e e'!osa ele •]Jromoções imm0reciclas avacau a exccuç:f.lo daque.Jlas m 'e-
dl.das e cntenõ,endo-se exclusi"valncnte .co1n o Governo Fecle.ra1, agiu co1no 
si estive.sse clef:~onL'1ndo inin1"i,gos estrangeiros eni operações 1n:illtares q.c· 
o·uc;.:T:..l. externa. 

lTI foi assün, Sr. Pl·csidentc ~ que o Esta-do d.:t Bahia, onde prirne·:r·o se 
implantou, no Brasil, o symbolo ·s•ag-ra.cJ.o da Redempçào, ten-a hospitaloira, 
generosa, laboriosa e ordeira, un,lnho 'Yit1l?"7n,UTOS.O (lC ete1·na poesia"'~ .. que Se 
·honra e ürgulha de ter si!do berço de <Castro Alves qu<' 'cantou a mJm•daue dos 
€s-cravos, e de Ruy Barbosa que evangelizou a :igualdade -das Nações , o Esta-
do de. B"'·hia teve exposta a sua beJ.la. C'apital, clc1ac1e indefesa e a.berta, a 
violento bornbardeio lançado pelas forüdezas dD terra e mar . 

. A. in1pressão do]orosa do justo pall'ico que sen'lelha.nte se1và.g·eriCJ.. causou 
na po·pulação ·or·.(lcira. daque1l::"L capH::::1.l, ainc1a ·hoje se ·re:constitue no m-eu 
espírito .con1o un1u das grandes· S'cen as <le horror descripta~:> pelo incon1.;Jaravel 
D2.nte nos quad-ros c1o. seu lnfen~o. 

Cabe aqui referi~·, Sr. Presidente, q-ue naquelle momento torn:10nto:;;o e dD 
a.n.gustia. pru·a a fa.Jnilia. bahiana, senthnos o ·conforto d:1. solidarle_da<Ie nobre_, 
a lUva e abnegada. do Est::td.o de S. Pruulo, qu.·e, então, pelo orgfLo dos seus~ 

enl ~nC'ntcf> clirigPntcr:.~~ zelando as trac1-içües de civilizaç;:ão de que €J1e (· ex.pO-
cntc ~ ]f~·,·:J ntou 0o~nt :·;::t o nefando n,ttcntaclo ·~tehementc protesto. 
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Semcolhap:te gEsto ~lc nobre .soli,dariedade creou no cspir-lto dos bahiano'il'' 
de fé republicana um culto de · veneraçiio e reconl1ecimento para aque1le 
Estado. 

O ousacl,o E) ·estu.pido attentado ,rAtssou a histeria com a execração da con--
»·eieJ1CL':t, }1ones.ta ds. Nação Brasileira, n'las nos deixou o sentimento dos • 
;;mudes c1iSSfl.QOl:es. o pczar ')J>roduzido pela forte e injusta .humilhação, cujos -
effeito;> jama.õ's se extinguirão na gemção dos ·castigados. 

Es[le monst,ruoso att<:mtado crcou no mett espírito pr-ofundo sentimento 
de a versão [J_.s interv;Jõmções, 

Demais. Sr. Prcsiclente, tenho a honra de re})resentar nesta Camara, 
o Estado da Bahia, cujo pocler ;judi.cindo, representado pe'lo Tribunal Supe-
rior de Justiça .tem por vezes feito recuar o Poder Executivo loc-'11 até ás . 
fronteiras cb sua compctencia constltuc:•onal, ·por ventura u1trapassn;c1as 'Corr. 
111·a:nifcsta l.lSU.npaçãJo <!le IJOcier . 

. Isto quer clizer, Sr. Presidente, que ali naquene abençonclo Estado as 
garantias incllvikluaes a bôa pratica do regimen politico teem recebido, em 
re;;ra do P-oder .Judiciario ltma tutella efficiente. 

}V[çw, -com.o sru1)e11'10S, senhores, ,[L esphera da co1npetencia judi'Ciaria são · 
estranhas as ma terias ·essencialmente politicas. Dentre estas sobrelevam 
en1 gravida-de e im]1üri:ancia as concerne-ntes aos casos de i nte.rvenção fe-
deral .. 

De-ntro as innovaç0cs ·constantes da proposta de revisão consütuc:ional., .. 
muito me pc·coccup:uam as üontidas nas emendas numeras 2 c 3, j[L appro-
vaclas. 

Estudem-os estes clous ·ca.sos. 
i- A sup.prcssão do dispositivo constante do actual numero 2 elo m·t. 6" 

ela Constituição ele 24 ele Fevereiro . 
• Realmente, Sr. Presidente, n'le ·causou serias re.paeos a SU!)pressio que · 

a propoma ele revisã\o 1'ez, cl<L 'J)rescripção do actual n. 2, elo art. 6°, ela Gon~
tiftuição, que assegura a inter;venção "1ia1'a manter a tór1na 1·e.publicana fe-
àm·a,Uv.a ''. 

Eu cheguei a pensar que a cn;JCnda substitutiva não poderia ser acceita. 
Rewlmente; em, face do disposto no § 4° do ax1:. ao da nos·:sa Constituiçüo. 

ele 2'l ele Fevereko ele 1801: "Não poclcrão ser aclm·itticlos, como objccto ãc 
dell'be1·ação elo C'onr;resso, pro}ectos tenclentcs a a.1Jol'ir a fÓ7"n"~ 1'C1i1~bHca-na 

tedera.t.iva e a ·igualdacle ele 1·epresentação elos Es't~dos no Senarlo". 
'Ora, como se vê, senc1:o exigida pela Const1tuiçfco vigente a manutençào . 

da f6rrna republicana federativa, collocada assim fô.ra da con1.1}etencia rev: ... 
sionista do poder constituinte OCJ:cli'nario, não se compre'hencle como -o actual 
reformaJdor •constituinte, sob a vi.gencia claq.uella prescripção prolübitiva, 
propo.n:ha a suppressão daqu~lle dispositivo constitucional, concernente á. ma· 
nu.ten,~ão da fôrma t·epublicana .federativa. 

E tanto mais logi-ca e opportuna é .essa objecçüo quanto é cer.to q;uc, 
aventurando-se a cleflnir e enumerar os principias constitucionaes ela Uni;:io, 
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os nobres autores da ;proposta de revis1'to olvidara.In-se de incluir - o re-
airnen tcrle?·ati110. 

A conclusão 1ogica. de semelhante eonducta é que o actual reformador 
·constituinte supprimiu dentre os :Principias eonsUtucionaes da União - o re-
gim.en jede?·ativo, - que, aliás, pela prescripção do § 4o, ·<1o actual art. ~O. 

·da Constituição, .não :Pôde ser objecto de revi.são constitucional. 
E, ·como por isso mesmo •Os poderes constituintes de que or'a •Usamos são 

.li\mitados, claro é que nesse ponto a pro.posta db revisão é insubsistente, 
··porque excedeu os poder'Gs ·constituintes que nos são conferidos . 

Além disso, e ·para c orroborar a mnma objecção, ahi temos a proocripção 
·do a.rt. 1" da Constituição de 24 de Fevereiro, que expressamente diz: "A. 
Naçíio Brasilei?·a ftclopta como forma fle go't1Crno, sob o 1·egimen represen-
ta.U'tlo, a Republica E'eclenttiva" ... 

A fôrma republicana federati-va é o systema fundamental ·de nossa orga-
nização politica, que só por meio de reso.Jução poderá ser revogado ou sup-
primido. 

Previno, Sr. Presidente a -contra objecçãiO fundad~L talvez no racio-oinio 
do eminente jurista, Dr ., Leovegildo Filguei.ras, meu saudoso amigo e con-
terr.aneo, que deixm1 nos annaes desta Oasa as provas de seu alto saber, de 
sua vasta erudiç.ão . 

A~sim dizia el1e acerca da ·hypothese, Ol'iL em estudo: 
"O segundo ea.so é o que autoriza o Governo Federal a intervir em 

qualcrum· Estado .para manter a :L6rma republicana federativa . .. 
No.s proprios estatutos, pelos quaes a grande Republica 1101·te americana 

se rege para tornar effectivo o seu compr-omisso de fazer respeitar nos Es-
tados a soberania .nacional, n ão .se encont.ra uma dis.p,osição idenUca á do 
n. 2, do art. G0

• da Constituição Brasilei·ra". 

Aqui vem xnuito a proposito, •Sr. Presidente, referir que ora este nosso 
estatuto poli'Uco pécca por ser uma csimples •cópia od·e <:\Odigos po'llticos ex-
1ranhos, O·ra lé criticado porque cont·ém dJ.spo,;;iç5es o•riginaes, que se não en-
.contrain em ·paizes out·ros, regidos em·bora pela 1nesma 1'órma de ,gove:rnl,a. 

"lVIas, continua L eovegildo :B'ilgueiras, em discurso l)'ronunciado nesta 
·Camara, em 1898, mas, a fórma ~·epublicana de governo de um íEJ.stado Fe-
derado .não é fôrma r epubli'c,ana federativa, J)Orque esta só lpóde ser forma 
de governo do Estado I<'ede.ral, i•s to é, da Nação. 

E, por isso, a Constituiçào de 24 de •]'evet~eiro, .no seu -artigo !:lO, que 
autoriza a reforma de qualquer de suas disp\osições, estatue •no § 4°, que: 
''não zJoàerão se?· .auencliclós como objecto de deliberação, no Congresso Na-
cional, projcc·tos tenclentes a abolir a Jórma· 1·ezmblicana jedenL'ti1;a on a ·ig~Lal

.dade üe representaçêw dos Estados no Senado." 
Dahi Jog-o se vê que o caso da intervenção do Governo l<'ederal, autol'i- · 

: ~aclio pelo •n. 2, do art. ·6°, da Constituição, isto é, pm-a manter a :!iórma re-
,publicana federativa, é um .caso de legitima defesa r;a·cional, contra al-
;gmn attentaclo :1 fôrma dG governo que a Constituição Federal instituio .para 
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a Hermblié.a e não de protecção á fórma de' governo q·ue a Constituição de 
cada E.stado tiver insUtuido para o seu regimen poliúico, autonomico. 

J\-l!as no .principio de fórma republicana re.presentativa de governo esttL. 
comprehendida, mesmo implicitamente, a idéa de fórma republicn.na fede-
rativa? Evidenten1ente não, porque, o umitarismo não exclue a :Eó rma repu c 
bl1cana representativa do governo. ·E em uma organ'zação p.olitica nacional, 
so·b a fórma federativa, é concebível uma organização pollitica tam!Jem sob 
fórma. fede·rativa, em ·cada unidade fede r al? 

O orador não é dos que confund·en1 regim·en federativo con1. organl;-;ação 
confede·rativa . 

A s confederações podem comp·rehende1· Estados organizados sob a fór-
ma federativa; mas uma federação só póde existir politicamente com un~da.,. 

des fecleraes domponentes e por conseguinte em uma federação de Estados 
a auto-organização política de cada uma dessas secções do territorio na;cioc· 
nal e unita ria . O princ1pio da a-utonomia dos munic:pios niio implica o direito 
de se constituírem :O•S municípios em Estados dentro de cada Estado, e só s\ 
H1es fosse ·confer ido tal dkeito é que poderia um Estado organhm·-se sob 
f órn1ra republicana federat:rva '~. 

Do exposto, conclue o orador que a clausula do n. 2 do ar.t. 6° , da 
Constituição Brasileira nã.o autoriza intervenção do Governo Federal em 
um Estado, para manter a fôrma de governo adaptada por esse Estado em 
:ma Constituição e sim, para. "manter a fónna republicana fedeTati'Ua que a. 
nossa Constituição Federal adoptou para a Nação". 

Eis ahi, Sr. Presidente, o raciocínio do extincto jurista no trual, quero 
crer, se inspiraram os autores da proposta de revisão constitucional, para 
supprimir a dis.posição actual do n. 2, do art. 6°, da Constituição de 24 de 
Fevereiro. 

Não me parece dif1'icil patentear a impro'Cedencia de semelhante raclo· 
cinio. Conto mesmo faze!- o com o::. proprios a1·gumen tos do saudoso par-
lamentar bahiano. 

Aquel!e s'!udoso politico, emerito cultor da. philosophia, do direi to , "a-
bia que o regimen federa-tivo . collima realizar a unidade na variellade . a 
União nacional com a descentralização poltica e administrativa. 

A federaçfw reflecte, realmente, um dos postulados da biologia positiva, . 
applicado na solução dos problemas políticos, qual o da divisão do t rabalho, 
que reina soberana, em todos os departa.mentos observados da natureza. 
O regimen federativo é, portanto, como vedes, senhores, .uma das grandes 
manifestações do rnethodo experimental nr. esp.hera politica. Esta conce-
pção não escapou ao espírito eminentemente Incido do pranteado poliüco 
bahiano, tanto que buscando estabelecer uma antithese S. Ex. diz: mas ttma . 
federação só póde ex·lstiT politicamente com unidades jecle1·aes compo;wntes e, 
por conseguinte, em ttma fedeTação de JiJstaàos a atlto-01·ganização política · 
de cada uma dessas secções do t enitorio nacional é 1tnitaTia. 
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De:::;te raciocínio transpa1·c.~ :!.c n1oclo claro o equivoco do en1criLu :Jru:.... 
·-ressor de dL·l:ito nu. conceituação da uu.to-orgcmi:::ação polit·ica elos E ::tadJJs 
nicmbros ela. fcckwação. 

Nen1 en1. doutrina nen1 e1n direito positivo esse conceito se :.1.-justa cn1n 
-os principies ela sc•en'Cia e ela re::Llidade . 

Em direito positivo, l)OJ..~qu~.:;. en1 face do art. 63 da Constiuiç;: ~i.o de 2-1: dG 
Fevereiro, cujo dispositivo foi nw.ntido na. l)l'Oposta de revisão: Cac!ct Estaclo 
se Tcgeni pela. Constii!l:i~•ci.o e pelus le·is q~tc arloptar, 7'CS1Jcitaclos os p1"inc·ip·io:, 
conotitucionaes da 7Jn·ião, e e1n face do art . . 63, cujo dispositivo foi llgerru-
nle:nte 111ocll:1:"icadu pela. en1e:ncl~ n. 5S. da rn·oposta d\; re'Visão, os Estadcs se· 
organiz::trão de n1odo que fique assegura.da a autonomia elos municípios em 
tudo quanto affectar, ao par.ticular e restricto interesse dos n1c:sn1oB. 

Ora, se attendern1os que essa autonon1ia 1nuni'cipal, e quivalente a de:s-
<Oencra'iizaçã.o exigida ,pela emenda n. 27 da alludkb. proposta, em p.rü:cipio 

·constitucional da União brasileira, c:heg:;c~·enlOS logicamente á conclusão dll 
que errou o preclaro jurista Leovigildo Filgue-ira ~n1.putando de 'ltnitar·ta a 
auto-organização politica cl0 cada uma das tmicl<edes feder:;cdas da Rcp.u-
blica Brasileira. 

Ern doutrina esse copceito é igualn1.en te eTroneo. 
Quando o nosso legislador ~Constituinte de lSGl autorizou a in ter\·cn-

.. ção da U nião nos Estados para n1anter a f6r1na :·.opubl1cana federativa, nU.o 
foi sómente como pensava Leovlgilclo Filgueiras, para detender a. 1!:::Z'<.0 fe-
deral, nla::S, tan1b0ln para. ,prvtegcr e C.c{end.er a fórn1a republicana que den-
tro da Feda·aç;ii.o, os Estados liouverem p.referído, em suas constituiçiio G 

leis, para sua organização · politica. Como sabe V . Ex., ·Sr. Presidente, a 
fórma republicana ado.ptada pela Nação Brasileira, l)ara seu governo, nã0 
tem s6mente um moaelo, um feitio, um. processo de manifestaç:lo. Qualctu·~r. 

oois, dos systen1as acloptados pelos Estados ::.1a sua constituiç~o pe.ra organl~ 
.zação do seu gover!lo local, dentro da fórma geral republicana, é perfei-
tamente en1 harmonia con1· os princípios constitucionaes ela União, a qu:Ú 
po:- isso 1nesn1.o, n~o pó de i:atervir senão para o n1o.nter e faze1-- respeitado. 

Assin1, ~por cxe1n1Jlo,· se e1n algun1. dos E .sta.dos - ::.11.cn1.bros da TJ'niiio 
brasileira, fõt· em preceito expresso de sua c'onstituição lJreferido o systf:nw. 
de eleição iúdirecta pm·a a investidura de funcções executivas ou legislati-
vas, não se terá offcndid'o co111. isso o principio Jlundamental rcp-u·blicano . 

·-Se, porém., urr, d.os departamentos políticos dos Estados usurpar attrlbui-
ções pl'lvativas expressamente conferidas a outro ou se, com violação àe 
preceitos constitucionaes, 1'õr supprúnida a autonomia municival, ou, fin::ti-
nwnte, se o Podet· Executivo estad·oal negat· cumprim-ento a uma dec;sãu 
judici::tl passada ém julgado, niaximé sobre materia de dü·eitos .patrimoniae:;, 
ou se appellar · da decisão constitucionaes ~ :;ober::..n::.. d::. Poder Legislativc,, 
en::. n1at~ria de sua c.on1petencia eL..l)r~ssa, pa1·a o rejcre'nàu.?n 1JOp!u-lar .. a in-
tet·venç5.o da União, nesses casos ·e outros sernelhante~. deVerá effectuar:...se· 

-e m defesa ela ·or:;·anização tüclera;üva dos 'Estaclos . 
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Pelo exposto se vê Que a intervenção da ·cnião .!,)<ll'a - n1.antee a, íó!:·rr .. a 
de go-Jerno re-publicana - nfto é sün1.erite U'm, caso de defesa nacional., cotnú 
pensava o saudoso Mestre Dr. ·Leo.vigildo Filgueiras, mas ta.mbem de prr·o-
tecção ar, feitio particular da fórma r·e•p.ublicana QUe cada Estado p1·eferio 
na sua constituição para seu gov<:rno local. 

Em toda organização politica os poderes definidos são, por isso n1eSlYlú, 
limitados, sendo· esta a cloutt·ina fundamental do clil·eito publico americanu. 

Ora, nestas condições, e temlo em vista a j•urisdicção da União, é c!m·a-
ri:tente prevista co1~o de excepção, na Constituição federal (art. 6G, § 2"), :1. 

qual lhe attl'ibue o.rgãos com fun"Cções proprias e especi:ficas, reservando ao» 
Estados, na conformidade de suas constituições, a creação de orgãos apro~ 
Dria.dos ás suas attribuições .privativ3:s, cer·tissimo é QUe as duas entidaC!e.:~ 

politiC3-S Uniã.o c Estado, encontra:tn, no estatuto politico fundamenr.al, esta,--
.belecida a esphera de snas funcções de:finiclas, e po1·t::mw, limitadas . 

.Assim, e•m face da Constituição, tão illegal é o Estado ustwpar o exor-
•Oer funcções :l.ttTihuid:.cs ao poder federal , Quanto a Uniã.o absÓrvcr e exet·· 
c'cr funcções commctl'idas privativamente aos orgãos de governo elos Es-
tados. 

Portanto a expr<C:.ssão - para ·manter a [ó1·1na republicana jecleTativa -
constante do n. ~. do art. Ô0

, da nossa vigente Constituiçào Federal, clcvorh 
ser mantWa, pcrque se ajusta perfeitamente á technic:1. CL'l. sciencia ao di-
reito publico fed.eral. 

Esta. conclusão din1.ana, co1n0 s.e. vê, Sr. J>rcsidente, .não só das pruscr1~ 

:pçõos do nosso direito positivo, come tamben~ da philosop!1ié. po!itica EO di-
reito publi"Co federal. 

A explanação doutrinariá. desta importante mater·ia, pedustrada espe-
cialmente por publicistas allemães, .suissos e austríacos, talvez se l'eflectiss~ 

como exhube·rancia indevida de erudição acad-emica. 
Aliás, a boa e exacta· noção . do conceito do Esta do fedm·al se impõe 

para a comprehensão da hermeneutica domimi.nte na Inatel'ia deli'.::ada d·a 
intervenção .da. União nos n'egocio.s politicos dos Estados. 

Graças á f0rça de penetração das idéas politicas victoriosas ela revoluç;ilo 
franc<>za, foi geralmBnte aüeita e até consagrada na legislação dos 
povos cultos a doutrina democratica da so.be·rania do povo, com os seus a t -
tr:ibutos de una, indivisível, abs-oluta e inalior,avel. 

l!~kmou-se, assin-1, sob o in1'luxo destas "Conce,pçõcs radicae.s, v conc2ilv 
politico da sob~Jrania inhorente aG Estac1o. 

Dahi decorria, logica e fatalmente, o carac.ter politico· do Esta do mü-
tario. 

Enu-otanto, por eí'feito do elementos historico~ incoorcivtis, foi se de-
senhando, concomitanten1ente, na A1ne1·ica do Norte, uma con'Copç:ão di ffe" 
rente daquella .. 

Os pubUcistas Polier et Marans accentuam: 'l'em. se est·ndado ;po·:i.co em. 
.F·rança, a organização 6 a. nat·u.reza. do:J Estado~ comt;os<:os ,· nOsso n-.eio, ·nos-



-340-

;sa.s "tTadições e nosso espiTito ll~es e1·ant hostis; ·um longo habito histo1·ico no&· 
costumou cont a concepção ~mftaTia do Estado, q·ue se no;; affi,guToti, . por ti1n 
preconceito classico, conw a exp1·esséío a 1nwis pe1·jeita e a 11.nica fó1'1na pos·· 
sivel de governo . 

Emquanto isso se firmava em França, du outro la.do do A tlantico, na 
Ameriea do Norte, segundo re-fere certo pubhcista : tima 1wochu·ra appaTecia, 
quat?·o annos antes da clata de rettniéío ela Convcnçéío de Philadelphia, pro-
pondo um svstenw de CLtipla soberania, sob a qual os cidadãos seTião su'l:mte·t-
t·idos a unt duplo podeT; ·um, emanado elos Estados nos limites dos setiS di-
reitos Teservados e o ouko, de tim Go'L:c1·no Fcde1·al nos limites dos seus po. 
de1·es delegados 

'Esse mesmo publicista accentuando como tal systema de dualiilade d8 
governo evoluio na America do Norte, em beneficio da a utoridade sa1npre 
crescente da União, tão fraca, aliás, em começo, afürma que seria um erro · 
suppôr-se que esse svstema de dualidade de governo fracassou alli. Elle ar-
firma, ao in~ez, que a felicidade com, qtu, os convencionaes de Philadelphia 
.sottberam conciliar a suprentacia e a efficac·ia do poéleT nacional com a 
"self- gavm·ne·m.ent" local é unt dos ntaioTe!J s·tLccessos da historia da hum a- · 

nidade . 

Polier et JJ:Ia1·ans dizem com acerto: "Toclo organismo 1Jol-itico v ·ive ás 
p7·êsas com wna contradicção ta tal; é prec:izo q·ue elle seja gTantle pa1·a ser 
forte, e de otbtro lado mai.s ezze · é vast9 mais as necessiclades locaes differem 
ent1·e si e se submettem di!ficilmen te á clisci.plina unica., seg1t.nclo Ci qual sa 
move um Estado , unitario" . 

.Completando o seu pensamento referem ainda os citados publir·istas: "A 
fórma Estado composto não pe1·mitte sómen·te de estender o ciTctblo do di-
reito; ella é tambem um principio de pe1·feiçéío elo diTeito, poTque ella é ·uma 
hierarchia, de Estaàos e uma sociedade de Estcidos: a hie1·a1"Chia é, na ve1·ãacle, 
1tm elemento de ordem e, portanto, um elemento de d·iTei.to". 

"Qttanto ao tecleraUsmo, diz Dttguit, elle é a negaçéío 1nesnw ela sobera.-
nia de Estado; e1le é constituiéio essencialmente por este facto que solJre 
um territorio determinado não existe senão uma só Nação, mas que, en'h·e-
tanto, nesse 1nesmo territo1·io existe?n muitos Estados, inves'ticlos, conw ·tae~ 

do poder publico sobe1·ano, un1 poder central ou f·tderal que é &. Nação n1es-· 
ma, erigida em Estado, e os Estados membros da Fed.eração, constituiélos por 
collectividades locaes". 

No autorizado conceito de outro publicista francez, o iliusms E~mein: 
"Nos Estados unita1·ios a sobe1·ania é uma; o Estado Pede1·ai, ao cont1"a1·io, 
comquanto co1Tespondendo a tmw venlaclei1·a. tinitlade nacional, frcwc·ionct a 
soberania, ele modo que certos attrib·utos desta são stLbtTahiáos aos Est ad os 
:varticulares e transferidos ao Es t ado Federal", isto é, á Uniiio. 

Nem é possível adoptar-se interpretação ou conceito diHe,rente-, a me-
mos que, contra a realidade dos factos, se conteste aos E stados o ãirelto de se . 
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regere:m pela const.ituição é leis que adoptaeem com as respectivas sancçõe~ 

immanentes aos poderes soberanos. 
De outra sorte lhes faltaria autoridade necessaria para bem exerceren< as 

funcções constiturcionaes que lhe;; foram reservadas .pelo e:>tat u to político 
fed<!ral. 

Fôra ocioso, o até a:busivo da paciencia tão generosa dos n1e us collega.s, 
expôr as criti·cas das dout·rinas sustentadas acerca ele tão ilnp o1·tanre ma,Lel'Ül 
pelos pubJi.cistas Le li'•tM·, Laband, JelUneclc, Dubo, Bo1·ez Es·ie, esp•2Cia1mente 
sobre o conceito ela soberania no Estado Composto Feclenl.l. 

O pubJiocista Le Fw· assenta a sua doutrina differencial, ele um Estado-
unitm:io dü Estado-federativo, no .processo de repre.sen tação elas collecti vicla-· 
eles dos Estados 110S orgãos de formação da vontade nacional - criterio de· 
ficiente prura expUcal' a bipartição da sobera·nia, que aliás: c:sse publicis ta sus-
tenta pertencer apenas á União. 

Para Labctnd o criterio diff.erencirul está na .posse dos cz.ireilos p·ropr·ios 
ele dominação e intpeTio, - expressão vaga e igua1mente deficiente, poTque 
ê inconcusso que os dir.eitos prop~·ios de imperio residem na Nação, que ele-
lega pela Constituição o seu exerci<Oio á União e aos Estados memrbr os. 

O publicista Jelli1ieclc afasta o criterio chrssi•co da soberania e busca sub-
stituil-a na cha1nada "vontacle p·ropr·la" consubstanclada , ao que parece, na 
faculclade ex-clusiva de determinar e limitar a propl"ia competencia. 

Alludindo ligelram;:mte- a taes opiniões, para melhor <Oomprehensão da 
materia em discussão, e espedal!nente, a titulo de illnstração, cabe-me ac-
centuar que todos os publicistas que se occupruram elo assmnpto só pudenun 
construi·r ç1outrinas acercG<. do verdadeil·o ca1-acter político elo Estado li'eeleral 
abandonando o criterio rígido da soberania, tal qual nos foi l egado pela re· 
volução fran'Ceza. 

Elles se- viram na impos·sibilidade a:bsoluta ele conciliar·, a realidade elo~ 

factos expressa na autori.cJade pro.pria, positiva, incontrastave.l dos Estados 
membros com a sobe-rania una e inclivizivel á União Federal. 

Os mais avisados acabruram reconhecendo que fôra imprudente acirrm' 
o pretenso antagonismo entre as unidades federadas e a sua União Federai 
e que mel'hor alvit·re seria l'econb.e.cer a soberania da Nação delegada e 
exercid·a de modo expresso pelo pacto ou codigo federal, determinando a es-
phera e raio de acção das jurisdi>cções respectiyas limitadas .pelas prescri, 
pções d€ direito. 

De ac.côrclo com esse criterio cada ·Cidadão é attingiclo clirectamente por 
uma dupla jurisd.ição ;política que ampara, protege e condiciona a sua acti-
vidade juridica no meio social. 

DelimLtadas as mat<lrias ele taes jurisdicções é evidente que os seus or-
gãos fi<Oam limitados pelas prescripções do direito tornando-se defeso á 
União invadir a esphera de competencia dos Estados memb1·os como aos or-
gãos de autori•dade destes invadir ou usurpar as funcções attribuidas áctuel-
la, isto é, a União .. 



II - A interve·nçã.o 'financeira: 
'Comprehendendo assim o regirnen politico federativo nutro sérias duvi-

das sobre se a materia constante da €menda· numero 3 da proposta G.e r evi-
são constitucional se ajusta á pureza de seus canones fundame ntaes . 

... 1\..uto,riza - se alli a intet"VC::nçfi:o .da União 1_)ft.ra reorganií.::ar f inanceiramente 
o Estado cuja incapacidade [){ira a vida autonoma se demonstre ·pela ces-
sação de pagamentos c1e sua divida fundada pm· mais de dons annos. 

Não sei, Sr. Presidente, se a União, 'Com as suas attdbuições definidas e 
limitadas pelo co digo politico' fundamental, poder[c intm·vir na esphera de 
acção privativa dos Estados pal'a reorganiza l-os financeirame1:te. 

Essa inCuJ?·.ben cia importaria numa absor·pçào de poderes que o regi-
men federaüvo não comporta. 

A Constituição Federal discriminou a jurisdicção fiscal dos Estados da 
con[erida á Uniào, torm""ndo ambas pl'ivativas, autonomas e indepe·ndentes. 
Con1o e por que processo regular e legal iria a UnHio realizar ~ssn. incul -
cada reo1·ganizaçã.o fi-nanceira? 

A Uniào ado·ptaria os orçamentos de despezas e r éceitas votados peJo 
orgão legis·lativo Jocal? 

Mas, se do seu desequilibrio é que resuita a insolvencia que autoriza 
a intel'venção, se poderá esperar que da a,pplicaçào dos alluc1íc1os orça-
mentos, effectuada pelo r epresentante da un;ão, resulte o equilibrio? 

Nào é natural suppor-se que t:ü milagre se verificará. 
lEsse 1·epresentcmte teCLe1·a1. ·remoClehL1'i.a por si mesmo, po1· a1t,toriClaCle fJ1"0-

P1'·icL, a l eg·islaç<io fiscal elo Estàclo, alterando o seu orça mento, baixando ins-
ú·ucções sobre a arrecaélaç;üo dos impostos e acerca de sua applicação? 

Mas nrw é certo que " Caclcc Esta.clo se rcg e1·á JJela Constituição e leis 
qne adoptaT" ... ? 

Padecer[c alguma duvida que s6 aos orgã.os do poder publico local cabe 
acln1inistrar tl Estado autonon1o? 

Qual a fonte de autoridade que se a rrogaria a União para decretar ex 
·infonnccta. conscienC'ia a fallencia de um Estado? 

Em que criterio jul'idico assenta essa dilação arbitraria e stLi generis do 
]Jl·azo de dous annos de suspensão de pagamentos para s6m~mte após elle 
se dar a intervenção? 

P or que razão os c1·edores de dividas fluctuantes, ou não consolidadas, 
mas reconhecidas, hão de ser tratados com menos carinho e justiça que os 
credores de dividas consolidadas? Nào importará isso numa flagrante vio-
lação do principio fundamental da igualdade do cidadào perante a lei? 

Todas ·estas duvidas assaltaram o meu espírito com a leitura reflectida 
da emenda n . 3. 

Ainda mais, Sr . Presidente, da intervençào da Uniào decorrerá fatal-
tnente a avocação da r·esponsabilidade financeira do Estado intervencionado, 
o que seria desastroso para as finanças federaes já combalidas. 

Entretant o, hoje , essa responsabilid&c1e é apenas moral .po'rque os presta.-



rilistas devem conhecee a discriminação constitucional Llas finanças feclerae:. 
de com as estadoaes. 

Em ultima analyse, essa medida intervencionista aerastará fatalmente a 
União a supprir de seus recuesos propl'ios a cleficiencia das rendas dos Es-
tados, co1n 1an1entaveis e onerosas consequencias para seu urçan1ento de re-. 
ceitas, notorian1ente gravadas e ins ufficientes para seus pesados enca1·g-os. 

Entraremos assim em franco e seguro caminho do regimen politico uni-
tario. 

Certamente reconhecemos, ele outro lado, que esse assumpto affecta vis-
ceralmente á esphera ele coisas da competencia da Uniüo. 

Dentro desta espheJ:a giram todos os assumptos concernent es a credites 
externos que suppõem disponibilidades em ouro. Estàs disponibilidades quando 
se effectivam r eflectem-se nas taxas cambiaes, e por effeito de repe1·cussão 
em todos os preços e valores, sobretudo de caracter internacional. :russas dispo-
nibilidades vão pesar na concha do activo da balança economica, onde se 
joga o futuro financeiro da Republica. 

Justo é, pois, que a União não se lhes mostre indifferente. 
Mas, considerando que os Estados teem a sua jurisdicção fiscal p1·opl'ia, 

o privativa, de accôrclo 'Com a Constituição f~deral, e, portanto, que se lhe~ 
não pôde see negada capacidade jurídica e idon eidade politica para realizarem 
operações ele credito, o que certamente caber(t á Unifto é resguardar a sua, 
administração superior dos effeitos das más administrações financeiras dos 
IDstados, bastando restringir a faculdade destes em contrahir ope1·ações do 
crEdito externo á sua capacidade financeira. 

Por entender assim é que suggerimos os seguintes adclitamentos ús pro-
hibições já impostas a os Estados pelo art. G6 ela Constituição de 2'1 de Fe-
,rereiro; eil-os: 

E' vedado ainda aos Estados: 
a) dar aos seus titulas de credito curso legal e effeito liberatorio; 
b) contrahir. emprestimos externos cujos encargos annuaes addicionaclos 

ús responsabilidades financeiras já assumidas excedam a terça parte ele sua 
receita orclinaria apurada no u ltimo anno ou exercício financeiro. 

Como se vê; Sr. Presidente, as duas novas prohibições acima transcriptas 
impostas aos Estados não offenclem a essencia da sua autoridade definida 
na Constituição, e visam apenas resguardm· a União elos a busos por elles com-
mettidos. 

A disposição constante da letra a é méro complemento da proscripção im-
posta aos Estados de crear moeda ficluciaria e que muitos dos seus governo<: 
buscaram illidir, decretando que os seus titules ele credito tenham effeito ;·:., 
beratorio, e, portanto, curso legal nas suas repa,rtições fiscaes, em pag<•· 
menta de impàstos. 

Comprehencle-se, portanto, que sem essa prohibição expressamente pre-
vista, os Estados podem augmentar discricionariamente a ·massa do meio -cir- . 
culante com os titulos de credito que emittir dotados de effeito liberatorio e 
in:Uuir desse modo anomalo .na administração superim· das finança• nacio-
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nàéS, que é um departamento privativo á competencia constitucional do. 
União. 

A prohibição constante da lettra b é, como vêdes, uma disposição apenas 
limitativa ou restrictiva da faculdade reconhecida aos Estados de procederem 
a operações de credito interno e externo. 

Ella é sufficiente para attingir o fim collimado. 
A medida alli prevista ;não offende, nem attinge directamente para ex-

tinguü·, autonomia do Estado, mas restringe apenas a sua competencia para 
contrahir compromissos ás forças .normaes da sua capacidade financeü·a. 

Assim, de um lado, se enquadra essa competencia dentro do circulo justo 
e honesto da capacidade financeira dos Estados, e, de outro lado, se afasta de 
modo legal e positivo a r·esponsabilidade da União em face de compromissos 
novos, porventura, de futuro, por aquelles contrahidos, com infracção do .pre-
ceito constitucional. Aliás, é de suppõr-se que nestas condições seja muito 
difficil effectuar-se qualquer operação de credito externo. 

Emquanto que a medida intervencionista constante da proposta de r .evi-
são constitucional além de não prohibir as operações abusivas de credito ex-
terno, isto é, o mal que se cuida de evitar, imposta na subversão do regimen 
federativo que a Constituiç;fw Federal vigente collocou fóra do alcance da com-
petencia revisionista c1o Constituinte ordinario. 

Emfim, a autorização intervencionista prevista na segunda parte da emen-
da n. 3, já approvada em ])rimeira discussão, da proposta de revisão consti-
tucional se me afigura condemnavel sob multiplos aspectos, quaes o de ordem 
mora l, politica, juridica e financeira. 

Sob o aspecto moral, aquella medida é assás humilhante para os Esta-
dos, victi.mas, talvez, de governos máos, porém, felizmente, transitorios. 

Cabe, além disso, accentuar que os effeitos da humilhação se reflectirão 
fatalmente no proprio credito nacional. 

Sob o ponto de vista politico, aquella medida importará no desprestigio de 
autoridade dos or·gãos da autonomia dos Estados, em cujas forças militares 
xecontemente se apoiou a União para suHocar a rebeldia impenitente .. 

Sob sua face juridica aquella medida não podia ser objecto de deliberação 
desta. Camara, porque anuullando o regimen federativo, viola flagrantemente o 
preceito constante do paragrapho 4° do art. no da Constituição de 24 de 
Fevereiro. 

Além disso, os Estados membros da União, como entidades politicas, não 
estão sujeitos á fan.encia, nem a União tem competencia constitucional para 
decretar a inca pacidade política ou financeira dos Estados autonomos. 

Quem se lembrou jámais de decretar a fallencia ou a incapacidade finan-
ceira da Anemanha após a grande guerra? Quem se lembraria jámais de ris-
car· a gloriosa França do convivia internacional dos povos cultos, porque ella 
presentemente não póde satisfazer os pezadissimos compromissos assumidos 
para a defesa da sua independencia nacional'! 

Na America do Norte, tambem, os Estados e os Municípios abusavam 
corno entre nós, do credito publico e nunca foi alli lembrada a medida violEm-
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lenta da intervenção federal para cohibir o abuso e reparar os seus mãos 
effeitos. 

Sob o aspecto financeiro, a a utorização intervencionista em apreço é con-
traproducente, porquanto levará a .União a avocat· a responsabilidade das 
dividas dos Estados, com vultuoso onus para as suas vrecarias finanças. 

A exiguidade do tempo não me permitte tratar da analyse de outras pres-
·cripções cotistantes da proposta de revisão constitucional, ora na ordem do 
dia dos nossos trabalhos. 

De duas ma terias, porém, Sr. Presidente, .não me é licito esquecer. 
A primeira é relativa lls prescripções insertas nas emendas ns. H e 75 

da alludida proposta, que assim rezam: 

EMENDA N. 74 

Substitua-se o art. 80 da Constituição pelo seguinte: 
"Art. 80. - Quando a segurança da Republica o exigir, em caso 

de aggressão estrangeira ou commoção intestina, poder-se-ha decla-
rar em estado de sitio, por tempo determinado, qualquer parte do 
territorio na_cional, suspendendo-se ahi o ha.1Jeas-corpus absoluta-
mente para os detidos em virtude da declaração do sitio, e as garan-
tias constitucionaes asseguradas nos paragraphos 1 •, 3°, s•, 10, 11, 
12. 13, 14 e 18 do art. 72; que fo rem enumeradas no decreto." 

EMENDA N. 75 

Accrescente-se ao art. 80 da Constituição o seguinte: 
§ 5.• - Na vigencia do estado de sitio os tribunaes não poderão 

conhecer dos actos praticados em virtude delle pelo Poder Legislativo 
ou Executivo." 

Sem tempo para largas dissertações a respeito, eu me limito a reproduzir 
o seguinte trecho de recente obra de apreciado publicista francez: 

"Il fSt bien entendu que, si la declaration d'état de siege n'est 
susceptible cl'aucuil recours contentieux, les actes de l'anto1·ité 1nUl-
taire faites so·us le regime de l'état de siege son:t snsceptibles de tou.s 
les recotws de d1·oit co1nnH~m q1~e comporte letw canwtere ad1ninis-
t1·at·i! on jtwisd,ictfonnel, et qu'ils peuvent entrainer la responsabilité 
personnelle des fonctionnaires militaires." (Léon Duguit - Dro'it 
ConstitnUonel, vol. 2, pags. 260-261.) 

Em nota, accrescenta este publicista: 

"Pendant la gnen'e, le conseil cl'Etat a 1·econnu, a plus,ienrs re-

pr'ises, la receva1JH-ité des recowrs JoTmAs, S01/,s le Tegime ele l'état ele 
fii.ege, contre eles décisions ele l'a-t~torité milUaire," 
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Ahi está; Sr. Presidenfe, dm·ante a vigen.cia da guerra, a França com o 
seu territorio invadido p elo inimigo, com grande pm·te dos . seus departa-
m entos sujeitos ao j-ugo do inimigo, · com a sua independencia n a cional -amea-
çada, isto, não obstante, o Conselho de Estado alli, admittiu a legitimidade 
d.e recursos contra as decisões das autoridades militares tomadas . em plena 
\\'igencb da lei marcia l, isto é, do estado de s itio militar. 

Aqui, entre nós, a proposta ele revisão constitucional supprime a tutella 
dos tribunaes judiciarios contra os actos ou abusos dos agentes· do Poc1et· 
Executivo, dm·a nte a vigen cia do sitio político, quando a o mesmo temj)O de -
limita as m edidas de repressão que em tal conjunctura autoriza esse poder 
~ adaptar . 

Além disso, subt rahinc1o ela competencia do Poder Judiciario o julgamento 
dos excess os e abu sos commettidos na v igencia do sitio, p elas autoridades 
~ncumbic1as de s1.1a execução e sendo ela competencia do Congresso, dellas C(\ 

nhecer à posteri.oTi (em enda n. 23), a proposta de revisão constitucionh.l 
deixa a vida, a liberdade, a fo r tuna e a honi:a dos cidadãos brasileir-os á des-
<'Or ip ção da s autoridades militares. 

E ' a enthronização da dictadur a militar em um paiz de Constituicào 
liberal que outorga aos seus org 'los de autoridade poderes limitados e assegura 
a os cidadãos a gara ntia de dire itos sagr a dos . 

A minha consciencia juridica , Sr . Presidente, repelle igualmente a r estri-
ccão do ha:ueas-co1·pus pa ra tutella r exclusivamente o direito de locomoção. 

E' o que se lê na seguinte 

llll\mNDA N. 64 

Substitua-se o § 22 ~do a rt. '72 da Constituição pelo seguinte: 
"§ 22. - Dar-se-ha o lwbeas -co 1·.zn•s sempre que alguem soffrer 

ou se a char em imminente p erigo de soffrer violencia ])Or meio L1e ])ri-
s ilo ou constrang imento ill egal em sua liberdade de locomoção." 

A liberda de physica, Sr . Presidente, isolada de seus attributos e fins é 
regida apen a s pelas !eis naturaes das quaes se tira o postulado de que o espaço 
occupado por um corpo não póde S Ol' occupado por outro. 

1\l[a s , tomando este pos tula do p or ba~e e considerando que a actividade 
humana é condicionada ]Jor sua fin ~Ll idade _no meio social , onde ella se m:l-
n if es t a , é cl o.ro que as le is juridicas nfw podem conside1·ar e disciplinar 
aquella activida de abstra hida des sa fiüalidade social. 

A civ ilizaçã o impõe ao homem deveres sociaes, a que lhe 11ão é licito 
s ubtrahir -se, sem p el"der o dire ito ás garantia s de liberdade q u e o Esto.do 
lh o a s segura . 

A prova il:retorquivel de semelhan te conceito está nas no1·mas legacs 
l)rohibitivas, e specia lmente n a s pre,:cripções ela codificação p enal dos povos 
cultos. O J~staclo, por .seu:.; orgãos de autoridade, nfio póde assegurar a l'f .. 
bc1·àaàc ele loconwçiio para fins illicitos, 
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A finalidade domina, pois, todo o vasto campo da livre actividade social do 
homem tutelado }Jelo Estado. 

Por isso mesmo não se p6dE! restringir o instituto do habeas-co1·pus á 
méra liberdade de locomoção. 

Causou geralmente, Sr. Presidente, funda e natural impressão o com-
pleto descaso dos autores da proposta de revisão constitucional sobre as fi-
nanças da União, justamente no momento em que esta se depara com graves 
difficuldades para satisfaze1· os seus compromissos e em que todas as Nações 
empregam esforcos para remodelar efficientemente o seu systema tributaria. 

A ;;;·r·ande g·uerra de 1914 trouxe já para as Nações belligeraBtes, já para 
as neutraes, tfw grande destruição e deslocamento de riquezas que levou um 

abalD profundo á economi-a de todos os povos. 
Até a America do Norte, a grande fornecedora de recursos materiaes, 

pecuniarios e por ultimo até pessoaes, sentio-·se abalada nos alicerces ele 
suas solielas ins•tituições, que, na opinião dos competentes, não teriam re· 
sistido galhardamente á tremenda crise, se não foram o imposto sobre a 
renda e a fundação da Federal Reserve Board. 

Certo é que o exito de um systema tributaria depende ele uma boa or-
ganização econom i·ca , Mas .não menos certo é que a Nação Brasileira tra-
balha, .produz e progride, a despeito dos graves obi~:;es que se antolham ao 
seu progresso. 

A revisii.o do defeituoso e condemnado sys.f:ema fis cal es'tabelecid'o na 
Constituição de 24 ele Fevereiro impunha-se ao legislador constituinte, a des-
peito das sérias difú'icuJdades ele tã:o grave emprehendimento . 

Realmente, o legislador constituinte, que se aventurasse ne,ss€ caminho. 
iria encontra1· as finanças estadoaes ele receitas e despezas lançadas sobre a 
base da conrlemnada odiscri;ninação fiscal ·constante dos artigos 7 a 11 d:t 
Constituição de 24 de FeverBko. , , 

'I 
l\fus a todo custo um provimento reparador se im.põe á situaçào comba-

lida das finanças fede.raes. Estudando as diffi~ôulcl<~des· inherentes ·a uma 
boa organização tributaria no regimen político fec1er::utivo, diz-nos o aprecia-
do financista italiano F'eclerico Flo1·a, na sua beiJa monograpbia intitulada: 
r,e .finanze ele{Jli StaU co?nposti: A existencia de cZttplcts finanças, cl'iversa e 
livremente organ·izacla, é a condição essenci.al ela ·inrlepenelenda elo Governo 
cent1·az e elos governos locaes. A clit}·isão elos interesses ela .. Feelc1·ação em ge-
ra.es e parf'i011.lares e a consequente 1·epa1·tição elos attrilm:tos ela, soberania 
entre o Governo cen'l1·a.z e os .Estados partic?t .. lnrcs cleterm..ina a base, a i1'n -
portancia e a e.rtensão ele cada uma. Ainda mel·hor ensina aquelle insigne 
financista: A base co?'nmnm elas duas finemças, a econmnia na.ciona/,, c,'J;i .. tJe. 

pois, a sna conrrlenaçcío JJ(f.Ht. q?W os methorlns fiscacs ele 11.nw .. niio co?n)J1'01net:-
ta.m os 1·esultadns da ont?·a., sob pena da .. u.niclr/.ile elo Estarlo .TJ'cd er'al ser ,qra-
vem.cnte comprorne'tlirla, 811V7J01'a, não cessem ella.s ele ser inclcpenclentes. E 
2ssim m-r'(,m~ta o prec.la,ro mf'stre ora citado: Certamente la f'ina.n 2:a federa.7,e 
rlc1 '" a.1•r>re nna prevo.lenza sn qnella ele,qli Stati. ·in q?(.nnto 11roverle aoU in .. 
te1·essi i! ell' -inter o tlopolo . • , 
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Estes conceitos einittidos pelo illustre financista italiano se applicam 
>com grande exadidão •como commentario critico á divisão das rendas con-
stante da Constituição de 24 de Fevere iro. 

Assim é que alli vemos os seguintes defeitos capitaes: 
a) deficiencia de recursos financeiros at.trihuidos á União, em compara-

ção dos amplos deveees que lhe foram commettidos no desenvolvilnento da 
economiR nacional: b) antagonismo evidente de interesses fiscaes, compro-
mettendo a funcção c:otpital da União, na ori€ntação de uma sabia politica 
financeira; c) a accumulação de jurisdicção fiscal causando o mal estar so-
cial e consequente impopularidade dos sys·temas tributarias, aggravn,ndo o 
nive! de custo da vida e estacando as fontes de producção. 

A1ém disso c31be 8.ccentuar que a politic'" aduaneira se!guida pelo Con-
gresso. no sentido de um exaggerado e contr'lproducente proteccionismo, so·-
bre diminuir a renda, da mais importante fonte de receita da União. qu e 
é :1 impor.tação, eleva de modo as:phyxiante o já elevado uivei elo \Justo da~ 
utilidades. 

Esta ·consideração irretorquivel comprova a allegação constante do pri-
m e-iro ite-m . 

A attribuiçfio confel'ida aos Estaclos de lançar impostos sobre a expor-
tação àas mercadorias de sua .proàuc~ão, foi um gravíssimo erro, hoje irre-
meàiavel , à os nos·sos constituintes de 1S9l. 

Semelhante fac.t1làad e tri.hutaria é absolutamente .condenTnaoa pOl' mo-
tivo àe ordem economica, juridica e financeira. 

R ealmente, é deverrrs lam<?n ta:vel que tenhamos de desvalorizar pelos trl-
butos a procm·a e o preço dos nosos productos nos mePcados consumiclores. 
o nele elles entram e-m concurrencin. com outros' similares. 

Nesse caso a acÇ!ão fis cal collide con1. os inter€sses econon1icos. 
Sob o ponto d e vista juriclico · Ei'ío se comprehende Domo o commercio ele 

ex.p ortar;5o, que ti'í.o visceralmente atffecta o direito m aritimo e o trafego 
comm-ercial, n1.aterias da con1]Jetencia privativa da União, ten·hn. Jica clo re-
servado especialmente á jurisdicçi'io fiscal dos :E;stad'os. 

Finalmente é claro e lamentavel que pelos interesses ligados á expor-
tação, os Estarlos pJeitehtn1 can1.hio~3 baixo s e clesvalorizac;ão ele 1neio r:5r'Culan-
te. em flagrant e antagonismo com o:~ interesses da União que são os sagrn.-
dos lnte-resses nacionaes. 

O chamado premio el e expurtac:ão, consequ encia natu1·al da dé svcllori>:a -
ção d'0 n1eio circulante Dn.cjoDal, clrt ao pror1uctor, cujas merc::~dorias sUo ex--
portadas corn o can1bjo haixo, a Hlus?ío fug-az de n1 eJho~~es 1ncros e abu nrl;-,,ncia 
àc rpcursos. 

Por isso mesmo qu e os proàuctos assim ex•nod.aclos são adq.u iric1os a. 
Pl'8ÇOS vanta .io:o;os os E"t'"clos que o~. tributam sobr€ o seu valor of:fic.ial aJl-

ferem , só por isso, m;ot.iores remelas que lhes não permittiria u]na, sltuaq"ío 
Cqmbia.l menos baixa. 

) 
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· ~ . Entreta·nto, a permanencia do cambio baixo ~ fatal á União .pela re-
tracçã.o da impo'rtação e para satisfação dos seus com.promissos externos; 
é fatal á Nação por que gera a inflacção q•ue é a inimiga inclemente dos con-
sumidores, que é a grande mole da po.pulação; é fatal ao desenvolvimento 
agrbola e industrial do paiz, no pagamento da 01t tillaqe economi-ca, tão no-
cessaria a ess€ desenvolvimento. 

Afinal o mal-avisado productor, llludido com o supposto premio ele ex-
,portação, 6 verá fatalmente absorvido pelo crescente preço das utilida:cles, a 
que elle mesmo se não pó de furtar como consumidor que · tambem é. 

Vem muito a pro'posito, Sr. Presidente, trans·crever neste meu discurso, 
as sabias co-nsideraçõe's elo eminente Pv2lator elo Orçamento c1a Re•ceita, no 
anno passado, nesta Casa, o egregio e austero estadista, Sr. Dr. Affonso 
Penna Junior, que tão relevantes serviços está preserrtémente prestando á 
RE:publica na pasta da Justiça . 

. i Dima aJUI S. mx. : 
"'1\IZ:as, - dir-se-ha, ~ sem collisão com interesses tão respeitaveis 

quanto os fiscaes, resta á União o campo ela. coli1petencia. conjunta com a 
dos Estados . 

Aqui, porém, o erro do legislador con stituinte foi mais grave ainda, pois 
a -crea.ção elos impostos cumulativos constitue um dos maiores gravames de 
nossa economia e. um elos perigosos dissolventss dos laços f ederativos. 

Ha, en~ p rin1 e iro lug·ar, o jnconvé niente financeiro, p ois u1na fo:nte de 
r~.r>elta explorada, simultaneamente, por diversos poderes, se debilita, quan-
·clO não se estanca, não podendo forn ecer a cada um a somma que ahi pro-
cm::c. Nessa concun ·.encia fiscal , a. m ais lesada ha ele sec·, por certo, a 
União, visto que os Estados têm acção mais pt·oxima, clircota e imniec1iata 
s obre os contribuintes de seu tenitorio e colhem, assim, as primi-cias de seu 
vig·or tributaria. 

Ha., em segundo lugar, o in'conveniente economico, po.is, sé o poder ck 
taxar envolve o de de:;;truir e a mesma riqueza é taxada por diversos pode-
res, sem n enhum eni:enclim•ento entre ell es, cacl:1 u m . empenhado, apenas. 
em re·tirar o ma ximo provei to fi scal, claro está qu e a asphyxia economicn 
será o inevitavel resultado final. 

Ha. ·o in con venient e social da desigual dade de tratamento, pois o impos-
to fede1·al, em um E~;üvclo , virá sobrepôr-se a imposto est a.doal iclentico. 
ahi lançado, ao passo quo tal n ií.o acontecerá em outro E stado que . ainda. não 
explore o imposto cumulativo. 

·Essa cir-cumstancia não p ermitt€ á Uniã.o o manejo adequado desses 
impostos· de dupla competenda. 

Não se pôde conhecer, ao certo, qual a. incidenc.ja clelles, quaes as suas 
exactas . re.percussões economicRs, pois tudo c1epenc1é de entrarem, ou ni'í.o, 
os E star1os no mesmo campo fis cal, e do moela por que o façam. Hoje, n e-
nhum Estado explora determinada reJJrl:i. Amn.nhã, alg·um. n.J~·un~ ou toc1o3 
paBsam a e:>ep·Joral-a. 
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Um momento, como .este, da m a is extrema gravtdac1e financeira para .a 
União, quando a maioria dos Estados t em folgadas finanças, deve abriL· 
caminho e ins•crever entre a materia principalissima de uma reforma constitu-
clonal a remodelação tributaria em bases mais consentaneas á felicidade- P 

ao p~·ogre.sso do Brasil. 
E' este o reme di o decisivo e que urge apoplicar. 
Deve ser ·banida, de toda a f(n·ma, a nefa.sta imposição cumulativa. A' 

União deve ser conferida a competencia para levantar impostos sobre a im-
portação, sobre a renda e de consumo, embora, - quanto aos dous ultimas. 
- com a obrigação do entregar aos Estados uma qno·ta parte (digamos 
quinze ou vinte por cento) do liq·nido que rendeTem no respectivo terrlto-
rio . Um. só poder, - o fede ra,l, - taxaria e arrecadaria, com inteiro e di-
recto conhecimento dos effeitos fiscaes, e o producto aproveitaria a todos, 
em boa harmonia federativa. 

Os impostos assim deixados ao poder nacional são os de effeitos soci a.e~ 

mais vastos e inte:1sos, os que mais influem no prepa.ro de um meio favoravel , 
missão precdpua da União. 

Os impostos de importação e de consumo, cuja exploração pó·de ser lc;-
vada a extremos po1· uma JlOlitica pluto.craUca: os sobre a renda, que podem 
servir de instrumento á m ais decidida politi>ca socialistc'1., nã-o póclem estar 
fóra do cont1'ôle ele Na<)ão, não devem servir a esta ou a qu ell a tendenoia 
ocC'asional de um dos Estados, mas reflectir a orientação ger al do pa iz e, de 
accórdo com esta, imprimir ao Bra.Eil um só rumo economieo e social." 

A seguir o nosso preclaro compatriota Dr. Affonso Penna suggeria a 
m<'di~a de serem destribuidas pelos Estados q•uotas de impostos cuja a.rre 'Ca-
cla(;ão fosse confiada á competencia fiscal da União . 

I<Jssa m0dida não logrou conquistar a minha wpprovação . T:Dlla, na.t.ural·-
m Ante oocon·eu áquelle nosso eminente estadista como recurso de supprir 
a deficiencia porventura verificada n as r endas estaduaes cmn a transf'" -
re•1cia á competencia. privativa da União do lançamento e ela arrecacla çrí.o 
elos impostos de consumo e de renda. 

·Essa medida, porém, eollide com as razões funclamentaes que damos p~ra 
.iustificar essa tl·anferencia, isto é, para commetter-se, prdvrutivamente, :i 
União o lançamento e a cobrança dos impostos de consumo e de r enda . 

Realmente, alén1 da 11ecess i.dade im.periosa de augme.ntarmos as fonte" de 
nceeita da União, á vista do vuHo e},:i:raordinario dos seus compromisso«, 
cahe lembrar que o im.posto indirecto de consumo. a.ttingindo as lnerca.clo r i:''' 
de primeira n Bcessidad€ , não pôde ser adaptado, cnmulativament<', ]1 CLL 

União e pelos Estados, em uma époc11, como 11. presente, em que o nivel d .-· 
custo da vida é, àevénts, estonteal1'te e axphyxia.clor. 

Não é possíve l que esse arg-umento, a11oia do na ohservação verc1a:deira 
da realidade dos factos -quotidia-nos, deixe de nos impressionar. 

O imposto direeto so·bre a renda para produzir a. v.irtude (jue se lhe em-
presta, isto é, para "'orrigir a desigu:-üdade oriunc1a da. tributação ipclirecta. , 
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. pr<lciza ser da comp·etem~ia fiscal privativa da União, que o decretará unifor-· 
rnemente e m todo o paiz. 

O methoc1o suggeri-do velo R elator da R ecetta no an.no passado de a 
União ceder quo.ta·s' de certos impostos de sua competen:cia privati-va aos 
Estados não é praUcavel. 

O economista ncrte-ameri'cano Edw.in .Seligman, no segundo volume da 
sua obra intitulada Ensaio sobt·e o imposto, suggere essa medida. invocando 
exemplos da Ingl::vterra, da Allema.nha é do Canadá, mas muito p-rudentemen-
te resa-lva. o aspecto cons1titucional do methodo suggeddo. 

Na verdade, e nte ndemos que a. compensação da diminuição na arre'Ca.da-
ção das re.ndas esta.doaes, por effeito da tra.nsfereneia. fiscal privativa dn 
União dos imrpostos de consumo e de renda., deve ser procurada, de preferen-
cia, na:s contdbuições municipaes impostas pelos }<"}sta:dos para s:JJtisfaçã.o 
ele serviços de interesse · commum, realizados pelas autoridac1e·s estadoaes . 

Nós sabemos que em regra as ·rendas munici paes ou são mal a.rrecadada.r' 
ou qua.ndo bem arr€ca.da.da.s sã.o ma.l a.pplicada.s. 

Os methodos sug·geridos da. União r1istribuir quotas com os Estados ou es .. 
tes eontribuirem ·com recursos .pa ra aquella. preencher o seu fim estão irreme-
dia.velmente conclemnados por imp.r::vticaveis. 

Entre as comueiencias fis•caes das duas entichccles políticas, o. União e os 
Estados, , ê rigoí.·osamente mistér haver a mais clara. e a.bsoluta discrimina-
ç.ã.o, a bem dos interesses não só de cada. qua.l como dos propl'ios contri-
buintes. 

Infelizmente, a proposta ele revisão ?on&titu cional, ora. em debate, não 
córrigio os graves def€Hos do systema fis~al instituido pela Constituição de 
24 de Fevereiro. 

As diffiouldades fi,nanceiras e consequente diminuição àa autorida-de d" 
União, a.ggra.vada .. s com as ameaças intervencionistas, •Sr. Presidente, produ-
zem profunda impr>essão sobre os meus sentimentos patTioticos . 

Fa.llo assim, Sr. Preeidente, com a franqueza e lealda.de do cidadão qu e 
investido de responsabilida.des políticas deve á P::ttria o melhor de s ua acti -
vrdade. os seus -servriços até o sacrifício. 

E' por ella, extremecendo pelo seu futuro, zeloso de sua integridade, cio-
so de sua g randeza, que eu ou so, ln.nçar, desta tribuna., em face de Deus e da 
Nação. un1 vehemen.te n.ppello ao reeonhe·cjclo patriotismo dos nobres antore~ 
da proposta de revisão constitucional . 

He7.am os A.nnaes da histeria politica norte-americana, c1ue, em dado mo-
m ento de g-ra.n des ag-ita.C)ões par·tida.rias, a proposito dos direitos· dos Estados. 
em cer ta solemnido.de, onde estavam re.oprese.nta.das as mélis a.Jtas ::wtorida-
des da Republica, o Presidente Andréw .Jackson julgara opj)ortuno levantar ~~ 

~ u :.. taça proclamando de modo emphatico: « Ll' U11Wo. E' Jn·ccizo que ella se:irr. 
mantida". 

Immedia.ta.mente depois, em manifesto revide. se er.~1era. o 'ili ce-'Pré'.s i-
dent€ Çalbo.un, o ardoroso é!efensor· da &obçq.nia dos F,starlos é e::.:clama va: 
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"A' União, ao nosso ?·nais caro idéal após a liberda-de". • 
Affastemos de nossas deliberações essas idéas de anta.gonismo e supre-

macia. 
Conf·iemos no ·patriotismo dos dirigentes da União brasileira e taçamo~ 

votos por que nenhuma c1e suas estrellas perca o se·u brilho· habitual e que 
na sua bandei-ra, altiva e sorridente, atravessando os mares e os oceanos, 
ella ostente, •hoje e sem1Jre, os Jennnas de "01'àent e P1'o.cn·esso". "Un.·icio e 
Li1Jm·aa.de", que são o supremo anhelo de todos os brasileit·os, (ilittito 1Jent; 
1111.cito 1Je?n. O oncdor é viva?l1.ente cumprimentado e a1J1'nçail.o) . 

PR()POSTA DE . E :MENDAS A' CONSTITUIÇÃO JõEUERAT~ 

Con.ti-nua,;ã.o da votação •C:·a propost-a de eanendas e das emendas· á Cons-
tituição- (emenda -n. lS da proposta, e seguintes, não retirac1as) (1' cliscussii:Õ). 

O Sr. P1·esidente: - Aeha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUI;"'!iJMEJNTO 

Requeremos. a retirada. da.1' emienda.s ns. 18, 22, 25, 2·7, 30, 32~ ·3·~. 42, 
48 , 4•9, '50, ·51, ·&2, 53, '54, 56, 57, 5·Q, 613, 64, 66, 67, 69 , 711, 72, 74, e 7'5, incloui-
clas no ll~·ojecto •de .peJ'orm.a. ela. Consti'tul-ção. 

!Sala elas sessões. 26 c1e -S-etemb-ro -ele lD'25. - Vaz ele Mello. - Francisco 
Pe-ixoto. - Pecl?·o Borges , - Ca.?nillo Prates. - Euclicles Minlta. - Jorlo 
Dis1Jôo . . - Bneno B ·ranclão Filho. - José IAno - Nelson ele ."!enna· ~ 
A.gamennon jJf noalhães. - A.nou.s"to de Lima. - M a1'colin.o .Ban·eto. - Cos-
ta Ribei1·o. - .Bocaynva Cunha. - Joaqni.?n ele ]l,fello; - Paulo ]1"a1·a.nhão. 
- U1Ja.lelino ele Assis. - rrava1·es Co.valcan"ti. - .Perei-ra. L e ite . - Zoroa,stm 
A.lva,renga . Qc"ta1;io llfanga.bei?·a. - Hei-tor ele Son,zn. - FÓnseca I-ler. 
mes. - .Dan-iel ele Mello. - Olertario .Pinto. Wanclerley ele Pinho. -
Afra,nio Peixoto. - Hom.ero .Pi1·es . - V ianna. rlo Castello . - Galdino Fi-
lho. A 1·thw· Colla1'es :Mo1'r?·inc. - Getnlio Va.1'_gas . -- Herc~lelnno de F?·ei-
ltas . Cm·cZoso ele _1\_lm.eiàa . Dominaos P.a1·1Josa. - J. Lam.artine. --
Mo1·ei1·a àa Rocha. - Nelso n Cat?l-ndn." - .Berbe1't de Ca.st·ro. - Cesa-1· ]fn-
ga.lhães. - J. P ·ires no Rio. - Gilberto Amacio . - J. J. Berna.·rdes ."!o1Jri. 
nho. - Valdomi?'o ele Mnqathães. - Pa.checo ]fendes. .Eloy Chnves. -
l~'er,rei1·n Li??W. - .Heito·r Pentear! o. - PaNo de Sá Bn1·1·etto. - A nna.nclo 
Bu.rlamaq?ti. - Gwribaldi Mello. - .F'idelis Reis. E·urico Vo.lle . - Josl': 
Alves. - Bo.ptisi"a Bittenco11t. - .r.ura. Cast·ro . Euqenio de ]fello. ~ 
."!oUãon·io L eite. - .Prado Lopes. - Joa,q1.d ·m <le Efa.l1es. - Bianor de Me. 
rle lrns. - José (I ono;:alt•es. 

Vou su:bmertter a votos o requerim-e-nto , 
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O Sr. Leopoldino de Oliveira: ___, P<;Ço a palavra pela ordem. 

O Sr. Adoipho Bcrgamini: - .Peço a palavra pela ordem sobre o reque-
rimento escripto. 

O Sr. Presidente: -O requerimento ,:; escripto; mas seu processo, como 
:lá .mais d,e uma vez tenho explicad'O, é, " .r&tione materüe", e dos re.qued-
rnentns verbaes nos termlos do a"l't. 2;72, § 5c. 

O SR. LEOPO,LDINo Dl!l OrüVJ!JlRA: - Mas não está escripto o requerimento? 
O ISR. PREJSIDENTE - O .requerim.ento está escripitü, rnas, .repito, e da-

quell-es :que en1:ho!!:·a, 1d'e ~confüTJ1.1.idade oo:n1. .o a;rtigo 327, ]):ossaffi ser vel.l·baes 
ou escriptos, estão sujeitos ao processo dos requerimentos verbaes, ele ac-
cOrdo •com o •dJisposiltivo · .regiment.c'll q·ue já citei. 

Nestas condições, não terrn lugar o encaminhamento de , vota;ç'Lo, cluran·-
te o qual pocle!ria ser leviantada quakrue,l' ;questão de ordem. 

Vou ·Submetter a v.otos ·o requet·im,ento. 
1llin seguida, é a;pprova.do e> ref·ericlo requedmento do .Sr . . Vianna <1c 

Castello e oultros. 

O Sr. Azevedo J"ima (pela o;·d.em) requer a verificaçfw ela votaçtto. 
P .Doceclendo-s,e á v·erific~a.çU.o de votação, reeon11cce.:se tereni voüldo a fa-

vor ·115 .St·s. Deputados .e contra 8; total 123. 

O Sr. Presidente: - O requet·imento foi approvado e as emendas <la 

p.roposta estão reUr<aclas. 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (pela ordem): - Pedi a palavra, Sr. Pr~
sidente, .para mandar á Mesa a seguirne 

DECk~~ÇÃO DE VOTO 

.D&clru:.amos que vota:rnos contra o r&querünento ele retirada ele em·en.-
das do ,projocto de ·ref'Orma .c.onsuHU<cional, porque o mesmo infringe o 'R<:·;;-i-
mento II1te.rno ela Cmna•ra e a •resolução 1 B, ele 1924. 

Sala üas sessões, 2 6 de .Setemb['O ele 1925. - L eopold.ino âe Oli1Jdra. - . 
Alberiéo âe 1lf omes. - Ad.olpho Bet·ga?nini. 

EMENDAS DO PL8NARlo 

O Sr. Presidente: -- Vou submetter a vetos a seguinte emen(la elo ple•. 
nario con1 :parecer corbtt~ario _ da Cün1111is.s í.'i c. 
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TITULO 1 

DA OHGAN.LZAÇÃO FEDEJ~AL 

Disposições p1·elim<inares 

Acrescente-se; 

A<·t. E' vedado aos E stados e Municípios :•onlra.h i:· emp~·es-

timos externos se1n a U'torizaç;ão do C.ongTesso Federal. 

SaJD. das sessões, 3 de Ago'sto de 192:5. - ]!Jm·ico Vall e . .B2nto 
l!:HrancW. - Ba.ptista Bittencon1·t. - V ·icente I'imgibe. - .fi Pinto 

ela. Rocha. - Jo aqui111. ele Salles . - A .. nnibal IJ. ãe Tolecl'o· - J. Man-
.vabeirn .• -- EJJhigen•io ele Salles. - PUnia Marques. - Annando Bur-
lamaqu·i. - Olegar·io Pinto. - A.fran·io Pe·ixoto. - Lll:JcT·ico ele ll:fo-
raes. Sá Filho . - Carvalho Neto. -- .Monteiro de Souzct. 

Paulo Ma1·anhâo. -- Alves ele Castro. - Ti. . Rodrignes .'viar.;hado. 
Dorv!Ll Po1·to. -- Jiome·ro Pi·r es. - A.lciâes B(~hia. - ·V\7e·nces -

lâo .Escoba1·. - Chennont de Mmwdn. - ,1J•.tunes Hae·iet. - l'cdro 
Bo1·ges. - Pere·i1·a Leite . - Cesario de Mello. - Lafayette C1·uz. 
- - F-idel'i-s Reis. - R. Berbert de f'!ns ;;·,). -- llfo·rci.>··t ela R. acha . 
Ly1'a CastJ·o. - ;.vim·tins li'n~nco - Liet'h•Jit•-'nu.rt !la SiZua l"ilh•J . 
Blyseu GuUhenne. -- 'l'a·vaTcs Ca1::t!c,1..>Hi. ·- ·vv-a.nclet·ley ele Pinho . 
- Albuquerque Liborio . -F. l'!olanu th t!·•wlw. - BQ![Jtista Du,m·r-
clo, pa•ra <D effeito ,r e.g·imenta l. ·- Pl-ln·i.o casado . - "'i.elolpho Beroa-

-m·ini, pa;ra -os eHeitos do art. so § 1•, do Reghnento •. ·_ Pvnhe·i-ro 

J·uni o1·. - Ayres ela 8-ilva. - GentU Tavares . - .FTanC'isco R.ochcL 

- Euclicles 1vialtct. - Roclt·-tgued .Jq Co -~ t.~. -·- Pacheco Jviencles. 
Fiel Fontes. - Ma.J·co l'ino Barros. . - .J. .r. i~erna.t·rJes 8o7Jr'inho. 

·o Sr. Adolpho Bergamini: - Quaes as emendas que foram retiradas '? 

O Sr. Presidente : - F-oram r etira das as emendas da proposta. Agora 
vão ser tm11Jadas em •consi<cleraç;ão as enwndas do p1enario. 

Vo•U s'lilbmetter a votos a e me n ela n. 1, q·ue tem J}a.recer eontrario d'a 
Con1n1:i.ssão. 

O Sr. Adolpho Bergamini (pa1·a encam-inhar ct va.taçtío): - Sr. Pr~si

clente, a C~1<111ara está ·fTan<camente )Je.r·m1ttinc1o que as manobraJs· po~i'tiiC<Us 

t rarik'bclas na ma.ioria , lhe ::J)açmn ctesapprure.ce~· . , . 
0 SR . LEO.POLDINO DE OLIVEIRA dá um a part.e , 



O SR. AuoLPHo BERGAiviiNI: - Transformada em um verdadeiro cara!ll-
gueijo, c1ue nào ten1 ma.is orientação, andando, m·a para deante, ora pa1·a 
traz, ora para um lado, ora para outro, com uma docilidade de pasmar, el!:ot 
se diminue, s.e é possi vel, mais ainda do que o tem feito aos olhos do povo da 
m;nha terra e do extrangeiro que nos observa attento. 

O SR. ALBEHICo DE JYioHARS; - Não estou de accôrdo com. essa Cümpara-
ção: conheço um carangueljo que se mudou do Retir'() Saudoso pa.lT, a pra:ia 
do Cajú - tinha orientação. (Risos.) 

O 18-R. ADDLPHO BmtmAMINI: - Prevalecendo-me dos ultimas minuto;; <la 
ho:..ra do expediente, li trechos do artigo publicado no "O Paiz" sob a oden-
ULçào governamental e puz de .manifesto a ameaça. de:'labu~otd"l. que elle con-
l.inha contra o Estado de São Paulo. Devo confiar na al~iv e ;: e independen-
cia dos políticos do glorioso Estado, no ·sentido de nfw se SLlbmetterem aos 
n :presentantes directos üo Cattete, CJ!UC ora mais do que nunC.>l estão dc-
nwnstrando a ausencia de sinceridade da successão pre.sidenct3.l. 

O SR. FRANCISCO P:rnrxo•ro: - O Estado de São Paulo não descobri o isso. 
0 SR. LEOPOLDINO DE OUVEIRA: - Quando digo que O Brasil político está, 

neste m-omento, transformado em uma verdadeira senzala, ainda ha quem 
conteste. 

O ·SR. FRANCisco PEliXDl'o: -V. Ex., então, pertence a essa senzala? ... 
Está direito. 

O SR. ADOLPHO BI<JRGAMINI: - Um req·uerime.nto assignado pelo IS:enhur 
V ianna do Castello, "leader" c1a bancada mineira, inspirador do artigc 
ameaça, fazia com que todas as emendas fossem retiradas de um golpe, com 
o po,oposito -claro de desferir mais uma bordoada sa.b!I'e a Camara, - por;que 
hoje não ê ::.;.1ais sobre a minoria, mas sbbre a Camara inteira - e facilitar 
a passageu'! do projecto de proposta de reforma da Constituição, in1!posta 
pelo Cattete. 

O que esse requerime.nto envolve é muito mais condemnavel e irritante 
que aquillo que foi usado no analogo requerimento precedente. Esk'l.mos 
e m 'franco pro-ces so de votação das emendas, cujo não ;pôde, mercê do Re-
giJ-nento, ser adiado. 

O SR. ILEDPOLDINo DE OLIVilliRA: - Muito bem; essa retirada de proposi-
ções é um adiamento, .porque voltarão em segundo turno. 

O SR. ADOLPHO BEROAJVIINI: - A retirada das emendas implica um adiá-
menta, .visto como essas emendas, remodeladas, serão of,ferecidas,· de novo, 
em segundo turno, não sei de que man<lira, pois SÓ poderão ser appendi.cula-
res das votadas em primeiro turno. 

0 SH. LEOPOLDIND DE OLIVEIRA: - :Estão simulando uma observancia do 
I!egin1ento . 

O SR. AnoLPHO BEHGAMINI: - Preside á jornada revisionista a pyr.ro-
. nl~e,. a te1mosia, o capt•ic·ho de um homem, que joga com. as contigen(!las 
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políticas do rnomento ; releg·a-se j)ant · p:ano inferior qualqu er JJl'eoccU11a-
çáo ·do bem ·publico e das necessidades da nossa vida social e política. 

1:1-,icarüo~ ao que \T. l.GX . 1 Sr. P1·esidente, inf:onna, apenas as en1endas 
offe1·ecidas em •Plenario: Ama.nhã estas 111esmas serão supprim.iüas fL vota-
ção em massa! 

Naturalmente, a ordem de se:·viço, que o Elstado->J\I!laior ·da Presidenci:l 
r1a RBpublica l1a poucos dias forneceu, pasiiou por modHicaçiio hontem á 
Loite ou hoje pela manhã. El o que é de entristecer, o que é deploravel, o 
que nos confrange a todos, é ver·iJ:icar .que- homens que teem assento nesta 
Casa. se submettem a estas attitudes. 

0 SH. iLEJOPOLDINO DEl ÜLIVEJIRA: - Muito bem. 
O Sr: . AnLOPHo BEJHGAMINI: - Nào sei se, amanhã, as proprias emendas 

tio plBnario ,serão retiradas. Desconfio que sim. Depois virá a reforma do 
Hegimento, 'Depois .. . qum .sabe? Será o q·ue o Presidente da Repu.blica 
q uizer. (Pausa.) 

O requerimento que V. E.x., Sr. Presidente, submettBu, apenas, á vo-
tação, sem encaminhamento da mesma, sem discussão, sem -exame, equivale 

.<L um requerimento de retirada de assignaturas, nunca á retira da, de propo-
sições ou de -emendas á Constituição. Nem todos os signatarios das emendas 
:o:Ubscreverrun o requeriJ.nento . 

Depois dessas emendas terem sido estuda das na -Gommissão dos Vinte 
e Um, receberem parecer d'avoravel, transitarem em ,plenarlo, não só na dis-
cussão, mas até na votação, é defeso; :S'r. Presidente, retiral-as ])ela fórma 
por que se tem ·feito, sendo momento opportuno do <plena.rio pronunciar"se o 
da votação e si a maioria nfw concordar com as medicla.s consubstanciadas 
nas mesma,s emendas o recurso regimental é rejeital-as, é n egar-lhes a.po.!(;, 
é desprezai--as .. Nunca, •porém, por via de requerimento, que equ;va.le a -re-
tirada de assi.gnaturas . 

. 0 SR. ALBERICO DEl l\'!;oHAEJS: - Muito bem, 
O SR. hDOLPHo IBEJ!lGAMINI: - sur,prehender-se a Camara inteira, 

desconsiderar-se a Coinmissão, menoscabar-se · do interesse publico e SUJ)·-

pdmir-se ao conhecimento da Casa, á votação do plenario, magotes e surria-
das de emendas, q·ue haviam :sido apresentadas como necessa.rias e impostas, 
dizia-se, pelas contingencias da vida scici'al, demonstradas durante trinta e 
quatro annos. (Pausa.) 

iSr. Presidente, a emenda n. 1 de :plenario veda ·"a os IE!stados e muni-
ClplOs contrahirern eri1<prestimos externos, sem autorização do Congresso 
Federal. Tem ella 1JOr fim evitar que o ·credito ·sofofra abalos no exterior, 
em virtude de a.dministrações ruinosas · de algumas unidades da Federação. 
O seu objecti~ro, · realmente, é moralizador, e basta este ,ponto para impres-
·Sionar bem. :Deve1nos em todo o caso, attender aos resultados de uma dis-
·;posiçãó constitucional nos termos em que a emenda pretende . .Si um Estado, 
· em bôa situação financei-ra, mas. necessi.tado de fazer obras de .grande preço, 
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_.~ru_ outros enl1Jrehendiln entos, pretender real izar um.:-t op2ra ção, fica depen-
<lendo do "placet" da Unii'io, o que prat:camente quer dizer sob 0 jugo do 
Presidente d3. R:cpublica. Si, como succeder, este qu~zer intervir na política 
.dEsse Estado, t em, n e3se momento, opportunidade fa.cil: - só consentirá 
no cm:prest'mo se o Estado se lhe submetter . Não se objecte, 'Sr. Presl-
clcn :e que a a.utorização tem de partir do Cong1·esso Federal, que o Pl·esi-
_dent·e da Re~pub~ica não tem nenhuma ingerencia no ·Caso. Saben1o.s perfei-
tan.ente que o Congresso só tem deliberado, só decide consoante os desejos 
do Chefe do · E:xecutivo, nos casos os mais gi:'a>.resl os n1ais sérios, os de 1nai~ 

-relevante interesse para a Nação. D~spenso-n1e -de a}Jresentar o·utros exem~ 

·pios, quando 'Presen te temos a propria rev.'.são constituciona l, que urdida 
nos gabinetes, ou n as ante-salas do Cattete, de lá são dirig;das todas a s or-
dens que norteia1n ou desnorteiam a Camara. 

Si na revisão constitucional, Sr. Presidente, assump.to que não !)Õde 
se1· collocac1o no t erreno estreito do partida r .' smo, a vontade soberana do 
Pr,osiclente da Revublica é que impera , co nseguind o que os De1mtados se 
trctnsformem em cameleões, como esperar que, em se tratando da recus;.. <1(• 
a utorização ao emprestimo externo a um Estado ·qualquer, decida o C'on-
,gTesso por si, con1 isen ção de anin1o, com a in dep :: nd·encia, con1 o espirito de 
8Uper.' oridade, que o caso aconselharia? 

A. emenda, portanto, se tem o aspecto m oralizador qu" accentuei, tem 
t arnbem este outro de grande inconveniencia, conferindo mais uma a1·ma ao 
P r esidente da RepuJJlic'a para opprimir os Esta dos que se lh2 não queiram 

-subordinar. Não p6de, por esta razão, a e1nenda n1ererer o n1eu voto. Cadf-l 
v ez mais sou defensor enthusiasta da autonomia dos E stailos, c-omo tam -
bem da dos municípios. Fizemos a Republica para -descentralizar o .pode!' 

:8Jssa autoTIJJmia, Sr. ·Presidente, só tem incommodado, aborrecido e es· 
tor vado aos Pres:dentes ,prepotentes, metediços, á.que~ les que faltam aos d e· 
veres asst~1nic1 os pc t~ante a Nação e que, ao invez de admini5trarcn1 -su p-e-
·riorrnente os interesses do paiz, pretendem unica e exclusivamente fazer tt 

poli t e:agem que mais lhes garanta a facil satisfação dos seus · caprichos. 
Voto, PD<' e>Jses motivos, contra a emenda. ( AiuJto bem,>· mu·i to bem . ) 

O Sr. Azev~do Lima (para .encaminhar a votação): -Sr . Presidente, não 
·sei como expiique á V. Ex. a minha situação de profunda p·erturbação in-
tfllec.tual. Estou tonto, verdadeiramente tonto, deante do requerimento quP 
a c:al1a ck ser o_;pp.rov a.do pela maioria da. Camara e em virtude do qual se re-

,-tiram , inop·nadain.ente, -sem mais nem menos, s em exp~icaç;i:'to, t odas as 
emendas que co·n stituiram o 1·esullado da gestação de 10 meze» c~e reun iiio no 
P alacio do Cattete, e são o fruto de um syndicato político, de uma especie 

.da sociedade anonyma que ali se organizou com a participação d<l Camara 
-dos Depurados, do Senado, dos membros da Commissà o dos 21, de t odas a9 

11 utoridaõe.s jurídicas do paiz, dos homens de maior r esponsabiliade na nação. 

't 



:\ s~ign:Lr:trn-n 'as, _dc·L·an1-lhes parecet·.es e, por fi.n.l,. , pa•ssadÇ>s: já vint~ cTia:s. cJe· 
.<.1iscussflO e de v otaçfLo, sE: .. n1 que se adduzam n1otivo·(S pJausiveis para nll~

dança tãü l'G.pida de sentir fulminam-n'as com um. requerimento que im -
_:porta a ,·e;jeiç:lo compleUc ele toda a proposta da re.forma constit·U':ional. 

E'v;den:temente, Sr. Presidente, o que se prepara a traz desse g o:·J>e é 
contornar as diffi cu ldtv:l es do Regimento, que a .pro.pria !Camara votou D· 

anno passado e aclreüe preparou para a reform::~, da Constituiç:lo. 
:Não vae nisso un1 aeto ele contricção .ou arrependhnento; ao con trario, 

quer-se evitat· que collabo1·emos com o no·sso esforço e o nosso patriotismo. 
OJ)·IJO!lc10 embargOS á mm·cha celcre das 76 emendas que sahiram da obra da• 
Conu11iss:lo dos 21, ou, melhor, das 32 emenc1as que escapar-am rw esp11a-
c: ela.mento progr·essivo da .pro·posta primitiva. 

Si me não engano, pretende-se em .breve refundir as -emendas ago1·u· 
rep·ucUad as, incorporando em texto mais succinto, todas as 1nedidas que se 
espalharam em 76 propo;,;ições diversas. Isso tem por fim furtar ao nosso· 
metieuloso estudo as medidas ofierecidas como emendas á Constituição, e 
c·ujas consequenc:as, bem o sabemos, vão ferir visceralmente a.s liberdade·; 
publicas, as tradições na po1itica de libera-lismo republicano. 

!S'i até agora Oll tra vantagen1 não houvess.en1.os ~proporcionr ... c1o ao paiz·, 
A.t) n1enos esht. j[t. deixan1os nitidamente assignalada: a nossB.. inte rvençlo 
TI OS debates. prolongando por cerca de 20 dias a ,.d;scussão em torno do pro-
lli ema éla revisão constitucional, forçou os orgãos da maioria da. Gamara dei ~· 

Dt>JnJtados a adopta.r p-rovidencias que . tornem bem patente e indissimulave: 
o p1 ·ocedim ento com que se pretende, de maneira violenta e draconiana ... 

O SR. A.LBTIJRICo m~ 1\'l)oRATIJS: - Inqualificavel! Lavrarei tanrbem o m e u 
protesto. 

O SR. AZEVEDO LIMA: - . . . perturbar, alterar, violar, .mutilar o textr; 
da Carta Constitucional de 24 de Fevereiro . 

.Não sei, Sr. Presidente, como a Nação irá considerar a nossa attitude· 
de oppositores permanentes ás cerebrinas ou perniciosas td:éas consubstancia-
das nas 7G emendas e a da intransigente maioria da Camara dos Deputados, 
que não tem outra preoccupação senão a de servir, "á o·utrance", ctos ca-
prichos e exigencias do supremo detentor do Executivo. 

Anima-nos, todavia, a esperança de q·ue, no ajuste de t:onta.s, quanllo· 
recobrada a serenidade nrucional, uma vez que o paiz recmpere os n1eios dr,. 
entrar n a apreciação dos factos p ublicas e políticos, - anim'a.-nos a esp e-
rança de que, f::k. Pres:dente, re•pHo, não inciclirá sobre nós da minoria, "· 
censura de t ermos im•Patrioticamente -collaborado para que se aggTave a f:i-

tuação política do .paiz e se conculquem os principias Jiberaes da nus~'' Con.-
S[ituição. 

Temos, ·porém, a lém do mais, a consciencia tranq,u :Jla de que bem ser-
vimos ás conveniencias nacionaes ; e, no cumpr ime-nto Cio nosso devet·, nem 
siquer será licito a qualquer plumitivo mais ou 1nenos desabusado, como r:;·" 



- 35\J -

q ue hunten1 ar ticulou g ra·ves cens uras contra a Hlaior :a d-a Canlal"a, visar a. 
n ossn. acção de parlamentares, visto q:ue, com a max:ma exacção e sem 
desfa llecimen t o, nã o transigimos um minuto na defesa do q ue consideramos o 
m :-tior e o m n.is t ranscendente opa trimonio m.or[lJ ela R epublica . 

Resalva da s e~. tão, pois, as nossas responsabil ida des . 'l'n.t.tc a Camar a, si 
ainda é t empo, ele minorar o effei to desastroso que os se us r eiterados goipes 
de coacçã o e de violencia estão desper ta ndo na conscien cia n aciona l. 

'O t e mpo dirá em breve ele QUe lado está a ,·azão e q.uem pleteia pelos 
'fú r os da n ossa .ci.vHização . (M1tJi.o ben?-; nt1~ito bem.) 

O Sr . P t·esiden!e: - ;u,, accô1·do com o ·p1·oj ect o ele i·esolu çiilo n . 1-B , 
il e 1924, vou .:;ubmetter a votos, pelo JH'ocesso nominal, ;, seguinte emenrl'l 
do .plena rio, com .parecer contrario . 

N. 1 

'PI'fULO I 

DA ORG.tNI ZAÇ.;;:.O H)DEHAL 

Disposições 1J1·e:i?ninanc:s 

·· .·"' cc1·escen te -se : 
"Art. E ' vedado aos Kstados e municipios contrahir empresti-

lnos externos sem autor ização el o C'ongresso Federal. " 

Os senhores que a p p1·ovn.m a crnencla n . 1, elo plenario, responderão -
sim e os QUe r ejeitarem, respon derão - nii o . 

Yae-se proceder á ch mn ada. 

O Sn·. Don1ingos Ba:rhosa (3" Sccretm·io, se1·v·imlo dP 1 ") procede á cha-
mada dos Srs . De.putados, para a votação non1in al. 

O Sr . Presiden!~c: - R esponderam á chamada 120 Srs. Deputados. 

O Sr. 1 o \Secretar io vae p roceder· á leitura elos nomes dos S1·s. Dcptl-
ta clos que respon de1·am - sl?n. 

j 
O Sr. Domingos B:u·hosa ( 8° Sec1·etar io, sen;indo de 1 ° ) procede á lei~ 

Ü' ra dos nomes elos seguintes Sr~ . Deputa·Cios, q ue 1·esponcleram - shn: 
raulo Ma ranhào, E urico Valle, Che rm <>nt ele J\!Iirancln, Rocll'i g ues Machado , 
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Hermenegl.:do Firmeza, Rego Banas, Soliüonio Leite, Rodrigues &t Costa, 
Aüanio Peixoto, .Sá Filho, Bern a r des Sobrinho Juiio dos Santos, Olintho. de 
MagaJhães, Ribeiro Junque:ra, Camillo Prates, M·artins F.ranco, Pinto lla 
Roc·ha e Antunes Maciel . 

O Sr. Presidente : - Responderu,on - sim - 1.8 Srs. Deputados . 
O Sr. 2" ,Secretario vai proceder á leitura dos nomes dos St·s. Depu-

üidos, que r esponderam - não. 

O Sr. Feneira Lima (s·u,pplent e, servinclo de 2" SecTeta!·io) pr·ocede á lei-
tt·ro. dos nomes dos seguintes Srs. ~putados, que responde-ram - n cio·: 
Dorval Porto, Ephigenio de Salles, Monteiro de Souza, Praüo Lopes, Lyra 
C<t:>tro, Domingos Barbosa, Arthur Collares Moreira, Pedro Borges, Annan-
do Burlamaqui, Ribeiro Gonçalves, Nelson Catunda, ·Moreira Ü<~ Rocha., .José 
LinO' T hornaz AC-c1oly.. Ju-vt::nal l.<:tlnartirJ.e, Ge.opginv AveliEo, .&:.berto lVIa-
ranhão, r.ravares Cavalcanti, Os-C'ar Soares, Wa~fredo Lea!, Bi.anor de M·e-
Ô.(·Iros, Gonçalves Ferreira, lv.ra·l'io Domingues , Costa Ribelro, AgaTnennon de 
Magalhães, Fr·eitas Me:ro, Rocha Cavulcanti, Luiz s:iveira, :b~uclides M.a'.'ta , 
N::tta:icio Can1boim, Gentil Tavares, C:J.i lberto .A ... nM~do, CaL' -V[t.~ ho Neto, Baptista 
B:ttencourt, Joio Santos, Alfr•edo Huy, Wanderley Pill'ho , Berbert ·de Castru, 
·uba· dinn de A.tls~s. Pacheco Mendes , Braz do .A.rnan.1.l, Vi:!:gi!io de Len1os , Pel,ei-
I'l. Moac:yr, Homero Pires, Pinheiro Junior, Gerak!o v ·ianna, Heítor üe Souza, 
Nicanor Nasc:irnento, 1:-:lo:·,a.cio J\'Iaga ~ hães, Gald.ino li~l1ho , F onseca Iie:!..'mes, 

. c·esa.r JVIagc:t~bU.es , ~~lnerlc o Peixoto, JoQ;quirn de Iv.Ie}!o .. At\_lvaro l"lo-cha, PauL no 
de Sonza, Oliveira Botelho, li-udesteu Plres, Je :~e O·onçalves, José Alv0.s. 
·vianna do Castello, José Bonifacio, Bias Fortes, Frandsco. Peixoto, Vaz de 
Mel!o, E u genio de Mello, Emílio Jm·dim, Basilio Magalhfteo;,. João Lisboa, Au-
gu~to de Lima, Zoroastro . ..'-\..lvarenga, Bueno Brandão lfl'iJ.ho , Eduar-do do 
A,nJ\Ural, Walüen1iro J\llagalhães, G·aribaldi de lVIello, l~e-de~is l=tels , N,e1son de 
Senna, Cardoso de . ..1\.h11eida, P .:res do Rio, E~oy Chaves, Marcolino Barreto, 
HPit0r Penteado, Hercula:rw de Freitas, Fabio Barreto, Meira Junior, lY!a noél 
\ t iHaboiln, _t\._~ves de Castro, Olegario Pinto, Ayres da Silva, A.nnibal r.ro1edo, 
Pereira Leite, Finio Marques, Lindolpho 
Konder, Celso Bayma, L:ndolpho Collor, 

Pessoa, Jflerreira :Lhna,, ... ~dolpho 
Firrnin~ Paim., Getulio ·vargas, 

Domingos Mascarenhas , Simões Lopes e Barbosa Gonçalves. 

O Sr. P1·eslidente: - Hesponderam - n ão -·- 102 Srs . Deputados. 
A emenda n. 1, do plenario, foi rejeitaüa por 102 voto~ contra 18 _ 
A 11esa teve comm·unicação de que se retirararn a::... ·Casa, vanos dos Srs . 

Deputados, que ha pouco respor.üeram. a cham<cna, db modo que, por não 
·haver n1a1s numere., clee:.lartt. e.a<.;er radv o t-r;lb::t.Iho de vor..aça.0 na s-es.sf"Lo d~~ 

hoJe, ficanclo acilada a vota~;âc. da;, em.end<b ao p!enal'io á. proposta . 
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SEJS SÃO DE .27 DE SETEMBRO 

Co:n.tinuaçáo da. vctaç5.o da proposta de C;Inenda s "': d:u~ entendas ··â: Cõ.n--
:-;l.ituir; il o (emenda n. 2, do p·l.enar io e seguintes) (l" dis-cussão). 

(j) Sr. PresideaE!.e: -- Vou subrnetter a votos a seguinte eme nda do ple-
ll'l.rio, com pare(;er -contra-1' io da Commissão: 

N . 2 

SubsLtu ~1.- se o art. ~2 .:.x:: o seguinte : 
Ar' t. ~2. Os Senadores e Deputados v en<eerão, annu'-l.!me.rüe, um subsidb 

pecü.niarlú igual e ajuda. dr:; custo, que serã.o fixados pelo C'ongresso, no fhn 
de C'<tàa legislatura , pHra a seguinte . 

Sala da,s :Sessões, e n:u 1 de Agosto de 192·5. EphLgeni.o de .:3aUc:~. 

JrJ(yseu. G u.Uher1;:.c. -~- l)on'Lingos .Barbo5:a. - Ba:..o t'ista nu·tencou·rt . - Jorio 
de Far-ia .. - .Alcides }3 (Lhia . - Sá .PUho . -· Pacheco jJ:fendes. - P i·;1.to da 
ltocJut. - Adolpho Bergan7-,ini, para os effeito.s do art. 8°, S 1°, do Iteg-in1euto. 
-- Adolpho Kon,[iet·. - Airan·io Peixoto. -Basilio de Maga !lui.es . - Gonça.l-
~ es l~erreira. - L-i.ndolp-ho Pessoa. - Noguei-Ta Penido . - -- í0 a!dvn0 Ji'iZh,, 
- Bernan!es So.br·inho. - Baptistc• Lu::xt--rdo. - Pinhei1·o Jun-lot·. - Do1·val 
Po·rto. - ~P1·ancisco ·valladan?s. - l"!-·arcol'i·fi.O B arreto . -Olavo Egyâio. -
;JJucZydes Malta, -- hti!J1Wto Gloria. - Baeta, Neves. - Br·az do A.maral. -
Cctr•c•a!ho Neto. -···- Bethenco·u?-t da S-ilva Filho . - Ca,rlos Fes:>utL --- A}f'redo 
Un.zt. - M. Bodrigues JJiachacl.o. -- He1'1nenegiWo li'i-rrneza .. --- "i,·thur- <Jol-
la~·e,g ll[o·re·int . - Ferreira Lima. - Nelson Catun·da. - Pl'vnio Marvw:.s. --
.!1:l!Jnl-e·lro de Souza. - Costa Ttlbc"i·ro. -~ .Bento jJi"irandu . - Ped1'u Bo·1·ges. 
-- (T~..ifUJ. ?t.'l'rn ([.e Sal.lcs . - FJ-uyico ·valle . - .:inn,lbal B. de 'To Zeclo. ·- -- r+cra.l:.J..o 
Vút·n,na. . - ·- J(.a1.tl de li'a.rZa . . .. __ ,P·rado Lopes . - Jí'ra.n·c·isco Ro.ch.ct. -- J. JYla·;~

f)"abc·i:ra. ·-·- 1\fi.cnnor 1.'J'((,sc;!Jnent"o. -·- UbalcUno de .tiss·is. - Ra·ul 1lfaCh(Hlo . --

aa.ribaldi de :iliello . F'. Solano â(t C1tnh(t, Pessoa de Q-uei·roz. -- ·wa.Z-
c?o m:iTo JJia.galhües. 
J anlim. - Georgino A velino. -- A.tigusto de Lima. - JJ.f arcolino de Ban·os. 

Daniel de lJiello. - Pari.a Souto. - Fonseca HeTmes: - Olegari•J P-in·to. 
- A_1·man-do B·n?·lamaqtd, - Alves ele Castro. - Pit·es do Rio. - J. 1lfeü·a 
J·Jmioi·. - A.lbm·ico de ilioTaes . - Gentil Tav rt?'es . --Vicente PirO·f:tibe. --
Ay·res da Sil-va. - Tavares Cavalcanti. - Paulo 1Jfa1·anháo. -Homero Pires. 
- -·José. Limo. -Eugenio de Mello . --- João Santoo. - fi·iel Ji,ontes. - nono -
rato Alves . - JJe,-ber-t ele Castro. 
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O Sr. Azeve do Lima (':') ( '/W ?·o. t•ucwwinlw r a 'V O/.a. r;cio ): - St·. P rc:; idente, 
a en1e nda n . ~~ tra ta de rnat ~::. rla attincntc cx.c:Jus tv a.rne nte C1 nxaç:fto (h; 
~•uijsit1io dos m cm:bros ilo Coitgrcsso N acional. 

E' excusa clo assignalal\ que é ella ele todo ponto inconvenj en tf~ á t:oa 
marcha dos trabalhos legislativo"'. 

Imagine V . Ex. q ue hoje ent dia os congr essis ta s, l 'ern Lll ler a d'o s p u l :1. 

Naçã o, privil egia dos com o estipendio du T h esour o, t·eecel)em eÍn d.olce fa·r 
1t1ente, na integra , sem n enhuma preoc.CUJ}açã o pelo~ destinos da RepubHca UL: 

p ela sorte do paiz, os proventos de seu cargo, os pingues subsídios do nutn· 
·dnto, sem que sobre elles incidam, ou sobre a m aiori.a delles · incidn,1n os onus 
elas furccções legislativas . 

l-Ia exem,plo, Sr . I're~.iden te , de deputaélos e senadores que atravessa-
nun a legislatm·a en1 branca nuvem, recebendo no extrangeiro, onde viverarn. 
e onde, em verdade, é o m elhor lugar ·em que se 'Póde viver á custa do Brasil, 
tl f'stcs momentos sombrios, s em. que houvessem dado aocordo c1e si, nmn 
s ignal de sua J.)·re.sença para .coll aborarenl na f elturoa. das 1e is, ao 1nenos co1n 
o gesto automatico de se levantaren1 e sentarGm , conforme o convite do P .r e-
soden te, 
vota ç i o. 

para tlem.onstração de s11as opiniões pelo processo syrn.bolico d"e 

'Narram o.s chronicas par lamentares que deputado houve o qual atra-
· vessou talvez mais de duas legislaturas consecutivas, sem ser conhecido 
siqt,er pelo ~ympatlüco servente da Camara, que se chama o velho .Serapião. 

•Conta-se mais que esse ·de]Hltado ,. uma vez, ao ter -ele ingressa r n e:3t a 
Camara, v io-lhe vedada a entt·ada, porque o v orteil'o o não conhe.cia. 

rComo esse outros ha, que, se não frequentam tão de ·espa ço a C:Hn ::txa , 
só a ella vêm,, d'e raro em raro, quando os t e!egramn1·as circula1·es dos g·o-
.verna c1or es dos Bs tados, os inümam a exereer sua acção ca talirptica, não ·para 
decidir do resuHado dos pleitos dentTo ·desta Casa, m a s, a o menos, para que 
·permittam & pn~si dcn cia da Camara a nnun ciar que existe o nume l'o, ou quo -
r ?J.m. pn.ra quo essa c1eUbere. 

Ainda agora estam os assistindo a o espect::vculo el a indiffe l' ença ~ol;er<t-

nn da Cam a ra a vo ta r, dis,plicentmnente, a mais· gra ve, a n1aís ilnportant<l 
cl ~ todas as suas leis, qual seja o codigo polittco, o pacto fundamental que ha 
ele substituir o en1 que, durant e 34 annos de existencia republicana, temos 
""\"ido, e que teria bastado ás nossa s necessida des, satisfazendo de todo em 
1odo as exigencias de ordem e do l)l'ogresso na c-ionaes, si n ão fossem os des-
manclo~ reit eraclo.s d e to.dos os orgã os do poder publico. ele t odas as a utorida -
des ·constituci.onaes a conspirar contra a felicida;de da :patria, transgredindo o 
e spír ito e os n1a·nc1amentos da nossa magna carta. 

10 que se pretende fazer, .Sr .. P1·esidente, ,pela emenda col"LCebida pelo 
r ey;resentan'te do Estado do Amazonas, proxim o futuro governador da ms~ma 

(") Não f oi 1·evisto pelo orador. 
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;;J1Ü{.l::td'~ · , G ·Converter, ne1n nta:;:; nen1 n1eno::; , o 1nan.Uat a_,i'io do 1povb ern ·assa·-
Jrlriarlo. em mensEdista elo 'l'llesouro NaúonaL 

!Quer-se pagar em duodec'mos o subsidio dos congressistas, animando-lhe," 
a madraçaria e a omi ssiio no c,um:prünento dos deveres, incuüncloc<J.hes n o 
·-sspir'to o consell1o r>ara que se recusem a collaborar, com g-raudt:; parte d<.: 
sc::us co !legas e confrades, na v otação das leis. 

Voto contra ella, em que peze á sincera amiz-'Lde que tdbuto ao a ctual 
r;{• puttcdo Sr. Ephigenio de Sall e,; e ma1~ do que is~0. a o egregio íutm·o 
~-c;bve.t na.clor do A1nazonas . . . 

O SR. EPHIGENIO DEl SALU!lS : -- Obdg·ado pelo egregio. 
U k>n. Azsv·IDDo LIMA; - n1as nào. }JOS~o, Sr. P1·esiclente, coin a 1nlnha 

l·e·;;rJon~:;abiliclade ou con11 a 1nh1ha palav ra, swffragar os tern1os de ·urn nov :J 
artigo ren:1udelaüor, e:tn vil·tud~ do qua.1, ao invt:z de -~e c.:er .._, e, ,.Lrcnl os n1ejo~ 
-de que abus.:un, por ag·ora, os delegados da opiniCto nacional pcu:a se furuu·<?nl 
a o exacto e estricto C:UlTilH"inlerJto de seus deveres, se 1hes outorg·a an1IJb. 
faculdade de faltare1n ás sessões, de c1e:xarem de ·com:panocer ao rec into, ele 
c ovp o p1·esente, quando rnais n ft.o soja., p:.u·a. que a Gan1ara ).)l'Osiga, con1 a sua 
lnalteravel e tranquHla dispUcencia [L transmittir ás mcLOS do Chefe do 
Executivo as leis que lhes arranca :Pela coacção e pela mal compreh emli<b 
disciplina para satisfação elos interesses part:da rlus ou p::tl'a attender no ·; 
,capri'Cl10S de política eleitoral. 

lNão decorre de semelhante 1woviden cia n enhuma medida que consulte 
as ·Convenien cias nacionaes. 

Quem nos a ffi rn1ará, que::, appl'o·va.c1ü, e~:-;;.:-:, en1enda, ;::;e venharn a lnit.iga: · 
C'• pruridos da Jrreguiça indcgena ou se conija o grande ,peccado dos nosso~ 
D'iiilndatarios populares, consistente , não apenas na doci lida cle com que at-
tc r.dem ás ordens superiores, n1as no absenteismo classico, n a abstinen cilt, 
i~ a resistencia ao con1parecünento ás sessões, indi.cio vehe1nente de grande 
n1al, cha1naclo negligencia ou pouco cas o, ,1_ue lavra en1 toclas as et.tn1ada3 
do. poder? 

0 SR. ADOLPHO B lli'HGAMINI : -- São grilos de consc'encia. 
O SR. AZEJYEDO LIMA: - Si o Hegimento da Camara niio fosse .t:io exi-

g ente e abusivo, r efiro -me, na especie, ao Hegimento additivo •. que ainda não 
f oi devidamente in0orporado como nossa lei interna 0 cletennina, e leva, por 
e n1.qua nto, a clesign aç ft.o de resolução 1 CB, teri-a eu o1a.bor~Lc1o un1a en1enda. 
á C"Onst:rt:.uiç5..o, ~qo1n a prescripçâo de c~ue os Srs. D·eputados teria1n ·ele , -c.onl-
pulsoriamente, comparecer á Canutra, a m enos qu0 acceitass·em o desconto, 
em fo lha, de sua.s faltas. 

Precis::nnos de ad,opta.r 11111 regünen penal para a n1a.cl.raçaria. Ternos 
de fazer que os desc.uidado:s e n egligentes receba1n o .castigo de seus des-
cuidos · o de suas negligencias. 

Infelizmente, contra os grandes interesses da nossa Patl·ia e contravindo 
aos proprios princl-pios constitu cionaes, a C\'Lmara, e111 um ímpeto Cle mal r c -
flecticla solidal' iBdade com o Poder Exàcutiv'o, entende u de banar a collabo-
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ração individual de seus representantes, com o ex1g-n· que as . emendas d'l> 
reforma constitucional fossem sub.scriptas conjuntamente por 53 Deputados . 

.De modo que, Sr. Presidente, me não é !'l10ssivo1 ap1·esentat·, ·para.Hela· 
mente a . essa. emenda, que logrou a assignatura de mais de sessenta De-
putad-os, e que foi da lavra do Sr. Ep·hlgenio de Salles, ou.t.ra,. ao mesmo ar-
tigo, institutiva do regimen penal para os que não sabem, patrioti.ca " diU· 
gentomente, cumprir com seus deveres. 

Não me foi possível obt·er o implemento das exigencias de t·esolução n. l 
B, porque, membro da minoria p:»rlmnentar, .qontir1Ua. e ':terati.varnente hos-
tilizada tpela sua aJbsorve·nte e numerosa maioria, nào consegui, POr mtt.is 
que andasse a catar assignaturn1s por todos os r~'-C~ülto~J c1a Can:J.ara) ;..;inào 
o numer~o sobr·emodo ·exiguo de sete. 

Já ~q ue ·ze vae encaminhar a votação da. ernenda n . 2, apx·ovntto o en .. 
sejo prLra. declarar, ·desta tribuna, afim de (lUe o saibn. a populaç.B.o brasileínt, 
que si nii.o apresentei emenda. concernente ao assurnpto fo i Lmiea c cxc1usl-
vamente p-orque ·tal me foi vedado pelo Regimento da Camara .. L::t;itünanclD, 
embora, não o tm· podido fazer, decl2.ro que me rebello contnc :cs d .ispr.>>:i~. ·'i~1> 

d a emenda n. 2 -do p1enario . 
Assirn, pois, tenho para mim que o n'lflior m·orlms qu,-, sai te·ou c f·odet 

Legislativo, n·e ~tes trinta e quatro a.nnos de I~eJ)ub U.cc.L desinandaO.a., tcrn 
sido justamente a inc1ifferença ·com que os ·representantes c1.o Legis!at: vu niic. 
chamam a contas os Chefes do P.oder Executivo . (]fgi/:o hc·m; ·m IJ.ilo be1n .) 

O Sr. Adolpho Bergamini C') (pa1'a enca·m'inhar a volot;çüo): - Sr. Pre-
sidente, a emenda em votação é a de n. 2, do pienarlo. 

Pediria que V. Ex. me p ermittisse, antes de ontem· no exame desta 
emenda, fazer ligeira referencia a outra que já foi appl.'OVada, com o obje-
ctivo de cont·ribu :T c-om minhas despretenciosas conside:>t<~J)<êfl, afim de que. 
a ten1po ainda, si possiv·el, se ~corrijan1. inconvenientes q'l..·~·e ·o1 :contre"i. 

·Quero aJludir á en1enda n. 15: Si fôr incorlJoraoda á Con•stitulção pe·r-
mittirá que, náo entra,ndo en1 vigor· até 15 de Janeiro, ~5 e upcre a llroroga~ 

ção autornati·c .. a dos orça.n1entos da rece>ta e d·a d.espeza, vetado!.:; 1Kl.ru t) anno 
anterior. 

I-Ia. Br. J>reside.nte, não s6 o incon.veniente de lmped;r a mudança d.o-
anno financE·iro, ·que ora c:oinci:de con1. o anno civil~ poi.s p6:c1e a nosSta ad~ 
lninistração e.ntend·er 1nais util adaptar -o systen1.a vigente en1 ou-tras na-
çõeB, n:Jal.~canào outra ép-o-ca, c.o1no o de resultar d.a.h! tnna CUminui_ç:-:-Lo par a o· 
Congresso Nacional, já por tantos motivos restric to . 

Pretende-se, na r eforma da Oonstitu i.çào, ·conferi<· ao Poder Executivo a 
·faculdade do véto parcial, para todas as resoluções do Pa.rlam.e.nto . 

Vê V. Ex. ~qiue só e ssa attribuiçã0_ reduz de rnuito a at1tono·rnü:!.. do Pc-der: 
Legislativo. O ·vét"o parcial, opposto a u1na resoluçã0 do Congresso, equ l·va.le, 
na phrasG tfe!iz de J oüo Earbal•ho, a. uma ernencl.a sun pre~·.m i va e E1n momr_::Jte 

(*) Não foi revisto pelo oraclot·. 
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em ·que· o Cong r esso .nào póde dell~. tomar conhecim·entb, s· ~ n~io quando deci ;.. .. 
di·l~ sobre o 'Véto . 

Nas leis orçamen tanias , o Poder Jijxecut ivo f icará· com essa. facu!clacle c· 
m ais a de pror og ar o -or çam-ento antm·ior, si até 15 do Janeiro, rr no,ro nàü, 
estiver em vig or. 

·Ora , Sr. Presiden te, a e1nen<.1.n. n. 15 niio ,providenciou snbre a pror·og~.~ .. -
tiva són1en te n os casos en1 que o orçarne·nto novo não tenha. sldo vot::tdo , · ·nut~ 

a dnLitte a hyplotheso da vot.a_ção do orç.arnentu, de .su.a r~rnes.s::l a o Exe.cutivúr 
e d este não lhe tributar -::t. n1enor att~·nção , deixando transcotTcr o t(~t.npu. 

q ue a Cons·tituição estabelece para. ~s outl'as ·lc ts, sern s.a .. nce~onar ou vétar. 
Assim, tererno.s , Sr. Pres"idente, a antinomia, entre o cU.spoE:it:v·o que de-

corre da en1en_da n .·15 e aqut.:lle ·outro que estabelece q·ue si· tn:t.nscor !~ido o 
p r a z o -d e de;; dias, .0 Presidente n ão vétar u 1na rcsoh1ç:Tt.o do Con:·;I· e .~l~·l o, el~a . 

será p roi-rlulgada. e entro.rá crr1 vigor con1o Jei do paiz . 
Si esta o1n:ssáo, por parte elo J:Dx2cutivo, s-e dô1· c:cn1 rela(~Ü.o n.·~·~; orça-

mentos, ·que succederá? Sct·á lei o novo orç::arnento não -sanceional1 o, nen1_.. 
vetado, ou dever á adop t8x - E:e o anterior, a.uLornaücarnente prur~og-ado e !·n v i:·-
tude da e rnenda n . 15 '! 

Con1o vê ·v . Ex . , Sr . P r esidente, o açoclarnento eon1 que f:: ~.' redig iu , 11~i.o 

só esta co.n1o a.:; Cl,pn1ais e1nendas ú Cons ~ : tulçfu.:- , c : t d::.·sa,tt.en ç} i.o votada ü .. 

ref.orrr.ia con;:;titucionn"f, ,:.izeram ·C0111 que este erro, ::t rneu vêr· d8 gt·a\'i~:~ünas , 

conseqU!jncias, ficasse rco ns :gnaclo n a emenda j-á a.s·ot"a SJP.p!"'ovada. 
Ern to.do o ·caso, neo:> turnos su.b;2q u e1ües -- e este é o motivo pol·quc'· 

estou fa ~~c ndo esses repa.1·os -a Can1ar a ainda. podcTfl cor ~·igi~:· ~ne .::; c :?;anos. 
A. en1enda de plenal.' io n. 2, S 1·. Presidente, -está assjn1 eonc:ebic1a : 

"Os Sena.c.lores e Deputados vencerão, an.nw:.:.l.rn erlt·~\ l.!!n subsk1in 
pecunla rio igu rd 0. ajuda de custo, que scrào fixados lK:io Congre~sso, 

no fim de cncla. legislatura1 para a segll.in te ~·. 

El!a ten1 a n1lnl.!.a ass..i-g·natura, .con1o rnuitcl.s outr·as, ·apenas para os· 
e.ff eitos, conforrne expressamente o deelarei , elo artigo S'\ § Jo, uo· Regirnentu . 

.A.d.OI1t ei o -criterio de da1· a rninha assignatura a toclas as ernendas ein -
virtude ·d2 haver o nobre leculer da bancada paulist::t impcosto a sua vontade 
na n1anipulaç ü,0 da resolução nun1ero 1. B, ·de 1..924·, exigindo 53 assignatu ras , 
p-ara uma si1nples emenda de redac:ção, não sô eo1no u1n protesto c·ont ra a 
adopçf.to desse criterio. n1as .ainda para .pern1ittir a ·circ tl laçfto dós .idéas de · 
qualquer J)e.putadn, c.1eclél..l'e i que assi.gnaria todas as err1endas, tüo .s 6~nente · 

para os effeltos r·egirnent.a.cs . Con1- est~t resa.lya foi q 1..10 :..1.ss ign(1i tarnben1 a 
q ue C:Jtá sujc;:t,,_ á vo taçil·G. 

J>J5.o verja .invonven:.:.:n.te cn1 que , por lei ordinal'Ü.l., Sf·~ rnandasse dJ.strl-
buir o subs:·.d:io por duod.E>Chnos. Nã.o haverla n enhurn ::tng·rnnt o ele des peza, 
não haveria n enh1.n11a n1::.l:joraqão do rne.snlo subs·idio e- a. iinportancla f.ixad-a-
reguhtr e lega.lm·ente podr:>~·ia apenas, por .uma qnest~lo de .fó!'!na, ser. n1an,..-
.(hu1a d~~;t ri·b uil~ pe-1Gf> n1czt:~ s do exerciüi'o. 
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NTi.o n1e pat·e·ce, St·. rre.sidente, n1::1.teria tão ünportante que devesse ·fi-
g urar na nossa Constituição. 

O 1neu 'Q-luS'tre collega, Sr. Azevedo Lima, cujo ·nome decHno sempre com 
grande consideraçào e esthna, c1ís·se, ha pouco, ·que, se lhe fosse I)Ossivel~ 

collocaria na Consti tuição uma. di·sposiçào .punitiva ao, Deputa/los que ni:i.o 
comparecessem á,s sessões. 

;Com].}rehe.nde-se, facill11ente, o esp il'it0 que lev.ou S. Ex. a fazer essas 
affirmações, qua·l o desolar-se por vêr a nüssa Camara f requen temente a ban-
donada. 

Mas, 'S.t·. Presidente, apreciando o facto · com screniclncle, devo accentuat· 
que nem sempre a ausencia de um Deputado, deste recinto, s:-gnif1ca negll-
f!;encia 011 vadiaçã:o. 

'l'rabal<l1os hn~ortantes, estudos e, muitas vezes, até obsm·\·ar;ões ·in loc o 
dos fa•ctos que levan1 urn re.presentante da Naçii.0 a or·ganiza.r um pro-
jecto, obi"igan'l-no a se arfastar da Camara, não f'01111Xll'ec<::ndo ás s uas sessõe3 
durante a lguns dias, 1nas, na rea1idade, elle est2t consagtLtnci o a. sua. '<.:u..:ti'vl ... 
dade ao ::;e r viço ·ela rep1·esentação narcional. 

Quem tem o h 'vbito ele estudo sabe que as questões apparentemente a s 
mais siJnples são, Tnuita vez, as rna:s dif.fi<:eis d<> serem res·olvidas. N.o silen-
cio do g<Lbinete, m <v1 s·e detém a attenção sobre o object o da investigação, e 
u.ma quantiD'a.de {le questões, até então passadas despercebida~ , as~altam o 
espírito elo pesquizador, o forçam a rneclitar, a 1oom·puls<.1r autores, a fa-
zer um estudo comparado com o que ex.iste em outras · nações, a v ê r o que ê 
possível adaptar a·o nosso meio - e tudo isso consome t e1npo, dias segui-
dos, n~nguem podend o dize r, sem incidir em ·Uma injustiça grave, que esse 
Deputado, só pelo facto de nào ter vindo á sessão, esteja ab8.nclonando os 
deveres de seu n1andato. 

Em mn a sessã o, cujcc ordem do dia encerra pr·ojec~to de tanta r elevaúcia 
como o da reforma ,constitucional, é desagrad·avel, lançando :um .olhar subre 
o recinto, vel-o deserto. Não se deve (POrém julgar ,p ela apparen cia. Te-
n11o o1Jara mim .que muitos elos Srs. Deputados que não comparecem âs reu-
niões ela Camara, mesmo quanclo pende de decisão ausumpto da importancia 
da refo1·ma .constituciona:l , o fazem com a intenção de prestar um grande 
serviço á patria, qual o de evitar, em q uanto em s\ :caiba, que :um crime 
dessa orden1 se perpetre com a sua res.ponsabilidade e 'co-a utoria. 

Náo póde passar despercebida, Sr. Presidente, a ,qualquer de 116s, a 
ausen cia de um elos vu.ltos ma~s respeitados, mais conceituados, dB 1naior 
illustração, com assento nesta Casa, e cujo nome, no n1on1ento presente, o 
deveria attrahir pressuroso aos de'bates: ninguem vê Bntre aqueDes que se 
interessam pela r ev:são .constitucio.nal a individualidade, de alta esta tura 
m·oral, c1e Prudente ele Moraes 1-"il!ho. 

Quem ousará dizer que o ill·ustre representant e .paulista não •Comparece 
por negligencia, v a cl•iação ou descaso 

Nào é evidente, Sr. Presidente, que o não comparecimento desse preclaro 
mes t re e illustre collega tenha um a significação especial valenclo por um 
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vrotesto que •S .. Ex. lavra .contl.'a todos 0sses enos que n6s os d R esq u.e'l'da 
constantementE: verberamos? 

-Data venia) não pen so do rnesrno rnodo que S . E x ., --o que , allús , nc'io 
diminue o respeito que lhe tributo. Par a mim, o crime ni:to se pratica só-
mente pela acção, nms, ta·mlJ'em, pela omis~ão; mas estou certo de q ue 'Sua 
Ex., que , n este momento, mais do q ue em qu alquer ou t ro, está fazendo 
grande faltn. á Camara elos Depu la dos e ao paiz inteiro, S. Ex. defende 

·os interesses ela · população qu e lhe conJ'erio o mandato, em~)Ora o faça de 
maneira muito differente claquella que, em virtude do m·eu temperarnento, 
me conduz a attitudes de e nergia e de protesto, manifestadas não .só pela 
m inha palavra, mas tamben1 pe lo. opposic;i"w tenaz que faço á consumma-
ção do maior attentado ·planejado contra a Republica, qual o da reforma 
constitucional, nos termos e m que ella está vazada. (M1~Uo bern; m ·uito b.;m.) 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a m esa o seguinte 

P..illQUEJRil\1EN'l'O 

Requeremos a retirada da emBncla n. 2, offerecicla em plemll'io a o p r o-
jecto de r eforma da Constituição. 

Sala das sessões, 27 de Setemb1·o ele 1925 . - Bapt 'ista Bittencourt . -
F. S. Peixoto . - A1·th1.tr Colla1·es .Morei-ra . - Anni.bcd ele Toleclo . - .A1·-
1nanclo Bttrla?naqni . - Cosia R ·ibeiro. - · Ped·r o B01'[J CS . - Etwlid.es ]}falta . 
- Carvalho Neto. - GonçctZ.ves Ferreü·a . - J osé Lino . - Nicanor Nasci-
nwnto. - Nelson C a t u nela. -- A.ft·anio l'e'itx:octo . - Eurico Valle . - Geralilo 
Vi<tnna . - Paulo -~Ianmhão . - .A. Konde1· . - Joa.q1l!Í'm de Salles·. - Pi-
nheiro J1mio1·. -Fiel Fontes. - Fonsecct I:Tennes. - Elysen Gnilher1ne. -
Olega1·io Pinto. --· Don,al Pot·to. - F en·eh·a Lim.a . . - Be1·bert de CastTo. 
- Ga1·ic•aldi. Mello . - Eu.gen·io de Mello, - J. J . BeTnaTdes SobTinho. -
'l'avares Cavalcanti. - Pi1·es elo R·io. - DO'Yl1i ingos .Ba1·bosa . - LincZolpho 
Pessôa. - P1·ado Lopes . - GeoTgino .LlveU.no. - Ephigenio . ele Salles. -
N ognei1·a Penido. -Plínio lJ!Im·ques. - j}f ei.ra Jtc.ni or. - Dctn·iel elo Valle . 
- J-Iom,ero P iTes. - Em·iUo Janz.im. - .Bas·ilio â.e J1Ictgalhãcs. - lliarcolino 
Bara·eto. - .'IIonteiro de So1cza . - Alcides Bahia . - Pacheco MeneZes. -
Yaldonu 1·o ]}f agalht'íes. - .A.lf1·eclo .RttY. - Alves de CastTo. - Bntz do .4.ma-
ml . - A.yTcs ela Sil·va. - G-aldino Filho. 

O Sr. Presidente: - Tendo a emenda n. 2 parecer contrario ela Com-
missão, defiro o r eque·rimento c declaro retirada a emendá . 

Vou submetter a votos, pelo prücesso nominal, a seguinte emenda do 
plenario, com p11recer contrario ela Comm·issão: 

N. 3 

O nele se appl.icar: 
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!Substitua-se o pm·agrapho primeiro do artigo 28 da Constituição que diz: 
":O numero de .Deputados será fixado por lei em proporção que não 

excederá de um por setenta mil habitantes, não devendo esse numero ser 
inferior a quatro por Estado." 

Pelo seguinte: 

Paragrapho unico . O numero de Deputados serâ determ.inado por lei em 
proporção que não exceder~ de um por cento e cincoenta mil hal:Jitantes, 
não devendo o numero de Deputados ser inferio1· a seis por E stado, e não 
se podendo diminuir a representação actual doB Estados e do J)istricto Fe-
deral. 

Sala das sessões, em 12 de Agosto de 1925. - .Armando Buí·lamaq~(!i. --
C!a?·valho Neto. - Adolpho Konde1'. - Pl·in·io Casado. - Bapt·ista Bitten-
court. - Gent·ll 'l'nvares. -Alberico ele JJ:fo1·aes . - Wencesláo Escobar. -
Nomwira Peniclo. - Plini•o Ma1·ques. - Fe1·reira Lima. - Pinto da Rocha. 
- Olegcwio Pinto. - E~wico Valle. -- Ephigenio ele Salles. - Anni:bal de 
'l 'oledo . -Alves (/.e CastTo. -João IAti:~ Fe?·TeiTn. -Bento d.e llfiTan da. -
'Vicente P·intgi.be. - GeoTgi.no A velino. - 'l'avaTes Cavalcanti.. - Nelson C a-
tunda. - PTaào Lopes. - .A.dolpho Be1·gamini, para os effeitos do artigo 
8° do Regimento. - ,José Lino. -Fa-Tia S01do. - Sá l~·il ho, com restricção. 
-- .!t1}Tes da Silva . - BO~henC01tTt dcG Silva FUho. -· DoT·val PoTto . -- Li'l'~

dolpho Pessôa. -- Fab·io BaTTeto. -A, Montei.To de SMt.W. - Eiwlidcs Mnlta . 
- Pedro Cosf:n. - F'1·ancis-co '[Talktda?·es. --· .Albnq-nc?·que Libo·rio. - Gosto 
.RibeiTo. --- Baptista Lnzanlo. -- PedTo BoT9es. - A.!cicles Bahia. - .Elyseu. 
Guilhenne. - Dom:ingos Ba?'bosa. - Paulo MnTanhão. - CesaTio ele M·ello. 
- ll1anoel Satyro. -- J J. BeTnarcles Sob?·inho. - Ma?·tins Franco . --
Ca·rlos Pessôa .. - A.Tthu.r Lemos. -- TIL RoclTi.gues Jlfachado. - GeTaldo 
Vi.a.nna. - H eitoT ele Souzn. - P.inhci1'o J·unio1·. - A.l/;•cTto JJ1aran hão. ~ 
Lyra Castro. - Pessôa. ele Q<te-i.roz. - PrweiTa Le·ite . - 1lfa1·io Do?nin[,i7WS. 
-- Ra11l Maclw.do. - Severiano JJfaTqttes. - Thomaz A.ccioly. - J?i.vena.Z La.-
martine. - :ing~wes JJ,taciel. - Lafayette Cntz. - Ohennont de ll'IiTnnda .. 
- F. Solano da Cunha. - .A.garnemnó'n de !Jfaqalhcíes. -- 11fn!; a/1!.ac., de Al-
meida . - Osca1· Lo1tTe'i1·o . 

.O Sr. A1hm·ico de Moraes (*) (pa1·a encam·inha1· a 110taçcio): - Sr. Pre-
sidente, sei que corre nos gabinetes da Cs.sa um abaixo-assi.gnar1o propondo 
que :se applique á reforma a manobra de introversão, conhecida € !11 medi-
cina por "manobra de Morissot". 

Como a Camara saVe, quando a criqnça se apresenta em p0sícão pouco 
favoravel ao parto, faz-E-e essa manobra, que consiste em deslocar o féto 
de modo que seja facil sua passag·em através do esh·eito inferior, o que, 

(") Não 'foi revisto pe1o· orador. 
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wlém de alliviar. os s off.r.imentos á parturiente, evita que o :Cordão um·belical 
possa prod uzir a . asphyxia ·do n ascituro no momento de percorr.er a tl)arte 
mais angusti-osa ela bacia. 

0 'SR. ADoLPHO BIDRGAMII"l: - V. Ex. está dizendo isso l}OJ:'C[UC OUVÍO, 

como -eu, um mombr·o da maioria dize1· que essa reforma era de u rna a pr·e-
sentação das mais difficeis. (Riso.) 

O Sn. A.LHW11ICO DEl IVIoRAES: - Está sendo preclso, ag;ol'a, fazer .a intro-
v ersão. Acaba de ser retirada a emen,da -n. 2 e V. E -x ., S1·. Pnesiden~e . 

,,.a submette á Camara a emenda n. 3. 
J:Dsta en1enda diz: 

"O numero de Deputados será fixado por lei em proporção que 
não excederá de um por cento e cincoenta m il habitantes, não de-
vendo o nun1ero de D eputados ser infer2or a seis por E:::;tado, e não 
se podendo diminuir a representação actual dos -E stados e do D istri-
eto Federal. " 

Sr. Presidente, é f'óra de duvida que um dos grandes males ela Repu-
Mica se or ig ina da desigualdade da representação dos -Estados. 

Na n1onarchia, ao se elaborar a Constituiç5.o c1e 1324, os l egisladores p i·o-

curaram igualar a extensão territorial de cada província. e tambem a.s suas 
r€presentagões, figurando á fi-ente dess€ movimento e ntre outros Antonio 
Carlos. lVIais tarde na eJaboração ela Con s tituição republicana de 24 de Fe-
vere' ro, o illust re r epresentante da Parahyba, Sr . Epita cio P essôa, tambem 
foi naquella .Assembléa constituinte o grande defensor da igual.da·L1€ da re-
prer;entação dos Estados. 

Os argumentos levados á tril:luna pelo nobre então delegado da Para-
h yba que ensaiava naque11a época os seus primeiros passos~ os seus pri-
meiros vôos para ascender á culminancia do saber j uriclico que tanto o d is-
tingue no scenario do Brasil actual, tão desprovido de grandes homens; os 
a-rgumentos que S. J~.x. a.dduz;io fm:am ele g rande import ancia, mas, infeEz-
m ente, não leyaram aquella Assemblés. a reparar o grave erro politico da 
·Constituição clrõ 1.824: os constituintes republicanos insisti.ram na dos 'gual -
dade de representação. 

Essa desigua1dade não se .arigina nem da, e.x tensão territodal, nen1 d.::-1 
população, porque, desde que se determine uma reprcsentaçlo min'ma sem 
se attender á população, não é o factor ''população " que determina o quo-
ciente, nem tão pouco a renda maior -ou m·enor ele ca da unidade d-a Fede r a-
ção, porque havendo, como ha, nos a rts . 7° e go da Constitu ição, a divisão 
das rendas que pertencem á União e das que cabem aos Esta dos que ren-
dam muito, nem Estados que renda.m pouco, não foi, ·p or conseguinte , tam-
bem o factor "renda" o determinador dessa des'gualdacle de representação . 

0 SR. LINDOI..PHO PESSÔA: - ·Sómente o factor população. 



--- 370 --

O S1L ALBI!lRICo · m" :MoRAES: - Tamliem não foi o facto r " popula ção " , 
porque se estabeleceu logo, 01Tl inicio, que nenhum Estado poder·ia ter me nos 
(] ue ·quatro Deputados. Assim não foi scienti'fico; foi arbitrado o cr·iter·io, 
isto é, a divisão da população por setenta mil habitantes ptll'a se enr:ontrar· 
o quockmte da representação. 

Está, portanto, demonstrado, Sr . P res idente , que não for·am n em a ex-
t ensã.o territorial nem a população, nem a renda os f acto r cs determina nt€s 
da desig ualdade da representação . 

J\!Ias, corno a ccentu ei h a pouco, os grandes m a les vêm dessa des ig ua lda de . 
A t é agora, temos vis~o que os presidentes sahem, em regra dos dous 

grandes Estados do Brasil - ou de S . Paulo, ou de Minas. Amparados pelas 
representaçoos dessas unidades, governando, niio dentr-o da Constituição e 
das leis , m a s como quer-em, como entendem, certos de que no Parlamento 
ti:·m sBmpre umn. grande maior-i a para lhes garantir a irresponsabilidade. 

O SR. ADor,pno BElRGAMINI: - ·Muito bem; a irresponsabilidade é sempre 
co !locada no terreno politico. 

O SR. ALBERICo DEl M-oRAES: - ,l\IIas, rnais grave de tudo isso a in rla nào 
é o facto que acabo de apontar . Et' que, no reconhecinlento ele p oderes, 
dous ou tres Esta dos da Federaçã.o resolvem, de forma definitiva, sobre a 
ve rdade eleitoral . 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Com a interpreta çào que querem dar a o 
art. 90, paragrapho 1°, até a r eforma constitucional é resolvida , em definitiva , 
por clou s ou tres Estados. 

O SR. ALBERICO DE lVfoRAEs : - . . . de m-odo que n iio h 2e como r·esistir a o 
c:T:J nde mal ela .desig ualdade de representaçã.o. 

A,gor"t m esmo, vim os que o prolJ!ema da r evisão, emine n temente nacional, 
:- ~~ -; collocado n o t erren o ela confiança política . 

O SIL ADoLPHO ·B ERGAMINI: -Se a té o es canclalo da "Revista c~o 13uprem o 
T;·illunal' ' fo i collocado n esse ter reno . 

O SR. A r,DERICo DE ·M,oHAl'!S : - Estava -se elab ora.ndo a reforma con;;ti-t u -
eion a l, ainda ella n ào tinha a ppare cido, e já o P a rtido R epubhcano Paulista 
·'<' reunia nos Campos Ely seos pa ra telegTa,phar ao illustr e R e lator, h ypo-
th(•canclo a ·S. E x . a s o1 ida.rieda cle da representaQão á s s uas idéas roCorn1istas: 

O SR. ADOLPHO B Erro.unN1 : - Sem conhecei-as . 
O SR. A LllERICo DE MoRAEs : - M al o :Pa rtido Republicano ele IS . P aulo 

~ssim procede, o Par tido R epu blicano M:iDeiro fa z iclentica declaraçào, com 
un121. unica diff erenç:a: qu e não fo i de soli dal'i eda·Je ao "leader", mas sinT a o 
a u t or p-rincipal, e talv-ez uni co, da refo r m a consti tu ciona l, o Sr. Pr-esidente dn 
Republica. 

Os outros Esta dos, em 1nat mia de summa impor tancia, em assumpt o pu -
rarn,ente n éucion al, en1 qu estão que n ã o f: nossa, n1a s dos n ossos filho s, do :ftl -

tu ro, os outros E sta dos têm, natüralmente, de a compa n hm· a cor1:ente do-
minf\dora de d uas ou ü ·es unida des ela F eder ação _ 
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·vê V. Ex ., Sr. Presidente, que todos os problemas sào encarados, sào. 
resolvidos sob o prisma das conveniencias l)oliticas e partidarias, predomi -
nando, invariavelmente, a vontade de dous ou tres Estados ela Federação. 

0 SR . ADOLPHO ·BERGAMINI: - Essa é a situaç:lo verdadeira. 
O Src A .LDBRTCo DB :iYIOh!IES: - P assando a outra ordem de considerações,. 

Sr. Presidente,_ que:·o chama r a attenção rle V . Ex. para o seguinte: dispõe o . 
art. Br', paragrarp·ho 1°: 

"Em. qualquer ch•s discussões em (1\.le é fa r; ultado apresentm·· 
emendas, nenlnuna será r ecebida pela :Mesa sem qu'-' esteja assignada. 
pela quarta parte elos membros ele que se co1npõe a Camara . " 

·Em obediencia a esse p-aragrapho, todas U:_j en1.endas apresentadas ern. 
plenario tinham, no minin1.o, :53 assignaturas . 

[[nteressante porém, é o saber-se que corr·e, nos gabinetes elo di-gno Pre-
sidente e elo illustre !Secretario, uma lista em que se vi'to t omando assignatu-

ras não digo para a retirada elas emendas - o 'l uc seria regimental .- mas 
para serem apagadas as 'firmas, por um system <'t novo e incom·prehensi vel. 

Desejo lavrar o meu protesto, por que subscrevi a em e nela n. 3. 
0 SR. LINDOJJPHO PEJSSÕA: - Tambem a subscrevi. 
O SR. Ar.BERico DEl MloRAElS: - Entre essas assignatlnas, está a elo humilcl•é 

orador que occupa a tribuna neste enfadonho en caminha-mento el e vo tação. 
l.'\J ·ào ass~ gn~.:t . .l'ei o re cruerin1ento de retirada. 

O SR. LINDOLPHo PESSÕA: - Nesta parte, sou correl igionario ele V . JO:x . 
Tan1be1n não assignarei o requerin1ento de ret.rada. 

O S1~ . ALBERICO DEl ·MonAES : - Por isso, nfto posso aclmittir, nüo posso per· 
mittit· que outro q ualquer· St·. Deputado v enha 8.pr1ôr a SUtt firma ao reque-
rimento de retirada, pat·a completar o numero de 63 assignaturas necessario. 

E' preciso não confundir a retirada de ass:gnaturas com a r etir ada de 
emendas . A 1·etirada de emendas é regimental . No caso da nnrisi'to, desde 
q_ue os autores, os n1.esn1.os que a presentararn a en1enda, a retiran1, en1. re-
querilnonto por todos assign ado, [L retirada se fa'Z reg.in1ent~ln1ente. Mas. 
desde que outros, que nã o aquelles que assignaram ·a emenda, venham reti-
ral-a, ha un1.a infracção do R·egin1ento, ·t1111a v otação c1o dire~to alheio . 

In1agine V . Ex . que, no mon1ento en1 que estives se ern votação un1a 
emenda possuindo ~vpenas 53 assign aturas, n u me1·o minimo exigido pela nossa 
lei inter na, e u me levantasse e declarasse que qum·ia retir ar a minha firma . 
. A .. minha acção pessoal, exte1nporanea, no instante en1 que os den1ais signa-
tarios n&o poderiam correr mais as bancadas pai'a coiher as assi.gnaturas d e 
outros que estivessem de accôrclo com a idéa, o meu procedimento s ingular 
iria altel'al' por completo a vontade., já n fto direi dos 52 signatarios restantes 
ela emenda, mas ele toda a ICamara, que tivesse desej o de votar a emenda . 

Além disso, si a minha imprudenc'ia, a m inha inco.nveniencia, a minha 
falta de delicadeza para com os demais signa tarios detcrm'nasse o desapJJP.- -
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T€Ci111E:Uto da -eiTl'E:llC1a, haveria a pCl'da de uma id(!a importante para a reErJr-
J!1a. constituc :onal . 

'Prefiro, pelos argumentos que já tenho adduzido e ;lor nos acharme~; ·en. 
·pleno estado de sitio, votar contra a ~mendfL ora em debate. (M·u'ito !J e1n; 

·mu-ito bem.) 

O Sr. Leopoldi.no de Oliveira (1Ja1·a encarni;nha-r n votação): - Quandu, 
.Sr. Presidente, d·urante as duas h oras concecUd a.s pelo Regimento da Casa 
para a discussã o elo projccto de reforma constituciona l ,occu-pei a tr:buna J·, 
Camara, abordei o ass;u1npto a que se refere a ernentla n . 3 d.o plena.r:o, qu ~ 

manda substituir o paragrapbo 1" do art. 28 da Constitu:ção, pelo seg uinte: 

"0 numero de Deputados será determinado por lei em proporção 
que não excederá de um por cento e cincoenta mil habitantes , n ã o de-
vendo o numem dos D eputados ser inferior a seis po1· Estado, e não 
se voaenão c1iminulr a representação actnal dos Estado~. e do· Dis-
tricto Federa.!." 

T<ve opportunidade de declarar, no m eu discurso já publicado no D i ari,J 
-do Cong1·esso, que a melhor emenda, no meu entender, seria a que consa-
g,raBse a igualdade da representação dos Est a dos, uma vez que considero, cada 
u:rna das unidades da f ederação no mesmo pé de igualda,cie, como Estados 
a u tonomos com os mesmos dire:tos de r epresen taçã() na p-olitica nacional. 

L-embrei á Camara o voto elo Sr, E -pitacio Pessôa na Constituinte R8PU-
bJ:cana, quando S. E.x. se batia pela igualdade de r epresen tação na Camll.ra 
dos Deputados, nos varias Estados, que entào se constituía m f ormando a 
União Brasileir•a. 1iostrei como o asSun1pto tem sido versado pül" alg-uns dos 
nossos n1ais ccnceitua·dos constituc ~nnali::üas, citando n1ais abu;:H1antcn1ente 
o Sr. Castro !~unes que, no seu bello trabalho A. Jornad.a, Ite'l.rls·ioni,s·ta,) obr~t 

premiada peJo Ins tituto dos Advogados Bras~leiros, offer-ece v arios alvitres 
que, adepta-d os, c·ontribuirh1:n1 1pa.ra ·que .se uttenuasse1n .g1·a n1de~ n:~_},:; ;.; q -: 1,:; 
advPem ao paiz da desproporção. enorrn.e na reprezentaçfi o dos Estsd us na 
Casa Bai:-=a elo Parla1n ento . 

.fDisse ainda que a consecussào desse "desld:.:T atun1" Uepenlioria da tran -
slgenc~a dos gTa n dc:>s Estados~ á íren~a d o:.:; quaes se en(~ontr~u~1 rv·Enas e São 
Pau~ o .. Affirmei que nunca as duas poderosas un:daà:es da federação cede:ci.aT( l 
nesse terreno, sobretudo neste n1orne:nto en1 que São Pa.·ulo p.ro.cura aprovei-
tar-se do ultin1.o recensea1nento da população brasP·E'b·;;t. p:1ra ~~ ngn1enta r a s ,.1a 
bancada na Camara dos Deputados, emquanto JYLinas ]0-.-an ta os seus o-bices 
para que não soffra clilninuição a grande c1Uferen.~9- que ha entre a sua_ e a 
ropresen taçào paulista. 

lDeante de taes factos, n ã o devemos ter :nusões p <o nsa.ndo na pos '<ibili-
. da de de uma igualdade dos varios É stados , considerauos como entidadrs au-
tonomas com iguaes direitos, qua:quel' qu~~ seja o v olu1ne da ::.i1Ft popu.lação. 
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Si, porém, disse eu quando discutia o projecto de reforma constitucional, 
não podemos atti.ngir a tão alto, não consegu:mos ver realizada a idéa J?rimeiro 
.pregada pelo Sr. Epitario Pessôa, devemos, pelo menos, augmentar a repre-
sentação dos pequenos Estados para q·ue, nas decisões da <éamara, se esta-
;))eleça um equilíbrio que seja um obstaculo ao predomínio incontrastavel dos 
dons Estados de maiores bancadas nesta Casa do Parlamento. 

Por essa razão, Sr. Presidente, sou inteiramente favoravel á emenda 
apresentada pelo em:nente representante do Piauhy, .Sr. Armando Burlama-
qui que, infelizmente, só á hora do expediente, com raro brilho,. justificou a 
proposição que o.f;fereceu á consideração da Casa. 

•Penso que o augmento da representação dos pequenos Estados será um 
dos elementos mais preciosos para o combate a certos males da. nossa polí-
tica enfeixada nas mãos dos dons mais poderosos, que, pelo volume de sua 
população e p·ela quantidade de votos com que contam no parlamento, trazem 
submettidas as demais unidades de que se compõe o Brasil. 

Quizera eu, Sr. Presidente, que, em vez da minoria parlamentar que está 
disposta a offerecer resistencia a todo o acto que resulte em damnos para o 
regimen e para a Patria, viessem os representantes dos pequenos Estados ·Com 
assento na maioria parlamentar, á hora destinada á votação das emendas do 
iProjecto de reforma consLtucional, defend.er uma causa que, nem por ser emi-
nentemente nacional, deixa de ter o maior interesse para os Estados que Suas 
ExceLencias dignamente representam nesta Casa. 

O SR. ARMANDO BURLA.MAQUI: - Nin,guem o <faz com mais brilhantismo 
que V. Ex. 

0 SR. LEOPOLDINO DEl 0LIVEliRA: - Bondade de V. 'Ex. 
E' certo que o Sr. Armando Burlamaqui, que é, innegavelmente, um 

espírito arguto e esclarE:cido, orador fluente, imag:noso, dono de uma cultura 
invejavel.. 

O S1~. ARMANDo BURLAMAQUI: - Mas resistente aos cantos da sereia ; .. 
O SR. LE~PoLlNO DE OLIVEIRA; - ... já veio á tribuna para dar as razões 

,por que entende de necessidade a approvação da emenda, em primeiro logar, 
.,.ul)script,. 1Jor S. Ex. 

Mas eu desejava que !S. Ex. dissesse á Camara si concorda na retirw.da 
da sua emenda. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: -Declaro a V. Ex. que sim. 

O S1~. LI:,lPOI.DINo DE OLIVEIRA: - Ahi está, Sr. Peesidente, como os ho-
mens, ao mesmo tempo que lançam as suas idéas ao campo da política, dese-
josos de que ellas, como as sementes sãs, germinem para, com o tempo, se 
transformarem nas arvores que dão fructos, veem premidos velas convenien-
cias partidarias, sacrificar esses mesmos princípios que tão calorosamente 
defendem. 



-374-

0 SR. ARMANDO BUHLAMAQUI; - Part;darios, não; pessoaes. Tratei d~ 
-evitar o pronunciamento da Camara, porque, para a approvação da emenda, 
eram necessarios os votos de ' dous terços dos membros da Ca.ma.ra; como não 

·Consegui e~ses votos, pleiteei a retirada da emenda. 
O SR. LINDOLPHo PESSôA: - Lembre-se o orador que o S.r. Armando 

Burlamaqui é militar; pôde ser tactica. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI; - E' possível. 
0 SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Mas, Sr. presidente, não P.0~SO con,or-

dar com a doutrina de S. Ex., segundo a qual sacrifica os seus ~.,r·incipios e 
suas idéas ... 

0 SR. ARN[ANDO BURLAMAQUI: - Não apoiado. 
o SR. LEOPOLDINo DEl OLIVEIRA: - ... porque não encontra na Camara, o 

numero suff.iciente de Deputados para patrocinai-os. 
0 SR. ARMANDO BUHLAMAQUI: - Mas a idéa está lançada. 
t0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Niio SOU desses homens que ficam em 

meio do caminho. Certo da victoria, ou convencido da derrota, a 1ninha idéa 
eu a defendo até final. 

0 .SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Isso, eu O fiz. 
O SR. NICANOR NAsCIMENTo: - Neste caso, "fazemos". 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - .Mas, pensa S. Ex. de modo differente, 

e não devio. eu fazer outra cousa senão ;salientar o contraste de opiniões e de 
attitudes. Não condemno a de S . . Ex. que entende, naturalmente, ser mais. 
conveniente á sua politica ... 

0 SR. ARMANDO Bu~~MAQUI; 
0 ,SR. LEOPOLDINO· DE OLIVEIRA; 

A minha idéa. 
.. . a conducta que acaba de ter, sacri-

ficando á vontade do alto, aquillo que nasceu da sua ·consciencia e do seu 
espírito. 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - A conveniencia da idéa foi a sacrificada . 
Ü ~IL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - 0 ·que eu lamento é que OS pequenos 

Estados fiquem sacrificados pela attitude final do eminente representante do 
IPiauhy. 

t0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Talvez não seja assim. 
0 SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA; - Sacrifício ,que attinge a propria nacio-

nalidade, que teria todo o interesse em que desapparecesse essa despropor-
ção enorme .que ha na representação dos Estados, e que, para mim, é um dos 
grandes males da politica brasileira. (llJuito bem . ) 

Nestas condições, ,Sr. •Presidente, voto a favor da emenda, e concito o Se-
nhor Armando Burlamaqui a defender até o fim, a sua idéa, consubstanciada 
no seu trabalho, que é, realmente, valioso. 

0 iSR. ARMANDO ·BURLAMAQUI: - Resisto ás tentações. 
0 SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - Era O que tinha a dizer . (Muito bem; 

.m1ti'to be?n.) 
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O Sr. Wencesláo Escobar (para enca?ninhar a votação): - Sr . Presi~ 
.dente, h ontem sahi desta Casa verdadeiramente desolado. 

Eu venho de um, regimen em que a educação politica era bem differente 
da actual. 

Jovan ainda, começava a pôr o pé na política, então dominante, entre os 
partidos Liberal e Conservador, quando sobreveio a ·proclamação da Repu-

iEm todo o caso, <!omquanto fosse ·bastante joven, todavia me inspirei nas 
lições e exemplos dos velhos políticos da monarchia •. 

Presenciava frequentemente as sessões da Camara dos Deputados, inspi-
rando-me nas lições e exemplos, repito, dos velhos politicos da monarchia. 

Venho, Sr. Presidente, de outra escola politica ••• 

O SR. ARTHUR CAETANo: - E' bom a.ccentuar que V. Ex. ainda estu-
dante, fez sua estreia publicando um folheto em defesa do Ministro da Fa-
zenda do Gabinete Sinimbú. 

O SR. WENCESLA'o EscoBAR: - .•. escola que só me inspirava exemplos 
e lições moraes. Por isso, sahi hontem desolado desta Casa, diante das mar-
chas e contra marchas suggestionadas pelo primeiro magistrado da Repu-
biica, que denotam o grão de abatimento em que calüo esse orgão do poder 
p·.1b!ico. 

o sn. PmEs Do Rro: - O Presidente da Republica do Chile, assistio a. 
todas as reuniões preliminares da reforma alli feita. 

0 SR. WENCESLA'O ESCOBAR: - 0 que não aconteceu <!Om este, POI." Con-
.tinuar, falto de coragem, encerrado no Cattete. 

O Sn. PIRES Do Rro: - E' a maior injustiça feita ao SI.". Arthu!." Bernar-
des dizer que elle não tem <!oragem, porque tem coragem de resistir aos re-
voltosos ... 

O SR. AnoLPHO BERGAMINI: - Não tem coragem -de apparecer em publico. 
O SR. PIRES Do Rro: --, ... de confirmar suas opiniões, de apparecer em 

J)Ublico, assumindo responsabilidade de suas obras, de suas idéas. Tem co-
ragem para t.odas essas manifestações! (Apoiados). 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - São as inuteis. 
0 SR. WENCESLA'o ESCOBAR: - Se O nobre Deputado por S ., Paulo, quer 

occupar a tribuna eu lh'a cedo prazeirosamente. 

Quando fui Deputado pela primeira vez no regimen republicano, não se 
observavam factos da ordem dos que h ontem se verificaram aqui. Disruti!l.-
se questão altamente importante; recordo-me da discussão do projecto da 
Caixa de Conversão, em que tomei parte, sendo quem rompeu o debatê que se 
111anteve sempre em altura digna. Fui contestado por um dos espíritos ·'llais 
brilhantes, um folhetinista consumado, habil como era o Sr. David Campista, 
.homem cortez, tanto quanto se podia exigir de uma educaçüo esmerada. 

Nessa espoca tambem ataquei á Constituição do Rio !Grande do Sul e até 
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a:Pnisentei uina . indicaÇJio aÚm 'de que fosse posta de a;ccÍ'irdo com os Pt'iD-· 
cipios constitucionaes ·da, União. Estava quasi isolado, houve porém, espí-
ritos ·brilhantes ~ue tambem ·combateram, entre 'eúes o saudoso Germano· 
Hasslo-cker. A discussão manteve-se sempre, repito, em uma altura de cor-
tezia âe v€1-dadeiros cavalheiros. Nunca houve manejos da natureza dos que 
•hÓntem foram praticados aqui pela ma:ioria. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI : - E dos qu.3 neste momento se estão mani-
pulando no gabinete do presidente. 

0 SR. WENCESLA'o ESCOBAR: - Depois de a]Jrese'ntar o proj0cto ·ae reforma 
constitucional; projecto que diz respeito á . vitalidade 'orgaúica 'da nossa so-
ciedade, portanto, projecto importantíssimo por sua natureza, a coinin lssão .· 
ct'os 21 arrancou 42 emendas do mesmo projecto, não sei se por outro motivo 
<1Up não o de serem completamente inuteis. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - E' impossível que sejam inuteis, quando o 
relator, diz em seu pare.cer, que as emendas .foram impostas pelas contigen-
cias sociaes. 

0 SR. WENCElSLA'o ESCOBAR: Então não houve sinceridade nessa d2c-la-
raÇã:o do relator. 

O SR. AnoLP!Io BERGAMrN'r: - Não houve . A reforl-r:ia que vai sahir do · 
Congresso está desmoralizada. Se V. Ex. estivesse alli, no gabinete do Pre-
sidente, ha poucos instantes, ficaria edificado -com o que lá occorreu em pre-
sen·ça até do honrado Presidente de S. Paulo, que lá sé achava . 

O SR. WENCESLA'o EscoBAR: - As 76 emendas eram ou 'não eram necessa-
I'ias á Constituiçruo; ·no primeiro casó; não podiam se·r retiradas, mesmo por-
que ellas formavam em seu cónjuncto a essencia do projecto; não se podia 
q!lebrar o elo, o encadeamento que devia existir no pro]e·cto. 

O SR. PIRES no Rro: -Perdão; a obstrucção systematica da minoria im-
pedio que toda s as emendas passassem; a maioria resolveu trabalhar ·para 
que algumas passem. E' portanto, uma questão simples. singela. 

O SR. ADOLPI-Io BFJRGA:!.HNI: - Não apoiado. E' o resultado da teimosia, 
da pirronice, impropria de homens intelligentes. Querem fa:::er a reforma 
constitucional ·como obra d€ um homem só, vedando d€ tomarem parte 
nella e desejam discutir O· assumpto que é de interesse nacional. 

O Sn. PIRES no RIO: - E' a resolução firme de não se deixaT a maioria 
colher nas malhas da pequena minoria. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não é tanto assim. No artigo publicado ~~ 
Pa.iz veio a ameaça á maioria ·dizendo -que se tratava de duas questões po-
líticas, que se achavam entrelaçadas - a da reforma da Constituição e a 
d::. successão presidenc-ial, conforme o que semprB se asseverou. 

O SR. PIRES no RIO: -E' a opinião de V. Ex. que não tra duz os factos. 
O SR. FRANCISCo PEixoTo: - O l eader já contestou essa asserção. 
Ó SR. AnoLpno BERGAMINI: - Co·ntestou tati bitati; pouco adiantou, af· 

firmou que realmente na v espera da publicação do artigo S. Ex . tivera 
uma entrevista com o dir·ector daquelle orgão de publicidade . 
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10 SR. FRANCISCo PEixoTo: - Não sobre os factos, narrados no alluàíde> 

1mtigo, disse elle . 
O SR. WENCEPLA'o EscoBAR: - Uma vez que o meu nobre collega Sr. 

:J;'irE(s do Rio fez allusão ao primeiro m agistrado da R epublica, e que o não 
mE-nos illustre -e vigoroso collega Sr. Bergamini, disse que a reforma consti-
tu,ci_onal eibededa mais a caprichos do ·Q:ue á necess•idade instante re·clamada 
pelo interesse nacional ... 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: Não disse isso; partio de V . Ex. 
O .SR. PIP.ES Do Rro: - Ha d-ezenas de annos QUe se falla em reformar a 

·Constituição, e, no dia ~m que começamos a reformai-a, todos gritam contra 
a reforma. 

O ·SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Oppo.mo-nos, á reforma nos termos em que 
.e.'Ja está com a emenda 75 que permitte a prisão de Deputados, a suspensão 
(~ jornaes, sem recurso para o Judiciari·o. 

O Sn. WENCESLA'o EscoBAn: - O que quero sustentar é que o pr-imeiro 
.magistrado não se tem mostrado á altura de sua' missão; tem se mostrado 
um ·homem caprichoso, teimoso, sobre·pondo-se aus verdadeiros interesses na-
·cionaes. 

10 SR. PIRES Do Rro: - Interesses na;cionaes in:terp.retados, a seu 1nodo, 
pela minoria. (Apoiados). 

ü SR. WENCESLA'o EscoBAR: - Minoria que ha de ver no futuro confir-
mada suas previsões. 

O ·SR. ADoLPHo BERGA:il1INI: - Como vio confirmada as suas :previsões no 
<:aso da lei da reforma do processo dos crimes poli ti c os. 

O SR. WENCESLA'ü EscoBAR : - Não ha jurisconsulto que, com consciencia 
do seu saber, possa suste·ntar que as emendas ·64, 74 e 75, que restringem <1. 

acção do Juc1iciario, honrem qualquer povo que aspire o nome de livre e civi-
-lizado. 

O .SR. PIRES Do :Rro: - V . Ex. não pó de negar que o Sr . Hevculano de 
l!'1:eitas é professor de ãire"to ·Constitucional . 

.0 SR. ADO!"PHO BERG.;\.MINI: - MéLS não respondeu O discurso do Sr. Plínio 
Casado - já não digo aos de outros m embros da minoria - o .qual tratou 
da questão em termos muito elevados, fallan.clo ·como professor. 

0 SR." ARMANDO BURLAM AQUI: 
·O SR. WENCF.SLA'o EscoBAH: 

·àe·-s, vou me atter á emenda. 

Aliás, V. Ex., fel-o nos rnesmos termos. 
J[t que ·Pão posso fallar em genera.lida-

0 Sr:. A!~MANDO BURLAMAQUI: - Ainc1a é Um<L injustiça. 
o SR. 
o SR. 
o SR. 

WENCESLA'o EscoBAR; - 8-ou inca}}<oZ de fazer injustiças. 
PmEs DO, :Rro: - Pessoalmente n ào, 1nas ·partidariamente faz. 
WENcEsr.A'o EscoBAR: - Quando dei o me•u voto, ao Sr. Arthur 

.Bernardes, não quiz ·COm isto lhe hypothecar o meu apoio, senão até o mo-
mento em que elle observasse a lei, em ·beneficio do interesse publico . Até 
·esse insta nte elle me tinha a seu lado; vendo, porém, ao depois que se tor-
n:ira um ·homem caprichoso, que queria fazer prevalecer imperiosamente a 
csuv. vontade, sem attender a seus compankeiros, suppon:do-se omniscente pelo 
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facto de occupar o posto de primeiro magistrado da Nação, retirei-lhe o 
meu apolo. 

Não podle" acompanhai-o, t anto mais .quanto deixou de observar a pro·pria 
Constituição no méu Estado natal, pois m•andou, sem qu e aquella unidade 
da federação estivesse sujeita ao estado de sitio, com as garantias constitu-
cionaes suspensas, prender os cidadã.os que bem entendesse o Sr. Borges de 
1\~êdeiros, remettendo-·os para esta capital , 

.A tten tou, po:rt::.n tu, co n t l'a as ·"'"r a n tias constltuclonaes, sem Que alll 
houvesse estado de sitio: não cumprio a lei. 

O SR. PIRES Do Rio: - Prendeu revoltosos; tinha obrigação de fazel~o . 

0 SR. WENCESLA'o ESCOBAR: - Não havia alli estado de sitio, 
10 .SR. Pmms Do Rio: - Independentemente de estado de sitio, a policia 

tem de prender revoltosos, onde . quer que elles se encon.trem perturbando !!; 

ordem. 
O SR . .AzEVEDo LIMA : - Veja a Camara qual a doutrina do Sr. Pires do 

Rio . Esta é a mentalidade constitucionalista cie S. Ex. 
O SR . PIRES oo Rio: - Todos os que p~gam em armas, mesmo fóra do· 

estado de sitio, a policia tem o direito e, m ais que isso, o dever de prende!·, 
desde QUe estejam a dar tiros . 

O SR . .AzEVEDo LIMA: - Tem o direito de prender, mas por terem prati-
cado um crime comm·um, não por serem revoltosos. , 

O .SR . .ADoLPHo BERG,\MINI: - O que não pôde é haver prisões em conse-
quencia de um telegrarnma do Sr. Ministro d.a J•~stiça, determinando QUe se 
v rendessem boateiros. 

O SR. JoAQUIM DE 1SALLES: - Boateiros, não apoiado; revoltosos. E' uma 
grande injustiça que V. Ex. faz ao illustre Ministro do Interior. 

ü SR. PIHES Do Rro: - São minuc!as que ignoro, estas sobre prisões d:J 
boateiros , 

O SR . .ADoLPHO BEHGAlVIINI: - V. Ex. ignora as minucias .que dizem res-
peito aos outros. 

O SR. WENcEsLA'o EscoBAR: - Esses homens foram mettidos em um 
navio e mandados para cá. 

O SR. PRESIDEN'rn: - .Advirto a o nobre orador que está findo o tempo 
a a que podia dispô r. 

O SR. WENCESLA'o EscoBAR: - Dou por terminadas minhas consideracões . 
(lt1ttito bem; vwito bem). 

O Sr. Adolpho Bergamini (para encaminhar a votação): - Sr. Presi-
dente, peço a V. Ex. tenha a gentileza de fazer vir ao plenario, afim ele 
que eu possa examinar, os requerimentos approvados, p ela Camara, sobre a. 
-retl1'ada de emendas á reforma da Constituição e, bem assim, os autogra-
pb os dessas n1esn1as e1nendas . 

'E' que, no gabinete do Sr. Presidente da Camara, está levantada um;J, 
QUestão muito ser ia, pois alguns membros da maioria, a~cusam outros, t am-
bem da m aioria, de falsificação de firmas . 
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'O facto gravíssimo em qualquer proposição, em qualquer emenda, em· 
'JUalquer texto ele lei, avulta ainda de gravidade quando se trata de 'l.lma 
reforr11a da Constituição. 

Nós que queremos apurar das fraudes praticadas nos contratos da Re-
vista do Supre1no Tt·ibun·al Fed'eral, não teremos autoridade para tanto, si não 
[positivarmos a verdade acerca do delicto que acaba de ser denunciado. 

Devemos, para cohibir o escandalo aponta1· quaes os falsificadores, dado 
que a falsificação exista. 

0 SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Não existe falsificação alguma. 
10 SR. ADoLPHo BERGAMINI: - A ac·cusação não ê minha: ê dos membros 

d?, Jnaioria. 
•Peço a V. Ex., Sr. Presidente, se digne providenciar no sentido de se-

rem remettidos os originaes que solic_itei. 
O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - Informo ao nobre Deput::tdo , como seu 

•Collega e n a qual'dade ·de membro da Me SEL, que do or.igina! da emenda erri. 
questão consta o nome do Sr. Cesa rio de Mello e sahio publicad-o, por engano, 
o n ome do Sr. Joaquim de Mello. 

O SR. AnoLPHO BERGAMINI: - Houve ou não q·ueni divisou ter occorrido 
uma falsificação? 
O SR. PLINIO MARQUES : - Em que se fundou essa accusação? 

De quem partio? 
Não tem fundamento algum: foi erro da Imprensa Nacional, quanto á 

assignaturas da emenda. 

Ü .SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Houve accusação OU não houve ? 
O Sn. PLJNJO M"RQuEs: - Eu, que snu n autor dessa emenda, respondo 

•pela authenticiclacie das assignaturas. Não qu<Sira V. Ex. , dar a impressão de 
que faz exp.Joração polltica em torno de um erro typographico. 

O SR. AnoLPHo BEnGAMINr: - Houve ou não houve accusação? 
O SR. DoMINGos BARBOSA: -Oriunda de um equivoco, que j !l f oi explicado; 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI : - Desejo os documentos para examinai-os, é 

un-, direito meu . A accusação existe. 
O SR . .PLINIO MARQUES: -V. Ex . . não ·é:eve encampar ac·cusações dessa 

natureza . 

O ·SH. ADoLPHo BERGAMINI: - Não encampo; estou affirmando que ella 
fo1 feita . 

O SR . PLrNro 1\IIARQUFJS: - Com que fundl<mento? Sou o mais empenhado 
em que venham os autographos . 

O SR. J oAQUIM DEl Mn:LLo: -Não houve a·ccusação absolutamente alg-um3~, 
·porque qu em podia formulai-a era eu e não o fiz. O que '!Jouve foi o se-
.guinte: em uma das emendas religiosas, constantes do avulso, appareceu 
o meu nome e, como eu me havia recusado a ass'gnal-a, quando isso me 
foi pedido pelo Sr. Plínio JVJarqu~s, tratei de verificar pelo a utographo, clç. 
·quc.m era, de facto, a assignatura que apparecia como sendo minha . Des-
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cobri ser a do .Sr . Cesario de Mello. O que houve, portanto, foi um simples 
enga.no typograph1co. 

10 .sn. · AooLPHo BERGAMINI: - Peço os documentos, porque a [l)ccusação 
exi.ste . 

O SR. LINDoLPHo PESSÔA: - V . Ex. vai verificar que n.a Camara n ã o hél· 
JEêcinthos Guimaraes. 

0 SR . ADO!,PHO BERGAMINI: - }!;spero que V .Ex. , Sr. Pd·esidente, attend.<t 
a'O meu pedido . (Mu.i'to bem.) . 

O Sr. Simões Lopes: (para encan~inhar a votação) - Sr . Presidente, 
não contava .que, neste momento, fosse subm:ettida á V'Otação a emenda n. 3, 
porque a considerava retirada. 

•Eu já havia · porém medita do não só sobre a emenda suggerida pela Com-
missão dOS ·21 referente ao art. 28, da Constituição, como sobre a apresentad'a 
pelo nosso illustre collega, o !Sr . Armando Burlamaqui, ambas dizendo res-
peito a um assumpto, na minha 'Opinião, dos mais .graves para a b oa marcha 
do nosso r e.gimen, porque se refer em á representação do povo nesta Casa 
do Congresso Nacional. 

Diversos eminent es collegas ·hão !feito considerações m 'uito opportunas 
relativamente a essa delicadissima funcção popular, chamando a a ttenção do 
Brasil para o modo por .q·ue a nossa população, em nli:!oria escassima, se 
faz representar nos conselhos superiores do nosso regimen . 

•Entre elles o illustrado co!lega Sr. Gilberto Amado, que em um bellis-
simo discurso, ha pouco tempo, a bordou esta grave questão. 

lPrefereria, Sr. J=>resident e, tratar do assumpto, quando uispuzesse de 
tempo para uma discussão mais ampla. Não o ·fiz no primeiro tur'lo por 
achar-me ausente da -cidade. :Suppondo retirada a emenda com ella deixei 
de ·preoccupar-me. Voltando, porém, agora a plenario, considero opportuno 
o momento para declarar que a materia que ella envolve é de grande re-
I·evano:a, precisando ser cuidada com a maior serieilade. 

Não •posso ·deixar, 'Sr . Presidente, de -dizer algumas .palavras, fa:zerulo 
constar do archiv o desta .Casa algu ns quadros syntbeticos, abrangendo as 
diversas hpyotheses do problema. 

Assim, t erá o legislador por onde se orientar no momento em que tiver 
de fazer, uma vez que n ã o -pa,sse nenhuma dessas em en das, a lei que se 
torna indispensavel para bem harmonizar as vontades politicas dos dii'ferentes 
Estados do Brasil. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - 0 mais difficil ê a obúençiio de um cri-
teria que satisfaça, por igual a todos os interesses politicos dos Estados. 

O SR. !SIJV):ÕES LoPEJS: - Este criterio, meu prezado co!lega, em parte al-
guma do mundo teve a ventura de satisfazer a todos os desejos . 

. Do estudo da questão a través :do ,que se tem passado .nas nações mai~;~ 

adeantadas, como os Estados Unidos e a Argentina, .por exemplo - e falo 
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·principalmente das nações de ;feitio r<3Pl11:Jlicanp, sobretuqo das da Arnerica 
--do Sul - vê-se que é preciso que o legislador tenha uma certa energia de 
resO'lução, nãJo se deixando levar apenas por sentimentalismos, a.fastando 
idéas de rivailidade entre os pequenos e os grandes Estados ·qille, .por ci;r-
cumstancias fortuitas, de ordem geogrwplhica, historica ou de outra natureza 
constituem verdadeiras potencias. 

Bem sei que é imJ;Tossivel arranjarmos um padrão unico que satisfaç!L 
a todas as vontades. 

Com a experiencia de trinta e quatro annos de Republica, e segundo os 
·estudos que tenho feito, indo be·ber ensinamentos nas melhores lições, ainda 
não julguei conveniente abdicar, em nada, das idéas que dictaram o pensa-
mento do constituinte de 18•91. 

Por essas razões, •Sr. Presidente, é que 1ne dispuz, desde logo, a votar 
contra a emenda governamental, bem como contra a do Sr. Arn1ando Burla-

·maqui, não pelo que esta represente em relação ruos ipequenos Estados, mâs 
porque a emenda de S. Ex. não é mais do que 11ma reproducção da go-
vernamental. .. 

O SR. ARiviANDo BuRLAMAQUI: - E ' 11n1 comp'lemento indisPensa vel. 
O SR. SIMÕES LoPES: - .. . que é um complemento inc1ispensavel, como 

acaba de declarar, complemento este que tambem acharia razoavel em re-
lação ás ,pequenas unidades da Feder ação, mas lq•ue tem os mesmos v ícios da 
emenda principal. 

As.sumpto muito vasto, que necessita ser firmrudo en1 algarismos e qu., 
precisa ser estudado segundo a experiencia dos out ros povos, não quero estar 
aventurando discursos de improviso, deixando-me 'levar pelo caloe n a tural a 

·que certos apartes me possam conduzir, de 1nolde a desviar-me propriamente 
da questão· representativa na Camara dos Deputados, nos quinze minutos 
de que disponho. Por isso, antes de passar ás 1ninhas conclusões, vou pro-
ceder a uma leitura, para •mostrar justamente a base da argumentaçã o em 
qUJe se estriba o meu espírito. 

Por ahi os nobres Deputados julgarão da imparcialidade do meu juizo . 
E' necessario que a Camara compeehenda o espírito do legisla dor de 

1891, estabelecendo, de accôrdo eom as uLtimas estatísticas demographicas do 
nosso paiz, 111na base da representa ç"i.o nacional, afim de que desappareçam 
certas a nomalias ·que já se vão ~centuando na representaçã-o p olítica dos 
diversos ,Estados, cujo bem estar deve repousar sempre, n ã o nesses vãos 
princípios de generosidade, de longanimidade dos gra ndes para com os pe-
.quenos, mas, de preferencia, no direito á luz dos principias e da pratica 
universaes. 

O espírito da Constituição vigente é de proporcionalidade, apenas não 
observada, por equidade, •q.uanto aos pequenos Estados que obtiveram o nu-
mero mínimo de quatro D eputados. 
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Os Estados não teem tido nem terão uniforme cr escimento de popula ção . 
A1guns, como Espírito Santo, São Paülo, Pará e Paraná, apresentam, em 
30 a nnos, o augmento de 238 o/o, 231 o/o, 200 o/o e 175 o/o. Outros, como s ·ergipe,. 
Ceará, Ba hia e Rio de Janeiro, tiveram, no mesmo prazo, o de 54 o/o, 63 %, 
73 o/o e 78 o/o. 

O ·2• que consagra a revisão decennal do censo demogra)}hico indica o· 
respeito ao princi)}io da proporcionalidade, ;far.ilitando e insinuando correçõ.es 
p osteriores, exigidas pelo desuniforme cresc'mento dos Estados. 

Muitas a nomalia s veem já se accentuando ha muito tempo, pois Estados 
11a m a is populosos que outros, com menor ·numero de Deputados (Rio Gran-
de do Sul, Pernambuco, Parahyba, Maranhão e Rio de Janeiro). 

Ma s tudo isto era já previs to e o r emedio tambem previsto no § 2•, 
a,gor a supprimido. 

O constitu inte abriu excepção á 1·egra geral para os pequen os E stados, 
mas não ·permittiu .que essa regra .deixasse de vigorar em relaçã.o aos ou-
tros casos. 

O projecto, ag ora, .tomando para limite mínimo o numero a ct ual de 
Deputados consolida, em base mais alta, todas as anomalias existentes, amar-
rando um conjuncto de Estados a essa situação artificial, .por tempo in-
deter minado, relegando para plano secundaria a regra da proporcion alidaae. 

Percebe-se qu e o objectivo f oi, por um lado, evita r augmento excesslvô 
no numero de Deputados, por outro, que alguns -Est,a dos per.dessern parte 
dos seus r e.presentantes na Camara. 

Applicando-se no ·Calculo a taxa de 1 por 70 . 000 que serviu de b a se á 
organização da Camara actual, ·e o provavel cens-o de 1925, subiria aquelle 
n umero a 482 (vide tabella). E' verdade que todos os pequenos E stados, ate 
o Matto Grosso, fariam sem favor quatro ou m ais Deputados, mas o numero 
t otal era de fa ct o excessivo. 

Applica n do-se a nova ba se de 1 por 150 . 000, com os limites da Consn-
tuição vigente - e a estimativa de população mais fa.voravel, de 1925 -
chegaríamos ao total de 229 deputados, ficando algu ns Esta dos com a sua 
r epresentaçã o diminuída, com o Rio de Janeiro, Dislricto F eder a l, Pernambuco; 
Cear á e M EU."anhão. 

Para salval-os dessa eonüngencia teríamos de ·baixa r a base de 1 por· 
9'5 . 000, montando então o total ·da Camara a tresentos e muitos represen-
t antes. 

E ntre as pontas do dilemma o projecto tangenciou sacr ificando a regra 
'du, proporcionalidade. 

Mas é inevit•a vel a p erioc1ica crepr oducção do i m 1Jasse, pois no decorre:· 
dos a nn os, E s tv.dos ha que terão, uns, dimiuuido, outros, conserva dos, outru:;, 
augme:::t n.do o E~mero de seus deputados, como conse,q;uencia forçada das 
periodicas revisões do censo. 
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Como evitar o que é tfatal .previsto, .o que é da essencia organica do · 
regimen representativo? 

Já Washington, em ·1792, oppunha seu véto ao bill que, violando essa· 
regra, concedia a oito Estados um representante a mais do que lhes cabia. 

E, dahi para cá, tem sido observado invariavelmente naquelle paiz esse 
criterio. 

A emenda não resolve pois a questão. Adia, apenas, a regularização de 
assumpto da maior relevancia, creando, além disso, emBaraços, por largo 
prazo, ás necessarias correcções de anomalias constatadas. 

Acloptada a base de 1 por 150.000, a mais favoravel dentro · da emenda,. 
alguns Estados muito vão custar a conquistar livremente o numero de depu-
t:a.dos que hoje teem. 

Estados ha que marcham vagarosamente, em coefficientes annuaes abai-
xo de 30 ·por mil, emquanto que outros attingem, no mesmo prazo, 35 a 40 
por mil (v·ide tabella). 

Assim, em quanto :S. Paulo, na base acima referida, pódei'ia tazer, cada 
anno, llm novo deputado, o Espirito Santo, que lhe é superior em cresci-
mento annual, só poc1ei1á conseg,uir .mais um deputado .em 10 annos. 

Daqui a alguns annos é c<=rto, teremos de alterar de novo o quociente· 
para evitar o augmento demasiado ela representação na Cmnara. Não fal-
tará quem ainda uma vez se opponha a que vigore a regra ele proporcio-
nalidade, adiando a solução elo problema que outros povos en.í'rentaram re-
s01u~:<mente desde os primordios ele suas organizações. 

Os norte-americanos resolveram desde 1850 fixar a prio1·i o numero· 
de deputados, dividindo-o proporciomúmente pelos diversos ·Estados . - E' 
o que elles chamam o ratio of retJresenta'tio-rL. Não precisaram reformar a 
Constituição semelhante á nossa nesse ponto. 

E os Estados habituaram -se ás alternativas de periodicas correcções. 
Na Argentina em 189 8, duas das províncias, !Santiago del Estero e Ca-

tamarca, perderam representantes na Camara. 
Diversas 'idéas, então, surgiram, no momento, tendentes a contrabalançar 

a força lJolitica dos grandes Estados. 
Nenhuma de!las, porém, conseguiu exito; e o certo ·é que, após o censo 

de 1914 foi favoravel ás ·Províncias de Buenos Aires, Santa Fé, Cor·-
dova, perdendo as de Cotamarca e Salta alguns dos seus deputados. 

Assim nessas tepublicas americanas, o le,gislador enfrentou prohlemtt, 
.respeitando sempre o principio da proporcionalidade. 

Mas I1a outros pontos de vista não menos interessantes ao caso bra-
s.iloiro. Quando o legislador vreceitua que os Estados se ·farão rePresentar 
na medida das respectivas populações presuppõc que estas populações nau 
E:ejan1 indefferontes ou inertes em ff!.ce do n1ovimento politlco dO pa1z. 

E ' claro que nellas se acham comprehenclidos estrangeiros, mulheres, me-
nores, interdictos inteiramente estranhos ao corpo eleitoral bem como Uln· 
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: :Jmmenso grupo de indivíduos que de caso pei)sa(lQ se e~imef(l d~ semelhante!! 
•lides. 

Os representantes eleitos poderão de bOa fê, dizer que representam aquel-
les que voluntariamente se arredam dos comicios das urnas, e que syste.-
maticamente recusam-~hes a sua delegação, a s.ua confiança? 

E tal é a ·exj.guidade dO nosso erreitorado activo, ,q.ue só •por euphemismo 
podemos ser chamados de representantes do ,povo. 

O quadro que, abaixo publicamos é significativo. 
Por ahi se vê .quaes as percent agens, sobre as populações, que vão desa.e 

· 9,98 o/o para o Rio Grande do Sul até l,D.6 o/o para o Amazonas (eleições 
federaes de 19.23) . 

Na ultima eleiçã:o ·presidencial a mais ren1:J.ida, o povo cornpareceu ás 
urnas pela fraeção :de 2,3 'W. Alguns dOs Estados se fizeram representar 
pelas seguintes cifras: 

Hio Grande dO Sul 
Minas. 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
Bahia. 
Pará . 
Goyaz. 

• • • •• • ••• o •• •• • • • • • • • ••• • • ••••••••••• , . ""'··········· • •• 

. .... .. .... ...... . .. . ... •.• ... . ·.· ~- ... ....... ..... ... .. . 
0 0 0 0 00 0 0 000 0 0 0 0 .. .. 0 000 00 0 0000 000 0A 0 0 0 0 00 0 00 •,• -4··· ···• •· 

5,1 %' 
3,6 'o/o 
2,2 % 
2,2 o/o 
2,2 o/o 
1,5 o/o 
0,5 'fo 

Póde-se dizer que . as nossas populações são quas! alheias á sorte po-
litica do paiz . 

Onde, pois, o contacto dos poderes publicas governamentaes com as clas-
ses populares? 

Fizessemos variar a rep·resentação 1)olitica dos Estados de a ccôrdo com 
o seu alistamento eleitoral ou que ao menos entrasse este tambem como um 

-dos elementos para o calcu lo dos respectivos quocientes e .teríamos dado me-
lhores fundamentos áquella re.presentaçã.o. 

O prestigio politico dos Estados dependeria assim ele maior esforço de 
arregimentação politica, aperfeiçoando-se a educação cívica pant melhores 
conquistas, no curso elas legitimas aspirações regionaes. 

Com-binada Bsta fórmula com a~ lels ordinarias relativas ao voto secreto, 
tornado attrahente .por m eio de concessões especies aos que se qualificassem 
e teriamos, em ·pouco tempo, a r eforma dos costume!; ,p.aliticos e a realização 

. do verdadeiro governo do povo pelo povo . 
Comp1·ehenc1e-se a alteraçào do art. 28 da Constituição vigente para re-

.novar .as sentimentos civicos, vinculando melhor e mais legitimamente as re-
lações entre o mamdaté:.rio e o m'andante o'li, m•esmo :paea introduzir alguma 
formula que melhor contrabalance as naturaes e profundas did'ferenças ori-
'undas da vastidão ou da melhor co !locação geograp'hica dessas unidades. 
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:Mas alteral'-se o texto constitucional sem nenhum desses propositos su- .. 
. periores e COln o unico intuito de evitar 'justas correcções de anomalias, .que 
se não coadunam com a índole do re.gimen - não .parece razoavel. 

O artigo 28 poderia soflfrer alguma alteração conveniente, dentro das 
ióêas .que avento ou de outras, porventura, melhores. Nessa contingencia 
não posso dar o meu voto ao projecto da commissão dos 2'1. 

'l'ambem voto contra a emenda n. 3 do plenario - porque el1a mantem 
todos os males conti<lo~ no 1JI·ojectú - do qu,a:t apenas dif:fere na elevação 
do numero mini mo de deputados dos pequenos Estados, 

Esta pretensão dos nobres signatarios da emenda, não envolve nenhuma 
aspiração desconforme com -os princípios de equidade que dictaram o espí-
rito da Constituição de 1891 - .1 •, porque se naquella época obtiveram ·os 
pequenos Estados a concessão de quatro deputados, agora, ap6s o augmento . 
de 113 %, da sua população, não seria fóra da equidade, elevar de 50 o/o 
aquelle mínimo - ,2°, porque muitos delles já conquistaram pelo evoluir da 
JlOpulação, um augmento relativo no numero de seus representantes. (Vide 
o quadro n ... ) . 

De facto, independente das emendas ao art. 28 ela Constituição-vigente, 
applicada á base de 1 por 150 . 000 com a estimativa da população para 1925, 
apenas seis dos Esta dos deixariam de obter legitimamente mais de .q.uatro 
deputados (Matto Gro:;so, Amazonas, Espírito Santo, Sergipe, Goyaz, R1c. 
Grande do Norte) . Assim, a concessão, ou equldade, ou acto de justiça, como 
(!uizerem , relativamente a esses Estados, se limita a 1nuito pouca cousa, qu., 
em nada altera o criterio da primeira Constituinte, a largando, apenas. um 
pouco, o raio desse antigo criterio. 

Mas essa emenda trás no boJo o vicio capital da emenl!a preconizada 
pela commissão dus ~1 - e :;:lols voto contra ella, tambew. 

Agora, Sr. Pre»Hlente, pediria a attenç;ãu da Camara .para 03 seguinte:; 
qu~!'!ros que organizei. 
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Estados do Brasil 

Na. ordem decrescente das respectivas porcentagens eieitora.e10. 

Estaâo 

,Rio Grande do Sul 
Distrlcto l!,ederal. 
Rio de Janeiro 
Minas Geraes. 
(pará , 

1923 

Ceará . . ......... . . .. ... ·.· "· ........ . 
Paraná ..... .. . .. . . .... . . . .. . .. .. _ . .., .. 
Sant'L Catha rina . 
Jilspirito Santo 
Maranhão. .. . . ··············· ·.· ..,, . . 
Bahia . 
Serg;pe . . 
São Paulo. 

···················.· ......... . 
······ . . ..... . .... . . •,• ... . .. . 

R io Grande d.o No;:ote ................ . 
Parahyba ... 
P erna mbuco. . ...... ....... .. . ··.· .. 
Matto Grosso . . . . . . . . . . . .. . . . .... ... . 
Goyaz. . .. .. 00 00 .. 00 00 .. 00 00 00 00 oo. 

Piauh:y . . . ..... .. .. .. ... . .. . . . ... . . . . 
Alagôas. • • • • . • • •• . · .... • ••• • •• o ' • •• . 

... Amazonas. 

Bras:!. 

I.Jopttiação 

·2 . 182 . 713 
1.157 o 873 
1.•559 o 37'1 
15.888.174 

983.50'[ 
ol. 319,2,28 

:685 o 711 
·668 o 743 
457 .. 328 
·874 . 337 

3.331 . 465 
447.0U4 

4.1592 . 488 
•537 . 135 
96.1.-106 

2.154 . 835 
IZ46 o 61.2 
•511. 919 
609.Uú3 
987 o 748 
'>613 . 166 

30 . 543. 22G 

Nu·me1·o de eleitor)ois 
Abso1u.to Relatwu 

218.021! 
70.10Z 
-86.5117 

314.813 
48.0&1.1 
G2.o76 
31.~93 

2'/.736 
17 o 3·58 
SZ.216 
12~.6 3 1 

17 o 247 
164.234 

15 o 79•5 
27 . 074 
·58.746 

o6 .130 
12 o 042 
14.289 

<2<1. 528 
7 . 134 

1. 376.183 

9,98 
6,05 

- ~,54 

5,34 
4,88 
1,75 
4,G5 
4,14 
3,79 
3,fi8 
'3,·G7 
3,Gl 
3,57 
2,94 

2,48 
2,J5 
2,34 
2,19 
1,96 

4,50 
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1,1 

ESTADOS 

I 
l. Minas. · ·. · · · ········I 
12. 1S. Paulo. . .. .... .... .. J 
•3 . Bahia. . ..... .. .. · .. ·I 
4. Rio Grande do Sul . . ... . . , 
·5. Pernambuco. . .. . .. .. . 
6. Rio de Janeiro .... · · .. · · I 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Ceará. . .. ..... ·· ·· ·· I 
Districto Federal. ... · · I 
Pará. . ... · · · ·. ···. · ·I 
Alagôas. . . . · .. .. ·· · ·I 
Parahyba. ···· ·· · ·I 
Maranhão. . . . ... . . . . . [ 
>Param\. · ... · ... · · · · · Í 
Santa Cathar ina . . . .. .... 1 
Piauhy. . . · · · · ····· ·.i 
Rio Grande do Norte .. · ·I 
Goyaz. · · · · · · · ·· ·····i 
Sergipe. · · · · ········I 
Espirito Santo. ······I 
Amazonas. · · ········I 
1Matto Grosso. · · · · · · · · I 

Totaes. 

I 
i 

...... .. .. ... i 
I 

População 

censo 

de 1912 0 

5.888.1741 
4.592.1 88 1 
3. 334 . 465.1 
2.1 82 . 7131 
2.154.835 
1.5519 . 3711 
.1. 319 .2 281 
1.157 . 873! 

983.507! 
978.748! 
961.106! 

'_874 . 3371 
685 . 711 
668.743! 
60•9.003 1 

1537.135 
:511.919 
477.0-64 1 
467 .3 28 
363 .166! 
,246. 6121 

---1 
I 

30 .·r,3·5. 6015[ 
I 

Base 1: 70.000 

;.,.,. i ;· 
População. N. de deputados 

1925 

o 
tn 
R 
<ll 
() 

6.535.8691 371 841 93 
5. 418.778! •221 651 77 
3.651.2001 22 \ 47 52 
2.551. 5921 16J 311 31 
2.370.280 171 30 1' 33 
1.665 .7 06! 17 22 23 
1 . 404.9401 a.'o 1s 20 
1.331.5531 10 16J 19 
1.131.032 7 14 16 
1.076.618! 6 14 15 
1.057. 216 5 13 15 

961.767 7 12 13 
822.851 4 9 11 
769.05·3 441 9 190 
677.908 8 
585.475 41 7 88 
'563.109 L( 71 
·512 . 839 4! 6 7 
'548.793 41 6 7 
435.796J 4 5 G 
283.6021 4 3J 4 

--·---J-1--

1

. I 
34.355.277 212 4661 432 

I 
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Base de 1 :150 .000 

Numero de deputados 

P r ojeclu 
Sem limites 

Emenci<L I 
Burla.- Constituiçã,o . 

Governo I118.Jqui vig;ente 

- ·- ----- ----
ES':PADúiiil 

~íinas. . . . ... ... . . ·I 3·9 I 43 I 
S. Pauio . . . . . . . . . . . ·30 I 35 
Bahia. . . .. ........ I 2.2,21 24,31 
Rio Grande do Sul ... ·J 14,51 17 I 
Pernambuco. . . . . . ·I 14,31 16 
Rio de Janeiro ...... . ·I 10 ,31 11,11 
Ceará. . . . .. ....... ·1· 8,7\ 9,3, 
D:stricto Federa l. . . . 7,7 8,8 
Pará. . . . .. .. .. .. . . . 6,51 7 5 
Alagôas. . . . .. .. .. .. .. 16,61 Úl 
1Parahybya. . . . . . . . ·I •6.41 '7 
Maranhão . . . . .. . . .. i 5,81 6',4 
Paraná . . . .. ........ ·~ 4,5 5,5 
·Santa Cat harina. . . . . 4,4 15,1\ 
Piauhy. . . . ... ...... 1 4 4,5 
Rio Grande do Norêlt· .. 3, 5 tS, 81 
Goyaz . . .. .... . . ·1 3,4 3,6 
Sergipe. . . . . . . . . . . 3,1 3,41 
Espü·ito Santo. . : 3,11 ·3,6/ 
Ama zonas. . .. .... ·J •2,71 2,8 
Matto Grosso. . . .. .. \ 1,6\ 1,8\ 

391 
301 
2'21 
a.·61 
17) 
17 1 
101 
!101 

71 

~~ 
41 

!I 
41 
41 
41 
41 
41 

I 
431 
t35l 
t24 l 
171 17 

171 10 
10 

71 

~I 
.~I 
~I 
!I 
!I 
41 
41 

391 
3()1 
'22 
:161 
!17 

171 · [1() 
10 

71 
71 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
61 

~I 

I 

~~I . •24 
171 
171 
17 1 
101 10 

71 
71 
71 
7 
6 
16 
6 
6 
6 
~I 
61 
"I 
61 

3~' 3oi · = 
22[ 

43 
35 
24 

141 14 
1~1 

71 
6j 
61 
61 

~I 
41 
41 
!I 
41 
4 1 
41 
41 
I 

17 
17 

-11 
9 
9 
7 
7 
7 
6 . 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

1--1-1 I 
-I 

I 
-I 

61 
I 

- I -I 
I 

2551 

--l--
i 

T-otaes ..... .... . ·1 194 i 2.19 I 2241 
I 

I 
2<391 

I 
I 

2421 2051 20.3 
I I I 

Por o1·dem dle augmento de popul ação e1n 30 annos 

1. EBpirito Santo .. ... . . .... . · ..... · .. ·· · ·· · . . . .. · 238 % 
2. S8o Paulo .. . ....... . .. ...... . . . ... . ... ·· ......... ·. 231 o/o 
3. Pará . . . ••••.•••• • •• •• • .• 1• , ,, , ••• ·• •• . • •• " ' · • .••..• 200 % 
4. !Paraná . . ... ... . ... . .. · . .. ........ ... ...... .. . 175 % 
5 Matto Grosso .. . · . .. ... . .... .. .. .. .... . .. .... ·········· 167 %· 
6. A m azon as . . ............. .. ...... 147 %: 
7. Rio Grande do iSu1 . . . ·.·.· .. . . . .. . . . .... .. . 143 %.· 



. s. Santa Catharina 
i!. Pio.Uhy 

10. Goyuz 
l 1. Districto F'enera.l 
12. 
13. Pernambuco 
14. -Mar::unhilo 
15. Rio Grande do .Norte . 
16. Alagôas 
17. Mimôs 
18. Hio de .Tal~ oi r o 
1:'. Bwhia 
·20. Cea rú 
/.l . ISergi·PB 
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. ....... · .. .......... ····· ..... .. ... . 

. ... . .. .. ... . .. .. . .. . . . . .. . . . . · 
.. ......... · .. .. . .. . · .... . . . .. . ... . 

• •• • ••••••••••• • •••• • o • • •• • ••• • • • • • • • , , •, 

......... · ........ · . ... . .. .... . . ..... . . 
.. .. . . ...... .. .. . .... .. . . . .. .. . . . 
.. . ,, ... . ... . •' . . .. .. . . ... . .... . . . 

. . . . ... . . .. . .. .. . ·· . .. .. . . .............. . 
•• • • •• • • • o ••• •• •• • • o ••• •• •• • •••• ,• •• ••• 

.. . ... . . . ... .... . ... .. . "' . . . . . . .. . 

·· ........ . .... . .... . 

130 o/o . 
128 ~lo 

12;5 . o/o \ 

121. : .C:.'t: · 

110 r~{:_ 

109 % 
103 tf.; · 

100 . ~() 

n "ló 
8·[) <fo 

78 · t:;~ 

73 c·· lO 

6·3 'k, 
54 % 

i 

O Sr. Plínio Marques (Jlan~ encaminha?· a votação): - ~~·. Presidente, . 
lnmento q·ue o Regimetnto •que :regu'a n, cl.i seu ssã.o e a votaç;ã.o da~ emenda;, 
á. .Cons t.ituição não ,perm:tlsse a a.p1provação .pe·ompta e hnmed.iata. d<.. J:e-
C!Uer imen to mandado á Mesa pelo m.eu 110bne ·collega DT . l\do LJI!ho Ber,;a-
mini, de geito a que fi'casse claro, ·patent8 , rtJer.fe.:tnmente i.lluminado p or 
to·das as faces, nn'l caso ique, a ser verdadeiro, viria cobrii· de i1ndi.güiclade 0s 
seus autores e a propria Camara dos Deputados . .. 

0 .SR. ILTNDOL·PIIo· PESSOA: - 1\''[uf'to bem. Creio, porém, q'u e O Sr. Adolpho 
:E)(>rgam!ini está bem conv€lncido de que no seio da Caman .. nflo ha Jacynthos 
C u!marf::es . 

O SR . LnoLPHO BERGAll'liNr: - A accusação não :Eoi feita por mim. 
O •SR. íPLINIO ll'lARQTJES :' -· ... ,por.que seria e1 •confissão implidta de que 

-à0ntro ela 'Camara h avia hom.ens ca.paze.s de f:alsi.f icar assignaturas de seu~ 

,collegas. (1/fu:tto bem.) 

O SR .. JoAQUIM DE :S .~LLES: -!Seriam ineptos: falsificarem para serem, logo 
de>po'is, desma.s·carados! 

O 1SR. _PLINIO JI.I[ARQTJEJS: - Lamento, 8r . .Pre.si'dente, que não tivesse ti J o 
opportunidaéle de votar a farvor de tal reiquerimento, •mas. me apresso, neste 
memento, autor que fui, como prdmei r o signatar'io· das Bm endas ns. 9 e lJ, 
em cujo numero de assigna•turas estava u ma i11:quinada de faJsa nos im-
pe·e~sos que a:ndan1 de mão e1n mão, apresso-n1c, con1o cliss0. a ·vir cscla.re-
rPr esse P.8Sü. d·e fôrn1a a resalvar, de n1aneira absoíuta, a 1:.sur6., a c-orrec-

ct:ão. a dignidade com ;qu e exerço o meu mo.n.dato dentro desta casr: . 
í bfnito bem.) . 

0 SR . LINDOLPHO .PElSSÓA: - A!ilás, nil:!o era preciso isso . 
.O SR. GILBr.JRTo AMADo: - Mu'to· bem. A dignidade do orador está aci-

: :Ht de qualq u et· duvi.da. (AJlO~acloS.) 

0 SR. PLINio 1\/[ARQUES : - Agradecido a VV. EEx. 
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E'ssa. resa.lva, . .s~·. Presidente} eu a eR.tendo, sern . restricçõ-es. ao n1eu: 
n<Ybre col!ega, o rSr. J oaJq illm de .Salles. . .. -(-Apoiaàos,) 

O .SR. GILBEIR1'o A. J\1.~Do: ~ Outro .nome -ad1n1a de qualq.u~r suspeita. 
(;l!·u'lto be·rn.) 

O SR. iPLINIO l\'f.ARQums: - .. . que foi quem em seg-uida ao trwbalho que 
e u aqui de.senvolrvi de colher as.sl1g·nraturas, o P·roseg-uiu co·m a rne::a11a preoc-
cupaÇâo de zelo e de res-pe-i-to •que deve a si mesmo· e á Casa <'m que oc.cup~ 
um Iugar de desta)que. 

Vem, Sr. Presidente, no im·pt·esso, ob.ieeto de protesto, um.a wssig'natu-
ra que neHe não deveE·a 1ngm-e:r· - a do Sr. Deputado, 1neu nobre e distin-
cto coHega., .Toctquh11 c1e Meno ... 

O rSR. JoAQUIM DEl MEJLLo: ' - l\iuito agradeccido a V. E'x. 
ú -S ll. iPLINio l\/[ARQUEJS: - ... -da ba!l1'cad·a do Estado do 'Rio. 
Co·mo disse, tal nome não devera fiigurar no i.m ;pr·esso, e eu sou o l)-1'1--

meiro a dar te3temunho .perante esta Casa, pot· isso que, solicitado por 
m·im :S . . EJx. excusou-se a .l~aJnçnr .sua assignatura nes-sas entendas, por un:1 
l'l.do po<'Ctue, positivwment<O, ellas contrariavam á sua -op!:'i1iã0 e, ·p-or outr<>, 
por.que a banca da do Rio de Jan:oiro 8e ma.ntin•ha. ncL atütude de não sub-
screver emendas de plenario, rfosse.m . e lias !quaes fosse-m . 

O SR . .JoAQULl\1 DE 1\iEJLLo·: - O rque V. Ex. está dizendo é a expressão~ 

da vm-dade. 

O •SR. !PLINIO MARQUEJS: - S. Ex., porém, aJbri'u uma exeepçã.o, e em bôa 
lH.ra o fez~ ass.ignando a e1nenclq, que. toi-;na n ensino prin1ár.io O'bri!gatorio. 

O HR. FoNSECA HEFtME,s : - ICem outros n1embros d-a bancada fluminen-
se, po~:que este -é un1 dos artigo.s do .}}rogran1.,ffita do nosso paT.td·do. 

O rSR. Pr"INIO J\II)AHQUES: - Asslm, na en1enda n. 12, que estabelece o en--
sino primaria -obrigatorio, está a ass1gna tura do rSr . Jo-aquim de Mello. ID é 
facil á Cmnara constatar a sua .exi-stenc.ia, que, aliás , S. Ex. não nega. 

O '811 • .JoAQUIM DEl MEiLLo: -Per-feitamente. 
O .SR. ·PLINIO T,I[ARQUES : - Quanto ás emtnrlas numeras g e 10, que S. 

Ex. não assignou, ~rnas q_ue no avuls o a.ppare·cen1. coíln a assignaturo... de· 
S. Ex ... 

O SH. NoGUBJTRA PENIDO : - Een1enda. n. 9, só1nente. 
O SR. PLJNio .MARQUES: . houve 'llm e.q·uivoco, que é o seguinte: o 

tyr}Ogra.p•ho teda composto como .To<Uquim ·de 1\fell-o o nome que DJqui se 
vê (rnost1·anrlo) ·que é o de Cesario de Mello . E' .fac-i! á Camara ver-i'Eicar o 
fundamento elo que di-go e a •pel'feita lealdade com que e-stou fornecendo· 
~st a J)-rova . 

0 rSR. GIL-BER'J:'O AMADO:' E' lettra de medico 
O SR. LrNDoLPHo •PmssôA: :- Sim, que o pharmaceutico leria, -mas que 

o t:vpographo não leu. 
iO SR· PLr::~ro MARQUEJS: - Restabe•l0cida, assim, Sr. Prest: dente, 1:]arc-

•C.e-me de fó >:>ma cabal e ·c·ompleta a ve~·t1ac1e sobr-e o que dizia a respeito· 
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desta assignaturH, nã.o me cabe •rnai~ do· jque lamentrur, prop.ria.mente coa1·· 
trlstado, ·que alguen1, sen1 o ·COnh.ecin1ent:o 1perfeito dos colleg·a·s com .quem· 
trate, se•ja. capaz de á'orn1ular accusaç;ões clest.a_ natureza .. . 

O .SR. AnoLPHo Bmwc~MINr: ' - Qu e, a.ldlás, não forrum formuladas por 
mirn. 

O SR. P;L,rNro- J\i[ARQu r,;s: . a ccus a çõe s v<ugas, inconsistentes, infun-
dadas, (m'u,it:o bem) ~que n1a:nohariain, den\:,gTirian1 un1 ,nome si ellas tive ':l-
se-m cesq,uicjo de p1·ocedenckt. 

'La1nento .que nã.o esteja 1prHsente o rneu no'bre collega, S:r. Deputado 
N1canor Nascünent o pm·a. n esse mom-ento vir dizer en1 que se fundou, onde 
encontrou base pa-ra a ccus a çào ique f on nulou clerunte de u ma porção de 
collegas, no g a.binete elo .Prer;iclente d ::t. Camara. 

10 iSR. CESARIO DEl ]\'(BJ,LO: - N a t-ural.m ente o St·. De.putado Nicanor 
Nasüi111..ento não -v erificou os autogra}Jhos. 

O SR .. IPLINIO M ARQUEs: - Si nir•o v eri<fic ou, mats t1<111a uma razão P<u·a 
não >rormula.r uma. ac.cusação dessa gra vidade. (Apoiados.) 

Todos :nós te n1os o d e ver, a obrig ação, pe lo respe ito q·ue nos deve1nos 
e pela e ducação que temos, de. julgar dft susceptibi!ic1a.c1e alheia ·Pela .pro-
pría. (A.poiados.) 

Não sou capa z, nãü .itüg o a. quas i totaHclade dos n1e u~~ co:Uegas capazes 
de_ rforn1ula r ~urna a ccus-aç fl o des te :porte, deste caraetec:·, desta. gravidade . 

Assim, <Sr. !Presicl<ente, eln tencli :que - embora \i:Sto tivesse decorrido 
rnais nos bas tJ.dores da !Ca .n1~aJ.·a ·do .que no seu plenar i-o - 'n:3Jo devia. deixa r 
sem un1a explicaçõ~o :corno a. que a.cabo de dar, COl1l·P,leta , llJeT·J"eita , C<;"tJbal ~: 

elara , !que p.er·rnanece esu~· i1pta 110 auto.graJr~ho, á dis posição elo cxc.nne do 
primeiro 'q•ue o q·u eira lfa zer e de toda a Camara . 

Como dis se e ;repito ag·ora ' de lfumen t a t·, de e ntds tecer -d e nos hum.' -
lhar ê •que, dentro• dest:t Ga sn, q u e dewc const-itu.il', 'positiva m ent-e , a. élite 
jntel!ectual e moral do nosso pa.iz (apoioxlios ,ge1·aes ; 1'11-161-l:o bem.) , se ve-
nham levanta>: accusaçõ-es de t a l -m Ltureza que, quando f unda da s, p oHuem , 
denigren1, condemnaan para o 'resto da existencia un1 !home·n1, iqTl.e se r>reza . 
(k[ui to bem -,· m1&i to be'l1"<. O oracVor é v -'iva.men:te ct&m;primentaclo.) 

O Sr. Nicanor Nascimento (*) (JJa.-rct enca-minhar a votação): - Sr. Pre-
sddente, a respeito d a em enda que se .está discutindo, e tendo sido tra zido 
um incicl.ente ao plen a:rio, devo ex,pli<ca,t· a, p a rte •que tomei <nel•le, p a r te que 
f c~ miniln'a e ~nsi.gniifii cante . 

IEstam-do, ·ha pouco, o· n ob1·e leacl er ela m a ioria com os .-pa,peis na mão, 
para que assignassem a cetil·a cla ele en'lendas os iSl's. Deputa.do:S que o qu i-
z.essem fazer, e vendo eu o nome do ·1neu emi·n eonte collBga e ;prezado an11;g<\ 
:Sr. ,Joalqutm de J\l[el!o, a~ss ign&clo· na emenda 9, diri•gi-me a ·S . Ex. que· 

( *) Não foi revi sto p elo ora clot·. 
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houvesse sido a pposta po:r t ercE:i·r·a !Pessoa. 

O SR. PIRES Do RIO: - V . Ex .. poderia agir de outra ma neira. 
O SR. NICAN.OR NAS'CL1\1J~N 'l'o: - E' elaro. 

Evidentemen~e . só 1Jüderriamos j•ulgar e·m fa•ce elo im•presso - o unico 
documento fornecLc1 o a todos •nós; de an-o do que ·nelle tinha ele m e :fundamen-
tar. Dirigi-me a o ISr. .Joaquim de •Mello, que , com absolu.L.'l. boa lf'é, deC\la-
rou: "Não assignei e vou r etirar". E c-= essa nwsma limpida iboa fé, as-
severou o Sr . . Toa.q'tl'1·m de .l\fel1o, no m mn einto em ique sU!b~c1·evia o re-
querimento ... 

O SR. JoAQUIM DE ,MELLo: ' - Que não tinha a ss.ignado a emenda . 
O SR .. NrcANon N,\S(:IM ElNTo: - . . . que, ·Conforme confessa 'S. Ex. , não 

tinha assignado a e me-nda. 
Ulteriormente, q ua nelo se verificou um eqt~'voco occo~erido com o Sr. 

Deputado .Pereira ·Leite, que s"uppunha cogitn:t'-se de ass·igjnar um do-
c.;umento, que S. 'E'X. presumia ser o que se relacionava com a retirada da9 
emendas, inte:rveio um iHustre collega, o meu !particula r am.tgo •Sr . .Joaquim 
de Sa!les, :pt·ocurando esrclarecer o assumpto, e nesse instante se deu urna. 
confusão, ,na q ual eu ,disse: "O que a.ílrirmo •sômente ·é exl ~stir no impres-
so o nome de um Deputado .que niDo assdglnou o documento" . 

Nesse moment.o, acreditando o meu ·nobre collega ·sr. Plínio Marques, que 
havia qualquer accusação . . . 

O SR. PLINIO MARQUES: - ·Perdã.o, quando penetrei no .gabinete do ,sr. 
Pn·s·idente, V. Ex. discutia com meu digno col!ega, Sr. Joaquim ele Salles ... 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: -E não attribui a V. Ex. cousa alguma. 
O SR. PLINIO MARQUES : - ... e, pelos t ermos que V. Ex. empregava, 

afigurou-se-:me que a aocusação que se estava formulando era a de que, nas 
emendas 9 e 10, constavam assignaturas que não eram, positivamente au-
lhenticas. 

0 ,SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. Ex. interp•rGtOU mal. 
O SR . PLINW MARQUJ<JS: - Foi na oocasião e.m que entrava no ga:hineta 

<·l'e deparei com essa discussão. 
0 Sn. NICANOR NASCIMENTO : - 0 illustre Deputado, Sr. Joaqulm de 

Salles, póde testemunhar, por s·i proprio, de que não accusei ninguem de te1 
falsificado qua.!quer assignatura. O que de·clarei foi que havia ·no impresst. 
um:J. assign2-tura. que não era do Sr. .Joaquim de MeUo e esta confirmava, 
e confirma, que não tinha assignado. 

A:ssignalava um facto. Nesse momGnto, o ·nobre leader, da maioria. de-
clarou - e dahi, naturalmente, toda essa co·nfusão do digno D '>putado pelv 
Paraná - q ue havia tambem outros nomes ·constantes do impresso e que o!'; 
donos desses nomes asseveravam que não haviam fi.rmado as respect.iva.:o 
em-endas. 

Foi nessa hora que se acalorou a discussão, em que níngue m se entendia. 
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0 Srt. BAP'l'lElTA LUZARDO: - l!l.li testemunha disso. 
0 SH. 1'-TICANOH NASCU'liDN'l'O: - De fa,cto, Y . Ex. esteve lá e v er!fiCO\\ 

que n à o houve aceusaçào a qu2m quer que fosse. Não asseverei que a1g•nm 
tivesse fa.Jsiücado assignaturas, mas ,;implesmente o facto material ele f!. 
g'l.J ra!· a a~signatura do 81· . Joa quiln de Mello, no in1p.resso, quando S. J~)i. 

nüo havia subscripto à emenda. 

O Sn. ELoY CI-IAVES: - Aliás, o 'facto está bern explica·do pela expcslçaL 
do n obre Deput<ulo, Sr . Pli•nio 1\ilarques. (.!lpoi a.dos). 

O Sn. ALVÚtc, lêoCHA: - Demais, i;elo que já disse o Sr . Pl in lo M~u·ww~. 
verifica-se qu') a. assigmo:t ur.a. e-ra do Sr. Cesario de M.ello. 

1Ü Sn. l'liCAN:JR NASCIMEJNTO; - E ago ~·a ll1.8Slll0 O Sr . Deputado 1-'liniO 
lviarques e outros collegas affir1nam que ha urn engano no ilnpresso, cujo 
objectiv·o é trazer ao <!onhecirnento dos Srs . DepL!t<>.üos os dizeres e assigna-
turas das emendas. Louva ndo-nos, pois, nos impressos , clistribuidos c1e nc-
cõrdo com· as p l·escri·pções do R egimento, nada mais praticamos q11e mn a:cto 
·perfeitamente Jog:lco. 

·J:~inguen1, nenhun1 Deputado, nem eu nen1. o lcncler da maiüria, ;"LffirnJou 
que qu ::llque r pessoa ho,uv esse falsificado assigmtt'-iras de:.ta ou de q~talquer , 

ou lra cn1enda. _.:\,~ -du u!J al:'LirmdJ,;õt s fo re:Ln1 estas: a prl.íneirá.., mi.~hu. e de 
Sr·. J·oa.quim de Mello ... 

o SR . i\ .. DoLr.Ho ÊERGA:MrNr: V . Ex. tan1ben1. não assegurou qU1:.> , ~,r::, 

g undo declaração do leader, havia outras e1nendas cu jas assignatura,, nãc 
e:ca.1n ceuthentica~ "? 

O Srt. NICANOR NAscpvimwro: - A segunda declaraçào é a do illustre lea!le? 
liizei1do que havia outras assignaturas cujos donos allegavam r,ão ser <tt< · 

thenticas . 
Qr:anto ú. prin1elra p·arte. relativa ao Sr. Joaquhu de lVIel·lo, está .per-

fe itame nte esciarecicla. 

Em refer.enc.ia á outra affirmaçã,o elo illustre Sr. Vianna do Cast(,Jlc>, 
c ujo nome declino com venia e respeito, caberá a S. Ex. explica:c s;;, a,ca..>•, 
ha outros nomes e como irá ver-i1'1car se são ou nà o authenticos. 

No t o,c::mte ao meu caso, ·como a Ca mara vê, a elucidação é categarica . 
F~r.:L o <11~6 tinha a dizer, para attestar con1 segurança, o crite.rio •.!OO\ 

que ·produzo af.firmações e provar o respeito qu <': ten ho pela Camara € ;.><:·l<Js 
meus collega.s. (Mu.ito Ve·1n; m:u.ito bem). 

O Sr. Jo~:quiln d e MeHo ( pCt1·a enoa1ninhar a ·uo taçâ.u.): - ::l1· . .l:'residentr, 
é-me impossível deixar de parti-cipar cio debate sobre o caso que 01·a oc~upa a 
attenção da Canuu:a , 'uma vez que sou, embora i·nvoiun ta ria.mente, a sna fj , 
gu:-a central. Aliás, seria desnecessario escalerece~ <-ssa questão, porque .Já o 
fize1·arn, perfeita e cabalrnent0, os m eus illustr a do:; coliegas, 8rs . Plínio Mar-
ques e Nicanor Nascimento, na parte qu e lhes toca., quanw ao incidente ck 
c.ue é test em1.1nha a Cam ara . 
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,E' verdade, e.m pdmeiro lugar, Sr. Presidente, C!US f01 o S1-. .Nica.nc< 
J'~ascime·nto ctuen1 1ne ehan1o·u n, atten~âo, e1n un1 gesto de g'entileza., para. a 
ürclusão do n<eu nome entre os signaxat·io~ d" uma das en.enda.s r-eligiosas, 
e; a~reditand-o foll~e de facto, d~ meu propric. tn:nh!l. , convidou-me a assigmcr 
·O ·requertn1ento dt.:, retiraõ.n. ele .. 1Ttesn1&. 

Protestei immecliatamente 'contra essa hy,pothese, .porque não havia, 
não podia ter assigna.do semelhante emenda. Lemhrei a S. Ex., entãa, 
que, quando o seu autor J)J.'inci:)al, o meu prE>zado coHega, Si·. Plinio :Mar-
ques, me convidou para -dar-lhe a minha assignatura, recusei-lh'a -perem-
ptorimnente , 'dec-larando-lhe que o fazia por c1ouB motivos: o primeiro, iJ)ül'-

que era radicalmente contrario á adopção do ensin-o religioso nas escolas e 
ao re'0onhecimento de ser catholica a maioria da pa:pulação brasileira; o 
p·egunclo, porque estava assentado na bancada flunünense a orientaçào de ne-
g·ar assignrutura ás emendas do plenario. 

O !SR . PLINio .l\1AitQUES: - Perfeitamente . Dou o meu testemunho disso. 
O SR. JoAQUIM DE 'i\1:EJLLo: - E' verdade que eu e alguns colleg·as t1e 

banca·da já •haviamos assignado a e1nenda relativa ao ensino primaria, obe-
decendo ape·nas ao facto de que o Estado do Ri.o de Janeiro j á havia adapta-
do essa ·medicla na. sua ultima refomna do ensino. 

O' Srr. ALVARo RocHA: - E assignamo1-a antes da outra. 
O tSR . JoAQUIM DEl MElLLo: --Voltando, porém, Sr. Presidente, ao caso de 

que 1tratava: logo que tive conhecimento ·do fa,cto, cor-ri immecli.atarnente ao 
gabinete -do Presidente da tCamara, 1Jat·a subscrever o requel'imento de reti -
rada da r eferida emenda., apezar de <iue não a houvesse assignaclo, uma vez 
que o meu nome constava ele sua .publicação •nos av'ulsos. 

Ponderei, então, ao illustre leade-r da maioria que n<e parecia n ecessario 
de'Clarar, logo a,pós a minha assignatura nesse requerimento, que o fazia 
apezar de não ter assignado a emenda. Retorquia-me o nobre leacle·r qu•" não 
o fizesse, porque assim prejudicaria o requerimento. 

Logo após, a unica ·providencia que tomei, tlr!1.nquilla c ·pacificamen'i.e, 
1'oi ;pedir ao meu 'prr·ezado e illust1:e eoml)anheieo de bancada , St'. Bocayuva 
Cunha, 2o Secretario desta. Casa, que· me fizesse chegar ás màos o auto-
grapho da referiãa en1enda, ·que ·é a c1e nun1.ero D .paora verifi.car se o n1eu 
nome tinha sido falsificado, ou se se tr~üava el e outro üollega de nome seme-
lhante, 'cmno os Srs. Joaquim Bandeira de Mello ou Joaquim Daniel do 
Mello. !Claro está .que a ,p·ri·mP.ii·a ·hypothese, logo a ~·epelli mentalmente. 
porque não wm·edito que houvesse neste. !Casa alguem capaz de tal pro-
eedin<ento, accresoendo ainda que as emendas religiosas tê1n a seu favo1· 
forte .corronte de o.piniiio. Quanto á segunda hy,pothese, é a. verdadeira, 
porque quem. assig·nou a já famosa emenda foi o .Sr . Julio Gesario de Meno, 
meu vene-rando colleg·a. do Districto Federal, cujo nome appareceu tro.cado 
pelo meu nos avulsos. 

Creio que, nesta íl1arrativa, confirmei, ponto poe ,ponto, as affirmações 
dos meus no'b1·es •collegas, Srs. PU.nio Maeques e Nicanor Nascimento . 
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Lamen<to profunda~Tlente ,que se tivesse produzido esse inocidente em 
torno do meu nome, quando já era , conhecida de .grande numero de Del)u-
'tados a minha attitude ,-a;dical contra as emenc\as ·religiosas (apoiados), sen-
·do certo que até fui portador junto ·á Mesa da Camara da representação, 
talvez, mais original que ellas p1·ovocaram, qual seja a que m e remetteram 
-os meus anligos de Cam:pos e lBom ·Jesus de Naba,poana, visto· estar assi-
·gnada indi·stinotamente ,por espíritas, p-rotestantes, li vres~pensadores e ca-
t •holicos. 

Dou, ainda, essas explicações, afim de qu0 não se levante a suspeita 
r1e que, havendo a,ssignaclo a emenda •2tn questão, tivesse depois me ar·re-
'Pendiclo ,des-se gesto, 1l)Or t1n1 ·Inotlvo qual-quer, acabando por negar a n~i11.1ha. 

a.ssignatura, leviandade de que não seria capaz, 
·m ass-im j·ulgo cabalmente explicado o incidente, com honra rpa1·a toda 

a Camara. (M111ito bern; 11Mtito bem), 

O . Sr. Arm.anrlo Burlamaqui (") (pci1·a encctm/in luw 11 vo tação): - Sr. 
Presidente, -realiza-se nesta Casa do Congresso Nacional um phenomeno com-
nlum á vi-d.a -dos Parlamentos ou, direi mais, á viela das coilectivic1ac1es ou , 
talvez ,séja melhor dizer, á vida dos poyos - qual o de que os es,piritos in-
disciplinados, os espíritos revolucionarias, em,pregando a palavra no seu se n-
tido am,plo e bom, se acreditam sem'pre senhores da ve1·dade ex-clusiva , pro-
priedade das bôas .soluções e -com o .privilegio das inclependencias, 

Não esca;pou deste phenomeno, nmn .podia escapar, a minor·ia que nos 
"-.~ombate, negando a 1nós, da maioria, a independencia n ecessaTia para vo-
tar segundo os dictames da nossa conscho.ncia, 

'Com relação á e1nencla ora submettida á Camara, e de que, por uma 
cmanifestação de benevolencia, á qual já <õstou acostuma-do, dos illustres 
leaàe1·s que representam a:qui as situações políticas elos Estados ele menoe 
populaç;ão, fui eu o :pr imeiro signatario e, ,pela honra de o ser, :tiv e que 
desenvolver a actividade .JJreciza, ;primeiro, ·p-ara tornnal-a viavel á aprecia-
ção da Ca;mara c1entro das ,exigencias regimentaes, e, segundo, para tor-
nal-a venced-ora ,pelas .provas· e -documentos que tive a fortuna ele adcluzir, 
.quando cl~rigi a palavra a os n1eus no:bres coUegas, o•ecorremdo, \Se. Presiden-
te, que, no intervallo das :nossas deliberações, a maioria - no uso de u•m 
direito legitimo, in:contestavel e incontestado, resolveu, sob ins,piração de 
seus chefes, aos quaes ella, .gostosa e conscientemente, presta obecliencia .. , 

O ISR . A.DoLPHo BEJRGA:tvrrNI: - Gostosamente, acredito.,. 
O ISR. ARM\I!N!Do [3URI.AMAQUI: - • • • obeiliencia, repito, que não a des-

lustra c que, antes, se torna uma !llece-ssidade ante o espírito revolucio-
naria q'ue :pretende subverter até a ordem -social, espírito, aliás, que não é 
·só de nosso Pa>r1amento, 1nas de 'todas as collectividades, e, presentemente 
.ele todos os QJovos ... 

(*) Não foi revis,to .pelo o~·ad~w. 
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O· :SH. ELYSEU GUILBEHMEJ: - Não ha no povo brasilei.ro esse espir:ito· 
revolu'Cionario a que V . :J<Jx . se refere. 

0 iSH. ARM"4.NDO '8UHLAMAQUI: 
· e não com V. •J<Jx. 

Os factos, infelizmente, estão commig-o, 

O :Sn. l<JLYSEJU GUILHERME: Se assim fôra, nada subsistiria . 
a SR. ARMANDo BUHLAMAQUI: Mas V . Ex . qum· neg-ar, .por acaso·, a 

revolução de <São Paulo? 
O SR. <Er.YSEU GUILHERME: - Se ella correspondesse ao espírito nacio -

nal, sahiria victoriosa. 

O SR. ARMANDO BuaLAMAQUI: - Não posso agora inte!Tomper o racio-
cínio que vinha fazendo; desejo collocar a questão em seus devidos termos, 
para definir a minha responsabilidade, que assumo integ·ral , niio só perante 
os _ illustres colle.gas, mas ainda perante o partido politico que me delegou a 
honra de ser o seu representante n esta Casa . 

Chamada a minha attenção para a emenda 12 'do <projecto inicial, desde 
logo, pela suggestão de muitos dos nossos illustres 'Collegas, sem alterar- lhe 
8 sentido, procurei €ncontrar uma fórmula que attendesse m elhor á situaçào 
dos 1l<Jst ados de menor ·população; e encontrei, repito, esta fórmula, que 
pareceu feliz, o.p,portuna, necessaria e co.nveniente a o espirito esclarecido 
da maioria dos meus collegas. 

Mas, segundo ·dizia, occorreu no intervallo dfLs nossas deliberações,. a 
circumstancia a que alludia . O proje•eto primLtivo foi mutila do: uma das 
mutilaçõ€s que sofi:I·eu, foi justamente a da emenda -n . . 12, que alterava o 
artigo ·corespondente da Constit<uição vigente , elevando o uivisor de setenta 
mil , ora estabeleeido, ,para um outro de .cento 0 cincoenta mil habitantes . 

Gollocada a questã o neste t erreno, logicamente me cabia o direito de 
fazer a retirada da emenda, como consequencia do voto dado •pela re•t irad:~: 

da emenda correspondente rno vroj€'cto. 

Entretanto, 1Sr . ,Preeidente, não quiz, de prompto, ir até lá, preferindo 
apurar se com o apoio dos collegas, ser ia possível tornar victoriosa a 
icléa que reputo absolutamente necessaria e politicamente justificada. Che-
gamos assim a esta situação; verifica.do não ser possível to-rnar-se ven-
cedora a idéa consubstanciada na emenda n. 3, de que sou QJTimeiro s igna-
tario e que re•presenta, indubitavelmente, a opinião de uma coreente pode<rb-
sa nesta Casa, nós nos encontramos, - at·tentem bem os JHeu s illustres cal-
legas nest€ caso especialíssimo de que, mantida a di sposição da Constituiçào 
aetual .pela qual se terá de fazer u ma lei ordinaria .para que se lhe obe deçfL, 
de accôrdo :Com o recenseamento operado em 1920, a C'amara dos Dep,utados 
terá ensejo de ;providenciar no sentido de a~tender, talvez melhoe do que, o 
fez, em :b éneficio dos ,pequenos l<Js tados, á sua ir&presentaçào, não necessi-
tando, é possível , ;chegar ao :coefficiente de cento e cincoenta mil h wbitan-
tes que o pro.iect o primiti·vo estrubelecia e qu e a m inha emenc1G. n ão alte-
:rava. 
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Nestas condições, Sr . Presidente, embora logicam€·nte o me11 , espirito 
fosse inclinado á solução antes dada, e á qual .prestei o meu apoio, devo 
lealmente ·Confessar á Camara dos Deput.-':Ldos que, em obediencia á cotTente 
parlamentar a q•ue me ac-ho filiado, obediencia de que me :vang·lorio, porqU>il 
é de conscieneia .e sentimento, não de interesses nem . de conveniencias 
(mu.ito be·m), obediencia ·que o .partido republicano piauhiense presta (é a 
primeir a vez en~ seu nome fallo), ·porque sente e com.prehende que a neces-
sidade do mon1ento obriga te-dos nós a calarn:..oG certas idéas e pensan1.ento;::. . 
para sa;lvaguardar os destinos superiores ·da Nação, pois a verdacle é que nos 
animos indisciplinados, quasi sempre não são os ,princi-pios nern doutrinas 
que governam, mas sim uma fórma especial de mentalidade, sendo que sen1 
injuria para quem ·quer que seja, estou a ponto de affirmar que, invertidos 
os papeis, ·os nossos illustres e eminentes collegas de o.pposição, teriam atti-
tude igual á que nós temos . . . 

O ~R. GILBElRro AMADo: -Talvez não fosse tão bôa. (R·iso). 
O !SR . ARMAI\"IDo 'BURT.AMAQUI: - . .. em obediencia a essa corrente par-

iamentar, repito, ~hamado o plenario a se pronunciar sobre a emenda n. 3, 
da mesma f:\rma que .por ella tudo fiz para que triumphasse, não duvido em 
assumir inteira responsabilidade de votar contra ella (muito bent), pant 
ficar dentro dos p.ri,ncipios que governam o criterio existente na Constitui-
gão actual, porque €s,tou plenamente de accârdo em que esse criterio é suf-
ficiente para attender ás conveniencias e ás vantagens dos interesses e sen-
timentos .politicos dos 'Estados m'e·nores. 

Ora, 'Sr. Presidente, se nós temos dentro da Co.nsti>tuição actual o re-
medio que ia ser elimina;do ·pela emenda do projecto, não seria eu quem 
vitia ainda manter a emenda pela qual me bati, e que acreditava, eomo 
acredito, ser de toda justiça .política, quando outras razões não tivesse para 
fundamental- a,· razões que apresentei, circumEtanciada e docume.ntadamen-
te, ao ter occasião de dirigir a palavra á Camara dos De,p·utaclos. 

O SR. DoRVAI" PoRTo: - Apresentou-as e c1efendeu-as com gTande ga-
lhardia . 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: Nestas condições, ·Sr. Presidente, lo-
g-ico com a minha attitu~\e, não me resta senão declarar a V. Ex. que, 
quando a emenda d'ôr submetticla, á votaçáo eu, seu autor e principal res-
ponsavel perante a Camara, 'Como perante o Paiz, deila declinarei o meu 
voto, .porque a Constituição resolve, plenamente, a necessidade e convenien-
cia a que a emenda procurava attender. 

( IJ-hMto bem. 0 " ·rmdto betn j . 

O Sr. Pm·eira Leite (para enca:rninlu tr n 1!oia.ção) : -Sr . Pr·esirlente, duas 
pal11 vras, apenas para esclarecer um ponto. 

Eu estava, ha momentos, na bancada, quando o nobre Deput.-':Ldo, St·. Ni-
canor Nascimento, se dit'igio ao nosso i!lustre co !lega, Sr. ,Joaquim ele 
Mello, dizendo que o nome ·cie 'S . Ex. figurava em cl c,terminada emenda e 
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-que era oecasião de :8 . Ex. retirar ·a sua assignatura. Na,q uelle i nst<1.nte 
houve um equivoco da minha parte, e, •para desfazel-o, ve.nho declarar que. 
tenc1o aooignado a emenda •relativa ao ensino Teligioso, sustento-a, não asi-
.signo a retirada, 1Jürque sou catholi'eo, apostoU-co, romano . 

0 :SR.. NICANOR NASCilVIElN1'0: - V. Ex. permitte um apa1'te? 
O ISR. PilllEITRA L EITTEJ: - Pois não. Quantos q uizer . 
O 1SR. NICAKioR NASCI:MEJNTo : -V. :Ex . não üwe solicitaçào minlm a esse 

respeito. 10 equ ivoco foi puTamen te de V. Ex . e não meu_ 
0 ISR. PElHEIRA L EITEJ : - P €rf-e itamente. 
Era esta a explicação que tinha a dar . (M·u-i.to bem). 

O Sr. Presidente: - De accõrdo com o projecto de resolução n. 1 B, 
de 1924 , v ou submetter a votos, pelo processo nominal, a seg•uinte emenda 
n. 3, do plenar io, com -pare·c.er con trario da Commissão: 

Onde se a;pplicar. 
Subs<titua-se o .paragTa]Jho prirnoi'ro do ;;!,r.t . 28 ela Constituição 

que diz: 

"O nu,mero de Deputados s•erá Jixado por l ei em proporção qtt" 
não excederá de um por s etenta mil hwbitantes, não devendo ess» 
·numero ser infe·rior a quatro pot· Estado" . 

Pelo seguiu te: 
Paragrapho un!co. O numero de Deputados ser.á determinado 

·por lei e1n pro:porgão que nfw excederá de um por cento e ctncocmta 
mil habit antes , nã.o devendo o numero de Deputados 8er inferior a 
seis po1· Estado , e não se podend-o diminuir a r epresentaç:fto actua l 
dos Estados e do 'Districto Federal . 

Os se nhores que approvarem a emenda n. 3, do plenario, responderãr> 
sim - e os que rejeitare1!1 , res.pond\erão - não. 
Vai se vro'Ceder a ·ch amada . 

O Sr. Domingos Bar bosa (3° SecTctario, ser·vinclo ele 1 °) procede á chct-
mada dos Sr:S . Depu tados, 1para a votação nominal. 

O Sr. Presidente : - Responderam á chamada 113 Srs. Deputados. 
O Sr . 1° rSecre.tario ·vai proceder á leitura elos nomes dos St·s_ D eputados 

que re~ponderam - sirn. 

O Sr. Domingos Barbosa (3° Secreta.r·io, ser·v,indo de 1 °) ]Wocede á le i--
tura dos nomes dos seg uintes rSrs. Doputaclos que res.pondenram - sim. 

Prado Lopes, Freitas Melro, Luiz Silveira, Plinio Marques e Lindolpho 
Pessõa. 
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' O Sr. Presidente: - J=cespuncleram - si.?n Srs. Deputados. 
O Sr. 2o Secretario vai proceder eL leit un1 dos Srs. Deputados que · res-

ponderam não. 

O Sr. Ephigenio de Salles (4° Secreta-l"i.o, ·";1:·v·ind.o. de 2°) procede á ~el

tura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados qu'e responderam - nào. 
Dorval Porto, E.phigenio de SalJes, Alcides Bahia, •Paulo M'aranhão, Eu-

rico Valle, Lyra Castro, Domingos Barbosa, Ar.thur Collares Moreira, !Ro.-
drigues <Nfac,hado, Pedro Borges, A r·manclo Budamaqui, Ribeiro Gonçalves, 
Moreira da Rocha, .José Lino, Jos·é Accioly, H e rmenegildo Firm!eza, 'J'homaz 
Accioly, Georgino Avelino, Alberto Maranhão, Tavares Caval·canti, Walfredo 
Leal, Bian:or de M-edeit·os, João Elysio, Gon\~a1ve.s F'e rreira, n1ario Domingues, 
Costa Ribeiro, Rego Barros, Agamennon de Magalhães, A.ustreseg'illo, Da-
niel de Mello, Solidonio L~ite, Rocha Cavalcanti, ·Em::lides Malta, Natalicio 
Camboim, Gilberto .Amado, Carvalho Neto, Baptista Bitte.ncourt, João San-
tos, Afranio Peixoto, Berbert de Castro, Ubaldino de Assis, Pa.checo Men-
des, Braz do -~·m~1x.-.1J, ·virgilio die Len1os, ·Pereira Moacyr, Pinheiro ~T,unior, 

Geraldo Vianna, Heitol' de Souza, Bernardes Sobrinho, Nogueira P.enido, Ni-
canot· Nascimento, Cesario de •Mello, Galdino Filho, Fonseca Hermes, Cesar 
Magalhães, Americo Peixoto, :Jol1!quhn de M1ello, Bocayuva Cunhv", Alvaro 
Rocha, Paulino de ;Souza, Oliveira Botel'ho, Gudesteu Pires, José Gonçalves, 
.Joaquim de Salles, José Alves, Vianna do Castello, José Bonitacio, F o·anclsco 
Va11ac1ares, Bias Fortes, Francisco Peixoto, Vaz de 1viec;·o, Eugenio de Mello, 
Ribeiro Junque1ra, ·E.milio Jardim, BasHio J.\•'[agalh&es, João Lisbôa, Zoroastro 
Alvarenga, Bueno lBrandão Filho, :Eduardo do Amaral, Gm·ibaldi de Mello, 
Francisco Campos, Fidelis Rei·S, Camillo Prates, Honorato Alves, Julio Pres-
te~. Cardoso de Almeida, Pir<es do Rio, Eloy Chaves , Marcolino Barreto, Hei-
tor Pentea do, Herculano de Freitas, F abio Barreto, Meira Junior, O'legario 
Pinto, Ayres da Silva, Annibal Toleclo, Severiano Marq.ues, Pereira Leite, 
l<'erreü·a Lima, Adolpho Konde!·, Celso Bayma, E!yseu Guilherme, Lindol.pho 
C ollor, Firmino Paim, Getulio Vargas, Domingos Mascarenhas, Simões Lo-
pes. BarbosR Gonc,a!ves (lOS) . 

O Sr. Presiden<e: - Responclet·am- nào - 108 Srs. :Oe putados. A. emen-
da n. 3, elo plenario, foi rejeitada po·r 108 votos contra cinco. 

'I:endo varias Srs. De.putados communicaclo á Mesa que se r·etimvam do 
e dificic da Cama1·a, não ha n1ais nun1e1:-o para proseguir-se nas votaçõe::; , 
ficando a diada a votaºão. 

SESSAO DE 28 DE SETEMBRO 

Expediente - Telegrammas: 
18. Joiio de Nepomuceno, 25 ele Setembro -, Pre,;;:derlt.e Camara Deputa.doR 
IUo - Continuando enfermo aguardancló leito em consequencia grave 
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in'éervençã o c irurgicu co1mmunico a V. Ex. e a Cama1·a que com notavel 
brilho <e ·modelar orientação V. Ex. }}residen:te fliCho-me impossibilitado de 
poder tomar parte nos trabalhos parlamentares. Respeitosas saudações. 
Deputado Aum~s·to Glor·ia. - , Inteirada. 

Rio da Senna, 28 Setembro - Presidente Cmnara Deputados. - Rio -
Sabendo ·cmTentes idéas oriunda município Rio Branco favoravel autonomia, 
aproveita ndo reforma Constituiçfto nós haibitantes m·vnicipio Purús pedimos 
IJer;missão V . Ex., ponderar taes idéas a berram todas condições materiaês , 
moraes, sociaes m-omento Territorio. Prova in·etorquivel basta golpe vista 
reGu.ita dos n egativo Governo geral instal!ado desde 1920 intuito pre parar onde 
tudo íóra condições tempo espa ço tudà faltando objecto f.im. Governo ge<·al ou 

a utonomia não fa vorecer nossos destinos. Com elevado respeito distincta 
eonEideraçfto firmamos-nos. - Jayme JYienclOnçc&, juiz direito. - 'A.ntonio 
P into Li 1·eaz So'l~to, a,élvoga do. - José Benevnto Figtteiredo, administrador 
mes;o:, rendas . - João Baptista .A.lcanLa1·a, co:mmerciante. - Franc,isco Bar-
n cira Nenan, commerci a nte. - C a?' los .tllencastro G1M1narães. - João Abreu 
!'<: r eira. - José Cu r sino Jl1achaclo. - _,tristoteles I'Hl'L'a Fre'i?'e. - l i'rnnd sco 
PaSsos, funccionarios fecleraes. --, l:l1'a?tli o RoCha Antonio lJ![a'l'inho F'alc(Í O. - -
Mi.ane~ Francisco Sonza .. commerci.antes. - Ra.ymnndo Ramo,~ ele ]}fa.aalhúes . 
conselho m u nicipal. - A:ntoni o Pinto Vasconcellos, tabellião. - JiJ IJJSC1.t Viei?·a 
Liona, escr ivão civ1'1 . - , };[unoez Pen>'i?·u. - Felivpe Rebez. - 111oySés La.?·en-
du. - .. 111i [) n el Guclelha , commercia ntes . - José Golla1·es Peniw, artis t a . -
Ballihn Rocl1·igttes, despac.h a ntes aduaneiro. __, ll'laximi no Ladc i1·a. - tA.ntonio 
JJ.l.urUn~o Azevec/.o , funccionario postal . - A' Commissfto Especial de R eforma 
GonstJlt·u cional. 

'Saude , 2·6 S etembro - Presidente Camara D eputa dos - R io __, Solicita· 
mos intermed io V. Ex. apoio Camara emendas Plinio Manrues r efo r ma Co :a .. 
8ti:t:ição em accôrdo s entir todo Brasil. - Al,iCe Po?"t ella, presidente. -~ 

R i t a Gou a, s ecr et a ria Irma nda dEc SS. Sacramento. - A' Commissão EspecJial 
de Reforma Constitucional. 

Saude, 27 - Bel!ssima inspiração divin a em enda s Plinio Marqu es d e ac -
t:'.rdo a s piraçôes ;povo brasileü·o sentimento r e!ig1:ão mais salutar n ã o pôde 
hWd?r p t·otest o intelligente p en sar illustre D eputa do congr-atulamos com felic~ 

rewlução para grandeza noss o Brasil. ~ Gilberto ·w e1!be1·, 'Presidente Conse-
lho Partic-ular da Sociedade de S. Vicente Paula. - A Oommissão Especial 
ce Hef.orma :ConstitucJio.nal. 

Barbacena, 27 .- Nom·e nove filhos anenores varões protesto contra ubri-
ga toriedade ens.ino r elig iõso escolar principa lmente catholico. - A .. A. Arau-
j o Un~, c;, agente Correio, - A' Commissão Especial de R eforma Constitu-
cic:nal . 

. P a u d ,Alho, 27 - Igreja livre no est ado livre conqu:'.sta lit-eral entre povos 
a inda infeudados no pensar religioso nãc ser á no ·seculo dos nossos dias que 
o Brasil ha ele retrogra dar no caminho de sua civiliza çã o e de seu avanço n::J. 
modern a escol a philosophica contra ri a;ndo o s ·cntir livre d e sua popula çã o mn.i s 
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oul1:a. Pouco !mporta o numero ,pesado e arithmetico de sua população anal-
pha.beta se deixe g uiar .pé'Ja orientação da emenda el o •Sr. Deputado Pliniu 
Márques. O valor qualitativo da população intelligente ha de esmagar o 
J}GSO morto àa qua·nUdad-e inculta mesmo no seio da re-presentação pernam-
'buca na a liberdade de {:Ulto já encontrou no talent0.3ü jorna lista Carlos Lyra 
Filho, um g rande defensor da bôa doutrina a ·nossa Gonstitu•'ção ;política ha 
de r.1anter o lemma de liberdade de culto porque assim o impõem os nosso:. 
fôrc>< de cultura e civilização. Filhos da t erra perna,mbucana t erra que pri-
m eiro ·r.ensou e trabalhou o id·eal democratico nos diversos aspectos de nossas 
aspirações Jibera:es nos inscrevemos no numero dos que teem levado a ess~c 

c~,,~a a oppos'ção do ;posto ao que pretende a emenda do Sr. Deputado Plinio 
M:;.rques. Abaixo ·nos subscrevemos. - José MaChado . - Manoel Canàido·. 
c- LibETalino Oliveira . - Joaqn·im Perei.ra - TertnUano Pereira. - Napolecío 
F'aria8. ---,-- Severino Romeiro. - t:1 lberto Kla1ttau. - Thiago Farias. - Al-
f-redo Carneiro. - :llfanoel Victorino. - Antonio Valente. - Severino Vi.eira. 
-- "intonio .n:rarinho. - Octavio Rosa . -- oséas Oli·veira. -Antonio Lima. - -
Jo•é Vieira . >--- Antonio Alves. - ,José Epiphanio. - .4Jcid'es Pereira. -

. lnt.nnio Capozzoli. - L4. lonso Carne/lo. - Mi.saeZ Bezerra. -Antonio AnàTé. 
- JJanoel Canuto . -- José Cali.xto. - Adelino Guedes. - Severino Rod?·i-
gues. -· JoSé Jl[a1·ia. ·- SeveTino Soa1·ói . - Franoisco Camello . - Severinr; 
Oliveira.. -José Dantas . -Luiz Carlos. - Jocí:o Lyra,. ~ Oséas Coelho. --
Etl .. ;enio Gomes. - FTancisco Dantas. - Walfred'J TavaTes . - Tiburcio 
.Arruda. -JoSé Q1tinflino. - •Manoel Xavier . - Severino Rego. - E1tClideS 
Cnolho. - João F'eliciano. - NiCeas Filho. - Lanrindo Dantas. - José 
lAma. - Mn,1··iano Le1nos. - llfello Dutra. - Severino Pereira . - Jofío 
Saturnino. - Urano Coutinho. - :Manoel Tavares. - F'ranc.isco Cavalcante. 
- 'f.i'!o1·entino Santos. - Domingos Lacerda. - Pedro Xavier. - Joaquim 
Moita - 'Albe1·t:ino F'e1-r0ira. - Ab!lo Aguia1·. -José Coelho. -Luiz Lima. 
-- Seve1·ino Mot'ta. - Octavio Carneiro. - João CoSf.a. - José Freitmç, -
PedTO Lemos. - Antonio Dias . - Luiz Santos. - Severino Gomes. -
I,o,t:·enço Oisneiro. -José Pimentel. -Manoel Sant'Anna . -Antonio Vas-
concellos. -Pedro Con·eia. -João Moraes. - Walfriào _n:farques. - Seve .. 
·rir· o Cout inho. - JoSé BczeTra .. - Osu;aldo Villanova,. - Julio Vasconcellos . 
-- Raymunrlo Araujo. -·José A.ranjo. --Luiz Carneiro. -José Capitulino. 
-- L1ntonio Lopes. - Se~>e1·ino Ca1;alcante . - Joselinn Si.lva. -JoSé Ferraz. 
Jo.% Rangel. - L1/.iz Oosta. SeVeTino Gonçalves. - Dr. Domingo~ Vascon-
celloS. - Alva1·o Bezerra. - José Elosta1·to. - Jie1·mogenes ll:firanda. -
Jos•l JJfaymone Nashanel. - VíCto?·ino ,José Antunes. - Arcelino piinheiTo. 
-,..- A' C'ommissão Especial de Reforma Const'tucional. 

Garanhuns, 26 - I g reja ,presbyteriana Cachoeira Dantas Canhotinho, 
confiada patriotismo Camara Deputados, pede conservação texto constitucional 
pa1·te religiosa, roga Deus sal:1a -or'entaçã o representantes Patria. ·saudações. 
Fror.ctsco Anselmo, presbytero repr·esentante . - A' C'ommissão Espe-cial de 
Reforma Constitucional. 
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Gara,nhuns, 26 - · Igreja presbyteriana Catonio, mumc,pw ·Canhotinh<>, 
appella, representantes Patria pr.ornova,m harmonia !brasileiros, cons·ervando 
textos const<'tucionaes, relativos religião votos altíssimo orienLo.,ção. Sauda-
ç3es. --José Be.ze1·1·o, presbyterio representante. -A Comrnissão de Reforma 
Constitucional. 

Rio, 28 - A Assoc,iução Baptista Parahybana, constituida ele 13 igrejas 
Baptbtas, vem respeitosamente. por me:o deste, sci·enüfi.ca.r-vos de que ella 
esU1 orando a Deus para qne etle vos i!lumine e vos -clüija nos trabalhos da 
1 evisã.o da ~1ossa l\1agna Carta e ao .mesmo tempo .p1·otestar contra as e,rnenda~ 
{L nossa Constituição, que virtualmBnte cerceiam a l'iberdade de consciencia, 
apoiando um credo religo<;o em detrimento dos demais e tornando ·D'ffi'cfal o 
<O>nsino reli.g1'os o nas escoas publicas. Esperando re<:onheçais justa e torneis 
e:·n consideraçã.o esta expresflo do nosso a·mor á .casa. elo direito, da justiça c. 
(a libE·rd:adB, subscrev"'n10-11os. VoRsos sinceros eompatriotas. --, Pela As-
sociaçã.o Ba,ptista Pclrahybana, o secretario, Juvenil Fen·ei,-a de lJiello. - A' 
Commissão Esr>e'Cial de Reú'o.rma Constituc·ional. 

Rio, 2e - Tresentas senhoras ·e senhoritas, mã.es e filha s de famílias bra-
si!Bira~, representando duzentas e sete associa.ções catholicas ·desta CapitaL. 
em· sessão ordinaria ·ela Confederação Catholica Feminina, hoje realizada, con· 
gratuJ.am-se Camara Federal pela a presentação das emendas PHnio· Marques, 
qUE' visam nú regimen cll"L separaçã.o reconhec~mento religião mal'oria insti-
tuindo nas escolas ensino religioso, facultativo, conforme espírito liberal Con-
s:'.i~ uição republicana. Pedem resp·eitosamente nobres rep.resentantes Naçi'io 
apprnvem taes emendas que resumen verdadeira aspiração nacional. Atten-
ci-r,.sas saudações. ·- Stella, JfTaTo, seci~ctaria. - A' Con1nlis·são Especiãl de 
E eforma constitucional. 

Caxambú, 28 - Saudações . A Unifto Operaria Catholica S. José, repre-
sentada pelos clirectores s.lgnatarios e pr.esiclente, •respeitosamBnte p-edi o V. 
Ex . e dignos mem'bros CongTe·sso .Fado na] apoia r e·m endas Plini0 JVfarq ues, 
ns . e 10· reforma Constituição. 

Caxambú, 29 el e Setembro de 1925. -- Lukt Gni.nwTães P1'irno. --· Theoclo. 
r o "·1 n t or: io Ba.rbosc, de Oliveira. -- Argenti.no M;u.?·ta .. - Rau.l Gonçcüves. - ·· 
.!oaqwim Gonçalves. - Sebastião FeTreira. -A' Con:missão E special de Ré-
·i'::,·.ma Constitwiçãc. 

Representações: 
Do monsenhor Rosalvo :Costa Rego, vigario geral, envJandu listas {!e ca-

i.llOlicos elas paro ohias ela Lagoa, Salette. Bangú, Gavca, Luz, Piedade, Santo 
Antonio, A nchieta, Engenho Novo , Ilha do Governador, ISag<"ado Coração de· 
J·esus, Santo Christo e •Santa Cruz, desta capital, sobre quBstã.o religiosa. --, 
A' Commissã.o de Reforma Constituctonal. 

De cathol' cos do Rio de Janeiro, sobre a questão r·eligiosa. - A' Con, 
mU:.são lilspecial de Reforma Constitucional. 

D~' paro chia ü·e N. S. da A bba;c1ia, sobre questão religiosa. - A.' Constl -
nli Sf)ão Especial de Re.fo rn1a Constitucional. 
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Do distr'icto de N. •S. da Conceição d8 C'amarvo~. Minas Get·aes,. sob•~· 

que:;:tão reli~'osa. -- A' Com missão E special de Refor,ma Crmstitucional. 
Do àistricto da Saude, Minas Geraes, solJre quc~tiio r eligiosa. - A' Com. 

mi~sã(, Especia l de Reforma Constitucional. 
Do districto de Alvinopolis, " Cidade", M inas Gerae&, s oLre questão r 0 · 

ligosa. - A' Commissão Espec;'al de Reforma. Com;tituc;onal . 
De Lagoi·nha, sobre QU estão religiosa. - A ' Commiss:1.o Especial de R e -

formit Constitucional. 
Do districto de ·s . Sebastião de Coimbra, :MJ. r,::L:s Gerae~, :;obr~ questão ce -

ligj os:a .. ---, A' Co,1nn1issão Especial el e Refonna Const):tucional. 
Do ·povo ·catholico do distri cto de P1·ucle n t.e de Mo~cae s, parochi·a de Mat-

to.sinhos, JSobre que.stão relig iosa. - A.' Coln 1n iss5.o T0sr: ecial de H.efor1n::t 
Constitucional. 

DE· catholicos de Nazareth, PePnnrnbuco . sobre questií.o r eligiosa. - A' 
Collm-rissão E s p ecial de RefMrna Constitucional. 

PROPOSTA DEl EMJTINDAS A' CONST.iTITI(' '\o FJWf<:HAL 

.Con tinu ação ela votação da pro].}osta de L'menci:-Ls e das emen das á Con-
s tituição (emenda n . 4 do plenario e seguintes) (l" discu ssão). 

O Sr. Presidente: - Vou s ubmetter B. votos, pe lo processo nomin a l, a 
s egui·nte em enda do plenal"io, con1 parece t• cont.•·;:u·io da Cbmmissão. 

N. 4 

Art. 34, n. 23 da Constituição: lE:gislar sobt·e o direito -civii, commerckJ. 
e criminal da RepubliccL e o processual ela J·u s tiça F·eder al . 

Emenda a estG artig·o: 
23 - Legislar sobre o direlto chnH, con1n1ercial , c rin1 inal e processual da 

R.epLrblica, sen1 p re juizo da 'con1.petenci3. dos Estados parq, organ1zarmn seus 
r espectivos poderes juch-ciarios. 

Rio, 11 de .Agos to ele 1925. - }VencPsláo Escoba.r. - A . Pin.to âa Roclw. 
Blyseu. 07tilhenne . - .A1t-.!J·nsto ele Linut . - Lil beTico de .M~oraes . - Pz.inio 
Casado. - .A1'th7t1' Collares J11'or e1nt . - Vicen t e ,Pirctg ibe . -:- Ta•at·res Ca-
1:alcan·U. - Solemo da C1tnha . - Sá F-ilho . - AJbu.qnerq·ue Liborio . - Thonw:z 
Accioly . - Manoel Sctty1'0 . - A l •ües de Cast1·o . - B ome1'0 Pi1·es. - Wan -
de1'ley de Pinho . - Agammemnon de .1Jilagalhâes. com restricções. - Joa-
q1!Í?n d.e Salles . - Theorlomdro Sctnt·iago. -- R . Re1·be1't: ele C(t81:1'0 . - Ba1Jtistu, 
B-ittenco·n?·t. - .Rod1'igues dn Costa . -- S-inúies .Ji'Uho. -- Ephi.ge?J.'io ele Salles . 
·-· Plinio Mcw ques. - Pi1;.hei1·o J1tn·im·. - Can>a.lll() Neto . - B O.JJUsta Lu._ 
zm·do. - Aclolpho B er gantini, para os effe,itos elo a r t . 8°, parag·. 1 o do Re-
gim ento. - .1zeveclo Lin;.•a . - B ethencom·t da S-ilv a .i:•'Uho . - Costa Ribe·i1·o. 
-- .F'idel-is Reis . - Nog1teira Penido . -- Chennont de J11'-i.ntnda . - A n tu:ncs 
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Mcw·iel. - J. La.marUne. -Martins Franco. - Qlegctrio Pinto. - Lafayettc 
01·uz. - Pi1·es do Rio. - Gentil Tavares. - Don~ingo8 Barbosc<. - A lberto 
Maranhão. - lúoreira ela Rocha. - Pereka Leite. - Cesario de Mello. -
JJI. RoclTigucs 2J.Iaclwdo. - Ubaldino ele Assi.s. - R ego BaTros. - j'J.Ia1·io Do-
?n·ingues. - B·iano1· ele ]}fecleiros . - Daniel dé jJfello. -!Gonçalves F en -e-iTa . 
- _M~anoel FuJ.ctenc.;o . -- He1·menegüdo Firmeza . - Valois de Oàst?·o. 

O Sr. Wcnceslao Escobar (paTa encam·in71u·r a. 'votação) - Sr. Prest-
cl en te, o art. 34, n. 23, da· Constituição {iispõe: 

"Legislar so.bre o Direito Civil, Cornmercial e Criminal da .Replt-
blica e o Pro·cessual do Districto F ederal. " 

A e:<te numero ·do art. 34 il'o! apresentacla a em enda cuja discussão V. Ex. 
acaba de annuneiar e que é a seguinte: 

"Legislar sobre o Direito Civil, Commercial, Criminal e Pro-
cessual da Republica., sem prejuízo da com·petencla dos II:stados , para 
organizarem seus respe.ctivos poderes j•udiociaríos" . 

. Esta emenda foi subscripta, em p1·imeiro lugar, pelo orador que tem a 
honra de occupar, neste momento, a a tte nção da Camara. 

Antes, porém, de entrar ·propriamente no encruninhamento desta vota 
ção, vou fazer algumas ponderações sobre o processo ·que ü 1m seguido a Mesa 
na retirada das (lmendas elo plenario. 

Extranho, Sr. Presidente, que tenham. sido retiradas emendas apresen_ 
!adas no p!enario , sem asS''gnatura daquelles que as subscreveram. 

Em m eu modo de vêr, ·parece que n enhuma emenda poderia ser retira-
da da discussão sem que isso fosse requerido ·por todos os Re us si.t;-natar!o >~ . 

O Regimento a este l'espeíto é claríssimo. Diz elle. 

"O r equerim·ento de retira da de qualquer prop.osição só podc J·ii 
ser for:mula i!o, por escripto ou verbalmente, pelo seu autor ... 

iPondo no plural a palavra rmtor, quer dizer que o requer imento de reti-
<-ada de qualquer pro;posíção só .poderá ser fo rmulado por escripto ou verbal-
men te por seus auto t·es. 

No emtant'o, já foram retiradas emenda.s apresentadas no plenal'Ío sem 
terem sido subscríptas pelos seus autores. 

Adaptou-se uma nova praxe - a de que bastava .o nume:'o ele 53 Depu-
tados para que pudesse se dar a retirada de qualq uer e1nenda, podendo, nesse 
caso, a Mesa dar seu assentimento . 

Mas a Mesa, adaptando essa jurisprudenc!.a, ·essa norma Cle conducta, 
a meu vêr maní.festamente violo·u os princípios litteraes deste dispositivo· do 
Regimento. 

O SR. PRESIDENTE: - Devo dizer que a lVIesa te1n -considerado réquerhnen-
to de retirada o que é assignado por 53 Deputados . porque a Constituição exige, 
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.para a autoria de qualquer emenda, esse numero de assignaturas. Uma vez 
que dos signatarios de .qualquer emenda, 53 a retiram, esses são os autores 
·da emenda, ainda que os üito ou dez restantes não tenham firmado o re-
querimento. 

O Sll. WENcEJSLA'o EscoBAR: - Sei perfeitamente que bastam 53 Deputados 
rpara que a emenda possa ser retirada, mas o que digo é que essa retirada s6 
devia ser assignada pelos mesmos Deputados .que tivessem assignado a 
emenda, isto é, pelos seus autores. Essa é a minha these que está, de accõôrdo 
com as disposições litteraes do Reg:mento. 

O SR, HENmQUE DovswoRTH: - Aliás penso que si a Constituição exige 
que uma emenda seja apr8.sent?.oda com 5·3 assignaturas de Deputados, basta 
que haja um que retire sua assignatura p·ara que ella não reuna mais esse 
total; não podendo, portanto, subsistil', pelo simples facto de n.ão :haver mais 
emenda. 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Apo·iado. Eu já disse isso aqui. 
O SR. ALBERico DE MoRAES: - Mas a retirada de assignaturas, parece que 

não se pôde dar depois da emenda adeita. 
0 SR. NlCANOR NASCIMENTO: - 0 nobre De·putad·O, Sr. Henrique Dods-

worth, tem toda a razão; este é o principio fundamental do regimento . 
O SR. ALsmmco DE MoRAEJS: - Desde que não é possivel retirar o Deput::1do 

a sua assignatura depois de apresentada a emEnda, segue-se que se o requeri-
mento, assignado pelos stlus 53 autores possa dar lugar a retirada da emenda. 

O S!l. HENR!QUEJ DoDswoRTH: - Ins:sto em dizer que se um Deputado dos 
53 reti!"ar a sua assignatura, a emenda não poderá mais subsistir, por falta de 
numero necessario para a s-ua apresentação. 

0 SH. WENCESLA'o ESCOBAR: - A doutrina de V. Ex. não é certa. Vou 
·figurar um caso. Eleito um deputado e diplomado. tendo este acima do eompe-
tidor arxmas um voto, si um eleitor disser que retira seu voto, isso n.ão altera 
o resultado do pleito. 

O 81:. HENHIQUE DoDSWORTH: -A minha argumentaGão é baseada na pos-
sibilidade da retirada de assignaturas de uma emenda. Penso que, neste case, 
desde que haja a re tirada de assignaturas e b numero se reduza a menos de 
53, não .existe n1ais emenda. 

O SR. AzEVEDO LIMA: - Desse modo, um cavalhei ro. seria bastante, para. 
dar lugar á retirada ·de emendas ap·resentadas por 53 Deputados! 

O SR. vVENCEsr,A'o EscoBAR: - A minha doutrina é que nenhuma emenda 
rp6de se1· retirada sem que o requerimento de retirada seja subscripto por 
tOLlúS aquel1es qu 8 apresentaram essa emenda. 

Esta é a minha these, u JUrlsprudencia seguida pela Mesa é outra. 
Desde que não sejam consignadas no requerimento as assignatura~· de 

todos os apresentantes da emenda, esta deve ser submettida a discussão na 
:plenario e só este tem o direito de aceitai-a ou não. 

Esta é a minha these . 
.0 SR. ALBEI!ICO DE MoRAES: - E é verdadeira. 
0 SR· LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - 0 orador tem razão. 
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O SR. WENCEJSLÁo EscoBAR: - Vou, agora, entrar ·propriamente no enca-
minhamento da votação da emenda que tive a honra de subscrever em pri· 
meiro lugar. 

BatLme sempre Sr. Presidente, pela unificação da lei pro·cessual para toda 
a Republica. E a minha intenção quando sustentava essa doutrina, era a de 
mantet· o sentimento da unidade nacional, pois via, na pluralidade de leis 
:processuaes, elemento dis·;Jersivo desse sentimento, o que constitue grave in-
conveniente. Não comprehendo que, sendo um o autor da lei, esta possa con-
sagrar o mesmo espírito quando 20 são os legisladores que têm de estabelecer 
o processo pelo qual essa mesma lei tem de actuar. 

Influiu tambem no meu espírito, para estratificail" essa opinião em meu ce-
rebro, o facto de haver muitas leis adjectivas tão intimamente ligadas ás ~ub
stantivas que não se p6de separar uma de outra, sem ambas serem preju.:1i.-
cadas. São como uma especie de tunica de Nessus, que não se póde arraücar 
as proprias carnes. 

Entre essas leis, 'intimamente unidas, podemos apontar a ·de fallencias. 
'l'anto o Poder Legislativo reconheceu que ha. impossibilidade de separar a lei 
adjectiva da substantiva, neste caso, sem prejuizo de ambas, que tornou a lei 
de fa!lencias da alçada federal. Temos ainda a lei de medição de terras, em 
que se não p6de divorciar a lei processual da lei substantiva sem serem ambas 
prejudicadas. 

A emenda apresenta ainda graves inconvenientes, porque, em materia cri-
minal, p6de aconteceo: que o delinquente em um Estado, por determinado deli-
cto seja condemnado, e, em outro . Estado, pela mesma falta absolvido. 

Segundo a hypothese que figurei no meu primeiro discurso sobre a refor-
ma constitucional, em um Estado póde-se exigir a unanimidade do jury para 
a absolvição do criminoso e, em outro, não ser necessaria essa unanimidade, 
em um Estado a absolvição p6de ter effeito devolutivo; em outro p6de não 
ter esse effeito; assim, em uma unidade federativa o delinquente é absolvido 
e posto em liberdade e, em outras o mesmo delinquente continua preso . 

Ora, todas essas desigualdades importam, afinal, em verdadeira iniquidade 
e são consequencias da pluralidade das leis processuaes. 

Si entrarmos em materia de jury, então., notaremos novas desigualda:1es, 
podendo-se affirmar que, nos 20 Estados da Federação, não ha igualdade na 
organização dessa instituição. 

O SR. CARVALHO NETo - O conselheiro Ruy Barbosa diisse muito bem 
que nJ.o acreditava na efflcacLa de um instituto, desde que se resocingisse 
o ·seu raio de a·cção . 

O SR. ARTHUR CAETANO Affirmou na admiravel monographia que 
Bscreveu sobre o assumpto. 

O SR. WENCESLAO EscOBAR - Em alguns não ha mais necessidade de 
18 jurados, ou 36 mesmo, para o sorteio; foi suppdmido o voto secreto; em 
a lguns apenas se exigem 12 ou 15 cidadãos para · dentre elles effectuar-se o 
sorteio, e assim por deante. Ha dif.ferenças· sensivas, que affectam de modo 
lamentavel as liberdades publicas, as garantbs dos direitos dos 'cidadãos. 
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<Essas líberdades não são garl!.ntidas ou não tem a mesma gaTantia em 
·t odos os Estados . 

O SR. PRESIDENTE: - Lembro ao nobre orador estar terminado seu tempo 
de encaminhamento da vatação. 

O Sn. 'VVENCESLAO EcoBAR - Termino, Sr. Presidente, assim, as minhas 
cons-iderações . (MUito bem; ·muito bem.) 

O Sr. Arthur Cae'!ano (para encam.inhar a votação): - Folgo immenso, 
.Sr. Pres>id·ente, em ·ent:Jl·ar no tlebate, encaminhando a emenda de que foi 
autor o meu eminente collega de bancada, um dOH mais brilhantes p·er.í:is do 
liberalismo sulino, cujo nome declino com -estima e re~"J;eito O Sr. \N en-
cesláo Es•co•ba.r. 

Devo declarar .Sr. Presidente, que, no programma do nm;s.o partido e 
na do-utrinação desenvolvida na tribuna e na imprensa, a these refe-rente 
á unificação das leis processuaes fo·i longa.mente debatida. Quando ascen-
deu á magistratura supp,r·ema do paiz o Sr. Campos Salles, le·mbro-me 
bem que o che,fe immortal do fede-ralismo, o conselheiro Silveira Martins, 
-em carta men1o·ravel, dirigi-da ao eminente paulista, dizia que, dentro do seu 
p.rogramma, já sendo mantida p-eLa Constituição a unidade do diireito, ")!Le 
iria a crescentar mais duas rtheses: a unidade do processo e a unidade da 
magistratura . 

,Acerca da unidade da magist-ra;tura surgem duvidas. 
Se os Estado-s po-dem -livremente faza· as leis de organização judic!iaria, 

não podem fi·cm· privados da faculdade de nomear os respectivos juiz,os. 
Era nesse po-nto que o Sr. Ruy Barbosa encontrava a maior difficuldade 

para a effectivação dessa theS!e da •·ef orma. Com relação á unddade do 
[pro·cesso, já não entendera assdm . 

O proprio Ministro da Justiça do Presidente Campos Salles, o Sr. Epita-
cio Pessôa, no primeiro relato<'io que apre-sentou a S. Ex., pleitava pela 
refonna nesse sentido, dizendo que era ocioso encarecer as vantagens da 
u ntfica\)ão das leis proces.suaes. 

O SR. CARVALHO NETO - E assim tem sido sempre resoiv!do; hajal 
'V'i.sta o voto de t<:es con.gress.os jurídicos reunidos no Brasil: o do Primeiro 
Congresso La;tino Americano; o do Congresso Jurídico e, ainda o do ultimo que 
s e r eunia aqui por occasiã.o da C'ommemoraGão do centenario da nossa inde-
pendenda. Tod:o.s votaram, unanimemente, uma these, pela qual se julgava 
indiBPE•nsave.l reformwr a Constituiçã o no s entido de .ser uniformizado o 
direito processuaa.J b-rasileiro. 

0 SR. ARTHUR CAETANO - Perfeitamente. 
Da diversidade d-o processo, s:urgiram o-s conflictos ha pouco enumera,dos. 

Em aparte ao nobre collega, que me antecedeu na tribuna, o Sr . Augusto 
de Lima fri2lO'U be1n uma n~ateria que, principalmente no meu Estado, 
já rtem dado mat."gem a habeas-corpus pleiteados perante o ·Supremo Tri-
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bunal Federal. E' a materia de fiança . illUa é, pür sua essencia, de direito 
substantivo e sobre ella os Estados arrog~m-se a faculdade ·de legislar. 

E' assim q-ue, ma..11.tdda, como é pela Constituição da Repulblica, a uni-
dade ·do direito, votamos pela unichde da mag·ist;ratUJra, pela unidade do 
processo, em uma palavra, :Pela unida:àe da justiç-a . 

Sou fxa.ncamente .favorruvcl á emenda, ·Cuja vortação ercc:aminho . Sei-
perfeitamente que eirla vae s.or repelida ... 

0 SP.. TA\"ARES CAVALCANTI - Talvez não seja. 
O .Sn. iU,THUR ·CAETANO - ... apezar de consignada no ante-p>rojecto da 

reforma flUe discutimos. Essa mutillação provou, apenas, •como j·á tive oc-. 
casião de a.ceentuar, que sobre essa reforma não havia um criterio organico ., 

O rSR. LEOPOLD!No DEl OLIVEIRA - I-Iouve transigencias para se d'azeremr 
accommodações políticas. 

O SR. ARTHUR CAETANO - Hou!Ve transigencias·, quer no terreno da· 
politicagem, .quer no dos princípios. 

Não é oom. severidade, que assim me manifesto, pois hontem a Camara 
ouviu mna declaração cart:egorica nesse sentido, f·eita pelo nobrre Deputado 
S1·. Armando Burlamaqui. S. Ex., de maneira· infeliz, repudiandco a emen-
da de sua aurturia, declarou que -chegou a hora de s•e1rem abandonadas as 
proprias i-cléas .. . 

0 SR. ALBERICO DE MORAES - E' ver•dade . Quem não as póde ter, aban-
dona-as. 

o .SR. ARTHUR ·CAETANO - Não sei com-o o •representante do Piauhy ou 
um homem P·Ublico qualqUJer ·de a·espo·nsabilirlade política possa fazer de-
claração -des•se quilate. 

A reforma da Const ituição nunca podia ser posta no terreno estreitO' 
do partic1ari·smo. Desta fórma se manifestou, na tribuna, o illustre leaàer· 
desta minoria parlamentar, que foi desprezada quando se tra,tou -deste :pro-
blen1a ~nagno. 

O Sr. P ·residente da Republica nem sequerr cogitou de quG <:xist!a uma 
minoria capaz de fazer oppos1çao nesta Ca.mara. Confiou tanto na soli-
darie-dade de seus amigos, acoreditou tanto na intolerancia com que o Zeader 
da maioria .Sf' J.}Oderia conduzi.Jl.' n este recinto, caJ.}aci·tou-s·c tanto de que a 
nossa lei organica podia ser ,forçada nas suas interpretações, que fomo-s 
compJoetamente olvidJados. Não fomos ,_sequer consid,erac1oo •Gomo fa.ctores 
na solução desse g'!'a.nde problema! 

;Mas, ·S1·. Presidente, por .felicidade nossa, ape-sar de ser diminuto o nu-
mero .de rçprese·ntantes da minoria, o~1a teve a ventura de contrar como seu · 
Zeader, na direcçil.o de seus trn>ba~ho.s, uma fl,gura que é das curlrturas jurí-
dicas mais brilhantes deste paiz, o >Sr. Plinio Casado' ... 

{) SR. ALBI<;RICO D'El MúRAElS Apoiado. 
O .SR. ARTHUR CAETANO - ... :!a.beça a lpina na representaçfLo na,cional. 
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Nã-o queremos, Sr. Presidente, conocar a questão •da ;reforma ·consti-
··tu>eional no ten·eno estreito do par'ti.darismo; :p•retendiamos, m•esm.o, nella 
· collaborar p<Jxa que a Nação puc1es.se ver qua nto nos ·Compenetra vamos do 
grave momento que at ravessa a nossa patria. 

Mas, C!e ' surpreza em surpreza, chegamos á desmoralização miseranda 
em que está cahind'o o projecto da revisão constiÜ::cional. Quero aproveitar-
me do ensejo de estar na tdbuna pn.ra ler as palavJras do chefe autoriz8.do 
da opposição rio-grandense; o em~nente Tepub1icano e notavel estadis·ta, 
o Sr. Assis Bras•il, cuja opinião orienta os representantes da ~hlliança ;Li-
bertadora, • neste recinto. 

Fui portad-or de palavra escril}ta do H!ustt-e brasile~ro, 

Eis o que diz o Sr. Assis Brasil: 

"·Like produdEos like, dizem os inglezes . J)o vido só •p•odem nas. 
cN· productos viciados, ou viciosos . A Constituição da Repu!blica man-
da imperativamente que a prop.asrta de l"evisão, ou ;reforma consti-
tucional, tenJha origem na mais immediata rcp.t·esentação do povo . 
V'em•os, entretanto, essa iniciativa exercida de facJto, cGm escandalo-
sa puh1iddade e ostentação, pe•lo chefe do Poder Executivo, Este 
facto c<Lpital e positivo não ê desculp<edo, nem attenua;do, pelas a:r>-
.parenokls de correcção, pos.tas mais tarde em prartica, com a apre~ 

s·entação do p.rojeoto na :Camara dos D eputados: a hypoor isia ê um 
subte.rfugio, não uma excusa, e muito meno.s· uma justificação. 

Depois - não é a Consrtituição que o diz, mas é o ·respeito acrs 
sa grados privilegias da nação, que -o impõem - uma reforma cons -
titucional, quando não ê executada directamente pelo povo, reivin-
dicando para si, e1n n1omentos exueaordJnarios, 0 ·exe•rcici-o àa sobe-
~·ania, que pôde ser de•legado, mas não a lienado, deve -operar-se 
em •conclJições cl!e noTmalidade, e1n que a o.pinião disponha de re-
,pouso, •C'O!nfiança, libel'dade para se pronunciar e fazer valer, :pelos 
comicios, pela imprensa, pelo vot.o. Vemos, en•tretanto, o mesmo 
])oder .que usurpou a ini-ciativa da il•eNisão, sub:;)tituir-se a todas 
~Lquellas manifestaç:ões, decretando . o e·s,tadlo do si•tio p-ennanente 
e servindo-se ordinari<emente dess•e recurso extraordina:rio para sup-
primi.-, em absoiuto, qualquer manifestação do pensamento na;oional. 

tDadas essas duas excepções prejudicia:es, essa s ·duas impugna. 
ções peremptorias, nem valeria a pena dis·cutir o 1nerito das reformas 
propostas . A revisão ê necessa.Tia, é urgente. Os melhores espíritos 
o teem reconhecido e prodamado. A opposição parlamentar não pode-
·ria, em J:}rincipio, recusar qualquer opportuniclade de abertura dia 
sua disous·são . Mas, o .que se offerece agora não é uri1a abertura ; 
é mn alçapão, denttro do qual se pretsnde estultamente engaiolaa.· o 
estarf:Uito maximo, sufú.':ocando-o em. 'luna atmosplwra <1e {ferrenho 
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reruc.cionarismo. A !l'erfol'!na deixa de ser refo~rma, se fôr para peor .. 
A que se propõe, ·se chegasse a realizar-se, seria, paf'a o Brasil,. 
umR. vergonha, ante o mundo Hberal. Feli:?Jmente, a conscii·encia 
.da nação ha de conside-ral.a irrita e nulla, pelos seus vloios de ori-
gem, e US811"á do primeiro ensejo de liberclade de pensamento e acção 
para a >'€pud;iar". 

Eis ahi, iS.r. IJ?residentte, o que pensa o eminente chefe da opposJção 
g>aucha, so<hre a re.f·orma consilh·acwnal, que con,üateJnos . Não temos o 
llireito de nos desvia~· do sentimento da nação bra3ileir"'. 

Nesta hora, não ha transige:'cias no terreP.o ,político; não' ha pro·· 
;messas, que nos possam fazer recuar desta campanha, em que sentimos 
vibrat, ao nosso lado, a alma nacional. 

Não penso, como varios meus illustres collegas que têm intervindo no 
debate, que o Congresso da RepubJi.ca, no es~ado de abatimento ge<'al, a 
que chegamos, permaneça como orgão atrophiado . . . 

O SR. PRESIDENTE: --:-Está terminado o ·tempo de que V . Ex . dispunha 
J)ara fal!ar .. 

O SR. AR'l'HUR CAE1'ANo: ......, ... e que não se possa collocar á altura. 
das suas grandes responsabilidades. 

·Lamento, Sr . Presidente, que a urgencia do tempo não me permitiss~ 

alongar o meu voto, justificado, a favor desta emenda . ·(Mu-ito bem.; vtuUo 

be-m . ) 

O Sr. Alberico cle lVJroraes (") (para encaminhar a votação): - Não será 
de mais, Sr. Presidente, insist irmos no .protesto que vimos fazendo contra 
a fôrma usada pela maioria da Camara no sentido de retirar, nE'o as emen-
das apresentadas e submett:das, regimentalmente, á deliberação do plena-
rio, mas as assignaturas appostas as e-mendas e1n considerr-ação e em. 
estudo. 

0 SR. LEOPOLDINO Dlil OLIVEIRA: Então não foi "em consideração", o 
sim em "desconsideração" . 

0 SR. ALRERICo DE MoRÀES: - Sr. Presidente, O artigo 8°, § 1° do Regi-
mento elaborado especialmente para servir de lei processual á reforma es-

·tabelece o seguinte: 

''Em .qualquer -das dliscussões em que é facultado apresentai" 
<>.mendas, nenhuma será recPhicla pela Mesa sem que esteja ass't 
nada pela .quarta parte dos membros de que se compõe a Camara." . 

'(''"} Não foi revisto pelo oraaó:r. 
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Em obediencia a essa disposição, 'Sr. Presidente, foram apresentadas 
·ã Mesa cerca de vinte emendas á proposta de reforma da Oonstituiç~o; a 
Mesa as j·ulgou de aücôrdü com o Regimento e foram ellas enviadas á 
Commissão dos Vinte e Um, para receber o respectivo 1Jarecer. Discutidas 
as emendas, assim como cKscutida a proposta de reforma, d'oi encerorada a 
dil:'CUt;são, e, depois, devido aos co·nciliabulos havidos fóra .desta Casa c, 
SE·gundo noticiaram todos os jornaes, no Palacio do Cattete, ficou resol-
Vida a retirada das emendas da Commissão·, o que se fez. Posteriormente, 
têm apparecido, sendo submettidos á consideração do plenario, requerimen-
tos de ~·etirada de emendas. Devo, porém, desde já, salientar o seguinte: ha 
xetirnda ·de emendas e ha retirad:t de assignaturas. O •que se está fazendo 
111iio é a retirada de emendas, de accôrdo com o Regimento. Todos aquelle<:~ 

•qw; . assignaram as emendas, em sua totalidade, não sã o os que encami-
inham á Mesa requerimento <pedindo retirada de emendas . N8o; o que se 
tem feito é i•sto: Deputados em numero de 53 1Jeclem a retirada, não do.s 
emendas, porque não podem lt'etira,l-as, mas sim de suas assignaturas. E 
a Mesa julga, ·com isso, ·que está satisfeito o principio regimental, o qucs 
mão é verdade, porque .quando discutimos o Reg imento o Sr. Herculano 
de Freit&.s declarou que não havia emendas á Constituição e slim propo:::ta 
de reforma á' Cons tituição, argumento que foi aceito e desenvolvido pelo 
Deputado Gilberto Amado, no momento em que votá mos o Regimento ora em 
vigor . V . Ex. mesmo, Sr. Presidente, ao ~esolver aqui questões de ordem 
disse que quando . se trata de emenda com uma só ass ignatura, o autor da. 
emenda é, naturalmente, aquelle que apparece com a sua assignatura . . . 

O SR. AzEVEDO LIMA: - A's vezes não é: assigü1a de cruz. 
O .SR . ALBERICO DE MoRAES : - . .. mas que na reforma constitucional 

s[lc considerados autores das emflndas tcdos os signataeios das mesmas. 
:0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' O que está resolvido. 

iÜ S8. ALBERICO DE MoRAES: - Si assim foi para a Mesa aceitar emen-
das, assim deverá ser para a Mesa receber re-querimentos de retirada de 
emendas, porque, repito, é p-reciso não se confundir retira;da de emend<J,s 
-çom retl~ada ae assJgnaruras . 

0 SR. ADOLPHO BEROAMINI: - Muito beni . 
O SR. ALBERICO DE MoRAES: - O que se está fa wndo, ·desculpe a Cama-

ra a expressão que vou usar, é uma especie de sophisma. Submettida á vo-
ta<;;ão da Casa uma emenda que tenha 55 assignaturas e appaeecendo 53 
DEputados a solicitarem . a retirada de suas assignaturas, encerrada a dis-
cussão, isto é, em um periodo posterior ao da aceitação dessas emendas 
que fo~·am julgadas regimentaes por trazerem todas ellas o numero esti~ 

pulado pelo Regimento, que é o de 53 no mínimo, o autor principal da 
emenda não póde mais percorrer as bancadas para tornar vencedoras as 
.suas idéas, que ficarão, assim, prejt:·dicadas. 

V. Ex., vê, 1Sr. Presidente, o pe11llgo que :ha em uma resolução . desta 
ordem . 
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Uma emenda que tenha 53 assigna:turas sómente. Si al)plicassemos o 
crite~rio da Mesa, eu poderia, po·r exemplo, reti.ral-a porq·ue bastava qu~ 

viesse á tribuna e declarasse ·que, .signatario de tal emend•a, n~o estava de 
ac.côrdo com ·ella e, por isso, retirava a minha assignatura, porque isso '" 
() ,que se está fazendo: não se retiram emendas e sim ass:gnaturas. 

O •Sr:. ADoLPHo BERGAMINI: - Muito bem . Um0" simples declruraçi'i.o 
dessa natureza prejudicaria todo o t,...aha lho da Can1cara. 

10 SR. ALBERICO DE MoRAES: - Pois não é essa a icléa vencedora? 
O SR. Azmvooo LIMA: - Apoiado. Era um só inutilizamdo a resoiuçãc 

ue 52 Deputados. Isso é o cumulo da deslGa!dade. Si é regimental pelo 
menos infringe as normas da bôa ethica parlamentar. 

0 SR ALBElRICO DE MORAES: - Não é regimental. Mesmo deante da 
'falla do Bresidente da Camara que declarou que ' nas emendas aos poroje-
ctos de outra naturreza a ass•'•gna tura do .p~rimeiro era considerada como si 
lfo~se a do autor, mas que na refórma constitucional todos '"ram tidos 
como autores. Não póde deixar de ser assim. O anno passado, <:J.uando nós, 
dR. mino•ria, nos manifestamos em desaccôrdo com o Sr. He~·culano de 
Freitas. na feitura do R~gimento Intenw, que achava que, interpretando 
o a.~r t. 90, se ·deveria exigir sem.pre, para qualquer emenda, 53 assignatu-
ras, o iHustre rep·resentante de S. Paulo declarou que não havia emendrcts, 
mas sim propostas dE! reforma e que toda a proposta {le reforma deverj<1 
ter 53 assignaturas. 

0 SR. ADoLPllO BERGAMINI: - E' exacto. 
10 SR. ALBERICO DEl MoRAES: - · Assim, Sr. 'Presidente, n&oo me canso de 

mostrM" eroro que a s injuncções partidarias têm commettido, faze·ndo mes-
mo .que a calma e reflectida direcção dos trabalhos desta Casa, sempi·s 
mantidas rpor V. E·x. Sr. Presidente, tenha, in:fel.izmente, desa.pparecido, ou 
soffrido um ecliyse, ao se tratar de reforma constitucional. 

Bem razão 1Ji·nha eu, Si!'. Presidente, quando disse que ao Cong1resso 
Nacional compete, exclusivamente, cogitar da reforma constitucional. Ma-
nifestei-me contrario á illlterferencia de um poder extranho ao nosso. 
Cit6i, então, •palavras de Aristides Milton; J"oão Barbalhn, e, ,por fim, a 
opinião recente do SE.'. Felix Pacheco. ]1;·z ver, de accô,rdo com o modo de 
~)ensar dos autores que citei, que, no caso• da reforma constitucional, si o 
P.oder ExecuUvo pudesse ter iniciativas, naturalmente seria para limitar 
as nossas attribuições, collocando, como collocou, a votação da reforma do 
Codigo Fundamental da Republica no terreno estreito do partidarismo. 

Vê V. Ex., S1·. Presidente, que todos os argumentos têm sido lança-
dos para levar a maioria a proseguir no proposito do Governo de levar a 
ef.feito a reforma constitucional. 

O •SR . AooLPHo BERGAl\iiNr: - O Governo intervém directamente. 
0 SR. ALBERICO MoRAES: - Ainda lim dia desses um jornal da manhã 

ttehou .que devia mostrar os perig·os que coa·ria a successã:o .presidencial .. , 
O SR. ADoLPHO BmRGAMINI: · - E' exacto. 
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O SR. ALBERICO DE MoRAEs: - ... 1por causa da attitude da minoria em 
torno da reforma constituCJ:omal . 

Toda a Camara sabe que •havia uma op·posição arregime_nt<~~da, 

>l'alorosa, intelligente, co.mbatendo o Br. Presidente da Republica. 
f[rme, 

Mas 
uma vez submettida á conside-ração da Casa o ·projecto de ~·eforma consti-
tucional ella abandonou mesmos os ataques pessoaes, deixou ele parte o es-
tudo que vinha fazendo, as observações a que se vinha entregando dos actos 
do Poder Executivo, para, com toda a serenidade, com todo o patriotismo, 
se dedicar tão s6mente á oJ:.1·a da revisão constitucional. 

0 SR. ADOLPHo BI!:RGAMINI: E' verdade. 
O SR. ALBERICO Dl!l MoRAES: Ella comprehendeu o seu dever. O pro--

prio leader, Sr. Plínio CasRdo, disse que em assumptos desta natureza não 
sereia -permlttido, seria mesmo muito para censurar, que os membros da 
minoria parlamentar viessem discutir a reforma constituciona-l sob o po·nto 
de v1:sta de sua op.posição a 0 Governo. 

Não .podia deixar de ser assim, Sr . Presidente, porque a minoria sabe 
que a reforma da ConstituiçiDo não é um acto do Gove.rno, não é um acto 
d.a sua àdministração ... 

'Ü SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Muito be·m. 
10 SR. ALBF.lliCO nm MoRAEs: - ... pail:a ser ·executado pelo Presidente da 

RepubJ.ica, .mas sim para valer por -muitos anuas, até que uma nova con-
stituinte venha modif-icar aqulllo que está feito, ou as alterações que se 
pretende fazer. 

•Assim, nenhum do n6s collo·ca essa dis-cussão no terreno, não digo 
pouco elevado, mas nem semp·re calmo e re.flectido de opposição systemati-
ca ao Governo; ao contrario, o que pretendemos, o que queríamos era 
afastar, como a Constituição o exige, a influencia do ·Poder E;xec1;:tivo 
em materia .qu'" dliz respeito á reforma constitucional. 

0 •SR. ADoLPHo BERGAIIUNI: - Muito bem. 
O .SR. ALBERICO Dl!l MortAms: ~ Ainda hontem disse que, quando não tinha 

ainda apparecido, o trabalho preliminar da Commissão -dos 21, já o Partido 
Republieàno de S. Paulo declarava a sua. solidariedade cqm o illustre learle1· 
da bandada p-aulista, quanto á •I'eV'isão, e, logo depois o Par·tido Republicano 
Mineiro fazia a mesma affia·mativa com relação ao ,sr. !Presidente da Repu-
b l.ica . 

Vê V. Ex., .Sr. Presidente, que infelizmente entre n6s, para infelicidade 
nossa e para infelicidade da patr;a, em materia tão relevante •Como a da 
reforma constitucional , que não está consummada e espero em Deus não se 
consumma, tem-se sahido do terreno elevado e das proprias attr:ibuições do 
Congresso Nacional para o terreno político do apoio ao Governo, com as 
consequencias, manifestações e telegrammas dos Partidos Republicanos de 
S. Paulo e Minas e dos demais Estados da União ! 
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Por este motivo e mais por nos acharmos em plena vigenCJa do estado 
de sitio, voto contra a emenda n. 4 do plenario ,qu.e t['ata da. unidade do di-
reito . (Muito bem; muito bemL) 

O Sr. Adolpho Bergamini (para encaminhar a votação) faz diversas con~ 
siilerações acerca da materia em votação e sobre o processe? seguido para a 
retirada das emendas. 

O Sr. Leopoldlino de Oliveira (~) (para enca1ntnhar a votação): - Sr . 
Pre6ldente, a m!noria pa~·Jamentar, já o disse o s<:u eminente Zeader, tem 
ampla liberr'!ade ele voto. no assumpto de que se trata, neste momento. Nem 
poderia ter outra orientaçiit:> o gr.upo opposicionista da Camara, de vez que 
entendemos não ser possível collocar -questões de tanta relevancia no ter'-
reno da política E: do partidarismo. 

O brilhante oradc.r que me precPdeu, defensor dos interesses da popu-
lação do Distncto Federa,, nesta Cas11. ..• 

O SK. AnoLPHO BERG.,MINI: - Muito -obrigado pela gentileza do nobre 
collega. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA ; - .. • votou contra a emenda de n . 4 do 
plenario, pela!> razões que adduziu. 

0 SR. ADOLPHO BEJ1(1AMINI: - Em these . 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não estou de accôrdo com S. Ex., 

porque essa emenda tem a minha approvação. 
Ha muito que eu, advogado militante, estudioso do Direito, tenho opi-

niiiu a respeito da unidade do pr ocesso, que, não comprehendo, não exista em 
~•ma legislação que consag>ra a unidade do D.ire ;to. Varias instituições scien~ 
t ifié:i\S, numerosas associações e institutos de advogados têm dado razi'ies 
·de todo o ponto procedentes, da conveniencia e necessidade mesmo da unifi~ 
caçã o do direito processual, apontando os enormes males oriundos da di:... 
vers!da de das leis processuaes da competencia dos Estados, de :conformi-
dade com o disposto na Constituição vigente. 

Sei que o p ensamento dos promotores da refo<rma constitucional era 
inicialmente favoravel á unidade do processo, vindo consignada a emenda 
relativa ao assumpto no ante-projecto del:iatido nas reuniões do Cattete . Mas, 
mGmento houve em que as injuncções políticas intervieram levantando obsta~ 
cuJos â .consagração, no texto constitucional de medida que viria contribuir 
<iobremaneira para a boa applicação das leis e a imparcial distribuição da 
justiça. 

O Rio Grande do Sul official 'tem os seus decantados princípios, não ad-
:mitte a unidade do processo, e por isso, emquanto se debate o ante-projecto, 
eis que fó~·a do Parlamento fazem sentir -o seu ponto de vista a.quelles que 

(*) Não foi revisto pelo orador . 
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trabalham pela deformação do pacto fundamental. O momento poliUco é de 
completa desorientação. Os espíritos estão .!>em norte, os homeml. nFt <'8mi-
nhada em que vão, não atinam com a verdadeira rota a palmilhar . Dahi as 
.transigencias a proposito de tudo e a proposito de nada. Mas, as 1ransJgen-
cias só se podem fazer no campo da política de partido e nunca em detri-
mento dos altos interesses da Republica, como aquelles que se encontram en-
volvidos na reforma da Const·ituição Federal. 

A unidade do processo não se inclue no codigo po1itico da Ré<publlca, 
porque ·um chefe de Governo estadual, acastellado em princípios que nem 
sempre tem sabido defender, deu mostras de sua .conta-ariedade, aproveitando-
se da confusão do momento . 

Aquelles que têm as maiores responsabilidades na orientação aos des-
tinos do Brasil, na hora sombria que passa, atemorizados diante dos aconte-
dmentm;, vendo fantasmas politicos em todos os cantos, não comprehende-
~·arr, a magnitude do assm11pto que elles .pertuQ.'baram, baralhando-o com os 
interesses puramente pnrticlarios. 

A Constituição Federal é o alicerce mais profundo do ·edifício politl~o

social da Patria,, e por isso mesmo deve ser lançado com a solidez das co usas 
e ternas e impe1·eciveis, inatacave;s pelas conveniencias ou os factos do mo-
mento, pois só deve ser modificada pela acção demorada do tempo, portador 
àas transd'ormações politico-sociaes, a cupola do edifício, para que o velho 
estylo da construcção se ·colloque de harmonia .com o gosto artístico das 
'multidões. 

Não é, porém, este o pensamento que o;rienta os homens da hora aetual, 
O que elJes querem é a realização ele sua obra e não a construcção do mo-
numento jurídico da Patria, cujos supremos interesses não podem estar á 
mercê das conveniencias dos indivíduos ou dos agrupamentos. 

O S.r. Borges de Medeiros, po1· intermeclio do seu porta-voz, nesta Casa, 
o Sr . Getulio Vargas, que tão attentamente ouve minhas palavras •.• 

0 'SR. GETULIO VARGAS: -Com muito prazer. 
0 SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEIRA: - . • • disse em uma àas reuniões do 

Cattete· se oppunha á inclusão da emenda relativa a unidade do processo na 
Constituição Federal. 

O SR. GETULIO VARGAS: - D evo explicar a V. ·Ex . que esse ponto, para 
nós, se reduz, principalmente, a não r etirar das attribuições do Estado uma 
JJrerogativa que lhe tinha sido conferida pela Constitu'ção actc:al. Aliás, na 
sustentação desse ponto de vista não estive isolado. Varios Srs. Deputados 
me acompanharam. 

0 SR. LEOPOLDINO DE 0LIVl'JIP.A: - ~·ntão permitta-me V. Ex. uma ar-
guição: é ou não certo que V. Ex., como r epresentante do · pensamento do 
Sa·. Borges de Medeiros, fez questão fosse retirada do ante-projecto a emenda 
relativa á unida;de do ;p!'oces·so? 
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O SR. GETULIO V AnGAS:: - Devo dizer q·ue não fiz questão. Apenas, ma-
nifestei-me contra, assim como outros Srs. Deputados. Havia plena libe.r:-
dade para a manifestação das opiniões. 

O SR. ARTHUH CAETANO: - O Sr . Borges de Medeiros foi quem declarou, 
e:n1. sua m·ensagem, te~ alcançado essa vlotoria. 

)O SR. LEoPoLDTN O r.J'i ,O LIVFr;r;/·. : -·· 1 ~1~ (';:~1·(i , c o rLfessa.do pelo proprio Zeader 
situacionista da bancada do TUo Grande do Sul, que houve a üü.orvencüo do 
;Sr. Borges de IVIec1eiros para a r etir:.::cléL da ü iYH:~nda relativa á unificação do 
Fd i~'cito l)r oces sual. 

A essa imposiç?.o do ·chefe gaucho ·cederam os pPomotores da Teforma .. . 
O SR. Prm;Js DO Hro: - Entretanto, V. Ex. diz que tudo é imp-osto pelo 

PresidentcJ da Hepublica. 
0 SR. Gwr-uLIO VARGAS: Devo esclarecer a V. Ex., que c. ante-proiecto 

apre~entaélo serv:w apenas de oase pa <ra a discussão. Não era mn proJecto 
definitivo. 

0 SR. LEO·POLDINO DE OLIVEIRA: - ... para que O Sr. Bresidente da Republi-
ca pudesse levar por diante sua obra política, sem receio das ameaças que ihe 
·vinham élo Sul, de vez que S . . Ex. sabia que, assim como Sr. Borg-m; de 
:Medeiros se fez i!:'evisionista, facilmente se contentaria com uma transigen-
cia, que não foi tã.o grande quanto a do chefe do Partido Republicano do 
Rio Grande do Sul. 

A emenda ·cuja votação encaminho é de todo o ponto de vista - devo l'e-

petil-o - conveniente seja incluida na Constituição Federal, porque só be-
neficios advirão da unificação do dire'to processual. 

Com parecer cont•l'ario da Commissão dos 21 eiia vm ·ter· o voto desfu-
v oravel da marioria da Camara, com raríssimas excepções, mas nem por isso, 
nem porque. saiba de sua sorte, deixarei .de ,{!~-lhe -o meu voto inteirftmente 
favoravel. 

O Sr. Azevedo Lima (para encarntnhar a votação):- Meu empenho, Sr . 
Presidente, em que se torne effectiva a rdéa consubstaneiadt.. na emend~ do 
meu companheiro de minoria, Sr . Wencesláo EtJcoba~. é de caracter exclusi-
vamente social e ethnico, porque ~;e me não afigura questão de ordem jurí-
dica ou exclus·ivamente jurídica a da uniformização do regimen p-roeessual 
dos Estados. 

Paiz, cujos vincuios ~e solidariedade estaélual ainda se não acham inteira-
mente estreitados; terr&. cujas raças e sub-raças ainda estão apenas no inicio 
i! o seu largo e longo caminho para o caldeamento; n&.ção que ainda não tem 
sua formação ethnica >Completa, producto do amalgama c1e numerosas raças, 
onae predomina po1' i~ual o elemento branca ~r elemento pTeto e o elemento 
indrgena; o Brasil precisa faze1- que pres~da a confecçã~r de suas leis, ante.'! 
de mars o esoirito da uniformidade ethnlcG-socrai. 

Ainda não ha muito assistimos a um esboço !le tentativa - e felizmente 
n1io passou ;dP es·ooço - d(' vedar o ingresse, em nossa hospitaleira terra . 
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aos .element0s extrang-eic·os cuja cu tis nã.0 fosse sufficientemente clara, ou pe.lc 
menos, n;Ia fosse tão -clara quanto a do autor do projecto, a quem a .. ·L'~iu a 
rllá ~nsp l raçR.o de fazç.~ .. ~e s(- -t.'S·itf-' ... ssem, ainl::J.. ha pouco, os ~~lr:~!""'l"~nto.s pj~·

mn;tados de nossa gente contra es;;a cerebrina e nunca assáz condémnavel 
iniciativa. 

A' p11'imeira vista, dizer-se que Deputado houve, a cuja mente occorreu 
a ldéa ·de ser possível o transito .de um projecto de lei que vedasse, em. nosso 
territorio. o ingresso de elemento amarello ou preto, f az presumir que esse 
Deputado fosse o expoente mais bem car-acterisado da raça caucasia. 

E, sem embargo disso, se houvessemos de attentar, com diligenc'a de 
ethnographo ou anthro·pologista, no jacies ou nos caracteres anatomicos do 
autor ou autores do projecto, logo veríamos que elles se não podem irroga r a 
gloria, aliã:o, espuria gloria , de se indigitar ao· paiz como typos puros ou 
sem mescla das raças européas. 

Nem sei eu mesmo s i é possível encontraJr, ·dentro desta selecta Cmnar·a, 
onde todas as ·crenças, ·todas as raças, todas as idéas, todos os typ·os, sfw 
representados, um individuo só, do norte ou do sul do paiz, de qualquer dos, 
pontos car.c1eaes do n osso immenso territorio, que se possa vangloria!<' de ser 
a expres:.:;ão ethnogra.phica mais authentica e legitima da verdadeira raça 
caucasia. E é melhor para nós ass:m: melho~· é para o B rasil tambem. O · 
segredo da nossa ordem e da nossa prosperidade, em todos os domínios da 
evolução humana, tenho para 1n hn que reside precisamente nessa mescla 
inconfundível de varias n:!.ças, que vão .contribuindo pao:a a grandeza e .para 
o ·celere desenvolvimento naciona.es . 

O que nos incumbe, a nós, legisladores, não é OPIÍôr barreiras intrans-
poníveis ao assalto ou á invasão mesma dos elementos ethnicos alienígenas. 

Paiz em formação e em caldeamento, o Brasil só deve aspi,~ar a uma po-
Htica, que é a da abertura, de par em par, de suas portas, a todos quantos, 
d-o Velho ou do Novo ContineEte, se disponham a trazer '·~ coefficiente das sua"' 
energias para a marcha segutt~a do nosso progresso. 

Os gra nd·es ddadãos da nossa nacionalidade, que deixaram assig-nalada, 
nas chro11icas brasileiras, com traços indeleveis, á sua passagem, não foram, 
positivamente não foram, typos rep~·esentatiVoSt da raça· branca. Ao deste-
meroso e cinvicto caboclo do sertão devemos a solidez do edifício economico-
soclal. 

Acredite V. Ex., ·Sr. Presidente, que eu serei , na especie,_ senão o unico, 
certamente um dos raros que, nesta Casa, pode-rão dize<r que não trazem niJ 
sangue, a n~escla dos tres elementos eihnicos que se entraram na constituição 
D<t<:'ional. E disso não me orgulho; ao revez, não sei se deva lastimar a pu-
reza incolor do meu typo ethnico; a lição patria me tem ensinado que mais 
rijos brasileiros não existem. verdad.eiJ'Os e authenticos brasileiros, do que 02 

que, na mis-tura de seus hematia s, ac.cusam exacta proporção dos 'tres elemen- . 
tos ancesrraes: o branco, o preto e o vermelho. 
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Assim, pois, Sr. Presidente, não será com o sediço e condemnavel resentl-
mento entre c:aças que está explodindo na Norte America e que em hora d~ 
mâ reflexão se intentou transplantar, por uma especie de imitação legisla-
tiva, ao nosso meio; não ê decalcando s-ervilmente as intrigas da imprensa 
a mericana e os odios entranhados de raç.a que Java:-am na America. que ha- · 
vemos de acompanhar, parallelamente, o grande sur·to .industrial e o incom-
paravel progresso mate•rial dos Estados Unidos. 

Se ha algo de reprovavel nos anglo-saxões, que crearam a grandeza dessa 
parte do Novo Continente, ê justamente esse vicio terrivel de odiaa:-, de ma-
neira irreconciliavel e rancorosa, o elemento preto dos Estados do Sul que. 
por mais que se queira dissimular, contribuiu, e ainda. vai contribuindo, 
para o extraordinario desenvolvim<mto dessa democracia adm!•ravel. 

O de que precisamos exactamente, ê combater a subrepücia invasão 
oesses oilios. proourando promover, na nossa nacionalidade. a: definitiva 
fusão de todos os elementos constitutivos do actual typo ]JQ·asi!eiro. 

Não é só a educação moral do povo que para esse fim bastará. Não ê 
co1n a cultura das escolas, que muitas vezes se procura arvorar, como pa-
na.céa universal para a •cura de todas as enfermidades indígenas; não é com a 
extincção do analphabetismo, por ·culpa do qual não podem correr muitos 
dos desastres nacionaes; não é só com o despertar do civismo brasileiro, pela 
Iicção e pela po:-atica, que devem preoccupar-se os estadistas do presente. 
Aos legisladores cabe, antes de mais nada, o dever de. nas leis e nos codigos 
políticos e civis, fazer com ·que se derima, de uma vez por toJas, qualquer 
obstaculo que por ventura interpuzer-se entre os nossos elementos ethnicos, 
entre a cultura das varias unidades da Federação, entre as tendencias e os 
pendores naturaes de que estão sendo animados, nas varias longitudes do 
paiz, as mais diversas raças e indoles nacionaes. 

Ás nossas leis, aos nossos institutos juridkos, ás nossas instituições na-
cionaes deve, - e eu 11o repito ainda uma vez - ser sempre presente a pre-
occupação da unidade nacional, e entre as causas que mais pódem contribuir 
para cimentar os vínculos da União Brasileira, tornando mais estreitos e in-
dissoluveis os élos que a realizam, tenho para mim que está justamente o 
codigo político, ó pacto fundamental, a lei das leis, a Constitucional nacional., 

Por isso, e só por isso, inspirado nesses sentimentos que como V. Ex. 
v ê, Sr. Presidente, vasei nos moldes do mais lidimo patriotismo, compene-
trado de que assim contribúo, .com parcella da minha autoridade e com fra· 
cção de meu insignificante esforço, para a unidade da nossa civilização, é que 
dou sem hesitação meu voto de consciencia á emenda que o illustre represen-
tante da bancada federalista do Rio Grande do Sul teve a fortuna de apre· 
sentar . 

O SR. ARTHUR CAETANo: - E está brilhantemente justificada. 
O SR. AzEVEDO LIMA: - Dis-se-ha: a unidade do progresso, a unificação 

das leis adjectivas, não póde, tão entranhadamente, •Condizer com o destino 
da Nação. 
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O ISiR. PREsiDENTE: - Advirto ao nobre ·Deputado que está !findo o seu 
tempo. 

O SR. AzE!VEDo LIMA: - Sr. Presidente, antes de concluir, para attender 
á, advertencia de V. Ex., direi que é no' amago do texto poli ti co da nossa 
carta constitucional que devem ser consubstanciados os princípios scienti-
lficos, mediante os quaes se póde governar um paiz, que tenha aspirações á 
liberdade e a velleidade de se incorporar definitivamente ao regimen demo-
cratico • 

.Attender, portanto, a idéa aventada pelo honrado representante do Rio 
Grande do Sul, não é fazer obra de partidarismo estreito ou de politica de 
campanario .. 

O ·SR. ARTHUR CAETANo: - E' estreitar os laços da unidade nacional. 
O SR. AzEVEDO LIMA: - • . • é, antes, levando a effeito, de modo defini-

t ivo e vehemente, a unificação de nosso direito, promover, ao mesmo passo, a 
unidade da nossa cultura e o estreitamento dos laços indissoluveis da nossa 
civilização . (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado e abmçado.) 

O Sr. Baptista Luzardo (pa1·a encaminhar a votação): - Sr. Presidente, 
a emenda n. 4, apresentada em plenario, que teve por principal autor o emi-
nente collega da representação rio-grandense nesta Casa, Sr. Wenceslao Es-
cobar, versa sobre assumpto dos mais debatidos na reforma constitucional . 
Sua importancia é tal que, basta dizer, constitue ponto de .programma de 
qualquer partido revisionista no Brasil. 

E' assim que a unidade de processo era capitulo essencial do programma 
do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, como tambem da Dissidencia 
Paulista, que surgiu em 1901, trazendo á sua frente o inolvidavel estadista 
[Prudente de Moraes. 

Vamos encontrar, mais tarde, em 1913, consubstanciada no programma 
·revisionista do preclaro brasileiro Sr . Ruy Barbosa a idéa da unidade do 
processo. 

Si bem ;me recordo ainda sobre a unidade processual, volveu tambem os 
seus olhos o eminente estadista fluminense, o Sr . Nilo Peçanha. S . Ex., 
julgava-a um dos grandes elementos capazes de estreitar, cada vez mais, os 
laços entre os Estados federados. 

Como V. Ex. verifica, Sr. Presidente, a id·éa da unidade processual estli 
completamente vencedora, tendo sempre encontrado guarida em todos os pro-
grammas revisionistas apparecidos nestes 35 annos de regimen republicano . 

:O SR. ANTUNEs MACIEL: - Inclusive no ante-projecto . 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - Mesmo ago1·a, no ante-projecto, o eminente 

professor de São Paulo houve por bem perfilhar a unidade do processo. Re-
centemente, em uma de suas ultimas entrevistas o Presidente do Estado de 
Minas, o iSir . Mello Vianna, affirmou de modo .categorico, que não comprehen-
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dia a reforma da Constituição sem nella ser incorporadv um texto _que tra-
duzisse a unidade do processo. Além desses nomes illustres que acabo de citar; 
todos elles pelejando em pró! da mesma idéa, sabemos que está na •Consciencia 
de todo o mundo jurídico, de toda' a magistratura brasileira, a necessidade 
de ser adaptada a unidade processual. Assim, não, sei, S1·. Presidente, qual a 
razão, que forças poderosas agiram determinando a rejeição desta emenda, 
que tão de perto consulta os interesses de nossa patria, o que ficou sobej;;,-
mente demonstrado nos debates a que ainda hoje tivemos opportunidade d·C) 
assistir, cujos argumentos, por certo, callaram fundo no animo de toda a Ca-
mara dos Srs. Deputados . (A.poiados.) 

V. E:X., ·Sr. Presidente, ao annunciar a votação desta eme11da, accres-
centou que o parecer da Commissão dos 21 lhe era contrario. 

lPassando e1n revista esse parecer, em attinencia á emenda n. 4, lemos: 

"A materia da emenda n. 4 - competencia federal para legislar 
sobre direito processual - já foi considerada nos trabalhos prepar:t-
to:rios da reforma constitucional. " 

Devo lealmente confessar, Sr. Presidente, que não conheço quaes foram 
-esses trabalhos preparatorios que se realizaram em torno da reforma consti-
tucional, e, muito especialmente, os que dizem respeito á emenda n. 4. ]'i-
caria immensamente satisfeito si o nobre relator da Commissão dos 21 · indi-
casse onde se encontram esses documentos, onde foram insertos os debates 
que se travaram ácerca do assumpto, que se me afigura de transcEndental 
importancia . 

. Já tive opportunidade de, desta tribuna, mostrar o verdadeiro -contraste 
entre a marcha do projecto da reforma -constitucional do Brasil e a do Chile. 
Tenho em meu poder todos os documentos referentes aos tramites da reforma 
constitucional operada na Republica Andina, pelos quaes facilmente verifica-
mos como alli se conduziram os organizadores do projecto, durante toda a 
sua elaboi·ação. Toda a discussão havida, quer nas reun!ões particulares, pos-
teriormente, quando o projecto de reforma foi submettido á consideração do 
Parlamento chileno, foi reduzida a escripto e consta de um volume precio-
siss;mo que nos põe ao facto da evolução por que alli passou o projecto da 
revisão constitucional que, em 18 deste mez, tornou-se a Constituição do pov~> 
chileno. 

Aqui, nada disso se fez, e, como já tenho tido ensejo de assignalar, não 
me parece louvavel o processo adaptado. 

ü SR. PP.ESIDENTEJ: -Advirto que está terminado o tempo de que V. Ex .. 
dispunha para fallar. 

O SR: BAPTISTA LuzARDo: - Em obediencia á observação de v. Ex., dou. 
por concluídas as minhas considerações. (Muito be·rn; muito bem.) 
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O St:. Presid-ente: - De accôrdo com o projecto da r esolução n. 1 'B, 

.:~e 1~24, vou submetter a votos, pelo .processo nominal, a seguinte emeuu" 
rt. 4, do }!.Je nario, com parecer contntrio da Commissão: 

"Art. 34, n . 23 da Constitu:ção: legislar sobre o direito civll, 
<C omme rcia l e criminal da Republica e' o -processual da Justiça Fe.-
t1eral. 

E1nenda a este artigo: 
23 - Legislar sobre o direito civil, cbirim ei'é:ia l, cí·:nÜiÍà l e pro-

eessual da RetmbÚca, sém prejuízo da com.petencià dos Estados; ·!;ara 
<!J r.ganizat>em seus respectivos púd·erés ·judi-ciarios". 

Os senhores que ap•p1·ovarem a e111enda. n. 4, c1o pTenario, 1·espcinderão -
.sim - é os que rejeitarem, rés'ponderãb 

T ne se proceder â: chamada. 
não. 

O Sr. Domingos .áarhO'sâ (3° Sec?"eta·rio; só·vi?i do de P) proce'de á chá.~ 
mad:c or1o s Srs. Depu ta dos·, paTa a: votação nominal. 

O Sr. Presidente: - Responderam á éha'ma'cla 134 Srs. Deputàdà~ . 

O Sr . 1° :Secretario vae nroceder á leitura dos nomes dos Srs . Deputadoa 
que resp onderam - s ·imt . 

O Sr. Domingos Barbosa (3• Secretar·io, se1·vindo c'le 1 °) procede á lei-
tura dos nomes dos seguintes 8rs . Deputados que responderam - s·im ~

Cherm ont de ;Miranda, Rodrigues Machado, Leiria de Andrade, Tavares Ca-
valcanti, Bianor de Medeiros, Gonçalves Ferreira, Daniel de Mello, Gentil Ta-
Varer;, Carvalho Neto, WandArley !Piruho, Fiel Fontes, Sá · FHho, Heitor d~ 

Souza , Nogueira !Penido, iBetllencourt da Silva Filho, Vicente Piragibe, Josê 
Alv es, Ribeiro Junqueira, Augusto ele ·Lima, Theodomiro ·Santiago, Nelson 
de Se'tma, Camillo Prates, Meira Junior, A lves de Castro, Olegario Pinto, Ayres 
da S i: va, A-nnibal de Toledo, MaTtins Franco, Celso Bayma, vVencesláo Esco-
bar € Antunes ,JVlaciel. 

Q S•·. Pt·csidente: - Responderam - s·im - 31 Srs . D eputados_. 
O Sr . 2° 'Secretario vae ["roce der á leitura elo s non1cs dos Brs. Deputados 

que l' t?·sponde 1·a n1, - nâo. 

o s'r: Baptista Bith~hcc:i"ürt (supple1ite, servindo cze 2° Beb·e'tario) ])l;Óce'de 
á leitú ra d'os · només dos seguintes senhores Deputados · que respondéran~ -
não: Dorval Porto, E')i·higenio de S:i11es, Monteiro clÍr So'Uiâ, Aiêldes J3a h la. 
Paulo Má ranhão; Ei.Jrico "Valle, !Pradd ·.Lopes; Lyra Castro, •Arthur Lemos, éDo-
ming.o3 Bar15osa, Arthur Colla res Mo·reira; PedrO' Boi·ges, Armando· Burla-
maq~i i ; Ribeiro Gonçalves, Nelson -catunda, José Lino, José Accio-ly; H erme-
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negildo Firmeza, Thomaz Accioly, Juvenal Lamartine, Georg;no Avelin0,. Al-
berto lMaranhão, Oscar !Suare<:. Walfredo Leal, João Elysio, Miario Doming:ues 
Costa Ri·beiro, Agamennon de MagaJ.hães, !Solidonio Leite, Freitas Melro, Ro·· 
cha Cavalcanti, .Luiz Silveira, Euclides Malta, Natalício Camboim, Gilberto 
Amado, Baptista Bittencourt, João Santos, Octavio Mangwbeira, Rodrigues 
da Costa, Alfredo Ruy, !Afrani~ •Peixoto, Berbert de Castro, Ubaldino de Assis 
Pacheco :Mendes, Braz do A1naral, Pereira .Moacyr, Geraldo i"ianna, Bcrna r-
cles So-brinho, Oscar Loureiro, Cesario ele Mello, Norival ele Freitas, Julio elo~ 

Santos, Galdtno Filho, Fonseca Hermes, Luiz Guaraná, •Joaquim clé 1\!Iello, 
Bocayuva Cunha, A<lvaro Rocha, Oliveira Botelho, Gudesteu Pires, .José G on-
çalves, Albertina 'Drummoncl, Joaquim de Salles, Vianna do GasteUo, B ia!! 
Fortes, :wrancisco Peixoto, Vaz de Mello, 'E·ugenio ele ,Mello, Emilio Jardim, 
Ba silio Magalhães, Raul ISiá, Zoroastro Alvarenga, Bueno Brandão Filho, Edu-
ardo do A.maral, Waldomiro Mwgalhães, Garibaldi de .Mello, Francis·co Çam-
•POS, Ficlelis Reis, iHonorato Alves, Julio Prestes, Cardoso de Almeida , <Sailes 
Junior, Pires elo Rio, Eloy Chaves, Cesar Vergueiro, Marcolino B arreto, Hei-
tor fPenteado, Herculano · de l<'reitas, Fabio Barreto, Valois de Castro, Severia· 
no .Marques, Pereira Leite, Plínio :Marques, ·Lindolpho Pessôa, Adolp•h o K on·· 
der, Elyseu Guilherme, Lindoll}ho Collor, João Simplicio, Firmino P aim, Ge-
tulio Vargas, •Domingos Mascarenhas, Simões Lopes e Barbosa Gonçalves 
(103). 

O Sr. Presidente: ·- Responderam - não 103 Srs. Deputados . 
A emenda n. 4, do plenario, -foi rejeitada .por 10·3 votos contra 31. 
Votação da ."eguinte 

EMENDA 

N . 5 

Art. 8&, ns. 3 e 4, substituam-~e: 

3.0 Prover á Drlentaç:ão nacional do ensino primarlo e regular e d emo-
cratizar u ensino secundaria, dirigidos e custeados pelos Estados, mediante o 
fundo de educação crea do .por leis esl}eciaes, ajudando o desenvolvimento 
delles em todo o territorio do paiz onde se mostrem deficientes . 

4.° Fiscalizar o ensino profissional primaria dos artífices e ol}erarios, o 
ensino profissional secundaria das .profissões liberaes, o ensino technico su-
perior e o ensino sup·erior scientifico e litterario' dirigidos e custeados pelos 
Estados, pelos municípios ou por associações provadas idoneas. 

·S ala da.s sessões, 2 de Agosto de 1925. - Afranio Peixoto. - B m l't do 
Amaral. - Tavares Cavalcanti. - Fiel Fontes. - Francisco Rocha. - V~
'cente Piragibe. - Olegario Pinto. - Ayres da Silva. - Carlos Pessoa . -
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Cm·valho Neto. - Homero Pires. - Baptista Bittencon?'t. - Gentil Tct-üares. 
-Pacheco MeneZes. - J. Lamartine, -Alves ele Cast?·o. -.Simões Filho. -
R. Be1·be1't de Castro. - Agamennon de :Magalhães. - Costa R ·ibei1·o . ____, 
Ubaldino de Assis. - P eclro Borges. - Francisco Vallaclares. - P ·i1·es do' 
Rio. - Nogueira Penido. - Galdino Filho. - PUnia Marques. - Heitor 
Penteado. -·Rego Barros. -Gonçalves Fen·eira. - Enclides Malta. -Pau-
]ino de Souza. - Wanclerley de Pinho. -Pinto da Rocha. - Perei1·a Lezte. 
- Raul ll![achado. - J. Magalhães de A lmeida. - p. J, Benwrdes Sob?'i-
nho. -Alfredo Ruy. - 1Jfa1·colino Bar1·os. -Nelson Catunda. -'-Pessoa de 
Queiroz. - Thonwz Acciolv. - Cesa1·io de Mello. - A1·mando Bttrlamaqui .. 
-Meira Jm~ior. - Olavo EgycUo. -Paulo Ma1·anhão. - Chm·mont de Mi~ 
randa. - Eplrygenio de Salles. - Dorval Po1·to. -João Santos. -Monteiro 

I de Souza. - Cesar Vergueiro . - Lindolpho Pessoa. -Alcides Bahi.a. - Al-
be'l·to ·Maranhão. - Fidelis Reis. - Rod?·igttes Machado. - Domingos Bar-
bosa. - Annibal de Toleclo. -Fabio Ba?Teto. - Bocayuva Cunha . -Eurico 
Valk. -Bento ele Mi1·anda. - .1clolp1w Bergarnini . - FerTeira Idrr!a. 

O Sr. Presidente: - Ach a -!'le . sobre a m esa o seguinte 

REQUEIUIYif~N'.ro 

Requeremos a ret-irada da emenda n. 5, oHerecida em plenario ao pro-
je-cto -de reforma da Constituição. 

1Sala das Sessões, 28 de Setembro de 1925. - Arnwnclo Burla·maqui. -
Pedro BoTges. - Etwlides Malta. - Nelson Cat1mda. - Bocayuva Cunha. 
- Ettrico Valle. -Fabio Ban·eto . -Paulo Maranhão. - Olegario Pinto. -
J. J. Be1·naràes Sobrinho. - Do'Yningos Barbosa. - Ephigenio d.e Salles . 
-Thomaz Accioly. -Monteiro de Souza. -Pacheco Mendes. -Alfredo Ruy. 
- Agamemnon de Magalhães. - Wanderley de Pinho. - Costa R ·ibeiro • ..,.... 
Carvalho Neto. - Paulino de Souza. - Gonçalves Ferreira. - Anni.bal B. 
Toledo. -- Rego BaTros. - Fiàelis Reis. - Ubaldino de Assis. - Era."' 
do Amaral. -João Santos. - Galclino l!'ilho. - Pe1·eira Leite. - Tavare:J 
Cavalcanti. - Fiel Pontes. - Ferreira Li11UL - Berbert de Castro. - Ba-
ptista BiUencourt. - .Pi1·es do Rio. - Rodrig1tes Machado. - Pbinio Marques. 
Homero PiT'es. - He-itor .Penteadr?. - Alcides Bahia. - Dorval Porto . ~ 
Cesario àe 1'dello. - Alberto Maranhão. - V·icente P.imgibe . - GenUZ Ta-
vares. - J. Lanw1·tine. - Cesar V ergueiro. -Pinto da Rocha. - Chm·mont 
àe Miranda. - Ayres ela Silva. - Lindolpho Pessôa. 

'. / ,-. -~ 

O Sr. ·Presidente: Tendo 1t emenda h.. 5, dD plenariu, parecer contrario 
d:a Commissão, -defiro o requerimento e declar-o retirada a emend-a. 

Vou submetter a votos a seguinte emenda do plenarlo: 
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N . 6 

O art. 51 da Constituição da Republica está assim expresso: 
"Art. 51. Os Ministl·os de Estado não poderão -comparecer ás sessões do 

Congresso, e sq ge commun!carào com elle poe escripto, ou pesso.almente, er~ 
conferencias ·Com as Oommüssões das Oama:·as. 

Os relatorios annuaes dos Ministros serã.o dirigidos ao Pre;;idente d'~ 

Republica e distribuídos por te-dos os membros do Gong-ressv .. 
!Substitua-se o art. 51 pelo seguinte: 
"Art. 51. Os Ministros de E ·stado -comparecerão ás sessões do Con-

gresso quand-o a n1aioria de qual.quer das Camaras o reclamar, 011 quando o 
Pres-idente pa Republica solicitar de uma cleJ.las para isso p 2rll'Íissão., quo só 
pôde s0r recusada pelo mesmo nun1.er·o de votos . 

iOs relato rios annuaes dos l\l);inistros serão dil'igidos au .Presidente da R<~J · 
publ'ica e distribui dos por todos os membros elo CongTesso . 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de 1925. - Ant;u.nes 1l1aciel. - Pinto da 
Roelw. - Domi-ngos Bat·bosa . - Raul 1l1nchado. - João de .Faria. - J. 
Mei1·a J-unio1·. - Fab·io Baneto. -Alves de OastTo. - Ju.venal Larn·aTtine. 

1.11r - Do1·val Po7·to. - Can,cilho Neto . - Pl-in'io Çasaclo. -- · Oct!Jvio .Ma-ngabe·ira. 
- Alfredo Rt<Y. - J. Mc~ngabeiTa. - BaZJtista .Lnzanlo. - Weneesláo Es-
cobaT . - Lajc1-yette Cntz. - Basilio ele lWaoalhães . - Arthu,r Oollm·es Mo 
Teira. - Vicente Pit·agibe. - Plin·io !vfat·qt(,es. -Bento ele 1Jfimnck1- . - G'il-
be7"to Arnacl-o. - Gentil '1'ava1·es. - EtWico Vc1-l1e. - Ephi[lenio lle Salles . -
Bethencourt F-ilho. - Sá Filho. - .Francis,co 'Vall,a(lares. - Fiel Fontes. 
- Simões Filho. - A.rm,anelo Borlamaqui. - M. Rod-rigues !Jiacha4o . - -!'J,a-
pti.sta Bittenco·wrt. ~ PC$SÔÇl çle ÇJ·ueiToz. - Pacheco lt(encks . - .F . §.olano 
<la C·unha. - J. P.lres do 1Uo. - .rinnib:az de Toleclo . - Perç-lra L,eite. ~ 
PÚl1·o Costa. - llfarcolino B:arreto. - Frctncisco Bocha. - 4lc·ides ljah:icL 
- TavaTe$ Cç1-valcantl. - IJe·r;nenegilclo li'inneza . - .!lyres da S-ilvcL - Wan-
de1·Zey de :Pinho. - Olega·!"i.o Pinto. -Homero ,Pi:res. - Albuqu,_erque L .i .bpTio. 
- CesaTio ele Melzo. - MMconno ({e Ba?T()$. - Bet·be7't de CastTO. - E ·0c!.l"' 
eles M,a_lta. - Austre[!e$.ilO. - Albet·.to Mamnhão. - Nicano7' Na{i_CÍ'rJ.eent,o. 
- ElJ;seu 'Gttilherr>~e. - Lyra Castro. - Em,iliq Janli?n. - !vforeir-q, clq, 
Rocha. - - Joqqu-hn ae Salles. 

O Sr, LeopQldino {!e Oliv.eira (1Jara encaminl,w1· a votaçãp): - Sr. fn'~

si<lente, a emenda n. ~ do pjenario man<la moàif'icar o art. 51 da Constitujç:ão 
fla Republi-ca, que está assim redigjdp ; 

"Art. 51. Os Ministros de Estado não pod·erão comparec-e11 ás 
sessões do CongFesso. e só se communicarão com elle por esenipto, ou 
:pessoálmente, em conferencia com as Commissões c1as Ca.rnaras". 

''Art. 51, Os M,linistros de ;Estaqo coxp.parecerào ús ses:sõ~s do 
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Cohgr'essn, quando a maioria de qualquer das Camaras o reelamar, 
•OU quando o Presidente da Republica, soli'Citar de uma dellas para 
isso permissão, que só póde ser recusada pelo mesmo numérco ·de voto·s. 

Os relatórios annuaes dos Ministros serã:o d.iri·g·idos ao ?resi-
dente da R'epubHca, e distribui'dos rmr todos os membros do Congresso". 

Sr. Presid~mte, voto contra a emen-da. 
Quan{!o discuti o proj ecto de refbrnia constituci-onal durante as dual> 

•hnra·s regimentae$, justifiquei largamente a minha adhesã·o ao reginte11 Dar-
lamentar., de mtcneil'a ·que o meu voto ·contrario á e1U:enda n. 6_, poderia ,]):a-

.,c<n· uma ·éontradi-cção com as ·id'éas sustenta das haq uella oraçã,o . Bem exx.. 
minados os factns, .porém, a Camara não nie ·po•frerá deixar de dar razão. 
poraue o qu8 eu pleiteio é a transform.ação ·an regimen e não a introcltré~ãa 

de u 'ma, uraüca 'parlamentar no regimen in·es•i•den'Cialista. 
o comoarecimento d'os Ministros ao Congresso Nacional a convite dag 

ICa.:tiiáras oi.i a pNlido do Presid'ente ela Republica, com permissão do Parla-
mento. no r egimen acctual, n5.o teria nenhuma consequenéia, porque os·• au• 
±ildai·es do chef'e do Executivo hão têm qualquer responsabi.J.ida'de pelOI" 
actos -.que praticam. 

1\Tco regimen parlan1entar, ·o Cortgresso, ou, pelo menos a Camara doi 
Ifetlúta'dos, é quem fàz os gabinetes, •comp-ostos dos elementos que preà.&• 
.ti:ll.nâin na 'c'orr-r;elite dás maiui'ias. parlMnen.tares. O Chefe ·d'o Govei·no, el:Ja 
~eral, confia áo lear'ter ela 'COrrente -predominante do iParlámento a -hiissão dll 
»;,.<ranlzat· os gabinetes, de maneira a haver -perfeita unidade de vistas dP 
''"' e inteira harmonia entre o Executivo e o Legisiativo. 

O regimen. parlamentar que é, segundo Léon behis. a forma d:e gdvelilf 
"O mais elegante e mais prati-ca, adaptada pelos povbs thais cultbs, é a q>:U' 
"'<:invéin ao nosso paiz, que não deve ào presidencialismo nenhum beneficlf 
-"€ natureza politica, assim como ele caracter material, porque o progre9< 
'"'-O a que chegámos a realizar nestes trinta e quatro annos de Republica ma'f 
"'ão é do que o resultaclo de factores extranhos á organização politica d'o· J:jali 

Mas, St· . Presidente, em que está, no regimen presidencial, uma praticy 
pa.rlamentat· quat n. c-onsagrada pela em enda n, 6 do plenario, nã·o tem f'é:.. 
sultado pratico e rtenhuma vant-agem traz ao d.esenvolvii111ento politico ou 
aos interesses dá adh1'inistração, po~·que o ni:al do pi·esidencialismo está 
exa·ctamente em, sendo de mna form a de governo a.pproximada da didadu-
ra, enfeixar nas mãos do Chefe do Executivo toda a fotça, roi1ipendo-se 
assii:n o equilíbrio que deve existir entre os poderes consagrados no aihgó 
15 da Goi1stituiçao Federal . 

:0 co1nparecimento do·s Ministros á Camara·, a convite desta, oU p'o.· 
solicitação do T:'residente da Hepublica, não modi-ficat•ia a orientação do Gô• 
verno porque esta é dada pelo Chefe do Executivo, qu·e .. neste regimcen conta 
sempre ·c·om a solidariedade e o a;poi'o das má,iorias parlalhéi1ta.i'es, Sem .. 
lhante cmnparecimento, no regimen presidencial, realizaria apenas isso: mo-
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üificaria, não a Ol'ientação da administração, mas o do proprio Parlamento, 
porque a vontade do Execut ivo e que no encontro entre os dous poderes 
ficaria predominante . 

\0 .SR. AUGUSTO DE LIMA: - Mas OS Ministros já têm comparecido per_ 
ante ás Commissões , e a sua presen ça tem dado resuHa·do, in'fluido w• 
elaboração dos orçamentos . 

;o Sn. LINDOLPHo PEsSôA: - O orador ·plei t€!a o comparecimento ao 
recinto da Camara para ouvir interpellações. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não dJiscordo do nobre Depu tado por 
Minas . Entendo que a Constituição bras!leü·a não impede o eomlparecimento 
dos Ministros no Parlamento ·para entender-se {JOm as commissões technieas 
da Camara ou do .Senado. Nego, po,y·ém, que desse encontro tenha re'-
sultado qualquer modificação no governo dos nego cios publicas . 

O .Sn. A uausTo DE LIMA : - Sim: não é um comparecimento ofücial. 
O SR. ·FoNSECA HERMES: - A Oamara já se transformou em ·con'l'ml-1! -

são geral para ouvir um Ministro do Exterior, Sr . Quintino Bocayuva. a 
proposito do Tratado das Missões. 

O SR. LgoPoLDINo DE OLIVEJIRA: - A alteração tam resultados. Esses 
consistem na modificação do pensamen to da maioria ·parlamentar, para se 
conformar ·com o p.onto ele vista do Executivo, ao passo que, no regimen 

.pa:rlam~mtar, tal se não daria, porque, para subsistir o Governo, neex>saa-
t io se faria que elle trabalhasse, agisse•, de inteira harmonia com o Pa.l.'la-
mento, que deve ser reaimente o representante da opinião publica. 

O 'SR. LINDOLPHO PEsSOA: - E V. Ex . . acrdita que n'sso ha'.rerir, eon-
,-enieneia para a administração - do paiz? 

O SR. LEoPoLDINO DE QI,IVEJIHA: - Como ~ão? 
O Sn. LINDoLPHo PESSOA: ~ 'J'enho as minhas duvidas. 
C SR. LEoPoLDINo DEJ OLIYEJIRA: - Perfeitamente . Huveria equilíbrio en-

tre on poderes. 
O Sn. LINDoLPHo PESSOA: - Esse equilíbrio já exi·sto, pelo menos theori-

camente. 
O SR. LEloPoLDINo DE OLIVEmA: - Não estar h1mos sob a ameaça di1. di·cta-

dura, como actuahnente. 
O SR. BAPTISTA LUSAUDo: -Como se quer no projecto . 
O :SR LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Poder-se-hia dizer que, no parlamen-

tarismo, uma outra dictadura terá lugar - a do Parlamento . A essa argui-
ção revido eu dizendo qtle ahi é sempre a opinião nacional quem ~esolve as 
contendas entre o Legislativo e o Executivo, porque o govr>r-no de g·abinete, 
quando ferido pela moção de desconfiança do Parlamento, sente que precisa 
do apoio da Nação, e tem de dissolver o Congresso e appellar· para o eleito-
rado que, ou reelegerá as corr.entes em mru'oria no Parlamento ou não. 

iQ .SR. LINDoLPHo PESSôA: - Vimos o que isso valeu na .Monarchia . 
O Sa. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - No primeiro caso, cae .a gabinete, porque 

a opinião nacional está com o Parlamento; no segundo caso, co·ntinua o Go, 
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·verno, substituindo-se o C'ongresso, ;mas ,predonünando sempre a vontade na-
cional. 

Os defensores - "a outrance" do presidencialismo allegam que taes van-
tagens não se veri1licaram mas, S·r. Presidente, nós não tivemos, mesmo sob 
o Imperio, o verdadeiro regimen parlamentar e sim simples praticas parla-

mentares, razão de males que, de. quando em .quanJo, se verificaram, males 
que não eram tão grandes quanto .as que se verificam ·nos dias de hoje. 

A•hi estão Sr. Presidente, «s razões por que voto ·contra a emenda; ella. 
·que apenas introduz uma pratica parlamentar na vida .politlica ou nas relações 
·entre os poderes ela Nação. Não quero, porém, praticas parlamentares no re-
gimen prestclencial: quero regimen parlamentar todo inteiro, como uni no 
meio de salvação da Patria. 

O SR. PRESIDENTm: - Lembro ao nobre orador CJ:Ue está findo o tempo de 
.que dispõe. 

0 SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA; -, Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o Regi-
mento não perm~tte que um Deputado debata assumpto de tanta magnitude 
V. Ex. me adverte que meu tempo está terminado . Entretanto o leaãer ainda 
que1 reduzir esses 15 minutos, tempo escassissimo ·concedido aos Depu-

tados para ventilare,m assum,pto de tmnanha relevancia . S'. Ex., emquanto os 
Deputados se esforçam para esplanar os assumptos anda ·com as listas •para 
baixo e para cima, em uma demonstração de que a reforma contitucional não 
·ê mais que uma lista, q.ue peramJ:.ula .por esta Casa do Congresso. (Muito 

• ·õem.) 

O Sr. Adolpho Bergamini (pa1·a, encaminhar a votação) dá os motivos 
!l}elos quaes vota contra a e,menda, a qual não lhe parece trazer nenhuma, 
vantr,gem. 

O St·. Arthur Caetano (para encMMnhwr a 'l?otação) manifesta o seu 
·'Ponto de vista relaTI!vamente á emenda. 

O Sr. Antunes Maciel (para enca1i1:inlwr a votação): - Sr. Presidente, 
·rele-ve-me a Camara que acompanha, de perto, o enterro de uma das minhas 
.ma's ·caras esperanças de velho revisionista. 

Devo dizer, antes do n1ais, que o voto contrario que a Camara dér a 
·esta emenda, não importará em derrota principalmente, minha. Antes, será 
;derrotado o ,eminente relator do pro.iecto, Deputado ,por São Paulo, Sr. Her-
•CUlar.o de Freitas, a cujo notavel traba:ho rendo a!õ' rn:·nlhs h(\rnenagens, por-

·que, seja m quaes forem as objeeções que suggiram as innovações conu!das na 
reforma constitucional, não se poderá. nunca, negar que o ante-projecto de 
sua autoria, discutido largamente no Cattete, constitue ,uma pagi·na brilhan-
tissima da nossa litteratura juridic;o-constitucional, que pouquíssimos ju-
rh;tas h:·asileiros seriam 'Capa:zes de t-t·a<::ar, depois cl"l F.r..y Barbu3é\ .. A rara rul -
tura, v a riada e o.pulenta, o poder de consubstanciação de synthese, a logíca 
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dos argm11entos mais tarde. ap·p.arecidos no parecú a Comm'ssão' dos 21, a 
facilidade de resposta a t~das ::ls o?jecções aos detalhes do seu tra])alho, nàil ' 
memorav'eis reuniÕes d:: G:Útete, fo'úúani .um coniuilcto àe qualidaclês ' nott-t-
veis · qt;e só um professor l~rg·am .entii versàdb em' as~úhúit6 d.k tanta monta: ' 
pod~~i·a apr~sentài- o os' pÚvinc1oui;o's . juigarão esse·. tràbalho' e . esse se'rviço' â,' ' 

Nt~<;iio com a isenção que os criticas c1e h'oj ~ 1ião J:ioderià:iri ter', assàinaê\Ós pór" 
paixões vulnerantes. 

O voto da éamara, Sr. Presidente, repito; não mG derrotará sómeútG a 
rn;lm. _porque a idéa é velha e victor\o;oa, pacificàmm:te; rt[Üí só n'a oplhifv) · 
brasil~ira como na de muitos povos cultos, à coú1eçai.· peios Estados Uilidos;1 

conl:'t~.nt~mGnte invocadbs cori1o pud~·ã~ e dÍi·Gito suli~idiario da nossa Cotísti~ · 
tui-~50, •qUG registram a victoria da idéa. atraVés dos Setls' Ultimas esCTiptor'ês ~ 
em ,progressão alentadora, no senb;do de acom]}anharem ai; deniais Reriublicag 
presidenciaEstas, que a adoptam. 

A i-Ciéa é tão sympathica qmi já logrou figÜ t'ar ·n3 plÜafórma do Presí-
rlente Ai·thur Bernardes; constou do ante-projectó e ·fbi. àpprovada· n::ls re-
u ni'5e~ do Cattete, onde pedi licença ao Exmo. Sr. Presidente da Republica: 
;p~ra fazer sentir a ·s·. E~. que u ic16a na opinião tla; q·Uhsi totaWüà de dos 
DeJJ.titados entâú presentes, era vm1cedora. S. Ex., có,mo · toc1bs quant'os· Ia se' 
encontravam, verificaram a veracichc1e elo facto ' que EU assignalára.. Pol' uiil. 
mysterio, entretanto, que não consegr1i dcsv0ndar, a emenda rião ap]:núece'u ' 
no projecto, foi retirada do ante-proj ecto e vae ter o voto contrario' ela ()\)_ .. 
mara. 

Não posso naturalmente, acmnpanhar a maioria nesse passo, como :iá não 
me foi possivel segui'l-a em outras emendas, antedores~ que diziam l;espeito-
ao e-E>rne da organização polit.ica do partido ao qual tenho a honra de perten-
cer Seria faltar a uma larga tradição, feita através àe sacrifícios, por· vezes 
regados a sangue . Eis porque não accecli em retiral-a, de rnot1~ vrop?'io, e 
prefen sujei tal-a á re]e1çao. Prestei, assim, ·homenagem a intransigentes pré-. . 
,gações ele velhos -princípios, que nenhuma solidal'ieclade •Politica, de momentó, 
poderia abalar. 

0 SR. ADoLPHo BERGAMINI: - 0 gesto ele V. Ex. é muito louvaVGl. 
(.Apoia.rlos.) 

O SR. A.N1'UNES J\.1Acrrr.L: - A 8(n1enda, Sr. PrGsiaente, n ão teve parecer 
contrario ·da Commissão dos 31. . Antes conseguiu a assignatura da maior1'a 
dos m embros dessa mesma Commi~sã-o e de 14· lea.cle1·s de t •ancada, .para sel'· 
apresentada. 

O parecer, relatado pelo i-nsigne mestre, Sr. Deputado Herct1lano de· 
Fr:.itas, trahe os seus velhos enthusiasmos pela innovação, enthu'siasmos que-
data,m da reforma rla Con~tituiçi'io paulista, na qual -s.. Ex. já quizera intro-
duzil-a. 

D!z o parecer: : 
"A emenda n. 6 autoriza o comparecimento dos Ministr os is· 

sessõé.s do Congreoso. 
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"Allegam os presidencialistas ferrenhos a incompatibilidade des~a 
providencia com o regimen presidencial . Não lhes vei1cem os esbru-
·pulos o exemplo da Republica Argentina e a p1'opaganda ardorosa 
neste senti'do feita nos J,woprios Estados Unidos". 

"O regimen presidencial se caracteriza pela responsabilidade po-
litica exclusiva do Presidente, pela sua comp&tencia para nomear a 
de,mittir, livremente, os Ministros e não pelas attribuições conced~da's

a estes, afim de desempenharem as funcçõs admini-strativas ou man- -
terem as relações com os outros poderes". 

"Não é, entreta.nto, pa ra in:1ic:u-se a approvação da emenda, 
quando- se lhe apontJ. o defeito ele altc l'8r o systemn, político da -
Constitu!ção" . 

Não · tenho ten1po, Sr. Presidente, .para entrar no a mago da 111ateria que, 
aiiás, -dispensa esclarecimentos, porque (, muito conhecida, doutrinariamente. 

A:'firmarei, comtudo, que é fraco o argumento da incompn.tlbllidade d:, 
presehçn dos min'stros no Congresso com o regimen jjresic1encial. Tal incom-
patll.Jilidade não existe, e o attestam os exemplos vizinhos da Arg·entina e do 
Uru:;;uay, assim como recentes trabalhos de publicistas americanos, sobr·e as 
telidencias do constitucionalismo nos Estados Unidos. 

Sr. PresWente quando cogitei da emenda, que ~Lssignala um regimen de· 
transição entre o parlamentarismo e o prl'sidencialismo, niio o fiz movido sim-
·Plesmente pela idéa de trazer para este plertario uma these do programmél. tio 
.me'\! partido. Não. Quando <mtrei de corpo e alma :1o actual movimento rfl-
visionista, levado pelos deveres cj_ue arrancam de uma tradição conhec.'da, eu 
trazia, pri.ncipalmente, estas duas preoccupações: a da verdade do voto e a: 
da. effectivação da responsabili-dade dos governantes. Vejo, entl'etanto, com 
'J)eZar, .que se ultimará a revisão sem tocar-se nesses dons assumptos. Não 
daremos á opinião publica uma satisfação a respeito de. reg,' rrien do voto que 
continuará ·na mesma precarida:de, e, cogitando cada vez mais de fortalecer-
mos as attribuições do po-cler _Executivo, nã.o procuramos tornar effectiva a 
sua responsabiliade. 

0 SR. SA FILHO: - Muito bem. 
O SR. ANTUNES MACIEL: - A presença dos ministros no Congresso si-

gnificaria, no mínimo, aquella satisfação e constituiria um estimulo novo 
para que trabalhassemos co1n mais afinco, estudasse1nos melhor, ao mesmo 
tempo que forçaríamos os ministros a melhor estudar tambem, a velarem pela 
sua compostura e a terem ]_')ela opinião um respeito mais aecentuado, em eon-
contrario da indifferença que infelizmente tem marcado alguns - e quero · 
crer que injustamente - com fama que seria indiscreto repetir. 

Pudessem elles comparecer á tribuna do Congresso, explicassem os seus. 
a:ctos, cara a cara, sem as delongas e os subterfugios do actual systema dos 
requerimentos de informações ... 

O ISR. AnoLPHo BElHGAMINr: - A.o in-vez de fazel-o por 1neio da imprensa, 
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O SR. AwruNES lVIACIEL: - ... e t e riam os, desde logo, uma elevação au-
tomatica do nível da nossa política .. . 

0 SR. MOLHO BERGAMINI: - Muito bem. 
O SR. ANTUNES MACIEL: - ... cada dia a mais se perve1·ter, sob uma c1is-

plicencia a,pavorante. 
0 'SR. '.r :HEODOMIRO SANTIAGO: ' J~.' un1a 1nedicla n1oralizadorn. (/vlu ito 

bem.. ) 
O SR. ANTUNES MACIEL : - Lamento que as injuncções políticas da actua-

lidade - companheiras que não podem deixar de ser assumpto de tanta: 
magnituc1e, como o de uma reforma constitucional - lamento que taes in-
juncções haj<J-m formado esse mysterio contrario á emenda. 

Amanhã, entretanto, como hoje, como sempre, voltarei a me bater por 
e lla, nào só porque a considero credora das sympathias da grande maioria da 
opiniào, como porque terei por meu amparo a consagraçào de uma doutrina, 
vencedora entre povos os mais adiantELdos. (11hr.ito bent; 1n11Mo bem. O o1·ador 
é '1J'iva1nente cnm.primentaclo.) 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobr e a mesa um requerimento que vai 
ser lido. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2' Secr eta?"io , sen>inclo de 1 ") proce de á leitura 
do seguinte 

REQUEHil\.fENTO 

Requeiro prorogaçào da sessàó por mais duas horas afim de ser ultimada 
a votação da emenda n. 6 " do plenario, á proposta de reforma constitucional. 

Sala das Sessões, 28 de Setembro de 1925: - Vianna do Castello. 

Em seguida, é approvado o referido requerimento do Sr. Vianna do 
,Castello. 

O Sr. Lcopoldino de Oliveira (p ela ordem) r equer a. v erificação da vota-
Ç, ão do requerimento de peorogaçào. 

Procedendo-se á verificaÇ;ão de votaçào, reconhece-se terem votado a 
favor 60 Srs. Deputados e contra nenhum; total GO. 

O Sr. Presidente: - O requerimento foi approvaclo e a s essã.o fica pro-
rogacla. 

'.rem a palavra, para encaminhar a votaçào, o Sr. W .encesláo Escobae. 

O Sr. Wenccsláo Escohar (*) (JJa1'a eneam.inhar a votação): -Sr. Presi·· 
c1mite, pedi a. palavra para encaminhar a votaçfw da emenda de plenario n. 6, 

{ *) Não foi revisto pelo orador. 
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E st a. emenda é ao art . 51 da Constituição da H epublica, que assim se 
·expressa : 

"Art. 51. Os Ministros de Estado não poderão comparecer ás 
sessões do Congresso, e só se communicarão com elle por escripto, ou 
pessoalmente, em conferencias com as commissões das Camaras. 

Os relatarias a.nnuaes dos Ministros serão dirig·idos ao Presidente 
ela Republica e distribuídos por todos os membros do Congresso, " 

.A E'lne·nlcla dispõe o seguinte: 
"Art. 51. Os Ministros de Estado comparecerão ás sessões do 

Congresso quan(l.o a n1aioria de qualquer das Camaras o reclamar, 
ou quando o Presidente da Hepublica solicitar de uma dellas para isso 
permissão, que só pôde ser recusada pelo mesmo numero de votos. 

Os relatarias annuaes dos Ministros serão dirigidos ao Presi-
dente da Republica e distribuídos por todos os membros elo Con-
gresso." 

Antes, Sr. Presidente, ele desenvolver o meu raciocm10, com relação 
·encaminhamento da emenda, V. Ex. ha de me permittir que o preceda 
algumsaR considerações geraes, como costumo fazer ao tratar de todas 
en1endas . 

ao 
de 
as 

O projecto da reforma constitucional perdeu a compostura, a seriedade. 
A principio, como toda a Camara sabe, compunha-se ele 76 emendas. Formava 
este todo o 1)rojecto de reforma constitucional. De pois de subrnettido a dis-
cussão, os deuses do Olympo, vendo que a obstrucção opposta pela minoria 
havia de prodmoir o l~esultado por ella desejado de obstar a passagem rapida 
do pro jecto na Camara de modo que elle fosse a tempo ao Senado ... 

0 8R . .ÀDOLPI-IO BEROAMINI: - Com a rapidez desejada. 
O Sa. vVJmce,ILÁO EscoBAR: - ... com a rapidez desejada, como muito 

.bem c1i7. o meu nobt·e coFega, os d·euses do Olympo, repito, J'esolveram retirar 
44 emendas, rabonar o projecto, ficando al)Gnas com 32, destruindo o seu todo 
organico. 

Continuamos calmamente a deliberação sobre as 36 emendas, usando dos 
recursos lega es que nos permittia o Regimento dentro da maior ordem, da 
maior' circumspecção possível, que tanto é necessario para a elucidação do 
magno assumpto. Ainda assim, porém, não confiando que pudesse o pt·ojecto 
alcanr;<W o seu ob:iectivo, devido á nossa obstrucção, resolveram ultimamente 
retirar o resto das emendas, para, conforme estou informado, quando fôr da 
seguncla discussão, serem de novo a.preset1tac1as. Trata-se, ao que me consta, 
da reforma do Regimetlto. 

Ora, Sr, Presidente, esse Regimento foi especialmente confeccionado para 
a discuss[to do projecto de reforma constitucional. Já na elaboração de tal 
Regimento teve-se muito em vista. tolher, quanto possível, a liberdade da 
discussão, mas, posto em pratica, verificaram que havia ainda muita liber-
dade, e, assim, tratam agora de estreitar ainda mais o ambito da discussão. 
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Por is~o, eu disse que a reforma perdeu o caracter de seriedade, está 
d esmoralizada . .. 

0 SR. BAP'l'IS1'A LUSARDO: - Não tem mais compostura. 
O SR . WENCESLAo EscoBAR: - . . . de 111odo ·que seria de grande vantagem 

fica r em meio do caminho. Lucraria cóm isso a Naçã.o, a nossa Patria. 
O SR. J>mEs Do Rro: - A minoria, em vez Cle discutir, obstruo! 
O SR. BAPTISTA LusARI:io: - 'v . Ex. entã.o desconhece o papel elas mino-

rias?! Deviam contar com a obstrucção. 

O SR . IVEJNCESLAo EscoBAn: - Sou, Sr. Presidente, profundamente par-
lamentarista. O parla menta rismo é do programma. do meu Partido. Foi o 
systema que f ez a feli cidade do nosso paiz d u rante o 1'egimen monarchico. 
Foi elle que nos ~leu c0rcr, óe 50 a ll'nos Ide paz. 

O SR. SA FILHO: - O período mais bello da •nossa historia. 
O .Src \~Vl!)NCESLAo EsconAn.: 1 - .con1.a diz 01 n1.eu joven e Ülustrallo coi.!. E.·.:~;::t,. 

foi o tempo m a is brilhante da nossa Patria. 

O Sn. SÃ FILHO: - Obrigado a V. Ex. 
O SR . vVEJNcESLAo EscoB.>~:R: - E' o regin1en de responsabilidade; é o 

regimen ·em que os mir\istros veem pera nte o Parlamento dar contas el e seus 
-actos, a ssumi11do-J>l1es a responsabili~1ac1e, ele maneira que o povo póde co-
nhe cer ele p erto a actuaçào de seus mandatarios. No regimen presidencia-
lista já isso ·nào se observa; é um regimen cuja responsabilicla de é mais 
theorica do que pratica ... 

O Sn . PIRES Do Rro: - V . Ex . pergunte ao Chile por que mudou de 
regimen. F ez até un1a revoluçào. 

O SR. \ 'VENCESLAO EscoBAR: - ... porque os Presidentes fazem tudo quan-
to querem e os Parlamentos Cada vez mais se annullam pela prepotencia do 
ExeCutivo . 

O Sn. SA FILHo: -- M esmo the orican1ente, o regin10n é de irresponsa-
bilidade . Estii. expresso a té na Constituiçào que os ministros não teeJ.n res-
ponsabi lidade . Uma cla usula inconcebível. 

O Srt. VICEJN'l'El PIRAGIBEJ: - Si est ivessemos no regimen parlamentar, no 
caso escandaloso da "Revista do Suprenw 'J'ribun a l ", os dous ministros da 
estatura moral dos Srs. Annibal Freire e Affonso Penna Junior viriam ao 
Parlamento dar explicações cabaes sobre o mesmo. 

;o iSR. V\rmNCE.SCAo EscoBAt~ : - No regh11en parlan1entarisla, 8i. se d0sse 
o escandaloso facto da "Revista" e si um amigo do Governo perante o Pal'-
lamento declarasse que esse contracto ·era inexistente pela incompetencia de 
ambas as partes, nenhum gabinete t eria a coragem de, declarada a nullidade 
completa e a bsoluta de contracto dessa natureza, nullo de pleno direito, man-
dar effectuar o pagamento pelo Thesouro Nacional. 

O Sn. LEJoPOLDINO DE OLIVEIRA: - Si nn tndasse, cahiria immediatamente. 
O SR. WENCESLAo EscoBAR: - Ca hiria immediatamente. Entretanto, agora, 

vem um amigo do Governo, ·e declara positivamente, perante o Parlamento, 
perante a Nação inteil·a, que esse contracto é inexis t ente, e, a despeito disso, 



o Pr·2s idente da Republica, não s.ei si de accôrclo com o seu Ministro ela 
Jm;tiç.a, manda pagar q1.1atro ou cin,co '11il contos. 

O SR. PIRES Do Rro: - A affirmação de V. Ex. é applicada com uma 
injustiça absoluta. 

0 SR, LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - . 0 que é certo é que O.S \1,0mens \'eCebe-
ram o dinheil' O. 

O SR . "\VENCESLAO IDscoBAR: - Desde que um amigo seu, da tribuna da 
Cama r a, declarou a inexistencia desse contracto, ó que se impunha conforme 
ao direito á, r aziio e á justi~a, era o Governo. pôr o p,é atraz quando, requisi-
tasse o pagamento qua lquer elos emp,n ;::;arios c'(essa corn,npnclita, dizendo-lhe: 
Esse c ontracto foi denun,ciac1o, no, Congresso como. ~nexis_t\)nte. Si o.s Srs. 
ent(lnclem que teem 1\\reito a q\\alcn.wr ]~agameljtO, recorram, ao Pocler Ju-
clici:;~,rio . 

O Sr:. Pums DO Rro : - V. Ex. por que não aguarela p resultado c'(o in-
~IUel'ito, para f azer accusaçõ.es çlessa ordem? 

O, :bR . AnpL:fHo Ilr·J!\C:AM~N:ç : - Po.nwe a questão fo.i, collocacl::t rw teqeno 
politico . 

O SJc .. VECENTE PWAGIBE: - Isso já foi exp)iC4C1o. Os contractos para 
acquisjção. do I\1ater\?-\ foram feitos em nome do :Ora,sil, e firmados pelq Pre-
sidente elo noss o mais a lto tribunal. 

O .$R \:VRKC'E.~,LAo ESC'ÇJJ;IAR: - V. E.J>: . sab,e p.el"feita111€J;lte, com0 .ilJrista 
que é, que um contracto nullo de pleno, direito não tem validade pela simples 
approvação do Congresso. 

O $R. v,cpl'o!TE l;'m?caJ?,I'\ : - ],\'Ias 9 :i'!l;i11jstro ela F(l<:enqa já suspend,eu o 
paga,:\le J~to desde :;1, nomef~Qiii.O ela Con~miss~o de InCJ,uel'ito da Cm'!!ara. 

0 SR . WENCESLAO E ,SCOJ,>.AJ\: - 0 lV):inist~·o ela Fazend;J, actua,l. Mas O CO!l-
tracto era franca e claramente protegido pelo lVIinistro ela Justiça que an-
teriormente · occupou a \)asta . W 

O SJ;:. Pnms DO Rro ----, .Já :j'o) feita a sva clef.e:c;a, Ç\e mo(lQ cab.al aqui. 
O SrL \VENC[j)sr,Ao J)::sçoBAR: :pefes(l gue no,<'\a a.d,e.ant0u. 
O Sn . ADW"PHO BE,RG.~ J,I~pn: Con,traproc(ucente. 
O SI\ . LEOPOLDINO DE 0LIV!!JIRA: - A vercla,cle é que os lwmens receberam 

o din_heiro. 
O Sn . WENCEJSLAO EscoBAH: - Si o Ministro João Luiz Alves, assim como 

os altos pod eres ela Republica, não protegessem esses Fontainhas, já o pJ·o-
jecto do nobre Deputado pe lo Districto Federal se teria convertido em uma r ea -
lidade ; já esse m achinismo, todo o instrumental adquirido no estrangeiro 
para a impressão ela f a mosa "Revista" teria passado para o poder elo Go-
v erno. 

Essa a solução que manda a hom·a, porque todo esse n1ateríal foi adqui-
rido á custa elos dinheiros publicas. 

"Vejo, Sr. PresicleDte, que esti t esgotado o prazo, infelizmente, tão res-
trict o, tlurante o qual me era dado usar ela palavra, e sou assim obriga do a 
-encernir as considerações que vinha f azendo. (lkF~iito be1n; mttUo be.1n. ) 
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O Sr. Alhedco de Moraes (*) (para encam·inhar a vo'tação): - Sr. Pre-
sidente, a Camava ouvio o breve 1nas •SUibstancios'O discurso &o· i!lUIStre ·re-
presentante do Rio Grande ·Cio S:u~. ·Sr.· MacJe<l Junlio>e. ,s. Ex. declaroUJ que 
eram :favoraveis á sua emenda o Sr. rPres1denlte da iRe publica ·e o Ulustre 
re<lator da Commissão dos Vinte e Um, Sr. He['culano de Flreitas, e, para 
o provar, iS . Ex. leu o parecer .cfio relaJtor da Commissão, onde se 'l"ê claJra-
mente a defesa das hliéas contiidas na emenda n. 6, ora em votaçã-o. 

[[)\e.clwrou mais o representanlte do !Rio Grande do •Sul, que quatorz-e 
membros da Conun'issão .Cios Vinte e Um eram favoraveis á referida elffiiCnda, 
o que quer dizer que, apenas. sete, lJoderiam se·r a ella conlt•rarios. 

Sr. Presidente, a q·ue devemo.s nós· a;ttribuir o abandono da.s idéas con-
tidas na emenda n. 6, visto que o lPres•]dente da Rel}ublica, 'O leader e o re-
lator da Coml!nJssão dos Vinrte e Um e nmis quatorze membro.s. desta C'ommis-
são eram favoraveis a dla? 

Haverá, Sr. Presidente, alg<.Hna fot·ça ;maior, m ·ais poderosa, um poder 
mais levanta:clo d·o que seja o do Presidente da Republica'? !Por ac·aJS:o ·e ];}ela 
primeira vez ;fui S. :Ex. vencJdo nesta emenda? Que te-ria hav1do de extraor-
dinario ,com esta e'Inenda p&'a que surja com parecer ntais ou menos favo-
~ravel .e, entretanto, ·segundo declarou o Sr. Macie-l Junicr, ella vae ser re-
jeitada quando submettida definitivamerute a plenardo? 

As reticencias 'deixadas i)elo dllustre Sr. Maciel Junio1· no seu discmrso 
mostra~ram á evidencia que nart:uralme.n[te houve transação com o !Pres1deDt!l 
do seu .glo·rioso IEstaJd'o, que era -contra.rio ,a essa emenda, pao:'a que a ban-
cada do Estado désse o .s.eu as:sentimento ás m ·edidas restric.tivas i>t 1l!bevrlade, 
unicas, rtalvez, .Sr. [presidente qrue sejam, ·do inteiro ::vgrado do musbre Sr. 
P~·esidell!te era Repulb1ica. !P.orque, o argumento d,e S. l<Jx. que foi fielmente 
tomado pelo cot'J>o taC!hy•graplhico, é o s eguinte: que qua;to.rze m<:mhws da 
Comm:fssão do-s Vinte e Un1 e{'am favoraveis á emenda. Por cor,seguinte, 
só sete pod'eriam ser ·COntrarias; que o illlLSitre relat:>r da Commissão, Sr. 
Herculano ;de ·F'reitas, tambem e,ra favoo.·avel :i. emenda; c que o Sr. !Pre-
sidente da Republica igualmente se hav:ia mam1~.)~ütdo fa.voravel a ella. 

Então coneiluo eu, com S. Ex., que to<ios foram vencicloos. deante da 
necessidade de se poder contar com o apoio de uma granê•e bancada, na 
aceitação das medidas que vêm justamente tit·a;.· do povo bra.sileio:-o uma con-
qu.1sta por elle alcançada através de mai.s de um seculo de liberdade d>E:·sde 
182-4, até a abcUção até a RepubJioca, até os dias de hoje, 

ü que é verdade é que o parecer diz o seguinte: 
Al!egam os presidencialistas ferranho!l .•• 
0 .SR . NICANOR NASCIMENTO - Ferrenhocl, não apoiarJo. 
O SR. _c'u,nmirco DF. :MoRAES -- O "nE!.o apoiado'' de V. Ex. deve ser dl-

rigido ao Sr . Herculano de· Freitas. 

(*) - Não !foi revis•to pelo orador. 
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-.0 SF: . NICANOR NASCIMENTO - E' ao "fe~renho" . 

Ü SR . ALBERICO DEl MORAES - ,Lê : 

"Alleg-am os pres,idencüLlistas ferrenhos a imcompatibilidaàe des- . 
sa providencia com o i'e@imen p,res'idenciaJl. Nâ!o lhes vencem os es -
orupui-os o exemiplo da lRevul:ilica Angentina e a propaganda R!'dO-
rosa neste senticlJo feilta nos p~opl'ios Estados, Uniàos. 

O Tegimen presidencial se -caracteriza pela res,ponswbiUciade poll-
üca exclusiva do Pt·esidente, pela sua ,compe'tencia para nomear 
e demittir, livremente, ,o~ Mdrli'str-os e não pe[as attrilbUJições ·conce-
didas a es:tes, aJfim de desempenharem a.s funcções administraitivas 
O·U manterem as t•ek<tções com ouü·os poderes. 

Não é, entretanto, para inclicar•se a appro.vação da e1nenda, qua n-
•d'O se úhe apontam o defeiito de alterar o systema político da C:orLS-
titudção . " 

Vê V. Ex., Sr. Pres1dente, que a conclusão ·do illust·re relato~· quast · 
que não ·re'so}ve. ·E' mn parecer que não diz nem pró nem cont.ra, quasi 
obdecendo a essa fórma de deL'CM' ao plenwrio a s.olução definitiva à o crus'O . 
E' um simples parecer .mu~ticor, uma especie de d.ü"rso de -lagarto, que to-
ma as -côres do meio onde se acha. 

Mas, :sr . a?resid~nte, o illustre leade1· não -é homem para aJb:ctnd:ont'll' a.s 
suas idiéas. S. 'Ex . deixou no perioclo anterio'r be1n cün·os os seus desejos 
de ver vencedora a idéa. 

Senhor Presddento, ·.sou pa,{'Üdario da, ornonda; penso que o compareci-
m·entO dos Ministros á Camara, já .não digo como um deve.r, mas um dire'i,to, 
seria ·de grande va ntag em, · porque o gove::-no não teria necess,idade ·de rna n-
ter urna impre nsa á sua disposição ·para a sua de<fesa. 

Essa ·emenda tem sessenta e quwtro assignat'l.l'ra·s.. Assigna.a em primei-
·ro lugar o Sr. Ma;ciel Junior, que teve a ICO.ragem de vi-r -à'efendel-a da ti'i-
lbuna, ·d~zenào mesm-o quo vinha tomar pal'to no encerran1ento, e via-se na 
:face a~'Sitera d e S. Ex. os traços da dôr e do soffr~ment.o. (Risos). 

Senhor P~esidento, bem diiiferente foli a atti1ude do illustre representan-
te do Rio Grande do Sul da do Sr. Arma;nclo Burlamaqui, que, tendo o•btid'o 
de todos nós assignilltura para se tornar vencedora uma idéa boa, veio á 
'Úl'ibuna e, num ao:· d!Zo.nho, despediu-se de sua;s idéa•s, abandonou-as, e, na 
linguagem um tanto vela;da de S. Ex., já não conhecia mais seu filhote. 
(RiSos). 

Vê · V . Ex., !S~·. tPresidenlte, q;u.e é para louva,r a attttudc do ~·ep:rese n

tante do Rio Grande. 
Devo ainda, .Sr. P,residente, accrescentar o seguinte: t.enho ·por norma 

me ref.erir a todas a;s emendas que vem a pl<>nari·o e nã.o o pude fazer c'Om 
re-lação á emenda que tjá tfoi 'V'otada, a de n. 1·5, que eSJtá assim conceijJida : 
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· "•Orçar an:nt31mente a t·eceita e iiixar annuaJmente a -dospeza e tomar as 
<G"Dntas de am•bas relativiam,ente a cada exercicio d'inancoiro prorogado o 
orçamenJto anterior ,quantl:o r.Jé 15 .ele Janeiro não es-tiVFJt' o novo em vigor". 

0 SR . . GENTIL él'AVAR.ES - E' materia vencida, 
O 1S!t. A.LUElm,co DEl MORAEs - ]!)sta emenda, SL lPresidente, é materia 

vencida, n1as 1110 tracei o clevet· de di·zer o ,que penso sobre ella, ,que j2. tinh~t 

sido E-wbmettidp, a pie nario; ;r esülv i vo]tar a es!Oa emenda ·para rnostrar 6 

gra.ncle erlt'·o de -se inscrever no cap-itulo em qtte s·e insc.revem. as attr@:n:cições 
<:to Congresso. E.s•twbelecemos uma . ·emenr1a. q,ue dá attr.tbuições ao !Pod'er 
Exeewtivo p,a~·a .que este prorog ue 0 orçamento, quando o novo nüo fôt' vo-
tado, em clev·ido tempo. I,sso nã.<Y pó de ügura..· entre as· attr<i•buições do Con-
gresso e mas sim cmü-·e as att.rilbuições do \Poder ExGCUtivo. 

Se passasse essa emenda, m.a:is uma attribuição -do lPodet· Leg·islativo 
seria dada ao Exec.uHvo, que é qu0m teria de haixar o decre!to pt·o•rogando o 
orçantento e .declift.J:'a11·d'o· os n1.o-tivo·s p:Or que esse orça1nento e:t"a a~sinr 

~rorogado . 

O tSR. GENTIL TAVAREs - :A pa·orogação é aut.omatica, in-dependente de 
decreto do Executivo. 

Ü SR .. AL<BERIC:O DE J\IUORA;!!JS - Não, S·enhor, tem q11e ha1VCT um a,c;to,. PO!" 

· força; a nova lei tem de receber até nova nmnmcação, na Imprensa. Nacional-. 
O Sn. ADOLPHO BEllGAMINI - Ainda mef.n1o vutad<o o or<,;amento P"-ra v 

- ;;n1no seguinte o Go\'8('no ·póde deixar de sanccional-o e Jl't'oTogm· o -or·ça;.. 
mento a nrterJor. 

O 'Sn. ALm1mco DE MonAIDs - Entretanto essa att1'ibuJção é 1U11à· da.s 
que estão enec'1:radas ·entre as que são· p·r'liv.ruDivas. elo 0ongre•3&b Nadona'l. 

O iSR. A.DOLPHO BI,JWAMINI -- Daria um par de botas; ·Corno se cUz· em 
lingurugem comm1um, porém muito exp~res.siva. 

O ·SR . ALBElP..ICO DE l\<10RAES - FoTçado a .terminar, direi que, peilas mnti-
·vos expostos·, eu vot.a:ria a ifa.voi' da e1nonds, ó>'a st~bn<elttdcla á C<-cmara, ma:s-, 
pela razão de nos aohalt"!n·os na vigencia elo estado de sitio, voto contra, 
como tenho fei:to em relaç::io a todas as outra:1. (Mu-i t o bem.; m11.ito bem). 

O Sr .• P1:esidente: - De accôrclo. com a resolução n. 1 B, de 1924, vou 
,:· suhmatte-r a 'Vlotos, pelo processo nominal, a s"guinte eme.nda n ., 6, do plenal'io: 

"O a,rt. '51 da 'Con'Stitu<ição da Rermbl:ica. está assim expresso: 
A,t·t. 511. Os Ministro~s ele ®s;tado nfl.ú .poderão comparecer ás 

sessões do :0oll!gres's'O, e só ·S.e communicarão com elle por es-cri:plto, 
ou pessoalmente, em con,ferencias com as c.ornmissões das C amaras. 

' Os relwtorios ,anmJaes dos Mini<o<tros serão cliidghlios ao. PresL 
dente da Rep.ublica ·e c1istribuic1os por -todos os membros elo Congresso". 
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Substitua-se o art. 51, pelo seguinte: 

"Art. 51 . Os ·Ministros de Estado ·Comp.are-cerão ás sessões do 
Congresso quando a maioria de qmdquer das Camaras o reclamar ou 
quando o Presidente da Republica solicitar de uma dellas para isso 
permissão, que só póde ser recusada pelo mesmo num·ero de votos. 

Os relato•rios annuaes dos Ministros, serão dirigidos ao Presl-
dente •da Republica e distribuídos por todos os m embros do Con-
gresso". 

<Os Srs. que ap.provarem a emenda n. 6, de plenaria, responderão -
sim - e os que rejeitarem., responderão não. 

Vae se .proceder á chmnada. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, seTv·lnâo c~e 1 °) procede á chamada 
dos Srs. Deputados para a votaçiLo nominal. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 1'22 Srs. Deputados. 

O Sr. 1 o Secretario vai proceder á leitura dos nomes dos •Srs. Deputado:o-
que responderam - sim. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, se1·vindo âe 1 °) procede á leitura 
d•os nomes dos seguintes Srs. Deputrudos que resp-onderam - sin~ - Ro-
dligues Machado, Octavio Mangabeira, Rodrigues da Costa, Alfredo R11;<1, 

·w,anderley Pinho Afranio Peixoto, Berbert de Castro, Ubalc1in'> de :\..s>.·iS, 
Pfllche·co Mendes, Fiei Fontes, Sá Filho, Nicanor Náscimento, Vicente Pira-
gibe, Joaquim .Salles, 'Dheodomiro •Santiago, Camillo Prates, Pire~ elo Rio, 
Fab•io Barreto, Meira Junior, Mal't.ins Franco e Antunes Maciel. 

O Sr. Presidente: - Respondel'am - sin~ - 2•1 s ··rs. Deputados·. 
:0 . .Sr. 2° iSecretario vai ij)l'Oceder á leitura dos nomes dos .Sl's. Depu7 

tados que responderam - não. 

O Sr. Domingos Barbosa (3° Secretario, servinclo âe 2°) pr.ocecle á leitura 
à os nomes dos seguintes Srs. I>eputaclos que responderam -não. 

Ephigenio de .Salles, Monteiro de Souza, Akides Bahia, Pruu1o Maranhão, 
Euriro Valle, Prado Lo·pes, Lyra Castro, Arthur Lemos, Chermon.t de .L\:liran-
da, Domingos Bal'bosa, A,rthur CoJ.lares Moreira, Pedro Borges, Armando 
Burlamruqui, Ribeiro Gonçalves, Nelson Gatunda, José Accioly; Hermene-
g<:~do Firmeza, '.Phomaz .AJccioly, iLe'Jria de 
Georgino Aveli.no, Alberto IMarrunhão, Tavares 
fredo 'Lieal, Bianor de Medeiros, João 

Anckrudiel, Juvenal Lamartinie, 
Cavalcanti, Oscar Soares, Wail-

Elysio, Gonçalves FerTeira·, 
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1\1ario Domingues, Costa Ribeiro, Agamemnon de Maga1hães, Austre-
gesi'lo, Daniel de Mello, .SoUdonio Leite, Freitas Mello, Rocha Caval•cantl, 
.Luiz Silveira, EucUdes Malta, NaJtahcio Camboim, Gentil Tavares, Gilberto 
Am:ado, Carvalho Neto, Baptista Bittencourt, João Santos, Geraldo Vianna., 
Heitor de' So·uza, BernardBs .Sobrinho, Nogueira PenidOi, Osçar Loureirú, 
Cesar.io de ·Meno, Alberi·co de :i'iloraes, 1GaMiono Fill~o, Fonseca Hermes, Joa-
quim ode Mello,. Bocayuva Cunha, Alvaro Rocha, OQiveira !Botel:ho, Gutlesteu 
Pires, José tG'o nçalvBs, Albertina Drummond, José A·lves, Vianna .(]o Cas-
tello, Bias F.ortes, Francisco Peixoto, Vaz de 111ello, Eugenio de MBllo, Ri-
beiro J.unqueira, Emílio Jardim, Basilio Magalthães, Raul Sá, Augusto de 
Lima, Zo·roastr.o A~·vare.n;gaJ, Bueno Brandão · FHho, E ·duarclo do Amaral, 
Wal,d'cimiro Magalhães, Francistco Campos, l!,idelis Reis, Nelson de •Senna, 
Julio Prestes, Cardoso de Almeida, Salles Junior, E1üy Chaves, Cesat· Ver-
de Castro, Annibal T.o1edo, Severino J.V]arque.s, Pereira L eite, Plinio Marques, 
gueiro, Marcolino Barreto, Heitor Penteooo, Hel'culano de Freitas, Valü·!!!\ 
de Castro, Annibal Toledo, Severiano ll-furques, 'Pereira [Leite, Plinio l\'Jlarques 
Lind:olp:ho Pessôa, Ado1pho Konder, Celso Bayma, Elyseu Guil1lerme, Lln-
dolpho !Collor, João :SirnpJi.cio, IF.irmino iPaim, :Getulio Vargas, :Simões Lüpes 
e Barbosa Gonçalves. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 122 Srs. Deputados. 
A emenda n . 6, do plenario, foi rej·eHada por 101 votos contra 21. 

A emenda n. 7, do plenario, ·está IJrejudicada. 

SESSAO DE 29 DE SETEllffiRO 

ExPEDIENTE - Telegra1nmas: 

Parahyba,, 29 Setembro - Presidente Camara Deputados -- Rio - Ex:mo 
Sr. Pcresidente Camara Federal - Povo Parahyba re•presentado fJd.as (;;as-
ses sociaes adhesão unanime 'Superior Tribunal pede V. Ex. apresentar a-
pello P.pprovação emendas Plinio Marques seguind:o cor"e;(} abaixo assL 
gnado. Respeitos. - Co nego Pedro Anisio, Vigario. - A' Com missão Esp·2-
cial do Refürma Constitucional. 

1S. Gabriel - Presidente C amara Deputados - Rio - Loja Maçonica 
Rooha Negra interpretando sentimentos liberaes nosso tempo vem perante 
V. Ex. protestar inclusão emenda relativa ensino religioso escolas of'ficiaes. 
- izaias Evangelho, Secr.etario. - A' Commi·ssãü Esp~cial de Reforma 
Constitucional , 

f'ort.o A:legre - E_;:'To. Sr. Presir.ente da Gamara ·- Rio·- ,_) Apostola-
do uas Sen.hor2.s Pax-oehia Auxil:adc.ra nesta Capital, :ovpplaudind·J vivanwn-
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te as emendas Plinio Marques soUcita apo·:o da Camara. - liiaria elo Canno 
da Rocha IGw·cia, Presidente. - A' Commissão Especial de Reforma Con-
stitucional. 

Bento Gonçalves - Presidente Gamara Deputados - Rio - Ap·plaudind::-o 
vdvamente emendas Plin•io IJV]anques referentes igt'Cda e ensino 1ielig-Loso 
fa-cultativo escolas, peço V. Ex. prestigiar ap.provação Camara. - Respeito-. 
sas saudações. - João Pianca. - A' Com;missão Especial de R ef.o rma Con-
stitucional. 

Lageado - Presidente da Camara d{)s Deputados - Rio - Em nome 
da diocese evangelica de •Lageaclo representanda por ma 's ele duzentos e 
sessenta famiJ.ias p.rotestantes contra a emenda constituindo o ensino reli-
gioso nas escolas e o reconhecimento 
f.icial. - A Directoria R<:ty P. H olcZer. 
SohZad·itz. - Roberto Sthlsoh'rndU. 

elo catholicismo como 
- A1t.!J11-Sto Henel. 

Walter Birnhardt. 
A' Commdssão Especial ·de Reforma Constitucional. 

religião o"!-
- A·ltfJ1tsto 

J-nl-io Bo·rn. 

Passo Fundo - 'Presidencia Camara Deputados Federaes - Rio - Loja 
Concordia do .Sul appeJ.la espírito Hberal essa egregia c-orporação sentido 
revisão constitucional nào altera·r regimen separação igreja do Estado <t 
euja som'bra liberdUide es.p.iritual cowtinua:rá assegurada todos os credos .. , 
Saudações reS]}Gitosas. - Gabr·iel Bc1-stos Veneravel. - A' Commissão Es-
}leccal de Reforma Constitucional . 

Diamantina - E~mo. Sr. Pr<osidente Gam:ara Deputados - Rio - Con-
sel:hoo Metropolitano Diamantina em nome dous mil ·COnfrades v.icentinos 
pede il!ustres membros Congresso Nacional approvação em.endas Constitui·-
ção apresentadas Deputado Plínio Marques relativas religião eathoUca ensino 
re1igioso escolas. Saude . - Eduarelo A1naclor Santos, Presi-dente. - José 
Jorge, Vice-Presidiente. - A' Commissão Especial de Reforma Constituciorr" 

~Pm·to Alegre - Exmo. •Sr. Presidente da Camara - Rio - Paro chia 
.&uxiliadoora nesta cap!tal com 500 familias ap.plaudem vivamente emendas 
PHnio lifarques relativas a igr.eja ensino religioso e vota pela sua integral 
a·pprovação. - O Conselho Paro'C'llial, Major- Jordão A. ele Pliveiro. - P?·o-
picio Pires. - Izalibio de Olivei?'a . - A' Gommissão Esp.e•cial de Reforma 
Constit1Nional . 

R.,presentações: 
De catholicos do .districto de Dores do Campo, Minas, sobre questão re· 

llgioss.. - A' Commissão Especial de R eforma Constitucional. 
Quatro cat•holtcos de Divinopolis sobre questão religiosa. -A' Com-

missão Especial de Reforma Constituüional. 
iSeis ·Catholicos da paroc·hia de Itau'na, sobre questã,o religiosa. 

A' Commissão E.special die Reforma Constitucional. 
CDezeseis de Sete Lagôas (}istas 23" a 38") sobre ques.tão religiosa. -

A' Gommissão .Especial de Reforffi"d. Constitucional, 
De cathoJi.cos ·doe Serraria (Parahyba elo Norte), sobre questão reli-

g:osa. - A' Commissão Es•]}Gcial de RefOTma Constitucional. 
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De CathoHeos da paroohia de Piedax:le dos G eraes, ·Minas, sobre questão 
l'ellgi.osa. - A' c :ommissão Especial de Reforma Constitucional. 

CDo Vigario da Freguezia de Serra Redonda, Para;hyba do Norte, en-
viando listas de eatholicos, sobre questão relig•iosa. - A' Comm:issão Es-
p edal de Reforma Constitucional. 

Da Loja Maçonica "Fi·d:eillirude Mineira" sobre questão r eligiosa. 
A' Commissão Especial de Refo·rma Constitucional. 

!De catholtcos do distri·cto de S. Francisco de Assis de Pahna, Minas, so-
l,re questão religiosa. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

I 
O Sr. Fonseca Hermes ("'): - Sr . Presidente, não t anto em razão da 

tpessôa a quem ampara nenhuma valia no seio desta Assembléa, (não apoia,-
dos) onde !fulguram astros de primeira grandeza dos que constituem a con-
stellação inteUectual e politica do Brasil, .quanto das responsabilidades que 
decorrem da orientação a que vem obedecendo o meu espüito desde os tem-
[los da propaganda republicana, de que guardo saudosas e inapagaveis recor-
dações, como auxiliar m.odestissimo do Governo Provisorio, e .parte ainda 
que a 1nenos ponderavel do Congresso Constituinte -- ve11ço n a turaes escru-
pulos e .sério constrangimento ao abeirar-me desta tribuna, t antas vezes 
enaltecida ·pela .palavra eloquente dos meus nobres e illustres collegas, a re-
vestirem idéas luri'linosas e patrioticas trazidas ao conhecimento da Gamara, 
a. quem devo, wgra;decido, a 'gentileza fidalga de sua benevola attenção e da 
sua grande tolerancia e generosidade. 

Antes :que fosse submettida ao conhecimento da <Camara a proposta da 
revisão -constitucional, tive a honra ele ser entrevistado pelo "0 Paiz", tn<i-
lhante orgão republicano, cujas tradições envolvem . a memoria sagrada do 
grande apostolo da nova idéa, do g1·ande evangelizador, Quintino Rocayuva, e 
que ainda hoje conta no seio de sua redacção illusü·e a '[Jenna illuminada do 
n1eu nobre e eminente collega de bancada, cujo non1e ·Com a maior deferen-
cia e prazer p.ron uncio, o ·Sr. 'J-oaquin1 de :Mello. 

0 .SR . AUGUS'.rO DE 'LIMA: - Muito bem . 
O .SR. FoNSEJCA 1-I'mRMES: - Nessa entrevisL'l, Sr. Presidente, aventava eu 

varias ldéas a proposito do movin1ento revisionista, te ndo tido a satisfação 
de v e1· algumas dellas •concretizadas na protJosta. rinfeJiz,mente, porém, as ou-
tras nella não figuraram, a despeito de serem de earacter ·doutrinaria e pal-
pitante, parecendo aos illustres proponentes da reforma não serem opportu-
nas -ou convenie.ntes . 

tDentre as sug,gestões alvitradas por mim, suggeria a idéa da modtficação 
do a rt. 90 da C'onstituição, sobre o .processo da revisão constituciona;l. !En-
tendia eu que, sem prejudicar, em sua substancia, o artigo .constitucional, 
seria de mel'hor aviso e de maior solemnidade ao acto do revisor constituinte 
que a Camara e o !Senado se fundissem em Congresso ;para elS!boração da re-

(*) Proferido na U10ra do expediente. 
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forma; entendia ainda que :Proposta a reí'orma no tr:iennio de urna legislatura, 
só na Iegislatura subsequente fosse ultimada. :Na entrevista por· mim conce-
dida ao ·"O Paiz", fundamentava essa minha opinião, dizendo que o decurso 
entre uma e outra legislaturas determinaria o amadurecimento da idéa, a 
discussão amp•la Infra e .extra parlamentar e a consulta á N •ação, visto como 
ella teria de pronunciar-se na eleição dos deputados que devessem constituir 
a legislatura "ad quaon~" e o terço do Senado, cuja eleição se tfaz, simulta-
neamente, com a da Camara dos Srs. iDeputados. 

[nstruido e accorde com os princípios fundamentaes elo programrna J)oli-
üco do Partido Republica;no Fluminense, a que tenho a ;honra de pertencer, 
·cogitava eu tambem do ensino P·rimario compulsorio e tive a fortuna de vêr 
lembrada a idéa pelo nosso eminente .collega e amigo, •Sr. ·Tavares Cavalcanti, 
a ·quem devo fazer refereneias elogiosas pelo seu talento ... 

O SR. TaVAREJS :CAVALCANTI: -Muito grato a V. Ex . 
O SR. FoNSECA HElRMES: - . . . pela sua eultura e, sobretudo, pela sua 

lealdade poliüca. (Apoiados.) Como dizia, tive a ventura de vêr levantada a 
mesma proposição por iS;. Ex. e a despeito do accôrdo que tínhamos feito na 
•bancada, de não p'l:'estarmos as nossas assignaturas ás emendas que surgis-
sem, julguei que •devia honrar o meu nome subscrevendo a emenda c1e \S'Ucl 
Excellencia ... 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: -V. Ex., subscrevendo a ernenda, não só a 
honrou ·corno tambem o seu modesto autor. 

O SR. F,aNSECA HERMES: - Modesto, na opinião de V. Ex., mas não na 
da maioria da Camara . (ll!fuito bem.) 

... por.que ell-1. ·estava de accôrdo com o meu modo de vêr e .com o pro-
gramma do Parüdo Re.publicano Fluminense a que pertenço e dá em in~cio 

de execução .pelo eminente Presidente do Estado, Dr. Feliciano :Sodré, na ~112. 

br·ilhante e profícua actuação administrativa . 
:mui sur·prehendido, Sr. !Presidente, entre as emendas de plenar,~o, com 

duas que tiveram, mais tarde, a denominação de emendas religiosas. 
Declarada aberta a questão, •cada um de nós· tem o direito ele pronuncia-

mento ,e de voto_ 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Então V. Ex . acha .que ma outras que são 

declaradas fechadas? 
O tSR. FoNSElCA HEHMES: - Quanto ás c1eclara:das fechadas, devo dizer 

ao meu nobre collega e ami·go, lmninar da minol'ia ... 
O SR. <A•ooLPHo BEJHGAMINI: - Gentileza de V. Ex. 
O SR. FoNSECA IHERMms: - . .. que estavam 'lJolenamente accordes com ,, 

:programma politico do Estado do Rio de Janeiro que em um de seus artiS"0-3 
preceitúa que o Partido Republicano J!,luminense deve esforçar .. se por forta-
lecer, o mais possível, a União, sem ferir a autonomia do Estado-

0 SR. PIRES DO Rro: - Mnito bem! 
O ISR. FoNSECA HERMEJS: - Ora, as emendas propostas não tendem a outra 

causa ·e a proposito me recordo que em discussão travàda no Congr'"sso Con-
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stituinte houve uma corrente chefiada pelo saudoso republico, Ubaldino do 
Amara), francamente defensora da União, visto como os Estados que vinham 
da. centralizagã.o e aos quaes a Rermblica assegurava relativa autonomia acre-
dita.ram que essa autonomia valia por independencia; e cada qual procurava, 
sem se preoccupar com os interesses da União, elevar suas rendas e collocar-
~e !bem no seio da Federação. 

ITmpressionado cóm. essa preoccupação Ubaldino do Amaral receiava que~ 
a União j'icasse eomo mãe rpo.bre e andrajosa no meio de fHhos opulentos, 

Essa é a razão pela qual eu me submetti ao fechamento de medidas con-
stantes da pro-posta. 

o Srr. AnoLPHo BEJRGAMINI: -Não me r eferi a V. 'Elx . determina damente. 
o Srr. WEJNCElSLÃo. EscoBAR: -E a approvação da emenda ao art. G0 cer· 

ceia a a utonomia dos Estados. 
o Srr. :B'oNSElCA iHElrtMEJS: -!Continuando, Sr. Presiiiente, na minha seri~ 

de -considerações, devo dizer que lamento rn·ofundarnento ter de divergir de 
Deputados cujo talento e ·cuja cultura tanto os recommendam á benemerencia 
e {!. nossu. admiração, e àos quaes me '])Tendem relações de funda sym!}athia e 
pessoal estima. 

Quizera e u não ter OQ)!}Ortunidade de contrariar-•lhes o pensamento e a 
iniciativa, para nào susceptibilizar si quer a orientação que veem adaptando. 

Entretanto, em um Parlamento é natural que as opiniões não sejam con-
vergentes, que pensemos de modo diverso e que, portanto, discutamos e pro-
Oramos o voto accorde com a 1;ossa convicção, sem que nessa divergencia vá 
a menor intenção d" ferir alheios melindres. 

O •SR. Lurz •SILVEJIRA: - Apoiado; divergencia de doutrina. 
O ISR. - FoNSElCA I-IliDRMEJs: - Quanto á materia })ro:post a pelas emendas 

chamadas "religiosas", sou radicalmente contrario á intervenção dos poderes 
publico~ tendentes a modificar o "statu-quo" estabelecido pela !Constituição, 
na separação da •Igreja e do Estado. (lli[uito bem; apoiados.) 

10 .SR. AnoLPHo CBERGAMI_NI: Tenho a feli-c idade de verificar que esta· 
mos d e aceõrdo neste ponto . 

10 SR. WENCEJSLÁO ESCOBAR: Tambem eu. 
O SR . FoNSElOA HElRM:ms: -Sr. Presidente, proclamada a Republic&. e or-

ganizado o Governo Pr.ovisorio divergiram fundamentalmente as opiniões so-
bre a actuação a que devia obedecer o Governo; entendiam alguns que devia 
lim;ital-a aos ·delineamentos geraes da sua proclamação, á Nação a 1•5- de No-
vem'bro; administrar mantendo a ordem, respeitando os direitos individuaes " 
patrimoniaes ·e ·defender a integridade nacional. 

Outros, ainda n1ais s ensíveis, entendiarn que nem 1nesmo a forma repu-
blicana federativa acoeita e decretada pelo Governo iProvisorio, devia_ ser de-
tfinitiva mente adaptada sem uma .consulta :])lebiscitaria á Nação. 

Entretanto, o Governo Provisorio não podia cireum-screver-se aos limites 
traçados por essas ·opiniões. 



-443-

·Elle encontrára um apparel'hamento evidentemente contrario ás nnaU-
ó'ades do novo regimen. Investido de á'uncções dictatoriaes, funcções adminis-
trati:vas e legislativas era preciso \lU€ o Governo Provisorio fosse desenvol-
rvendo sua autoridade ,em um e outro ramo,_ - o administrativo e o legis-
lativo .... 

O :SR. cá.RMANDo BuRLAM:AQUI: -Pena é que tenha durado tão pouco. 

O SR. FoNSI!lCA. F.f:IiJRMElS: - Indiscutivelmente, iSr. Presidente, é extraor-
dinario o progresso que tem. experiment..'ldo o Brastl nesses 36 annos de fórma 
republieana (apoiados; muito be?n) e tão accentuado que o tem elevado no 
conceito das nações da Europa e America. 

O SR. IWEJNCElSLAo EscoBAR: - P1·ogresso material, apenas. 
U~r SR. DEPUTADO: - Não apoiado. Progresso moral tambem. 
O 1SR. FoNSECA HERMElS: - Moral, mruterial social e porritico o Governo 

Pravisori-o, em eonsequencia dos poderes de .que •r-evolucionariamente se in-
vestira em nome ·d!o Exercito e da A'nnada, que se con:jug'ára para a procla-
mação des·te e:egimen e m esmo em nome da Na ção que já se convencera de 
que a fórma o'e!J'ublicana e ra a unica compativel 'com a <'lignidade na;cional 
e a unica -ca;par.õ · de p•rovea· á sua .g,..ancleza, á sua prosperi'dade, o Governo 
Provisorio começ.ou a ·lançar us deco.·e'f:os ela organizaç-ão (['epublica na. 

E' aclmiravel que homens não affeitos á administração, antes separados 
della, ainda que Oibrigados a estudai-a por terem ele criticai-a, longe das Se-
oretarias e das inspi['ações dos que governavan1 .p-orque as con1batiam; é 
a&niravcl qrue propagandistas que prégaram a idéa nova, havidos por de-
lnolidores, tivesse1n sido os 1nel:hores .cons·tructores da Repuhlica no seu 
inicio. (Muit'o bem.) 

As reformas íunclmnen1aes sob todos os aspectos ;foram lançadas com 
uma clarividencia patriotica, com uma preoccupação ·patriotica inexcedível. .. 

O SR. ARMANDO BURLAJ\'I:AQUI: - •E com grande descortino até n1esmo em 
matería .financeira. 

O :SR. WENCESLÁO EscoBAR: - Agora se quer destrui~· ·tudo isso. (Apo-ia-
dos.) 

0 rSR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEliRA: - :IDram "s-onhadores" ... 
O S'R. 'FONSElOA T-IEmvr:ms: - Eram sonhadores que 'real;zara.m. 
O :SR . . LEOPOLDINO DEl OLIVEIR.t1.: - Muito bem. V. Ex. responde ao Sr. 

Presidente ela IRepub.lica. 

O :Sn. FoNSECA HERMEs: - ·Ent'l:'e essas reformas, :Srs. J?-res.idente, veiu 
a sepa,ração da 'igreja do ®srtado. No seio .do Governo era interessante ver o 
·-ahoque de opiniões em mwteria de ·Cons-c.iencia. De um lado ·catholicos pra-
ticantes •como o Chefe ,do Governo, tão praticante este que rtinba no -Palacio 
·uri1a caJJella, onde, aos domingos, se eelébrava o sacri.ficio da miS&-'1,, a q·ue ellc 
contri·-:1amente asshtia. Catholicos ele nome e CD.tholicos .porque 'haviam 
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sido haptisrudos e, na;turalmente ]Je1a •tradição de familia, conservavam a 
1c.rença. 

O 'SR. W!lilNCEJSLÁ.O ·EscoBAR: - !Como eu . 
O 'SR . FoNSElCA HmRMES: - Ao lado ·destes havia os indifferentes e havi'l. 

ainda os positivistas. 
Os positivistas eram Benjamin Constant, cu;ia inüuenc',R nas delfbe rações 

do Gove~·no eram decisivas, dadas as ·ligaÇões delle •com o Chefe do Gove.rno 
Provisorio, e o alto ·Conceito em .q,ue o tinha Deodoro. Tm~to ac;sim crue, em 
nm'l. drus conferencias ministeriaes, a que a.ss!sti, debatendo-se ·uma questão 
que a;paixonava a todos os m€·mbros .do Gov:;r~~a e em que as opiniões se en-

trechocavanl, a da a.do.pção da ·bandeira, Benjamin emittiu o seu conceito, e 
Deodoro ence.rrou o ,rJ.ebate, dizend•o "lPa"OJJ.osta de Benjamin nfw se rlisoute" . 

Dahi, 1Sr. lPresfdente, t, de vêr a 1i111f1Uencia extra.ordinaria· que, no es-
pirioto ile Deodoro, e, portanto, no •seio elo Gove,no, exercia .o saudoso mestre 
a quem a Nação venera ·corno um dos fundadores do nosso regimen consti-
tu~ionaJ ·. 

O outro era. Demetrio Ribeiro, sobrevivo elos m.embros elo GovG<:no Pl'<>-
vh<Jrio, e cmjas idéas rtodos -conheCBmos. 

Demetrio PJibeir.o havia Blaboorado um pro;jecto ele sepa.ração da Ig,~eja 

do ;F,stado; havia e1aboraelo os pro j.ectos ·conseq uen tes :<lo casamento civil e 
da secularização elos cemiterios. P .or seu lado e ·parallelamcnte, Ruy Barbosa 
tamb'lm ·Conf·&écionâir·a projeoto igual . Quanto ao da separação da Ig;r-=ja <lo 
Estado, reforma a;b_sol•UJta.mente necessaria . . . 

O SR . W'ENomsLAo .EsCOBAR: - '-'\poiado. 
O 'SR . . FoNSTilOA 1-lmRMEs: - ... . n1as que o Gove•rno, ao ter de leva!-a a. 

efteito, tinha n eCBssariamente de ir .com camtelu e .euj.dado, por.que D. pre-
s'u:mpQão era de .que ·a mai·or'a do povo ·brasileJ•·o ·era ·catholico. Vínhamos de 
um regimen de <::onsorcio en.trfl o .Estn.do e a J.;,;'reja., cl>J. Influencia immecliata 
e directa -do !Imperador, wté na nomeação dos p.,·e~ados: vinham os de um 
congraçamento, cada vc,z n>ais ·estJre ito enrtre o poder •temporal e ü podm· es-
~piritual, e a reforma ·devia ser Q'aéhcal; -com o tacto :fino •co1n que, em geral, 
·procediam os m.en'llbros üo Governo Provisorio, 'P'l'ocuraran> os luminares d.o 
devo, as aJ!tas dignidades da Igreja, pa1·a o effeito -da s ·ua opiniãD e de sua 
colla>Joração na oreforma. 

O Marechal CDeodo•·o >fez h· a lPalaci-o o então 'PaJd'l'e Luiz Raymundo da 
Silva Britto, uma das menta Udades mais o:-obustas do cler·b brasileiro de então 
(apoiaüos), orrudor ;fluente e b<·ilhantissinlO, cultura a mais apidmora;da, ma-
neil!:'as as mais :fidalgas, que .honraya a tri-buna eccl.esiasttca e attrahia fieis e 

•CUrioso3 a ouvirean a tor:rente à a e lo·quencia que :promanava dos seus labias. 
O 'SR . c'\RMANDO BuP.LAMAQUr: -Muito brilhante . 

O ISR.· FoNSECA HmRMms: - O Lr>'fl:l!re·chal Deodor.a ouv·iu-o, e, sac&rdote in-
telligente bastantt, encarando devidamente a situaÇ<w do Brasil, então Re-
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publica em face da Igreja, elle acceitava a seprut·aç<,o; e devo dizer que os seus 
augurios era1n os mais alentado·re-s :para a •Igreja Catholica, eram como que 
do ;propheta a prenunciar -os beneficos effeHos do regimen de separação . 

O SR. LUIZ ~ILVEJrnA: - Comü tem sldo veo:ificado na prabca. 
'O :SR . PLINIO MARQUES: - 1Inte1:esses que as emendas que vão ser votadas 

nào contrariam .. 

0 SR. BASILIO DE JV!l...,_oALHÃES: - Vào ser funestas. 
O •SR. FoNSECA HERMES : - Com a .collaboração, .portanto, e a alta res-

ponsabilidade da Igreja Catholica, na Capita.J da CRepublica . . . 
O SR . JoAQUIM v:m rSALLES: - V. Ex. está dando o seu depoimento pes-

~oal; nào existe do-eumento nenhum a esse res•peito. 
O 'SR. ·FoNSTilCA I-lERMES: -Não i'ico'l, 11em podia d'iear <Jocumento ai.;·nm: 

e!l:'am conferencias que . .. 
O SH . . JoAQUIM n:r;; BiALLES : -- 'E' .thef:e absolutamente Gbs·urda . Custa a;cre-

·ditar que •um eccJ..es'asti co, um padre ela Igreja Catholica s·ust entasse seme-
lhante doutrina. (Não a]JOiaâos.) 

O ISR. l<'oNSE'CA HEJI<MES: - 'Tanto não é absm·clo que devo dizer a 
V. Ex ... 

O SR. JoAQUIM DE SALLms : - Fa.llo em •these ; me refiro ú pratica . Não 
acredito q u e na pratica, hoje, haja ·prehdo no Brasil que :l!Cic.eite o regimen 
ua off:icializaçELo .ela II,greja ; mas nacruelle momento, o clero por mais certos 
·q ue fossem os augurios üo iPadre Raymunclo de ,J3ritto, não pod!a., cL;Jsoluta-
mente, a.cceitar u rma these que era condmnnacla pe-la Igreja . Isso é inconce-
bível. 

O SR. FoNSDCA HERMEJs: -· Q\1as, •condemnado pe.Ja · I g reja o t·egimen de 
separação? 

O SR .. J.oAQUn\1 DEl •SAI,LRS : - -Naturalmente, em these. 
0 ISR . FONSECA HEJRMEJS: - D<OWO dizer a V. Ex. q u e tenhG informações 

seguras de que a Santa rSé se ha como modelar o ·regimen do Bl'asil . 
O :SR .. ADOLPHo BERGAMINI : - Ha poucos dias li uma •carta, de um padg:oe, 

francamente contrario á idéa consag'l'ada n a e1nenda.. 

'O ,J:lrr. JoAQUIM DE ISALLES: - Na pratica, realmente, a sepa;ração foi um 
beneficio · para a ;Igreja, mas em these, nào póde ser ad·optada. <E' como se 
V . Ex. ·quizesse di~01· que um monarc11ista :póue, em these, ar,ceitar a Repu • 
blica . 

:o SR. "W]ENCEsr..Ao IDscoRAR - 'l'hiE-rs arcceitou a Rerrmblica . 
O SR. ARMANDO BURLA~HQUI : - 'E ' um elemento historico muito inte-

ressante o que o orador es-tá trazendo . 
10 SR . ·LINDOLPI-Io OoLLOR: - Vamos- ouv:r o orador ; il'altam apenas quatro 

m inutos para finrlar a ·hora do expediente. 

0 .SR . FONSECA HmUVIES : M:as, Sr . Presidente, da collaboração do clero, 
n:.t-oceu .o decreto de 7 de Jane.1r o . Entretanto, o Governo manteve o sub-
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si di o [;.:: ·CJadeiras dos semlnarios, por um anno, e as congtuas do clero. 
Er.q. uma espec'ie de amança indireeta com o culto catholico. Era uma 
tra~1saçüo necessaria. 

O •SR. SA Ii'ILHO : - E' bom não esquecer o lemma da bandek"a, lcnuna 
positivista . 

ü •SR. Ii'oNSElCA HERMEs: -Promulgado o decreto da separação da Igreja, 
s'UJ.·.giu a n ecessidade da ir.stituição do casamento civil. Campos .Salles, ela-
borou ·este projecto com idiéas raCL~caes. 

Na discussão do divorcio, Benjamin Constant oppoz-se tenazmente a esse 
instituto . 

.Dizia elle que o divorcio seria a dissoJuçiio da fa.milia, e, da discussão, 
nasceu o accordo, a,cceitando-se o des·quite, isto é, o divor·cio sem o rompi-
mento do vincülo. 

O .SR. TLINIO (l'IIARQUES: - Os .positivistas cot'nbatem o divor·cio. 
O IS·R. ADOLPHO BEJRGA]1INI: - c'\. sociedac'te vai mostrando q•ue já é uma 

necessidade. 
O !SR. FoNSECA HERM·ES: - ... e, portanto, o ünp.edi111ento c'la não con-

volação a segundas nupclas. 
Decretado o •casamento ciYil, tivemos noticia de que do pulpito se pré-

gava contra a instit~içiio re.publicana do casamento civil e se •concitava os fieis 
a fazerem os set:s casam•entos simplesmente nos templos ·catholicos, af.fir-
mando-se .que o casa.mento dvH era um concu:bina1o. 

,Ern virtude ·Clesta ·Cam·panh~ 1evantada po~ alguns nwm1n·os do ciero 
então, foi o Governo Provisor•:D obrigado a instituir a precedencia obrigatoo:ia 
do ·casamento ·civil e a incluir no Codig.o lPenal a clisp'Osição com a saneçftú 
penal consaquente. 

Fez mai·s: no projecto de Con.stHuição ·que organizo.u e remetteu ao Con-
g<esso Constihürüe, figurava, no 1pa~·a.grapho 7°, a clisposiçfto da precedencia 
que o rnesmo Congresso não a.cceitou e substitui,u pela .gratuic~ade. 

Reillmente, parn .quem -considere inexistentes para o Estado as confissões 
religiosas, fossem quacs fossem, pare·ce logico ni'Lo se preoccupar o Poc1er 
Publico :co1n ·eissa ·crença, nem ·CO·m os ·se:us 1nandan1entos. Entre::ar..to, era un~ 
destes .casos de quasi saJvação .pu·blica, instituição >da famiHa di·reitos ae 
successão e outros . 

O .SR. ·P RESIDENTE : - Pondero ao nobre Deputado q1ue está terminada a 
hora d-o expedien~e . 

O SR . . FoNSElCA I-IDRl\!lES: - •Em obeclieneia á obs.ervaçiio de V. Ex., in-
terrompo as m •i'n.has considerações, e peÇo a V. Ex. se ·d:i·gne ordena1· minha 
inscripç;i"w para ·a expediente ele am!l;n:hã, afim de tea-minar o meu dlscurso. 

O SR. PRElSIDENTE: -V. E x. fica.rá 'Íl1sc.ripto de novo no expe diente ela 
sessão de amarrhii. 

0 ·SR. FONSTI1CA HREMES: - Obrigado&. V . Ex. (I>i nito bem ; muito bem. 0 
otado1· é cu.m1)ri:mentaclo.) 
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PROPOS1'A DEl ElVlENDAS Á C'ONS'l'l'.rUIÇ.ÃO FEJDElHAL 

·Continuação da votação da proposta de emenda s e das €mendas á Constl-
tuJç;Jo (emenda n. 8 do plenario e seguintes) (1" c1iscussão). 

O Sr. Presicle:nl re: - Vou submetter a votos, pelo processo nominal, a se-
guinte emenda do p·lenarlo: 

N. 8 

Art. 68 - Substitua-se pelo seguinte: 
A.r~. ·68 - Os Jll.stados organizarão os municípios, assegurando-lhes a 

a)JtOnOlnia em tudo quanto fôr de seu peculiar interesse, re'>peita:ndo o pr'ir1. 
cipia da electividade dos seus poderes, podendo, porém, nessa O!:"ganização. 

a) auto11izar recurso do reconhecimrmto dl pod0res das autoridai!es mu · 
nicip<LeS, excepto .para o Poder Executivo; 

b) ãar ao Poder Legislativo comJ)etencia para annullar os actos e as O.el• · 
berações que ferirer•1 a Constituição da Republica e a do Esta<J.o, as leis feae-
raes e as estadoaes e os direitos de outros municípios; 

C) crear :um regimcn ·espec•ial para o município, c:: .. pital de Estado, POL"tv 

importante ou estação sanitaritt que demandar obras üS.peciaes para esse fim; 
â) intervir directamente na administração do município, insolvente, atê 

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 conclui-da!! " 
liquidadas as suas responsaJbilidades. 

:Sala das Sessões da Camara dos Deputados, 10 de Agosto de 192·5. -:-
Chennont de Miranâa . .:_ Pereira Leite, 1Jara o apoiam~nte.-l>faTio Do-

mingu.es.~aosta Ribei?'o. - Lyra d'e Oastro .-Eurico Valle.-Paulo ]J'[aranhãO 
- Jc,sé Lino.- Ep·higenio de Salles. - -Bethencou1't ela S>il·va. __, Fen·eira 
Lima. - Carvalho Neto. -Gentil Tavures.-W. Escobar.-Do?'val Podo·-· 
Plinio JJJa'rques. - Alcicles .Bahta. - Noguei1·a Peniclo. - M. Rodr·igues Ma-
chado. - He·r·menegilclo F ·ir?·;wza. - A.rthttr Colla1·es JYior'e'ira . - Joaqu·im âe 
Satles . ~ Cesa.rio ele :M:•ello. - A. Montei1·o à e Souza .. - PedTo Bo1·ges. -
Nicanor NasC1i'l1tento. --' Raul J,facharlo. - Natalício Camboi11~. - Et~clycles 

Malta - Joaqt~im Bandeira. - Pecl!ro Costa. - Sá FUhO, com restricções-
Ant·11nes JJ1ac·iel. - Adolpho Konder . - Thàmas Accioiy. - Valo·is de Castro. 
Plínio casaao. - Aàolpho Be1'.1JWrnini, ,para os effeitos do art . 8° § 1" do Re-
gimento. - ViDente Piragibe. - Honomto Alves. AfTanio Pe·ixoto. - Fi1·es 
do Bio. ----' OlegaTio Pinto. -Nelson Catm~da. -Alves de CastTo . - Mar'tins 
Fr<P1co. - João Lisbôa. - Wa.Zdo1niro ll1aaalhüe8 • AyTes ela SilVa. Baptista 
Bittenco1trt . -José Bon·ifacio. - vVan clerley de Pinho. -E. C1tnha. - T!'i-
cleUs Reis. 
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O Sr. Adolpho Bergamini (*) (pam encaminha?' a votação): - Sr. Pre 
sidrnte, pediria. a V. Ex. que me informasse qual o nu1r1ero da emenda em 
votação. 

O :SR. PRilllSIDENTEl: - Emenda n. 8. 
O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - V. Ex. me percloará essa impertinencla; 

porém a -desorganização da proposta de revisão constitucional é de tal ord"r"' 
ora augmentando-se, ora supprimindo-se emendas, que, realmente, ficaJno.'l 
attonitos. Nem a orc1em ele serviço do Estac1o Maior da presidencia da Repu-
blica vigora mais; por uma ordem subsequente, foi alterada, e dessa outra eu 
nã.o tive copia. 

A emenda n. 8 está assim concebida: 
,~.I • 

Ao art. G8. Substitua-se }Jelo S·eguinte: 
"·Os Estados organizarão os n1unicipio.s, assegurando-lhes a aa 

tononüa em tudo quanto for de seu peculiar interesse, respeitado:> "' 
,principio da electivhlade dos seus poderes ... " 

.Não teria, ·sr. Presidente, a menor duvida~ antes o faria co1n grande l:5a ... 
tisfação, em dar o ,meu voto a ·favor da emenda, si ella ficasse no enunciaàu 
do artigo, apenas. Sou, como tenho affirmado não só desta tribuna como da Ci<> 
·Conselho ::M(unicipal, quando tive a honra de fazer parte daquel!a assemble:.., 
defe-nsor im:r>erterdto da autonomia dos Estados e dos municípios. As expn-
cê,ções. porém, que nas alineas ·completam o art. 68 con~ a .rcdacção que pro.po,., 
a E;menda, ·destroem inteiramente o principio da manutenção e respeito ila 
?,utonomia dos Inunicipios, porque vae permittir que se immiscuam na orga-
r..'zação dessas entidades, ora o Estado, pelo Poder Executivo, ora o PorJ.et' 
I.eglslativu, e até, ·creio, a União, no caso actualn1.e1Yce tão e1n voga, da insol~ 
vencia da situação financeira de municípios. 

Não posso concordar: .com a faculc1ade, que a lettra e estabelece, de se crear 
um regimen especial para o município, capital de Estado, porto importante ou 
eslação sanitaria que demandar obras especiaes pat·a esse fim. Es~as obra:> 
especia·e.s são sempre um pretexto para o Estado intervir na escolha do I:'re-
fe,to ou antes, do chefe do Executivo de um municipió. 

Penso que á população deve, em um regilnen democratico be,m or.ganizaao, 
C"Ll:-er a faculdade de csco.!her todos os poderes mun'·cipaes inclusive, sinã.o 
principalmente, o .Executivo. Tenho para mim que a c reação de~ses prefeito.o; 
sob c· d'undamento de que obra~ importantes realizadas no m"tlnici,pio podem. 
comprometter o credito do Estado, e dahi a conveniencia do Poder Executivo 
estadual intervir directamente na escolha de quem deva exercer e poder exe-
cutai-as, é, Sr. Presidente, uma pratica prejudicial e ruinosa, que não tem 
outro fim, na realidade, sinão o de submetter os municípios á . tutela e ao 

------. 
(*) Não foi revisto pelo orador 



-449 

sei quaes os estudos que terão feito os autores da emenda, á q-u..,< 
dei a minha e.ss·ignatura apenas para os effeitos do art. 8, paragrapho ·1 •, do 
Regimento, isto é, para dar viabili&'lde e ·circulação &s idéas dos meus nobres 
collegas, consubstanciadas nessa 1nesma emenda. 

Fosse possível corrigir o trabalho desses meus eminentes eonfra des, e eu 
proporia que se ficasse somente no que dispõe a primeira parte do art. 6S, 
JStO é : 

"Os Estados organizarão os municípios, assegurando-lhes autonomia en'i 
tudc· quanto for de seu ,peculiar interesse, respeitado o pri'nciplo da electivi-
dade dos seus poderes. " 

O SR. WmNcmsLAc EscoBAR: - Isto é bom. 
O SR. ADoLPH-o BERGAMINI: - Seria bôa, si fic.asse ahi a emenda. mas ac" 

jugo do Estado. 
crescenta: 

"Podendo, porén1, nes.c:::a organização 
a) autorizar recurso de reconheci.mento de poderes das autorktt<·· 

des municipaes (excepto para o Poder Executivo). 

Ainda si fosse para o Poder Judiciario podia se transigir, porque é um 
poder isento de par-cialidade politica e de .paixão. 

Continua a emenda: 

"dar ao Poder Legislativo oeompetenci:t .para annullar os actos 
e as deliberações que ferirem a Constituiqão da Republica e a do 
Estado, as leis federaes e as estaduaes ·e os direitos de outros muni· 
cipios." 

Vê V. Ex., Sr. 'Pres:dente, que esta alinea vae entregar ao legislativo dv 
Estado a autonomia municipal, porque, sempre que os intE!resses politicos de· 
terminare.m, não faltará um 1)retexto para se aferir ·da -constitucionalidade de 
uma medida e êntregar a sorte ào legislativo m.uni-cip::tl ao legislativo estadu:ü, 
o q u"' quer dizer ao Presidente do Estaclo. 

O ·SR. WENCESLAU EscoBAR: ~ E' da legislação vigente; das constituiçõe .~ 

élc11 Estados. 

0 SR . . ADOLPHO BERGAMINI: - 1Si é da Constituição ·de muitos dos J.i)l. .. 

tauo.s ... 

0 SR. \'VElNCJ]JSi!..AU EscoBAR: - De todos. 
O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - ... podem essas -constituições ser alteradas. 

ao pÇ~.BSo que, sendo encrustado o dispositivo da Constituição Federal, a m;;;.-
difkar,ão não serã. tão .facil; seria preciso reformar de novo a Constituição... . 
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A Jettnt e, e }Jeç;o es.pecialmente a attenção do meu nobre collega. Sr. 
VVeDc:e:;Jau Escobar, é então um disparate . 

Diz: 

" . . . erear um regimen espcc!al J)ar!t o municipio, c;q:;ital do Es-
tado, porto importante ou estação sanitaria que demandar obras e-~· · 

peciaes .para esse fim" . 

O ·sn. AzEWEDo L I:M.A: - Esta redacção ê incompreh(lnsive1. 
0 ·SR. ADoLPHO BERGA:MINI; -Para esse fim .. 
O Sn. AzElVEDo LIMA: - "Para esse fim, qual? 
O SR . ADoLPHo BERGA:Mnn: - O "Presidente ·do Estado, soli' o: f und&men:J;.;) 

õc que ha uma obra sanitaria ou dG porto importante a fazer no mmücipio tal 
ou qual, decreta a nomeaçiio do prefeito, isto é, estabelece as prefeituôras E> 

intervem. 
O SR. AzElVEIDo Llli!J:A: - V . ·Ex . veja si decifra o que quer dizer- para 

eP~f' fim . Qual é esse fim? E' o que não dizem os cavalheiros que subscreve-
r·a'!n a em·enda . •Eu, ·Com .franqueza, niio entendo . 

O .SR. ADOLPHO BEnGAMINI: - Será para "porto importante"? Será paTa 
He,stação sanitar:a"? Creio que é para i'pürtl'3 1mportanter· , 

O SH. AzElVJiJDo Llli!J:A: - O autor da emBnda queria tratar de obras de 
util<idade publica. 

O 'Sn. ADoLPHo BmnaA:MINI: - Attente-se bem para a redacção da lettl·a d.: 

d) "intervit· directamente na administração do nnmk}pio insol-
vente, até que a situação j'Jnanceira se normalize, e na do que de-
mandar grandes obras ·de saneamento á •custa •dos coct'res do Estado, 
até que ellas estejam concluidas e Lquida,das as suas resp.)nsnbili-
daüe.:s". 

O Sn. AzElVEI"iO LIMA: - A.liás devo dizer que esta redacção não é do 
autor da emenda do plenarlo, porque é uma copia servil da l'eda;cção corre ate; 
·da emenda da commissão. 

O SR. ADOLPHO BEJRGA:MINI: -A rcdrucção da emenda afina pela propostlL 
~<\.qui ficam., portanto, destruldDs por completo os objectivos quo parece_ 

rarn inspirar a reda,cção do art. 68 e os municiopios, si passar a emenda, o 
que não acredito se dê, serão entregue,; discricioonariamente aos Estad'os. 

Em tal ·conformidad·e, não é possivd tlUe a emenda logre exito nesta Casa, 
com o meu voto. Continuo cada vez maJs ardoroso defens·or da autonomia. doe 
munieipios e dos Estados. 

Entendo, .Sr . iPresidente, que, •Proclamada a Republica para se descen -
tralizar o pod-et·, ainda não se permittio que üs Estrudo.s e os m:unicip.i.os li-
vremente pudessem offerecer ao regimen todos os beneficios de-concntes de 
uma liberc1ade real e comp.Jeta. 

Dou meu voto conb·ario 'Pelas razões expostas. (ll1·u·ito bem; 1nui"to bem) . 
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O S1·. Wencesláo Escobar ('') (pa1·a encaminlwr a votação): -Vou addu-
zir, Sr .. Presidente, &lgurnas conslderaçõos encaminhando <~ votaçilc da emen-
da do 1}lenario sob o numero 8. 

[Esta emenda refere-se ao art. 68 ela Constituição, que d!:t: "O.s Estado:'! 
organizar-se-.hão de fôrma que fique asseguracla a autonomia dos municlpios 
em tudo quanto res.p8'ita ao s8'u peculiar interesse . " 

IA emenda é maior e diz o seguinte: "Os Estados org-anizarão os municí-
pios, assegurando-lhes a autonomia em tudo quanto fôr 'de se11 p i)Culiar in-
respeitado o principio da electividade de seus poderes, .podendo Q)Orém, nessa 
organização. . . (Segue-se o mais) . 

• Na primeira ·parte desta em•enda ha duas questões de alta import?.ncia. A 
primeira, a que so refere á autonomia dol! Estados; u segunda, a electivida-
de de seus poderes . 

• Em relação á autonomia, >temos algumas considerações a fazer . 
.Sempre que estabeleço prin:clpios, ·doutrinas e faço asserções de accôrdo 

com meu modo ·de pensar, de c·o·nformidade com as minhas opiniõ•,s, gosto ü~e 

comproval-as .con1 facto;s -concreto~ • 
. Em relação á autonomia dos municípios em nossa Federação, -creio quü 

·não ha em nenhum ·Esta,do. Mas, 'como conheço mais de perto o meu, vou -co-
meçar por elle, porque estou mesmo na crença de que nfw ha Estado algum, 
em que os municípios tenham menos autonom:la do que no IUo Grande do b""U1. 

No Rio Grande, desde que se iniciou em 1891,, a discussão de sua l ei orga-
nica, o .chefe do Partido Hepublicano, o Dr. J'ulío de Caotilhos, lncontestaveh 
mente um propagand1,;tf1 de alto valor, advogou o principio da nomeação dJOS 
intendentes ou prefeitos mun>cipaes. Entendia que nfw deviam ser elles eleitw, 
e sim, de ·nomeação im.mediata do rOhefe do Executivo. Encontrou resistencia 
por parte dos constituintes ·do Estado; houve transigencia, de modo que a pena.~ 
·Conseguia que os pre;feitos ou intendentes munJ.cipaes não fossem eleitos só-
mente no primeiro quatriennio da existencia elos munici.pios no regimon 
republicano. 

O pensa;rnento do programma elo partido republicano riogranelen:se era v 
da não eleição dos intendentes municipaes e esse objectivo· o Dr. Borges de 
Medeiros t-em, em grande parte, pelo menos até o accordo de Pedras Alta:o, 
posto em pratica. 

Assim é que, no Rio Grande no Sul houve epocha em que existirtam 
mais de 18 intendentes provisorio::., .. 

lO SR. BAPTISTA LUZARDO: - Aliás, creio qüe houve 2rt. 

O .SR. WENCESLÁO EscoBAR: - ... e estes exerciam o .cargo com esse ti-
tulo, durante, dous, tres, quabo, seis annos havendo um CJllG\ segundo estot~J 

informado esteve 1·2 annos como intendente procvisorio ... 
0 .SR. BAPTISTA LUZARDO: - E' verdade, 

(
0

) - Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. WENCEsr,Ao EscoBAR : - Já vê a C'amara que, si a emenda .passasse, 
a.pr•oveitaria muito á minha t erra , 

Hoje, .porém, não tanto, 'J}or.que, depois do acccrdo de Pedras Altas, ficou 
0stabelecido a não reeleiçào dos intendentes munlcipaes. Até a existenci'l. desse 
tratado, ·houve verdwdeiros abusos nas e-leições municipaes , •com a nomeação 
de. intendentes provisorios. 

O SR. BAPTISTA LuzAr..Do: - Eram provisorios chronicos. 
O 1SR. WENCESk'i.o EscoBAR: --Acredito que o que occorre no ·meu Estado, 

succed? .. n1ais ou n1enos em quasi todas as unidades da Federaçã0, não sendo 
oo representantes 1nunlclpaes .9. expl·c,-'l:;f;c da vontade popular. 

No Rio Grande, até hoje, os intendentes são eleitos por indicação do chefe 
.do Executivo Estadual, o que se dá 'l.té mesmo com os conselheiros muni:ci-
paes. Quando se trata de qualquer medida de n1ais valor, nunca se deixa. 
de ouvir o Presidente do Esta·do. 

" ... Respeitado o principio da electividade dos seus poderes ... " 
A emenda devia prevaJ.ecer em beneficio da autonomia dos municiplos, 

em'bora, convertida em texto constitucionau, continuasse a se~r violada . . Em 
todo o caso, essa disposição ficava expressa na Constituiçf~o. 

No Rio Grande, quando o Governo r.econhecia que no municipio a opposi-
ção tinha maioria no reg-istro eleitoral, mandava, para burlar a vontade po-
1JUlm·, organizar novo alistamento., do qual eram excluiclos tantos elementos 
adversarios quantos fossem neeessarios para g-arantir a victoria do officialis-
:mo. Assim, era impossivel haver triumpho da pm·te da opposição, mesn;1o quan-
do estivesse em g-rande maioria. 

Occasião houve que, em dado munidpio, um candidato opposcJctonista 
teve sobre seu ·Competldor official maioria de 500 votos. 

0 SR. ARTHUR CAETANO : - Em S. Sebastião do Cahy. 
O .SR. WENCESLÃO EscoBAR: - Pois bem; esse fado determinou a annu1-

Jação da eleição, nw.nd:mc1o o Governo que se pror.edes!le á nova eleição_ para 
a qual ,dis.poz os eleml•ni_c;;; (oe m•odo que f·osse g-arar,ti·da a vlctoric~. de seus 
partidarios. 

A segunda parte da emenda dispõe: 

"Autoriza,· ·recurso do reconhecimento de poderes das autoridades 
munidpaes, excepto .para o Poder Executivo". 

Daria tarnbem meu voto com to<'Lo o prazer a essa disposição, porque, no 
Rio Grande do Sul, o ehefe do Executivo é igualmente chefe do partido do-
rr..inante. 

:Nesse easo, por exemplo, a que acabo de referir-me, de S. Sebastião do 
Cahy, os g-overnistas recorreram para o Presidente do Estadn; este, como 
era de vêr, deu provimento ao recurso em favor de seus part.idarios. 

E era isso o que sem,pre succedia, quando, excepci,ona1,mente, a opposição 
triumT,hava. 
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Em taes casos é mais conveniente o recurso pa:·a o Po:ler Jucliciario, no 

.qu~' Fe p.·,sume haja mais isenção ele an imo, requisito que falta ao Poder 
Execuiivo, que é sempre. partidario, de uma das fac.~-Je;;; em luta. 

CL,ntin. ua a t'l.1*tnda: 

"dar· ao Poder Legislativo competencia para annullar os actos 
e delibe~·ações que ferirem a Constituição da Repub:ica e a do Es-
tado, as leis federaes e as estaduaes e os d:reitos de outros munl-
•Ciplos". 

O meu nobre collega, Sr. Adolpho Bergamini, impugnou aqui a m!nha 
opinião: 

Parece-me que S. Ex. não tem razão. Deve existir um podP.r que fis-
~al:ze a execução das leis por parte das coq:.orações municipaes P. estacl•Jaes. 

Ora. o porkr a que deve caber essa tare:::t {> o Legis:ativo est·.trlucLl. as-
s:m !'orno o poder federo.l . é que der•J·,ra s i .u:Dn. lei, conreC'cionada p~in~ au· 
tor'dades estaduaes, attenta contra a Const'tuição Federal. Essa disposição 
existe em t·odas as constituições dos Estados, inclusive na do Rio Gt'ande. 

E' certo que pôde dar lugar a abuso~. mas isso depende da boa vontade, 
tia honestidade e da lisura dos legisladores, que não ;nvadirão sem duvida 
a todo o momento e por qualquer motivo, a autonomia dos municípios. 

Diz amda a emenda: 

"c) crear um regimen especial pará o município, para a cap'tal 
elo Estado. porto importante ou estação sanitaria que demandar ooràs 
especiaes para esse fim". 

Não posso alc3.nçar qual seja o objectivo da emenda, não sei qual o pen-
samento dos autores, de crear "um regimen especial para o município, para 
a coapital do Estado, porto importante ou estação sanitária, que demandai' 
obras especiaes para esse fim" . 

Não sei se essas obras especiaes são para a estação. sanitaria ou se são 
para o porto dessa c i da ele li ttoral. 

Neste ponto conviria que o autor da emenda explicasse seu pensa-
mento, que não está claro. 

Continuando, diz mais a emenda: 

"rl) intervir directamente na administração do muni'Cipio, insol-
vent<", até que a situação financei!·a se normalize, e na do que de-· 
manilar grandes obras de saneamento á custa dos cofres do Es-
~ado, até que ellas estejam concluídas e liquidadas as suas respon-· 
sabilidades". 

O SR. PRESIDIDNTE: - Lembro ao nobre orador estar findo o seu tempo. 
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O SR. WEJNCESLÁo EscoBAR: - Vou terminar, Sr. Presidente. 
A emenda parece que teve por fim pôr de accôrdo a attribuição dos Es-

tados com a que ora se dá á União para nelles intervir, quando insolventes ~ 

·(Muito bent, muito be?n). 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (") (pam encaminhar a votação): - Sr. 
Presidente, voto contra a emenda. 

O municipio tem a sua autonomia assegurada pelo artigo a que se re-
fere a emenda n. 8 do plenario. 

E' bem certo que essa autonomia não é, em regra, respeitada pelos 
_poderes dos Estados, assim como nem sempre della têm resultado · benefi-
cios para as 'COll1lnUnas. 

A sua violação pelos poderes estadoaes é uma exorbitancia e um crime, 
e os males decorrentes, em alguns municípios, dessa mesma autonomia são 
consequencia ela deficiente educação da gmnde massa popular do paiz. 

A correcção de taes vícios, porém, não póde s·er obtida por meio de dis-
posição com;titucional que supprima a autonomia, lêomo, evidentemente, acon" 
tecerá se fõr incluído na . Constituição da Republica o preceito da emenda 
em votação. 

A emenda garante o principio da electivldade dos poderes mumc1paes, 
nas varias "alíneas", estabelece restricções que annullam completamente o 
mesmo principio. 

E' por ella autorizado o recurso do relêonhecimento de poderes das auto-
ridades municipaeB, excepto para · o Poder Executivo. O projecto de reforma, 
em uma das suas emendas declarando não hav-er recurso para o Podet· Ju-
diciario do reconhecimento de poderes federaes ou estaduaes, já deixou aber-
ta a porta para o recurso do reconhecimento de poderes municipaes. 

Ha lêOntroversia em torno do assumpto e em face do dispositivo do ar-
tigo 68 vigente . Escriptores existem que entendem não caber recurso al-

.gum do reconhecimento de poderes das Camaras M:unicipaes. Outros admit-
tem esse recurso, que se faz, creio, que em quasi todos os Estados da Re-
publica. 

' Em Minas, recorria-se para o Poder Legislativo; hoje, recorre-se para 
o Poder Judiciariu . 

Sempre pensei que a decisão das Camaras M:unicipaes, re·conhecendo 
os poderes de seus membros, é irrecorrível, porque són1ente assim se garan-
tirá. o principio da electividade. 

O sn. AuausTo DEJ LIMA: - Pela lei mineira n. 2, era assim; , depois, 
foi reformada. 

0 SR. LEOPOLDIJo.lO DEl 0LI\'EIRA: - V. Ex. tem razão . No meu Estado, a 
.lei n. 2, de Setembro de 1891, que organizou os municípios, determinava que 

(*) Não foi . revisto pelo orador. · 
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do acto do reconhecimento de poderes mumc1paes não. cabia qualquer re-
curso, e isto mesmo vem amplamente elucidado em obra do Sr. Levindo 
[..opes, o maior commentaclor dessa lei. 

Mais tarde, creio que em attenção a conveniencias politico-partidarias , 
modificações se fizeram no sentido de ser permittido o recurso, que me pa-
rece inconstitucional, porque viola a autonomia do município, cujo governo 
é feito pelo povo, por meio das eleições. 

Os municípios, na rea lidade, sob o ponto de vista político, nenhuma for-
ça têm. São as suas camaras organizadas segundo a vontade dos governan-
tes estadoaes. 

Em todos os Estados da Republica, o unico meio de evitar o grande 
anal de dar substituto ao povo na orga nizaçiio dos seus governos, nas com-
munas, seria a n ã o permissã o do r ecurso do acto do reconhecimento de pode-
res de vereadores, conselheiros ou intendentes municipaes. 

A emenda n. 8, além de permittir o r ecurso para o Poder Legislativo dos 
actos e deliberações das camaras municlpaes que ferirem a Constituição da 
Republica e a do Estado, as leis f ederaes e as estacloaes e os direitos dos 
outros municip'os, e de crear um reqimen especial para a capital dos Esta-
dos, porto importante ou 'estação sanitaria, consagra a intervenção directa 
na administração do município que se encontra financeiramente insolvente, 
intervenção que perdurará até que a situação municipal se normalize com-
ple:tament.e, assim como essa intervenção na vida aàmini<'trativa dos muni-
'Cipios serâ possível, toda vez que a communa exigir · grandes obras .' 

Ora, em um paiz como o nosso, em que •·aros são os municípios de largo 
.desenvolvimento material, o Governo do Estado teria ensejo de uma in-
tervenção por tempo demasiadamente prolongado, se approvada fosse á 

.emenda em votação . 

Qual é o município do Brasil, ainda dos Estados mais adiantaÇlos, que 
não exige obras de grande vulto, como as de saneamento, estradas, pontes, 
e.stabeleoeimentos de ensino e tantos outros melhoramentos que fazem a pros-
peridade das nossas communas? 

Por outro lado, qual o Estado que poderia aHender a essas necessidades 
todas, se apenas para a diffusão do ensino e o combate a o analphabetismo; 
todos os re~ursos estadoaes seriam insu fficientes, diante de serviços de tanta 
11JOI;ta? Qual o Estado que poderia attender a essas necessidades imperios a:>, 
de maneira a ser justificavel a intervenção nos municipios? E s ta se farlu.; 
então, para satisfazer aos interesses da politica estadoal, que seria um dol:l' 
maiores males, que devemos combater "á ou:rance". 

Ne~tas condições, e por outros motivos, que a agonia de tempo não. m e 
permitte dar a conhecer á Camara, voto contra a emenda e espero que a. 
·Ü.1.Sa estará commigo, em defesa, não SÓ dos mun:cipios, mas da propria. 
.Republica, que preciza dessas autonomias, para realização da sua grandeza 
;eutura. (Muito bem; muito bem. O oraclor é cumpT·in~entado). 
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O 'sr. Alberico de Moraes (*) (para encarninhar a votação): - Sr. Pr~,. 
side'nte, a emenda n. 8 dispõe o seguinte: 

"Art. G8. Os Estados organizarão os municípios assegurando-lhes 
a autonomia em tudo quanto fôr de seu peculiar interesse respeitado 
o principio da electividade dos seus poderes, podendo, porém, nessa 
organização: 

a) autorizar recu1·sos do reconhecimento de poderes das auto-
ridades municipaes, excepto para o Pode-r Executivo; . 

b) dar ao Poder Legislativo competencia para annullar os acw, 
'e as delil)erações que ferirem a Constituição da Republica o a elo · 
Estado, as leis federaes e as estadoaes e os direitos de ou tros Ànunl-
cipios; 

c) l:!rear um regimen especial para o município, capital de Es-
tado. porto importante ou estação sanitaria que demanaar obi·as 0 c~~ 

peciaes para esse fir11; 
d) inte1·vir dir,ectamente na administração do munlclpio i>1Solven-

te, até que a situação financeira se normalize, e n<... Jo que cleman. ' 
dar grandes obras de saneamento á custa dos cofr(;s do Estado, ate 
que ellas estejam -concluídas e liquidadas as suas res";Jonsabih·· 
d.ades" . 

Esta emenda, Sr. Presidente, que é de plenario, corresponde, por seus . 
dizeres, mais ou menos, a t?mencla n. 59, da Comrnissão dos 21. 

Sr. Presidente, para orientar o meu trabalho de critica no encaminha-. 
mento da votação, começarei analyzando o itern da emenda n. 0; 

a) autorizar recurso do r'ü\:onhecimento de poderes das a,utorida-
des municipaes, excepto para o Poder Executivo". 

Hoje É: principio corrente em todas as Constituições dos povos livres ~ 
lndependencia ele poder'""· ou, melhol·, dos !Jod'eres trir;lice~: Legisla·ti v o, Exe-
cutivo e .Judiciario, dando-se ao primeiro inteira e completa autonomia, no 
que diz -respeito á sua organização, desde a fôrma e!ectiva nas urnas até ·J 

recor.hec>imento dü poderes. 
Attribuir, -por conseguinte, ao Judidario ou ao Legislativo estac1oal o 

direito c1"' intervir, em materia de reconhecimento de poderes é, sem duvi-da 
al.guma, uma violencia formal ao ·principio estabelecido da independencia do:; 
pode!·es, quer municipal, quer estadoal, quer fec'eral . 

Commentando este artigo, ·diz João Barba:lho que·: 

"não occultando· os ·inconYenientes da apuração, p'elo Cungress<> 
Nacional, reconhece, •Comtudo, que, ·em 'Conferir-lhe exclu»ivamen- -

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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te essa competencia andaram de accôrdo os projectos preiiminares 
{menos o do Dr. Magalhftes Castro, que commette a apuraçfto ao 
Sup1·emo Tribunal Federal) o da commissão do Governo, a Consti-
tuição por este subme-ttida ao Congresso, as emendas nelle apresen-
tadas, quer pela Cornmissão respectiva quer por Deputados e Se-
nadores. 

A idéa de submetter-se li. justiça, di?. ell'e, como já tem sido 
lembrado, o conhecimento das eleições parciaes contestadas, tem con-
tra si valiosas razões. E' facil de ver como essa providencia multipli-
caria as contestações, e poucas seriam as eleições não contestadas 
de que conheceria o Congresso; isto é, a apuração, afinal, pertenceria 
menos ao Congresso, do q r1e aos tribunaes. E calculam-se os im-
mansos inconvenientes dessa intervenção judiciaria em cousas me-
ramente políticas? Jsto fôra trazer para as regiões placidas e se-
vel·as da justiça, a cabala eleitoral com todos os seus apparelhos 
com todo o seu cortejo üe ousadias e estratagemas, com todo o se1.1 
sequito de praticas corruptoras, com todos os seus escandalos. Fôra 
desviar da sua missão o Poder Judiciario em prejuízo della, em des-
prestigio delle, em perigo das instituições. 

A quasi unanimidade com qUe, a partir dos proje'Ctos prelimina-
res, se aceitou a competencia do Congresso nesta materia, se não 
a suffr-aga como uma medida que ; euna. todas as excellencias e fi-
qut> acima de todas as objecções, revela, todavia, ser ella, entre tuclv 
o que a >esse respeito se tem cogitado, o que parece ser a melhor pro-
videncia que é dado estabelecer-se". 

Commentando o art. 18 da Constituição Federal, diz Carlos Mp,xim>-
lianÇ~; 

"Seria perigoso confiar ao Poder Judiciario o julgamento cta.~· 

eleições. Insensive·lmente, e11e se apa'xonaria e desvaira da linha 
serena que dev"l manter. As questões políticas incluem-se razoave1· 
mente na competencia dos poderes políticos. Cabe ao Congresso apT.>.· 
rar eleições. De. certo errará, muitas veze·s, ao emprega1· a arithmu , 
tica partidaria, que despreza as pequenas differenças e , p1·ope1,d<> 
para forçar a victoria dos amigos. Entretanto, ao menos por ficçil.q, 
repres\')nta o povo, cuja vontade interpreta, quando vota leis ü •J.n·o-
clama o resultado de campanhas eloitoraes". 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que esses commentarios, éscriptos em torno 
·do art.. 18, quando se trata de competencia exclusiva do Poder Legislativo <> 
reconhecim'ento definitivo dos seus membros, tem inteira app!icação, no caso 
·da emenda presente, que se refere li. organização dos poderes municipaes. 

Não se comprehend~, Sr . Preside·nte, que haja recurso .para as assem· 
bléas estadoaes ou para o Poder Jucliciario em materia. de reconhecimenü. 
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de poderes das assembléas locaes, tão sobe]:anas como as outras na sua p.ro-
:pria organização. 

Assim tem sido até agora e deverá continuar a ser, Sr. Presidente, por-· 
que, como todos sabem, o muniCíPio é a "cellula mater" da Re·publica. Ahi l> 
que se começa a aprender a servir á H.epublica, fazendo as lei.s, formando a 
organização da sodedade, a organização do Estado, a organização, ernfim, 
do naiz e da Renub!ica. 

A emenda n. 8, pelos motivos que acabo à e expender, não deve, de forma 
alguma, ter aceitaçi:'o na Camara, pcrque estabelece uma innovação· perigocla, 
.qual a ~o recurso do reconhecimento de poderes para o ·Legislativo ou ·para 
o Judiciario, extranhos á organiz.ação municipal. 

Sr. Presidente, vem de molde fazer ainda algumas considerações em 
torno das emendas da proposta da reforma á Constituição. 

E' interessante que tendo sido a Constituição modificada por cerca de 
70 emendas não se tivesse lembrado a sabia Commissão dos 21 de '"stabe-
lecer em uma emenda o ,prazo dentt·o do qual os Estados têm, forçosamente, 
de reformar a sua Constituição para ·pôl-as de accôrdo com os princípios 
constitucionaes da União, agora tão ,profundamente alterados pelas eme·n-
das apresentadas, 

Quando foi organizada a Constituição de 24 de Fevereiro, os Estados, 
sem esperar a ultimação do trabalho patriotico dos constituintes, foram ela-
borando as suas constituições, de modo que nlgumas aberram por· comple-
to dos principias vencedores e rigidamente estabelecidos nas clausulas da 
Constituição de 91. 

Basta lembrar, 1Sr. !Presidente, •que ·pela 'Constituição da Republica foi. 
reconhecida aos Estados plena autonomia; no emtanto, constituições ha que 
declaram o Estado soberano, como a Constituição do Estado de S. Paulo 
que ·diz que o Estado de S. iPaulo se organiza soberanamente. Outros se 
dizem liv1·cs, como o Estado do Rio. Outros declaram que se organizam sob 
a forma democratica, alguns s:Ienciam até sobre a forma propria da sua 
organização. Outros, finalmente, que se reconhecem aPenas autonomos, e 
são os que estão de accôrdo com os principias constitucionaes 'dá. un:ão. 

Em materia de intervenção, ais constituições divergem consideravelmen-
'te, formando grupos bem distinctos: 

I - Reclamar cumulativamente com o •governador a intervenção do 
Governo da Uniilo para restabelecer a ordem e tranquillidade (Amazonas, 
,Pará, Piauhy e Minas Geraes); 

II - Reclamar cumulativamente com o governador a .jn.tervenção fe-
deral nos casos dos arts. 15° e 6° e n. 15, do artigo 48 da Constituição 
Federal (Paraná) ; 

III - Reclamar cumulativamente com o ;governador a intervenção fe-· 
dera! nos casos dos arts. 5° e 6° da Constituição Federal (Bahia); 
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IV --' Requisitar cumulativamente com o governador a intervenção fe-_ 
<leral (Matto Grosso). 

As outras constituições investem essa attribuição no Executivo, como 
adian te mostraremos. 

•Mas as que fazem ao pedido de ·intervenção uma funcção pertencente 
aos dous poderes, ainda divergem entre si, em relação aos faCtos que devem 
justificar esse pedido, para dar-lhe todo cunho constitucional. 

Para umas, os factos são: restabelecimento da ordem e tranquillidade 
p ublicas ; para outras, os factos consignados nos arts. 5° e 6• e n. 15 do 
art. 48 da Constituição Federal; para outras, os factos consignados nos 
arts. 5• e 6• da Constitu'ção Federal; para outras, a falta de esPecificacão, 
usando phrase - requ:sitar a intervenção federal. 

As constituições do primeiro . grupo eliminam as outras condições da 
intervenção federal, segundo a Constituição da União. 

Isto 'dá a medida do modo por que se complica o problema da federa-
cão entre nós, que está consignado justamente no art. 6° da nossa ~el 

suprema . 
Os Estados revelam-se ciosos pela sua autonomia, no modo por que o 

legislador elaborou o direito estadual. 
Amesma pteoccupação verif:ca-se mos Estados, cujas conrstituições 

investiram no Executivo a attribuição de reclamar a intervenção ·federa l. 
Vamos ver tambem que algumas hypotheses de intervenção, e que figura m 
no texto constitucional, foram eliminadas: 

I - Solicitar do Governo Federal, quando o reclamar a conveniencia 
p ublica, o auxilio das forças federaes, dando parte ao Congresso, logo que 
se reunir, dos mot!vos que lhe impuzeram esse procedimento (Maranhão); 

li .- Requisitar a intervenção do Governo da União nos casos dos 
arts. 5• e 6° e 48 n. 15 da Constituição Federal (Ceará e Santa Catharina); 

III - Req.uisitar a intervenção do Governo Federal para o restabeleci-
mento da ordem e tranquillidade do Estado, dando ao Congresso conheci-
mento de todo seu procedimento (R'o Grande do Norte e Serg'pe); 

IV - Requisitar elo Governo Federal o auxil'o de forças federaes, a 
permanencia das que estiverem no Estado e outras medidas que a exigen·. 
cia do bem publico aconselhar (Pernambuco); 

V --: Requisitar a intervenção do Governo Federal contra a ttentado 
de outro E s ta elo (Alagôas); 

VI - Tiequis'tar a intervenção federal nos casos do art . 6° àa Consti-
tuição da União (Rio de Janeiro e S. Paulo). 

VII - Requis:tar do Go-verno da União o auxilio clirecto da força fe..., 
deral, qua·nclo for necessario, e reclamar contra os funccionarios feàeraes,. 
civis ou militares, que embaraçarem ou perturbarem a acção legal das au-

·toridades do Estado (Rio Grande do Sul); 
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VIII - Requisitar do Gc.verno Federal o auxilio de f orças fe.deraes, a 
permanenc'a das que estiverem no Estado, a retirada da s que não convier 
nelle perman eçam e a remoção dos commandantes de taes forças , desde 
quo imperiosas exigenc·as dO bem publico o Hconselh em (Goyaz). 

Só o Rio de Janeiro, Cear::t, Sa nta Catharina e S. Pau lo acceitaram as 
tres hypotheses de intervenção da Constituição Federal. Os outros l!"'Jstados 
restringiram-nas á per turbação da ordem e tranquillida de publicas, a atten-
tado de outro E stado . 

E como repudio formal da intervenção , aliás consignada .no texto da 
Lei suprPma, o Rio Grande do Sul u Goyaz só se satisfazem em requisitar o 
auxilio directo das forças federa es que, sob o ponto de vista de direito, é 
muito differente de intervenção federal. 

Ainda mais. Dua s constituições não acceitam a intervenção, não fa-
zenrlo nenhuma prescripção em suas constituições a respeito. São om:ssas. 
E essa omissão traduz ma's a resistencia á acceita ção dO principio, do 
que a qualquer outro facto. 

Eis ahi a situação real do problema federa t ivo entre nós. Os elemen-
tos existentes que tão de perto o affec.tam , não são muito favorave \s á 
sua so·1ução, por meio de um acto do Congresso Nacional, que venha de-
f:nil-o no terreno pratico, traçando a esphera de acção de cada Poder, para 
intervir e interpretando o p-ensamento do legislador constituinte exarado 
:na clausula - garantia da fórma republicana federativa. 

E assim, Sr. p;·esidente, tenho terminado o estudo comparativo, mos-
tr::tnclo que se torna necessario, d:ante da reforma constitucional, estabe-
lecer-se desde logo um periodo prefixado dentro do qual as costituições dos 
Estados tenham de ser modificadas para ficarem de accôrdo com a Com-
stituição Federal. 

Por esses motivos, e por estarmos em plena vigencia do estado de sitio, 
voto contra a emenda n. 8. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Agamennon Magalhães (pam encaminhar a votação) diz que ê 
contrario a emenda, po1,q,ue esta restringe a autonomia dos Municípios, já 

abatida por uma falsa interpretação dada ao art. '60 da Constituição de 
24 de Fevereiro. 

Lembra a actuação histor:ca dos municípios brasile'ros, no antigo re-
gimen, forçando a descentralisação, a autonomia das Províncias, o acto 
addicional, precursor da Federação. Representa um Estado, continua o· 
orador, no qual' os municípios foram sem'pre centros políticos de resistencia 
e aff 'rmação republicana. Recorda o protesto da camara de Recife, pela 
voz de Frei Caneca, contra o acto de Pedro I, dissolvendo a Constituinte e 
outorgando uma Carta Constitucional, que devia ser a vontade do pov.o. 
e não uma dadiva do rei. Observa que uma pratica abusiva do regimen 
vae dia á dia annullando a autonomia mun·lcipal, expressamente cansa-· 



·grada, em titulo e d.i.sp.ositivo especiaes, como um dos princípios brasilares 
da Republica Fedel~ativa . 

Nota que a jurisprudencia do Supremo Tr:,bunal Federal, que v inha 
se firmando no sentido da verdadeira interpretação do texto constit ucional, 
v a cilla actualm ente, julga ndo constitucionaes actos dos governa clores, que 

·ferem de mo1·te a autonomia dos n1unici·pios. Refere-se a dou t rina: de pu-
blicistas nacionaes, co1no Castro 1'-Tunes e outros, 1que con sideram os nltt-
n :cipios, na Federação, -orgflOS adnlinistrativos e não politicos. 

Diz que, mesmo com a Federação os municípios continuara1n a ser or-
gãos eminentemente p ol'ticos, apezar da compr essão contra elles exercida 
.pelos governadores dos Estados, que dilataxn c ada vez mais a e sph era das 
suas attribuições, absorvendo pra ticamente a s pre1·ogativas municipaes. O 
que se observa, <'Ontinua o ora dor, é que J.Tla u g rado a politica deturpad ora 
do principio constitucional , os mun:cipios sã o forças pol íticas, que actuam 
e reagP-ln, na ·clefeza da sua autonomia e na defeza do regimen. S'ão uni· 
dades político administrativas, diz o orador, centros de expansão econo-
mica e de desenvolvimento civlco, onde se ensaiam e se educam as energias, 
que vão elatorando a democrac:a brasileira. Observa que, se com a Fede-
~·ação a ~n1portancia política dos rn:ullcipios din1inuiu em relação á União, 
crescer dentro dos E stadOs f ederados, influin do efficazn1ente nos desf nos 
des tes, ·que valen1 pela or·ga n izaç::to e progresso das unidades n1.uniclpaes . 
Conclue o ora dor, fa zendo á Ca mara caloroso appelo para que n egue appro-
vnçii.o á emenda a ser votada, e diz que a rejei(:ão deila importará em 

: forma~ consideração á prati-ca solapac1ora do regimen, que vae annullando 
a autonomia dos municípios. forças creadoras, .ene rgias >vigorosas, co-
~umnas da Republica e da Feaeração. 

O. Sr. Presidente: - De accôrdo com a resolução n. 1 B, de 1924, vou 
--supmett er a votos pelo processo nominal, a seguinte emendv" n. 8, do J.l·len.ario; 

"Art. n. 68 - 'Substitua-se pelo seguinte: 
Art. n. ~68. Os Estados organizarã o os m.uniciPios, asseguran-

do-lhes a autonom:a em tudo quanto fôr de seu peculiar interesse, 
respeitado o ,principio da elect ividade dos seus poderes, podendo. 
porém, ness;a .organização: 

a) autorizar recursos do reconhecimento -de poderes da s ant.o-
ridades munic'paes, excepto para o Poder Executivo; 

b) dar ao P oder Legislativo competencia pm·a annullar os actos 
e as delibel·ações que ferirem a Constitniçiio da Repubi:ca e a do-
Estado, as leis federaes e as estaduaes e os direitos de outros mu--
nicipios; 

c) crcar u:rn r c.:.,.girr. en especial para o n1unicipio, capital de 
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Estado, porto' importante ou estação sanitaria que demandar obras 
especiaes para esse flm; 

d) intervir directamente na administração do município, insol· 
vente, até que a situação financeira se normalize, e na do que de~. 

mandar grandes obras de saneamento à custa dos co,fres do Es .. 
tado, até que ellas estejam concluídas e liquidadas as suas respon-
sabilidades." 

! 
' Os senho1·es que approvarem a emenda n. 8, do plenario, responderão· • 

s!m - e os que rejeitarem, responderão - não, 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1°) procede á chamada, 
dos Srs. Deputados, para a votação nominal , 

lL~P· 
O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 129 Srso Deputados. 
O SI'. 1 • Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos Srs o Deputa-

dos que responderam - sim. 

O Sr. Bocayuva Cunha (2° Secretario, servindo de 1°) procede á leitura 
dos nomes dos seguintes Srs o Deputados que responderam - sim - Cher-
mont de Miranda, Rego Barros, Vicente Piragibe, CamiUo J?rates, Martins. 
Franco, Wencesláo Escobar e Antunes Maciel. 

i 
O Sr. Presidente: - Responderam- sim- 7 Srso Deputados. 
O Sr. 2" Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos ·Srs. Deputa-

dos que responderam - n<io o 

O Sr. Domingos Barbosa (3° Secretario, servindo de 2") procede â lei-
tura dos nomes elos seguintes Srso Deputados que responderam - não -
DonoaJ Porto, Ephigenio de Salles, Monteiro de Souza, Paulo Marunhão, 
Eurico Valle, Praclo Lopes, Lyra Castro, Domingos Barbosa, Arthur Col!a-
res Moreira, Aggripino Azevedo, Rodrigues Machado, Peclro Borges, Ri-
beiro Gonçalves, Nelson Catunda, Moreira da Rocha, José Lino, José Accioly, 
Hermenegildo Firmeza, Thomaz Accioly, Juvenal Lamartine., Georgino Ave-
lino, Alberto Maranhão, Tava res .Cavalcanti, Oscar Soares, Walfredo Leal,. 
Bianar de Medeiros, João Elysio, Gonçalves Ferre'ra, . Mario Domingues, 
Costa Ribeiro, Pessôa de Queiroz, Agamemnon de Magalhães, Daniel de· 
Mello, Solidon'o Leite, Freitas Melro, Rocha Cavalcanti, Luiz Silveira, Eu· 
clides Malta, Natalicio Camboim, Gentil Tavares, Gilberto Amado, Carvalho· 
Neto, Baptista Bittencourt, João Santos. Octavio Mangabeira, Alfredo Ruy, 
Afranio Pei:"oto, Ubaldino de Assis, Pacheco Mendes, Braz do Amaral, Vir-
gilio de Lemos, Pereira Moacyr, Sá Filho, Homero P ires, Gera!do Vianna,. 
Heitor de Souza, Bernardes Sobrinho, Nogueira Peniclo, Nicanor Nasci-·. 
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mento, Cesario de Mello, Horacio Magal-hã es, Galdino Filho, Fonseca Her-
mes, Cesar Magalhães, Luiz Guaraná, Joaquim de Mello, · Bocayuva Cunha; 
Oliveira Botelho, Gudesteu Pires, José Gonçalves, Albertina Drumond, Joa-
qu im de Salles, José Alves, Vianna do Castello, José Bonifacio, Francisco'· 
Val!Údares, Bias Fortes, Francisco Peixoto, Vaz de Mello, Eugenio de Mello, 
Ribeiro Junqueira, Emilio Jard'm, Basil:o Magalhães, Raul Sá, Augusto de' 
Lima, Zoroastro Alvarenga, Bueno ·Bra ndão Filho, Theodomiro Santiago,. 
Eduardo do Amaral, Waldomiro Magal'hães, Garibaldi de Mello, Francisco 
C:amros, F:de!i~; .Reis, Nelson de Senna, Honorato Alves, Julio Prestes, Car-: 
doso de Almeida, SaJles Junior, Pires do Rio, Eloy Chaves, Marcolino Bar-
reto, Heitor Penteado, Herculano de Freitas, Fab:o Baneto, Meira Junior .. 
Valois de Castro, Pedro Costa, Olegario Pinto, Ayres da Silva, Annibal To·· 
ledo, Sevedano Ma rques, Plín io Marques, Lindolpho Pessôa, Adolpho Kon· 
der, Celso Bayma, Lindolpho Collor, João s:mplicio, Firmino Paim, Getu ! i c;~ 

Vargas, Domingos Mascarenhas, S :mões Lopes e Barbosa Gonçalves (122) . · 

O Sr. Presidente: - Responderam - não - 122 Srs . Deputados . 
A emenda n. 8 foi rejeitada por 122 votos contra 7. 
Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARA(;ÃO DE VOTO 

Declaro que se estivesse presente teria votado a fav or da emenda n , g, •. 
Sala da s sessões, 29 de Setembro de 1925. - R. Berbert de Caslro. 

O Sr. Presidente: - A Mesa está informada de que vari?s Srs. Depu-· 
tados já se retir aram do edifici<> da Camar&., pélo que n 5.o ha mai:; numerO' 
para proseguir-se nas votações 

SESSÃO DE 30 DE SETEil\rBRO 

E)xpediente Telegrammas: 

!Rio. 29 de Setembro - Presidente Camara Deputados - A dlrectoria 
do Apostolado da Matriz de 'Santa Rita desta Capital em nome ne seiscen-
tos associados vem respeitosamente pedir npoio V . Ex. emennas Pl!n!o· 
Marques, conforme dese jo maioria povo brasileiro . Attenclosas saudações. -
Marianna Corrê(}., Secretar'a. - Maria Ganclencio, Thesourelra. ,..- A' Com-:-
mls,;ão Especial de Reforma Constitucional. 

Qneluz, 29 de Setembro - Parti·clo Democrata Municipal flliaclo Pa.rtido· 
Republicano Mineiro approva emencla Plínio Marques . - Jnifn Cnnci Frei· 
t as, Presidente. -- A' Commlssiío Esp.ecial de Reforma ConstitucionAl. 

Rio, 29 de Setembro - Sodal!cio Filhas de Maria da matrl?. de Santa 
Rita desta Cap•ital em nome cento e duas senhoritas principaes fam!llas 



q'lo Rio pede apoio V. Ex. emendas Dr. Plln!o. Marques conforme desejo 
·m '<tiorla das familias ·bJ·asileiras. Saudações. - Ma1·ianna Silva, Presidente. 
- Lam·a OonçolvP.s, •Secretaria. - Celeste Neves, Thesoureira. - A' Com• 

··missão Especial di? Reforma Constitucional. 
Rio, 2D de Setembro - Deus mil catholicos meus parochianos acabam 

de entl'e·gar-m8 um abaixo assignado applauc1.1ndo emendas Deputado Plinlo 
Marques e pedindo. apoio de V. Ex. na q'Jalidade e emerito Presidente 
Camara Deputados. Opportunarnente farei chegar ás mãos de V. Ex. dito 
abaixo assigna do Sa udaçõ·e·s. - Concg0 P·io Cesar, vi gari o de Santa Rita, 
Rio. - A' Corn.nlssã.o Especial de Reforma C'lnstitucional. 

Lavras, 2D de Setembro - União moços cathoJi.cos Lavras Minas pede 
~V. Ex. approvação emendas Plinio Marques. - Dr. HmnbeTto Andrade, Pre. 
sidente. - D1" . José Lima Mello Vice-Presidente. - TheOJJh :z0 JYiartins, 
Thesoureiro. - Joi'i.o Theodoro, Secretario. - Dr. Paulo Ta~mres, orador. -

.José Olivei?·a Lima, Libliothecario. - A' Commissão Especial de Refo·rma 
-Constitucional. 

S. Seba&tião, 28 db Setembro - Interl)retando pensamento 250 mem-
bros Igreja Presbyteriana local, peço não inclusão emendas Plinio Marques 

·Constituição. - Eduardo l.,nne, pastor. - A' Commissão Especial de ·Reforma. 
Constitucional. 

Baependy, 29 de Setembro - Conferencia S. Vicente de Paula Bae· 
.Pendy c:omposta ceJ'Yl associados a.poia emendas Plinio Marques, pedindo sua. 
approvação. - B1"ote1·o Cobra. - Jocio lliangia. - Pinto Oliveim. - Mar{o 
La1·a. - José Divino. - Rcné Ferrei1·a. Directoria. - A' Commb~:io E9-
pec!al de Re·forma r;onstitucionai. 

Baeppncly, 28 de Setembt·O - Irmandade Santissimo <Sacramento desta 
·parochia representa 200 irmãos apoia e pede approvação emendas Plinio 
Ma1ques. - Mario Ferreira. - Sebasticio Pe1·eira. -João Mangia.- Fran~ 

cisca Vici1 a. --: Mono directoria, - A' Commissã.o ;Especial de Reforma 
··ConstitucJ onal . 

BaepPndy, 29 de :Setembro - Apostolaclo Oração parochia Baependy, 
re.presentHdo 500 associados protesta e apoio e pede aprovação emendas 
-Piiuio Marques. - Deolina A. Souza. - Carolina Pamplona. - Elisa Ma~ 
galhães. -- Anna Elisa Nogueira. Directoria. - A' Commissão Especial de 
Refurma Constitucional. 

Ga::anhuns, 29 de ·Setembro - Igreja Presbyteriana Geliad confiada 
vosso patJ:>iotismo pede laicidade Republica ensino officlal. Roga Deus orien-
tação. Sa,Idações. - Jaez Vilella. - Pedro Cypriano, dirigentes. - A' Com~ 
mis8ão Especial de Reforma Cúnstitucional, 

Bebedouro, 29 --: Autorizados reunião especial commissão superinten-
dencia do presbyterio deste, re:presentado mais dez mil brasileiros filiados 
Igreja Pre·sbyteria na independente appellamos esclarecido patriotismo V. Ex. 

·.iJ mais nobr>es rep1·esentantes Nação rejeiteis emendas Exmo. Deputado 
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Pllnio ·Marques, attentàtor i.O sacro santos p rincipias liberdade, igualdade e -
!fra(€rnida de interib'r no~sa Patria. Padres intolerantes, principalmPnte ex-
trangeiro.s, prégam odiosa separação catholicos e protestantes semelhan~ 

tes antig0s judeus e samaritanos e qualquer r eferencia Magna Carta fa-
voravel catholicismo seria Jogo explorada por essa -intoierancia, p a ra inci-
tar a perseguição populações incultas e fanaticos, a despeito portanto, boas -
intençõe~ -s-eu nobre autor referidas emendas só serviriam p a ra aceender 
toda parte A-cres lutas sectarias aJta.mente noclvas nossa nacionalidade. Deus 
assist-a Camara Deputados momento solemniFsimo em que periclita 1egado 
sublime que nos de ixa a superior visão política dos constituintes oitenta e _ 
nove catholicos francezes que são os catholicos mais cultos do mundo. 
iRev . Vicente Them.ado Lessa. - Dr. Thomaz Pinheiro Guimarães. - A' 
Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Palmares, 28 - Consistorio igreja presbyteriana desta cidade, em nome 
do mesmo e da colonia Dominicos e soci€dade de senhoras um total 572 
pessoas, vem respeitosamente pedir Parlamento ·nacional manutenção tex•os 
cor,stitucionaes que g<Jra:ntem laicidade Republica. Ensino ofricial e &JJ~oluta 

igualdade ct-edo religioso pPrflnte leis . - Benjamin Marinho. - A' CommJs-
l'ão Especifl.l de Heforma Constitucional. 

Aracajú, 28 - Tenho honra scientificar V. Ex. Assembléa hoje pro-
posta Deputad-o Francisco Porto, votou maioria de membros n:oção sym-
.pathia emendas Deputado P!inio Marqu es, estabelecendo ensino rel igioso 
reconhecend0 re!igião catholica maioria brasileiros. Saudações corrtiaes. -

Manoel llnntas. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucit na!. 
Rio, 29 - Loja Ma~onica Indep-endente 2" em Cascadura solicita valio-

:;a intervenção V. Ex. para rejeitção emendas religiC'sas que tolhem !iber-· 
d'l.1es já. conquistadas ao brasil€iro. - A administração. - A' Commissão 
·Es-pecial de Reforma Constitucional. 

Rio de Vi!la Nova, 29 - Igreja Baptista, representada d·irectoria abfl.ixo, 
solicita V. Ex. fazer conhecer dignos pares seu protesto contra emenda 
Deputndo Plínio Marques, anti-democratica, contraria principias constitucio-
naes, garantem liberdade consciencia cuja approvação faria Bras;] retrogra:-
dar concerto nações civilizadas. •Saudações. - Oscar Moraes, moderador. 
- Leove.Qilio Sika, Secretario. ~ ManoP! Santos, Thesoureiro. - A' Com-
missão Esp·rcial de Reforma Constitucional. 

Cacequiy, 27 - Innumeraveis brasileiros d·iversas classes inclus-ive 
muitíssimos catholicos, fervorosamente protestam contra emenda religiosa 
Constituiçãr•, Insinuada jesultas desejam reaccender fogueiras inquisição. 
Peus insp·ire ·dignissimo legislador. - D. Lourenço de Souza. 

Porto 'Alegre, 28 - Apostolado senhoras, da parochia S. Pedro, em 
número de 1.100 associadas, applaudindo emendas Sr. Plínio Marques ensi-
no religioso escolas ·solicitam apoio Camara. - Pntdencia Fernandes. - ·A'· 
·C ommissão Especial de Reforma Const;tucional. 
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:iS . . ·'Sebastião do Paraíso, 28 - Interpretando pensamento 250 membros 
tgreja presbyteriana local, peço não inclusão emendas Plinio Marques Cons-
tituiçã o. - EdUUTdo Lane, pastor. 

Bento Gonçalves, 28 - Em nome dos paes catholicos a,pplaudindo ~men
das Plinio Marques, relativas igreja e ensino religioso, solicitamos appro-
vação Cam'l.ra, Respeitosas saudações. - Pelos paes: HildebrCf.nrlo Pontl-

cclli. - VictoTio Ga?;a .. - João Basso. - Antonio Picoli. - Domingos Pi-
gozzo. - Uiuseppe Lignor - lliaTcello Bra11del!i. - José Majjezzoni. -
Angelo Lant1·edi, 

Bento Gonçalves, 28 - 'Em nome 879 moços ,catholicos applaudindo 
.emendas Plinio Marques relativ:;ts igreja e ensino religioso, solicitamos ap-
'Provação (;amara. Respeitosas saudações. - Camillo Pasqu.etti, - José 

Carlos Ca?·ti. - JOsé Baldi. - João Casagrande Sob. - Ariodante Dall'Olmo. 
·,_ .r11·thu1· Zingle1·.- Ricardo Hononi. - ATmo LoTenzoni. - Arthur Mensch. 
- Alcides Alleg1·etti. - Jacomo Pasquali, - A' Commissão Especial .de Re-, 
lforma Constitucional. 

Montenegro, 28 - Urge liberdade total ensino religioso. Applaudimos 
ementtas. - lrla?·qucs Conceição Pinto, Presidente Apostolado Senhora Mon-
telleg,·o. -- A' Commissão Especial da Re-forma Constitucional. 

Monteneg-ro, 28 :-- Não basta liberdade crença viva emendas Marques 
.ensino religioso. - Otto Ruschel, presidente Apostolado Homens Monte-
negrv. - A' Cmnmissão Especial de Reforma Constitucional. 

B . Gonçalves, 28 - Associação S.S. Sacramento, cento e sessenta as-
s och.t.dos applaudem emendas Plínio Marques, relativas Igreja ensino reii-
gioso, .sollcitando a pprovação Camara. 'Respeitosas saudações. - A directo-
ria: - José Lunclli, Rilio Ludo'l:ino deZ Fatti, - Francisco di Quigiovanni. 
- Alj1·eclo Antonello. B . Gonçalves, 28 de Setembro de 1925. - A ' Com-
missão Es.peeia! de Reforma Constitucional. 

R io, 30 - Peço V . Ex . no interesse da, Patria, antes de tomarem 
qualquer resolução sobre a questão religiosa na reforma constitucional, a 
fineza de Jevar minha carta aberta publicada hontem por Vanguarda. - 111a-
a:_ima Nieumaycr. - A' Commissão Especial de Refo1·ma Constitucional. 

Ipamery, 27 - Membros Igreja Baptista local solicitam representantes_ 
Nação res),eitar direitos catholicos, garantias magna Constituição, absoluta-
me~>te nec"ssario ensinar maioria catholica respeitar direitos minoria. -
Valentim A.1ves Bod?"igues, Secretario. - A' Commissão Especial de Reforma 
ConGti tucioual. 

Bõa V1sta do E·rechim, 27 - Congregação Igreja Ep-iscopal Brasileira 
de · Er-echim vem p.rotestar contra emendas ensino religioso escolas publicas, 
offidali?.ação romanismo,. qu e ferem sagrados direitos liberdade consciencia., 
.Saudações. - Alberto Blkanl~, parocho. - Alpp CastTo, >Secretario. - A' 
.Commissiio Especial de Reforma Constitucional.. 
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Montenegro, 28 - Não basta liberdade crença, urge liberdade tota1 en-
·aino crença; applaudimos emendas Marques ensino religioso. - Otto Rus-

chel. - Armenio Trindade. - Gregorio Lottennann. - Edmundo Finger. -
- Jacob NOnnenrnacher. - Felippe Stein, respectivamente, presidentes das 
communidades catholicas de .Montenegro, Pesqueiro, Catharina Marata, Ca-
rund6 e Pereira. - A' Commissão Especial de Reforma Con~titucional. 

Rio, 30 - Commissão Missionaria Igreja Presbyteriana Rio de Ja-
neiro r espeitosamente representa V. Ex. seu dlssentimento emendaB nobre 
Deputado Plinio Marques visam cercear liberdade consciencia, pede V. Ex. 
d!lustre Camara conservar regimen liberdade consagrado 24 Fevereiro 91. 
Deus guarde V. Ex. bem estar nossa Patria livre e grande - Severino da 

.Silva, Presidente. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

<Caixias Sul, 28 - Centro Espírita assembléa geral approvou vehemente 
protesto centra tentativa retrocesso liberdade religiosa, brilhante conquista 
luminares Constituinte, honra estatuto nacional. ---, Anna Saldanha, Presi-
dente. - · l:lilda Valiera, Secretaria. ,-- A' ,commissão Especial de Reforma 
Constitucional. 

Barra do Corda (Maranhão), 29 - Como sabem vv. EEx. o evange-
lho pharol tem elevado povo mais altas culminancias e evangelho unlca 
esperança Brasil, cuja palavra, graças liberdade nos tem sido concedida. 
tenho prégado ha 21 annos nestes longiquos sertões maranhensns, julga-
mos nossq dever eu com demais membros congregação protestantes aqui 
r epresento protestar contra emenda Sr. Deputado Plinio Marques, conslde-
rar religião ;--omana religião dos brasileiros medida essa ameaça supprimir 
liberdade religiosa. Saudações fraternaes . - Pe1·im Smith. - A' Commissão 
'Especial de R eforma Constitucional. 

Rio, 30 - Loja Maçonica · Salomão, em nome -dos seus duzentos Obreiros, 
~protesta contra emendas chamadas Plínio Marques. - Dr. Alva~·o Mello, 
Veneravel. - Tenente Augusto MeneZes, orador. - Dr. J. Cardoso Tho,m-
pson, Secretario . - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Rio, 30 - Associação Senhoras Brasileiras com seiscentos membros faz· 
lblvrante appello V. Ex. para que não sejam retiradas emendas Plinio 
Marques, por corresponàerem aspira\:ão unanime maioria catholica brasilel- . 
ra. - Stel.~<t de Faro, Presidente. - Joaquina Jllontei1'o Leão, Vice-Presl- .· 
dente. - Nair Junqueira, Secretaria. - Francisca Bicalho, Thesoureira. -
A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

~apresentações: 

.De D. Elvira Pimenta de Almeida, Presidente da Sociedade Amciliado-
;ra das .Senhoras da Igreja Methodista de Petropolis e muitos outros, so· 
'bre questão religiosa - A, Commissão de Reforma Constitucional. 

'De D. iMaria de Lourdes Segadas Vianna e mais 11.181 cathollcos da. · 



Paroehia de S. Francisco Xavier do Engenho Velho dest;:t Capital, sobre · 
questão religiosa. -- A' Commissão Especial de Ref0rma Constitucional. 

De João Pedrosa de C. Ferraz Junior, e muitus outros catholicos do · 
Rio de Janeiro, sobre •questão religiosa. - A' Commissão Especial de Re~ 
d:orma Constitucional. 

De Antonio Be1·nardino de Freitas, e muitos outros associa.dos das Da- · 
mas do Sagrado Coração de Jesus, do districto de •São José do Tocantins, 
Minas Geraes, sobre questão religiosa. - A' Commissào Esp·ecial Lle Re-
f 'orma Constitucional. 

De Leonidas d") Campos Teixeira e muitos outros catholicos de Capl-
vary, São P'lulo, sobre questão religiosa. - A' Commissão Especial de Re-
d'orma Constitucional. 

De José Panlaleão ·Filho, ·secretario do CPntro Esplrita Bettencourt 
Sampaio, da Villa de Alagôa Nova, Para.hyba sobre questão religiosa. --, A' 
Commi~sfto Especial de Reforma Constitucio'lal. 

Do Dr. Antonio Arruda Vallim, Presidente da Conferencia de São Joã.o 
Baptista da L agôa de. S. Vicente de Paulo, e outros, sobre questão rellgio-
sa. - A' Commissão Espeeial de Reforma Constitucional. 

De Candido e Araujo Vianna Figueiredo e outros membros da Con-
ferencia do sa.grado Coração de Jesus da Sociedade São Vicente .de Paulo,. 
desta Capital, sobre questão religiosa. ,-- A' Commissão Especial de Refor-· 
ma Constitucional. 

Do Dr. Joaquim Moreira da Fonseca, Presidente da União Catholica 
Brasileira, , :>clJ:r>e questão religiosa. - A' Commissão Especial de Reforma. 
Constitucional. 

De Antonio L. ·da C. Franco Junior, Thesoureiro da C:mferencia de· 
São Vicente de Paulo, "Jrsus, Maria e José", e outros, sobre questão re-
ligiosa. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

De Albino Pinto, Presidente da Conferencia da Santissima Trindade, 
Socieclade São Vicente de Paulo, da parochia de São Geraldo de o:aria, de;:;ta 
Capital, e outros, sobre questão religiosa. - A' Commissão d.e H.eforma 
Constitucional. 

Do Cunego Luiz Gonzaga da Bilva e outros catholicos da freguezla C!e · 
Santo Antonio, Recife, sobre questão religiom. - A' Commissão Especial 
de Reforma ConRtitucional. 

·De Antonio Tavéira e outros, catholicos do districto de Herval, Viçosa, 
Minas, sobre questão religiosa. _:..:. A' Oomi:nissãu Especial de Reforma Cons-
titucional, 

Ó Sr. Fonseca IÍ!ermes: (*) - Sr. P t·esiclente, antes de prosegüir na ordem 
de considerac:ões a proposito das emendas ditas "religiosas", offerecidas e:11 

plenari.o á proposta da revisão ·Constitucional, se,ja-me licito agradecer aos. 

(*) Discurso proferido na hora do expediente. 
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m13US eminentes· collegas a benevola attenção com que me . honraram, ao 
proferir·, .110ntern, a minha oração ... 

O SR. 'l'AVARES CAVALCANrr: - V. 'Ex. a merece, por todos os titulo3. 
{.ritJOiados). 

O .SR. FoNSECA HERMES : - Obrigado a V. Ex .... especialmente áquelies 
que ·suppriram, com 1 o ·brilho dos seus apartes, a deficiencia do discurso que 
os provocára. (Nevo apoiados . ) 

O .SR. LUIZ GUARANÁ: - Não ap oiado. V. ·Ex. ê um dos m ais brilhan-
tE'S oradores desta ·casa. (A po·lados geTcLes.) 

O SR. FoNsEcA HERMES : - Gratissimo ao alto ·Conceit o com que V. Ex. 
n>e honra . 

Entre os a partes com .que rne distinguirmn m eus nobres .collegas, devo 
referir-me, especialn1en te, a o con1. que n1e distinguiu meu illustre an1ígo, 
dos mais brilhantes talentos e dos mais apreciados representantes do Estado 
de l\1inas Geraes, Sr. u oa quim de Salles. 

S . . E x ., um dos ·conductores das hastes que se fonna1·am sob a ban-
deira religios~t, desfra ldada francamente nas fileiras catholicas militantes, 
tc,ndo por g eneraes os r epresenta ntes m a's proeminentes da dignida de eclesias· 
tica entre nós, S. Ex . , co1n o ardor e o enthusia s1n o co1n ·qu e defende as cauP~ls 
que lhe impressionam o espírito, poz em duvida a affinnação por mim f eita, ela 
r.ollaboração efficiente ele h omem notavel el o clero, á época dos prim eiros anno~ 
da Republica, na lei ·que separou a ·Egreja do Estado, a 7 de Janeir o de 18:JO. 

Asseverára eu que o S1·. marechal Deodoro ouvira a opiniã o de mon-
senhor Luiz Raymundo da Silva Britto, m ais tard-e Bispo de Olinda. PeL·-
g untou-me o nob1·e Deputado si havia deSsa minha declaração algum do-
eumento publico, visto como não era possível que un> alto r epresen tante do 
clero acceitasse, em princir>io, a doutrina da separaçã.o da E greja do Estado . 

O SR. LEoPoLDINo DE O'LIVEIRA: - Quando não houvesse documento, 
V. Ex. foi testemunha pessoal: traz depoimento valiosíssimo, de que não se 
pôde duvidar. (A.poiados geraes.) 

o SR. FONSECA HERMES: Eu não seria capaz de . illaquear a boa fê da 
Camara e faltar á verdade ao paiz. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI; - Toda a Camara faz justiça a V. Ex. 
O SH. FoNSJi:CA HERMES : - Minha declaração eu a mantenho integral-

mente. 

Hoje, por felicidade minha, vejo a opinião do nobre Deputado contra-
,-iada por um dos vultos mais p roeminentes do clero brasil-eiro, cujo nnme 
não vem realmente expresso, mas cujos attributos proclamo, pela be!Jeza 
da fó r ma e dos conceitos exf'ern ados, •hoje, a través do Jonwl do BTa.'l-il. 

Esse apreciado orgão de publicidade, atti'ibuindo a v ulto notavel do clero 
c:atholico as declarações .que insere em q uatro columnas, trahe-se, quanco 
dta o posto hierm·c·hico desse illustre sacerdote, dizendo-o Monsenhor. 
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Pais ·bem, J.og<:> de inicio ahi s-e lê que o clero é o primeiro a não queret•· 
as peias da uniã o regalista e d<t •Igreja. 

·Ora, si realYnente as·sln1. é, si trul :é a.~ora a ;;~.,spiraçâo 

pel'l- doutrinação .c;atholica, si é este o anhelo do clero, 
t ér sido descle o advento da Republica'? 

dos responsaveis 
·po.t,que não potlerA 

\ 

.Cla1io está ·C!Ue a i·eforma radical do nosso systema polltioo, que a h'ans·· 
formação •que experimentára o tPaiz pela revolução triumphahte de i •ii üe 
novembi·o devia ter suas coliseqüenciáS naturaes. 

Nfto se comprehenderia em mn regimen demoC<ratico, em um .re.gimen 
republicano, a escl'avizaçãJo das consciencias (muà.to be?n) - a união dl:> 
Estado com a lgi1EJja . 

Era {!e mistér a liberda de . espiritual em toda sua plenitude, em toda ,;u<t 
extensão. 

0 :SR. LE:oPOLDJNO DE ÜLIVEIRA: - .Sem O <Jj;Ue não· haveria liberdade . 
O SR. FoNSECA HERMES: - 1São dous poderes que couem paraUelamente; 

':!ada um ern busca de seus destinos; um, o Estado, encaminhando o Brasil 
na .senda elos seus 'fins .gloriosos; outro, a .conduzir os crentes á Ohanaan·. 
prometticla. 

Sr . lPresidente, não se m e haja um suspeito hereje. E' por ser· ['ell-
gioso, é por ter ·edu ca{lo minha. familia nos sentimentos reli-giosos, que venho· 
impugnm· as emendas offerecidas á consideração da Camara . 

Ningw:im póde imrugimtr o que será o futuro, si o Congresso Nacioi'a.l 
deferir a pretensão dos illustres signatarios da emenda. (Apo-iados. nwito 
bem,.) As nuvens ilegras já se a~cumulam no horizonte, a intolerancia já. 

vae surgindo no simples debate da questão·, as diverg.encias profu ndas, a. 
intervenção da familia, a intromissão de senhoras e dos interessados, a in-
terferencia do cle·ro pelas suas ínais elevadas figuras, tudo denota . . . 

O SR. Josl!J BoNtFAcío : - Isto Devela •que a ·ravot· das emendas está o. 
quasi totaHclacl.e da Nação. ( Apoiados e não apoiados .} 

'O SR. ADOLPH'o BERGAMINI: - IÍa interferencias pró e ·contra . 
O 'SR. FoNSE-ca HEllMEJS: - ... tudo denota, .S1· . Presidente, que, d'e fu-

turo, as interpre tações, a exegese, e ap·plicaçâJo da nova doutrina constitu-
cional poderão trazer· graves e sérias perturbações, prejudiciaes á formação• 
do car-a·cter; na infancia, a qual a Nação tem o dever .precípuo d e ec1.u;ca,>c 
em u m ambiente de civisrrto e de a.mor á patria. (Mtdto bem>· apo·ia.clos.) 

O SR. LEJoPoLDINo DE ÜLIVEJ!RA: - O Esta él·o n acTa t em com o crente C? 

sim com o -cidadão. 

O Snn P'ONSECA HtlRMES: Sr. [presidente, n a redacção das •emen das --
queiram os signatarios della, a 1quem p resto homenagem da minha admi.ra --
Rãb e do meu respeito , r elevar que eu d iga - 'encontro uma -certa capdo-
sidade. 
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Ellas são evidentem ente connexa.s. Urhu cR:pende da outra . A que ~stá. 

collocada em segundo plano devia ser a que em pi'imeiro estivesse, como 
premissa, e a segunda depois, ·como conc.lüsão. 

Trazendo-se para o Goc1igo Politico fundamental do • Brasil a affit;rnaçfu:i· 
de que é eatholica, em s ua .quasi totalida de, a po·pulação brasileira, tem se 
encartado no estatuto politico m a teria extranha aos preceitos .constitucionaes .. 

Não vejo o -que haja dentro dessa aft'irmaçiio de dir eit-o a garanUr, de 
dever a ·cumprir, de Pl'eceito de IYil'eito PU!blico a 'con sagTar-se em um Co-
digo Fundamenta•. 

O SR. PLrNro l\-1ARQürus : - v·. l"<;x . usou o tenn -o exacto: é uma sim;Jle:; 
consagração, ·com Telação ft, seg unda ernenda. 

O SR. BAPTIS~'A r ... u sARDo: 
o SR. FoNSElCA riEF,MElS : 

r.Desnecessaria no Godigo. 
E' uma questão ele pesquisa cen:::;itaria, '-lUt·" 

não foi apurada ainda. (A.poiaãos.) 

Paiz novo, de t errltJorio extremamente vasto, com seus portos francos, 
a be rtos a toda a immigração . . . 

o SR. ARTHUR :CAEY!'AN O : A todas as correntes immigr.atoria;,. 
O .SR. FoNSECA H ElRM EJS: . .. a todas as correntes immigratoeias, que 

factós extraordinarios se possam cla1·, no caminhar dos tempos; nos paizes eu-
ropeus, de religião protestante, de religifto bt1clhista., determinando o exoclo em 
massa de suas populações, á procura de um pa iz ele clima, de segura nça, de 
liberdade, de garantia de fntt1ro ao tntba.lho e á intelligenci<t'! 

Si nossa immi.graçi"w se tornar intensiva, extraordinariam<ente grande? 
São ou não <habita.ntes do Brasil os .que aqui aportarem? 
Estão ou não os seus direitos assegura dos no n osso Pacto Fundamental ? 

Entram ou não r;o registro ·censitario? E si de tal numero forem aquelles 
que venham procurar o cora ção brasileiro, para nelle viver, que excedam a 
essa presumpção ele m a ioria de catholicos'? 

A que ficará reduzido o texto constitucionrul, dean.te de facto positivo? 
A affi.rmação, pelo menos, é leviana, si não for perigosa. 
UM SR. DNPU~'ADo: - Na Pl'oxima reforma declara r-se-ha que a maioria 

não é de ·cathoU.cos .. . 

O Sh. ADoLPHo BERGAlVIINr : - .Já se a nnuncia uma prox ima reforina? 
Aliás, si esta passar, faz-se necessaria mesmo uma modificação. 
O SR . FoNSECA HmRli1ES: - Quanto. á segunda emenda: "ComquantG 

1eigo, o eilsino ohrigatorio, 1ninistrado nas escolas officiaes, não exclu·e das 
mesmas · o ensino ,r eligioso facultativo. " Esta proposição tende a substituir 
a seguinte: "Será leigo o ensino ministra do nos estabelecimentos publicas. " 

O textb vigente <la :Constituição, creaçã.o ,que provocou no seio do Con .. 
gr essb Constituinte acalorado debàte e entrechoque de opiniões ra.dicaes , c1 P 
uin lado e de outro, f> . para mim , iderul , é de uma concepção admira.v~>l. 

(Apo·iados.) 
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o Estado não tem que intervü· absoluta mente na formação relib'lOSa do 
individuo. . i I ,

1 
i 1 , • .} 

O Estado é ;obrigado a educar, a instruü· o povo, dissmnínando o mai>J 
poasivel pelo inte:·ior do paiz escolas, onde se cultive o espírito da criança 
e da mocidade. 

Deixai· que nessas escolas se aprenda, facultativan.'H2nte, a religi8.o, seja· 
<'lla de qualque1· natureza, a meu ver, Sr. Presidente, .collide com o § 7• 
do art. 72 ... 

I 
.\ ,I 

O Sn. SIMÕES LoPES: - ApoiRdo. 
O SR . FoNSECA HJDRMr:s: - , , . que diz o seguinte: 

"Nenhum culto ou igreja gosará de subven,;ão official, nem terá 
relações de depe ndencia ou alliança com o Governo da União ou 
dos Esta elos . " 

A subvençll.o, S,, :Presidente, não .p6de ser exclusiva, restrictivamente 
comprehendida ·como ·estipendio pecuníario . Tudo quanto se traduza nisso é 
uma subvençàei directa ou indirecta , 

D·iz-se na en1enda "nas escolas officiaes" e não "nos estabelecirnentos 
publicos ", como estabelece a Constituição vigente; ha difEerença - e estu-
\Jarei o caso neste ponto. 

Ora, Sr, PresiDente ainda· quando o ensino religioso facultativo se ümha 
de f azer ·em !'.oras diversas da s destinadas ao ensino leigo obrigato.rio, ainda 
quando não t enham interferencia o professor, ou a ·professora dá escola, o 
que não é vedado p E;la emenda - e dahi o grande perigo, como vou de-
monstrar 

O SR. PLINTO ]\/[ARQUES: - A lei ordinaria regu1ará o assumpto . 
O SR. FoNf.EJCf, HERMES: - ... natural é que, terminada a hora do expe-

diente escolar, affluam os que veem para a aula religiosa, 
Snpponhamos, primeiro, que a in terpretação c1o texto constituciona.l a 

intrccluzil·-se no nosso estatuto fundmnenta l seja que o texto refere-se exclu-
sivamente á .religião catholica. 

O pastor catholico, o professor catholicü, o doutrinado1· catholico entra 
na esco1a, ·que é um estabelecimento official, tem o tecto, tem· a sala, tem 
o mobiliaria, tem a luz, tem o material ·escolar, tem o bedel para a fiscali-
zação da ordem, Assim, pergunto: é ou não é uma subvenção? 

O SR. SIMÕES LoPES : - E' cla ro. Ainda que pequena, é, de facto, sub-
venção. 

O SR. FoNSECA HEHl\ms: - De maneira que a simples cir cumstancia .de 
ter Jogar a aula religiosa na ·escola official determina, positivamente, 'Jlna 
subvenQão do Estado, subvenção directa, porque tudo quanto alli está repre-
senta valor, traduz-se em dinheiro, que deixa de c1e'~jenéier o propagandista 
do culto catholico. (A.poi.aclos .) 



·.supponhamos, entretanto, que essa niio seja a interpretação e que a 
liberdade de ensino .religioso facultativo se estenda a todas as confissões 
religiosas. E' preciso que o director da escola, ou o director da Instrucçã'l 
Publica .•• 

O SI~. PLlNlú 1-i.;HQUES. - A auturida~.le l:!seolar. no ca.so. 
O SR. FoNSECA HERMES: - ... ou a autoridade escola;· determine .. J.la·> 

.diversos para as varias ·creanças, ou hora s difefrentes para as diversas aula.s. · 
Fica o Estado a estlpendiar diversas rel.igiões, a .praticar, assim, actos quE; 
collidem, positivamente, com o nosso Direito Constitucional. 

O SR. PLINIO lYiARQUEJs: - Actual; m as uma vez a pprovadas as ernen-
àas, não. 

UM SR. DEPUTADo: - Fica1·á sempre a coHisão entre as emendas e o 
§ 7" do art. 72. 

O .SR. lToNSECA I:fERivlES : -- Este dispositivo COlü que c:ollide o hov" 
fic~Lrá. C!Has figurtrnos a hypothe::se , :Sr. Presidente, da fac..:uldade generali-
zada da interpretação . . Supponhnmos a interpretação seja liberal e qu" " 
ensino religioso a que se retere a emenda não s0ja o catholico e que t<Jdos 
tenham, portanto, ü mesmo direito de usar da attribuição facultativa ";ün-

stitucional. 
Aliás, o empenho em torno da 11 assagen~ das emenda,; não me autonza 

a acreditar que se queira o exclusivisn"o. 
0 SR. PLINIO 'lVlAP.QVES: - (! empenho 

autoriza absolutamente esse julzu. 
na passagem das emendas 

~ 

não 

O SR. FoNSECA Hmu·ms: -Agradeço o aparte do nobre Deputado. Qua.H .. 
do fiz aq.ue.Jia affirmativa não f oi •por acreditar que V . . l<Jx. tivesse reservas 
na redacção. 

0 ·SR . PLINIO MAHQ'UJ,:s: - Absolutament0. 
O SR. FoNSECA HERMES: - Estou discutindo a hypothese da interprer;, .. 

çruo que se possa dar á doutrina consagrada nas emendas e é dever m'lu 
expor francamente os receios ·que assaltam o meu espírito e trazel-o ao 
conhecimrento da Carnara ... 

O SR. P HNIO MARQUJm;: - iPerfeitamente. 
0 SR. BASILIO DE MAGALHÃES: - 0 orador estâ. fazendo Um bello Üi:,o .. · 

cur::;o. (Apo'iaclos.) 

O SR. FoNSECA HERMES: - ... e da Nação, para que não se me repute 
um leviano, ou um inimigo cia religião, o •que não sou; e a prova é que ainda · 
agora m·esmo estou aqui cumpl'indo o meu devm· e em nossa residencia, em 
uma capella q ne tenho, casa-se um filho meu pelo culto catlrolico. (M"tito 
bem . ) 

lVfas, .Sr. Presidente, formulemos a hypothese de uma inter·pr·eta<;iio 
generalizada, e que, em um mesmo inr,tante, se reunem em uma esco,Ja affi-
cia.! pastores de crfmças differentes: catholico, protestante, baptista, espi-
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pita e positivista, cada um delles con1 a serie de alum.nos que queü·a1n fler 
&ootarios das r especti \'as crenças . 

Imaginemos o f\C<l'igo que cerca lt in[ancia Jog~> no inicio da fOJ.'ln'!-r;ão 
·dv seu caracter, na ·formação do seu espirito. As ü iscussões e n tre 013 J;l\l-1;!-

-tores, os p:1·egado:tes, os p1·ofcssores, discussões ·que extrav::.tsanl elas salas 
da;; ajJlas e vão até o reàreio, ·que se e~tende aos alumnos, que são levadas 
aos lares, a.os p;tes, natura lmente apaixonados pelas suas confissões religio-
$1,1! pQrqu~. evidentementE; nada ha que apaixone m ais ü o que a directriz 
de u1na conscienci ;..-=t religiosa . (Binil·o 7Je'HL) rl'eren1~os, longe de utn ben~~!
cio cje que cogite a. e rn•e.nda, a tuta travu,<.ht den tro das escolas, fóra dell\J,s e 
uma propaganda cujos resultados nmleficos n ã o sabemos até onde ohegarii,o . 

Não penso como Guizol que os progressos d.a religião catholica tivessem 
cibedecido ás suggestões imperiosas do prog t·esso profano. Faço justiç;:t á 
Igreja de que sou parte. :!<~:ma tem tido, na culrninancia da sua direcção, 
mentalidades superiores, espiritos bem formados, profundos sociologos e ~hi
losophos . 

Nem se cornp-rehende, S1·. I_,resid•ente, ·que .un1.a doutrina, cu:l o assDnV; 
moral é d os mais dignifie:a.ntes (npoiados) se afl'errasse ao pocitt da para-
lysa~ão absoluta, nào evoluisse, não progi"edissc!, fossé corno urn rochedo, no 
meio do oceano, immov•el eco bater das ondas. .N B.o! Ella havia necessal'ia. -
mente de acompanha~· a evolução . 

Entreta-nto, .Sr. Presidente, a de·sp.eito qisso, eu tenho ct'E~ ceio de q1,1e os 
velhos principies r esurjam e as doutrinas, por exGmplo, àe Perroni, en1. suas 
prelecções theologicas, que préga: 

"Jux ta eatholicos dure sunt potestates , dure auctor itati s , p•oteatas 
scillicit spiritualis et temporalis, co.rpus et anima, actio et contatio . " 

E' um perigo, Se . Presidente, por'que seria o Pod•et· Tempora l um corpo 
amorpho, inerte, obecliente á dkecção desse sup t·emo Poder Espir itual. 

0 iSR. BASILio il\{AGAT,J-T..:i.JDS : - Seria a t'heoc!'acia . 
O SR. FoNSE(~A HI1Rl\1ES : -- Seria o pod•m· t emporal a acção, o insL·u-

11.1fi)ntq passivo, e o poder espiritual o pensamento, a vontade a dirigü· o c'tp-
pa.relho de que se serve para a. sua p erfeição. 

Não é i~olada a opinião de Perrone. Ella •encontra amparo decisivo na 
obra <lo cardeal Berlamini - De potesta svAnn}o pon'tifice e encontra :~'l.m

b em am:pa.r·o na t ra,dição c1os doutores da Íf'\Teja. 
O .SR. iPLIN~o CASADo: - Mas o propri.o LeãJo xr,:r;r, na encyclica Im1nnr-

tale D ei, combate todos ess·es principies. 

O SR . I•'oNSEOA HERMES : - Estou dizenà'o <ql\le elles não estão em u so: 
temo, porém , que voltem . . . 

O SR PLINIO ·CASADO : O pocler espirit ual é apenas directivo. 
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O .SR. l!~ONSECA HllJRMms: ... co·Jno nos ternpos em que a crença ~ -

impunha quando Urbano II, a·pós o Concilio d-e C lermont, preg·ava as c.l'U-
.;r.a.das para ai!'rancar das mãos dos infieis .0 tumulo elo rSa-lvador, a cidade 
lJ.Urificada pelo sangue purificador da victima elo Golgotha . 

O SR. Nr!lLsoN DE ;SBNNA: - O argumento :de V . Ex. p1·ova demais. Re-
.trograc](l. a nossa epoca a um e-stado. de m ·entalidade incompatível com o 
11o~so acleanta1nento, cüm os ·costumes, com o progresso jurídico. 

O SR. l<'oNSElCA H l)iRMlilS: - As m ·inha.s crenças sào as de V. Ex. 
O ·SR. NELSON DEl ISlUNNA: - ... ·digo ·que s e rp.ocleria 'te r o. rrws·m,_o receio 

de retrocesso ás ve'1has prq,ticas clü a:bsolutismo, Ida ty;;·n ·nn~'"· com que a 
nossa geração não •concorda. (A.poiad:os; 7nuito be1n .. ) 

O :SR. GEn'Uii!o VAIWAs:· - .E •' pol>que actu almente niio tem· o a~.<oio rla 
lei, mas virão a, tel-o . (Apoiados.) 

O Sr:. CoS'l'A Rmmmo: - A·hi é rque querem c'hegar. 
O Sn. I<~ONSElOA ·HERMES: - No Q'egiJmen -co;nst.itucíonal actual, no re..-i-

rrten de soparaç;fco, indi,seutivelme-nte te1n 'luc1·ado tJ E-stado e t em lucrado a 
Elgreja. Não :ha, SenhorBs, é força .confessar , não ha essa desuniüo, não b,a 

-esse dissen'ti:mento , não ha essa divergencia , o ,, 1'aatos pO~·itivos a)h! estão.. 

l<,oi ·p·or ·intet~J'erencla •do Governo da Repu biica que tivemos a im·posi-
~ão 1c1o dhapéo •coowdinalicío, o 1prhTJ;eiPo nh America elo Sul em um dos ho-
nlens mais en1inentes do no:-:;so olero; fo.i sob o •reg-ilnen da sepal~açf.:o qu e 
.constituímos 14 !provindas ecclesiasticas; ct'-oi nesse regimen -constitucional 
q~;e de deus al!'cebispados eleva1nos a 15, porque além do.s 14 províncias ec-
clesiasUcas, te1nos •como arcebispo o· eminente ;prelado, 1St' . arcebispo. coad·-
juctor da Ar0hicliocese ido Rio de .Janeiro; temos J.4 b ispados, em vez de 11, 
f ôra as prelazias, fóra os titular.es ; 'foi a in:cla sob o. •rcgimen da separaçiio 
<tl.óe vimos, ;Sr. Presic1en;te, o espectacul0 deshrmbran'te e imponente pelas 
ru:l!s desta Capital, 1po•· occasião do GoiJigresso Eucharlstico, em que palmi-
lhavam as ruas d·a cioclade, paramentruà:os com. as su<Ls vestes sacerdotae~ 

muitos prinocirpes da igreja. 
O Sg, NELSON DE ISEINNA: - O !Gong.resso 'Eucharistico rfoi ttma verda-

àeit"a 'affirmação de -fé. 

O Sn. CosTA I{IBI'JIRO: - J\1as o que não deve é impor essa fé á Nação. 
,o .SR. PLINio .]\{ARQUES: - Niio 'ha imposiçf~o. ·A emen:cla ni?'o V<:>m offi-

ciaJízar igreô,a al·guma. Constata apenas mn 'facto. 
rO iSR . NEJLSON DEl .SEN.NA : -Não destroe .:t separação de hoje. 
UM SR. DlllPUTADo: - Nfw iba meio mel,hor par·cc a ÜYl(lOSi!)ão do ~u~. Q 

<&usino religioso. 
O SR. ·FIONSll'CA HERMJTIS : - Foi sob o regimen 'da conjuncção, do con-

s orc-io, da união entre a Egreja e o Estado, que víamos <J. Gorôft a hJ,tery,ir 
directam ente na escolh~L elos prelados, imJ?.edindo; por i-nscr1pç;ão pouco jqs.-
t ific<wel, -que sacerdote.s ele ,cõr p-q;dessem a _spira,r a.o bacl.Jlo; rfoi aindf!.. s.o'l;l .o 
n •gimen desse consorcio que vimos, at·rastados á;s prisõ.es da Il>ha (lns Co-
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bras e fo1·taleza S. João, dous pre.la•dos dos mais eminentes lia época, pelo 
.seu talento e cultura ... 

O SR. BASILio DE MAGALHÃE;s; - Dous 1uminares do clero. 
O :S<1. FoNSlilCA HEmvrES: - •.• D. f·rei Vl!kLl Niaria Gonçalves de Ollveint 

e D . Antonio, bispo do Pará . 
O .SR. NELSo·N DEl ·SENNA: - Nias pela emenda não deixa de 11ave;· <1. 

separação. 
'Ü iSR. FoNSEOA HEHMES: Estou .sim'l)lesmente ;pJ·evcnindo os perigos, 
0 SR. NELSON DE SElNNA: E' uma g•ratuita affirmação de V. Ex. 
O :SR. FONSECA HEHMES: - Um jornal me.çon tco, 1Sr. P.-esidente, atacá-

r a uma circular de D. Vital, Jfroh ibindo cerimonias funebres por nMÇons, 
em;e mesn1;o orgam comme11'tou a ci.r•cular e pub1icou os nomes dos m.::tçO!l>l 
que exereiarn altos cargos a:dnünistrativos en1 ·irmandades e conf,ra!"ias. 
Ordenou D. Vital 'que essas communidades convidassem os maçons que 
tats -cargos exerciam a renunciarem a n1oaçonaria sob pena de eliminúção. 
Recusou obediencia a. i rmandade do Sacramento de Santo· Antonio do Recife, 
pelo que foi decretada a. intertdicção espi.ritual. Recorceu a irmandade para 
a .corôa 8 esta deu prt;>vimento m,andando que D. Vital suspendesse a in· 
terdicçDo . Não •quiz o prelado dar cump.dmen.to· ao acto imperial p elo qu.s 
foi processado e ·conde1nnado a qua'tro annos de .prisão con1 traba1,ho, com-
mu.taJdo 'POSteriormente na de ,petisão simples na fortaleza de 'S. João, por 
esse mesmo tempo e por igual m otivo f oi recolhido á fm·taJeza da Ilha das 
Cobras o bispo do Pará. Recusando .resposta. ao juiz que os interrogava di-
ziam rupenas Jesus a.utem t acébat. 

O procedimento dos dous prelwdos baseava-se no Fvro pontificio Q·wM•·· 
C;t.an doloTes do papa Pio IX que lhes approvou os actos. 

E:::sas eram, Sr. Presidente, as bellezas do reglmen da união da ·Egreja 
e do Estado; .contrariamente a essas vemos no r egimen de separação ada-
ptado no nosso 'E statuto F undamental, a. independencia c.ompleta e á som-
bra della. a :prosper1c1ade semr:>re crescente do culto catholico e cwda vez 
mms acuentuado o 'prestigio da E greja em affinnações positivas e eviden-
tes. O .Estado ·não ,hosU.liza o catholicismo, ao contrario concor•re pa•:a. o 
deslumbramento do seu impressiona nte culto externo. Os mais , altos repre-
St:ntantes ·áo 'Poder Pubhco acudem aos t emplos, ás m.issas campaes, :1.s 
.procissões. Em estabelecimentos publicas realizan1-se pomposas solemni·da-
des catholicas, mantemos a nossa representação diplomatica junto á Santa 
St .e mantemos com prazer o ,c]ecanato no corpo diplomatico na, pessoa do 
representante do .Santo Padre. Em documentos publicas o'fct'iciaes ass1gn a -
lamos 0 bom entendimento entre -re.presentações do Poder e da Egr{lja. E' 
prova disso o bellissimo discurso proferido ·no baiJiquete a .S . Eminen cía o 
::;r, cardea;l Arca.verde por occasiiDo do seu jubileu peJo Sr. Mjnistro das· 
Relações E·xterio~·es, cuja àctuação no silencio do Itamaraty tem sido evi-
dt>ntemente profícua e patriotica, concorrendo ];}ara que mais se avolum<' 
o prestigio do Brasil, seni!o de relevo a orientação •que tem im])resso á nossa 
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política .continenta l . A eleição ultima do Brasil pm·a membro não perma-
ne nte do Conselho da Liga ,das Nações, nos termos altamen te lisonjeiros em. 
que, .pa<·a n ós, se -realizou é prova incont rastavel do fino tacto e da a lta 
eapacidade com .que ,S. Ex . encaminiha os in.tel·esses e os direitos do Brasil 
no con ce.t'to das Nações, dent ro da alta e <delicada es•phera dip.Jomatica. 

Se assim é no reglmen co.nsagTado pela nossa Constituição, si Estado 
e· Egre;ia sentem-se bem e !felizes á sua sombra, para que modif.i·cal-o, cer·· 
c·ando-se de perigos e ameaças que se reaLdade serão fataes á ordem socia l 
e politica. 

Que o Estad-o se aper<feiçoe e se desenvolva educando as gec·ações que 
surgem nos preceitos seculares do d vismo e do amor á Patria e que a Egre--
já livre e independente continue a sua missã o decisiva de preparar as 
almas :para a glo.dficaç.s!o celeste, iliuminando a consciencia dos crent e<> 
com a predicaçfw e a pratica das virtudes oht'istãs. 

São esses os votos :que fo-t·n1ulo, ;S:r. Pres~dente, e serão certamente os 
que proferirá a Nação, ao pronunciar-se contra as emendas que ora preoc-
c·:J,:pam a attenção ,da Camara e elo palz. (JJftoUo bem., mgi'to bem. O 01'ador 
é -viva?nente C1L'Ynprimentado.) 

PHOPOS~'A Dill EMEND>\S A' CONSTI'l'UIÇÃO FEDEHAL 

O Sr. Pres~dente: - Vou submett2r a vo tos, pelo processo nominal, a se -
guinte e1nencla do ~po~enarl o : 

N. 
Ao § 6", do art . 72: 

S ub:Jtitua-se: 

§ 6o. Comquanto lei,go, o ensino com caracter obrigato.rlo, ministrado 
nas escolas officiaes , não exclue da s mesmas o ensino religioso fa.cultativo. 

Sala das sessões, 8 de Agosto de 1925. - Plinio lliarqnes. - Valois de 
ú aslTo. - Dorval P orto . - Lindolpho Pessàa . - E ·uxico Valle . - Antn-
nt:s Maciel. - Baptista Bittencow·t . -- Vicente P·iràgibe. - 1lf. B od·r igues 
Machado .. - .A lber ico de Jlio?·ae:; . - DO"tningOis Ba1·bosa. Beth encourt 
da Sil-va Filho. - N. Cam.bohn. - HeitOii' .Fent eaclo. - Joaquim, ele Salles. 
_,... Francisco Rocha. - Sá Filho. - .A.r th?•r Oolla·res Moreira;. - .!Llb·zv zue"'-
IJt!e Liborio. - PZ·in:io Casaclo. - Georpino Ll velino. - Oct(tvio Jfiangabe'i-· 
ra. -More-ira da. Rocha. - JJfaTtins l<,raneo. - J. ,J. Bernett'cles Sobri -
nho. - N ,elson ele Sen n a .. - Gent-i l Tavares. - .Pinheiro J~mior, - Ole-
gario Pinto. - Pinto ela Rocha. - J. M ei1'a J1triior . - Biano1· ele 11-fetle-i-
;·os. - J. Mangabe·ira . - João Santos. - A.1'm anclo Burlamaqui. R. 
Ber'bert de Cast1·o . -- Annibal de TolecTo. -- José B on·ifaeio . - Alve& c~ 
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·Cc;str·o . -- "1yn :;s da SUva. 1' hier·s Can!osq. ~ Manoel SatyTo .. - Li[),(}.-

m.enno-r~ de 1'rfcwaJhães. - Alcitles Bah·ia. -Pacheco l ficncZes. - OluX·n~.Q'(I-.t 

,íc !~It'randa. -Pires o'o Rio. - Nogu.e·ira Pen'iclo. - Alber·to 1Ji'a·.-anhcio. ~ 
Pessoa de Q·ueiroz. - Fen·eira Di·;na. - R.aul de Ji'aTi(k . .,.- ·vvences lá.Q 4!!«-
eobar. - T homaz A.ccio·ly. - Fiel Fontes. -- l iJurides Gumha. P erjlro 
Gosta. - R,epo B a-rros. - 1v1ctgalhães cl.e .AlrneWa. UscaT Lo~trejro. 

Si-:n.ões Filho - - Oar·i iJ<tliti rle 111 ello . .._. fi omero Pire'/3. 

Pinho. - José Lhw. - A.·ugnsto ele Dhna . - Pereira Le·i.te .. - li'rC111f~e,o 

Peixoto. - E1nil-io Jctnilirn. - A.u.g'l.isto Olor·ia. - Carvalho N etto. - João 
Usboa. - Lafayotte C'ru.z . - J·. Cesa·rio ele jliell.o. - Tavares Cfa'l!a.lp.anti. 
- -- Gonçalves Ferr-ei·ra. - 'J'heor~om.ir•o Sa.n'Nago. -- Ephygenio de Sa.lles. 
Rorlrim~es da CostcL - Fiel Fontes . - ]1lTancisco Gaanpos. - UbaltUno d<" 
"J. ' ' is. - E1wludes 111 az.trt .. 

O Sr. Ant!tnes Maciel (para en.cwminhwr a votaçiio): - Sr. Presiqente, 
lamento 1que parta da bcmcada governista do me!J .JDs t{Ldo a iniciativa ou. 
pelo n·,enos, a lea.der·anç(a dn. op,posição á •pn~sa;genl das emen das o.r·a e!Il vo-
·éa(;ào. 'Lamento-o sinceramente, porque, em v erdade·, si lha iEstado em que 
a Igreja 0:1-tholica t em' ifund<"ts raizes, no Br asil, e-sse Estado é o do Rio 
Grande do ,suL onde ehega a haver tP.oechos, Sr . Presi'dente, mn vleno ser-
tão ha pouco desbravado, em que as caj}Cl!inhas se Ci"guem quasi que de 
.quéudra em lqU(t:dnt, con1o na ll:'egif..lo colonial; ·onde existen1 lcn11branças mo-
uum:entaes ·do estupendo tra:balho da;s 1nissões jesuiticas, co·mo na ft·ontei-
ra com a Ar.genti.na ; onde, de cidade em cidade, e sobr etudo na minha ci" 
<'lnde natnl, Pelotas, a enorme maioria das populações e das ''élites" se 
aprimora no cul.to fer.:-vente a o Deus que nos etnbalou o berço e que nos é 
,; it,cla •hoje a de tTa•deka esperança, •PO·r sua religião, ·contra as degeneres-
cencias a pavorantes •que vão di•ssolvendo os .costumBs brasi•leiros. (Mnito 
õem). 

O •St{. HENRIQUE! Donswo~·H : -, Reconhecer qua a rel igião ca.tholica é a 
· :~u maioria dos brasileiros é rupen.a.s reconhecer uma verdade. 

iO .SR. ANTUNES J\1ACIElL: - A ap.provação ,das emendas em apreço cinge-
se a uma questão de sinceridade, dessas sinceri•dades lq ue infe!i·zmente nos 
tem m a is ou m·eno•s faltado, nos gestos e YJas at:titudes, no tumulto desta 
ingrata vi\'!a •Poiitica. (l)Iuito bem). 

•Si t emos a t-eHgião cathohca., por amparo inegualavel, desde os aJbores 
<h nacionaliclcle; s i temol-a, co1n os descobridores aportando á Te-rra de 
s~mta Cruz ; si t emo·l-a, com os jesuítas martyres, testemunhas a;bnegadas 
düs tragedias das selvas, sob c11jas fro.nlde.s as primeira•s raças bra sileira."' 
Ho devoravam f elinamente uma ás outras; si t emol-a plantando os primei-
ros m.arcos da noss<t civilização, á cus,ta de apostolados estoicos; si t emol-a 
C '~· nstruindo os primeiros nucleos de vida ·Collectiva; si temo.l-a clissem ine..n-
<t instrucQ2Jo· pela nossa mocidaJcle, depois de lha.ver- preparado os nossos 
.pTimeiros esü1distas; si t emol-a permanentemente ·:llhergando o pobre e 



--- 479 

<'!i>J:l'{or~ando o rico, na sua desg-raça e nas pro-pr~as d emasias da s ua felici -
!d,a(le ; s i temol~a - é a vel'dade - á !fr<mte do nos,so surto de poyo novo e 
te.mol,(l; á caibeceira, na :hora s,uprema d Q aP,eus â 'Vida - pot'iCJ,Ue, serlih9res, 
Hão a ter tam:be1n, ao m·enos c omo ·hon1enage-m - que outra causa 11,i'Lo ü·a~ 
{lu:(lel,ll U!.~s emendas - no fron te·;:.picio da nossa lei fundan:J€ntal? (Muito 
ldN/'1. _: ap-oiaclos . ) 

O tSR LrNDoLPHo CoLLoR : - O awgumento de V . Ex. é supel'O uo, vor-
que nin;g·uem atacou -nem está ata.cando a Igreja Catholica . 

O :Sin. !A.N'.rUNEJl?. 1\IT,ACIEL.: - Ainda q u e -fossem outros <Js erfeit os da in-
novação : - ·qual seria. o nra;l m enor'! 

O SR. LINDoi .. PHo· Cor.LoR : - O proprio leaàeT a,ftfi~·ma •que as emendas 
;~áo inno-cuas. 

O Sn. 1!"!-'"~Ncrsoo PJ,rxo•r•o : - O Zeacle1· vo ta pelas emendas . EcS lo u au-
t orizado a decJara:I-o a V. Ex . 

O .S~;t. LINDOLP'HO C'oi.LOr< : - Estou dizendo que o S r . Her-culano de 
!''r·eitas declar ou que a:s eur-enda-s são innocuas . 

O S ·R. .JosE' BoNIPACIO : Si si'Lo innocuns não va,le a pe11a combatel-UJS. 
lO SR . LINDOLP:f!o ~cor.~liOR : -- O ·que n~~o se deve é v oW-as. ('llrocam-sc 

~te·witos apr;,1"tes, ) 

O SR . A:wruNrus l\!l:,cCIEJL ; - Dizia eu, ,sr. P1·esidente ; que ainda que fo-s -
s<:m outros os ef'feitos da innova ção: q ual ser ia o n1aJ me no•· '? aceitai-a, 
contrar.iando talve>~ pendo1·es de <philosophia l ~beral, ainda muito pouco ao 
a lcance ide nossa gente, ou recusal -a., -contrariando <L su,p,plica eclificante da 
_grande Inaiori<iL da O:})inii'Lo nacional, manifestada em u rn verdadeiro plebis-
c · t<J, como raras vezes se tenr visto, entre nós? 

10 :SR. LINDOLPHO Cor,Loic -- Nada m<LC<o; é do ·que uma offensiva cleo:·i-
!~1. :Essa é a verda,de, que de"e ser dita. com coragmn. 

('1'-roccGm-se apartes . ) 

O SR. VrcmN'l'EJ Pm:AGIBID: O PO\'O quer, e 11<'ís somos rep1·esentantes do 
povo. 

O SR. Ln:noLPHo CoLLoR : - Nós t arnbem o ;;omos. 
O , ·SR . AN'l'UNES MAcmL :' - Sfto essas as pontas elo dile·mma que neste 

momento paira sobre este recinto . D e minha. parte, sa.lo •pela q ue me a]JOn-
·,am os serutimentos - que me 'dom;inam a. alm11, inc.lusive o da. Sã.u düde do lar 
p1·ofundamente cabholico onde ab'l'i os olhos .para a luz. Por:·que o. verdade, 
sen11orss, é que, neste instante, e u abstraio ,(le t·udo e súenxerso a nünha 
Fê; agradecen'rlo a D e us a coragem que me tem dBdo de sa,ber ser probo 
!:l de ·saber ter en.e.ngi<l, 1para a,ffirrnal -o. 

Voto pela emenda . . que fnl o primeico a subs-crever·, por um'-' gen tileza 
dOE' seus illustres autores ; voto-a em. prei·to a D eus, que nos assiste , aoc; 
meus antepassados, á. opinião brasileira ! (Afuito bem, ; m 11-i'l:o ~em. . P(/,lma.s. 
O oro,clor é vl1;U.1ncnf;e cu?n}J1·i,ntcntar~o.) 
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O Sr . .Basl.ii:o de Magalhães (para encaminha·r a vot;açcio) : - Sr. Presi-
dente, ten da, no c-omeço deste anno, o illustr8 Secretario do Interio·r do Esta .. 
do de Minas Gentes dirig!do ao encarregado •dO grupo escolar de Juiz de 
l<'óra, um aviso permittindo alli o ensino :religioso em horas extranhas ás dü 
expediente es-colar, um conceituado matutino desta c 'ar>ital, o O B1·asil, ap-
pel.ou par a a m inha apin'ão, afim de que dissesse eu se semelhante aviso não 
exorbitava do preçeito ·constitucional . 

Enviei ao dito jorna l, .Jonga carta immediatamente publicada, explicando, 
Qt:.e desde os primorclios da igreja ·catholioa, jáma's se utilizára ella de es·· 
colas, não suas para ministrar o .ensino do cathecismo. Disse eu mais: 
que, confrontando aquelle aviso ·com -um dispositivo do nosso pacto cónst.i-
t u cional, verificára que o para.g . 7ó elo art. 72, nào permittia., nem ao poder 
federal, nem ao poder estadual, o facultar a qualquer •credo, culto ou g •·emic, 
religioso o ensino nâ:'s es·colas oHiciaes . 

Ora, Sr . P1·esidcnte, para poder escuclar melhor· as minhas consideraçõe8, 
devo explicar á Camara que ao ler as assignaturas da emenda n . 9, averi-
guei faltar ahi a -ele -um dos eminentes sacerdotes catholicos com assento 
nesta Casa. Notei ainda que o nobre -collega que redigia e apresentou a 
enTenda en1 pien ario . .. 

0 SR. VALOIS D"' C"\STao: - Assignei a emenda. 
0 SR. BASILIO Dill MAGALHÃillS: - V. Ex. assignou; monsGnhor Walf-rellD, 

não . 
O .Sn. PLrNro MAEQUES: ---:- O .Sr . V\Talfredo Leal estava ausente, na Para-

hyba, e não podia, ;por isso assigna1·; rnas S. Ex. agora está presente e 
pcderá dizer· sua opinião a respeito. 

0 Sn. BASILIO DE IVlACALHÃES: 'Pois bem, mesmo assim, os argumfm-
tos que vou emprega,r con t inuam de pé. 

10 Sn. · JoAQUIM DE SALLES : - Este, realmente, é muito fragil. 
0 Sn. BASILIO DE MAGAUIÃES: - Nflo é asism, como V.. Ex. pensa. La-

mento que os m inistros catholicos q,ue honram esta Camara tenham dado sua 
s .ssignatura, tanto á em enda numero 9, como á numero 10 do plenat·io. 

Apresenta á Camara as " ·constituições <lo Arcebisp-ac1o da ,BRhia". Sií.o 
as primeiras oriundas de um synodo, e fo ram publica,das em 1719 , em Lisboa, 
e, em 1720, em Coimbra, e r e-publica-das em ·São Paulo em 1853 . Como não 
pude adquirir a edltio-p1·inci pes, que é rar;ssima, trago apenas esta, que, aUás, 
é escassa no mercado. Co ntinuaram -de pé e1n nosso ·paiz, e só fora m re-
vogadas ou derogadas a lgumas de suas clausulas, permanecendo t oda:; 
aquellas que não precisaram d e ser essencialmente modificadas . 

A do titulo 2", numero 4, diz o seguinte: "l\1andamos a todas as 'Pes-
soas, assim ecclesiasticas, como seculares , ensinem ou façam ensinar a douc 
trina christil á sua famil~a, e ~spec·lalménte, a -seus e scravos, que são os 
mais necessitados desta instrucção pela sua rudeza 1na,ncZanclo-os â -igTeja". 

UM SR. DEPUTADo: - A Igreja estava unida ao Estado. 
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.O SR. BASILIO DE MAGALHÃEs: - ... "para que o parocho lhes ensine os ar-
t igos de fé, para saberem . bem erêr ... " 

O SR. CESAR DE MAGALHÃES: - Naquelle temp-o não havia escolas. 
O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Não hav!•a escolas e as unicas escolas foram 

as fundadas pelos jesuítas, unieamente pelos jesuítas. E depois de expulsar 
os jesuítas .pelo secarismo •do confrade do orador - Pombal, nunca mais 
Portugal fundou uma escola, no Brasil. O grande portuguez nunca fundou 
mna escola! 

O SR. BAsn,ro DEl ~5P-GALHÃES : - V. Ex. m e faz uma honra que eu nunGa 
esperava m ei·ec-er desta Camara - a de me ·chamar confrade de um dos 
maiores vultos que a his toria do mundo r·egistrou . Uvf u i to bem). 

0 SR. JoAQUIM DE SALLES : Póde dar ·Um "viva" a Pombal. Fica-lhe 
muito bem ... 

0 SR. BASILIO DE MAGALHjiES : -- n1a.s. Sr. Presidente , s~ não bastasse a 
leitura das "constituições p·rimeiras da Bahia", ainda em vigor no ·clero ca_ 
tholico do nosso paiz, haveria a encyclica de 2 de Julho de 1894, cujos trechos 
vou l er á Camara, de um dos m a ior es ·po.liticos que subiram á ca deira de 
S. P edro, - Leão XIII. 

Esta encycilca, endereçada ao clero brasileiro, exactamente depois d3 
p roclamada a Republica em n ossa .Patria, pt·ecisamente depois que estava em 
])leno v !gor a magna e admiravel c::trta de 24 de Fever eiro de 1891 . diz o Se-
guinte, em m a teria de en sino: " Essa liberdade de ensino - que r eina agor:.. 
em vossa nação, proporciona-vos mais recursos, para applic::trdes o que vos 
temos recommendado a proposito da boa direcção dos E studos" . 

O SR. NELSoN SENNA: Quer dizer que esse movimento na Camara n ão 
(! de padres. 

0 SR. BASILIO DE MAGALHAES: -- Nem podia ser. 
Mais adiant-e accrescenta: "Cumpr-e, em seguida, po·'s que o Estado o 

permn.tc. fundeis escolas, afim de QUe a mocidade não se veja col".stra ngid::t, 
com grande detrimento da fé e dos bons ·costumes , uma vez que isso ahi já se 
t em feito, ::t fr equentar as escolas ou coilegios dos hereticos, nas quaes não 
se faz menção alguma c18. doutrina catho!ica, sinão p~:u'::t atacal-a" . 

.0 ' SR. FRANCISCO CAI•íPOS: - E' a favor da emenda. 
O SR. \LINDOLPHo CoLLoR: - Não apo'ado. E' a favor da Constituição 

B:·asileira. 
O SR. J oSG' BoNIFACio: - Do que acaba de ser lido, nada se p6de inferir 

contra o p ensamento c1a emenda, que n ã o é contrario á Constituição. 
iÜ SR. LINDO LI' HO CoLLOR: - Como não? 
0 SR. BASILIO DE MAGALHÃES: - Elle não a conselha que se modifique 

:t Constituiçã o do Brasil. (Muito be?n). 
0 SR. PLINIO MARQUES: - Nem podia fazel-o. 
O SR. LINDOLPHo CoLLoR: -Podia fazel-o. pois é uma autoridade espiritual. 
O SR. JoAQUIM DP. SALLES: -Não podia . Seria um absurdo, que V. Ex. não 

póde attribuir a nenhum ·pa pa, muito menos a Leão XIII. 
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O •Sn. 'LIN'nôLPHD Cou:Ji:m: - Si l'osse autoridâde tel'llí)0ral, não poueria 
fa~l-o, mas é autoridacle espiritua.l e tem "eSse d·keilo; ·estava no ·seu pa]íleL 

O Sn. 'BAsiLIO DÍil M·AGAIJH<ÃÊS: - Pé<;;o a V. Ex., Sr. Presidente , qcte m e 
·eunceda niais tempo, além do regi-thtm1:al, senào fico prejudicado rl'os 15 
ltlinutos de que disponho. 

\0 SR. PRESIDElNTEJ: - A.ittenÇàb·! ESt:á 'Mm a ~1avra o S r·. Basilio de 
Ma,ga!hãés. 

0 SR. BASIUO DEl MAG,\LHÃES: - - Vê V. E x ., Sr. 'Presidente, que 
Leão XIII, encomlanào a lil'rerdaJde de ensino no Brasil, aconselhava aos sa-
cerdotes catho!tcos q•u e fundassmn escolas; e, mais adiante, na sua encycHca. 
ainda recommenilava que se creas'sem assoei<tções •catholicas, af:im de que 
estas ministrassem o enslniO 'ils cria.nça s. 

O Sr:. JosEl' BoNil!'ACIO: - Aliá.s , não condemnava o ensino ·religioso nas 
escolas. 

O Sn. I~INr>OLPI-IO C.:oL<Lor-:: - lVlas qual ensino religioso'! 
O .Sn. BASILIO DEl l\1'1\GALHÃES: - Elle aeonselhou o clero a fundar as es-

colas, não a servir-se ela s escolas offi-eiaes. 
O SR. \JOAQUIM DEl SALLJCS: - L eu V. Ex.'? Pa1·-a que fim? 
O SR. BASILIO im M;\GALHÃEJS: - Justamente para impedir que as c-rianças 

eàtholic'as cursem estabelecimentos pedagogicos acatholicos . .. 
O SR. NoGUEIRA P ENIDO: - Estimaria qTI.e o orador tivesse a bondade de 

ler integ r a lmente -a e ney-cUca. 
0 SR. BASILIO DEl MAGALHÃES: - Po·is não. No pr.imeiro trecho, elogia o 

grand.e ponl.if;ce a liberdade de ensino e:~tabelecida .pe:a nossa Constituição: 
"Essa libe1•dade de ensino, que reina agora em vossa Nação, proporciona-vos 
mais r ecursos para appJi.cardes o que vos ten1os recom.mendado a p!1oposito 
da boa direcção dos estud-os. 

1No segundo, assim clamrnente se ex prime: 

"Ha mn lJOnto que oum_pre encarar antes de todos DS outros e 
vem a ser que as cri-ança s e os homens illetrados recebam convenien -
temente a instrucçi'Lo dos clem·entos da nossa s aJntLssim-a r eligião; e 
-que seja incessa ntemente estim·ulado o zelo dos c ursos, no que concer-
n~ a t a l ensino. C1.tmpre, em seg 111idct, pois qne o Estado o pe1-mitte, 
tun•deis escolc&s, afim de q•ue a m oci-dade não se v e ja -constra ngida. 
reom grande detrimento da fé e -dos bons costumes , uma vez qne issD 
al:'li já se tem feito, a frequen-tar as escola,s ou eol~egios dos !here-
ticos, nos quaes não se faz menção a1guma da doutrina catholica, 
iSinão talvez para atacai-a." 

UM .SR. DEPU'l'ADO: - Nem no tempo do Imperio se ensinava a religião 
nas esetila:s. 

O :sn . hiNDOLPHo Cor..T~on: -Pergunto agora: quem é 'heretico? O collegio 
bi·a~ileiro? Não. A e ssas ·escolas 1--eferla-se o Santo Pac1re . 
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ó SR. Í3ASIÍ.Ío DE MAGAi:.nAms: - Recommeilda aos sacerdotes éa:tholicos qüe-· 
fundem escolas; não lhes determina que busquem as officiaes. 

O SR. PLINio lV.tARQuJ<:;S: ~ Por ·que aconsel'ha? Porque o ensino que o 
Estado passa a ministrar é o ensino 1eigo. 

Q ·SR. BASILIO DE l\'IAGAI.HÃ.Els: - Qual a obrigação ele cada religião? E ' 
~Uondal" escolas para ensinar a sua dout·rina. 'Ella não pôde e não deve soe-
correr-se das escolas of11ciaes para esse fjm. (Trocam-se mui.t.os apartes). 

O SR. PRElSIDElN~'E (fazenclo soar os tympcmos) - Attenção! Eu pedirh 
aos Srs. Deputados que desejam fallar o obsequio de se insc1·everem, rut'im de 
que ·Cada um falle por sua vez. 

O SR. BASILIO DE ·M)AGALHAFls : - Reservarei, ·para o enca1ninhamento da 
emenda n. 10, outros argumentos, talvez ainda de maio1· peso do que estes, 
a !favor do ·preceito esta'be.Jecido ern nossa Constituiçfw, quanto á separaçã•:> 
entre a Egreja e o \E\stado. Até .agora, não me consta tenha advindo á ex-
celsa religião catholica o menor mal desse regimen de plena liberdade, exarado . 
no nosso pacto politico .fundamental. Ao contrario; o nosso eminente collega, 
cujo nome pronuncio com tanta admi·ração quanto respeito, o 'Sr. :B~onseca Her-
mer, aeaba ode demonstrar o engrandecimento, o rflorescimento da Eg.reáa Ca-
tholica no !Brasil, mercê desse ambiente de completa Uberdade espiritual, 
creado pela earta politica em vigor; 

Que quer mais a Egreja? 
UM SR. DEPU'l'ADO: -Não é a E'greja: é a Naçào •Brasileira. 
rÜ ·SR. LINDOLPHO !COLLOR: - E' a Egreja! (Aj]o1.a.dos e não a,poiad ns.) · 
O SR. NoGUEIRA PmNmo: - E' a maioria dos brasileiros. 
O SR. ·FRANcisco CAM•Pos: - A E.greja tem, aliás, o direito de quere1·. 
0 SR. LINDOLPHO !COLLOR: - 'Si a E.greja tem. O direito de querer, a Con-

stituição Brasileira t em o de não querer. 

O SR. BASILIO DEl MAGALHÃEJs: - Si os catholicos extremados, .que apre -
sentaram a emEmda n. 9, meditassem um momento nos perigos resultantes 
dessa sua. proposta, ·com ,certeza não a teriam offerecido á deliberação desta 
Casa. 

O SI}. NoGummA PEJNIDo: - E'm 1.-Linas, que V. Ex. tão dignamente re .. 
presenta, 'está sendo applica.do esse regimen, sem perigo algum. Na Italia 
fascista, o mesmo .acontece. E os perigos que V. Ex. teme não ap.pareceram 
até a;gora. 

O SR. BASILIO DEl MAGAJ.:HÃES: - E:stão apparecendo e hão d·e surgir com 
ainda maior gravidade. 

O SR. !NoGUEIRA PElNIDO: - Neste particular, o orador não representa bem 
o pensamento mineiro . 

O SR. BAsiLio DEl ·MiAGAI,HÃEs: - >Gmnpro serenamente o meu dever, com 
os olhos fitos no futuro 'd•a minha Patria. Frahcis Cia rl(; 'Viajante i!lustre, qua, 
com larga e fliUda visão ,pers·crutou e analyzou o phenomeno religioso nas 
p·rin'ctpaés reJ):ublicas snl-américanas, encerrou o seu bello e subs'ta:ncioso li-
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vro "The contment of opportunity", publicado . em 1907, com esta :;uggestiva 
paraphraze: 

- "1'Vatelmen, what of the right in South America'?'' 
- "The morning cometh". 
Não queiramos, nós, os brasileiros, que as trevas da retrograclação venham 

apagar nos céos da Pat ria. o ávido e formoso arre.bol que nelles traçou, em 
sabios e luminosos caracteres, ·a Constituição de 2,1 de Fevereiro de 1891! 

O SR. PRESIDJDNTill: - Lembro ao nobre orador estar tenninado o tempo 
do encaminhamento da votação. 

0 SR . . BASILIO DEl MAGALHÃEs: -Obedeço a V. Ex. (Mui.to be1n; mwito 
bem.) 

O Sr. Simões Lopes (paTa encam.'in haT a votação): - Sr. Presidente, a 
separação da Igreja do Estado foi uma conquista da revolução de 1889. 

O art. 72, paragrapho 7° da nossa Constituição é clm·o: elle não permitte 
dependencia de qualquer especie entre os dous poderes que foram separados. 

A Constituição americana ele Philadelphia fôra menos racl;cal que a nossa, 
deixando aos Estados a faculdade de regularem como bem entendessem as 
questôes reLgiosas, e, tanto que durante muito tempo alguns delles subven-
cionaram seitas emquanto que outras eram até proscriptas. 

A!rJda agora, mesn1o, após tão largos annos, ten1os noticia de um original 
processo, nos E s tados Unidos, poe haver um p1·ofessor exP endido em aula .idéas 
darwinianas. 

O dispos;tivo da nossa Constituição é different e; abrange a vida dos Es-
tados, cujos governos não podem, ter aWança ou relações de dependencias com 
quaJquer culto ou igreja. 

N ós não temos tido até aqui conflictos relig:osos e o clero estrm~geiro, 
acossado p elos temporaes da intolerancia, veio abrigar-se sob as Jiberrimas leis 
que instituímos. 

Cada familia de immigrantes que chega constitue um novo nucleo de po-
pulação, no geral, obediente ás crenças de seu chefe . 

Nós somos e seremos a inda por mu:to tempo um paiz de immigração. O 
futuro pertence . áquella ou áque:las das igrejas que forem triumphando na 
divers'dade das crenças e dos meios. 

A nossa Constituição nada deve consignar a esse respeito, além das ga-
rantias de plena lib erdade e indePendencia de todas as bande;ras religiosail. 

Nós alcançamos muito mais depressa que outros povos esta feLz situaçtio 
espiritual, que permitte o franco progresso do catholicismo, a relig:ão da 
grande maioria dos nossos concidadãos, pe:as suas proprias .forças de attracção. 

As relações do homem para com o Creador são do fôro intimo ·e privado. 
A experienc:a ela histeria nos indica a delicadeza do assumpto e a estrada de 
espinhos percorrida pela ·humanidade em diversos períodos da sua evolução 
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esp:ritual, não ncro pontühada de excessos reaccionarios nocivos á ordem e á 
;pro,pria estab;]idade das igrejas. 

!Não venho debater .o velho thema da separação, já consagrado e que não 
está. mn jogo no momento. Nmn os autores das emGndas o contestam. O qu;: 
estes pretendem ·~ U.emonstrar que taes emend;;ts não ·co.Jlldem ·com o textu 
constitucional, pelo factp <de ser geral a medic).a que solicitam, un;J.a ve.z que .se 
abren1 as portas das escolas publicas ao ensino de todos os cultos. 

JVLas é ,bom relembrar que a sepÇLração se fez na Repubiiea justmnentG 
para todos os -cultos, e1n contraste com ·a Constituição do Imperio, que a fizéra 
para todos, ·com exce,pção cj.o catholicismo, adoptado então ,com(( a religião 
official do ·Estado brasjJeiro. 

,De sorte que a generalização da m edida facultativa proporcionada pela 
emenda, em 11ada diminue ou destróe .o vigor substancial do paragrapho ;o 
do artigo citado . 

P ermittir o Governo o ensino religioso nas escolas publi'oas por elle crea.• 
das e mantidas, é estabelecer oHicialmente uma depenclencia, uma alliança. 
entre os dons ·poderes, '[)ara o livre ·exerci cio de um delles . 

. Quantos serão os ministros dos .credos que r equere·riam es-sa permissão? 
Dons , tres, .quatro? Pouco importa o numero . O certo é que seria desloca•: 

do domínio p-rivado para o da jurisdicção do ,Estado, o curso dessas corrente3 
eternas do eterno conflicto que sacúde ha seculos a 'humanidade. 

Quando menos, a ,boa ordem. imporia a fiscalização pelo Estado do fun· 
acionamento desses cursos, intervsnção c1isfarç;ada no terreno elo espiritua-
lismo. 

-Quantas questões irritantes, quanta paixão, qua nto germen de deshm.·-
monia e de reacções, ·entre jovens ·de otigcns diver sas de raça s e tendencias 
di:fferentes '?! 

Adn1itte-t:íe que alguns paize.s não tenha1n podido es·capar a essa situação~ 
como a .Allemanha, por ·exemp-lo, ao confec'Cicmar a sua heJ.la Const:tuição o.o 
V\T.eilnar. 

1Porén1, nós, que já vence1nos sen1 sangue a diffi-cil ~tapa devernos resisti~· 

á oncla ·que óra S8 levanta, ainda que ao.s irnpulso.s n1.ais nobres, rnas qu,::. 
ttnde .á retro gradação . .. 

O JSH . PESSÕA Dm Q·UEIROZ: - Não vamos retro~g-ra:dar votando a Testricçlio 
para o " ~habeas-corpus"? 

0 SR. BAPTimA 'LUSARDO: - Q aparte é altamente gra ve. 
O Sn. SIMÕEs ILoPEJS: ü nobre Deputado não póde prejulgar id·éas d;, 

~1n1 co1:0ga, qUf1,ndo ainda não as conhece ... e aos possíveis conflictos de que 
nos temos rforrado pela pratica do sabio p·receito constitucional. 

Não quero estender conscc1erações em torRo de uma q.uestão que pa.rec;: 
haver empolgado o espírito ·de alguns illustres concidadãos, que attribuem á 
falta do ensino religioso escolar a causa ela dissoluç~.0 dos .c.ostumes e cla indi-
scip.Jina ·CJUe lavxam pelo mundo, nos attinglndo. ig,,mlmente. 'Não 'pensamos 
assim. 
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A fé religiosa prov'êm antes do berço e só se cry;;talliza nu sanctuario cta: 
família. 

Ella se fórma nos exemplos e na pratica das virtudes domesticas e entl·a 
pelo coração üo infante mesmo analphabeto eom maior rapidez que os bons 
princtpios de civismo pelos olhos lettrados do adolescente, pois é a linguagem 
do affecto e do ·Carinho pela bocca evangelica da deusa do segredo inf;nito ·do 
amor materno. 

A ignoranda uas massas, o analphabetismo, a ausencia do culto syste-
matico dos dev·eres civi·cos, rsão para nós os grandes ifactores desse grande 
"morbus", o indlfrferentislno ·inconsciehte que ·conduz á obra da degeneração 
moral e ua ruina dos povos . . 

Ahi devemos •procurar a essencia dos males que se: avolumam e que trans-
paTectm tanto mais .quanto maior ê -o contraste entre a treva do espírito hu-
mano e o clarão veloz dos se·culos que caminham. 

As emendas religiosas ag:taram e continuam a agitar as >Classes sociaes, 
o q•ue já era de ·esperar, ·porque n'luitos suppõem que vae ser posto em prova 
o sentimento cathoiico do nosso povo. 

Dah1 "' sua granue inconveniencia, 
Lam<•nLavel a confusão de es;p.heras ... 
Mas, nem ao menos entre nós se deu o que :ha mai.s de· um se·cu!o cc-

correu nos 'Estados Unidos, quando ;Jefferson, de Paris, lamentava não fi-
car consignado no 1" t·exto constitucional um artigo ex·presso de liberdade 
J·cli.giosa,consagrado -:< annos mais tarde por inida:tiva de Madison na pri-
meira emenda á Constitui~ão. 

Aqui, ao contrario, tudo foi previsto pelo .constituinte de 1891, imbuido, 
das idéas victoriosas {!e Sald.:J.nh:a M'arin:ho e de Christiano Ottoni - isblando 
tão importa;ntes ,questões de opinião :para um •campo n8JUtro, completamente· 
alheio á ántervenção do poder civil. 

lPara nós outros não está em jogo ó sentimento catholico ou acatholic0 do 
nosso povo, que só poderá ser medido pelas manifestações intimas ou pu-
blicas de ·culto nos lugares a1propriados . 

.Com>O mani<fe·stação pleibiscita ria e onsitlero deficientes os documentos que 
vieran; a pl.}bJi.co e os que ·possuo, aliás, <üguns ·contrarias á adopção das re-
feridas emendas. 

O que elles revelam, por{;m, e o que grandemente lamento, é · a effer-
ves·cencia dos espíritos em torno de uma q,uestão até aqui ·paciii-c-'t e exem-
plarmente .reso·l-iri.:Ja na Constituição vigente. 

Nem ao n1enos n'le encontro, neste momento, na s'ituação do 'Senador 
ameri·cano Rowan quê · em dada questãn economica declarou não !Poder obe-
decer a criterio individual, por não ter o direito de substituir pela sua a 
opinião do Estado e do partido que roepresentava. 
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Aqui, ao contrario, pertence a ·um Estado que muito .se distingue pelo 
livre exer·cicio . de todas as actividades e ,P·elo respeito sagrado a todas as 
crenças. 

E' uma co usa sabida, Sr. Preside.nte, que os sacerdotes . do Velho Mundo, 
batidos pelas lutas religiosas, veem se abrigar naquelle recanto do nosso 
territorio, sob a bandeira de todas as Hberdacles, que asseguramos aos que 
para lá vão coHaborar no nosso progresso e civiUroção. 

Não são idéas de hoje, são de uma. pblitica cujas raizes alcançam fa.stos 
immemarawis; são o éüho da palavra ele Saldanha Marinho, são pagimts de 
Christiano Ottoni, elo verbo potente de propagandistas• da Republica, todos 
preparando a espírito do nosso povo para o surto sublime ele 1889, pela consa,-
graçãa de um a-rtigo, maduramente mecUtaclo pelo espir.ito clarividente dos 
pa'ria.rel:las da Republica. 

O SR. ~\.RTHV'R CAETANo: -V. Ex. faça tambem justiça a SilveirR :Mar-
tins, campeão ela liberdade dos cultos. 

O SH. Sil\rôEs LoPE.S:: -- Não nego E:Ssa jus1tiça a .Silveira Martins, gran~e 
vulto ela politiea na cional e ·que ·luranto l.1.rgo tPmpo dominou a ooração da 
maioria dos ncgran(k!lses. 

A liberdade de cu'lto foi bandeira de combate de seu partido. Não se 
póde, pois, duvidar, que, hoje, os verdadeiros a;.oostolos daquellas idéas de 
Silveira Martins, os seus discípulos, tenham outra directri-z que n ã o aquella 
do grande brasileiro. 

O SR. SA FIIJHo: --V. Ex. >Cita a opinião de 'llm anti-clerkal. 
O ;Sn. SrMõgs LoPE'S: --Sr. Presidente -a. relig·ião não está em jogo 

neste mornentan·.,o lance. Ella ~ontinúa assegurada e firme. 

O ')Ue corre :perig·o é a bandeira do meu partido, ele antes da praoclama-
gãa ela Itepulóea; é a concepção feliz dos ·patriardhas de 89; é a paz e a or-
dem tão sa.biame .. lte resguardadas no artigo que se quer emendar após 34 
annos de f.ructo:o magnificas, de respei·to ás consciencia.s mais delicadas e de 
expanF-ii.o cresc•ente e livre de todas as \Wntades. E 'is po1'que voto contra as 
emendas do meu presa do -collega e amigo o i!lustre •Sr. Plinia Mm,ques. (1Vf1dto 
bem.; mu.ito be1n). 

O Sr. Augusto de Lima: - Sr . Presidente não occuparei, por muito 
tempo, a attenção da Camara sobre um assurnpto que já parece por deÍnais 
esplm.~.clo. 

Mas, ·depois das de·bates :vivi.l'1sin~ws, .que teem agitado a Camara, pare·ce 
que ainda perdura um equivoco, ou se explora um equivoco: que a emenda 
do Sr. Deputado Plinio Marques vae reuni.r a.0 .Estado a Igréja, quando é 
claro que o Estado continúa separado da Igreja. 

E' .neeessario, s.r·. Presidente, calma nas nossa.s dis.cussões, e1n assun1-
pto ·delicadissimc, que Joga com a .liberdade da ·consciencia. 
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o SR. L10I7. GUARA~Ã : - Em que altera a emenda a .Constituiç,>1o, f>i ella 
é innocua, ·eomo foi declarado pelo proprio- Ftelator? 

0 SR. FRANCISCo PlllL'S:OTo : - Si é inno cua, li)Ol'qUe VV. EEx. se Op@êíem 
a ellu, pur qL;c a •c omi)atmn? E:o;tamos .com o dü··eito, •estamos ·cenn 0 :povo . 

O .SR. Aucu~'l'o DE L~MA : - Diz o i:llustre representante ·do Estado ·do iRio 
que se trata de clausula 1nnõcua. 

(O Stt. LUIZ G e A RAN:A : - Pergunto si nã.o é j,n.nôcua, c0.nfo.rn1.e: foi ai-
f-irmado? 

O .SH. .AUGTJS'Io DE LIMA: - Vou responder a V. ·Ex. Nã,0 se . trata ·dG 

olausuia innocua. Procura-se, ante a lacuna existente ·na ·Constitui-ção de 
24 de Fevereiro, a accentuação de um dos pontos mais importantes da nossa 
11:1cionaliclade, (· flmdo cathol.ico do povo brasileiro. Não ê i.nnóCJua., porque 
ao espírito que presidiu a votação do pacto de 24 de Feve1·eiro faltou, no mo-• n1e111.o, 'f' .. in~":lp i r.G ~:üo õ.0. longa tradição d'?' nosso passado, ligado á fé TeligiQsa. 
c;ue dP~bravou-nos as n1attas, que catechisou os prim·eiros inrolas· {]o Brasil. 
qu0 presidiu á educação nruc1ona1, •que constituiu innumeros nuclcos de civi-
iizaçfto. 

O 'SR. FP~~Ncrsco PEixoTo: - F'ormou a nossa nacionalidade. 
O .SR. At1(1J:, f,:ro DE LtMA: -- I<'ol o esp<irito ·catho'lico que ainda sm;citou 

os tpri1;.(,ircs m0\'1mC'.ntos 11ela liberdade na:cional, symbolizando, na Santíssima 
'l'rin.c1adc. o sonho da IrwonfidBncia ·M:i'neira de rom.pcr com o despotismo. 

Não entro, Sr. P1·esidE-nte, na apreciação ,psy.chologica dos intuitos da-
quelles que, faz;omdo o ·preco;1icio da fé catholi-cR no Brasil, entendem que 
·0lla ·dr:rve estar afastada d.e todas a.s instituiçõe~ do Estado . Nfto posso com-
prehender ·que, julgando cxcellente uma cousa, a repillamos do E'staclo, quan-
do nós a ,quer.emos ac.olher em nossos lare,. 

O SR. LUIZ GUAHANÃ: - E 'uma queS>t.ão de li-berdade de pensamenbo. 
O ·SR. AUGUS'J'o mJ LIJYIA: - Não posso compre·hender a l'>tzâo lJOr que 

sendo a r eligião catholica. benefi.ca, reconhecendo-se que ella. tem prestado 
serviços 6. organizaç'J'Lo da nossa sociedade civil, se Vá ex.cl·uil -.a. da ·cellula 
ma.ter . 

~o ~BH . Ll;rz ~GuAHANÁ: - N.ão se exclue. rr,rata-se de respeitar a liberdade 
de pensamento . 

O SR. NoGUEIRA PENIDo: -Não ha offensa á liberdade -c1e p ensamento. 
0 SR. LUIZ GUARn'IÃ: - Como· não? 
O SR. AUGUS'l'o DEl ;L IMA: - Já no impet·io, quanc1o ainda rhavia reli.gião 

officia.l, nunca a immigração cncontr10u as nossas portas 'fe-chadas , por mo-
tivo de ·crenças religiosas. 

RerJi·di n1.uitos annos, na terra !le n1eu' nascimento, onde h avia um nu-
cleo imr,.or1:ante de protestantes ... 

O :sn. LUIZ GUAR~NÃ: - Não defendo, •no caso, esta ou a:quella reli.gião. 
Sou até ·cathoUco 
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ü SR. AUGUSI'o DE L1111A: - . . . que 11unca. encontro,u di J\ficulàades por 
pa:cte dos catholicos para o 'livre exere~cto do se.u eulto, •que aliás a Consti.: 
tu:çã.o do ,rmperio de 25 de. Mar.ço li'beralmente franqueava . 

Ainda, mais o esr,iri'to de toler ancia tem sido de tal modo rec'i-proco entre 
as suas confissões religiosas, nessa. localidade que O· clirector da Companhia 
do l\fmTo Veihc., não ha muito tempo, d'ez doação de ri-quiss'imos objecü1s do 
culto pa r·a crnar a .Matriz do meu districto .parochial. 

~o SR. FoNSEÇA ::EúBRMEs: -E tu.&o isEo sen1 0 . ensino religioso. nas escolas. 
O SR. AUGUSTo DE LIMA: - Nós, aqui, não pertencemgs á intimidade do 

itOf'SO eu religioso, Nfto· somos portadores de idéas individuaes; antes de tudo-,. 
sornos mandatarios, ·que, d-ev(}n1.s ·procu1-ar :Lnterpreta-r os sentin1entos do povo 
que aqui represent::n:',üS. UIIttitg. bem). 

Não podemos, ·Sr. Presidente, arguir de má fé a or>iniiio daqueHes que 
assiln n&..o pensam; nfio pod-emos nen1. devBn1os transforn1ar esta trirbuna em 
instru1nento de pe.rseguição ás i'Cléas de que1n quer que seja, ne1n aqui ê o 
luga.r proprio .para a ex·hibição de crenças .que porventura aliment·amos . 

.tl.:qui, t emos o dever de ausqultando a o.pinião n 111cional, neste grande 
})le.l)iscito, apoiar . aS e1nendas a presentadas 1pe1o illustre D-eputado ·pelo Para-
ná, :Sr. IJiinio 1VIal·,ques. ·(A-1Joiados). 

O Sn. CAMILLo Pr~~TES: - Se.nclo esta uma cla.s poucas vezes que a Na ção. 
~e entende tão conl~)]otamente com seus legisladores . 

O .SR . A 1 ."...1US'.ro DE L IMA : - E1n Tesun1.o, aquillo que .aben çoei no n1eu la~· 

oomo filho e -abençôo co1no :pae, não descj,o que ~eja relegado, posto paz·a f6ra 
da communhão poli::i::a do pa iz. (111uUo be1n; muito be1n. Pal1nas 1J1"0longa-
das . O o1·ador é CU1TLV1"i·nte·ntaclo). 

O Sr. Nehm1 de Semta (1Jara encaminhat· a votação) : - Sr. Presidente, 
em ma':eria de tão r ekvante debate, parece··me que primeirrunente se eleve 
assentar um principio na consciencia esclare'Cida e na elevada mentalidctde 
desta A:ssembléa: é o da reciproca tolerancia pelas emissões de idéas e de 
opiniões, no recinto da Camara Fe-dBral dos Srs . Deputados, (11t1"ito bem), de 
1nodo a ser n1antida toda a serenidade no encan1inhan1ento da votação, afiln 
cre que ' -cada .qual de nós possa desd:obror as· suas· id:éa:s, dentro do Regi-
mente, que apenas nos faculta 15 minutos· para que cada Deputado, pt·ó ou 
contra ·cada en1en-da, \.~onsiga: exte-rna:i"' o seu pensan'lento, francctn1ente, <:nn 
face da Nação, em face do povo·, de q·ue· somos representantes directos. 
(Apo'lados). 

O ;SR. AnoLPI-Io BERGAMINI : - FoJg-o e1n v~er registrado que o prâzo de 
l5 minutos é muito. exiguo. E ainda querem dinünull- o! 

O ISR. BoCAYUVA CUl'{HA: - Aliás, o nobre órac1or foi o prime·lro a in-
terrornper o. :Sr. Foni!ee::ll Her:mes. (Não a.poiaclos) . 

O !Sn. NELSO.N DE !SENNA: - E' uma injustiça àe V. Ex ., porque o fac-to 
se deu na hora do expediente, conforme tod0!:.1' 0s crL>1l-egas presenciars.n1 e 
q1.mndo não havia começado o encaminhamento. (Apo·iaà:os gera.es). 
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Tomaria a liberdade . de dizm· a os meus illustres collegas, como Deputado 
por l\!Iinas GerRes e representante da catholi:ca terra montanheza, que a sua 
Carta politica de 15 de· Junho de 1891 foi votada, sob a invocaçao e "em 
nome do Deus Todo Poderoso", por uma emenda subscrip•ta por 45 dos 
representantes da Constituinte da minha terra, já no regimen republicano e 
.placitada com o voto unanim!e dos 72 membros da Constituinte Mineira, :nas 
Casas Alta e Baixa ·daquelle .cenaculo parlamentar; e essa ConsUtuiç[w teve 
forte repercussão no ambiÉmte politico do Brasil, naquelle .anno em que se 
e~Gl!boravam os pactos políticos, mod'elados :r-eJ·o paradigma sole.mne que 
é a Cm,ta Constitlllcional ele 24 de Fevereiro. Tanto assim, que a Bahia, a 
catholi•ca terra bahiana, terra metropolitana da fé, berço da nacionalidade, 
tambem proclamava o seu estatuto político "sob os auspicios de Deus Omnl.-
potente". 

IJll{ •SR. DEPU'l'ADo (clct bancada bahiana): - Uma das bellezas da, noss~>. 

Constituição. 

o• ,SR. NEJLS01I\""~ DE iSENNA: - Ainda no norte do :Brasil, Sr. Presidente, t.• 

Estado da Parahyba, a >terra heroica de Vida! de Negreiros, igualmente es-
culpio no seu estatuto poliU-co a preliminar invo.caç5.o a Deus . 

E nós, rSr. Presidentle, r~presentantes brasileiros, aq•ui poderiam os re-
:i.embrar neste momento, que a nossa Constituição de 11\'l:inas copiára, cora 
respeito solemne, o exemplo que nos vinha da Confederação He.Jyetica, dessa 
lib'errima ,Suissa, guardada nas suas morutanhas alpinas, e alli praticando a 
Democracia, em um <Constan te e vivo amor pela lilberdade, no conjunto de 
suas varias raças e varias re.Jigiões onde se misturam lutheranos ~ calvi-
nistas, germanicos e celtas, onde se· misturam a f.é eatholica 8 a f·é protes-
tante, esta atraV€s de O·utras confissões reformadas. Da livre .Suissa nos 
vinha, pois, . o exemplo da invocação do pacto constitucional,. em nome de 
"·Deus Todo rPoderoso" . Dos nosos irmãos ']}latinos, os Argentinos, ~eio 

tamb'ém ,para nós o exemplo, porque a sua Constituição começa "invocan-
do a protecc;;ão de Deus, fonte de toda a razão e de toda a justiça", (lli~d

to bem). 

Es<Judo, portanto, ,Sr. lPresidente, respeitosan1ente, as minhas creden-
ciaes {le représentante mineiro, no espírito liberal e tolerante em que, por 
feitio, indole e educação, formei a minha intelligencia, em ' um tirocini9 de 
25 annos de magisterio, preparando gerações e gerações d\o moços, aos quaes 
pude ensinar com muito amor o pouquíssimo que podia des·prender do meu 
'cerebro, tendo sempre uma tol!êrancia reciproca das minhas idéas e as da-
quelles com os quaes commtmgo para cmn as idéas de quem possa {livergir, 
ra,dical ou 1nomentaneamente , 

iD1rei, pois, a V. Ex, 'S'1·. Presidente, que não v~jo onde se po·ssa 
es·timular, se faça a];<parecer no Brasil o receio de que do texto <Constitucio-
nal, emendado segundo querem as emtendas ns. 9 e lO, possa vir a dimanar 
uma série de di·scordias na familia brasileira. (A.1JOiaâos e nã.o apoiados). 
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O ISR. ARTHUR CAETANo: -V. E x. invocou o exem.plo da A rgen tina, m a s 
é a propria Argentina que ·está soffrendo as consequencias disso, nes te m es -
mo instante em que está separando a Igreja ·do Estado. 

O SR. NELSoN DE SENJ\)~: - Penso que, auscultando a alma nacional e 
o sentimento da nacionalidade, n6s estamos firmando aqui, mais uma vez, 
a nossa unidade politica, a nossa vitalidade de naçã o sobera;1a, a nossa gran-
deza pelo culto da Republica - ma•s , a republi'ca leiga , e n ã o a republica 
athéa, a republica leiga, e neutral em materia relig·Josa, ·como a postola-
vam Ruy Barbosa e Pedro Lessa, porém não a re}JUblica atheista, que ve -
nha renegar a fé, que em quatro <Oeculos de ~>volução historica preparou o 
ambiente nacional em que vivemos. (llf1tito 1Jem). 

Não posso comprehender, •Sr. Presidente, como possam estar alarn1ados 
os nobres collegas impugnadores dessas emendas e cujas opiniões sou o 
primeiro a acatar, mas cuja incohere11'cia de argumentos eu com muito 
respeito saliento, para virem, neste recinto, invocar e nos trazer a debate o 
espantalho de l'eis anachronicas ou de estados regressos e progressos da 
civilização, em éras passadas e cuja revivescencia, no tempo e no espaço já 
seria incomparavel com amentaHdrude. brasileira (ap.Oiado); t runto mais 
quanto já não seria possível a reproducção de factos que não <condizlem mais 
com o gráo de cultura da nossa éra, .com a nossa educação e cultura juric1i-
cas, com os nossos costumes, com as nossas leis, sob a egide das quaes vi-
vemos, em perfeita paz religiosa, no Brasil. (Apoiados). 

Sr . Presidente, a nação maior do continente, nossa m estra e inspiradora 
do nosso direito constitucional, os Estados Unidos da America do Norte, 
celebra, na ultima quinta-feira do mez de No·vemb.ro de cada anno, na Gathe-
dral catholica de São Pwtrlcio, ·em Washington, com a assistencia de todo 
o elemento official americano, celebra o dia nacional de .A:cção de Graças, ·O 

"Thanks-G.i'Ving-Day", em q·ue todos os cultos collaboram em uma com-
munhão de affectos, em que todos os corações se expandem nos sentimen-
tos de concordia, rendendo graças a Deus Todo Pod'Eiroso, pelos beneficios 
dispensados á Nação Americana, no decorrer de ~::ada an_no. 

Ao lado dos grandes prelados que illustra m a cathedra ca:tholica na 
An1erica · do Norte, figuram os grandes rabinos da fê judaica, os grandes 
ministros da fé protes1ante, das seitas 1ieformadas, e, n este amplexo idéal 
de concordia e de tolerancia reciprocas pela crença de cada um, elles dào 
ao mundo, dão ao Brasil rep•ubli~::ano e ás nações des te continente, um gra n-
dl8 exemplo de quanto vale o •principio religioso para a pertar e cimentar a 
grandeza: e vitalidade de uma raçá. 

O •SR. ZoRoASTRo ALVARENGA: Mas, dentro ·da nossa Con s tituição 
V. Ex. já encontra isso. 

0 .SR . NELSO~ DE ,SENNA: Além do elia officia! de Acção de Graças , 
nos ·Estados Unidos, occorre-me salientar que, varias vezes , a bahia ele 
Guanabara tem visto ancorar em suas a guas na ves ele g uerra am'erica na s, a, 
bordo de uma das quaes, o Idaho, estive, e verifiquei a presença de capelÜies 

.. 
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catholicos e protestante·&, 1'epresentando a confissão e 'Crença dos marujos 
de cada religião. E a Republica Norte AmeFicana jámais sentia violado· 
o seu :Pacto Constituc-ional, com a presença desses ministros religiosos que· 
attendem ás necessidad'es espidtuaes da formação mora;] dos .corações e do 
espírito - grande objectivo que foi o ideal de Jefferson, pai ela den:wcra-
'Cia americana, quando dizia e re•petia varias vezes, na Convençilo da Vi,..ginia, 
iàm 1785, que o grande escopo moral da nação, que vinha surgindo, era 
a boa f.ormação mental, pela educação do sentimento l;eligioso do seu povo, 
preg·ando a tolerancia e o amplo e livre exercício de -cada culto. (1J11•ito lJe7n). 

O HR. ZonoASTRo ALVARENGA: -V .. E.x. está conc1ernnanc1o as em·~ndas. 
O ~SR. ·NELSON nm !SElN\1\lA: --Então, ·v. Ex. não n1le honra con1 a· sua at-

tenção, seguindo o fio dos mBus argunTentos e aguardando· as conclusões 
que vou tirar. 

A naçiio americana, Sr. Presidente, nos quarteis, nas casernas c1o seu 
exer•cito, nas naves de guerra de sua e·squadra~ nos tribu.naes de justiça, na 
abertura do Congresso 1Nacional, no Capitolio em vVashingto•n, tem sempre a 
presença dos capollães e ministros religiosos, de accôrdo com a crença, dos 
Seus- reprBsentantes, invocando aquelles as bençãos do Omnipotente, para que 
os trabalhos eorra1n sob o· manto da concordia, em um ambiento de frater-
nidade e do tolerarrcia, corno o gráo da sua civiUzação o exige. 

Que querem, e agora respondo ao· meu prezado 'CoUeg:a de banca.cia, que 
querem essas emendas>'? Querem ellas que se ministrB o culto, s'e faça a ca-
techese, a propaganda exclusiva de determinados cultos religiosos? 

Não. 

As 'emendas querem, liberalmente, a instituição do ensino religioso como 
base da formação moral e espiritual da juventude brasileira, que eu parti-
cularmente, do intimo de minha alma, desejo vêr educada sob as inspira-
ções do ehristianismo, e como jâ se pratica em varios Estados d::t Unifto. 
(ll1uito bem. .Apo·iaàos). 

O :SR. ZoROASTRo Ar.vARENGA: - A :Constituição actual j8, fac.ulüt Jsso. 
O SR. NELso:~<~ DEl SlilN:NA: - ·Eu r'e'Cuso agor·a o debate, :Porque· comecei 

declarando que a minha O})inião é do respeitar a todas as outras opiniões 
discordantes, embora conservando o meu modo de ver a questão. O tempo 
de que disponho, de quiilze minutos, é exíguo <e me n ã o premiNe da,r mais 
lai'gueza ás minhas considerações. Mas venho affirmar o meu :woio ás 
emendsa ns. 9 e ~0, conio 'Deputado por ·Minas Geraes, como Deputado r·e -
,publicano brasileiro, con1o partidario ard'ente do principio constitucional da 
separação da Igreja do Estado - á sombra da qual conquistou a religi;io 
dos meus antepassados, que é a religião dos mGus filhos, ? n1aior desenvolvi-
mento espiritual no Brasil, contando hoje um epis•copado de cerca de se tenta 
prelados, -com o maior agrupamento catholico de toda a lunerica, pois somos 
a terceira potencia latina ·do globo, pelos seus elem\mtos demog-ra,plüccs, quasi 
todos catho1icos, vindo nosso paiz 1ógo depois da Italia e da F'rança; - e 

.. 
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quero ainda affirn1ar que, con1o brasileiro, não me arreceio das co"s;;,qucn-
cias destas emendas . (Apoiaãos e não cttJoiaclos). 

E'srtou éonvencido de que nós devemos, sobretudo, preparar a fonnação. 
moral dà nossa Paü·ia, sob a ambiencia da religiesidade, conforme o sonho 
<fo• grmide libertador da Amerfca I-Iespanhola, Sim'lo Bolivar, quanc1CJ, no 
seu Congresso de Bogotá, en1 1825, e depois, ern 1827, no Congresso de Pana'-
mâ, reunidos os rerprese·ntantes das cinco nações de que fCira o cr·eador, elle 
dizia, como· preambulo á sua Constituição, á sombra da q·ual se devia.m le-
vantar as novas nacionalidades hispano-al'nericanas, eile dizia o seguinte. 
Sr. Presidente: "O desenvolvimento moral do l'romem é a primeira intenção 
do legislador". 

E e u acho que o ensino 'liv.re, o?rigatorio e integral nas es'colas bl~a.si

leiras, conforme o objectivo a lmejado ern outra emend::t f• qmtl darei o meu 
voto nesta Can1ara, juntamente com o· ensino n:~ligioso fc:tcultativo e bem· 
orientado, bem definirá a segurança e a responsa bilidade da Naç;ào nos dias 
de amanhã, proporcionando ao Brasil urna forte gGração educada. na dis-
ciplina e na ordem; porque, Sr. Presidente, sem mnbargo do respeito á 
opiníão -contraria, eu quero a n1ocidade com a aln1a ab1·azada lX:lo c:úor da 
fé, eu quero o nosso povo -=:om o coração temperado pela ene1·gia da c:·cnça 
para assim termos todo 'Brasi!eíro preparado no respeito ch re!igiiio c~os seus 
antepassados. (Apoiados). 

Em n1inha terra 11a exen1·plos en1 nucleüs popülosos, con1.o ::L"'heophilo 
Ottcmi, Juiz de F6r 2., Vflla Nova de Lima e em outros pontos corno La-
vras, etc. , que atteste.n1 a tolerancia e onàe, reciprocan'lente, se de·fererr1 pro -
vas de .1·espeito, tanto 1naterial como e-spirituai.nlente, entre a grande n1.aio -
r!a cathoUca esmagadora e a ·pequena minoria acathol!ca, que tambem é 
alli edu·~a{!a nos principies de liberdade, de ordena e de tolerancia. 

E ' sob esses auspícios -da opinião brasileira., nn.ais do que isso, 'Pelo res-
peito ao povo min<ei.ro, que eu voto pelàs emendas ns . 9 e 10, 1nesmo por-
que no meu E stado nata.! .iá é ponto pacifico e all i regulameEtetdo, com 
pratica louvavel pelos seus bons frutos rnoraes, o ensino reHgicso, facuJta.ti -
vo, Das escolas ,publicas primarias. fóra do horario ofücial. ( ]}1-t!-ito bem.; 
m~tito p<'11'L Palma.s. O oradoT é cnmpTimentaão e abraça.clo poT se1w co l -
legas). 

O Sr. Nicanor Nascimen1o ("' ) (IJaTa enca·;ninha1· a votação·) (movi m.ento 
âe attenção) - Sr. Presidente, sendo fundamento prhlCipal da minh2. con-
vicção .qtJ.e deven1os. no g-rave n10111.ento por que passa a nossa Patria evi-
tar tddos os elen1cntos que possan1 a;<tar e incend.in.r pa,ixões, pretendo que 
a mb111n. bi'eve or·açü.o seja 1Ji"'Oif:u nda.rnentc serena, e nà o traga con1o argu-
n1cnto fur:c~arnental de conv.icção IJen:hErnn.. aglk'1.ç;âo, n or,:h tuna l~nivo:cna 

paixão. 

(''') Nilo f o: revisto pelo m·ador. 
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.Antes de examinar, como fez o meu dilecto collega por Minas, Sr. Nel-
son de iSenna, as tradicções brasileiras, ruquill o que com'pete a uma Asseln-
bléa de homens do Estado, com a responsabilidade de Governo de um gran- . 
de, rico e futuroso paiz, é encarar a questão debaixo do ponto de vista dos . 
mais altos ·interesses elo -Estado. 

);"], ao envés de pro::mrar as origens raciaes do Brasil para fundamen-
tar as raizes de um dispositivo constituci-onal, temos que examinar se este 
dis.poE:itivo é, de facto, constituciona:l . :Depois, temos de verificar Si a evo-
lução do iDlreito Publico mundial tem sido no sentido de ligar o Estado ás 
prisões da consciencia indivcdual, ou de libertar cada vez mais o individuo 
de q uaesq uer cadeias postas na sua consciencia para com_ o );"]stado. 

s·erá, porventura, .que debaixo de um ponto de vista scienüf.ico seja fi-
nalldade juriclica do E 'stado controlar a religião, organizar a montl? Evi-
dentenle.nte, .não. 

ITistud.ando a ev·oiução es'pecifica, desde o inicio das grandes socieda:des 
que as organizar::un nos te1npüs 1nais re1notos, até as que se agitam no 
tumultuar d'lhoje encontramos .que, como em todos os organis1nos atraza-
dos,, ainda não evolvidos e dilllferenciados, nas primeiras sociedades, o prín-
cipe era ao mesmo te-mpo o sacerdote. Não havüi dlreito que não estivesse 
fundamentado, completamente ligado á co.nsciencia reli-giosa; e não agiam 
juridicamente ruquelles que não estivessem dentro das lforças e das normas 
da religião ·don1inante. 

Gom o desenvo:J,ver das instituições cuja organização -constituiu o Es-
ütdo, f-oram se especializando as es]J'heras de acção, diifferen ciando por com- . 
pleto os orgãos e as suas funcções , a religião se foi destacando do Estado; 
e, quando o );"]stado, -na evolução historica da especie humana, chegou á sua 
integração como .grande ,Estado moderno, a tendencia de todos os povos da 
Terra fqi estabelecer a definitiva diohotomia entre o p-oder espiritual e o 
.poder estatal . 

O SR. JoAQUIM DE ISALLES: - O invperador da Allemanha era ao mesmo 
tempo o c11E'Jfe espirittml da r•2lig•lão. 

O .SR. NICANOR NASCilVlElNTO: - V. );"]x. vae ter a resposta immediata-
mente. 

Tomo i·m:mec1iatamente o exem'plo citado )Jelo nosso eminente oolle:ga, 
que vem ao encontro -das doutrinas que estou sustentando, de accôrdo com 
os maiores pensadores na especie. Disse S . Ex., e é verdade que, no tempo 
do direibo !feudal germanico, quando os objectivos e -os fi.ns da Allemanha 
eram a 'Conquista imperial dos povos vizinhos, estand,rJ· ellá no seu pe.riodo 
militar e a1.1tocrata -t'heocratico, era o imPerador ao n1esmo tempo o chelfe 
das forças germanicas e dos exercitas sacerdotaes da igreja da Allemanfha 
confederada. 
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:W1as, logo que, pelos phenome.nos da guerra, fogo corregedor que marca 
e illumina os episodios maximos da historia, o povo allemão se libertou por 
completo da situação theocrata, o que se mani-festou na Constituiçi'Lo ger-
manic::t que •hoje, .ha seis annos, governa a Allemanha, foi a suppressão 
com,pleta da religião e do sacerdocio, como funcção do Estado. 

O Sr:. PLnno CASADO: - Intercorufissional. 
0 SR. NICANOR :f:..JASC11VIEN~'O: - iSi foi O argu1nento de S. E x . pro"~1uzl c1 o 

como ' tenlho certoza, para apoio c1a doutrina que sustenta, !S. Ex. natural-
mente contra sua vontade, ve1n confirmar a miniha. 

(H a diversos apartes do>s S1·s.· Joaqu·lm Salles e out1·os.) 
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - :Declarei que não queria falar em ·pai-

xões e em conDictos. 

O SR. JoAQUIM DlTI St\LLES: - V. Ex . falou era ·poder tem·POral e eu es-
tava mostrando que na Allemanha, na Inglaterra, na lRussia, na Tur.quia 
e muitos outros paizes, os chefes de Estado são os dhefes da religião. 

O SR. NICANOR •NASCIM!TINTO : - Sr. Presidente, aproveitando a argu-
mentação do nobre Deputado, devo dizer á S. Ex. e á Camara que a evo-
lução do Estado moderno se 1narca completan<ente no sentido :que estou sus-
tentando. (Muito õem . ) Si iS .;Ex. fôr encarar e examinar as Constitui-
ç:ões que se organizaram depois da guerra, as Constituições contempora-
neas, l:!a de verificar que todas n1antive:r'a1n a doutr-ina que sustento a se-
paração .da Egreja do Estado. Até a da Turquia, 

1Si formos examinar a !Constituição que nasceu da beBa revolução an-
dina, fizermos exame da Cónstituição do Chile, V. :Ex. ha de V!'Jrificar que, 
neste momento, a mais reii.g1osa das democracias an1ericanas, aquella que 
se baseava mais completamente na a;·i.stocracia hesparihola e nos seus fun-
damentos feu:daes, aca;ba de J:elfo1·mar a srua Constituiçã;o, esta;belecendo a;b-
soluta ·hberdade religiosa, quebrando qua~qruer liame entre o ·Estado e a 
religião. 

•Si o eminente collega fosse advertir no que se ül'ganizou na Consti-
tuiçiio ci'e Austl'a1ia, verificaria que o pacto federal entre os estados austra-
lianos marca definitivamente que não lha uma religião ·do :Estado naq·uelle 
.Paiz; e si S. Ex. quizm· caminhar mais, ir á nossa vizinha, á extraordina-
ria RermbHca Argentina, cujo progresso espantoso marca-se de fôrma tão 
larga e ampla e bateu mesmo os nunwrosos povos americanos, no que diz !res-
peito ás suas ·expressõBs demc.cratica;,;, ha de encontrar que, justamente, no mo-
mento, se discute, no Congresso a reforma da Constituição para separar a 
religi iío do Estado. (1Jf7tito bent. Avoiados ?HL?nerosos). 

O SR. JoAQUIM Dm ISALLEJS: - •Está V. Ex. ba.ral•hamclo as cousas. Q11em 
é :que no HrasN que.r a uniãJo da •I·greja ao :E stado? Ninguem. 

(Troca?n-<se apartes.) 



O SR. N rc,\NOn N~~lsce,:n~::x·To : - Sr . Presidente, V. Ex . verá que q1.LCn-. 

vae dar a r espos ta a o eminente De]}Uta do p or .Minas que, eo1n t ão nobl'e 
8 eleyada attitnde de'fende seus h:leaes, é p -l·ecisamente um dos mai.s en~i

:.l.entes .catholicos do mosso te.1npo, o evar:geJista E.nú.ll~ Boutroux ern 
lll)J a ele suas obras mais impress:-onantes pelo ful·gor da sua 1naraviN1osa 
é locjuencia, pela belleza dos sentimentos que expressa, peJa elevação com 
que espaH1a a su a doutrina catholica, aconseJ.ha a todos seus collegas pro-
pag~ndistas e re ~ i ~~·losos que, ,p.ar::t fazeren1. a divulgação n1ais proficua e 
segura da s e a. religi~io , não dCve n1, a-bso-luta1nente, o-ccupar tão s61nente os 
pulpitos, rnas t omar t odas as cathedras do ensino publico, po is m.uito mais 
permeavel ao prosclytismo é a infancla. E' o· que nesta hora pretendem 
os catholicos . 

O SR. NoGUElllA PENIDO: - Nfte apoiado. Pretendem a liberdade para 
todas as seitas. 

0 · \Slt . :t<[ICANOR N ASCHv.i. ElN'ID: -- l~{LO· é un1 dispositivo inocuo. é U lD pro-
granlll10. p1:e -e::í tabelecid0 . 

(T1·ocam-se ?nwiLos ont1·os apartes . ) 
O SR. PnE.SIDENTJ.:l: - Atteução! Está co1n a palavra o Sr . Nicailor Nas-

cimento . 
·0 ·SR. l\fiCANOlt NASCil\I RNTO : - V. Ex ., .Sr. Presidente,. terá de n1.e dar 

xnais 10 minutos, tantos .quantos perdi no de-bate t ravado entre os senhores 
Deputados . 

Alle.gou a rqui ·O n1eu eminente collega, Sr. Nelson de Senna que , nos 
Estados ·unidos, os l?resic1entes assist8n1. e p-reside1n grandes cerilnonias re-
!ig·iosas, .que1· nas igrejas cathoiícas, quer nas protestantes: 

O rSR. F'oNSSGA rllilR1\1ES : - O nwsmo se faz aqui. 
O SR. Nrc,\~Wn NAscrllíEH-JTO: -:!\ias, quem proh1biu essa nobHissima pra-

tica no B rasil '! Quem n à o viu a "bençã o das espadas" pel-os sacerdotes ca-
tholic.os? As festas üe escoteiros por toda parte, .quern -não as Hil}p]a·ude? 
Quem não viu as 1nissas campaes, nas quaes o Exercito Brasileiro, em um 
espectacu lo g randioso e n1agnifico, passa, para contem}J1ar o respc~tavel 

episodio, ern que nor:;sas [faleças passan1, transcendentes e 'brilJhantes, no 
e.spirito forte dos c::t:Gholico.s, vi vazes nas energias vigo:t·os::ts ela raça, na 
1na:n:ha através as p-raças que percorre1n.? 

A nossa Constituição no, sua. f ól"lna 1iberalissi1na nunca inJ;p-ediu essa 
pratica religiosa, essa ma.ni'festação de respeito pela nobre religião catho-
lica em p leno sol, em :plena praça PulbHca . (A1Joiados,· '/'lõuito bmn.) 

O SR. N OGURIRA PENIDO: - For .qrue, então, n ão se ,firmar o principio de 
que religiã-o reatholica é a da n1ai orla dos brasileiros? 

O SR. FoNSEJCA H EITtMES : - Para que? Qu<~~l a vantagem d isso? 
O SR . . LnmoLPHo CoLLOR : - Seria, pelo menos, desnecessaria en1enda, 

como diz o Sr . Herculano de Freitas. (Trocam"'- se 1·epetiflos apcLTtes entre 
os J':rs. Jênquim ele Sanes e W enceslâo Bscobar.) 
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O SI;. Pr..msiDENT2 (fa;~endo soa1' os tyrnpanos): 
com a palavra é o Sr. :Nicanor Nascimento! 

Attenção ! Quem está 

O !SR. NrcA:r-IoH. i.JAS.iJIHEN'I'O: - Os nobres Deputadf.l.S estão documentando 
a Uhese que cornec~il a sustentar nesta tribuna. 

Que;·o, iSr . Preside11te, a paz e a concordia enü·e os brasileiros, e os 
honrados collegas es-::ão procvando que o debate sobre a questão reHs·iosa 
chega a tornar into1erantes os hon1ens P'U!b1icos, que até aquelles que se 
acham em plena virilidade de sua força intellectual, com todas as •beilezas 
morc.es que o caracterizam, são levados a se afastar da estricta coi·tezia. 

'lê \T. Ex . , ·Sr . Preshlente, a que excessos a intolerancia neste .debate, 
está leTando os •homens mais polidos e encantadores do parlamento. 

O debate · rellgioso deve ficar nas consciencias e não nas lutas da viela 
publica, que nos conduz a excessos extraordinarios de com·ba.tivhJ.ade, como 
se estivessemos nos te1npos n1ed:evaes, em que a divergencia se manifes-
tasse pelo insulto e a espada tivesse de resolver a contenda. 

Não! Queren1os que o debate seja -o mais an1.ptl o, .o mais sereno, .como 
o estou travando, sem pala·Vl·a qo.:e não seja de respeito pela religião dos 
nossos maiores. (BI[~tito be1n .) 

·O SR. ARTHUR !CAETANO: --' v·. Ex. estú. discutindo com grande bri-
1hant'8mo. 

O SR. NICLNOR NASCIMflNTD: - Os nossos a.dversarios, não podendo re-
.sisti.r á força dos argun1entos apreseatados, seguidos3 coinPletos, nu1nerosos, 
como viva metnll.ha intelhoctual, exalta:m,<;e e descambam pan• o terreno 
da injuria pessoal, r-2sv:ilan1. infelizmente para o grito e .pn,ra r·epugnantes 
oonvicios. 

O SH. PRESIDENTE: - Lem:bro ao orador que está terminado o tempo 
do encanün1han1ento da votação. 

0 SR. J\fiCANOR NASCIMENTO: - Concluirei immediatamente . 
V. ·Ex. deve recordar-se, como a Ca1nara tambem, que foi precisa-

mente o ensino o instrumento de que dispuzeram todos os orgãos do poder 
despotico para infundir no espírito publico, plasmar ·na massa informe elo 
espírito popular, as suas doutrinas, :Pelo tra;bal·ho, penetrante da insinuação 
m.enta.L De :que o ensino, a cliscipolina do mestre é· decisiva, ten1 V. E:x:. 
exemplo car:c,cteristico neste momento; é o da organização ·quasi autocra-
tica da Russia communista, onde .o alto espírito do director da educação 
russa., o organizador da mentalidade .boldhevica, o literato Lunacharsky de-
clarou .que a forma maior de conquistar ·as op·iniões e dominar a Russia, de 
exterminar o burguez, exting·uir o capitalista, governar tanto o mujik cmno 
o operaria, era apoderar-se ela instrucção !PUblica, desde os seus alicerces -
a cultura da infancia - até as sciencias superiores, as grandes · Universi-
dades !fundadas . Todos os fanaticos, todos os espíritos semelhantes ao de 
Lenine., que pretende ·impor- se, não só ás cousas como ás pessoas, não só 
aos corpos como ás consc.iencias, :querem apoderar-se se1npre do ensino para 
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fazer deHe, não só o instrunwnto de me]hor.ia do ,povo, de sua ·Cnütura, mas 
o da catechese e da conquista da ignorancia, a mode1ação dos esplritos para 
haver um só conhecimento e uma só consciencia, donünando assim pela 
unlformizaçiio dos espiritos :fazendo dos homens livres uma infinita massa 
uniiforme de escPavos. (111uito bem; miLito bem. Palmas pTolongadas. O ora-
doT é cum.1J1'-i1nentculo ·vivamente, abTaçado por m1idtos S1·s. Deputados.) 

O Sr. João Simpllcio (pam encaminhar a votcv;;ão): -Não fôra, Sr. Pre-
si.Uente, o embaraço e m que me deixa a o:-edacçã0 da emenda, sujeita á vo-
tação, e eu não o ocupUJria a tribuna . . Limitarr·-me-hia a d'aa· francamente o 
m eu voto fav·m·avel á emenda, ·com-o darei á seguinte, de n . 10. 

Essa crrcum.sta n cia, po-r•ém, nw lJ!l'o,porC'iona, neste instante, o ensejo 
de n egar a intole<rancia .q•ue o illusrt:Te rep·reosentante do •R1o Grande do Sul, 
meu prezado amigo, ·cujo nome peço Hcenga ·pa,ra dool•\'na<r, o Sr. Antunes 
Maciel., attr}bui'u ao eminente .Sr. Bo•rges .ct·e Medei;ros. 

Na 1Jribuna, justifi-cando o m .eu voto favo·rave1 ao pensamento da em.enda 
n. 9 e ao .d;isp.ositivo 1da de n. 10, sou um te·stemun:ho da toleranoci'a do illustre 

Chefe do P.rurtidio Re;pub.licano R'o Granc1ense, e m f a ce das opiniões, questões 
(! faoBtos que não contradigam ou neguem os fundamentos p<JUtiocos dJo mesmo 
Parüdo. 

Não percebo no pensamento da emenda n. 9 e da disposição d:a de n. 10 
or,>posição alguana aos principias ,prégaaos peLo meu Pru.'tido desde a propa-
ganda repub·llicana, de que tive · a ho·nra •de fazer prurte. 

O ISIR. l!,IRMINü PAIM:: - Ell.a:S ter•em, v.isceralnH,nte, os po·incipdos do 
Pamtido. , ' ; ! U 

O •SR. Jo.&o SIJVLPLrcro: - Batemo-nos, desde então, pela sepafl'ação da 
Igreja do !EstaclJo, pela liberdade do1s ü Uitos, das ig·rejas e das üO·n:fi-ssões Te-
iigiosas, sem .quaesquer restrkções á mais a.m·pla acção dos ~eligiosos e dos 
ir~re]igiosos ·quaes.quer. 

Esses princip~os ficaram consigmtdos na Constituição de 91. Em que .o 
pensamento ela porimei,ra e a disposição da segunda .conoh·ariaan esses p<rin-, 
cipios? 

O pensamento da emenda. n. 9. E: p·e•rmittior que nos estn.belecimentos pu-
blioos of,fidaes · possa ser min'strado, facmltrutivamente, :peios m inistros de 
cada ['e!igião, aos fiei·s de seu credo o ensino da r-es·pectiva reiigiã,o. 

Infelizment ('l, po·réan, a sua .recla,cção nfco peNnitte essa realização. 
F;asse a 'simp.J.es faculdade doe m1n'lstra<r, como disse, ·o ensino o:'eligi oso 

nas escolas .ofüc1aes e cl:aria immectlatamente m eu voto favm·ave!. .. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Pa<rece que é O que eostá na emenàa. 
O SR. JoÃo SIMPLicro: - ... IJOl'quanto esta é talnhem. a pratica, já 

institui da no Rio Grande do ,sut, pelo eminente ; S~t· . Bor.ges de Med€i~os; 
por.que. lú, a I greja CathoJi.ca,, sem p·Mvileg':o e sem .pe~·tnrbar os trabaJhos 
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csoolar·es, póde p.rofes·sa.r ao::; seus a;cleptos, que f-requentun1 as es·co=las pu-
hllcas, o ensino da .respcçtiva ['eligião. 

· O !SR. CARVALHO nm BtuT'ro: -E' o que se quer estender a toclo o Brasil. 
O .SR. PLINIO MARÇIUES: - O nohre orado~· permilte um aparte esclare-

'cedo:r: 
Na emenda n. ~ o qm, esta esta:beleciclo e o ensino facmltativo religioso 

I 
para o ensino de ·car'aoter obrigator,•o, para o ensino o.ff>icial. 

O Sn. JoÃo .SIMPLrc>o: - Mas, a que ensino obriogato·rio se J'ef•ere a 
e-menda·'! 

.Não temos nenhum. Passaremos a dar nome obt·lgatorio ao ensino da me-
dicina, da engenharia e elo direito? 

0 'SR. [PLINIO MARQ;lHJS: - 0 ensino :pl'ima.rio. 
O SR. J o.tico SIMPLICIO: - A emenda não diz isso. 
0 1SR. LINDOLPHO PESSôA; - Officialmente, O ensino é leigo. Com a 

emenda se permittirá o ensmo religioso nas escolas. 
O 'SR. NoGUEIRA >PEJNIDO: A1'ás, se a duvida elo -o·raclor é apenas quanto 

a reclacção da emenda, essa póde ser melhorada. 
O .SR. JoÃo .SIMPLrcro: Como diisse, S•r. Presidente, queria apenas justi-

fkwr o meu voto a if'avor do •Pensamen to ela emenda n. •9; si el'la tivesse 
redacçã:o que ·correspond'esse aos inbuitos .de seus illustr·es signatarios, como 

assignalei. ... 
O 'SR. >GENTIL TAVAREJS: -E' o q·ue a emenda diz. 

O SR. JoÃo SIMPLICIO: - . . . ter :La meu assent:'nnen to. .Infelizmente, sou 
forçado por esse fundamento a abster-me de votar. A emenda. de n. lO co·n-
sigrta simplesmente <Uma <homenagem á beneme:rd ta Igreja Ca,tholica. Não 
poss'O e não devo recusar-lhe o meu voto a .favor . (M·wito bern>· ?nt~ito bem.) 

O Sr. Getulio Vargas (pauL encaminhar a votação): - Sr. Presidente, 
fazendo justiça á liberlal idacle de in<t:e·rpretaçào com que a ·representação sul 
rl·o-grandense se 1nanifes>ta, neste •caso, tenho a dizer que, a:o j·ustifi,car meu 

voto, neste m•om,ento, 'represento, apenas., •uma opinião dndividual, .pois o Par-
tido Republicano elo Rio Grande, atrav,és de seu Chefe, nfvo emittiu seu 
modo de .]Jensrur nesta ·questão, .oo.ns·'derada .questão aberta. 

O .SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Enbretanto, V. Ex. faUa en1 nome ela maio-
ria ela .banc'a!da. 

0 IHR. ÜE'l'ULIO VARGAS: r- Ag1.~adeç;o o aparte de V. !Ex. 
'Devo expHcat', Sr. Presid'enite, porque discordmnos das emendas, taes 

quaes esrtão redigidas. 
:E' vePdade que o Rio· Grande do Sul, dando provas ele sua liberdade, 

tem ])C'rmLttiào 'O ensdno riligiüso nas escolas primarias, fóra das horas des-
tinadas ao expediente ordinar!o. 

Essa ·permissão, .porém, é controlada pelo Estado que se w~serva o di-
reito de prohibdl-o, desde que" na sua app].~caçã:o pratica, ·tal ensino possa 
t•:n.zc.r inconven!entes. · 
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1\las, se passar a .en1.endo.. n. D, já o -Esl[t.do nã.o .ter1··ã Jna.is essa facultlade, 
pois será obrlgatoria, para elle '-" permissfw ao acceS'SO dos s,_<tcen1otes. de 
·qualquer religião 1J3..1ra o ensino do seu c-redo A 

Se aJTtanhã um s<1cerdote .cattwltco ~omparece•r a 1U1ma a ula publica ;para 
ensinar o seu culto, <:>. E·sta,do é ohrigaclo a €mittil-o. 

1Se o sac€1'dote for prote stante, esp1rita ou musulmano, terá ig,ual!]\1ente 
direito ao ensino da crenç.a que pro.fessa. 

'l'e'!"em-os assim de•riVLcdo pa-ra o seio das escohts 1publicas a lnto)e.rancia 
das discussões escolas'tic.as , a o1·espeito de 'lnterplt'etaçõe.s reli~i·o.sas, ·retirando 
ao almn110 'lllm tempo predoso que poderia aproveitar na ac.quisição de co-
nhedrnentos scien.tificos. 

0 SR. LEJOPOLDINO Dlil OLIVEIRA: - Ess e é O hdü ;P'réttico Cla questií,o. 
O 'Sa. LINDOLPHO ?mssoA: - .Só póde •haveT um .bem ,em que s e aprenda 

rel-igiãü. 

O SR. FONSECA -l'IERMES : - üvias .aprende-se em •casa e n os .temp1os. 
O SH . GElNTIL '.rAvARES : - Goma .essa theoria poclia se ap·Pender ltud.o em 

cas:;t . 
.Ü SR. GETULIO VARGAS : - Não discuto se O ensino reU.g'ÜJSO é 1UJ11 'bem OU 

:mn mal. O q·ue está em deb:arte é a inter1'erencia do ensino relig;oso ·nas ,,es-
Cr1l a s ·publicas . 

O .SI~ . NoGUEIRA lPENwo : - V. •Ex. dlz que e o que se ])'ratica no Ri o 
•Grande do Sul. · 

O '8-R. GE1'ULIO VAI~oAs: - Mas ·Conservando o Estado o .(li~·eito de prohi-
bil-o quando ·o julgar inconvenien:t{:: . 

O art . 73, § 5° cl.a Oons·tituição ·a:Ssirn reza : •; Será le1go o ensino minis-
traclo nos esta,bele-cin~:Bntos publicas". 

E o § 7°, do .n1.c.sn1o ;a,r;t."go c1i.z1põe : "l'·Tenhu.n1 ·culto ou i~re.)-a. gosa:rá de 
subven ção -o'ffi.eia~, nern terá :re lações d:e .de pBndcncla •OU a lliança com 'o C·o-
verno da UniEo ou os dos Estadlcs . " 

São· estas as d isposições que se pretende modificar. 
Por mais que se inc;.uira , que se pe nse e rep ense, nenhtnna n1odificaçfí.o 

existe que se :iva nt::tge a esses textos , em clareza , c oncisão e siln p·1i-ch1ade. 
'Ü :Sa . ]~ONSE.'CA I-IEHM:r.;s : - j\1uito h en1. . 
·o ~S"R . ·G:m·l'ULIO -VARGAS : - Ellcs ·satisfaz,en1 10S espi~itos n1ais exig.e:n.tes, 

co1no padrões dia cultura e da to~eTancja de lU11 p.ovo, e desp·er.tam os elogios 
do extrrang;ei:ro p ela. fôrma Ii.b CJ!"al com rtue o Brasil .resolveu o problema da 
s e para ção da.. Ig11eja ~ elo E s tado .. 

Existe algun1 intA'l'•?--sse s·upe~:ic·r, a ·Jg nrna. ex ~genc1a d e 11atu1"!~z.a social 
que j u stifique as moclif:c.açõcs q u e se pretende ·fazer ner;ses .text0.s 1claro.~; 
ela nossa Gonstit miGiío ? 

O SR. CAr.noso DEl A.L ~1EIDA : -- Nenhum. 
0 Gn . GETULIO VARGAS: - Qua:l -se•rá ess-e intel."esse? 
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Considerando as emendas aJqui apr,esentadas, alguns de seus partidarios 
·:affd.r:m.am que ellas são innocuas e que, assjm, nenhum prejuízo haverá na 
sua adapção. 

Se são innoe ua s, Sr. P -residen te, nã.o vejo necessidade algum-a de que 
-sejam accresce-ntadas á nossa Constituição. (M·uito be-m.) 

A Cons.ti-tudção ·compõe-se de um conjunc-to de textos Clbrigatorios que 
reg;ulaan a act:i~riclade pCJ.'ivad;a ou social, e molcla m a organ ':Zação dos poderes 
publicos; nada -tem a consagrar quanto a cult·os religiosos, nBm de qualquer 
outra espBCie por que estes repl'esentem os sentimentos da ·maioria dos bra-
sj~M. ~ 

Bas-ta que as P.menclas não tenham -effie;iencia ])rat',ca para que sejam re-
,pellic'.as ,pO>r imp>r,opl'ias de ·figurar em >Um Co digo Políti-co . 

.Mas quB ellas não são innoc:uas, vou d esm ons-ü'ar. 
Se o ensdno religioso., coni'o>rme .prescreve a emenda n. 9, ê facultativo 

para todas as sei-tas, -podendo o sacerdote de qualque r delles penetrar no re-
·ointo das escolas -p-ublica.s, paJra minist-rar seu cuJtc;, p ergunto: a que f-icat'â 
·!I'"OOUl"..i-d!O O ensino TJUhlii·CO? 

A' tfennen-tação dB -continuas diecussões theologiC<Js, pertu,·bando pro!un-
·damente -o ensino letgo . 

Se, de faklto, não 'é esse o sentido que se queo: dar - e parece-me q-ue não 
-é - rpoo:que a .emenda n. 10 prescreve que a religii'i.o ca.t11olica ê a da quasj 
totallidade dos >brasileiros? 

0 iSR. LEOPOLDINO DEl ÜLIVEJIRA: - 'Esse é o ponto pT '·n cip.al. 
O iSn . GEJNTIL TAvAn.EJS: - A emenda con&tata apenas um "fado. 
O :Sn. LEoPoLDINO DEl 0-LIVEJmA: - Que .tem a Constituição com a consta-

tação -de bcto1s ? 
O •Sn. GEruLro VARGAS : - .Se essas em.endas ving·a r-em, quando um sa-

cerdote da · religifw protestante., ou de q;uaJquer outra, que não a catholioo, 
qu.izer penetrar no Te-cinto de uma escola pulblica, .p run<L ensinwr seu credo, 
os ca.thold,cos rurã.o: Nfu:l, a r eligliãJo que deve ser ensinada é a -ewt.holica, a 
consignalda na emenda 10, •como a da maioria da porpulaç,ã.o brasileira. 
(Apoiado,s). ISó o -c:ooth olieo;, po·rtanto, poderá penetra;t· nas e-seolas publi-cas 
para ensinar. 

Essas· duas emendas se completam e na de n. 10 estã occulto o mono-
palio disfarçado do ensino üatholico. (Apo·iaclos e não apo·iados). 

UM SR. DEJPUTADo: - Não é outro o pensamento que inspirou as emendas . 
._ .- iSR. Lurz GUARANA': - Daqui .pü>r diante, em C'dida Estado, T>T'oe'V"<ilet-er·1i 

o ensino religioso do seu Presidente. (Apoiados,· mwi"to bem). 
O SR. Gw.ruLro VARQIAS: - A em8'Ilda n . 10 diz que a religião ca.tholica ê 

a. ·da ;maioria da Nação. Si .o ensino religioso é o de qualquer credo, por que 
.a Igreja Cathollca ba:te ás porta.s da Camara, pedindo, ·impl-orando, impondo-
a a]).P>rovação das emendas? 

O Sn. NoGUEIRA PEJNIDo: -Não é a Igreja; é o povo. 
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O SR. GmTULro VARGAS: - E \ uma pa:rte do povo tangi.do pelos' pode1•es e 
guiado J(Or el.les .. E' o traba!ho dos pa.dres que ap·p.arece aqui, pretender\db co-
agir o Poder Legislativo a lhes -conceder um privilegio. (M~tito bc1ri). 

Devo, Sr. Presidente, faz er ag-ora uma referencia á margen1, para réspcm-
der ao que disse ha. pou-co o Sr. Antunes J\!fucieL Talvez fosse m ais essa a: 
razão que me trouxe a vir justiJicar o meu voto. 

O nobre De,p.utado &ccusou os ~·epresentantes do P>trtido Republkano 
Sul-Riograndense de intolerantes, ,J}orque sustentamos uma opinião que é 
nada nmis ·nada menos que a defesa da liber da·de de pensamento. 

Ao passo que o Sr. Antunes Maciel.nos t axa de intolerantes, S . Ex. é lim 
incoherente ou um aposta ta das idéas tradicionaes do seu partido . 

O glorioso tribuno 18aspar r.1artins, ainda no tempo do · ParUdo Liberal, 
t inha ·como ponto do seu ·progra•mma a completa separação da Ig. i·~jil,• ·df.< 
Estado. 

0 Sn.. ARTHUR CAE1'ANO : - Igreja livre no Estado livre. 
Ul\1 SR. DElPu'rADO: - Não lla emend'a alguma mandando ligar o Est'a.do 

á Igreja. 
rO Sll. GE1'ULio VARGAS : - Si não ha ligaçfw matrimonial, haverá, pelo 

me r,os, mancebia. (Risos). 

O nobre Deputa do, Sr. Antunes Maciel, vindo hoje sustentar idéas · con--
trarias ás do fundador do Partido Federalista, que sempre desejow a Igreja 
livre no Estado livre, não está interpretando a opinião do .partido. opposicio-
llÍsta no Rio Grande do Sul . . iS. Ex. pare-ce antes um sonhado·r ill·uso· do. 
s ebastianismo monal'Chico . 

o SR. WENcElsLAo EscoBAR: - Quando o pa i do illustre Deputado Sr . 
. ll..ntunes Maciel foi Ministro, tratou de ampliar as liberdades, providenciand6-
até sobre os bens das o·rdens e irmandades . 

0 SR. GJD'I'ULIO VARGAS·: - Diz O· •Sr. De-putado Antunes Maciel ' que · é 
preciso termos sincerida;de nas nossas o].}iniões. Estou de pleno accordo com 
S. E x. Mas si falta sinceridade não é de nossa parte. Estamos coi:n_batendo, 
com desassombro, todo esse formids"vel trabalho orga nizado em favor das 
emendas religiosas. E pe1·mittam os nobres col!egas na rrar um facto ; de · na• 
hxreza parücular, que se passou no reci~to da Camara. 

O leadc1· da maioria fallava com alguns Deputa dos signatarioS ' ·de: emen-
das, para que retirassem suas assignaturas, afim de q.ue . a · discussão destas 
não entorpecesse a marcha do projecto . 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA : - Que Sé registe O fac to. 
iO SR. G:m·ruLro VAHGAS: - Quando fa ll ou a '· um delles; este dei.! a entender 

que não , ·poderia retira~r sua assignatura' quanto ás er;nendas religiosas, . 
porque, embora não fosse de todo · favoravel a · ellas, soffria a p-ressã o de ' pa-
dres e bispos de sua ter·ra e ' a de' influencias política s , que até . certo ponto, 
coagiam sua liberdade de acção. 

A essa objecção retrucou o lea.(lm·, -com· fino espirHo: " Não se engane 
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sobre isso, meu caro, porque V. pôde logra r aos ,padres, pôde logr ar ao Go-
vernador do seu Est•ado, mas a Deus é que V. üão logra". (Hilariâaàe). 

;Sirri, Deus ou a consdencia de ca da um é que poderá saber da intençã o 
ou da sinceridade desses votos. 

O SR. PREsmEN'l'E: - Está f indo o tempo de que po derla dispor o noore 
DeJ}utado, na tribuna. 

ü SR. 'GETULIO VARGAS: - Vou concluir, ·Sr. Presidente. 
Si esta emenda passar, não será com a responsabilida·de do m Gu voto . 

Si eJJ.a, porém cahir, •como espero e u esejo, nós, os que votarmos contra ella, 
teremos poupado aos distinctos ·collegas que a approvarem, o pezar de as-
sistiren'l mais tarde aos primeiros resultacros de sua actuação <::o·mo elemento 
perturbador da harmonia da sociedade brasileira. (Muito beTn; mwi to be'Yn. 
Palm.as. O oraclor é ?>tu-i to cn?nprimen t a elo) ( *) . 

O Sr. Nogueira Penido (para encaminhar a votação): - Sr. Presidente, 
f•erto não seria eu quem contra·riaria os desejos desta Camara de ultima'r 
desde já á vota çã o das emendas chamadas religiosas, menos ainda, após 
tantas concessões da palavra para o encam·inhamento da votação, eu me ani-
maria a vir á tr'ibuna, si não fôra o dever indedinavel de justificar o meu 
voto, tomando em aJ}reço a allegação aqui f eita, de serem as ditas emen<'fas 
desnecessarias , inocuas, inuteis. 

No parecer· que exarou sobre as emendas de reforma da Constituição, o 
.iilustrado .Sr. Herculano de Freitas fez v er que, actualmente, nada im,p·ede 
que nas, escolas publicas, se ministre o ensino religioso facultativo. 

Si · é verdade, no entanto, que, em alguns Estados, como por exemplo, 
Mina s Geraes, foi J>OSsiwl a ado·pção do ensino religioso com caracter facul-
tativo, em outras unidades da federação as propostas .para a permissã o de 
&emelhante ensino. têm suscitado controversias. 

[!)ou á Camara meu testernunpo: em 1918, quando intendente, apresentei 
á consideração do Conselho Muni·cipa! desta cidade, um projecto facultando 
o ·ensino ~regilioso, nas escolas primarias, projecto e€se que despertou vehemen-
to critica, não só no seio daquella corporação Iegis1ativa, sinão tambem por 
parte .tle alguns or.gãos de imprensa. 

Recorri, então, Sr. Preside nte, ao egregio Ruy Barbosa, que, aprec 'and'o 
a materia, ·Concluio, em parecer escripto·, pela perfeita constitucionalirla.de d·o 
enslno religioso facultativo nas es-colas publicas; mas, sem embargo i'l<l. lm-
mens·a autoridade desse jurisconsulto, considerado, a justo titulo, o cr=aàor 
dó nóSso dire:to constitucibnal, o inter prete mais brilhante da nossa lei ha-
sica, não poude o alludido projecto ser convertido em lei, p elas duvidas !'l:r-
g'idas·· na interpretação dio texto dos paragTaphos 6° e 7°, do art. 72. 

A' vista do exp•osto, j'ulgo dé toda a conveniencia, para fa?er ·cessar 

(*) - Fa11óu em s·eguida o Sr. Jüaejúim de Sall'es. O discm'so n'ã:ó' foi 
P.üõlicado no Diario· db Congresso. 
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taes duvidas, que se inscreva .. de modo claro e ex:presso, na Constituição, 
que comquanto leigo o ensi·no nas es•colas ofrNdaes, pooerá ser nellas mi-
nlstrado facultativamente o ensino religioso. 

O SR. LUIZ SILVEIRA: - Quem ministraxá esse ensino: 
O SR. NoGUEIRA PENIDo: - Os sacerd.otes dos differentes culJtos, median-

te o consentim•ento dos pais dos alumnos e fóra das horas Jestinaoas ao en-
sino leigo obrigatorio, como se está fazendo no Estrudü de Minas t:lcer::.es ... 

O .SR. FERREJIRA LIMA: - E no Estado de Santa Oathar-ina tambem. 
10 SR. N oGUEIHA PENIDO: - . . . e no Estado de •Santa Catha.rina, como 

lembra .o nobre Deputado ... 
0 SR. TAVARES CAVALCAN'l'I: - E ·em outros Estados da Federat;ão. 
O SR. NoGUEIRA PENIDo: - De facto, o mesmo se :pratica ao Ceará e em 

Pf:rnambuco, segundo estou informado. 
iEl mais, ainda, na Italia, dos nossos dias, na Italia fascistfL ha pouco, 

}1aix.ou o governo de J\'l}ussoUni um decreto, reformando a instrucçi.io "-- e 
&hi res:pondo ao meu iUustre ·collega, Sr. Nicanor Nascimento ... 

0 •SR. NICANOR NASCIMEJNTO: - V. Ex. quer para typo o goV2·l"llO de 
:M: usso Uni ? 

10 SR. NoGUEJIRA PENIDo: - Refiro-me ao governo forte que salvou a 
Italia das •garras da anarchia. 

0 SR . NICANOR NASciMENTO: A Italia é O paiz qU€ tem O cambio mais 
baixo da Europa! 

O SR. No GuErRA PENIDo: - Si não fosse o pulso f.orte 1e Mussolini, . a 
Jtalia suocumbiria no vorüce da desordem e da demagogia. 

0 SR. NICANOR NASCIMEN'l'O: - 0 resultado da acção de Mussolini foi 
que o cambio da Italia, baixou de maneira tal, qu8 nem a Turqui[L chegou· 
a esse ponto ... 

O SR. NoGUEJIRA PENIDo: - A Italia, após a guerra, ergueu-se graças á 
inco:mparavel energia e acendrado .patriotismo de seus - estadistas e, máo 
gorado a sepa ração da IgTeja do Est3Jdlo, o g overno de Mussolini não hesitou 
em 31dOpttar, na reforma de instrucção que levou a e'ffeito, recentem·ente, 
o ensino catholico em todas as escolas elementares. 

iEm outros J}aizes, como a Inglaterra, a Allemanha, a I-IolL~nda, a Suissa, 
está perfeitam€nte regulado o ensino da religiã;o aos alumnos nas PSC:)!as 
publicas. 

iEl, finalmente, na maior parte dos Estados da Amteri!ca do No1·ce, q, Hihlia, 
é diariamente lida nas esc.olas pubUcas subvencionadas ofificia1mente , estanldo 
semelhante pratica de harmonia com o sentimento geral do )}avo, segundo 
refere Bry·ce. 

[Não ha, ·por,tanto, motivo para não se permitttir o ensino de doutrina 
;r:eligiosa nas escolas publicas do Brasil, quando a sua populaçãü é, em maioria, 
incon.testavelm>ente catholica. 

Ruy Barbosa a;Jljjirmava ser esse ensinu perfeitameo:J.te constitucwnal. E 
tinha razão o eminente j·urisconsulto, porque a liberdade de consciencia não 
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é ferida. Quem quer receber o ensino religioso, recebe; quem não quer, não 
recebe. As unicas ma terias obrigatorias são as consta·ntes do p'l:'ogramma 
official. 

Conforme observa Carlier onde existe verdadeiro attentado ao r;rincipio 
de liberdade de conseiencia é nas esco~as completamente leigas, nas quaes é 
banido todo o ensino religioso. ·E iPedro Lessa ex;pliea o motivo dizendo, em 
sua notavel obra "Dissertações e :Polemicas" -que uma grande parte da po-
palaçãJo que contribue corh ·impostos para a manutenção dessas escolas s e vê na 
realida·de constrangida a sustentar com o seu dinheir'o um regimen repugnan-
te á sua consciencia. Para o saudoso m·inistro de nosso rSupremo Tri.bunal, o 
unico meio de obter respeito a toda·s as crenças religiosas é dividiJr" o pro-
dueto dos impostos entre os estabelecimento de instrucção ·e de ·car.idade di-
•rigidos por confissões, guardando uma r>roporção exacta, quanto possível, en-
tre as quantias app.Jicadas e o numero de al•umnos, ou de soccorridos, de cada 
seita ou religião. 

rS1·. Presidente ·passo agora a mostrar que o facto de declarar a Constitui-
ção, em seu texto, que a Igreja Catholica ê a religião do povo brasileil1o, em 
sua quasi totalidade, não importa em mal algum, porque nada mais é que 
o · reconhe·cimen:to de uma verdaJde incontestavel. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINr: -Então inclua-se um dispositivo: ·reconhece-
s 1 que a maioria da nacionalidade provém do estrangeiro. E' a mesma ·co usa . 

r0 SR. NoGUEIRA PENIDo: - •rendo em attenção o modo como ha sido "H-
tendida a liberdade religiosa na America do Norte, Pedro Lessa estudou os ar-
tigos 11, n.. 2 e 72, paragrar;hos 3° e 7°, de nosso Pacto Fundamenütl, che~ 
gando á seguinte conclusão: 

"Si todas as confissões ou religiões fundadas nos princ1pwz fun-
damentaes do C·hristianismo, têm direito a uma protecção ig~.:al, 

;nunca se poderá. eensurar o legislador que, respeitando o prjnciplo 
da igualdade, promulga1• en.tre nós o desenvolvimento do .catholidsmo 
,porque podemos dizer delle o qutJ do ohristian1smo em geral repetem 
frequentemente todos os ·bo·ns pubJi.cistas norte-americanos: Si não 
'é hoje a nossa religião o:Bficial ou legal, é incontestavelmente a re-
ligião nacionaJl do Brasil. 

,si os americanos não jt;:gam contrar.io á sua eonstitui~ã<J, o reconhec.l" 
mento C:o christianisrno ccm.J a religião nacional , por que não ·devemos 
nós fazer o mesmo .com relação . á igreja catholica, que é a religião da maioria 
dos brasileiros? 

.sr. Presidente, não pócle se-r a!l}plicada ao caso em debate, como se 
.pretende, a formula de Cavour, mesmo .porque quem fa!Ja em ;igreja Hvre no 
Estado ILvre, deve se lembrar de que a igreja livJ;e, perseguia ou .p·rotegida, 
nwda :perde em qualquer desses regimens, no dizer de Lacordaire, r>o.is todos 
lhe dão vida, gloria e poder. 



- 5G,6-

Assim:, a emenda n. 10 p_roc}an"l:l;L uma verdade, que o povo solicita seja 
.i.nclui!da em nosso est?-.1;\ltO, nolitico e <l!Ue o vandalis.mo tudo pretende destruir 
e quando a Ig-reja Catholica é a primeira a condemnar os excer,;sos e os abusos, 
prégaJ;~do as mais uteis e su,l,llh:nes .virtudes. 

·Quanto â emenc1:l. n. 9, eu rri1e dou o meu v,oto, certo de que p1~opugno 
_;pela f01·maçã9 ~11.oral .e es-piri.tual da mociÇ!acl,e .brasileira. 

Sr. Presj,(lente di«em os ameri-oa,nos e o escrevem pas paredes de s-uas 
E?sOlÇts ,. E!l~~ca.t'iQ1~ is tlve strmwh of the JJ,epul!li.ç", a educaç~o ê a ;força ,_d,a J;l.e-
:p~blica . . CQJ,J,'lo l,lem Çtssig-Íw:lo-u Ruy Barbosa, os Estados UnWos , elevem e1:n 
gral;l·de p:;.,rte, a energia Ç!a s.ua civilizaçã_o, a celeri('!-ade do s~.u pr,Qg-.resso, es-
tabH~d[!}Çie çlus .suas instituições, á seriedade com que exr;,qutam esse princi-
<Pio :ful;ldamental . 

Na ec1uca,çã.o e,stará tambem a saívaçÉio .d•o nossa naclonaJi.(!'aç1e a g-a,r;mtia 
de se.u futuro. 

!Para fazermos do Brasil uma g;ranrle nação , energica, emprehepcledor<jt, 
poderosa, á sem" lhança ela Ameri-ca do Norte, é nüstér formar gerações in-
teil'~s de hom,ens P,1'flparad0.s, niio só i:qtellec~ua,lmente, como taml;lem ~n<!ra:l

rnente, isto é , hon;ens dignos, honestos e patriotas, o que .. a rrreu ver, só será 
],}ossivel mediante o ensino obr.ig-atorio, a ~J;J,strucçã,o cívica e a ed\lcação re-
ligiosa. (Muito bem; m,u'ifo l!ev~. O o.ra!lor é viva.mente ~u1nprimentaão. 

Palmas.) 

Q Sr. L_eopo}~i'19 de O~.i.V,e,ira (para e.ncarn.inhar a vo-tação): · - Sr. Pre-
sidente, faço justiça á sinceridade de convicções dos a:utores das enwn<Ias 
chamadas religiosas. 

SS. EEx. são elos membros desta Casa do Parlamento que defendem, 
empenhadamente, as :;mas i<J.éas e culto; por isso mesmo digo qu_e essas emen-

·das não são, como as entendem alguns, na ancia da conquista de votos, 
innocuas . 

Seria uma injustiça á intelligencia dos nobres autores das emendas .. , 
O SR. NoGUEIRA PgNmo: - Ninguen; affirmou qu-e sejan; innocuas; ao 

contrario, teem eff-eito de alta utilidade. 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - , .. attribuir a SS. EEx. O proposito 

de encartar na Constituição ela Republica dispositivos sem qua.lquer effeito 
ou resultado pratico. 

O SR. ARMANDo BuRLAMAQUI: rs-eria -o mesmo que a der:laração de 
direitos. 

O SR. AzEVEDo LIMA: ~ Essa é uma declaração de direito. 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - Si, Sr. Presidente, resu.Jtados se esperam 

dessas disposições, só conseguirão coarctar a liberdade de culto e de pensa-
me!lto, razão p.ela qual o meu voto nã.o pôde sm· favoravel a nenhuma dellas. 

Attentam contra lib,erclade de cultos, digo ·eu. Os seus autor-es são ca-
thqliçqs e, logicamente, não po<J.i<!.m estar influenciados senão por seus sen-
timentqs relig:iosos. O objectivo é apoiar o catho]icismo com exclus.ão da.s o.u-
tras cr-enças . 
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Entendo que a Constituição federal niío impede o ensino religioso nas 
escolas, e isso mesmo já sustentei ... 

0 •SR. LINDOLPHO PESSôA: - Por em(J:Uanto ·p:óde impedir, porque diz 
que é leigo o ensino. 

O SR. LrnoPOLDINO DE OLIVEJIRA: - ... em coR:i;eren"Cia pronuncia® P.or Q·cca-
sião da enthronização da ·imagem de Christo, ·em um grupo escolar do. meu 
Estado. 

Affirmava eu, então, que a Constituição prohibe apenas que esse ensino 
religioso se faça em favor de unia s·eita; com exclusão das demais ..• 

O SR. NoGUEJIRA PmNIDo: - E' o que não sucMde com a emenda. 
0 SR. LEOPOLDINO DE 0LIVmiRA: - V. Ex. não acompanha. O meu rado-

cinio. O ensino leigo é obrigatorio; o religioso, sem prejuízo d;1quelle•, :s·e!ll 
exclusivismo é possível. A emenda em votação, tendo obedecido a sua re-
da.cção ao mesmo pensamento que inspirou a de n. 10, que declara e reco-
nhece;, como da maioria da Nação a religiã,o catholica ... 

O SR. PLINIO MA!lQUES: - Verdade que niío é preciso affirmar. 
O SR. ADOLPHO ÉmRGAMINI: - Então não percamos tempo. 
O SR. NoGUEIRA PBNIDo: -Verdade que se deve proclamar. 
O SR. Azi'lVEDO LIMA: - E verda de dita ·em estylo ·cape11ga, porque o "re-

çonheça" que ahi se encontra não tem sujeito. 

O SR. LINDOLPHO PillssôA: -V. Ex. vai demonstrar isso daqui a pouco. 
0 SR. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: - ... nfLO póde ser examÍUflda isojaqa-

mente, mas em combinação bom a outra, que lhe completa o pensamento. 
São dous fructos da mesma arvore, e si uma me parece contraria á liberclad.a, 
assegurada pela Constituição, de praticar o nosso culto de accôrdo com as 
nossas consciencias, não posso me manifestar favoravelmente, nem mesmo 

áquella das erhendás que não fka, por si só, o t€xt.o constitucional vigente, poiE 
éstão intiínamente ligadas, irmãs gemeas que são. 

O Su . NoGUEIRA PEJNibo: -Ruy Barbosa declara que não infring€ o t.a'!{to 
constitucional vigente a permissão do ensino religioso. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: -Estou affirmando exact;3:mente isso. Não 
~ pensamento meu, novo; é idéa sustentada por mim logo depois de sahir 
da E~_cola ele Direito. 

0 SR. LINDOLPHO PESSÔA: - Então, - permitta-rne V. Ex. - porque se 
insurge, nesse caso; contra a emenda que vem esclarecer esse pensamento? 

O SR. LEdPbLDINO DE OLIVEIRA: - Insurjo-me contra a ·emenda que fa-
culta o ensino religioso nas escolas, porque não 'encontro meio de separ!!-1-a 
da que reconhece como da maioi'ia do paiz a religião catholiça ... 

0 SR. AoOLPHO BEHGAMINI: - Apoiado. Ambas se conjugam. 
O Su. LEJOPOLDINO DEl OLIVEIRA: -'- ... porque as duas emendas oqedecem 

ao mesmo pensamento que dominou o espírito do seu eminente autor. Nilo 
faço injuria a S. Ex. asseverando que o seu intuito não foi apenas o de trazer 
para a Constituição um dispositivo sem resultado pratico. S. Ex., catholico 
militante, manifestamente partidario da r.eligião chamada da maioria é!a N<t-
ção ... 
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0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E de facto O é. 
0 SR. NoGUEIRA PENIDO: -Apoiado. Chamada; não. De facto, o é . 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - ... não viria pleitear O ensino r elig ioso· 

nas escolas para favorecer ao positivismo, ao espiritismo, ao protesta.n t ismo; 
e, sim, sóm'ente ao catholicismo . 

O SR. ARMANDo BURLAMAQL"I: - O que não impede o ·ensino das outras· 
religiões. 

O SR. LEJoPOLDINO DE OLIVEIRA: - Si ·esse foi o pensamento que inspirou· 
o autor da emenda, si ella é assim defendida nesta dl,sa, e si se reconhece 
como da maioria da ·Nação, constitucionalmente, a religião catholica, o re-
sultado fata l será que todas as demais religiões serão afastadas, excluídas das 
escolas publicas federaes ou estadoaes. 

O SR. LINDOLPHO PESSôA: - Isso, segundo ·a interpretação de V. Ex. 
O SR. NoGUEIRA PENIDO: - E não é o que declara a emenda. 
0 SR. LEOPOLDINO DI' OLIVEIRA: - Fala-se Sr. Presidente, 110S E s tados 

Unidos, cita-se a Suissa, ha referencias ás grandes nações collocac1as á van-
guarda da civilização . Mq,s, em todas ellas, h a a consagração da liberdade de 
cultos. 

A Suissa, lembrada pelo Sr . Nelson de Senna, tem, no art. 50 da sua Con-
stituição, assegurada ·essa liberdade. 

o s ·R. LINDOLPHo PEsSoA: - A nossa tambem. E, pela reforma, n ão fica 
abolida a liberdade de culto. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Nos Estados Unidos, a mesma liber-
dade de culto. E' a doutrina de Jefferson, sustentada no acto pa?·a estabelecer 
a Ube?·dade 1·eligiosa, approvado pela assembléa do Estado de Virgínia, em 
1785. 

O SR. NoGUEIRA PENmo : - Essa liberdade fica mantida pela reforma . 
0 SR. LEOPOLDINO DE 0GIVEIRA: - A Separação da igreja do Estado não 

continuará depois de approv ada a emenda, separação pleitada calorosamente 
pelo Estado de V. Ex., Sr. Presidente, no manifesto do Partido Republicano 
Paulista de 1870 . 

O SE. NoGUEIRA PENIDO: - A separação entre a igreja e ci Estac1o conti-· 
nuará máo grado a approva çào das duas emendas.. Como exemplo direi já a 
V. Ex. que no regimen actual, a Constituição declara seculares os cemit erios •. 
Entretanto ha cemiterios e religiões diversas, e nos cemiterios seculares, pro-
testantes fazem suas cerimoias da mesma fórma que os catholicos, sem que 
haja. conflictos. Coisa identica haverá com o ensino nas escolas. 

O SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Se pudessemos acceitar a arg-umentação 
do eminente collega, Deputado pelo Districto Federal. .. 

O SR. NoGUEIRA PENIDO: - E' verdade, é um facto verificado todos os 
dias. 

0 SR . LEOPOLDINO Dill OLIVEIRA: - ... chegaríamos á injustiça re r eco-
nhecer que o autor da emenda deseja incluir na Constituição da Republica um 
dispositivo que se reduziria, afinal, a uma perfeita inutilidade ..• 

0 SR. LINDOLPHO PESSÕA: - Não apoiado. 
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0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - ... a uma disposição sem effeito algum. 
Ou S. Ex. deseja resultados praticos, de accôrdo com as suas convicções relt-· 
giosas, e, nestas condições temos que nos oppor á emenda, porque attenta con-· 
tra a liberdade de culto, visto como os seus autores são catholicos que defen- · 
dem a sua religião; ou ellas não têm esse espírito e, no caso, não devem ser 
approvadas, porquanto a constituição .não consagra disposições sem caracter· 
obrigatorio nem pôde conter artigos inuteis 
r O SR. LINDOLPHO PEssoA: -Não apoiado. A emenda reconhece que a reli-
gião da maioria da nação brasileira é a catholica; entretanto, torna facultativo· 
o ensino nas escolas. 

0 SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEIRA: - Eis ahi. Diz-se, a todo momento que O 
catholicismo é a religião da maioria da nação. Não separam a emenda n. 9 
da outra de n. 10. E' o ataque á liberdade de cultos. 

Mas, será verdadeiramente catholica a maioria da nação? 
O SR. NoGUEIRA PENIDo: - O censo ahi está para comprovar; o ultimo 

recenseamento demonstra. 
0 SR. LEOPOLDINO DEl 0LIVEJIRA: - Ouç;a-me V. Ex. Fa!lo da pratica do 

catholicismo puro. Dentro desta Camara não ha um catholico, que pratique· 
a sua religião de inteira conformidade com os princípios prégados pelo Na-
zareno. 

Não ha, aqui, um só catholico que observe a rigor os preceitos aconse-
lhados pelo martyr do Golgotha. (Apoiados.) 

O SR. AZEVEIDo LIMA: - E' a verdade. Violam flagrantemente os manda-· 
mentos ... 

O SR. NOGUEIRA PENIDo: - Qual a autoridade do orador para distribuir 
attestados de crenças? 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - A religião catholica declara hereje, 
todo aquelle que fizer uma só restricção a um unico de seus dogmas. 

A maioria da nação brasileira não pratica esta religião na sua pureza. 
Falla-se que é preciso educar moralmente as gerações que se vão for-

mando, na escola. 
O SR. PLINio MARQUES: - Esse é o objectivo mais ·elevado e patriotico 

da emenda. 
á SR . LmoPOLDINO DE OLIVEIRA: - Mas, os princípios moraes consagrados 

e sustentados pelas varias religiões sã:o inicialmente os mesmos. Assim acon-
tece· com a moral do. catholicismo, com a do ]Jrotestantismo, com a do budhis-
mo, com as religiões orientaes: ·todas ellas procuraram o aperfeiçoamento da . 
:humanidade, o objectivo de todas é a perfeição do homem para consecussão 
de uma vida melhor além tumulo. (1J!I1tito bern; nMtito be?n.) 

O Sr. Joaquim de Mello (pa1·a encarninhar a votação) : - Sr. Presidente, 
deploravel incidente occorrido, ha poucos dias, em torno de meu nome, e de 
que a Camara teve conhecimento, porque me trouxe á tribuna, obrigou-me a 
declarar, antecipadamente, a minha op~nião contraria ás chamadas emendas 
religiosas. Desde, pois que V. Ex. annuncia a votação de uma dellas, cor-
re-me o dever, agora mais do que nunca, de fundamentar o meu voto. 
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·Para me!lwr desenvolver a minha arguurentação, ]Jreciso coilsiderar em 
-con.iuncto as -duas emendas, porque n1e ·parece -que uma decorre nattlt'al-
·mente da outra, embora Na orden1 inversa da em que ·f·i-guram no avulso,_ 
Aliás, essa o1cdem não ot>edece a quaJquer outra influencia que não a da 

.propria enumeração dos dispositivos constitucionaes que essas emendas se 
Pl'op0em substituir, os quaes são -os paragraphos 6° e 7° do art. 72, que con-
tém a declaração dos direitos, 

Assim exponho o meu raciocínio: ·Si se reconhece, pela emenda numero 10, 
·que a da egxe;ia catholica é a religião do povo br-asi.leiro, em ·sua quasi tota-
lidade,,, 

0 SR. NOGUEIHA P r;Nmo: - E' uma Verdade-
O SR, JoAQUIM DE J\'l:r.:LLO: - , , , o ensino religioso, a se1· ministrado naE 

-escolas officiaes, segundo a emenda -11. D, ha de ·ser cathcJ!ico, para ·cor res-
ponder á affücmação eensHm,ia que :fiicará incorporada ao t€xto constitucio-
,nal. J_.~ogo, não será facultativo, nen1, muito ·n1enos, ·leigo. Jtügo tão ·logica 
esta conclusão que nem precisaria demonstrai-a, 

De facto, si a maioria ·ou quasi totalida de da população brasileira é ca-
tholica, implicitamente não ·-haverá liberdade de emüno 1·e!igioso nas escolas 
publicas, desde que -a -Constitu icão o permitta, p0rque a maioria ·ou quasi to-
talidade dos paes catholicos só ha de querer que aos seus filhos seja emü'nado 
o ca.tholicismo. Dess'arte, a laicic1acle passará -a ser apenas uma ficção con-
stitucional, quando hoje é plena rea-l-idade J10 Brasil, digamos mesmo, uma das 
-maiores realidades .aa sua civilisaç:ão, (Ll1J oiaclos. 111-uito be?n.) 

O SR . ALJJEmco DE J\IJ:oRAES: - A ' sombra ela qual ten1 prosperado a religião 
catlaolica. 

O SR. JoAQUIM J\IJ:J,LLO: - Ivlas consideremos o prin1eh·o termo •&o meu 
raciocínio, E' eath-ülica, actll a lmente , a maioria -dos brasilei'r0s? Que do-
-cumento of:ticial no!-os assegur a, para qüe 6 declarenios no estat'uto basico 
·da R e publica? 

o Sn. G:E.N'l"'L TAVAHES: -- o n~eense<..--:..rnen.to. 

O Sn . BERNA r~r;;s 18oBRIX n o: ~ E os r egistos ele baptisnYos e de casa-
mentos religiosos. 

O SR. JoAQUIM DE J\i(m"Lo: - NfLo é o censo c1emographico do paiz, porque 
·o seu ultimo r ecenseamento, rea liza do el e :1.920, não cogitoH, absolutamente, de 
credos religiosos . E' essa, talver., a m a ior falha do grande se1·viço, cujos ma-
gníficos resultados ahi estão attestando a sua ·efJ'iciencia. E a Egreja Ca-
tholica bem poderia ter evitado essa la cuna: pleiteando do governo, com o 
prestigio social e polit.ico ele que gosa, a inelusão 11os boletins censital'ios, 
de quesitos sobre relig ião. (_d_poiculos .) Devia fazel-o mesmo, no seu proprio 
e legitimo interesse, para p1·ovar <Jfficialmente, si é uma verdade, o seu do-
mínio espiritua l no BrasiL 

O Sa, GJ'NTIL 'l'AVARES: - V, Ex. é capaz de eontestar que a grande 
maioria é catholica 'I 

O SR. JoAQUIM DE JVIELr,o: -- Affirmo não haver dados officiaes que 'lttes-
tem seja a maioria dos brasileiros cat holica . 
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O SR. FoNSECA HERMES: - O bap.tismo e o casamento religioso, a que s.e 
referiu ha potwo o Dep,c~tado pe.Io Espkito S:;tljlto, não s.ã,o documentos o.ffi-
ciaes do dorm,in,io .da separação (il._a egrej<t do Estado. 

0 SR. JOAQ1IIl\ii DE MELLO: - Admittamos, porém, que seja, de facto, ca-
tho!ica, actua,ln1ente, a maioria clo.s brasHei;ros. Mas sel-o-ha sempre? Eis uma 
face do problema d.e que não devemos descl,H'ar. 

Somos um paiz ele immigração, acolhendo indistinctamente, sem qual-
quel· restricção, até hoje, filhos de todas as nações que soffrem de super-
população. Não indagamos, absolutamente, de suas crenças religiosas. Ca-
t ·hoii cos, pJ.•otestamtes, isr-aelitas, mahom-etanos, bucl.histas, etc., e tambem 
livres pensadores, todos nos procunun e a todos recebemos, esforçando-nos 
por fixal-os no nosso solo e incm'p8ral -os aos nossos destinos . 

0 SR. GENTLL TAVARES: - A emenda -nã o prohibe isso. 
O SR. JoAQUIM DE MELLO: - Qucrn poderá dizer o que será o Brasil, da-

qui a meio sec.ulo, do .ponto ele vista r eligioso? 'Talvez ai nela prep.onéLere a maio-
ria ca.tholic.a . Mp.s t a lvez sejamos um mosaico immenso de seitas r.eligiosas, 
argamassado pejas crenças m ais diversas de nacionaes e de ·estrangeiros. 
Cons t itt)ição. 

o Sn. GEN'riL TAVARES : - Por essÇ~, oc,c.asião reform;::tr -se-ha novan;lei).~.e a 
O Srl. JoAQUIM DE MI!)LJ,o: - E então se verificará a anomalia d.e se 

consa;::;Tétr na Constituiçüo da R epublica, que é uma l.ei permanente, uma 
situar:;~lO transitaria, que terá sido a maiori:;t ,do.s catholicos. 

l\Ia.s es.sa. não será a consequencia mais grave do erro que teremos pra-
ticado, incorporando á carta politi ca do paiz as emendas em debate . 

A propr\a sitl.)açã.o act,ml está prenhe de .grandes perigos que tendem 
a se transformar em tristes r ealic1ades, se commettermos semelhante erro. 

Os catho1icos mais fervorosos não poderp. negar que ha no Brasil, ao seu 
lado, milhões de espíritas, de protestantes e de li vres pensadores, para s6 
f alar nas outras tres categol'ias espil'ituaes que são m ais conhecidas entre 
n6s . 

Pois bem; nada mais facE de imaginar que ,estabelecido o ensino reli-
gioso, facultativamente, n as escolas officiaes, os adeptos dessas outras seitas 
pleitearão o ensino de .ca.da um.i3. clellas para o.s ;;eus filhos . 

Or·a, o assumpto tem de ser decidido, em primeirÇJ Jogar, pejo professor da 
escola e, em grão de r ecm·so, successivamente, pelo · i·nsp,ector e dire.c.tor ele 
in strucção, pelo secl'<~tario elo departamento administrativo a que estiver sub-
ordina do o ser viço e, em ultimo Jogar, p,elo presidente ou g overnacJQr do 
Estado. 

Ii'Iguremos a h ypothese ele quE) todas essas autoridades professem relig-Ião 
çontra1·ia á dos pl,eiteantes; cljfficilmente esses consegu.irão o deferimen to 
de seus pedi.clos, si é que o conseguirão algum clia. (1\'l·nito bend 

0 SR. ADOLPHO .BillllGAMINI: - Perfeitament€ . 
ü SR. ·JoAQUIM MJ]LLO: - S i, porém , figurannos agora a hypothese inveri3c. , 

isto 'é, que cada uma dessas autoridades obedecer a culto diverso, que tcJre-
mos? A procrastinação, o protesto , a bal:burdia, a anarC'llia, d esencadeando 
sobre o Brasil a ca.Jamidacle tremenda elas lutas religiosas (a.poi(l.(los), muito 
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peores do que as politicas, porque se caracter:zam, tradicionalment(,, . pelo r~'lais 

ferrenho espírito de intolerancia. (M~dto bent.) D~mais, é de ver que. onde 
quer que se travem essas lutas, para logo se aggravarão com a interferencla 
da política local , porque isso está na índole ue nosso povo ou na es~enci a d~ 

. nossos costumes, prindpa.Jmente no interior do paiz, <Jujas popu~a,;ões, em 
grande maioria, vegetam no analphabetismo, sendo presas faceis ".a.> paixões 
mais funestas. (Apoi.ados.) 

E quem mais so.ffrerá com essa situa ção '? As proprias creanças, cuja 
.educação religiosa se .:pretende facilitar, porque se hostilizarão entrn si, nas 
escolas em que .for ensinada mais de uma religião. (Apo·iados e não apo·iarlo.~.) 

Não conheço, senho1·es, maior desserviço á formação social do Drasil do 
que essas sementes de hostilidade espalhadas entre os rutm~os paes e mães 
de .famílias, quando já somos ;.ccusados de não ter um ·sentimento vivo de so-
lidariedade nacional. 

iS1enhores, é a ante-visão desses quadros angustiosos, que a offtcia1iza.ção 
dé> ensino religioso podeTá trazer para o Brasil, perturbando o rithmo de 
nossa evolução, que me força a votar contra as emendas 9 <'l 10, máo grado 
meu, por terem á sua .frente, como paladino ardoroso de fé, o meu preza.ao e 

·mustre colle.ga e amigo Sr. Plinio Marques, a quem dedico sincera estima e 
admiração. (Mui to bem.) 

/N:ão se pense, entretanto, que sou adversario do ensino religioso. Reco-
nheço e proclamo a sua e'fficacia e necPssidade. Espírito profundamente re-

ligioso que sou, sentindo a cada :passo os beneficos effeitos de minha c rença, 
não poderei negar aos meus concidadãos o mesmo beneficie. Quero, porém, 
que a rel1gião seja ensinada livremente nos lares, nos templos, nas igl'eja.fl ..• 

O SR. NocumRA PEJNmo: - E nas escolas. 

O SR. J oAQUillf DEl MELLO: -nas casas que lhe são .consagradas, á sombra 
das .garantias offerecidas pelo ·mstado lBigo, admiravel .conquista da c·ivilizl!l.-
ç:ão moderna, de que o B,rasil tem sido .padrão notavel magnífico e admirado 
pelas outras nações. 

Noto, pois, contra a emenda n. 9, em nome da .paz social e politicà, da 
cultuxa e do progresso do Brasil. (Muito bent; muito be?n. ?almas. O o·radorf 
é vivamente C1tmprimentado.) 

O Sr. Adolpho Bergamini (para encam·inhar a votação): - Sr. Presi-
dente, felicito a Gamara ,por ter tido liberdade completa na apreciação de uma 
emEnda prop9sta á Constituição de 24 de Fevereiro. Que lindo espectaculo se 
offe·rece á Nação, desacostumada de prelios e.Jevados, conduzid'Os simPlesmente 
P<>los d ictames da eonsciencia de cada um! 

Presidisse ao estudo das demais alterações, pretendidas ao pa(:to funda-
mfntal o mesmo espírito de liberdade, Sr. Presidente, poderia o Congre,;so 
J:.Jacional talvez supprir as restricções decorrentes do estado de sitio •;tue e.!l-
~ot~va a discussão extra-parlamentar. 



-513-

ii:'Ionvesse a mesma tolerancia e a 'Nação poderia ficar tranquilla, qu,e G9 
direitos e franquias já incorporados em suas tradições não soffreriam a mais 
leve limitação, porque, estou certo, a maioria dos r epresentantes do povo esque-
ceria, como no caso em debate, os matizes políticos para olhar st:mente as 
modifi.cações que, na realidade, fossem suggeridas pelas necessiclacies eom-
provadas da viela social do Brasil . E' com immenso jubilo, Sr. P!·esidente, 
que vejo, um dia ao menos, a Camara dos Deputados de minha Patria, res-
ph·ando um ambiente de liberdade, e nào posso esconder o meu contentamento 
porque me par·e.cia que jámais si me offereceria este espectaculo nwgestoso e 
empolgante do Congressq Nacional divorc;ar-se do jugo do Exeeuti v o . 

Eia! ISa·s. Deputados. Continuae sempre nesta trilha! (Pausa.) 
No debate por todos os títulos, confortador e sempre bl'ilhante, tc·avado 

em torno da ·emenda n. 9, ouvi, Sr . Presid·ente, que o objectivo nrinci.pal da 
emenda era evitar erros de interpretação no texto constitucional. 

éEm face da declaração de que o ensino é leigo, surgiam duvidas sobre a. 
possi-bilidade de se ministrar, facultativamente, o ensino religioso nao; e~colas 
offi~ciaes. ~~ en1enda, afl.firma-se, dissipará as duvidas . Concordo. Mas/ esta ... 
i::'elecer-se-ha inclisfarçada1nente, ·a predHecção por uma creança religiosa, q 1-:.e-
brando-se, dest'arte, o principio de completa neutralidade que a Constituiçã·:> 
timbrou em consagrar. 

[Depois de votada a emenda 'presente e a de n . 10, que lhe comt}leta o pen-
samen to, a duvida desapparecerá, é verdade, mas com evidente sacrifício da 
liberda de elas demais crenças. Ao demais encontro até antagonismo entre ~ 
a.ffirmação da laiciclade do ensino e a preferencia expressa pelo ensino reli-
gioso eatholico . 

O .SR. PEDRO .Cos'l'A: - Não ha. isso na emenda. 
O Srr. ·ADoLPHo BERGAMINI: - Ninguem se propõe a estudar dispositivos· 

de lei, para buscar-lhe a verdadeira interpretação, sem a u scultar a ntens leges, 
sern 'investigar o pensamento do legi·slaclor. O que significa leigo? Nào clerical 
isto é, não fav.oravel ao c-lero, á i,greja. 

·E, Í1o caso vertente, não se poderia esconder .que o objectivo d'os autoref> 
das emendas foi indissimulavelmente, o de .manda.r que o ensino religioso 
ci,t:holico seja o })ermitticlo nas escolas -officiaes. 

0 SR . ARTHUR LEMos: - 0 Unico?! 
0 SR. ADOLPHO lBERGAMINI: - Attenta V. Ex., 81· . Presidente, para o 

que .. dispõ81n as duà s emendas. 

O SR. ARTHUR Ll~l\1os: - As c1uas emendas pod~m ser perfeitamente se-
paradas. V.. Ex. se póde pronunciar contra a segunda e em favor da prl· 
meira, que garante o exer·cicio de todas as religiões. 

0 SR. ADOLPHO BERGAl\1INI: 
da •outra. 

Não apoiado; uma com·pleta o pensamento 
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Realmente, a emenda n. 9, reza: 

"Conquanto leigo, o ensino 'com caracter obrigatorio, ministrado 
nas escolas officiaes, não exclue das mesmas o ensino religioso :fa-
cultativo . " 

•Qual é o ensino que continua leigo? Aquelle que se ministra nas escolas 
of,ficiaes -com ·caracter obriga to rio. O ensino religioso, nas escolas offidaes, 
será facultativo. 

Essa emenda· pretende substituir o paragrapho 6° do art. 72 dà Constl-
tuiçãó, que d;z, singela e eloquentemente: "Será lei.go o ensino ministrado 
nos estabelecimentos publicos" . Já se verifica ahi a quebra da neutralidade, 
permittindo-se ex.p-ressamente, a religião nas escolas. Qual essr,>, religião? Res-
ponde a outra em enda n. 10, que reconhece, officializa a Igreja Catholica, 
nestes termos: "Comquanto re-conheça que a da Igreja Catholica é a religião 
do povo brasileiro .. • " 

Ora, quem recon·hece? 
0 SR. PLINIO MARQUES: - A Constituição . 
O SR. A.DoLPHo BmaaAMINI: - Si é a Constituição ou o Estado, não teró-

mos ahi a determinação de que uma seita expressa, uma seita apontada pelo 
!Estado ou pela Constituição é a que predomina em nossa nacionalidade? 

·O SR. FRANcrsco CAMPos: - Que effeito a emenda attribue a esse reco-
nhecimento?. 

O .S.n . ADoLPHo .BmndAMINI : - A de ficar sendo a religião do . E 'stado, 1''!1·-

conhecida pela Constituição. De um regimen de comp.Jeta, ampla e perfeita 
~ibe1·dade, passaremos a, theoricamente, liberdade semi-plena: Pelo menos isso. 

O SR. Fr,ANcrsco CAMPos: - Não apoiado ; a propria emenda diz: "Com-
qua.nto reconheça ... " 

O SR. LINDOLPHO PmssôA: - A·hi está a manifestação da toleranc!a. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - "Comquanto reconheça . . . " O sujeito só ae 

p66.e Inferir seja o Estado ou a Constituição. A redacção é dubitativa, ou 
antes jesuítica. (Lendo): 

''Comquanto (o Estaclo ou a Constituição) reconheça que a da 
Igreja Catholica é a religião do povo brasileiro, em sua quasi totaH-
dade, nenhum culto ou igreja gosarâ de subvenção offlc ial, nem terâ 
relações de dependencia ou alliança com o Governo, da União, ou dos 
E stados". 

Mas si o Estado - organismo politlco em cuja funcção o .povo entra coril'ii 
elemento primordial - reconhece constitucionalmente que a quasi totalidade 
da Nação é catholica, como asseverar que elle continua leigo? 

Outra collisão, Sr . Presidente, que resalta das emendas: permittem ou 
autorizam o ensino catholico, re-conhecem, na declaração de d ireitos, a resPe• 
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ctiva. igTeja, mas vedam a subvenção, a dependencia, a alliança com o o-~-

·verno. 
O ensino nas e-scolas officiaes vae fa zer com que o E stado, que mantém r.' S''as 

escolas. em predios pagos. á sua custa, com material que é estipendiado peloa · 
cofres publ icos e prof esso·res igualmente do Estado, conceda subvenção ind'l-
r ecta â; igreja: constitue todo esse conjunto um favor, um auxilio, um .bene-
\icio, á religião aeterminada, o que é expressamente vedado pelo dispositivo 
da Constituição que citei. A igreja fica rá al!iviada das despezas escolare:~, 

contravindo-se o preceito da lei basi·ca. 

ü Sn. PLINIO MARQUEs: ~ Não apoiado, não ha religião alguma determi-
nada; V. Ex. está sophismando as emendas. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não póde haver igualdade para todos, uma: 
vez que a emenda reconhece uma relig;ão ... 

O Sn. PLINIO MARQUEs: - Como a da maioria dos brasileiros: mas nãõ . 
cerceia o direito de nenhuma seita, de nenhum cul.to. 

O SR-. ADoLPHo ·BERGAMINI: - . . . ·Como sendo a do Estado! 
E • essa disposição tem o caracter permanente, entre os direitos declarados 

na Sf!ssão II; riã o se póqe e não se deve fazer esse reconheciment o, porque, 
entr e outras razões, amanhã, a religião da maioria dos .brasileiros póde ser 
outra,. e a Constituição não .póde ficar á mercê de re;formas trefegas ... 

O Sn. F RANCISCo CAMPos: - Mas uma religião não muda tão depressa . 
O SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - ... porque não conheço n enhum mal maior 

do que aquelle de se dar á Constituição política de um paiz a instabilidade 
decorrente das reforma s face-is e frequentes. 

!Q ISR. A P.rl'HUR LE~t:os : - O que ü.ão v ejo é ligação entre as duas ernGn-
das. 

O SR .. A:DoLPRHO BEJRGAMINr: - 'Dictou-as um m esmo pensamento, nasce-
r an1 da rhesma icléa par a collimar um mesmo fim ; o E s tado reconhe cer a rc1i'-
g ião .catholica, cujo ensino manda ministrar nas suas escolas. E' evidente, 

Que n ecessidade ifez brotar essas duas emendas? N-enhuma. Não temo3 
nenhuma questão religiosa, :felizmente, entre nós. Si approvadas as emendas, 
n lnguein descreverá a balburdia e confusão pedagogicas que decorreriam do 
ensino de di.fferentes r eligiões - dado que tai occorresse - nos -collegios pri-
marias. E os confJi.ctos? Catholico o professor, julgar-se-hia ampara dÓ pela 
Constituição para repellir o ensino protestante· prefer;do pelo inspector es-
•colar. Um crearia ao outro estorvos, originando-se indispos:ções e contendas 
a serem . decididas ao sabor da inclinação da: creança do superior hicrarchico,. 
quiç:á extremado partidario de seita diversa. Fonte de dissídios e rancores, 
de revides e -vinganças, todos soffrer;am com a ·q'uestão reHgiosa. Mais do 
que todos ~s adultos, penariam as crianças que se educassem em um ambien-
te de hostilidades e represalias. 

\Deixemo-nos como estamos. Logares ha, pelo paiz inteiro, que ao Jade 
à e um templo methodista, anabaptista, ou phesbyter.i ano, se erige uma igreja 
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-cat holica , s em nenhuma perturbação. A liberdade protege, a todos. A ·pre-
f erenda despertará desejos de hegemonia, cavando questões que felizmente 
est fw banidas. dú. nossa vida social, não existem agora. 

Quando todas as Constituições procuram ampliar as suas liberdades. 
nota.clamente no que respeita. aos sentimentos religiosos; quando assistimos 
á Ju ta que se trava n a Argentina para se prom.over a reforma do estatuto 
politico, no sentido de se.pa rar a Egreja do Estado; quando essas conquis-

··tas v ã o dominando todos os paizes que nos podem ser modelares, não vejo 
r a zão a~ guma para que o lB1·asil, que se orgul·ha de haver attingido a essas 
conquistas, sem tnales para .ningue:1n e, ao contrario, com benefióos para 
a população e para a p-ro·pria religião catholica, não vejo neruhum motivo, 
repito, para que se: moc1id'·'-que a nossa Carta Magna, originand.o, talvez, 
consequencias deploraveis e graves. 

Sr. Presic1ente, n ã o acredito, tambem, na sinceridade dos revisionistas. 
Na emenda 74, que foi retirada, m.as vae ser reproduzida em segundo turno, 
e s tá, entre as -garantias que se suspendem durante o estado de sitio, a do 

3° do art . 72, isto é, a;quella que assegura a liberdade de todos os cultos, 
e , si a re-J ;g ião catlholica a.postolica romana é a da , maioria dos brasileiros, 
•essa m a ioria é que vae so1lfrer com tal disposição. Autores das emendas 
religiosas e sà o tambem druquella. Aci1am-se em contradicção flagTante. 
·(Pa.u.sa.) 

A Cantara of'f.eroce hoje -um exemplo edi.ficante, respira un1 an1Jbiente de 
·u'be rda de ! Porque ha libercb .de, aqui estan1os todos ·presos, tarde da noite, 
sem ne nhuma compressã o! As portas estão abertas e ninguem sahe; fun-
ccionam os elevadores e não desce um Deputado; o lea4er nada im.põe e 
todos f 'eam n o r ec. :nto ! Que contraste com as outras sessões en1 que as 
injuncções politic.a s f echam a.s que stões e O'brigam ao voto. Obrigam ao 
voto mecanicamen te e matam o estimulo, sup,primem o estudo, a.nniquiia.IIl 
-a vontade, con turban1 a -consciencia! 

Ho:ie, que a questão foi aberta, confraternizam os re.p·resenta n tes ·da 
'N a.ção, ex põem as suas idéas superiormente, encontrando,.se, maioria e mi-
n or.!a, no mesmo terreno de :pugnar pelo bem da iPatria e ela Re·publica. 

A . Cama ra, que dá esse exemplo singular e extraordinario de lilberdade 
- e oxalá não r etroceda nunca! - permittindo o debate franco e brHhan-
tis simo, que complete sua tarefa :benemerita rejeitando as emendas em prol 
da . liberda;de de consciencia dos que se recol1herem á sombra da Constituição 
B ra sileira. A r.el1gião de Ohristo lque tanto tem prog"redi·do e :prosperadp neste 

·regim e n tambem ama •e cultúa a liberdade, pela qua;1 ninguem mai s se sa-
crificou do -que o grande e ·bondoso Nazareno! (M11.ito 'bem;. -muito. be-m. O 
orn.d o1· é cu-rnp1·i-rnentaclo.) 

·O Sr. Wencesláo Escobar: - Sr. Presidente, sinto-me no dever de dar 
·un;;a explicação niDo só á Camara mas tambe·m a o paiz, de c omo, t sndo slitci 
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um dos subscriptores das emendas chamadas religiosas, firmei ao depois ú 

requerimento que pedia a retirada dessas emendas, muito embora não lo-
grasse esse 1·equerin1ento o numero de assignaturas preciso. 

Quando a ssignei essas emendas, não lhes hypol:ihequei o meu voto, foi 
són1ente para o fim regimental, .tin!ha, co·mo tenho e vou provar, o pensa-
mento de ,q_,uando viessem á discussão, em plenario votar contra e lias. 

Eu entendo que em mate·ria religiosa devemos ficar onde estamos, 
manter o "statu quo", em que temos vivido na mais per!feita e completa 
tranquillidade, desde que foi proclamada a Republica. 

Não sei -- pdo menos desde que se 1nanifestou exn mim o rudimentar 
corrhec:mento dos acontecimentos sociaes - não sei de época alguma em 
que a religião, o espírito religioso tivesse maior incremento, e os fieis se 
mostrassem mais zelosos de suas crenças do que depois de proclamada a 
separação entre a Igreja e o Estado. 

0 SR. 'SIMÕES LOPES: -Apoiado, é Um facto . 
. O SR. WENCESLAo ITDscoBAR: - Nunca as relações, pelo coração , e pela 

r azão, dos crentes com o seu Deus foram mais intensificadas pela fé. 
Não vejo, por isso, iSr. Presidente, razfw alguma, não só de ordem po-

Iitica e social, m as mesmo religiosa, •para -operar a modificação que se 
pretende ern n osso !E;;tatuto Politico. 

O Estado, no dizer ode Esmein, é a personificação jurídica da Nação, 
pelo que não p óde ter religião, não deve mesmo manifestar preferencia por 
nenhuma . A Nação é um composto de homens de todas as crenças, de todas 
a s fés, de todas as religiões, desde que o Estado dá pre·ferencia uma reli-
gJ:ao, não o póde .fazer sem melindrm· os fieis dos outros credos rel·igiosos. 

O ,SR. Lurz SILVEIRA : - Apolado, muito bem. 
O ,Sil. W ENCESLAo EscoBAR : - Reconheço, Sir. Presidente, que a 1·eligião 

é uma necessidade im:p.osta pelas co.ntin.gencias c1a natureza do homem; 
mesmo aquelles q'lle, como eu, não têm p1·o:funda convicção relig·iosa., toda -
via, não deSC011!hecem q_:ue quando eHa· é be1n orientada., é um .po·deroso ele-
mento· de disciplina e ordem social. 

·lYias não p.odemos ta.mbem negar que en1 seus excessos, constitue um 
dos m aiores perigos para a sociedade. Basta lançarmos um gol·Pe de vista 
p ela Historia p3.ra nos convencer da verdade da proposiçfw que acwbo de 
emittir. 

Desde que surgiu Ohristo prégando a sua doutrina; desde essa época 
se manifestaram os considera.veis prejuízos que, em materia religiosa, po-
dem soffrer as sociedades . 

1Durante .quatro seculos, as perseguições e o martyriologlo dos novos 
crentes confirma1n plenamente o que acaJbo de dizer. Começou esse período 
pela tragedia do Ca.Ivario e só acabou no reinado de Constantino, com a 
apotheose da livre pratica da religião christã. 
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Vieram depois a s .gu etTas ahanucdas - Ct·uzadas - ()Ue foram origina-
das unicamente pelo espírito exaggerado das crenças, da religião, ela fé 
intensificada pelo fanatismo, pt·ecipitanc1o avalanches de seres humanos do. 
occidente para o oriente em conquista do tumulo do Redemptor da huma-
nidade, redimindo-a igualmente dos preconceitos do paganismo. 

Após es~as guerras, .qt.1e custaram o sacdfiCio de mHhões de vielas, vie-· 
rarn, na Euro·pa, as luct.as religiosas, que tan1bem fizeram, correr diluvios· 
de lagrimas e on das de sangue. Alguns de seus paizes centraes f-lcarmn 
com a população r eduzida a ·um t en :;o elo c1ue tin:han1, tantas fora rn as exis-
t encias safricicaclas twssas luctas alitnentaiias pelo ·fanatism.o. 

E, Si na Hespanha não ct'orant tantos os prejuízos de vidas, isso se dev e 
ao tenebroso tribuna l do S a nto Off icio, que pelo tenor e os supÚlicios fa-
zia calat· toda;s as crenças contraQ·ias wos elos •intolerantes alg;ozes. 

'Esse cffeito, pm·ém, não foi por virtude dos inquisidores, n1as conse-
quencia do p avor CJilJe se apossava da a1n1a c10 quantos ·eran1 sus,peitos de· 
hereges. 

Nós n1·esm os, .Sr. Presidente, smfrem-os resuJ.taK'Los ·deploraveis, no re .. 
gimen colonial, produzidas pelo Tr~bunal do Santo O:flficio. 

Aquj no .Brasil elle nos fez mais ele 500 victimas e entre ellas alguns 
homens notaveis por seu saber e talento, aéleantados para aquella época, 
como Antonio José, jocoso dramaturgo -que se ·élestacou .pela sua verve e 
unicamente por leves allusões ao espírito clerical, ao fanatismo dominante· 
na quelles t em·pos, levaram-no á ·fogueira! 

Assim, Sr. Presidente, ele todo o coração, voto contra essa s emendas· 
religiosas, portque v ejo nellas o gpnnen de futuras questões e das mais· 
gr<Lves. (M 1lito bem .. ) 

RP.conheço até que eu, assim como todos os nobres coBe.gas que tive-
mos a lemlJranç;a de a,pr0senta r essas emenda s, não fomos prudentes, nã o 
medimos a s cons<Jqtlencias dessG nosso acto. 

Fomos des.pertar, a gitar sentime ntos de fé que estavam em repouso em 
toélos os corações, prov ocando não só esta celeuma no seio da Ca1nara, se-
não tambem esses i.nnumeros protestos e contraprotestos que têm surgido 
não tambem esses innumeros pr otestos e contraprotestos que ten1 surgido· 
ele t odos os recant os do Brasil. 

Nós, legisladores, que devíamos ser os primeiros a concorrer para a paz 
e socego das almas, d'omos com essas emendas fomentar a discordia reli-
gio~a, e, por isso, penitencio-me de haver commettido esta falta. 

Nessas condições, 'veruho á tritbuna sem pretensão,, l3Jbsolutamente, de· 
convencer os m eus nobrGs collega s .de que deve1n votar desta ou druquella 
mane 'r a , pot·.qu e se t r a ta de uma questão de consciencia. Queria apenas 
fazer sen tir , con;1 a s lições ·ele e~periencia, que, si vota;rmos essas emendas· 
r eligiosas, hmçaremos no seio do nosso p.ovo a semente de a;gitações fu-
turas de futuras questões r elig·iosas que perturbarão o socego ele nussa sacie-
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dade, levando ütlv.ez a discoTdia até ao seio das nossas l}l'O•Prias familia:.. 
{M1dto be1n; nntito 1Jev1 .. O o1·aaoT é 111iUi;f;o cU1np1·iimentaclo). 

O Sr. Pliu!o Casado (Jla.ra. enca1!'1'inha.1· a. votctçã.o ) : - Sr. Presidente, a. 
minha posição excep•cional em face de:;te debate levantado pelas emendas re-
)Jgio.sas obriga-n1e a to~nar a palavTa pai~a, de conseiencla, justificat· o meu 
voto favoravel á eul'enda n. 9, tendo di:lllte de mim os a ltos interesses mo-
raes ele m inha Patria, (apoiados e ·não apoictdos), e o D eus a quem temo e 
a. quem tenho de prestar conta s de todos os m e us actos na vida . ( ll'fui'to bent ,·. 

apoiados). 
Realmente, s'e as emendas religiosa s merecessem a CJ.'itica que. foi feita 

nesta Casa, por muitos elos eloqllentes oradores que me orecedet'am, - e La~> 

. ~leviam s·eT rechaçadas de plano, pol'que seriam attent:'1dos á conscienci<l 
nwcional e á conscie ncia ele cada um dos br::csil ehos . J\1o.s essas emendas não 
.são passlll·eis àessa crltica e eu chego a suppô1·, n:lo direi que todos. rrta'• 
qüe alguns dos n1eus coHegas, t-;stão influe nciados })Or un1 espírito anti-ca-
tholi'Co, po:: u:rna. prevenç:"to (não a.poia!los; apoiados), por uma intolerancla 
que não pú c1o ser ·compatível com 11m a C<' mara r epublicana. ( l11wito bem.). 

O Sr:. :B'AF.Jo BARRETo : Podemos tambem di?.er· qu e V . Ex . esU't in-
!fluenciado por um espírito de sectarismo religioso. 

Cl rSH.. rLJNio C ASADO: Não se trata, aqui, da s'eparação da .Tg-reja, ~ ) 

üc Estado. 
O Sr.: . .TosÉ BoJ.'\IFACiu : - Nen1 as e1nendas cogitarn disso . 
O =SP.. PLINTo CAS./~o: - As })ropria s entendas não cog·lta1n de infri 'Jglr 

o regímen ck separação e ·parece incrível que se faça desse principio o eixo 
d'e toda a argumentação contra as emendas l'eligioscts. 

O 'SR. "VEll:\lCESLAo E"CoEAh: - Mas es•tabelece a prefm·encia. 
O Sll. PLrNro CASADo : - Onde está, nesta emenda, a:lgun1a causa qu<~. 

ele leve attente contra esse principio Ji.b'eral. -contra esse principio con-
sagrado na Constituiçiio de 24 el e Fevereiro - o Lla separação completa 
do Estado e da Igreja? 

O Sn. :r-JIDLSON DE SENS(A: - 'Esta é a pergunta que 'fica sen1 resposta. 
o ' .SR . .JosÉ BoNIF·ACio: - G' orador 'está c1is.cutinc1o brilhantemente. 

(Apoiados). 
O SH. LINilJoLPHG PES:ô(;A: - Como s em ·pre. 
O ;SR. PLrNro CASADo: - Vou mostrar como esta emenda n ã.o ,fére, nem a 

letra, •nem o espírito ãa Constituic;ã.o Federal. (jipoinclos e nü.o U!JOia.dos). 
O SR. CoSTA R rsEJmo: - Ningue:m contesta isso. ' 
O .SR. NoGUEliRA PFJNIDo: - Toclo1'3 que versar:'1m e ste assumpto . 
O !SR. PLINro CASADo: - Vejamos todos oo artigo'í da c, ~onstituiçi"to Fe 

deml, concernentes á ma teria r eligiosa . Temos o art. 11, n. 2. 
O ISR. GILBEJJWo AMADo: A argumentação nã.o adianta nada . . . 
O ISR. .JosÉ Bol'CriFACicJ: - Adianta, porque é uma 1·es·posta aos que j.l 

fallara m . 
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o SR. PLrNro CASADo: - Estou respondendo áquelles que dizem que a 
emenda vem quel)rar a linha archite>ctonica do regimen, no que concerne á 
materia de liberdade religiosa. 

O SR . NoGUEIRA PENrno: - V. Ex. tem tod.a a razão. Esse foi o argu-
mento mater· 

O SR. PLINio CASADo: - Agora mesmo os coi1egas que fallara.rn ' contra a 
emenda estão, em apartes, corroborando, reiterando a m\3sma affirmação· 
de que ella perturba o nosso systcnm de liberdade religiosa. 

O SR. l<'AEio BARHJ<:To: - F a z .a distincção entre a mainrir, e a min or ia 
dos brasileiros. 

0 'SR. VICEN]TE PIRAGIBE: - Nà o faz; clist!ncçií o alguma. 
0 ,SR. PLINIO CASADO; - 0 art. 11, n. 2, 1'0sa: 

"E' ve dado aos 'Estados, como á União, estabel0CG J', subvencio" 
nar ou embaraç;o.r o exercício de cultos religiosos". 

Pergunto aos nobres De·putados em que ESta e1n enda estab'elece, subven-
ciona ou en1 ba raça os cultos religiosos? 

O SR. ALBERICo nm MoRAES: - Subvenciona dando a luz, o tecto, 0 mo-
biliaria, etc. 

0 iSR. N oGUEIRA PENIDo: - Para todas. 
O •SI<. ALBEJt~ v DE 1\'lvrtAe~ : - ·· J\'fa~ a quc~tão não E: ue ser p:ua toda~. 

O :SR. PLINIO C ASADo: --'- O 31par te de V. E x . procederia se houvesse pri-
vilegio para a religiã o c<ltholica, o que não acontece. 

O SR. ALBERICo Dl!l MoRAF;S; -- E' o Estado favo1·ecendo o catholicismo . 
Logo, o regirnen é diffe rente. 

O Srr. PLil\1Io CASADo: - V. · Ex. Venha a bondade de ouvir a minha ar-
gumentação. Q.u'e fosse; que o Estado favorecesse o catholieismo e a s ou-
tras confissões . N este caso, teriam os o estado inter-confissional, que <! 
justamente o ca racter do Estado mod e-r no, n ã o sendo, de todo, ve1·dadeira 
a pr oposiçã.o ainda ha pouco lança da pelo Sr. Nicanor 1-l"a>Jcimento. O Es-
tado moderno é int\or-confisslonal, n ão subvenciona e não tem religião of -
ficial, mas respeita, [)}Cata e presta apoio a todas ellas . (Muito bem_; 
apoiados). 

Este é o ca rat:!ter do Esta-do m oderno. 
Não quero o Estado confissiona l , quero a separação da l grej&. elo Es-

tado; mas, não me insurjo -contra o Estado inter-confissiona l, que trate to-
das as religiõ'es, toda s as seitas com o mesmo respeito, com o mesmo aca-

•' tamento, facultando-lhes os m e'ios dellas ·poderem pra-ticar os seus princípios, 
desenvolver a sua yJropaganda, realizar as suas aspiraçÕes, os seus fins. 

O SR. VVENCESLAo EscoBAR: - Nã o e1·a necessaria, porta-rito, essa emenda .. 
O JSR. Josill BoNIFAcro: O ora-dor est1l. .<J,rgumentando brilhantemente. 
O SR. PLINio CASADO; - O argumento ·contra1·io é inadmissível. Chega 

a ser uma. enormidade jurídico- constituci-onal sustentar-se que q<ualquer des-
&-!ls emendas veniha subven ci-ona-r, esücbelecer ou embaraçar qmllquer culto . 
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Os meus illustres antagonistas, perce bendo que não· dispunham ck: um 
argumento forte para in1pressionar a Camara, procuram capciosamente so-
phisticamente, demonstrar que o :f...'lcto de em uma escola ser ministrado o 
ensino religioso importava em uma sub.vençi:io indi!·ecta . 

O SR . .SIMÕEs LoPES: - lE' verdade. V. Ex . . que demonstre o c.ontt·arto. 
O SR. ALBERICo DEl MoRAES: - Não sei como se offerece nc1o paramentos a 

uma igreja não ~8 fav(Jr·2C:ft a essa. 1nesn1.a igreja. 
UM SR . DEFUTADo: - Mla.s favorece a todas as r eligiões. 

O SR. PLINio CASADo: - -· Diz o art. 70, § 1", n. 4": "Nã o podem alista r-se 
eleitores para eleições federaes ou para as dos J<Jsütclos : Os religiosos de or-
dens monasticas, companhias, .congregações, ou communidades de quaiquer 
denominação, sujeitas ao voto de obediencia, regra ou estatuto que importe 
a oenuncia da liberdade inc1lYidual". 

As em•:ndas religiosas se referem a qual quer desses dispositivos? 
O SR. Ar-MANDo BumJ.~MAQUI: Evidentemente não. 
O SR. PLINIO CASADo: - Vou ler artigo por artigo, e, por e:x:clusão, mos-

trarei que as emendas não f erem a letra da Constituição. 

O SR. AZJ.J'IFIDo LIMA: - São então clesnecessarias. 
ü SR . .AP.MANno B\JRLA:NIAQTT T: - .Ent à o .por .que as combatem? 
O 'SR. ADoLPH•> B EmGAMINI : - Porque não se r eforma a Constituição pm· 

j.Jj1~1eria. 

ú ·SR. PLII'Io {.'l.SADo: - ·· Muitos oradores ·citaram o artigo 72, s 7" como 
argumento decisivo. 

/i_lguus C'o~lq;a:;o estã o dizendo que as emendas são desnecessarias; então 
eonfessem que Ell<>s nãJo fé!'em a Constituição. C/Yluito bmn). 

O .SR. RAUl· SL: - A pv.Javra ·brilhante de V. Ex. reflecte, neste ins-
tante , o alto sentimento da f é catholica da qu asi totalidade dos corações 
nrasileiros, e i o; to constitue o m a i·or de todos os argumentos que justificam, 
plenamente, a ·emenda em discussão. 

0 SR. PLINio C,ASADO: - Vejamos O § 3o do art. 72: 

"Todos -os individues e confissões religiosas podem exercer pu-
blica e livremente o seu culto, associando-se' para esse fim e adqul-
rindo bens, qbserva das as disposições elo direito conlmum". 

Em que a emenda· -o.ffende a essa disposição? 
0 sn. AHlVIANDo BURL.\l\I/,QUI: - Em nada absolutamente. 
0 SR. PLINTo CASADo: - Leiamos o § 4°: 

"A Republi,:a só reconhece o casamento -civil, cuja celebração serâ 
gratuita. 

§ 5". Os cemiterios terão caracter seC'Ular e serão arlm.l.nistra.dos 
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.pela auto.riclacle municipa l, fkando livre a todos os cultos 1'eligiosos 
a pratiea dos resp8ctivos ritos em relação · a.os seus c rentes, desd<:l 
que ni'lo of.fe11dam a moral pUblica e aR leis" . 

Deste pa.nlgrapho, como ainda ha pouco Jembrav~c 0 no Dre D~·pu tado Sr. 
:Nogueira Penido, tira-se argumento favoravel ii e1nenda n. 9, p01'lJ'Ue fica 
livre a todos os c~uJtos r eligiosos a pra:tica dos respectivo" ·ritos, embm·a o 
cemtterio seja se·cular; todos os cultos pódem a lli fazer a sua pratica . 

E, tod rwia , até ·hoje, não houve clissidios, divergencias e. lutas religiosas 
dentro dos Cemitet•ios . .Si assim acontece, DOr que, ·nas escohJ.s ·h[co de levan-
tar-se essas lutas? (Muito bem.). 

(TToCa)n.-sc a.p art:es). 

D iz o § 7° : 

"Nenhum ·culto ou igee.ia gosarú de subvenção offic ial , n em terá 
reJações de àependencia ou al!ia.J1r;a com o G-ovBrno da Uniiio, ou os 
elos l~staclos" . 

Pergunto eu: em qu e as ernenda s se contra.põem a essa clispoEiçflO! 
·Entã,o VV . E Ex. a;cJ1am q·ue ministrar o ensino r·eligioso fa-culta tiv o nas 

escolas im.porta em uma allia:nça do culto relig ioso com o .Estàdo? A.bsoluta-
)Tiente. 

O SR. AR'l'HUR .L BMos·: - E 'm parte ·alguma se entende assim. 
O ;SR. PLINio CASADo: Mas foi o .que disse o .Sr. Simões Lopes. 
O SR. SIMÕEs LorF.s: Até · de oPclem pecuniaria. 
O SR. PWNIO CASADO : - Isto posto, a emenda n. 9,. ven1 apenas mocL 

f icar o ·para:g . 6° do art . 72 n estes termos: "comquanto leigo", quer dizer 
em b ora continu e leigo, o en sino ministrado pelo Estado, nas ·escolas offichr,s, 
n ã.o fic·a excluiclo elas m esmas o ensino religios o frucultativo.. 

Os paragrap·hos 28 '" 29 elo zN. 72, nào sào t ambem attingiclos ]Jelas 
emfn;•àlas ns. 9 e 10 , do plenario . 

.A!gora , quanto ao espil'ito, em. que essa 0menda offende a Constituição, 
quando o .propr:io H elator da Commissão dos 21 assevera no seu p a rece1· 
.que a emenda n. 9, tambem n ão contérn ma teria extranha ao espírito da Con-
stituição vigente e que n ada im'l}ede actu a lmente, que nas es·colas se mi-
nistre o ensino religioso facultativo? 

O SR. ANNIBAL DE 'l'oLElDo: - Aliás, toda s as emendas deviam ser para of-
fender á Constituiçào. (Não apo·iatlos) . 

O SR. JosEJ' BoNIF'ACio: - Ex-plicar, escJarecer o seu texto, não é offendel-a. 
O •SR. PLrNio CASAPo: - Uma, em enda. p6d8 modifrca.r, mas dev e integra·!-

se ·na unic1ac1e do systema, no es)}irito da Constituição. :Se a emenda of-
fende o espírito da Con stitllição, n esse caso eleve ser rejeitada.. 

Isso quanto á lettr a e a.o e·spirito ela. Constituição. 
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Agora, elo ·ponto de vista moral, do m~Ll ponto de vista -de cathol}co pra-
rti.cante, voto por esta emenda, em homenagem á religião cathol!ca, a ess., 
religião que, no berço de nossa nac·'onalida.cle salvou a integridade da Patrl~.<. 
e que é ainda o élo mais forte que m a ntém a unid>céle naciona l . (Palnwd 
4~1 u'ito bem; nt 1iito be-rn. O orador é vi·vamen·te fel'icUallu 1 • 

O Sr. Presidente: - Acha-se sohrre a m esa o seguinte 

RIDQUERI!\~lmN'I'O 

Tiô•queir o p rorogação da sessão .por mais duas horas, a f im ele se r ultirn" --
.da a "'otação da emenda n. U, elo plenario, ela p roposta de emen.das á Cou· 
.e;:tituição. 

Sala das Sessõed, 30 ele Setembro de 1925. - Vianna do Oastello. 

·o Sr. Presidente: - Vou submettet· a vo tos o requerime n to . 
Em seguida, é a .p-provado o refe~·iclo requ erimento elo Sr. Vianna elo 

.-CastellrJ , 

O Sr. P 1·esidente: - T em a )lalavra. pa n L encaminha r a votaçuo d~t 

-eme·ncla n . 9, de plenwrio, o Sr. Azeve do L ima. 

O Sr. Azevedo _Lima (para encan~inha1· a votação): - Sr. Presidente, "' 
-emenda n. 9 contravem á ordem pedag-og-ica , á m·clem religiosa e á ordem 
r•olitica. Ella não consul'ta os interesses do ensino, nem os interesses da 
-Jgreja, nem ·os ~nteresses da politica. Virá instituir a -brulburd1a e a anar~hia n o 
ensino elementar ..• 

O SR. ANNIEAJ, DE Tor,EDo: - Este é o aspecto mais perigoso . 
10 SR. AZEVEDo LIMA: .porque quem sabe si não 1'at' á nascer ir-

TGprimivel conflicto entre seitas religiosas e varias -con:!'issões, que surgirão. 
r;rovavelmente, a dispu tar a pr'mazia no ensino. 

Imagino desde já a situaçào do mestre humilde das escola,;, l';).em c,ntã.!e:s, 
-exposto â co-ntigencia de a:ttenclt: t' á soli cita~ão dos ade.ptos de v::trlas cor-
L'entes religiosas'. 

Ao demais, -parece-me que a religião -ça tholica, seguramente. si 'lUizer 
continuar na .sencla elo ,prog resso, na sua e onsicleravel prosper idade, nãu 
deve ,pleitear o bafej-o of.ficial (1nuito bmn), antes, como at,~ ILgora, preferlvel 
ihe será que não fi g ure n o t exto •Const itucional a suppressfw da laicisação 
do ton-',L-10. 

A sciencia elo !Governo, esclarecida e ac1iantada a bem da. pror.)ria reiigião, 
P ''ecisa :·l'. definitivamente impedir que se introduza no s eio da nu.o~,, mag~,a 

-cartv_ a . . ~emente da cLsania, o pomo da discordia. 



A 'politica, S1· . Fl'esidente, que recomm,enda a ·ex:clusão da questão reli-
giosa éio ::;eio do Pacto l"un.dame'ntal,. é effectivamente a pol!t.!c<1. ·~a cltscip!!-
na e da orden •. 

Quando no seculo IX, Carlos Magno se deixou coroar como imperador de 
Rpma, na igreja de S. Pedro, in}ciou de.finitivamente o regimen da allianç;a 
do ·poder temporal ao poder espiritual. 

(.Juem ousRrá diz.er .que a despeito disso, a partir dessa datR, na idade 
do feudalismo, não 'foi o confUcto religioso o grande factor da dissidencia 
e das inimizades sociaes prolonga da s durante tres seculos consecutivos, a 
poder da querella das investiduras? Qua ndo o barbaro germanico transpondo 
os Apj)eninos foi rojar- se de joelhos no castello de Canossa aos p és do h er-
deir o de S . Pedro, em plena invernia, a soffrer o castigo das intem.peries, 
pro·~,tando o seu poder junto do immenso prestigio e da consideravel fasci-
nação do Supremo Senhor da Eg.:ceja Cathohca, dava justamente in:ci 0 .ás 
hostilidades entre as aut oridades civis e as religiosas . Henrique IV não 
conseguiu restabelecer assim, apezar de seus vexames a ordem no domínio 
da ·polittca. •Elle mesmo, monarcha h umilh..o'ldo, teve de lançar mão do gladio 
:mra derNtbar o po·derio espiritual, deante do qual se prosternava para <l 

•·econ:quista dos .barões. 
Quer ,dizer, S1·. ·Pres~dente, .q,ue, quando se podia imaginar que havia 

cesEado a é,poca dos Htigios políticos entre R oma e German ia, quando o 
s oberano incontrastavel elos teutões se entregava humilde e submisso, aos 
pés do S ummo Pontiifice era o momento em que h avia justamente soaclo 
para a egreja a hora ela derrocada. 

Essa alliança que parecia consag1·ar o triumpllo dofinitivo do Vaticano 
veiu ele feito da r inicio a o baque elo prestigio clerical, instituindo da'lli para 
o futuro, a sement, eloc desordem religiosa que abalou os alicerces da or-
dem política. 

l'ela Egreja pela grandeza da re'ligião catholica, que ninguem poderá 
negar seja a reJi.gião da m aioria da nossa população urge que nos oPPo-
nlhamos tenazmente á ar>provaçfto desta emenda, ·porque -paiz ameaçado 
.por varios factores de perturbação e ele desordem, terra cuja cultura e 
civilização se vae fazendo a os tropeç.os e trmnbolhões, nação para a qual 
a cultura cívica e a cultura moral mal se adham ainda em germen não 
·ha ele ser a;gora 'que o Brasil, gTa.ças a um gesto im·pensado dos nosso:; 
con stituintes de hoje transpla ntará ,para as suas instituições para, dentro 
da sua carta política, a m ais t emerosa e funesta razão para (liscordiafl 
nacjonaes. 

O SR . .SA FILHO: - E' com o ensino religioso que se evita a desordem 
e a. disciplina . 

O Sn. Azmvroo LIM A : - Batamo-nos pela fraternklade e pela concordia . 
esforcemo-nos pela reconciliaçã.o dos nossos irmãos e nftO esqueçamos um 
momento as graves e ponderosas lições da historia as (!Uaes nos ensinatn 
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que os conflictos r·el·igiosos, as collisões de seitas é que levaram a sociedade 
de todos os tempos ás maiores e mais .graves hecatombes, 

O SH. Cm:;An MAGALHÃES: - Entretanto o progresso hodi.erno vem de lá . 
O Sn, AZElVEDo LIMA: - Não esq,uega;mos sobretudo ·que nas épocas de 

maior fascinaçiio relig'osa o fanatismo, cbnsequente á dissolugão politic•ól. 
·ppr meio dos conflictos da relig,ião procluziu a m ais pertm·badora acgão so-
bre O!'! costumes e subre a ci'ViliZ<'1.ção. 

L embremo-nos que, quando explodiu a terrivel e nunca a:ssás con .. 
demnavel noite de .São Bart!holomeu, achalva-se a França no a·pice da sua 
prosperidade religiosa. 

Ao insopitavel morticínio que se 'lhe segu'u em Paris e em todo o ter-· 
ritorio ào reino, verificou-se um fremito de satisfação nos soberanos que 
se presumiam os .paladinos da crenga. O's falsos catholicos de que era 
exemplo o vesanico Felippe li rstremeceram de goso. 

E, no Vaticano, o Papa Gregorio XHI perpetuou o crime mandando 
cunhar medalhas commemorativas da mortandade. 

Vasari, por elle convidado, irnmortalizou, nos ·;frescos do Vaticano, a.s 
sc:enas mais tnLgicas do trucidamen to em massa. Fogos de arUficio e lu-
minar!wJ, durante dias consecutivos festejaram a nunca justiücavel heca-
tornbe, em .que, l)Orderam a vida, aos milhares, os huguenotes de França. 

Não foi possivel, a partir dahi, sopitar nen1 reprimir os ímpetos des-
truidores e, nessa Data, começou o deolinio gradual e inevitavel, da ex-
traordinal·ia g1·andeza da Igreja Romu.na. A sua decadencia, e<'Il[eito de po-
lHica desastrada, accentuou-se exactamente wiJós crime conectivo que a .his-
tciria . aponta como um exemplo typi<.oo da obra do fanatismo, na persegU:içãe; 
e na represalia exercida contra os a;ltversados religiosos. 

Quando se pretendia precisamente fazer ob1·a que elevasse e de-purasse 
a crença, contribuía-se com os exce·ssos de polit:ca repressiva p a·ra a exa-
cerbação êto fanatismo reHgioso, para a perseguição, para as atrocidades 
e para o supplicio, 

Encaremos com decisão e com calma a hist oria pregressa dos grandes 
successos reli·giosos. Lembremo-nos de que não foi ·quando 0 Estado a 
p.restigiou com a força temi)oral que a Igreja logrou os sudos mais notaveis 
da sua grandeza. 

A nossa historia republicana, que se iniciou instituindo a liberdade de 
pen!Jamento e a libe·rdade de culto, promoveu desde lego a 1naugu~·ação da 
phase de maibr exp<tnsã.o do mo'Vimento religioso. Quando mais não seja, 
confessemos •que dirimiu cts ·contendas e applacou os espíritos. Ten10s atra-
vessado 34 annos de existe11cia ~·epubliüa·nD.., sacudidos cpeios estremecimtm-
tos políticos, trabr::.l.hados pelo germen da discussão .pRrti.claria, n1cas nem uma 
só vez, em da.ta, nenhuma, SC['á licito a •quem quer que se ja ap•re'Sentar exem-
plo que hou•vesse a, rcrgi.?bo, que e:stá v.i-cejanc1o ft so1n1btra da. tolerancia cons ti-
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.tucionaJ., contl'ihuid:o l}<u·a que os a.nimos se exacerbassem e da disco1"dia sa:-
teas~e os nossos p·éutri-c:i'Os. (_~fuito bern.) 

O SR. · CESAR DEl MAGALI·L~b'S : - Tfw pouco, antes da Constituiç:ào se obser-
·vou isso. 

O •SR. AzEvJIDO LtMA: ~ A hi-storia do ,,·egim<m •repu'biicano C'31tá. vinculada 
.a;o iprow.:esso e ao desen v·o1v: trnenrto pac1tii'C·o da rclig·Ei:o ·cathoHca. C~üe1~err 

.agora ofJ'f.ci<:t:::izar o ensi~1o reUg~ioso, o-u instituir o ensino 1nulU1Jlo e dis pa -
ratado de vanias crenç~Ls, eqltivale a espalhar .pelas -escolas a s emente da_ 

-disoorcHa . 
.Por iBso, Sr. ll.? r .es. >ct~n te, abst,r·aJhindo das ·n1.inhas .erenç:a·.s :religiosas, voto 

·de ·consciencia {;on t.1·a. a en1.enda n.. D . ...I\ o pa t1·iotisn1·0 da Carnara ilnpõe-se 
o dever de ~reC'l1 S::t ! - ... ·=t, a. .J.:en1 d 2. religi:i.o -ea:tholica e para f0'l'i,cidade d8- Patt·ia . 
(Jii ·u·ito lJe·Jn,· . 1-n.ni.to be·m . Palmns . O orada?· é cnpThnentaâo . ) 

O Sr. Alberico de l\'Ioraes (paTa cncarn·inhm· c& votação): - Sr. Presi-
.denr.B, to-marei a attcm çâo da Cam:ara por pou cos nlinutos pan1. justificar o 
lllf:.u voto C'0l1bra;i··io ú en1encü.t. 

A tre:f·o'l·ma -com;t ituc:io.nal •se :faz, •Sr. Pr·esidente, en'l nOJ'l'le da expel"iencia,. 
em 11ome ela observação a.través esses trinta e cinco annos de vida constitu-
eivn.a.l repubL 'tcana., e é eJn no-me dessa observação e dessa experjencia que 
pretendo ;faoor a minha justificativa. 

li'oi no anno de 1<886 q-ue subi a ladei,ra -d:e São Bento, ao üm da rua Pl1l:-
meil·o cJoe Ma;rç-o, em demanda do lliosteiro que se erg1ue s~b·re a col!ina, le-
vando commJg.o, como unicaos Cl'edenciaes, a ·ap,resent!aii.· á,quelles bons fQ·aoos 
a ignorancia quasi 'com;pleta das I[Jrime!ll·as Iettras e a pobreza mals extrema.. 

Penetl'ei no Convento, . já quasi despovoado de f~""ades. JI/Lrutri:cule'i-me nas 
aulas tma.ntidas pe-la oongil·egação benec1i-ctina alli, e a o entrar na primeira 
sala depa:r-ou-se-me aos olhos es'ta inscn·ipção que eu não sabia J.er nem podia 
traduzir: "Sapientia Oeclificwvit Sibi Domun~". 

Naquella época os vitrae s do git\o'1nde zimborio e -das janellas estavam com-
p~etam-eDte par.tidús. O li'mo, a wcção do tempo e,m todas suas tristes mani-
festações, o desp;rezo tinham tomado c-onta .cla,quella·s muralhas. 

No claus1lro, a s pedras que ·coJyrem os tun1ulos sobre as -quaes e1·amos 
:obrigados a pisar, r. omo signal -talvez de à['l"'everencia á materla que eHes en-
cerravam, tinl1an1 .!.nscri)lçõe-s Cf'll'e o tempo j.:i. havia tornado illegiveis. 

A igreja ob-ra clG a-rte de g.l"ande valor, tinha os se·us relevos -cobertos de 
110eit'a e estragados. No ·cô-ro, j-á não :se ouviam as vozes dos n:aviços, os 
110vos iniciados na fé do Tit-ual be-nedictino. O grandG orgão· tin-ha as tufa.B 

· 1~ a1'tidas; pa;l"ecia até que ·os si'nos c1o 1\l[osteiro já n álo ·t'·nham mais força pf!Jrtl. 
chamar os ;fieis ao san.to sa.cTifioc:io da missa. 

J'm1tai a toda erosa tristeza a s fi.g.uras quasi sagradas de uns 10 benedl-
c-tinos verga.dos para o •tmnu!o, n e·!o peso dos ann:as e te~·eis, senho,res. em. 
breves traços, a descripção appr oxí'mada elo es tado -de todos os conventos do 
B-rasil d·e 1880 a l88D. Os con·vent:as do CaTmo, de •Santo A ntonio• e os demais 
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~:;unbem estavan1 a perece~ depois {1e haverem, como o de S. Bento, e, .pl'ln-
cipalmente este, p.l·est{Lclo ao Brasil inest1m~veis e inesquecíveis serviç.os. 

De nor.te á sul ·do :Brasil estavam como que aJbandomLclos -o·s Conventos; 
podem .attestrur es·sa 1ninha biffliirmativa •os bahian os , os -pernambucanos, os 
p.a;u1listas e os flmn'>ne nses ·em ·cujos Esta·dos a Ordem B e ne-cUctina Brasileira 
tinha a sua. Igreja e a que11es que tiveram a felicicla.de ele frequenntm• o 'Con-
vento da Ül'dem 'Bened-ictina -com sécl·e nes.ta Ca.pital, ;toà!os sabem q:ue a un-ica 
~·azã~o desse facto é 1que a Monarchü.t procurava, pouco a. pouc o, ti.rar , coa.rtar 
a liber.daue dessas m1dens religiosas. 

Sim, a :MonaJr·.chia de-pois de ·h aver esta belecido na ·sua ·constituiç:i.o, at-
ügo 17•9, pa.l'&gTa]Jllo '5° - f!>Ue diz: 

A Beligúío Gatho i·icc' "i.p ostolú.:c' Ro11W1w conLin·u.wrcí a scr n R el·tgiiíu r'tu 
hnperio, perseguiu as o-r dens religiollws e viveu s en1pre em •C0~1flioto com ós 
paares e os bispos, tendo em 28 de Junho de 1870 promulgado a lel n. 1. 764, 
que mandou conver'L'ea- -os bens immoveis e os esol'iiNOs das -oo:dens religiosa" 
n•) 'l)r<tzo à e 12 annos - com a polkes da divida publi-c-a - (Lei n. -369, de l S 
ele ,setembro de 1854,, r eg . 4. 453, -rle 12 -ele Ja,ne1l'o de 1870, decreto n. ·5.851, 
<'!e ~ 8 de M a,rç;-o de 1874). 

E' 1)0r isso, Sr. Presidente, .q.ue nós devenlü:; üizer -co-m-o Labouye: "A 
sepa.ra,giio, a bolindo as pretenções injustas e canmchosas quer da Igreja, quer 
do Estado, dejxa i1 r eligião e á s-ociedode a paz de qu-2 a·mbas -car er:oêrn. l 'a-
recem hoj "l dua.s pesso-a:s distinotas o cida.diio e -o fi el , tendo .cada um di~·eitos 
e deveres diversos. Ensinam ao fiel a aJ.Tlaldiçoar a liberdade, :con1 o fo:uoto 
envenenado da plülosophi·a e -da revoiuçii.o; ao cidadã o a t"'r a igil:eja -como 
ini-miga ·da civiliza ção. Dahi surclem discordia, conturbação profunda nas rui-
mas, e por assim dizer, dous 1)0Vos em uma sociedade. Nada :ha, ,porén~, tão 
f2.1so coru.i) .:~ta c:i ~tJncção . E' o Ohristia.nisx• ·) tfto pouco inimigcl das insti .. 
tui(;ões livres, >que nunca têm vingado taes instituições senã.o· nas nações 
eh!:'istãs; os ~}OV'OS q,ue seguem a Lel de Brwhma , de Boudha e de Mahomet até 
hoje não sahi1'8.111 elo despotiS'mo . 

E' fru cto do Evangelho; ·a socieda de moder n a, brota da unka r elig iã o que 
cqnferiu ·a o individu o o •ctüdaclo e a salvação de sua alma; o ,m-aterialismo 
~. mata., a fé f.a.l-a viver; e por sua v·ez;, intima e my•steitiosamente anli:aàos, 
o despotismo sufd'oca. a. fé e a liberdade a. vivWca. Que é, pois,, esta op]Josi-
ção que divide a.' igorej•a e a so-ciedade? Nada mais que um ·equ1voco que se 
desvanecerá ao sol da liberdade. E' o ideoJ! elo cl1'l'istão tamhem o ideal do 
cidadão ... 

Repõe a s-epa,l'S.Çãü cada Ulrn no seu log-a•r. Não tem o estado diante de 
si mais que ci,cladãos, n iio têm ma,is que teme-r a murmm·ação das consclen-
dl>1l ..• Heca.leitra. n co11sci encia ,quando sente a ·mâ·o do -E -s,tado, m.a.s ama 
11m podet' que lhe g;wante a libe,rdade." 

FaJio, pois, 18-r. Presidente , mn nome ela expeT\enci:a e de mej.Is senti-
me-ntos catholicos - queremos por isso esta'l1elecer um parallelo. 
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Nilo rws esqueçamos ill:t Juta entTe Frei Vital, Bisp·ci de Olinda e o M;nis-
t:·o João Alfredo, lutas que desappareceram e não mais poderão vil· na vi-
.gcmcia do regi.men r epublicano e de sapara.ção sabiamente instituído pelo01 
<lOIJstituintes ·de 1801 . 

!Bastou :que a Consütuiçã o 'Republicacn a:, no a~ t. 72, estabelecesse o re'-
glmell de liberdade .para que a Igrte•ja Catholica dominass" na •consciencia li-
vre dos bo:-asile:iTos. 

Na quali-dade de ea;tho1ico, ni"w quero alliança>:, o Estado não se con-
fessa (risos), não teme o inferno e nào procura o •Céo . E'sses sentimentos são 
de~ cida:dfto e do crente. 

ComJ.7lenta'l>do a Constituição Rep•UJblicana, Sori<mo de .Souza aJl'firma: 
"Não é por odio á religiito, ma:; por a mor a libeirdade da ~-eligià<-, e 

respeito á consciencia do ·cidadã o, que o legislador ·constituinte, abolindo a 
religião ·de Estado, proclamou a I ::;Tc;ia livTe paral !ela ao Estado .livre . 

Nã·o é po·1· homenagem ao sc.eptismo religioso, para o qual não ·ha cer-
teza relig1iosa, que a Constituição quer que todas as religiões se .manifestem 
em seus ·cultos, não é por amor <W indiffe>rentismo, q,ue enerva as a:lmas e 
mata a virilidade dos caracte.res, •que a Constituição deolaJl'a a Tg.reja liv·re da 
politica . E ' sin1 en1 nome elo dh·eito natural elo hon1e1n, de nâ.Jo ser incr.mmo -
clado por set:s pen s,!:mentos •e -convicções; e para ll'epeli:iT em nome da .liber-
dade a inte<'venc:;ão elo J!lstaclo nos dominios da fé religiosa, que deve mos lou-
VIJ.r a Cons!:itui ç::í.o por tE:r proc!a.ma,do ft separação da I .ccTeja do ·mstado. , 

A situação crea(la pela Constituição á ,Igreja Ca.t holb a no B"·asl: pe•l'-
mitte a esta t:ma ('ra de fior e;;cünento e de mbuncla·ntes fructos pal!'a a socie-
<lM1e brasileira . 

Esse novo reg:men •religio,so tem o incontestavel merito de ar<rancar a 
J•greja Hc·asile·•·<c da;~ mãos do pad.roado e das interpretações do conselho de 
Estado, que entre nós substit1.1a a Congrega ção dos Ritos e a SrWi'::t Peniten-
ciaria. 

•Se reflecti.rmos, isentos de preconceitos, na collecção de leis canonico-
·civis do Brasil, nos decretos, avisos e provi·sões que Q'egulav anl as ee1ações da 
Igreja eom o Estado é tmposs>vel não .considerar o a-ctual regimen ramo uma 
em::tncipação reLigiosa para os ·ctüliollcos, em geral, para todos os cé!iadãos 
brasileir·o·s. 

"Nenhum culto ou igreja terá subvenção official ", diz a Constituição, 
mas accrescenta Jogo que tambem "não terá relações de àependencia cPm 
o Governo da União". 

A igreja brasileira perdeu algumas dezenas de ·contos de réis, m as 
recuperou a sua Uberdade, adqutriu a sua inapreciavel e divina indepen·· 
(fencia. 

O culto catholic.o não figura mais no orçamento da despeza da União, 
mas tambem o Governo central não expedirá mais decretos declarando que 
os parochos não podem exigir as velas das bm1quetas, nem fixando em 



- 529-

80 réis cada confissão de desobriga, nem regulando o ensino dos semina-
:ios, etc. 

O Êstado não é uma sociedade religiosa, mas politica. Deve, portanto. 
admittir a todos á participação do bem social do mesmo modo que exige 
de todos igual obediencia, iguaes sacrHicios para a ordem e conservação da 
sociedade. " 

O que vimos, rSr. J?residente, eom a proclamação da Repub!ica ? ! 
Vimos os conventos se povoaPem, vimos as festas religiosas retomarem 

o seu antigo explendo.r, as velàs do altar das or dens religiosas se reaccen-
r1erem . O clausüo se tornou a encher de rnocidade estudiosa e crente. :;<'oi 
a o sopro da nova liberdade plenamente garant!ida e assegurada pela Consti-
t uição ele 24 ele F ev•e reiro que a minha Igreja tornou a prosperar e a cree-
cer. Para isso ella de nada mais precisa do que poder livremente procla-
mar as verdades que não podem ser discutidas nem contestadas do Deca-
logo. O que se pretende fazer com essa en>enda? Respondo - permittir 
que nas ·escolas se estabeleça todo e qualquer ensino religioso. Mas, então 
se nós •n>conhecemos que a maioria dos brasileiros é catholica, como per-
mittir que nas escolas mantidas por essa maioria se possa ensinar o protes-
ta ntismo e o espiritismo? Si a maioria em materia de eonsciencia deve pre-
valecer, no dizer de muitos, pol'que não instituir ~ecididamente o ensino · da 
religião da maioria, isto é, o cathoJi.cismo? Não, o que se :preten de é con-
verter as escolas em te1nplos de toda s fl-S crenças, .com·petindo ao Estado 
manter a ordem e subvencionar ele um modo indireto as r•e,Jigiões de todos? ! 
E ' um contrasenso ele que a inda não se lembrou nação alguma. 

Imaginemos, ·Senhores, que durante os ·ensinamentos de saoerdote pro-
testante , em uma determinada escola - compareça um sacerdote catho!ico, 
e assista e ouça as ·Criticas feitas á sua religião! Que as professoras de 
crenças differentes tambem tomem parte no debate e teremos a balburdla, 
quasi a desordem que se nota neste momento nesta Camara, tambem cli.vl-
dlda pelas suas ·crenças. (M1lito 'be'Ylt; muito 'bem.) 

Não nos afastemos, pois, do regimen salutar da liberdade, unicp am-
biênte compathnel com 0 3 clominios da consciencia religiosa e da fé. 

Ainda mais um exemplo. Na fregu ezia do Engenho Velho, onde resido h a 
t rinta annos, havia a pena s uma p equenina ig.reja. Hoje existem doz·e. e 
assim tem sido em toda a parte. 

E' em nome da experiencia e da observação, conV'encldo de que só nm 
regimen de liberclarl e 1J ód~ dar á Igreja o progresso que ella merece, 
que voto contra a emenda, desejando que no cimo de cada monte do Brasil 
se erga uma cruz, symboio de fé , symbolo de do·r, m as symbolo de red<'m-
pção, Indicando que o Brasil está aberto a todos os corações e que nG!l<~ 

todos podem encontrar a moral ·christã na g randeza divina do Evangelho 
e cnmo a ensinam as paginas immortaes ele Bossuet, de F éne lon e de Gha -
t eaubrland. (Muito bem.; muito bem. O oraãor é cmnprwnentaào.) 
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O Sr. Plínio Marques (pa-m encam·inha·r a votação) : - Sr. Presidente, a 
Camara acaba de manifestar, de maneira eloquentissima., quanto julga me-
'lindrosa e delicada, a ·questão em debate, dad·a a larga discussão que lhe· 
vem ele ck'tr. E eu me não posso furtar ao dever de · reafflrmar perante o ;l éê , oo; 
intuitos os mais altos, os mais nohr·es, os mais .patr.ioticos, sohretudo, que 
me lavaram ú apresentação da emenda que or·a se discute. 

Fal-u-hei ern poucas palavras, até por·que a propria Cama ra já se icn-

paci•enta, manifestando o desejo de que a emen{la n. 9 seja submettida 3 
votação . 

0 .SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Mas OUVe V. Ex. com a maior atten · 
ç:ão. (Apoiados.) 

0 SR. PLINIO MARQUES : - IJ\1Uito O'brigado a V. Ex. Foi, Sl'. Presidente, 
com fundamentos m:oraes ,, que tomei a iniciativa da redacção das emendas 
visando incenti vm· o ensino re ligioso no Brasil. 

El!as resultam, Sr. P.resiclente, de um estudo meticuloso e a;curado, em 
qtle se vi sou, principalment e não perturbar aquiUo que temos realizado no 

·rumo elas conquistas liberaes; não ·Cercear a liberdade .cJe ninguem, em.bora 
patenteando a necessidade, que reputo de primacial alca~ce para o nosso 
paiz, de elevar os •espi-ritos de disciplinai-os, de dar-lhes a -cultura moral a 
IJar da -oultura civica - 111 ind1spensaveis 'J)a;ra a boa ordem e tpara· o p.ro-
;;-resso no paiz. (Muito be?n.) 

Varias ohjecções foram aqui articuladas contra a emenda numero 9, 
unica, no moxnento, a ser examinada. Entretanto, por mais que ainda agora 
eu a releia, por mais rque medite sobre seus teormos, nada cvejo nella, que 
importe em limitação ele liberdades; naüa que restrinja o direito, que é 
incontestavelmente da maioria elo povo catholico do Brasil (apoiados), de 
dar a sua propria formaçã-o a moral 'religiosa. (11iu,ito bem.) 

Não sei porque se faz tanto caheclal dessa restricção de liberdades, fal-
lando-se nas pe.quenas, n as insignificantes nünorias, e não se ·pensa, não 
se allega o direito da nação se governar ... 

0 ;SR. ALBERICO DE (MoRAES: 
cia. O argumento não procede. 

N fw 'h a minoria , em materia de conscien-

O .SR. PLINIO MARQL'ElS: - de a ccôrc1o com os seu~ sentimei\tos, ele 
a ccôrdo com as suas tradições, de acco·r·do com as suas aspirações, de ae>côr-
do com os destinos que visa. (M·tl-ito bern.) 

O que temos 'feito até :ho.je, de 9'1 pap t cil., no que eoncern e a reld.gião 
catho!ica, é um in grato virar d~ costas . . . 

0 SR. WENCESLAO ESCOBAR: -Não apo:.a él-0. Ell,a t em j)l'OSperaclo á som-
bra. da liberdade constitucional. 

O SR . J?LINIO :MARQliJES: - é a ingnLtic1ão, que concr:etiZJámos n o 
pacto. fundamental que ruinda nos rege. 

Isso viso eu r•emecliar, ,sr. Presidente, no zelo que tenho pelos nossos 
I 

caracteristi-cos, q·ue :iá vão bem accentuados na formação do povo bra.>\-
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leiro, na f()l'mação do seu caracter, na formação da sua moral, na sua disci-
p lina, na sua preoccupação da ordem. 

Confesso que o calor maior, que o maior incentivo para o movimento que · 
i~iciei com esta emenda, derivou dlrectamente de observar a anarchia dos . 
espiritos, a falta da moral christã para oriental- os no caminho do bem . 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Muito bem . Este é que é O grande prO- · 
blema nacional. 

O SR. ALBERICO DJD MortAES : - V. l<::x. devia então mandar ensinar só a 
religião catholica . 

O SR. PLINIO MARQUES: - Si eu tal fizesse, não seria só a voz de V. Ex., 
que se levantaria para fallar_ mais uma vez nas restric\jões de liberdade que a 
emenda estabeleceria.. 

O SR. NoGUEIRA PENIDO: - iVfas que não provaram. 
O SR. ALBERICo DE MoRAJDS: - Não fallei em restricções de liberdctc1e. 
O SR. PLINIO MARQUES: - V . E::C. divagou, e tanto que, quando V. Ex. 

fallava, eu tive a vaga idéa de que mais obstruía do que discutia o a.ssumpto. 
0 SR. ALBERICO DE MoRAES: - Obrigado a. V. Ex. Ia dizer que V. Ex. 

não estava no recinto, porque não o julgo ca.pa.z de um juizo desses. 
O SR. PrNro MARQUES: -Assim, Sr. Presidente, justifica.dos rapidam.ente, 

como o momento permitte, os altos intuitos a que obedeci, sem preoccupação 
de intolerancia ... 

0 SR. LINDOLPHO COLLOR : - V. Ex. não teve, mas é implícita . 
O SR. PLINIO MARQUES: - ... ao contrario, ·estabelecendo na enwnda nu-

mero 9 uma verdadeira interpretação do que já temos, sem preoccupação de 
restricção de liberdade espiritual, constato, com verda deiro jubilo, que fo-
ram, talvez essas duas emendas chama das reli.giosas as unicas que desper-
taran1 o paiz desse long o lethargo em que permamecia. 

0 SR. LINDOLPHO COLLOR : - F elizmente. 
O SR. PLINIO MARQUES: - Ellas vieram provar, Sr. Presidente, que não 

está tudo perdido para nós, que ternos alguma cousa de fundamentalmente 
estractificado; que, pela religião e pela Patria, o paiz se levanta ainda, e, 
contra os malsinados agourentos do nosso futuro, que apregôam a incapaci-
dade das nossas iniciativas e de .nossas resistencias, as demonstrações que 
esta'S emendas vieram trazer, provam que son1os um povo formado, móral-
mente formado, e que já sabemos bem . aquillo que queremos. 

Era o que tinh,a a dizer. (J.Wwito bemJ· 1n1tito bem .. O oTador é vi1;amente 
cuntp1·imentado.) · .. 

O Sr. Presidente: De accô1;Óo com a Resolução da Carnara n, 1 B, 
de 1924, vou submetter a votos, pelo pr·ocesso nominal, a seguinte emenda, 
do plenal'io: 

' "Ao§ 6" do art. 1~: 

Substitua-se: 
§ 6-° Comquanto leigo, o ensino com caracter obrigatorio, mi-

nistrado nas escolas officiaes, não exclue das mesmas o ensino re- · 
Iigioso facultativo." 



-532-

Os senhol'es que approvarem a emenda n. 9, do plenal'io, responderito -
sim - e os que rejeitarem, responderão - não. 

Pela discussão estabelecida no seio da Camara, verifica-se que as opi-
niões se acham divididas. Eu pediria, por isso, aos nobres Deputados o obse-
quio de se conservarem em silencio e de responderem em voz clara e in'tell!-
givel, afim de que não haja engano na votação. 

Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Domingos Barbosa (3° Secretar·io., servindo ele 1") procede á cha-
mada dos Srs. Deputados, para a votação nominal. 

O Sr. lP'residen[e: - Responderam á chamada 149 Srs. Deputados. 

O Sr. 1° Secretario vai proceder á leitura nos nomes dos Srs. Deputados 
que responderam - sim. 

O Sr. Domingos Barbosa (3" Sec1·eta1·io, servindo de F) procede á lei~ 

tura dos nomes dos seguintes ,s cs. Deputados q•ue responderam - sim. 
Dorval Porto, Ephigenio de Salies, Alcides Bahia, Paulo Maranhão, Eu-

rico Valle, Arthur Lemos, Domingos Barbosa, Arthur Collares Moreira, 
Rodrigues Machado, Armando Burlamaqui, Nelson Catunda, -Moreira da Ro-
chft, José Lino, José Accloly, 'Thomaz Accioly, Georgino Avelino, Alberto 
Maranhão, Tavares Cavalcanti, Wa:lfredo Leal, Bianor de Medeiros, Gon-
çalves li'e.;.TeiTa, lYíario D"Dlning.ues, P essoa de Queiroz, Agamernnon. de Ma-
galhães, Daniel de Mello, Solidonio Leite, Freitas Melro, Rocha Gav~lcanti, 
Enclides Malta, Natalicio Camboim, Gentil Tavares, Carvalho Neto, Ba-
[ltista B:ttencourt, ÜCl.<>Vio Mangabeira, AJ.fred·o Ruy, Wanderley 'Pinho, 
Aü·anio Pelxo·to, Berbert de Castro, Ubaldino de Assis, Pereira Moacyr, Sá 
Filho, Geraldo Vianna, Heitor de Souza, Bernardes Sobrinho, Nogueira Pe-
n!do, Henrique Dodsvmrth, Bethencourt da Silva FHho, Oscar Loureiro, Ce-
sario c1e Mello, Vicente P iragibe, Gesao.· Magalhães, José de Moraes, Alvaro 
Ro.:;ha, Gu.desteu Pires, Joaqu]m de Sanes, José Alves, Vianna do Castello, 
.José Bonifacio, Francisco Valladares, Bias Fortes, Francisco Peixoto, Olin-
tho de Maga lhães, Raul Sá, Augusto de Lima, Bueno Brandão lFi:lho, Theodo-
miro Santiago, Eduardo do 1-'..maral, Garibaldi de Mello, Francisco Campos, 
Nelson de Senna, Camillo Prates, Eloy Chaves, Cesar Vergueiro, Marcolino 
Barreto, Heitor Penteado, Herculano de Freitas, Valo1s de Castro Pedro 
Costa, Alves de Cast·ro, Olegar io Pinto, Ayres da Silva, Pereira Leite, Martin!l 
Franco, Plinio Marques, Lindolpho Pessoa, Ferre_ira Lima, Adolpho Kon-
der, .Plínio Casa:do e Antunes Mac.iel. 

O Sr. Presidente: - Responderam S9 Srs. Deputados. 
O ·Sr. 2" Secretario vai procede1· á leitura dos nomes dos Deputwdos 

qu2 responderam - não. 
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O Sr. Ephigenio de Salles (4° 8ecreta?"'iO, servindo de 2") procede á le!-
ti:Jra dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que responderam - náo. 

•Monteiro de ,souz:t, Prado Lopes, Lyra .Castro, Chermont de ·Miranda, 
Aggripino Azevedo, Pedro Borges, Ribeiro Gonçalves, (Leiria de Andrade, 
Oscar Soares, João Elysio, Costa Ribeiro, Austregesilo, Luiz Silveira, Gil-
berto Amado, João .Santos, Rodrigues da Costa, Pacheco Mendes, Braz do 
Amaral, Virgílio de Lemos, Homero Pires, Nicanor Nascimen'tci, Ado1pho 
Bet·gamini, Azevedo Lima, Alberico de Moraes, Norival de Freitas, IGaldino 
Filho, Fonseca Hermes, Luiz Guaraná, Ameri-co Peixoto, Joaquim de Mello, 
Bocayuva Cunha, Paulino de ·Somm, Oliveira Botelho, José Gonçalves, A~

bertino Drummond, Vaz de Melolü, •Eugenio de Mello, Hibeiro Junqueira, 
Emilio Jardim, Basilio Magalhães, Zoroastro Alvarenga, Waldomiro Maga-
lhães, Leopoldino de Oliveira, FideHs Reis, Honorato Alves, Julio Prestt:s, 
Cs.rdoso de Almeida, Salles . Junior, Fabio Barreto, Meira Junior, Annlba1. 
Toledo, Wencesláo Escobar, Lindolpho Collor, Fkmino Paim, Arthur Cae-
tano, Getulw Vargas, Baptista Luzardo, Domingos Mas·carenhas, Simões 
LOIJ€S e Barbosa Gonçalves. 

O Sr. Presidente: -Responderam- não 60 s ·rs . Deputado:.. 
<A emenda n. 9, do :plenario, !oi recusada vor n1i.o ter aJeançado u:. 

dous terços de voto!!. (Pahna:s J • Attehção! 

·vem á Mesa ., são successivamente li·das as seguinte:. 

DECLARAÇÕES DE VOTO!! 

N. 1 

De um modPsto agricultor do muntcipio de Conquista, em Minas ' Gerae~. 

!I"ecebl, hoj(:, ao entr11r neste recinto, uma missiva q~;t qual trariserevq os se-
.gu:ntes topicos, que faço meus ;qa fundamentaçaq de voto ·contrario qü& 

acabo de dar á primeira das em\)ndas ,'ditas religioSl:l-8. 

Diz eslóe humilde ddadão: 
"Eu ·desejaria que na reforma da Constltuiçãt> 11ão se toca~>se na li-

berdade religiosa. Lamento sinceramente a apresentação da emenda a favo,. 
.do ensino religioso nas escolas. Vai se bulir em ca1xa de maribonáo, e ama· 
nhã a policia terá ·de ser chamada para dirimir a luta que ahi se esta-
'btilecerá. Será uma verdadeira an:u·chia no bérço ·da aprendizagem escolar .. 
Não deve, por isso, passar! Jesus disse e a palavra d'Elle nãô torce: . "A 
Cesal' o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus". A Igreja cada vez me-
lhora e ,progride em nossa Patria: Para que oíflclalizal-a? Teuhó a certeza 
que votareis contra, porque sois liberal e religioso". 
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Dtl melhor· fôrma, em ·palavras mais singelas e €Xpressivas, não ry;>ode-
rla eu fundamentar o meu voto, ante uma questão como essa de tão graves 
·consequencias para o futuro do Brasil. 

Sala das .Sessões, 30 de !Setembro do 1925. - Fidelis Reis. 

N. 2 

O me·u voto ê contrario oá emenda !i. 9, do Sr. Deputacó.o Plínio Marque~. 

·e outros. 
O sE:u texto é o seguinte,; 

"Ao § 6", do art. 72 - Susbtitua-se: 
§ 6". Conquanto [eigo, o ensino ao1n caracter obrigatorio, mi-

nistrado nas escolas officiaes, não exclue das mesmas a ensino re-
ligioso facultativo". 

Ensino religioso é o ensino de religião, de qualquer relig:Jão, por conse-
quencia que se apresentasse pl8'iteando o direito de ser preleccionada nas 
escolas publicas do pa,iz. 

Acontece, porém, que estamos legislando para o futuro como é natu-
xal, e devemos ver que o Brasil, paiz immenso, está com os seus portos 
abertos a todas ás ·correntes immigratorlas e que será um vasto ·Conjuncto de 
raças diversas, com suas tradições e religiões varias, que não. se fundem 
em um dia só, na massa nacional. Como, pois, permittem sem restricção, o 
ensino de todas as religiões que já existem ou que venham a ser professadas 
no paiz? 

:Não será essa perm'issãó a origem de uma futura confusão ,prejudicial 
e divisora, capaz de causar á Nação, serias ry;>erturbações, quiçá melindrosas 
questões de terríveis ·consequencias? 

A mim, esse resultado se afigura evidente, certo, inevitavel. 
Sobre as emendas duas ·correntes se levantaram no ·paiz. 
Uma pleiteando a su'l. approvação - a corrente ·catnolica; outra, a cor -

>rente acatholica, combatendo cerradamente as emendas 9 e 10. 
Eu, que entretanto sou catholico, nego o meu voto á €menda n. 9, e 

penso que -os catholicos deviam estar commigo. 
•Tolerar o ensino religioso, sen~ especificação, nas escolas, é crear a con-

d'usão e o prejuízo. 
Em Minas, de cujo 'Senado sai recentemente para á Camara Federal, 

rvotei sem constrangimento,· pela ap,rtrovação do vigente regulamento de en-
.sino, que faculta alli o ensino do cathecismo nas escolas primarias e dei au-
torização e'Scripta para que meus filhos frequentem as respectivas aulas. 

Já se vê que daria tambem o meu voto pelo ensin.o facultatitvo da re-
Jigião catholica. :;;e esse fosse o texto da . emenda. 

:Tenho a religião como um dos braços mais importantes da formação e 
.,conservação do sentj,mento nacional. 
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1Consic1ero-a a corrente principal que une que aggrega os ·homens em 
t orno do edifício da Patria e é precisamente porque lhe dou esse valo<· 
·que não concordo, que não admitto, que nio aceito que se abram as porta:> 
das nossas escolas·, de onde ·hão de sahir os futuros cidadãos e as futuras 
mãis, a todas as confissões religiosas, que viriam naturalmente, amparadas 
pelo texto nu' da lei basica da Republica, exigir a sua hora {Para o ensino dos 
seus mandamentos. 

Sob a protecção liberal da Constituição vigente, a Igreja Catholica tem 
vivido e prosperado vantajosamente no ·paiz e nada impede a sua desejada 
continuação, utilíssima e ·proveitosa. 

A maioria nacional, a quasi totalidade dos brasilekos segue os seus 
.preceitos. 

Permittir, ao contrario, o ensino amplo de qualquer religião, seria lançar 
.no seio das escolas, no segundo degráo da nossa formação social a con-
lfusão e a desor dem , aguçar a curiosidade das crianças para uma questão 
·que ellas não podem entender, nem eomprehender e muito menos resolver. 

:Seria agitar a questão religiosa, prejudicial e divisora, como já disse, 
em uma época im:propria e para 1.1m futuro illimitado. 

Não podemos pensar no exemplo da Suissa pequenina, onde as religiões 
não perturbam a unidade na;cional, porque essa decorreu da pressão externa, 
que o suisso precisa evitar sempre para se conservar independente. 

Devemos pensar no Brasil grande, immenso, que se vai povoando de 
latinos, de mongóes, de arabes, de germanicos, de slavos e devemos crear· 
me~os de aggregação, de fusão de todos esses lementos em um povo unico, 
forte ·e patriotico, capaz de sustentar a unidade nacional, em qualquer tempo, 
e não crear motivos de se.paração, de fundas divergencias, de resentimentos 
e ri\·alidades. 

O ensino, pela Constituição actual, é leigo, e têm assim, dado bons re-· 
b"Ultados. Nada impede que, como em Minas, a maioria catholica cons:.ga 
ensinar a ·religião na escola, desde que não prejudique os horarios do esta-
belecimento e nisso concordem os pais .dos alumnos, de maneira formal e 
indiscutível. 

!Continue o Brasil em ;paz, para progredir e ter ordem. 
1São as razões rH·incipaes do meu voto contrario. 
•Sala das Sessões, da Camara, 30 de Setembro de 1~2~. - A lbertimro Dn<1n·· 

1nonã. 

N. 3 

Voto contra as emendas ns. 9 e 10 do plenario, que tratam de materia. 
religiosa, apesar -de me confessar espi.rito religioso, porque julgo que esse 
.assumpto deve escapar á com·petencia -constitucional, salvo nos termos em 
que os textos vigentes do nosso estatuto fundamental já o fazem. 

Caso de natureza moral, p r-ivativo da consciencia de cada individuo, do 
seu fôro intimo, materia da mais alta delicadeza dentre os sentimentos hu: 
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manos, não se •Póde inclu·ir entre as regras de direito pol!Uco ou civfl., de· 
que tratq, a nossa Constituç,ão. 

Afóra a declaração do res•peito devido pelo Estado á liberdade de cl·en-
cas e dos vrincipios dahi decorre.ntes, a Constituição não deve entrar no. 
caso, m6nnente nos termos em que se acham Dedigidas as emendas. Na de 
n. 10, por desnecessaria, na de. n. 9, porque, permittir o ensino religioso . 
nas escolas officiaes, se•ria estabelecer uma balburdia ou lançar uma seme.nte 
de futuras .questões de lha muito desapparecidas •entre nós. 

Si o Estado adaptasse uma religião official, não seria aconselhavel, mas 
seria mais logico peqníttir nas suas escolas o ensino da religião official; 
desde :que, porém, se conserva neutro, a escola mantida ·pela contribuição de 
todos os brasilei•ros, sem distincção de crenças, não deve tambem cogitar 
dessa materia. 

Tratando-se de uma reforuna constitucional, depois de uma experiencia. 
de trinta e quatro . annos, pergunta-se: qual o inconveniente ou preju1zo 
causados ao b'em publico pelo ructual regimen, :para se lhe exigir qualquer 
alteração? 

Ao contrario, nunca a religião dominante em nosso paiz teve maior des-
abl:'oLhamento como depois· que se viu livre dos 1aços que a unia ao poder · 
pubHco; do mesmo modo as demais crenças, á sombra do p·rincipio liberal 
que adopto.u nossa patria, vivem, como aquella, no seu domínio proprio, 
sem encontrar obices, sem despertar -confUctos e, por isso mesmo, sem c.rear 
embaraces para a administração publica, todos concorrendo segundo seu 
ponto de vista, para o pro.gresso da Nação. 

Porque então havemos de perturbar essa situação ideal, de um perfeito 
equilibrio, em que tantos os interesses publicas do paiz como o das proprias 
religiões, se t em mantido em tão 'boa harmonia e jámais poderão ('ontrasta1·? 

Não vejo, J'>ortanto, razão alguma poderosa para que se adopte quer 
uma, quer outra das emendas eitadas. Penso devemos manter. a situação · 
vigente qu'e tão bons resultados tem produzido. 

Sala das Sessões, em 30 de Setembro de 19'25 . - Monteiro de So·u.:m .. 

SESShO DE 1 o DE OUTUBRO 

liJXPEIDIENTE - TELEGRAMMAS: 

S. P a;ulo·,. 3:0· de Setem:bl'O' - :PJ·esidente Camara Deputado :o - Rio --
ReuniHd0 av.ultadissimo nu·mero ditectoras associadas S. .José, ínterpr'lte:s 
sentimentos· ·cat:hol~eos maii:iria formidavel' louvamos criterio i1lu8tres Depu-
tados app•rovamdo emendas 1>e]ig'íosas· giorinso Plínio Marques. - Presidentf!', 
Oeles:Mna. T'r1'Vpil11J&:. - A' ICom'ririssão .Es'Pecfal de Reforma Constitucional •. 
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Pelotas, 30 de Setembro - Exmo. Sr. Presidente Camara dos Dep.utéLdo;c; 
Rio - Gymnas!o Gonzaga, Pelotas, intermedio Vossencia 11ede respeito· 

.. samen'te Congresso Nacional approvação duas emendas Plinio Marques. -
Pela 'directoria, Germ,ano Miàdeldorf, reitor. - Pelo corpo docente gymna-
Ei&~l, Carlos de Souza Gomes. - Covpo docente, secção commercial, Felisbert iJ 
.'Machado J·zi:nior. - Corpo docente .·cursos preliminares, Esyd·io Zanota. --
A' Commissão Especial de Reforma :Constitucional. 

P .elotas, 30 de .Setembro - Exmo. Sr. Presidente Camara dos Deputados 
Rto - As abaixo assigna.das por intermedio de V. Ex. .pedem respeito-

samente ao Congresso Nacional a approvação das duas emendas Plinio J.\:Iat·-
ques. - Prefeita da Congregação Marianna, Mimosa Velloso N1tnes Vie·irn. 
- Directoras: Magdalena Freoo - Alzira Boleto - Isq,bel Cruz Mattos --
Ohr·istina Ribeiro. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

S. Clemente, Rio, 30 de .Setembro - . Dr. Arnolfo Azevedo - Camara 
·dos Deputados. - A Associação das Filhas de Maria do CoUegio da Imroa-
culada Conceição, com mais de 500 associadas applaude com vivo enthusias .. 
·mo emendas Plinio Marques relativas Egreja Catholica ensino 'l'eligioso, s.oli-
citando apoio Deputados. Respeitosas saudações. - Julia Duval Leal, pre-
sidente. - Ma1·ia Luiza de JYiello Alves, vice-presidente. - Ma1·ia Es.nterin 

·de Faria, secretaria . - A' •Commissão Especial de Reforma Constitucional. 
S. Clemente, Rio - Sr. Presidente Cama•ra Deputados. - Associação 

Filhas Maria Recolhimento Santa Thereza, applaudindo emendas Plinio Mar-
ques, solicita illustres Deputados justo apoio. - Presidenté, O. Campos dn 
Paz . - Assistente, Emília Lessa.- Secretaria, Leonor Peçanha. - A' Com-
missão Especial de Reforma Constitucional. 

Avenida- Rio, 30 de Setembro. - Exmo . Se. Presidente Cam~ra Deplz-
·tados. - Devido urgencia votação hoje emendas religiosas denominadas 
Plinio Marques, cominissão central abaixo assi.gnada, composta dele.gação 
pr.esidentes numerosas associações espíritas Estados e CDistricto Federal repre-
sentando familia espi•rita brasileira vem co.mmunicar attenciosamente 
V:V. EEx. texto representação .CongTesso Nacional approvada unanimement.0 
pela re.fericla assembJ.éa que traduz aspiração vontade de grande parte do 
JlOVO. Muitas listas assignaturas correm, devendo opport•unamente seTem 
presentes Parlamento. Cumpre assignalar não ·estar comprehendidos .presente 
~epresentação os votos numerosos membros Federação Espírita Brasileira, 
organizaçã.o espírita antiga de alto relevo a qual deve adoptar mesmo ponto 
·tl.e vista nossa defesa JiJberdade espiritual e que segundo somos informados 
orportgnamente c1irigir-se-'ha mesmo sentido Congresso Na.cional texto {l'epre-
sentação espírita nós aJbaixo assignados, espíritas interessados que Bra.sH 
mantenl).a .regimen liberdade esp·iritual consagrado actual Cop.stitui;9ão brasi-
leira, attendendo q.ue textos •referentes liberdaQ.e cultos la!cida,de e.n~i.no 

'bases grande reforma ca.ractm· político social que tanto tex;n el!');vado Brll.sil 
·não podem ser modificados qlmlquer forma nem entendidos restrlcções es!}·~-
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cie alguma como as que se deprehendem das emendas Deputado Plínio Mar, 
ques texto projecto revisão contestando haja qualquer systema religio,;o pr~
dominante i)aiz pleiteando o que é de justiça evidente não haja recunh2ci-
mento official directo ou indirecto de qualquer systema por importar fla-
grante antagonismo regimen liberdade espiritual consagrado acceito maioria. 
.povo, nós espíritas cumprimento dever consciencia pedimos venia repres•m-
tar respeitosamente -Congresso Nacional sentido manter regimen actual libeJ:-
dade cultos laicidade ensino porque significa maior conquista de que nos-
felic!tamos perante Deus maior .conquista nacionalidade brasileira. ·Tram•-
mittindo •representação rogamos .Deus illuminar consciencia nossos legis~a

àores. Saudações respeitosas. - Gustavo Farnee. - Ja1·bas Cunha. --
Nobre da Cunha. - Candido Damasio Estevant :Magalhães. - Codm Palis.sy. 
- Eutyclio Campos. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucio:J_:11. 

Avenida, 30 de Setembro. - Ao iHustre Presidente da Camara dos Depu-
tados. - A Soberana Assembléa Geral Grande Oriente do Brasil, composta· 
•: .. uzentos representantes das Lojas Federação Maçonica 'Protesta contra as 
emendas chamadas Plínio .Marques por ferirem -liberdade de consciencia. -
1Jfa1·inho C1·uz .• presidente. - Deodo1·o Herntes, orador. - Dr. Cardoso Thoin-
pson, Secretario. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Avenida, 30 de Setembro - Exmo. Sr. Presidente Camara dos Depu-
tados. - Pia União Transito S. José Matriz São Geral Olaria, representando· 
30:> associados apoia emendas P1inio Marques pede não sejam retiradas p!.·o-
jecto re-forma Constituição. - Maria Isabel Santos, presidente. - FrancelinJ• 
Quito, secretaria. - Ma1·ia do Carmo Valenti, tp.esoureira. - A' Commissão 
Especial de Reforma Constitucional, 

Lagôa Vermelha, 30 'de Seteni-bro. - Exmo. Sr. Dr. Arnolfo Azevedo, Pré-
Eidente Camara dos Deputados. - A Communidade Evangelica Lutheran:l 
de Lagôa Vermelha, Rio G~ande do Sul, protesta em nome dos pl'incipios da 
!ibet·dade de consciencia contra projecto PUnia Marques, instituindo ensino 
religioso nas escolas publicas e reconhecendo o catholicismo como reli:;ião· 
official. Saude. - Napoleão lifojen. - Demeh·io Dias de ])fomes. - Octa-
cilio Schu.ler, pastor. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Nictheroy, 30 de Setembro. - Exmo. Sr. Presidente Arnolfo Aze,redo, 
Camara dos Deputados. - Junta Estadual Estado do Rio, que representa 
78 egrejas evangelicas baptista em nome das mesmas vêem rogar-vos man-
ter nossa liberdade religiosa agora discutida pelas emendas Plinio Marques. 
-Presidente, J. Rosa. - A' Commissão Espeeial de Reforma Constitucional. 

Rio, 30 de Setembro de 19:25. - Os abaixo assignados representames 
associações Liga Catholica Apostolado Oração, Pia União Transito S. Jos~. 

Filhas Maria, Devoção São Braz, Confet·encia S. Vicente de Paulo, Gremio 
Musical Santa Cecilia, Caixa Rural Cooperativa Consumo, Irmandade Sant'-
Anna, Santíssimo Freguezia Campo G-rande applaudem calorosamente nome· 
.$Uas associações emendas Plínio Marques, fazend.o votos sejam approvadas 
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una-nimemente grandeza moral civil nossa grande patria. - Agostinho .tí n-
gelici. -Paulo Magali Caldeira. -Joaquim Gonçalves Cruz. - Acilio Mlt'!·iz 
.Peixoto. - Orlando Ba1·bosa. - Francisco Lopes Romero. - Mesqnita 
Cabml. - Joaquim Rodrigues. - Alvaro Joaquim Silva. - Alvaro Ro-
drigues Costa. Astrogildo Reis. - A' Commissão Especial de Reforma 
Constitucional. 

Ferros, 1. - Município Flerro espera patriotismo Congresso votação 
verba prolongamento estrada central nossa uberrima zona, satisfazendo assim 
aspiração suprema deste territorio que melhores producções dão Esti>.élo 
Minas . Saudações. - Padre Alipio Odie1·, presidente da Camara. - A' 
Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Nictheroy, 1 - Sentindo que liberdade culto deve ser respeitada por 
todos, peço Camara conservar intacta parte l'eligiosa artigo 72 da Consti-
tuição. - Deoclecio da Costa. - A' Commissão Especial de Reforma Con-
ctitucional. 

Bello Horizonte, 1 - Igreja Methodista Ba-rroca, Belló Horizonte, appel!a 
intermedio V. Ex. espírito 1iberal senhores Deputados Brasil tradições amor 
!!b2rdade veneranda assembléa sentido não serem alteradas disposições con-
stituclonaes sobre religião visadas representante Paraná, emendas insidi:>-
sa~ consoante ·espírito seculo, retrogradantes. - Pedro Sant'Ann.t, ~astor.
Cy1"illo Gomes Pm·eira, guia leigo. - A' Commissão Especial de Reforma 
Constitucional. 

Nictheroy, 1. - Representando igreja evangelica Nictheroy e filiadas 
com muitos membros eleitoraes reservistas Exercito, confiando espírito derno-
cratico representantes povo, todos os credos, peço guardas avançadas Re·· 
publica conservar Estado leigo reforma Constituição sem regalia paro·ial •. 
Paulo, apostolo, diz cada um dará conta a Deus si mesmo; Espírito Santo 
vos illumine neste serio problema para a paz, ordem, progresso Patria. -
Be1·narclino Perei1·a. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Nictheroy, 1. - Para união Igreja Evangelica intermedio V. Ex. Ca.-
mara pedindo em virtude direitos assegurados rejeitar emenda dez . - Fra.n-
qsco Silva. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Nictheroy, 1. - Como brasileiro, peço compatriotas conservar Intacto 
artigo Constituição parte liberdade culto sem subvenção Estado. - Jnlio 
Andrade. - A' Commissã.o Especial de Reforma Constitucional. 

Porto Alegre, 1. - Mais duzentas mil pessoas presentes e representa-
das seus delegados, terceira reunião hoje levada effeito nesta capital T·hea-
tro S. Penro, congresso pró-manutenção princípios liberaes Constituição He-
publica, vem protestar junto Casas Congresso Federal contra emendas cara-
cter • religioso propostas proj-ecto revisão ·constitucional, declarando mesmo 
tempo pela voz frarica · elementos todas classes sociaes querem paz, pro-
gresso, assegurados Republica, desejam mantidos princ1p10s garantidores 
liberdade pensamento, Uvre exercício cultos, absoluta separação Igreja Es·· 
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tado, livre exercicio profissões tão bons resultados tem dado paiz. Saude e 
fraternidade. - ]}JaZ Mesquita, •Presidente. - Frederico .Augusto Go•mes 
ila Silva, vice. - .Aristoteles Pereira, vice. - .Attila Salvate1-ra, orador. -
Paoheco .Aru:lrade, 1° secretario. - Rosa~tro Tava1·es dos Santos, 2° secre-
tario . - Menna Ban·eto Jay•rne, ~a~ secretario. - A' Commissão Especial 
de Reforma Constit'llcional. 

Pelotas, 30 - Os abaixo assignados, por intermedio de V. E;x:. pedem 
respeitosamente ao Congresso Nacional a a!Jprovação das duas emenda;:~ 

Plinio Marques. - Maria Leivas àe Carvalho, presidente do Apostolado da 
Oração. ...:.... Baroneza .Areàe Coelho, vice-presidente. - Maria Cassal Bal·-
bosa; secretaria. - Cypriana .Abbaàie Fa1·ia Rosa, thesoureira . - A' Coro-
missão Especial de Reforma Constitucional. 

Pelotas, 30 - Congregação Marianna de Homens, Pelotas, vosso inter-
media p·edem respeitosamente Congresso Nacional approvação emendas Pli-
.énio Mar:ques . - Luiz Carlos .Abreu àe Mello, prefeito. - José Teixeira do.s 
Reis, secretario. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

x<lictheroy, 1 - Peço representantes povo todos os credos manter n; 
' reforma liberdade culto sem subvenção Estado . - Carlos Fe1-rei1·a. A ' 
Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Bento Gonçalves Sul, 28 - Applaudindo emendas Plinio Marques rela · 
tivas Igreja e ensino religioso solicitamos approvação Camara. - .Albino 
F. Teshainer. - Het·mete Mapotti. - José de Souza. - Luciano Loren-
:wni. - Normelina Lisboa. - .Angelo Rornan. - Ros Fel-iz Faccenda. -
Maria Dorata Muller . - .Albertina Bender. - Hortencia Braga. - Do1·a 
de Campos Salvaten·a . - Genny àe Campos Salvaterra. - .Amadeu Vetv-
reZli . - Noé de M. Freitas. - Francisco P. Pereira . - Julio Lorenzoni. 
- Ferrucio F~tsolo. - Giuseppe Fasolo. - Bello .Amorim. - Caetano Mos-
c'hini . - L . .A. Monteiro de Barros. - Paulo Pasquetti. - J . Nol! Ju-
nior.--José Giovanini.-.Amedeo .Arioli.-Plinio Bianchi..-Egidio Dalla Colletta. 
- J 'osé Mandelli. -.Antonio Milani. -.Angelo Mi'lani. -João àal Molin. -
Irmãos .An·tonio Miahelon e filhos. - .Attilio Michelon. - Mtiz .Allegretti . 
....:... João J·usto. - Ma1·agno .Augusto. - PasqtUali Ernesto Turcato. - Deo-
nato Canozzi. - Pertile & Covw. - Paulo Santou & b·mão. -José Salton. 
- Dr. M. A. Caorsi. - Horalio Monaco. - Jordão M. Spaber. - .A1t-
gust'o Casagrande. - Dr. José JJ'.lorencio Ma1·tino. - Dr. Carlos Cini. -
A' Commissã.o Especial de Reforma Constitucional. 

Nictheroy, 1 - Guardas avançadas Republica ·peço conservar Estado 
1eigo na reforma Constituição, confiando vossos sentimentos democraticos . 
- João Co1ttinTto. - :A' Commissã·o Especial de Reforma Consfituciona:I. 

Petropolis, 1 - Sinceramente ·c·ompungido, -envio ·Camara sentidos pe · 
zames ·derrota emenda numero nove. - tmiz Am.anil, - A' ·Commissão Es-
pecial de Reforma Constitucional . 
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E' lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Dec1aro que si ·estivesse presente 'á sessão em que foram votadas as 
·emendas religiosas á Constituição Federwl, teria votado contra ellas, não 
obstante · o muito respeito e a elevada cqnsideração em que tenho a religiii o 
eatholica, pOl'que reputei o actual systema de separação da Igreja e do 
Estado o mais nobre e mais perfeito e o mais conveniente aos interesses do 
catholicismo e da Republica. 

Rio de Janeiro, 1 de Outubro de 1925. - Pinto da Rocha., Deput8ilo 
federal pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Basilio de Magalhães (''): - Sr . Presidente, V. Ex. foi testemu-
nha da difficuldade ·com que, hontem, pude fa:>Jer um ligeiro discurso para 
encaminhamento da emenda n. 9, dentro de curto prazo regimental de 15 

minutos, difficuldade, que resultou dos innumeros apartes ouvidos por mim 
com todo o acaütJ11ento e .co1n os .quaes fui honrado por •lnuitos dos nossos 
i1lustres co'llegas desta !Camara. 

Si do meu natural já sou tímido, devo tambem confessar que occupo com 
visível ·contra ngimento a tribuna da Camara, o que sempre faço compellido 
pelos dictames da minha ·consciencia de brasileiro e em obediencia aos pre-
·Ceitos da minha ardente e in:flexivel fê republicana. Nã.o posso, portanto, 
deixar que se perpetuem em nossos .Annaes palavras minhas incompletas, 
pensamentos mutilados, ou, então, interpretações erroneas que me for2m 

. attrlbuidas .hontem, como, por exemplo, a de ter eu lido contra a minha 
opinião, aqui insophismavelmente sustentada, trechos de encyclicas de um 

·dos mais notaveis políticos ·que a idade contemporanea tem produzido, o 
grande Papa que se chamou Leão XIH . 

Como ainda hoje entrará em debate a emenda n. 10, aproveito o ensej:J 
da min·ha inscripção .na hora do expediente ·para tratar detidamente, 
cômpridamente, do assumpto della, afim de dispensar-me assim do encami-
nhamento da votação dessa emenda, tão perigosa e tão funesta, como a qup 
ih ontem foi vencida nesta Camara. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Acho a de •hoje mais perigosa . 
O SR. FRANCisco PEIXoTo: - ~![esmo porque a de hoje é a que resta 

da votação. A de h ontem já acabou; mas, si amanhã tivessemos ainàa 
O)J.tra, ella ainda seria veor do que :;t de hoje, para VV. EEx. 

O SR. VrCENTEl PIRAGIBEJ: - A verdade é que a votação de hontem .::on-
s titulu uma das grandes victorias da emenda, por.que a maioria dos vepre-

(* ) Discurso proferido na hora do expedientE! . 



sentantes do povo votou pela medida, que s6 não figurará na reforma con-
stitucional por força de uma disposição regimental. 

O SR. Lurz GUARANÁ: E a quasi totalidade da Camara se declarou 
favoravel ao catholicismo, e entre essa quasi unanimidade eu tive o pra-
zer de figurar . 

0 SR. ZOROASTRO DEl .ALVARENGA: - Ouvi Um col!ega dizer que OS que 
vot,'.rain "não", votaram melhor do que os que, com elle, votaram "sim",., 

O SR. FRANCisco PEixoTo: - Esse collega é extraorC]inario. Deveria !')r 
votado "não". Ninguem o obrigava a votar "sim", a menos que elle tivesse 
ordem superior en~ contrario. 

O SR. ZonoAsTRO ALVARENGA: - Estou apenas registrando o facto. 
O SR. BAsiLio DEl MAGALHÃEls: - Tive ensejo de affirmar, hontem, Sr. 

Presidente, que lamentava 1que dous eminentes sacerc1otes brasileiros, Jom 
assento nesta Casa, tivessem c1ado as suas assignaturas, tanto á emenda 
n. 9 como á de n. 10. 

Com effeito, não deviam esses nossos preclaros co!legas ter assignado· 
preceitos que visavam a uma união disjaTçada da Egreja com o Estado, 
porque, si SS. EEx., ministros do altar, são, mais do que quaesquer outt·os 
de nós, catholicos de erédo e mandamento, e obedecem aos dictames ema-
nados da infallibilidade papal, s6mente poderiam proceder com coherencin., 
tendo em vista a pro·posição 55 do Syliabus, .que acompanhou a encyclléa 
Quanta cui·a, firmada por Pio IX. 

Com effeito, já Gregorio XVI, em 1832, pela encyclica Mi1"aTi vos, havia 
estygmatizado a separação entre a Egreja e o Estado; Pio IX, pela ency-
clica Quantct cuTa, tornou apenas patente e irretorquivel a condemnação 
formulada pela Santa Sé Apostolica contra a doutrina da separação entre 
a Egreja e o Estado. 

Assim, quer os catholicos de crédo e mandamento, quer os levitas do 
catho!icismo, teem obrigação formal de ser radicalmente contra a separa<;lo 
entre a Egreja e o Estado. 

o SR. AuGusTo DE LIMA: -Acho que assim tambem deve ser. 
0 SR. BASILIO DE MAGALHÃES: - Pensa V. Ex. muito coherentemente . 
O SR. FRANCISco iPErxoTo: - Aliás, não se trata de separação da Egreja 

do Estado. 

O SR. BAsiLio DEl MAGALHÃEs: - Faço a penas uma respeitosa pondera-
ção. Havendo nesta Casa dous insignes sacerdotes catholicos, nenhum 
àelles "teve a iniciativa dessas emendas e nenhum delles teve a !nicia~iva 
de propot· o retrocesso, - retrocesso para a religião e para a nossa adm!-
ravel estructura politica constitucional, á união da Egreja com o . 
Estado. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - As emendas não pretendem fazer 'VOl·-
tar o Brasil á união da Egreja ao Estado. 



0 Sn. BASILIO DEl MAGALHÃES: 
unic1o disfarçada. 

543-

Pretendem, tendenciosam·ente, uma . 

UM Sn. DEPUTADo: - Não é ·essa a significação do voto da maiori<c. 
0 SR. BASILIO DE M'AGALHÃES: - 0 que deviam fazer foi O que fez aqui, 

no anno passado, em meado:o< de Dezembro, .o Sr. Joaquim de Salles, cujo· 
nome profiro com a grande estima que lhe V·oto· e a admiração que lhe con-
sagro ao scintillante talento. 

Foi o Sr. .Joaquim de .Salles, il?edro-·Eremita desta nova cruzada sa nta, 
quem aqui, a 10 ou 11 de Dezembro, pediu francamente a União da IE:greja 
ao Estado, e, no dia immediato, a unica voz que se levantou nesta Casa do 
Parlamento contra tal suggestão foi a minha modestíssima, mas sincera e 
convencida voz. 

O .S.n. VrcEN~'EJ PIRAGIBE: - ·Muito competente. (Apoiados.) 
0 SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Muito brilhante. (Apoiados.) 
0 SR. BASILIO DEl MAGALHÃEs: - Muito me penhoram ·vv. EEx. Aliú.!l, 

nessa occasião, tive ensejo de ser honrado por quatro apartes de collegR:'l 
nossos, todos eiles distinctos, cultos e estrenuos catholicos. 

O Sr. Nel~on de Senna, quando eu combatia essa tentativa theor i.ca ds 
retrocesso á união da Egreja ·com o Estado, citou uma phrase eloquente de 
Cavam·, a qual é doutrina a que devem6s prestar inamolgavel respeito , todos 
nós, os verdadeiros republicanos. Eil-a: 

"O Sr. Nelson de Senna: - A 'lição da democracia é a EgYcja, 
livre no Estado livre." 

Logo adeante, após outro argumento meu contra a opinião do .Sr. Joo.-
quim de Salles, disse o Sr. Cesar de Magalhães: 

"O Sr. Cesa1· de Magalhães : - O proprio clei'O é contra es:o.a 
união." 

O Sr. Prado Lopes corroborou esse aparte, accrescentando: - · "Acredito· 
q ue não o qu8ira." 

E, finalmente, o Sr. Adolpho Bergamini assim se exprimi,u: 

"O S1·. Aclolpho Bergantin·!: -- ''A separação foi um beneficio á · 
propria religião." 

0 .SR. ARMANDO BURLAII{AQUI: -- Ninguem contesta iSSO, ninguern pre-
ri:ende a união da Egreja com o E s ta do; ninguem quer a escravização d:;,. 
Egreja ao 1E:stado. A Egreja quer ser livre, independente. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - A emenda 10 visa a uma união c1is-
farçada. 

O SR ·BASILio DE JWAGALHÃlils: - Sejam coherentes aquelJes que obedecem 
aos canones conciliarias ou aos mandados pontificaes. 

Com effeito, desde que a Santa Sé Apostolica condemna a dúutrina da S'~

[Jaraç;ão da Egreja do Estado, todos os catholicos de sã e re-cta consciencia 
devem ser contra essa separação; todos os catholicos de sã e recta conscienela 
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•'devem propôi:' á União, não disfarçada, como querem, as emendas, mas a 
união ostensiva, clara, lnso.phismavel, porque, dizem elles, essa é a vontade 
do pnvo brasileiro, 

0 SR. ZoROASTRO ALVARENGA: - Isso é que se:da logico . (Apoiados.) 
O .SR. BASILIO DEl MAGALHÃEs: - Si collocassem a questão neste pê, eu 

lhes louvaria a coherencia da attitude polit-ica com a crença que J}rofessam, 
porém não os acompanharia, porque, como brasileiro e patriota, é que voto 

·eontra e~sas .emendas, pois tenho a inabalavel convicção de que, votando a 
\favor dellas, faria um grande mal, tanto ao meu paiz, quanto á J}ro]}ria r~
ligião catholica, da qua] sou o mais sincero venerad·or. 

•0 SR. A-llMANDO BURLAMAQUI: - Devo lembrar a V. Ex. <{Ue, na d!S·· 
cussão .havida no parlamento franoez, os de]}utados catholicos se pronuncia-
ram ;formalmente ]}ela separação entre a Egreja e o Estado, sem que ·hou-· 

· vesse nisso incoherencia a lguma. Portanto, é uma questão politica e não re-
ligiosa. O :que V. Ex. quer é fazer confusão, onde absolutamente ella não 

·existe. 
0 SR. BASILIO DE MAGALHÃES: -V. Ex. está a attribUil·-me uma confu-

são que eu não desejo, nem ·pretendo estabelecer no ·debate. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Possuindo V. Ex, O talento que todos 

nós reconhecemos, não póde ser outra causa, senão confasão, o que pretenúe 
estabelecer. V. Ex. diz que os catholicos são inonherentes, em vista da dou-
trina prégada na encychca do Papa. IiJ' evidentemente uma ·confusão em as-
sumpto claro . 

0 SR. LEOPOI·DINO DEl ÜLIVEUL\: - Que é que VV. EEx. querem com a 
•emenda n. 10? 

O .SR. BASILIO DEl MAGALHÃES: -Respondo ao nobre Deputado pelo Piauhy. 
IElu não conheço, não obstante ·havei-a procurado em todos os bullarios exis-
·tentes na Bi'bliotheca Nacional, nenhuma encyclica que J}régue o inter-con-· 
·cfessionalismo; ao .contrario, todas ellas J}régam abertamente , francamente, a 
doutrina da união da Egreja ·com o Estado. 

O SR. Á.HMANDO BURLAMAQUI: - Posso trazer manifestações positivas dos 
· catholicos e prelados italianos, em que protestam contra a doutrina da união. 
Elles fazem disso ·programma de partido. Não é questão religiosa. 

O rSR. BASILIO DEl MAGALHÃEs: - Isso é muito differente . A que ficarla 
reduzida a iníalli'b!lidade do Papa, si ora prêgasse a união, ora a separação ? 
(Apartes.) 

Os summos pontifices teem sido sempre uniformes nessa· ó:out rina, . qu,~ 

·é basHar da Egreja, cujo •principio inconteste é ~ Omnis potestas a Deo. 
Sr . •Presidente, citei h ontem nesta Casa as . "Constituições primeiras cl.o 

arcebispado da Bahia" e tive a infelicidade ou de não ser duvido, ou de nilo 
·ser comprehendido pelos meus eminentes •collegas que me honraram com os 
seus apartes. 

Affil'mei e ·continuo a asseverar que essas " ·OonstituiÇõês" odunilas rlo 
:primeiro Synodo reunido em nosso palz, ainda ao tempo do Brasil cdldrtfn; 
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estiveram e estão mn vigor com relação ao dera catholico. Com effeito, em-
bora. muitos Be seus dispositivos tivessem sido derogados, abrogados. ou re · 
vogados, a maior parte delles continuam de pé. 

L! hontem aqui o art. 4° dessas "Constituições", pelo qual determinava o 
m~tr:opolitano e primaz da Eg1·eja do Brasil, em seu nome e em nome de to!'lo~ . 

os bis,p.as, que todas as pessôas eccles:asticas o·u seculares ensinassem a dou-
trina ch1:istã a . suas familias, ~. no caso de · escravos, que os mandassem a 
egreja, afim de receberem do paro·cho a instrucção religiosa . 

O SR . VALois DE CASTRO : - Esses dis•positivos do direito canon~co, que 
V. Ex. está. ·citando, foram revogados. 

O 'SR. BASILIO DEl MlAGALHÃES: - Aff irmou-se aqui, hontem, que essas "Con-
stituições", por serem do seculo 18, não p ermittiam a imferencia que eu della~ 
l1 u.f ria tirar. 

Mas o exemplar que tenho está com o prologo assignado pelo illust"''' 
conego JlrE'.:.8n l~odo da Sé à•• f~[; c. Paulo, IldCfonso Xavier Ferreira, quA af.f11· · 
ma que· estavam ellas em vigor na:quelle t empo, na sua maior parte·. 

o· .S:R. VALois DEl CASTRO: -- Esta edição, me~mo, não tem. dispositlvtt -
algum em vigor. Tudo está revogado. V. Ex. talvez ignore o direito cano-
n~co, o direito ecclesiastico. 

'Ü. SR, BASILIO DE lliAGALHÃElS: - Respondo a V. Ex. Quero ai.f!r mar, agora, 
como o fiz hontem perante a Camara, que em 18•53 esse dispositivo estava <'m 
vigor ... 

0 Sl~. VALOIS DE C~-1-STRO: - Hoje não ~stã, mais, 
O SR. BJ\sir.ro DEI MAGALHÃEs: - . .. e, nessa -época, J:J.avia escolas oH> 

claes. 

:O· SR FRANCISCO DE 'CAMPOS: - Si já não está. em vigor, não obriga. 
O SR. BAS'!LIO DE MAGALHÃEs: - Não digo. que obrigue. a-ctualmentG; não 

estou a.pplicando a infepencia ao nosso tempo. Estou a servir-me de mais· um 
reforço· para aquH!O' C[ue asseverei, isto é, qtle os padres 0ai:holicos nun ca 
preeisaram de recorrer ás escolas com·muns· ... 

O· .SR. FRANcisco DE CAMPOS: Mas hoj·e as cH-.cumstancias são outras . 
·O' Sli . BASILIO DE MAGALHÃES: - ... porque· tinham para isso as suas sa-

crista:s e· o,;;. seus templos. 
O · SR. VALoiS J:)E ·CASTRO: - A doutrina -christã era ensinada nas escola!;' c 

primaria:s. 

0 SR. BASILIO DE MAGALHÃES: - Mas O dis·positivo qUe citei estava em 
vigor em 18·58 como declara o conego Ildefonso Xav;er Ferreira, pois os que 
foram d€rogados e revogados trazem uma cruz, o que não occorre eom aquel-
le a cuja leitura pl"ocedi h ontem. 

O .SI!- FRANcisco DEl CAMPos: - Não condémria vam .a ensino religioso na!! .. 
escoras . 

o SR. FRANCISco PEixoTo: - Em 1872, aprendi catheCismo na escola ~u- -
bliCa:. 
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0 .SR. BASILIO Dl!l 1\IT .. 'AGALHÃElS: - Eu tambem aprendi. 
0 .SR. FRANCISCO Dl!l CAMPOS; - Na ·eSCola publica; não foi na sacristJa .. 
O SR. BASILIO Dl!l 11/lAGALHÃEls: - Não aprendi ·com padre, mas com pr!'-

fessor leigo. 
O SR . FRANCISco PEixoTo: - Tambem aprendi com .professor leigo, em 

escola publica. 
O SR. BAsii.Io DE M'AGALHÃIDs: - \Estou affirmando, .Sr . Presidente, qne, 

para a doutrina religiosa, tem o padre a sacristia e que, dentro das regra• 
a que obedece, nunca precisou das escolas publicas, e nem deve recorrer a 

·ellas. Si quer ensinar bem a sua doutrina, deve familiarizar a creança coro 
o tempo, deve conduzir o catechumeno para junto dos symbolos sagrados rla 
fé que l•he vae ser prégada. 

0 SR. FRANCISCO DE CAMPOS: E' preciso t ambem lem·brar .o nome de 
Deus na escola. 

0 .SR. BASILIO DE MAGALHÃES: - Isso é out;-a questão, com a qual O Els-
tado nada tem que vêr: é uma obrigação exclusiva da família. E' esta uma 
questão delicadíssima de consciencia, uma questão de liberdade espiritual ; 
e basta dizer isto, para dizer tudo. O E stado p6de muito m enos mandar na 
minha alma, na minha cons·ciencia. 

0 SR . FRANCISCO PEIXOTO: -Apoiado . Nem ninguem quer que o Estado 
mande na consciencia de V. Ex. ou na de qualquer pessoa. 

O SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - O orador sustenta a bôa doutrina, con-
·sagrada por todos os povos cultos. 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - E ninguem está em desaccôrdo com eli::.. 
0 SR. BASILIO DEl li'LAGALHÃES: - Pasmou-me, .Sr. ,pr·esidente, tiVGSSem sidG 

mal interpretados, ·por alguns dos nobres collegas que hontem me fizeram a 
honra de apartear, dous trechos da encyclka de Leão XIII, lida por mim, 
.nesta Casa, para corroborar a opinião que eu sustentava e sustento. 

O egregio chefe supremo da Egreja Catholica, Leão XIII, na sua encyc!:~· · 

ca "Immortale Dei ", já havia enaltecido a s grandes vantagens que para o 
·mundo e pa ra o •Catholicismo resultavam da harmonia existente entre a Egre-
já e o Estado. Sobrevêm a R epublica no Brasil. E'- expedido pelo Governo 
Provisorio o decreto de 7 de Janeil·o de 1890, estabelecendo a separação entre 

.a E g r eja e o Estado. Logo depois, a 24 de Fevereiro de 1891, surge da sabedo-
ria da Nação, representada pelo seu Congresso Constituinte, a nossa actua.l 
Magna Carta, admirave) monumento -de previdencia e clarividencia, cons:t-
grando, firmando, estratificando essas disposições, condicentes com a . fé re-

.Publicana, .com a natureza do regimen,. com o futuro da nacionalidade. (Muito 
bem. ) 

Deante -disso, Sua Santidade o Papa Leão XIII, orientado pelas info r-
mações que recebera do nosso clero, enviou aos arceblspos e bispos do Brasil 
a sua ha·bil encyclica. 

O SR. CARDoso 'DE ALMEIDA: - Depois da pastoral conectiva dos ·bispos do 
<Brasil, acceitando a separação da 1Dgreja •. 
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O :SR. BASILIO DEl MAGALHÃEs: - Trago-a aqui, redigida •pelo l·uminar do 
clero brasileiro daquelle tempo, D. Antonio de Macedo Costa. (Mui'to bem.) 

O SR. VALOIS DE CASTRo: -Quem foi o inspirador da nossa Magna Carta. 
no regimen republicano? Não foi o .grande e inolvidavel constitucionalista 
Sr. Conselheiro Ruy Barbosa? E não foi elle quem julgou que dev'amos 
transplantar para o Brasil o que tinha determinado a organização do mais 
importante paiz do mundo que é a America do Norte? V. Ex. sabe qual a 
lnterpretação que elle deu a essa liberdade. 

0 SR. BASILIO DEl MAGALHÃES: - Responderei a V. Ex., a quem tanto e:,-
timo, admiro e respeito. 

O grande Papa começou por encomiar, - solicito a attenção da Camara 
agora, para isso, muito particularmente, porque o que vou ler é de m.rLxima 
importancia, - a liberdade de ensino, affirmando o seguinte: 

"Essa liberdade ·de ensino, que reina agora em vosso pail'l, pro-
']Jorciona-vos mais recursos para applicardes o que vos temos sen<-
pre recommendado a proposito da boa direcção dos estudos." 

Vejam VV. EExs. que e!le diz: "proporciona-vos ainda mais recursos ••. " 
.Jsto significa que, só com a se·paração da Egreja do Estado, poude aqueila 

obter novos elementos, novos me'os, novas providencias, nova capacidade p:1rc.c 
a boa ãirecção dos estudos de sua doutrina. 

O SR. VALors DEl CASTRo: -.Sem duvida, é uma grande conquista a liber-
dade de ensino. 

0 •S·R. LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA: 
catholicos, na America do Norte. 

Isso mesmo foi declarado pelos bispos 

0 SR. BASILIO DE MAGALHÃES: - :Chego, agora, ao ponto capital, á 
.interpretação que foi hontem dada aos trechos dessa encydica, por mim lidos. 

[Elis o que ordenou, emfim, o illustre pontífice: (lê) 

"Cumpre, portanto, pois que o Estado permitte, fundeis esco~as, 

para que a mocidade não seja obrigada, com grande detrimenlo da ff> 
e dos bons costumes, como frequentemente sóe acontecer, a C'Ursar 
escolas e collegios de hereticos, nos quaes não se faz menção da dou-
trina ·catholica, senão talvez para combatel-a." 

!Iluminado papa, esse que ordenou aos arcebispos e bispos do Brasil, 
assim como aos parochos, que fundassem escolas, afim de que assim se evi-
tasse que os filhos dos càtholicos frequentassem co!legios ou escolas de hs-
reticos! 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que no Macl,enzie College de São !Paulo, no 
Granbery de Juiz de Fóra, nas escolas protestantes de 'Lavras e em outros 
·collegios acatholicos, ·ha muitos filhos de •Catholicos. (Apoiados.) 

Qual o dever dos ·padres .catholicos? 
(Troca·m-se apartes entre os S1·s. Cardoso de Almeida e Valois de Castro.> 
!Poder-se-ia acaso allegar, .S,r. Presidente, q)le a Egreja Catholica do 
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Brasil f tão po-bre, que niLo póde fundar escolas para ministrar o ensino da 
s ua dO'utrina? 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI; - Em todos os :Estados existem escolas . 
fundadas pelos padres catholicos. Temos ern Nitherohy um collegio, temos o .. 
Anohieta, e wosso 'citar centenas. 

O SR. ANNIBAL DE ToLEIDO: - Em Matto Grosso temos varias. 

O SR. BASILIO DEl MAGALHÃES: - Sr. Presiitente, a resposta a essa allega-
ção é facillima e consta já. de discursos meus, pronunciados nesta Casa: 

O SR. ANNIBAL DEl ToLEDO: :..___ A Egreja auxilia muito o ensino no Bra-
sil, que tem cerca de 500 mil contos de réis . 

.Q SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Mais do que o ·Estado. 
O .S.R. BASILIO DEl MAGALHÃES: - Com a renda dessa immensa fortuna, . 

accmn-ulada pelos nossos antepassados, ·Com esse ·colossal legado, feito exciu~ 
sivamente para fins piedosos, faria a E.greja a catechese da mocida;te brasc·· 
Jeira, sem recorrer ás escolas officiaes. 

Com essa avultadissima riqueza, legitimamente brasileira, encher-se-ia · 
de escolas toda a vasta extensão do nosso paiz. 

Em que é que está sendo ella empregada? 
Lá, na região do Rio Branco, em uma sociedade anonyma de commer:eio · 

e pecuaria, como demonstrei nesta Casa, lendo o respectivo contracto, pubil·· 
cada no Dia1·io OfticiaL 

O SR. ARMANDo Bu.RLAMAQUI; - Si não fossem esses missionarios, airiila. .. 
hoj:e essa região estaria inculta e nada produziria para a nacionalidade bnt-
sileira. 

O Sn. AZEiVElDO LaiA: - E onde está. o General Rondon? 
O SR. BA3ILio DEl MAGALHÃES: - Aclmittindo-se que não houvesse essa · 

mal applicada riqueza benedictina, o coração generoso do brasileiro, havia de 
fornecer meios á Egreja Cathc:ica para que esta disseminasse ~<tsa3 de ir.stru-
cção por toda parte. 

Sou amigo da verda;de, em tudo, antes de tudo e acima de tudo. 
O .SR. ARM:ANDo BuRLAMAQUI: - Neste ponto, não está com ella. 
'Ü SR. BASILIO DEl MAGALHÃEs·: - 0 Gymnasio de São Bento, que devia. 

fornecer ensino gratuito a creanças ·catholicas, só o faz remuneradamentc,. 
(' SR. BEHNARDEJS SOBRL'IHO: - Quanto ao Gymnasio de São !'Lnto, SÔ Si 

agora é assim ... Ensinou gratuitamente durante muito tempo. 
O SR. BASILIO DE MAGALHÃEs: - Emqtianto não estava entregue a ton-

surados extrangeiros. 
o .SR. SA FILHo - E' trist!ssimo que um historiador do valor de y. Ex •.. 

não diga que a religião fez a educação do Brasil. 

o .SR. 'BASILIO DE MAaALHÃ:Els: - Não estou negando isso. Affirmo até, 
como &~·rnpre affir·nei, que 0 Brasil dev,, q formação da sua ment'll~•lad3 plln-
ctpalrrüinte aos jesuitas. 
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O SR. ARMANDo BmtLAMAQUI: - Deve a el!es atê a sua propria ·unidaé\e. 
O SR. tBAsiLro DE :MAGALHÃES: -Sr. Presidente, todos os livros que tenho 

I 

escripto, como estudioso que sou da Historia <Patria, attestam a justiça que 
s empre tributei aos religiosos, cooperadores do progresso de nossa naciona-
lidade. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQui: - O proprio regimen deve aos padres incal-
culaveis sonupas de serviços. 

0 1SR. BASILIO DE ll\llAGALHÃES: - A?S padres naclonaes, Sim, aos que 
dirigiram a alma e o coração dos brasileiros; aos que labutaram pela nossa 
independencia; aos que foram derramatar seu sangue .generoso nos campos 
de batalha; aos que collaboraram comnosco; a todos os aspectos, por toda 
parte, trazendo o contingente de seus esforços, para que o Brasil chegasse a 
ser o que ê, uma Nação grande e viril, e não para ser enfeudada ao clero 
estrangeiro, que o está sugando subrepticiamente. 

O SR. BERNARDES SoBRINHo: - O Brasil tem hoje o mais bello corpo de 
bispos do mundo, dos mais devotados á sua patria. Ainda hontem, A Noite 
dava noticia de que o Bispo de Marianna conservava no altar do Sacrario 
uma ba.nrleira da Guerra do Paraguay. 

O SR. BASILIO DEl l'llAGALHÃES: - Sr. Presidente, em minha cidade natal 
ha um collegio de frades franciscanos, que é frequentado por um filho meu, 
porque, sendo minha mulher catholica apostolica romana, é ella quem dirige 
a educação da prole. Nesse collegio - uma enorme casa apalaçada, com 
outra não menor, que serve de dormitorio, ao fundo, e que agora vai ser au-
gmentado de novo 1predio, no valor de 80·0 contos - não ha uma só creança 
que estude .gratuitamente! 

Onde está o espírito ele religiosidade e ele caridade desses frades fran-
ciscanos? 

o 
o 

nhão, 
o 
o 

SR. 
SR. 
que 
SR. 
SR. 

ARMANDO BuRLAMAQUI: - Como se poderia manter esse instituto? 
DoMINGOS BARBOSA: - Ha os Capuchinhos Lombardos no Mara-
ensinam gratuitamente. 
ARMANDO BURLAMAQUI: - Os Salesianos de Nictheroy. 
BASILIO DE MAGALHÃES: - Porque são brasileiros. 

Sr. Presidente, em uma carta aberta que dirigi á mocidade catholica ele 
Bello Horizonte, pela qual fui injustamente atacado, disse eu (lê): 

"De apartes com que me honraram na Camara Federal, os 
meus prezados amigos e illustres companheiros de bancada, Srs. 
Vianna do Castello e Nelson de Senna, ambos cultos, sinceros e es-
trenuos proselytos do catholicismo, além de mais perfeitos conhece-

. dores, do que eu, da viela intima da Eg-reja a que pertencem, deduzi 
que se vai extinguindo -o clero nacional e que á religião dominante na 
quasi totalidade do nosso povo repugna a ieléa de Patria. Disse-me 
textualmente o nobre Deputado residente em Curvello: "O brasileiro 
não dá para frade. A Egreja, por si só, é uma Patria, e desconhece 
o que isso seja. Isso é PatricL Ter-.se-ia S. Ex. exprimido de modo 
mais integro, si á primeira proposição houvesse accrescentado: "nem 
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para padre". Mas presumo que lhe completei o pensamento, na mi-
nha immediata resposta, constante dos Annaes do Congresso. Já eu 
possuía sobre o caso uma vaga informação, hoje escudada com se-
guros elementos estatísticos. No clero secular, militante em nosso 
paiz, a proporção ainda é, felizmente, de 30 padres nacionaes para 
70 alienígenas; mas no clero regular, sugante do Brasil, é, infortu-
nosamente, rara a collegiada onde exista um frade nosso compa-
triota ... 

Não sou capaz de confundir o catholicismo com os seus mãos 
Ininistros, e, nativista na boa e am.pla accepção do termo, quero 

. padres brasileiros, para dirigirem os corações e as almas que palpi-
tam e pensam á calidez e ás estreitas desta incomparavel zona in-
tertropical; eu defensor dos ,bens accurnulados pelos nossos 1naiores, 
quero frades brasileiros, que os conservem e lhes appliquem as ren-
das a fins piedosos, e não monges europeus, que os convertam em 
ouro enviando para além-Atlantico ou na banha com que engordam os 
seus valentes e insaciaveis corpos. A culpa é toda vossa, jovens das 
"uniões" em que vos unis para o feio intento de xingar quem nunca 
vos atacou, jovens das "uniões", em que vos unis para melhor bu-
zinardes aos quatro ventos da publicidade que sois catholicos-apos-
t olicos-romanos, quando na realidade não tendes a precisa fé, aqu ella 
fé que transporta montanhas, nem o necessario espírito de sacrifício, 
.bastantes a que troqueis pela saia preta ou pela estamenha "a so-
berba da vida" que levaes - trajando pelos melhores figurinos, co-
nlendo e bebendÓ á tripa-forra, divertindo-vos nos "cabarets" e no 
carnaval, namorando moças bonitas, tendo amantes luxuriosas e sen-
do ou desejando ser commungantes das folhas de pagamento das re-
partições publicas! 

Comprehende-se acaso, ou porventura se justifica que uma Ea-
gão, a qual se proclama quasi toda catholica-apostolica-romana, não 

forneça mais padres e frades á Igreja? A unica explicação possiv~l 

é que a fé · catholica, no Brasil, não passa hoje de lettra morta, tendo 
deixado de ser a arrebanhadora de levitas, que lhe denunciavam, pelo 
talento, pela dedicação e pelo civismo, a fo.rça e o prestigio social 
que a caracterizavam outrora! Vim a saber, pela palavra autorizada 
do Sr. Nelson do Senna, que já ha em nossa Patria até bispos activos 
"não apenas honorarios), estrangeiros, em dioceses fronteiriças! 

A.qui, ha catholicos qua se conforn1an1 con1 isso e, quando não 
immolam e. idéa de Patria, como contraria á doutrina da Igreja uni-
versal, acham tangentes de naturalizações para a cohonestação de 
tal facto. Eu, comtudo, penso que o nosso plenipotenciario junto ao 
Vaticano devia ter lá ordem formal e cate-gorica do nosso Governo, 
para não considerar "pe1·sonae gratae" senão brasileiros natos, toda 
vez que Sua Santidade o Papa cogitasse de preencher as séc1es va-
cantes das prelazias, bispados e arcebispados do Brasil. Assegura-se 
até en1 nosso Parlamento que "a Igreja, por s i, é uma Patria", e, mais 
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que a Igreja desconhece o que é Patria. Mas tanto· a Igreja não se 
se desvincula da idéa de Patria, que o mais alto posto della só é 
confiado a um italiano. Si isso não se lhe inseriu nos canones conci-
liatorios está indubitavelmente em plena e. inveterada pratica. E não 
sei de outro paiz (além do Brasil, já celebre no mundo adeantado, por 
ser nisso o mais papalvo de todos) que admitta em sua.s dioceses an-
tistes não nacionaes . . . 

Daqui a alguns annos, para vergonha nossa, e só por culpa vossa, 
jovens das uniões catholicas, ultra-catholicas e extra-catholicas, até 
a nossa purpura cardinalicia, a tanto custo conseguida pelo barão do 
Rio Branco, ornará algum sacerdote allemão ou freil·e hollandez . A 
Allemanha não poude conquistar o Brasil; mas o frade tudesco o vai 
conquistando subrepticiamente. A Hollanda, no seculo XVII, occupou 
o norte do paiz, donde foi expulsa por brancos, índios e pretos; mas 
frade batavo veio para cá, no seculo XX, e está comendo estas uberes 
terras em n ã o desp·idendas fatias ." 

0 SR . ARMANDO BULAMAQUI: - Mas a Igreja é universal. V. Ex. sube 
melhor do que eu. 

0 Sa. BASILIO DE MAGALHÃES: - V. Ex. préga isso no Brasil, mas nos 
demais paizes do mundo não se admittem bispos estrangeiros. 

O SR. ARMANDO BuHLAMAQUI: - Si precisamos de gente ·de todas as na-
cionalidades, para povoar o nosso immenso territorio, porque h avemos de fa-
zer excepções? 

A obra de D. 1'/.Ialan, de catechese dos inclios, para não citar outras, é 
admiravel. 

O SR. BASILIO DE n~IAGALHÃES: -- Vou apresentar á Camara um exemplo. 
do que é o padre estrangeiro. 

No dia 10 de Agosto do corrente anno, casou-se um filho m eu. Assisti á 
ceremonia catholica com o respeito com que sempre me n1antenho deante dos 
symbolos e, dos sacerdotes da excelsa fé . Ouvi, attentamente ,a pratica do frade 
pa:ssionario, ordem religiosa cuja exist.encia no Brasil eu desconhecia. 

Disse elle a n1eu filho e á n1inha nóra: "Sêde fieis u1n para com~ o outro, 
vivei santamente, r)ara continuardes a viver assiri:l no céo! " 

'rer1ninada a ceren1onia, dirigi-me respeitosamente ao celebrante italiano, 
e perguntei-lhe si desconhecia a existencia do versículo 30, capitulo 22. do 
Evangelho de São lVíatheus, onde Christo diz que, no céo, não ha sexos, não 
ha mulheres n eni homens, não ha macho nem femea. (R·isos.) 

O sacerdote ficou .estarrecido, deante da m inha pergunta . Quer 'lizer 
que elle ignorava que, em consequencia do estatuto do levil·ato na Judéa, 
em que a mulher viuva tinha ele casar com o cunhauo, foss6 <;:ste já casado 
ou não, um escriba indagou do Christo, como se arranjaria no céo um judeu 
que assim desposou sete mulheres, e o l\1es~ias respondeu claramente que 
"no céo não havia sexos". 

Os redemptoristas, que estão em Bello I-Iox:izonte e em Curvello, monta-
ram n esta ultima cidade uma fabrica de milagres (hilar·icla.de), onde são ven-
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didos a quinhentos réis, mil réis, cinco ou dez mil réis, conforme a importancia 
e o vulto de cada um . 

Entretanto, o arcebispo que dirige estes homens ainda não se lembrou de 
ap]:Í!icar-lhes um castigo, ·para que ponham termo e essa escandalosa explo-
ração da credulidade de nosso povo. (JJiu.ito bem.) 

Pois, então não li a luminosa obra de Bonniot, um dos mais notaveis 
jesuítas contemporaneos, "Les rniracles et ses cont1"etaçons?" Não li Santo 
Thomaz., que, na sua "Summa TheGlogica~ affirma: "Deus so·l7ts potest per 
se jace1·e vera ?ni1"acula?" Posso acreditar que os santos andem libm·a!isando 
portentos e graças a dez tostões, a cinco e a dez mil réis·? 

Tenho demasiada materia para tratar do assumpto. Mas a obrigação de 
combater a emenda n. lO, compelle-me, desde já, a fazer a leitura della. 

O meu eminente amigo, digno co!lega ele bancada. e de representação dis-
trictal nesta Casa, cujo nome cito com grande affeição e sincera admiração, 
o Sr. Zoroastro Alvarenga , fez publicar n'O Paiz, a pedido desse jornal, uma 
entrevista inte1·essantissima, a proposito das emendas ns. 9 e 10. S. Ex. 
analysa, como se vai vêr, o parecer da Gommi.ssão dos 21 e escreve (lê): 

"Submettida a e menda ao estudo da douta Commissão dos Vinte 
e um, apresentou esta um parecer que ouso criticar. Si com effeito, 
"a emenda n. H~. não apregôa, pois, uma novidade traduzindo co-
nhecida expressão censitaria, por . outro aspecto, a contrario do pa-
recer, consigna uma novidade, um elBmento novo inexistente na lei 
fundamental em vigor. 

Não- fôra essa "novidade", esse "elen1ento novo", expresso na 
clausula "Conquanto . . . totalidade", o mais da emenda seria velho 

·e cópia fiel da Constituição de 91, 
Subscrevo e applaudo, fazendc delle a razão de meu voto, este 

J)asso do alludido parecer: "Não é, porém, de ordem constitucional. 
A Constituição é uma lei e, como tal, deve conter pre~cdpções de 
observa ncia obrigatoria: attribuições do . pode1· ou garantias do ho-

. 1nen1. 11 

• Como, pois, appt·ovar a emenda se ella não é "de ordem consti-
tucional"? Como, pois, acceital-a se e !la n ão contem "prescripções 
de observancia obrigatoria" '! Onde se Bncontram, no que ella tem de 
novo, "attribuições do poder · ou garantias do homem·"? 

Não pense V. que está a ouvir· a opinião de um Bspirito irre-
ligioso. Ao contrario. Cuido, entretanto, qu~ não devemos modificar 
o regimen de liberdade e praticando a religião que a consciencia lhe 
ditou; não h a, demais, lei capaz de dar ou modificar crenças rBli-
giosas 

Quanto á emenda n. 9, está e lia concebida nestes termos: "Com-
quanto leigo, o ensino com caracter obrlgatorio, ministrado nas es-
colas officiaes, não exclue das mesmas o ensino .religioso facultativo. " 

A redacção da Bmenda m·e traz ao· espill"lto certo embaraço , que 
a discussão seguramente h a de esclarecer. 
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O dispositivo que se pretende modificar diz ·apenas que "será 
leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos publicos ", os termos da 
:proposição modificadora, reaffh'mando o caracter da laicidade, esta-
belece que o "ensino com caracter obrigator io" nfw exclue o ensino 
religioso "facultativo" nos estabelecimentos officiaes. 

"Institue, assim, a emenda a obrigatoriedade do ensino em todos 
os seus grãos? 

Assim não sendo, dar-se-ha o caso de que se torne livre o ensino 
religioso apenas nos estabelecimentos em que seja o ensino minis-
trado em geral "com caracter obrigatorio" '? 

-Como quer que seja traça ainda a Commissão dos 21 a norma de 
conduzir-me, não acceítando a emenda . Diz, com effeito, o parecer 
que nella não se contém, "ma teria extranha ao espírito da Constitui-
ção vigente", que "ella não vem, por consequencia, crear uma pos-
sibilida de inexistente" e, finalmente, que "nfw é necessaria" . 

Pen";ando tambem eu de tal maneira outro não p6cle ser meu voto ; 
contrario á emenda. 

Para terminar, penso que, approvacla a emenda, poderão advir 
males ao ensino. 

E não s6 ao ensino, oomo ·é .de faeil •Previsão . 'Dou-lhe um exem-
plo. Conheço um grupo escolar que é um primor de organização e 
ele real efficiencia. Dirige -o um esjJirito apaixonado de educador pro-
penso ao espiritismo, talvez espírita praticante; auxiliam-n'o dis-
tinctas professoras, elas quaes, uma pelo menos, protestante de alta 
valia em sua igreja; outras, catho!icas fervorosas . Imagine V. que 
poderii resultar a esse estabelecimento, hoje modelar, si nelle surgirem 
lado a lado, conferencias espkitas, prégaçào da Bíblia, aulas de ca-
thecismo . . . " 

Sr. Presidente, eu quizera dirigir um apello ao S1' . Plínio Marques, nosso 
distincto collega, cujo nome pronuncio com muita estima e acatamento, para 
que S . Ex. tomasse a deliberação de retil'ar do plenario a emenda n. 10. 

A Commissão dos Vinte e Um, tão nobre e tão competente, demonstrou 
que essa emenda não .é de ordem constitucional. 

O Sn. LEOPOLDINo DE OLIVEIRA: - Muito bem . 
0 SR . BASILIO DI1 MAGALI-IAES: - Mas a Commisão dos Vinte e Um deixou 

de fazer um reparo, para o qual ouso chamar a attenção de V. Ex. Sr. Pre-
sidente, e dos meus dignos collegas.E' que a emenda n. 10 é um absurdo 
grammatical. 

E' de regra en1 nossa lingua, toda vez que se en'lprega u1na proposição 
adverbial concessiva, temporal, ou de qualquer outra natureza, com o verbo 
no modo conjunctivo, sem sujeito expresso, se vá procural' o sujeito na. pro-
posição seguinte, de verbo no modo indicativo ou no modo finito. 

O Sn . WENCESLAo EscoBAR: - O erro é crasso. 
O Sn. BASILIO DEl MAGALHÃES: -Cito, desde já, um exemplo: "Comquanto 

reconheça que Antonio é bom, Pedro o maltrata." O sujeito de ,·econheça 
é Pedro, que está na proposição seguinte. 
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A emenda está assim redig-ida: 
' ' Comquanto reconheça que a da Ig-reja Catholica é á religião 

do povo brasileiro·, em sua quasi totalidade, nenhum culto <JU igreja 
gosará de subvenção official ... " 

Qual é ci sujeito de reconheça, aqui? 
0 SR. LINDOLPHO PESSÔA: - E' a .Constituição , 
0 SR. BASILIO· DE ·II'I·AGA'LHÃ:BlS:! - Isso é V. Ex. quem o diz . 
O SR. LINDOPHo PESSÕA: - A disposição está suboxilinada ao art. 72. 
0 SR. !BASILIO DE MAGALH:ÃElS: - Não ·é ü que está aqui. 
O SR . .,.'i..zEVJIDO LIMA: - Não ha meio de fazer que a Constituição seja o 

sujeito dessa or ação . 
0 SR. LINDOLPHO PESSÕA: - A Constituição Brasileira diz, no art. 72, 

que assegura a todos, n acionaes ou estrangeiros, os direitos que ahi dis-
crimina~ 

O SR . BAsn.ro Dill MAGALHÃEs : - Estou dando a unica interpretação lo-
gica que a proposição- grammaticalmente. admitte. 

O SR. Luiz GuARANÁ : - Não ha subordinação possível, como quer o Sr. 
Lindolpho Pessõa. 

O SR . Aucus~·o DE LIMA: - E ' questão de redacção, que n ão affecta o 
fundo da emenda. 

O SR. BASILIO DE l\1AGALHÃES: Assim, si a Camara approvar a emenda, 
tal qual está redigida, dará ensejo a esta uniCa interpretação grammatical. 
Não se comprehende, em nenhum dispositivo constitucional, um sujeito oc-
culto, nas condições da emenda. 

10 iSR . ~.r\..NNIBAI .. ':r.oLEiDC :· - ~1\.. en1encla é absu-n.ia, pela sua rcdacçâ.o gra,n1-
matical . 

O SR. BASILIO DE IviAGALHÃ..BS: - Fico muito confortado com os apartes 
com que acabam de distinguir-me os meus illustres collegas, muito mais 
competentes do que eu. .. (Não apoiados ) nesta questão de grammatica por-
tugueza ... 

o Sn . LEoPüLDn~.7 o DI~ OLIVEIRA: - \ ! . E x . é "·prinlUS inter pal·es n. (...::~ 110i(l, -

d.os.) 
O Srr. BASILIO Dl!l MAGALHÃES: - .. . e, mais ainda, nas questõe8 transcen-

dentes da .hermeneutica constitucional. (Não apoia•tlos .) 
Não quizera eu, Sr. P1·esidente, que a minha voz se constituísse o unico 

orgão de combate á forma da emenda n. 10. Si ella vingar, t a l qual está 
redigida, vamos obrigar cada culto relig ioso, dos varias existentes em nosso 
paiz, a reconhecer que a religião catholica é a da quasi totalidade dos bra-
sileil·os, o que constitue o mais clamoroso dos disparates. Penso, pois, que 
o encarregado da redacção desta emenda deveria pedir a retirada deila, para 
que se apresentasse escoimada desse erro gravíssimo que acabo de apontar e 
que nos força 2" uma interpretação que lhe nào está no espiritó. 

~o SR . ANNJBAL T.oLNL~o : - I\fuito ben1. 'Feita a co,rrecção grammatical, 
votare i por ella. 

O SR . LrNDOLPHo PllsSôA : - Esta correcção não se impõe. A emenda está 
subordinada ao art. 72 da Constituição que assegura .... 
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0 SR. ZOROASTRO ALVARENGA: - "Assegura" "con1qua.nto", fica m a l. 
.A .. o1ausu~la é de concess5.c e n8:o .póde vir CDln esse cabeçalho. 
0 SR . LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Não t em sentido. (Trocam-se ,apa1·tes.) 
0 SR . ZOROASTRO .<li.VARENGA: - Não tenho má vontade quanto {, idéa, mas 

a redacção é evidentemente defeituosa. 
O SR . Fa..~NCisco PEIXoTo: - E' un.1a nuga. 
O SR. ZoROASTRo ALVARENGA: - Nuga; não a poiado; é uma cousa funda-

mental; constitue, por a ssim dizer, a propria emenda. Muda completamente o 
sentido que se lhe queria dar. 

O SR. BASILio DI': MAGALHÃES: - Preciso Sr. Presidente, de concluir as 
minhas considerações, certo, como estou, de que a emenda será r etirada de 
plenario. 

O SR. SA FILHo: - Não deve sel-o. 
0 SR. BASILIO DE iYIAGALHÃES: - Dirijo da.qui um a ppello á consciencia 

esclarecida da CamaTa e particular mente á consciencia esclarecida daquelles 
que assignaram a emenda. E' preciso que ella não seja votada em plenario 
como este erro de reclacção, que consiste ,em obrigar cada culto, elos exis-

ten tes no paiz, a reconhecer con1o re1:lgiZ'.!o da 111a.ior1a dos brasileiros [! . 

catholica, apostoiica, romana. 

0 SR . LINDOLPHO PESSOA: Si fosse um artigo isolado, V. Ex. teria 
razão ; mas é um numero do art. 72. 

0 SR . LEOPOLDINO DI': OLIVEIRA: - Náo ha sentido algum. 
O SR. VECENTE PIRAGIBE : - Neste caso, entã.o, deveríamos modif icat· a re-

dacç;ão de quasi todas as emendas ela proposta de revisão. 
O SR . SA FILHO: - Cuj ~t redacção é infelicíssima. 
O SR. Luiz GUARANÁ: - Demais, esta emenda importa em um attentado 

á liberdade de consciencia. (T1·occtm.-se apa1·tes.) 
O SR. BAsn"ro DE MAGALHÃES: - Sr. Presidente, ao terminar as minhas 

considerações, devo fazel-o com um nov o e solemne protesto da grande vene-
ração que sempre votei á religião ãos meus maiores, á religião que acalentou 
no berço a minha Patria, á religião que acalentou a minha infancia e a minha 
mocidade. 

0 SR. ARMANDO BURLAMARQUI: - Na qual V. Ex. , com O seu grande ta-
lento, tem desferido formidaveis golpes. 

0 SR. BASILIO DE MAGALHÃES: - Não apoiado . Tenho defendido sempre os ' 
altos iüteresses do catho!icismo no Brasil. (Jvhtito beTn; apoiados.) 

O SR. FRANCisco PEixo•ro: - O catholicis mo a gradece a V. Ex. as suas 
boa s intenções. 

0 SR. LUIZ ÜUAHANA : V. Ex. não tem procuraç.ão para dizer isso 
O SR . JosF' BoNIFACIO: Aliás; não precisa de procuração. 
O SR. Luiz GuAHANA : - Mas S. Ex. fallou em nome do catholicismo. 

Eu, por exemplo, que sou catholico, n ã o lhe passei procuração para d·izer 
sen1elhante cousa . 

0 SR. BASILIO DE MAGALH}i.,;;s: L amento, Sr. Presidente, não poder con-
fessar-me catholico, mas posso affinnar que , para felicidade do Brasil, é 
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ainda á moral excelsa elo catho!icismo que buscam inspiração as nossas mães, 
as nossas esposas, as nossas irmãs e as nossas filhas. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Graças a Deus. 
0 SR . LINDOPHO PESSÔA: - E é isso que queremos diffunclir. 
O SR. BASILio DE MAGALHÃES: - Quero tambem a diffusão do ensilio, mas 

àesejo que seja feita pelos padres brasileiros, nas sacristias dos templos bra-
sileiros! (Muito bern; apoiacl08·) 

O SR. SÁ FILHo: - V. iEx . está fazendo um 1ibeHo brilhante, mas in-
justo, contra a Igreja. (.,ipq'.ados e não a}ZJoiados.) 

•0 SR. BASILIO DE MAGALHÃJEJS: - E'Sto.u de<fendenclo O decoro e O ijYI"eStig.lo 
ela Igreja, que nfLo deve menldi·g·a:r Idos poderes publicos de espec-ie alguma e 
dos quaes ella reQ!mente -não cal'Rce. 

O SR. GALDINO Do VALLEJ: - Nem. precisa de reclames. 
O SR. BASILIO DEl (MAGALHÃES: - :Sô na min'ha ciclacle nwtal, com cerca de 

20 mil almas, tem eUa quinze Igrejas, compre'11endi.das todas a-s do d:stricto 
urbano. 

0 'SR. FRANCISCO PEIXOTO : - V. Ex . está 1batenclo Blll um argumento 
faJho! 

O -SR. GILBERTo AMADO: - O ora 'dor deve merecer a consideraç;ã·o de 
todos os seus colliegas, 1pela d'iclelidade ardente que mantém com smts ~déas, 

quaesquer .que sejan1 as conseCJuencias.-
0 •SR. JosÉ BoNn'A.cro: -Apartear não importe em ,falta de com;ideração; 

pelo -contrar:o. A lias, o orado_,. estJá serrdo -ouvido por todos com o maior 
r espeito. (A.poiarls; 111.1tito 1Je11" · ) 

O .SR. BASILIO DE 1\1AG."-LHÃEJS: - De;vo declwrar á Camara ;q,ue não me move 
o menor sentimento ·de .hostilidade á elevada r eligião, á qual tenho pl'estado, 
em var'os livros ·por mim publica•dos, to•do o n1eu respeito, toda a minh&. 
·veneração. 

E' €Xactamente em pró! do caüholicismo no Brasil q.ue peç•o ao sign:'l.· 
tnrio da enrenda n. •10 a retire do p-lena r io ... 

O .SR . .JosÉ iBoNIFACio: - •Si for retirada não será QYCla argumentação <l'-"' 
V. 'Ex ., mas sim .por motivo -diverso. 

O 'SR. .BASILIO DE ~AGALH}.;ms: - ... ele accôr'd.c co-m o varecer da Com. · 
missão dos ·21 e para bem do !futuro da nacionalidade qJrasi!eira! CWuito 
bem; 11rnito 1Je1n . O orado1· é 1'ivla.men.te Ctt111-1Jrimte?~tarlo.) 

PÚOPOSTA DEl ·TilMENDAS Á CONS'l'ITUIÇ2i.o FEDERAL 

Continuaçã o c1a votação ·da proposta dJe emendas e das emendas á ~on. 

stituiçii.o (emenda n. 10 do .p!enari·o e seguintes) (1" discussii.o). 

O· Sr. Presidente: - Vou submetter a votCJs a seguinte emenda do 
plenario: 
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N. 10 

:Substitua-se o § 17•, do art . n, pelo seguinte : 
§ 7° Com;qanto reconheça lque a da I .greja Catholica é a religião dD 

povo 'brasileiro, em. sua •quasi tO'taUdade, nen!hum culto o"cl Igreja gosará de 
su:JJvenção offi.cial, nem t erá relações de dependencia ou allia nça com o 
Governo da União, ou os •dos Estados. 

IS'ala das sessões, '8 ·de agosto :de 19125. _:. PU'J14,o J1fctrqu.es. - Lindolpho 
Pessôa. - E~Lrico Valle. - Bianor de 1vfedeiros. - DoTval Porto . - Baptista 
BiUencou1·t. - Ani~Lnes 1J!l:aciel. - Alberico ele M:or aes . . I'- 111.:. Roclri.gues Ma-

chado. - N . Cwrnlw:m. Joaquim ·de Salles. - lí'rancisco Rocha. - Sá 
Filho. 
b01'ÍO • 

N ogueir a Penddo. - A1·thtt1' Collares ].foreira. - Albuque1·que Li-
Plínio Casado. - Georgino Aveli.110. - MarUns FTanco. - J. J. 

.Bernardes Sobrinho. - Bethencourt da Silva Filho. - Olegario Pinto. 
Arnwndo Burlan~aqu-i. - B . BeTbert de Castro. - .'innib·al B. de Toledo. 
lPerreira Lima. - Gonçalves Ferreit·a. -- TVencesláo Escoba1·, Q}ara os eftfei -
tos do § 1°, do art. ·8°. - Hei.tor Pentea.do. - Gentil TavaTes. - Ephigen·io 
Salles. - Ewrides Cunha .. - Homero Pin3,s . - A ·ugusto de Lima. - Wan-
âerley âe Pinho. - Ubaldino âe Assis. - Pinhei:·o J1mio1·. 
- PeTeira IJeite. - Pessôa ele Q~Lei.roz . - 'l'hi.ers Cardoso . 

Rego Bar1·os. 

Chennont de 
..tl:Tiranda. - A.ld.'des Bahia. - JYJanoel SatyTo. - 'l'homaz .icci.oly. - .'ilves 

ele Castro. - Ayres rl.a ,Silva. - P ·ires elo l'Cio . - 1T·alo·is ele CastTo. - Fiel 
l~'ontes . - Shnõcls Filho. - Carva~ho Neto. - A.lberto J1iaranhão. - Aga-
m emnon ele 1li'agalhües. - Magalhães ele Almeicla. - Osca·r Lou'reiTo. João 
Lisboa. - Pedro Costa. - A.elolpho Iíoncler. - G-aribalcli ele Mello . José 
Lino. - Tavat·es Ccwv:Llcan'ti. - Ratt.Z ele Paria. - Francisco Peixoto. - Au-
gusto Gloria. - E1nilio Janr.n~. - Th eoàomi1·o .Santiago. -- R,pcl.rigues da 
Costa . -- Euclides _IV[ alta. 

O Sr. Leopoldino de Oliveira (pfi1'a encaminhar · G. votru;üo): - Sr. Pre-
sidente, em o discurso que tlve a honra de pronunciar no encaminhamento 
da votação da em:enda n . >0, do plenario, na. !hora destinada á ·ordem do dia 
de h ontem, dei as razões por.que divergia tamq1em d a de n. '10, ora em 
votação. 

Penso que e lla disfarça uma alliança entre os !Estado e a Igreja, ·e como 
e u s eja radicalmente contrari.o a qualq u e t' Ugflção entre os poderes .publicas 
e l'eligiões de quaoJ.q,uer natur eza, .o·pponho-me forma h11ente a .que essa emen-
da .seja levada á Carta Constitucional que n os legaram os clarlvic1entes con-
stituintes de •91. 

Em todos os pa izes de civilização a.deantada, o principio da sepa.raçã.o 
da Igreja e do Estado foi consagrado . Nos Estados Unidos, cuja consti-
tuiç;ão serviu de ;paradigma 'á nossa, ampla, sem r estricções é a Hberdade 
de Cllltos . Certo, a cf·sposi<:[io ·ClD estatuto :fede,· a] americano só se refere á 
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separação da Igreja reia tivamente á União. J\J:as a disposição está repr<Jdu-
zida r!as Constituiç:ões de todos .os Estados a·mericanos; de sorte -que a li-
berdade de cultc, me grande Republica do norte não sofd're nenlnuna Jimita_-
ção em qualquer parte do seu territorio. 

O SR . :SÁ li'ILHO: - Entretanto, a BibQia é ensinada em todas as escolas 
publicas. 

O Sn. LEJDPOWINO DEJ ,OLIVEIRA: - .Jef!ferson, no preamrbulo do Acto para 
estabelece·r a Uberdarle. 1·eUg-ioea, approvado em :17r8·5, pe1a. a.ssmwbléa do E3-
tado da .Vh·ginia, justificou assim a liberdade de cultos 

"Deus Omnipoteni:e creou livre -o espírito. Todas as tentativas 
para inrtluir sobre este, por meio {ie castigos •OU imposições tempd-
raes ou instituindo novos casos de incapacida;d8 civil, apenas en-
gench~aln halbHo-s de ;hypocrjsia e ba·lx·e:-~a de sentilnentos e ·aJfastam-se 
do plano do 'Santo Autor da nossa religião, o rq.ual, sendo Senhor 
tanto elo corpo como ·do es·pirito, não preferiu comtudo prCQ}agal-&, 
emprogand.o meios c.oercitivos ou üutros ele ed'ifeito semelhante, como 
e1n sua 01nnipotencia, seria p·ossivel consog·uir . .. ~ ·presun11JQão in1pia 
de legisladores .e govel'nantes, tanto civis como ecclesiasticos, hO-
mens frageis e sem inspiração divina, arrogando -se o dom.inio sobre 
a fé al'heia, esta·bel8ceado as suas op·iniões e modos de pensar como 
unicos vm·dadeiros e infa1liveis, rpor isso, esforçando-se para. itnpõr 
as pro1Jrias idéa.s a.as outros, tal presumpção estabel•eceu e manteve 
rellgices falsas na maior p::trte do n1undo através do todos os tempos", 

'l'riump<hante a ·cl.outrina de Jefferson, ella se consubstanciou nu art. ()• 
do estatuto federal am'ericano: 

"Nenhun1a acfiirmação c1E: c;renç.u. religiosa serâ .iá1nais exigicta 
como condição para a inv estidura de empre'gos ou funcções publica~ 
so·b a a utoridacle dos Estados Unid-os. " 

Cooley, secundado por vYatson, ai1'irma que, nos Estados Unidos, "não 
podem ser dadas subvenções a escolas de seitas ou ordens religi-osas, a 1nua 
que se pretenda auxiliai-as na instrucção puramente sr;ocuhr." (Go1MtituUu-
nal I,im..itations, 190r3, p a.g . ,6,64) . 

Si se quizer, :S:r. Presidente, v erificar como é considera-da nos Estaélos 
u·nicJos a .questB.o da ·separação da ~Igreja do Estado, melhores argumento8 
não 'K' encontrarilo do quo os adduzidos peio grande escriptor, ·hontem chad<• 
nesta Casa, James Bryce, que escreveu na sua conhecida o.bra A. republic(L 
anter·icana., o seguinte: 

"Exami:J.ando o governo nacional e os governos dos BJstadob 
nunea tivemos op!portunidade de assi.gnaJar uma questão religiosa., 
porque nos lTistac1os Unidos o governo nada, a;bsolutamente, tem qme 
ver com taes assum.ptos. De todas as cUf.ferenças que separam o 
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Velho do l·<ovo J'..'!éundo, estiá talvez a1hi uma das mais lfrisantes. A 
metade das guerras europêas, a 1netaüe das pertul'baçõ,es que ruffl1-
giran1. :os Estados europeus desde a s c ontrovers ias: dos mono11hysitas 
no Imperio romano do seculü V até a Xnlt1t-rl~ctmpf no Imperio a lie -

' m1i.o do seculo XIX, nasceram de discussões HJ.eologicas e da ri"valt-
dac1e entre a Igreja e o Estado. E ·ste vasto campo de luctas d'icoa. 
virtualmente :fech<Ldp nos Estados Unidos. Não lha igreja esta · 
beleoida . Todas as seitas são a;bsolutan11ente tguaes ·perante a lei, 
igualmente não reconhecidas por ella . " 

Nunca, nos Estad'os Unidos, se tentou uma n1odificação do texto con •· 
st!tuc:onal, que declara inte iramente separada a Igreja do Estado. Mas ess"' 
separaçiio foi defendida pe los propc·ios· religios os - p-rotestantes, baptistas e 
eatholicos con~·ornw se verifica da mesma obra de Ja1nes Bryce, qu., 
e s cr-ev eu o S(~guinte: 

"Toc1os os americanos adm1·ttem como um axioma q u e o poder 
civil deveria, não ;sómente .guardar neutralidade entre as diver sa!t 
er2nças religiosas, m as de·ixar taes materias inteiramente de lad·u, 
não se oceupando sinão do gosto artistico ou litterario •dos cidadão", 
COITtO CJ faz. ;1 

.O .sn. Auaus~'o DEl LIMA: - V . Ex. permitte um aparte, embora du-
ran~e a leitura'! 

0 ·SR. LEOPOLDINO DE OUVEIRA: - Poi:S não; o::om todo ~ prazer, 
O Sn. Auaus~o DE LnvrA: - Nos Estados U n idos era Iogica est a doutrina, 

porque era tal o numero de seitas protestantes dos colonos cta An1erica, 
que, m1opt~1.r uma dessas seitas seria continuar a guerra. civil . 

O Sn. SA FrLHO : - .Essa ·ê a razã.c, 1historica. 
O SH. AuGUSTo Dm LII11A: - Havia. os lutheranos, os calvin istas, os ba-

}Jti~ta s ... 
O Sn. SA FILHo: - Os methodista:s. 
O SR. J...uous·.ro DEJ I.ri1v:!A - . . . os · 1nethodistas, os ang-licanos , os m or-

moons e i:nnumeros outr'Ds. No Brasil, só havia a religião ca1oholica. 
'O .SR. LmoPoi~DINü DE OLIVEIRA Responderei a V . Ex., sem demora. 

Continuo a 1·ep.rodu2lir as palavras de Bry.ce : 

"·Pa,:ece que nos Estados Unidos n ã o ha dua s o·piniões so.bre a 
que·stã o. Mesmo o clero ·prote•S•tantc, que, s·olb varias pontos de vista, 
está dis·posto a adn"tira.r e a compartilhar os senti~ne,ntos de seus 
irn1ãos da Inglaterra; mesmo os. bispos ~catholicos romanos, euja 
1Crença au!tor.iza a ve;rda de ica :fé p or ·via do hraço s.e.cular, af~fir

mam ·ao viaj a nte eul'Opeu .que, se o Estado lhes üfferecesse o esta-
belecin~ento offidal, recnEruriam, 1)reú'erindo a Hb€rdade .que 1;he·s 

dá áJ fruição de todas as v antagens ·que o 'Estado lhes poder5.a 
conoeder. r:roda. ·con11nunicTacle religlosa r.6d.e ac.tualn1ente Ee ot"ga-
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nizat· da maneira que lhe approuver, estabelecer suas proprias 
reg:ras ele d'•é e discipHna, erear e aclmin!-stra. se11 prop,rio sys>tema 
de judicatura , cUs·pôr como melb;O[' ]he ·parecer dos :s·cus !bens. 
Um;a E:g:neja estabelecida •pelo liJstado não poderia !fazer todas essas 
•c ou:sa.s. : seria •c.onkolada pE!J.o IEstaclo 'e -<~xP-osta á in,veja e ao 
rancor das outras seitas·. " 

O ·SR. AuGUSTO DE LIMA - .Justamente, das outras ·Sei>tas. 
O SR. ÜJOPOLDINO DEl O LIVEJIRA ·- !Sr. Presidente, o m eS'lTI.o argumen~o 

invocado ·pelo ·meu eminente mestre, .representante de Minas Geraes, !fi-
gura elas ma1s hr-ilhantes do [>a~:lamt~nto Brasileiro, o Sr. Augusto de ,Li·ma ... 

O 1SR. .Pmono JJortaEJs - Muilto b em . 
0 !SR. AUGUSTO DE LIMA- Muito obrigado a VV. •EEéX. 
O SR. LEJOPOLDINO DE OLIVEIRA - . .. a. quem me prendem laçros de 

eo.t ima ... 
0 Sn. AUGUSTO DE ,LIMA - 0 .que muito prezo . 
O SRL LrnOPOLDINO DE OLIVEIHA - .. . pode.ria eu a,ppli:car á ques.lií.o em 

f-ace do es{atuto f-cde.rnJ brasile.i.ro. Num~e.rosas sào as ~.seitas pratlcadas 
no •tenrito<'io ela nossa ["atr·ia: é o p·ro~estan.Usmo, é o lJO.sitivi~mo ... 

0 1SR . AZIJVIJDO LIMA - Nii.o é r eli-gião . 
O SI' . t8Á Ii'ILHO - Como nfvo? ~'..ugusto Comte de·cla;rou q u e o era. 
0 •SR. ;LEOPOLDINO DEl OLIVEIRA - .. . é O espiritismo quo •S·E> a lastra, o 

catholici.s mo que S'C c1esenrvolve, protegidos todos P·e'la prO])ria Cciustitui-
çã.o da J-l.e,publi c a. 

esta:hele.oido na C'acta IConstHuci-onal de 1891.. 
0 iSR. A.DOLPHO BElRGAlVIINI - Muito b<:lm. 
O ISR. L EOPCLJJINO DE OLIVilliRA - l\1.as, Sr. Presid€nltt>, a))lwovac1a a emen-

da., 'fica:·ia insU.tu ida uma distarça.cla allianç:a entre a Ig-reja ·e o Estado, 
de maneira •que aq·uellas religiões não consideradas como da maiorüt ela Nação 

O ISR. ADoLPHO lBEilGAMINI - "Da q uasi totalicJa.cle ", di•z a e·m encla. 
O SR. fLEJoPoLDINo DE OLIVEIRA - ... vi.riam supportar os ataJques e as 

perseguições claquellas que se achavam amparadas pelo reconhecimento, na 
Constituição da. Republica, de um ,poccer que então se to;-naria in<:!onJras tavcL 

O rSR. JoÃo .SANTOS - Mas e1SS'G r8·conhecirnento já existe . -v. Ex. me5~-
mo tem votado e:·editos ·para a nossa Legação junto a Santa Sé. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA - I sso ·seria, •S.r. Pres idente, um atten-
ta.clo .i nominavPl ú lFo~rdade de e:omsciencta. MaJ1itmn o Br:xsil a le.gação 
junto a o Vati·cano não }JOr •espírito .-ejjgioso e sim po:t· se.r reconhecida 
a Ig~:ej::t 1de l=ton1a con1o ,E stado, o que, aliás, 'll1·e parece er,rado. 

Mas, 1Sr. f'J·esidiente, to-dos os c·iclaclã.o.a tb:rasileirns •dl':vem -s-er considf,. 
rad01s, ainda sob o ponto <4J vi.s-ta reJi,gi.oso,_ Gm lJ•é ele per,feHa. igualdad€ 
em ;face da le-i .bcasHeira. 
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Nestas ·condições, ,Sr. Presidente, ·dou o meu Vülto inteiralnente con-
trario :á Bn1'encfa n. 1·0, do IP'l1enario . (lli·uUo l!G?n; mu-ito bem) . 

O Sr. Adolpho Bergamini (paTa enca.minhaT a votação): - Sr. Presi-
dente, a Constituição de 24. de :Fevereia--o timbrou, d<C:l:roi.s de lutas porLiadas e 
de!bates aocesos !feridos n a Constituinte, em manter neutralidade absoluta 
em tudo quanto se 1·elaJcionasse a qualque~· religião. 

Basta um estudü pe·rfu.nc.torio da nO'ssa Carta C'onstitúcional para se 
chegar a essa ·conclusão evidente e dncontrastave1. Si se• pesquiearem 
os Annaes da ·Constituinte, a ·c.o•n•vicção· m ai., 3Jinda se fortalecea·á. 

E' 'defesa qualquer alliança ,com q•uaJq uer religião: não se pó de s ub-
>vencionaJr n enhmn culto·;· o ens·ino se11á lB]go assim por diiante. •De .to-
dos disposi'ti:vos pentinentes a o a ssurm:pt0 ·se irufere, de n1an.eira clara e 
positiva, esse BHpirito do le.glslador de •!>1. 

A emenda de ple narlo, S,t·. [p.resi·dente, que tomou o numero 1-0, nlo-
.difi-ca a redacçã.o do § 7° do art. 7'.2, ple·iteando a suhstituiçã.o- da actual, 
pela segui111te : 

"Comquanto reconheça que a da igreja catho'lica é a a·eJigião 
do J}Q'VQ brasileiro, .em sua .quasi 'totaliclade, nenhum culto. ou igreja 
goza1já de subvençã.o .01Ijfi.cial, nem t erlá relações de d:e·pend8.ncia 
ou al:tança com o governo •da Uni-ão, ou do·s- Esltados." 

r,;• indiscut.ivel q u e com esta ·red[Ccção o § 7° do aa·tigo 72 da Co·nstL 
tuiçã.o da Re]fublica manif.<:star\1. a s ua p1·eferencia p.ou· um cnl1..o, por uma 
.t·eligiã o, quelxando dess 'arte a linha de imparciaHd<ede wbsoluta que dictou 
.o .espidto :dois OTfó.dlJiZ"a ~lores do nosso pacto. p.oli!Uco . Attenc1a-se .mais 
a que '0 rec.on.he cnfllento da lgr·eda ·cat•hol18a se vae fa;z·er en1t.re 
ra~.,;ão de úire·ítos . 

a d ecla-

Occorre a.inda, ·Sr. P .resJ.de.nte, que, se no ~.no1n.ento :p:res.ente no anno 
de 192;5, a a.~eligião •c3Jtüo1ica é, no enteJ:àer de ntuitos:, a da n1aioria dos 
bi·asiJeiros, pod0rú n1ocll!fi1car- se es.sa .situaçào 1que, a.liás, p.i:o está sutftfieien-
t emente provada, nã o senüo co·nven iente que, em •dias .futuTos continue 
a figu·rar n a nos :o:a IOons,tituiçã o un-. ·pacto •que não é nmis r eal. 

Poc que 1not.ivo, 18 r . P>residente, se . va•e co!1ocar na Con stitui.çã o bra-
sileka· uma •r elig ião .como .a da predilecção do Esrt:ado, que passa a r econh e-
cei-a com.o a da quasi totaHda de d•o p o•vo brasileiro? E ', indubltalvelmente, 
para eo·nrl'erir-lhe direitos, .que a Li['!isJ.ação ordinaria esclrurecerá . 

A emenda qu8'b.-ará a n eu tlraHclruie impressa á Constituição. Il'á des1pertar 
p:ruddos ele hegen1onia e de p.rep-Únd~ranc·5a de tuna religião •sobre as de-
1naiE"· que a l~i 1nagna ~qui·z igual!ne!lte an1parar en1 um rPg~Jnen sincero de 
completa e plena liberdade . 

O •culto ca1thoHco tem conseguido p r o.g1redh· e dcsenvolve~·-se á sornbra 
dessa liberdade assegju.racta, pela Constituiçã-o. i.Hantcnhamos o que está . 

. • 
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Esta disposiçào que ·SG Pl"ehmdr> inchür na Constituição I<'ederal sr;:.nc1irá 
a reHgifio entre a da n1ai·or-ia e a d3, n1inoria, acirrando :e.ontendas, provocando 
·dis·Qldios e conflict'üs l!.e :conseq:mmciUJs aU:amente p~·ejudiciaes e incon-
ve.nientes. 

0 .Sll. HENRIQUE T.:IODSWORTH -- AJilás·, V. EX. me permittct, S<c>m encarar 
a .queBJtão _sob -e-ste aspecto, a ·ernenda reco.ahec.e uma verdade. De facto, a.. 
religião . catholica .é a a .doptada pela maioria dos · brasilei'-'OFJ. 

O SR. 1LEIRIA DE A.NDh~\DE - De onde a desne-cessida-de de con.:;~t.atal.....st 

na Constituição . 
0 rSR. ADOLPHO BERGAMINI - Dado rque a;ss~m seja, nt\o ha n enhuma. 

necessiliade de se procedE.,. a essre rec.onl;ocimento por meio de Jispositivo 
constitucional . 

Outros fact.crs rtam;be:m se dão na nos.sa V'ida e que niio são objecto 
de axUgo-s constitucionaes. iN'inguf~m se 1en1hraria, por exernplo, de n1andar 
inclmr e1n nossa lei !fundamental uma. dispos·içào consagwando ou l·econhe-
cendo que a 111aioria dos hr: .. 1.sj1'êil' OS dc~~;ce-n.C!c de esiLra.n:rr .. ·i.rns. E ' Uln facto 
que ninguen1 contes~a, 1nas que nà.o P·ree.i.sa ser .reconhecid:J en1 urna Cons-
tituição, ·Coin f.o:rça olbriga{or·ia e d-uradoura . 

A. ig'!.'e.ia ca·tholica que se contente, e deve f\icar n1u.ito satisfeita com 
iss-o, en1 ser a sua relig1ião a da nla)oria dos ~hrasüe-i:ros. 

Revestic1o o seu ·culto de toda humildade e de to·d'a bondad!e, satifaz 
muito mais á ·alrtk'l., do;:, ~crent0s, a. ·con.sql·cneia de que djffundenl o bem 
e conrtrfbuem ·para a e:leva;ção •c1o nive.) moral da sociedctde sem esrtardalhaço, 
S:ern aHe.1·de, sen1. os.f:e:1ta.çio su:rnptua.ria, sem irüposiç2~-o. 

Não ha de ·.ser en1 vi~t>tu.de de uma disp•osição de lei .que essü u:econhe-
cimento se 01l'Brm1á. EUe -re·:;moltará de um fado e sempre que este U:aat.o 
ex.ista, que·r esl0Ja con~~gnado na Const•ituição queu. .. n3..o, elle se inll)O!r'â 
á ·rnaio·ria dos llr:::t.s.ileiros por ·&i n1esrno ( Apo'i.cuios). !Si ao cont~·arlo , elle 
nfu) traduz~r un1a ve!"Llad~ , redund~Hná e1n un1::1. fi·cçào con<SJUtucjonal, ·em 
urna <:l..:ffi.r'n\a.(;ào apena·s -pa1·a ·uso externo, en1 uma n1entira . 

.?-Jão vejo, Sr. I-';r·es·idenitel vantage1n aigun1a na SUI1X;.ttitulçúo do dis-
posi:~ ;vo actual pelo que a11111ejan1 os auto-res da emenda. 11roYando até 
que a p-r 0'1)rja 'l""-eHg1Zi.o cathollca ter·á. inconvenientes sérios a af-frontar . 

. derrubai-a "01111 enfraJqUe1ce1-a, atfim de .corn\p.rovar que a hegfen'lonia por 
ella pretendida n.Si.o repre.~en.-ta "UH"Y18. verctade. 

1'\ós, ifll"ie jü. V::1n-o-E tantos :C011"!]ictos e tantas qt;p.stões· a .een1over e 
decidir, não deven11os ~c:o·n•bri,buir pa1ra que se. suseiten1 novas disp.utas·, que 
não tínhamos e não rtemos a:i·nda, nada aconselhm;do a modificaçii.a üe 
um re.gi,rnen, na vigenc1a do q·uaa toda;:: as crenças, ttodos os cultos, todas 
as ,seita.s póclem deS€l1'VO]Ver-·se á .'V.O.ntade, desde rqllc não ::o.l!L'lam CC,ffi 
os· prP.ct=H.os legaes votados para todos irguah:o!ente •com o fim de tornar 
]..lOss.tvel o ac~côrdo con1·1n.nrrn e de n1anlt.er a n1o.rai.idade sociaJ. 
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l\1"-ést::t confot.:: 'n1.i (!a r1e, Sr .. Pre:-:ih1ent c:: , e:nca raEd o a qnesttio co1n ·inteira 
boa fé sen1. prev.enção de ,qualquer natureza, co1n isenG.fto de aniln0 e com 
o ·objecUvo elevado e pa-tr:iotico c1e concoiT€.1" para que a paz õ:ocial não 
V~'nh::t a ser perturb~ ... da po.r di.ssidios. novos .. . 

0 .SH. LUIZ SILVEIRA - Co·m m ,ulta eleV:.tÇÜo ·de vi·sta. 
O bSH . ADOLPHO B:mtWA MINI - .. . dou n1eu •VOlto contl"Rrio á emenda, CJ.Ue 

reputo, p-elos mo-tivos expostos, altam·ente prejudi.ciul a o pai:~ e á Il·~publi

c<t. (Muito be1n; 1n1/J;ito bem) . 

O Sr. Lindo!pho Collor (pcira enca:nl'inhar a ".;otação): - Sl'. Presidente. 
hontem; ao eheg-a.r· á •casa, após a n'telnül'avel SB·s·siio em qu-e o :voto so.be-
rano ·da !Camara se 1nanJf.estou contra a ·emendn do plena.rio c1e n . 9 ... 

0 ·SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVIDRA - E SÓ hontem aconteceu isso, ·porque 
nos dias das anteriores não :houve liber.dade. 

O 1SR . ;LINDOLPHO ,C()LLOR - . . . thre a satisfaç;ãtJ clé :>ee.ober os senguintes 
te1egTa:Inn1as, .que, ''data venia ", passo a ler : 

h Porto .:\.legre. 1 - !C"'OJl1'I llU.nica:miQS l'€.União c·ong~ref::iSO })i'OteSt•.) 

contra ernenc1as r2üg~os~:.,s Inodificc.:~dora!:1 p!l~incJpios lilJoe{·aes Cons-
'tltlliç_;ã.o, con1parece1"'am ~so ·de·le-gn.dos varias 1nunicipios re-presentando 
·7 6 :;:..s·sociaçõ.es .de 1na.is de d.U2;Gnta s· 111il :pes-sows . ~o Cong~re~so 

~o.ngré!;lula-se illu:;,tre Deputado de<fensor instituiçõe.s (lo Rio Grande, 
cuja pop,uíaçã o creada e üducada ·escola .r epuiNica:na soct'f reria abalo 
pr-:o-funclc ;rnocüflicaçõ-'2·s aotuali re-g:hn·en con.s;qi~tucionia!!, entrava~do 

activida(~e i'ni"<=He-ctual .e1 (1Pl'ufissional a ll<;lJC{onB.tes e test1rang.eit"'os 
que •la bormn pela fr<etern idacle de·corrente leis Eberaes progressos 
engn1ndecimcmto 'comrn um. ,samde e fn:.tE,rnidade . - A Mesa M·cw·e-
chal JJ1csgu iüt. - l'.Ien n a. Bcrrreto ,Ja.yTne. - A.ttilct Sctlvaterra . -

Pacheco .Llnr!.1·ade . - Rou.saw·o 

"Porto . ...:\.legPe, .2.9 ____:_ :Cong:re_s so de ,prote•sto conitra ens-ino !I'eli-
g'ioso, em }Jlena s-e'ssáo e que Q·ep,pesen:ta ·n1a:i·oria pensante povo 
gauclho, de todos os ·credos reli'g iosoüs, congratuila-s'e V. Ex., bri-· 
lha:nte aUtitud-0 illltprensa e 1Cong1Pcs.s·o Nacjonal, l):Ulgnando conquistas 
·libor aes alcançadas maíores brasileiros, e que n eflta hora de pertu~·

bações nos quer€-In a;rrancar cont depreZ~o· :pela ~cons·c i·e nc.ia Hvre, 
perante mod:erno pensamento mundin.l . AJJrace V. Ex . todos os 
congtressi·stas que votam ·contra ·en1end:2s. 13wudações - Marechctl 
lviesquita . - A.ristoteles Pe1·e·ira. - A:ttUa Salvate·rTa. - Pache-
co Andrade. - Menna Ba1Teto J ay1ne. - Rousauro Tavares Santos ." 

" .Porto >f\.lelgu·e, :2'9 - Installou-se h onltem t(Jo·ngjr·ess'o classes 
liberaes .fim protestar conka. emenda ensino re!iig.ioso ligação dg1·eja 
cwthoHca Estado . Fallaram Drs. A.ttila Salvater-ra, C1o,tario Pinto_ 
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e 'Egydio Herv·é, re·c(jbendo deUrantes app1aus,os. 'L'heatro S. ·Pedro 
peq•ueno ·accommoc1ar muU.idão, inclusive nwmocosas familias, rei-
nando absolUJta or·dem. Pedimos communicar co!legas representação. 
1Saudações ú'raternaes. - JJf arechal 111 esqutta. " 

Sr. u;>r.esident!e, era meu fim ·p.recipuo, ao Pl8dir a palavra, a V. Ex., 
fazec a leitlllra ·dess·es despa·chos. 

0 ,SR· ARMANDO BURLAMAQUI - A ltás, OS tres formam um só". 
0 SR . LINDOLPHO COLLOR - E, se fosse um, formada tres .. . 
0 ISR . ARMANDO BURLAMAQUI - Pó de-se divJdir em muHos. •Se a fórma 

plebiscito fosse a escolh1c1a ·poderíamos trazer :jJnHllens.a: C01ptia 

de teleg•rammas. V. 'l:Dx. sa.be m•uHo bem c1iss:o. 
O 1Sg . ANNIBAL DE TDLEDO - As 1nanifestações foram duas: uma .reunião 

no theatro e outt·a em u1n Congresso. 
,O SR. LINDOLPHO CoLLoR: Reunia-se no Rio !Grande do Sul mn con~ 

gresso para protestar· ·contra as em.endas religiosas, no qual estivermn re· 
presentadas mais de duzentas mil pessoas. O Gong·resso •deltberou dirig:lr-S<> 
ao humilde orado'!· ... 

0 SR . ARMANDO EURLAMAQUI: - Humilde, não apoiado, muito brE•hante. 
O E'n. LJ<filXiT'?Ho CoLLoR: - congratulando-se ·com elle pela attitude 

tomada em ·defesa da !•iberdade de pensamento, ameaçadà ·pelas .referidas 
emendas . 

O .SR. ARMANDo P.URLAMAQUI: - ·E ·stou dizendo sômente, que si se fizesse 
um plebiscito, traríamo-s, do lado Ol}posto, innumeras manlfestações con-
trarias ás de V . Ex. 

0 Sr,. LINDOLPHO COLLOR: - .Et•a meu principal objecUvo, ·COmo disse 
ler· os despa chos telcgraphicos que trouxe ao ·conhecimento da Camara. Jã, 
porém, que estou n a tribuna, valho-me do mom·ento para fazer algumas con-
sidera çõc,s em torno da o :cação ·com que o meu illustre collega; Sr. Maciel 
Junior. r otnpeu os debates na s 8s são de honte m, encami•nhando a vota-
ção da emenda d err otada .pelo voto da Camara . 

ú .SR. AnoLPHo ·BERGAMINI: - Sessão rnemoravel e estupenda. 
ü Sr:. Lr::--rooLPr-ro CoLLoR: - L a ment ou S . E x . que fossemos nós, . os re· 

presentantes r epubli canos -do Rio Grande, quG houve ssemos assum·Jdo at-
titude de l eacZerança contra a ap.provação da emenda n. 9. 

Em primeiro lug ar, não é exacto que nos caiba, já não direi essa res-
ponsabilidade, que a todo momento assumiria ·com a maior satisfação. mas 
ol gl oria .ele havermos contribuído decisivamente .com o nosso voto e eom 
a nossa conducta , com a nossa presença e com os nossos argumentos, para 
que o p1enar'o n ã o appt·ovasse a referida .::menda. 

O SH. LEJoPOLl.JINo DEl OLIVEIRA: - Dei meu voto sem or·ientação -de nln-
guem; f il-o livrem·ente, ·de accôrdo com a minha consciencia. 

O SR. 'LINID OLPHo CoLLOR : - Não teve razã o S . Ex . quando disse que 
nos cabe a leaderança, porque, com o .r-r oclamal-o, injuriava, evidentemen-
t e, os seus propr 'os compap heiros de representação da minoria do Rio Grande. 
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O SR. ANTUNES MACIEL: - Tanto lhe cabia a leaderança, que V. Ex. an-
(lava de lapis em 'PUnho, fazendo estaHsticas sobre a votação provavel. 

O SR. NrcANoR NASCI:r.iENTo: - Não estive sob a leaderança de quem 
quer que fosse. Votei de accôrdo com a minha conscien cia. Amlei tambern 
fazendo estatisUca com o orador. 

O SR. ANTUNES MACIEL: - Não o vi. Por isso, não posso declarai-o . Faça 
constar õos Annaes, si quizer. 

O SR. ZoRoASTRo ·ALVARENk:JA: - Devo tambem declarar que votei livre-
mente, sem obedecer á leaàerança de quem quer que fosse. 

O SR. LINDOLPHO CoLLoR : - F'azer estatística •Parece-n~e que não é 
Zeaderar. 

0 SR. LEOPOLDINO DE ÜLIVEliRA: - Muito ·bem. 
O SR. ARMAN!no BuRLAMAQur: - A lea.aenmça, aliás, não offende ~ 

nnnguem. 
O .SR. NICANOR NASCIMENTO: - Fazer esüttistica é do homem habil e pru · 

dente . Fez muito em o Sr. Lindo1pho ColJ.or . 
O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - Ademais, como já disse , houvessem os sidq 

nós os leaders da sessão de hontem, comv por m<éea preoccupação '!)olitica de-
clarou o Sr. Maciel Junior, e não só a ssumirlamos de plena conscienda a 
responsabilidade de,:ses actos, como n os considerariamos credores da gra-
tidão nacional, r;i certo fosse que da nossa attitude houvesse clecorri1o a re-
jeição da primeira emenda religiosa. Mas o que de todo o ponto não é 
e:xacto é que a minoria riograndense, com assento nesta !Casa - refiro-me 
nomiinalmente aos ·Srs. Deputadol!l Wencesláo Escobar, Baptista Luzardo e 
A.rthur Caetano - houvesse votado contra a emenda n. 9, sob :eade1·ança 
nos:;a. 

O .SR. A.N1.'1JNEs MACIEL: -Quem .disse isso? 
O SR. LINDoLPHO CoLLoR: - Foi V. Ex. quem implicitamente o af.firmou. 
O SR. ANTUNES MACIEL: - Onde e quando? Entretanto, estimo ·I1Uito 

que tenha tido V. Ex. ensejo de encontrar um ponto de contado um dia 
cvm esses dignos Deputados, como encontrou, na votação de h ontem. 

O SR. LINDoLPHo CoLLoR: - Para honra do Rio Grande do Sul e .ja Re-
publica, em defesa da liberdade de consciencia, o Rio (hrande do Sul, 
estA a.dmiravelmente· colilocao.o neste assumpto, porque soube zelar 
as tradições dos seus maiores ·pela palavra e ,pelo voto dos seu;; r'2[J':esen-
tantes de hoje. 

O SR. LEoPoLDrNo n:m OLIVEIRA: - E' uma questão nacional é não pclitlca. , 
O SR. LrNDOLPHo CoLLOR: - Tanto eu, como os meus ad.vt:-rsa r i.os, só 

temos de nos orgulhar por nos acharnws no mesmo terreno r •• oral, defendendo 
a consciencia livre do BrasiL (Apoiados). 

O SR. AN'NIBAL DE ToLEDO: - Isto faz -honra aos governistas e opposiocio-
mistas do Rio Grande. 

O SR. ANTUNES MACIEL: - Honra igual cabe aos que votaram ele maneira 
.O-J>posta . 
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O :SR. LINDOLPHO CoLLoR: -Não entrarei, Sr. Presidente, no merito das 
chamadas emendas religiosas, visto que o meu pensamento já está ampla-
mente exposto em artigos de imprensa. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - AJ\Iás, mUito brilhantes, 
O .SR. LINDOLPHo CoLLoR: - Valendo -me dos quinze minutos que o Re-

·gimento me faculta, vou fazer uma rapida leitura desses artigos, para que 
fiquem . incoqYorados aos A'nnaes da Camara, como depoimento sincero das 
minhas convicções ... 

0 SR. ARMANDO BURLAM AQUI: - Sinceras e brilhantes, 
O SR. LINDoLPHo CoLLoR: - e que faço questão de prodamal-o, ab-

solutamente, não são hostis á igreja catholka, que venero e respeito. M!a!s, 
'POrém, do que qualquer culto, prezo a liberdade ... 

O SR. LEoPOLDINo DE OLIVEIRA: - Mutto bem. Esse é o ponto. 
O SR. LINDOLPHo CoLLoR: - . .. que deve ter cada .cidadão de pensar como 

quizer e de mandar ensinar aos seus filhos a religião que melhor lhe parecer. 
Isto .posto, Sr. F residente, ·peço Hcença para proceder a leitura dos es-

m-iptos e1n que deixei expresso o 1neu modo ·pe ver sobre o magno assumpto 
em deba.te: (Lê) : 

"A PROPOSITO DO ENSINO RELIGIOSO 

Si o largo ambito da revisão constitucional não conseguia in-
teressar muito ao vivo a o:pinião geral, o mesmo já não se observa 
em relação ás ehamadas emendas 1'eligiosas, que, por o serem, não 
se situam no terreno da politica e sim na esphera da ethica. O que 
.não conseguiram novas formulas r;oliticas, todas de rulcance mais oa 
menos secundaria (refiro.me á materia considerada victor1osa e não 
á rejeitflda) e alguns procederes novos em materia econom1ca, al-
cançaram-no duas s.lmples emendas de caracter espiritual. Nessa dis· 
eussão, sim, está o ,povo honrando as suas prerogativas de sobera-
nia, intervindo com as suas 
rpenhando-se eom alma e1n 
II'ectificação de um eulto. 

opiniões, ampliando os debates, em-
pró e ·contra este tentado inicio de· 

Mu!to menos, por ora, na qualidade de ,parte na eontenda do 
que de sim~les observador eollocado á margem do debate, penso ca-
berem na elucidação do pleito alguns racioc.i\nios perifeitamente im-
par.ciaes e 'que supponho ~claros e logicos, aflin de Ugar a eausas so-
eiaes a genese deste movimento religioso, que existe, e a enorme re-
sistencia da opinião popular, que á plena evidencia tam.bem existe, 
contra elle. 

Constatemos, antes .de mais nada, que a nossa geração, e mai!S 
do que esta a que immediatarn·ente lhe succederá, ha de assignaJar, 
·por um ·determinismo social a que não poderá fugir, cu.m regresso 
emocionado ás' regiões da fé. Nos grandes ·Convulsionados idos da 
·humantdade, ne,presenta a guerra mundial, ainda mal am.ai,na;cta, 



-567-

o fim de uma época, de ·Um estag.\o histori'co, e como tal, de um 
.cydo de cultura, de sentimentos, de idealizações 

:Desesperado dâ m<entalidade brutal, egoísta, friamente calcula;do~ 

ra e · orphã dos nobres ideaes abstractos que vestem a vida de clarida-
ide e belleza, o homem commovido pela maior traged'a da histor1a, en-
trou em uma .phase d.:; abatimento moral, de quasl armthia. Dahi, 
!forçosamente, elle sahirá para a duvida, e dahi para o iny sticismo 
e para a religião . 

Não ha nesta simples constatação do phenomeno nenhuma no-
vida(!e. Para provai-o basta .considerar o:;or um instante o vai-vem do 
espkito humano, no perlodo comprehendiclo entre ·a Revolução Fran-
cesa e o impeTial i.smo de Paris e no immedia tamente ulterior ás 
guerras napoleonicas. 

Ver•da;deiro delirio da razão critica, a grande revolução, no seil 
furor iconoclasta, .alijára as imagens dos tem•plos e banira a f é dos 
corações. A humanidade parecia n"ergulhar de novo no paganismo . 
Era a_ vida uma allucina ção dos sentidos, um frenesi de rebellião con-
tra todos os dogmas, em uma generalizada, immensa exasperaçã,, 
do individualismo. Succederam, a ·esse ·hiato de alegria sensual a 
morte, a viuvez, a or•J}handade, a miseria ·physica e material o abst-
ltimento dos espíritos, quasi se diria um fim de mundo, occasionado, 
•pela ambição do grande corso . O delirüo :_:>agâo cedeu o passo ás 
torturas da duvida, iü• contemp~a.;?:c:; do mysUcismo, á necessidade 
imperiosa da fé. "Si depois de uma revolução ,política que tudo sub-
verteu - escrevia Victor Hugo em 1824 - si depois de uma terrivel · 
-cbmmoção que nada deixou sen~ re1nover no coração ·dos homens 
e sem alterar na ordem das causas, si depo-is de tão .prodigiosos acon-
tecimentos, não app.arecesse nenhuma modificação no esjjirito e no 
caracter do povo, nossa extranheza não teria limhes. " 

Foi essa mudificação no esu;Jirito e no caracter do povo que pro-
duzia de.pois das festas pagãs do Messidor, a ao·n>jessioh à'un enfant 
du siécle, o desespero romantico de Werther e a obra prima de emoção 
e exaltação conectiva, que é o Genio ào C'hr-bstianismo. IA fé recobrou 
seu ascendente sobre o espirito humano, Jesus imperou de novo 
nos corações, e toda a grande idealização artistica dessa época é tes~ 

terí"·unha <ia V'olta do homem á tradicção religiosa da sociedade ocd-
dental. 

Essa, a ,pa.rte ethica m. phenomeno. Mas, tanto como essa, i:m-
rpressiona tamoem a parte ,politica, que precisa ser ligeiramente as-
'Signalada. Antes da .Encyclopedia e U)Ortanto da Revolução Fran-
·ceza, o .predomínio do catholicis,HO se fundava não ape.nas sobre mo-
tivos espirituaes, mas sobre o co1'"trangimento ~aterial dos autos-de-
fé. A razão critica que •produzúra os acontecimentos de 89, invalidára 
definitivamente o arbítrio material ua igreja. E note-se que, a,pezar 
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do regresso á fé, observavel depois das guet'Tas napoelonicas, impos· 
sivel teria sido ·imaginar na Europa o restabelecimento da Inquisi-
ção. Prova o .facto que, si é verdade que a historia da humanidade se 
Drocessa por flúctuações, DOr avanços e recuos, por tacteios e •hesita-
<;:ões, verdade é tambem que a duvida e a revolta do homem ar~amas
l'am com o seu sof·frimento ·princípios que sãc. cor..':['Jistas e.oernas 
,para a c' ign:dade do seu espírito. 

Mllito maior abalo do que o produzido ;)e1ai! gue"ra•,; Rapaleont-
cas :·o!.f,·eu a hum:aniàade ~om a 'hecatombe sangre1Fa e sem [HeCe-
dentes que acaba de fi·ndar. Na França, onde o· laicismo do Estado 
sempre significou, infelizmente, hostilidade á religião, observou-se, já 
nos primeiros dias da paz, o enorme ascen.dente espiritual que a 
Igreja reconquistava. Como na França, nos outros paizes da Europa 
e tambem por necessa rio movimento reflexo, na America. C:eio que 
estamos ainda no ini·cio dessa reespi rituaHzação do homem e que a 
proxima geração muito mais do que a nossa sentirá os influxos dessa 
nova tendenc:Ja moral da humanidade . 

Assentada a existencia e -caracterizada a significação do phenome-
no, surge a questão de saber se elle obriga ou sequer autoriza o re-
ji;resso á confusão dos poderes espiritua l e ü::nYporal, como entre nós 
se está tentando fazer. 

O a ssumpto m e pa r ece tt·anslucido e não susca]}tivel C!e maiore5 
discussões. Se já sa himos definitivamente do estagio da intromis-
são da autoridade t emporal em materia de credose convições e se toda 
a evolução da humanidade, se ha de processar, daqui. por diante. den-
tro de ab8oluta liberdade de consciencia, que é padrão collimado pot· 
todos os ·POVOs 'Civilizados, imeom]}rehensivel é que se pretenda voltar 
a um regimen, franco ou dis!farçado não im.porta, de p·r eferencia of-
ficial por det8rminado culto . 

A g lo,·ia. da igreja ou das ig rejas, está em que, sempre que a 
huma nidade desespera do t a ngível e do visível, se vê constrangida a 
a]}pella r para o que a intellig·encda n ã o alcança. Estamos em época 
que com,]}r ova o asserto. 

Mas, s e por volta á fé religiosa, a got·a, se houvessem. de entendei' 
medtdas . de preferencia em favor da qualquer conofissií..o, com mais 
forte razão nós teríamos a ssistido, depois das guerra s napoleonicas, 
ao retorno da igreja ás praticas da Inquisição. Como isto foi impos~ 
sivel então, em um período de semelha nças moraes com o ·nosso, im · 
·posslvel é tambem imaginar agora qualquer procedimento no terreno 
religioso que implique o:f.fensa á liberda;de de consciencia . Este é o 
o grande principio que o seculo passado inst~tuio como dogma in-
:violavel e sagrado, conseguido por luctas lentas e deseperadas e que 
nada fará abater. O regresso á religiosidade nã.o poderá significar e 
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não significará a derrocada desse !}rincipio basilar no desenvolvimen-
to do espírito humano. 

São as co.ndições da sociedade actual infinitameniÍ:e mais com-
plexas .do que ·as da ·prlimeira metade do seculo !}assado. Basta con-
siderar q•ue as luctas de então se travavam a·penas no terreino das li-
berdades individual •e pol:itica e que as de agora, encaminhadas :Para 
a esphera so·cial, estão envenenadas 1lelo virus commumista. Esta 
maio:r comple.-,.:idad.o u•l phenomeno <1ontemporaneo traz eomsig'O~ 

além da volta á fé, já assignala.da, a convicção generalrizada .por todo 
o munc1o, da ne,cessidade de ·IS'OVe,rnos fortes e prestigiados pela opi-
nião. ca;pazes de conter .o surto da anarchia , Nem por isto, entretMlto, 
se lembrará n1nguem de preconizar a volta ás monaNlhias G~Jbsolutas, 

modelos de gover.nos :llm,tes, ou ás tyr.annia.s sG~Jngrentas dos primeiros 
annos da independencia americana. 

Tem cada época ·lüsto•ri'ca, pior 'cim.a das suas se1nelhanças intrín-
secas, signaes que as singuilarizam e distinguem ·entre si. Cara-
cteriza-se a '!1ossa ·por dous postulados supremos e indisüutive:Ls: a 
soberania do povo e a liberdade de pens·ar. .JD ,por muirt:o que haja 
necessidade de que os gove.rnos sejam fortes e de que o :homem le-
vante .no •seu •C011ação o altar da ·fé ninguem q·ue tenha razões de 
intelligenci·a para acredrtar na sciencia sncial pode11ia admittir que a 
soberania fugisse do povo ])ara as mãos da realeza e que os assum-
ptos de ,consciencia em materia religiosa voltasse1n de novo ao ar-
bi'trio do Estado. 

O G~~Ssumpto, que eu ·Observo ·c.om a mai1o·r impardal1dade, ~ta 
aqui a:penas aflorado nas• suas eviden•CJias geraes. 

Haverá opportunidade, seg'urmnente, para un1a explanação mat~o 

completa. - Lindolpho Collor. 

LAMEJNTAVEL RETROCESSO 

As ,fam,osas em.enclas relig·iosas, q.ue tanrt:o teem dado que faUar e 
·cuja approvação é vivamente defe.ndida pelos r epresentantes de uma 
só religião, ao passo que im·p·ugnada pelos de todas as ;cmtras, sign:i-
ficarr: o ma.is clamoroso assaHo á liberdade de ·pensam·ento e de fé, e 
•custa aJcreditar que hajam tido viabilidai'Le de apresentaçãio e enca-
Ininhan1ento na re,forma constituctonal. 

Proüurei, em artigo anteri·o1·, deixar ·claram·ente estaJbelecido que, 
·combrutendo essa tentati:va de retrocesso espirdtua1, não o faço im-
pulsifmado por espirito de irreligiosidade. E se da minha vida rpub'Hca. 
:houvesse de destacar alguma prova ·do Q'es:pei,to que voto á religião 
tCatholi'ca bastarda lembrar o parecer ,que redigi, qua,ndo mem•bro d:a 
Assembléa do meu ·Estado, a uma petição do meu eminente collega 
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Sr. P1i·~L1 CaSiado, pleiteando a relevação de impostos de tramsmis· 
6ão mortis ca1tsa, sobre v•ultoso leg<l!do 81\"l favor da nova ·cathedral 

metropolitan•i dle Porto Alegre. 
Nes~e parecer, qtJe eu coDJsidero, por rt:odos 'os n1otiv·os, um do-

-curnE'!ltO qu8 honra a nünha conscieno:ia, está bem claramente ex• 
vresso que a Jaicidadc do Estado não .sigf!ifica, nem 'P:6de significar, 
e no :Rio G1·a.nde do Sul nunca significou, •hostiHdade contra o espírito 
religic~o. A 1a icicl'1,clc é ape.nas e puramente •uma garantia ele liber-
dacl0 de e.onsctencia. O Estado não tem ereal<;.a offi'cial, não porque 
abonüne a religiosiéi:ade, ma.s .por que consagra a li'be·r(!ade. de pensa-
.mento e qe CJtjltos. 1<:1' este um ·PO·nrt:o fundaa.nental da questão tsobre o 
qual toda confl1são deve ser evitada . 

Por conseguinte, I:lão se p•·onuncia.ndo em favor · de nenhum culto, 
assi111 não procede o Estado porque os queira pers,eguir a todos, m.as 
shn porque -os quer 1•espeitar indistinotamente, setn preferencias eles-
moralizadoras da \lbcrd;ade de otpi-nião ·em assumptos de fé. 

'Dt\do isto é .claro, tudo i-ntuitivo, tudo de inutil dis·cmssão. E não 
é sem intimo ·c•onst.ramgimento que a ge11te se vê o'Grigada a detalhar 
·hoje em cUa questões que pareciam ele pa:cifi.ca 'comprehensão em to· 
uas as camadas da o·pin:ião brasileira. 

Assim é ow espiri.to e na letra. da .nossa. Constituição, e ru>slm 
. tem sid·o na prati.ca elo regimen republicano. Si ·ha na Rep·ub.lica, con-
qui:sta de Que ·nos podemos orgu~har .c.om justos motivos - ·catholicos, 
protestantes, espiritas, positivistas, ·livres-·pe•nsadores - e.s1se é o do 
~espeito que o ,Estado tem manifestado perante o desenvolvimento ele 
toclas ·as relig'iões e modalidades de •Convilc.ção em materia espiritual. 

U1na das q;uestôes mais graves que todos os E-stados m·ode•rno~ 

porfi,mn por encaminhar e resolV'er, se a:i.ncla não -o res~lveran1, é a da 
perfeirt:a separação entre os poderes espi.ritual e temporal. A Deus o 
que té ele Deus e a ..:Cesar o q;ue é de Cesar, - nií.o foi, aliás, a pro-
pria. ;palavra do H·eden1pt:or dos povos .que traçou aos .hom.ens o ca-
minho a segui!· nos governos material e e spiritual das nações? 

Trinta e poucos annos de HepubJica significaram .para as religiõe" 
em a·otivida.de no Brwsil um aclmiravel, perá'eito campo de exercido 

\ 

ei"piritrual. .Si todas as religiões foram fav-ore.dclas, ,como entender 
que a catholica não o ha;ja sido? E si ·o :progresso das li.greja.s se 
julga pelas suas exterioridades, quem poria em duvida que a .cathoU.ca 
haja logrado nesse lapso de te:q1po um desenvolvimento incompara" 
.velmente makor do q:ue o reg1J5tr&do em todo o período co.lonial e mo-
narohico, isto é, •:r:ta v!igencia. do ra:nttqua:do :principio da religião o·f-
ficial? 

Ademais, a simples supposição de que assim não lwuvesse stido 
implicaria em graviss.ima in.hn·ia á :fé cat'ho1ka, ·pois equivaleria. a 
confissão, de todo ponto [n.exwclta, de que ·o .cath;olidsm,0 s6 se man-
tem e 'progricl!e ·como força eslp1ritual, quando apoiado nà autoridade 
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n1atenial do Estado. Rec1onihe•cer, •POr conseguinte, q.ue a igreja ca-
tJholica s'6 teve a .Lucrar •com a sua separação do Estado é o m .esmo 
que proclamar o vigor sempre nov.0 ela sua fé, as bellezas sempre su-
blimes da s •ua imspiraç.ão, a a,ugusta magesttade da s.ua doutrina de 
amor e de perdão. 

Mias, nesse entrementes, - dir-se-ha - f1oresderam tambem no 
~Brasil, como em nenhuma épo·ca anterior, a irreligiosidade e os cultos 
exoUcos, que não f-oram os dos nossos antetp.assados e cuja existen-
cia confrange os corações verdadeüramente catholLcos. Dou que as-
sim haja sido e seja ainda neste m-om•ento, embora tenha razões de 
ordem social, já exp'ostas em artigo anterior, pa1·a acreditar em uma 
grande e univei'Sa] .renovação de fé. 

Adm.ittamos como indis•cutivel o p.henomeno. Prova elle •contra a 
separação da Igreja do Estado, ou - fiquemos apenas no amiJ:Jito 
i?nmeàiato das emendas - contra a amsencia do ·e.t1si•no religioso nas 
escotas? .S'6 um es.)}irilto formidavelmente •apaixonado se.ria capaz de 
opinar pela affir·mativa, uma vez que e.s:ses ·ex;tremos de .impiedade 
tanto se maaüfestam ean .paizes de governos leigos, •co-mo ·naquelJ·es 
nos quaes aL'lda não •Se operou a separação dos dous poderes. sejam 
esses Estados cathoJi.cos, ou 1P11otesrt:an tes. 

A drreligiosWade de •que tanto se falia e que tanto apavora a pie-
dade dos cr·entes ma,ni,festa -se, em grá~ sensivelmente, igual, em todos 
'(}s paizes civilisa.dos; prova irrefragavel de que existem canmas su-
periores, de ordem social e espiritual e inteiramente .fóra ·da esphera 
constl:ang·edora do Esta,do, dete.rminadores dessa siúuação unliversal de 
con.sciencia. 

Si na I-Ies,panha e ·no Ohile, oatJ-rolicos, •oomo na Ingiaterra e nos 
Estados Unidos, ·pr.otesta.ntes, a irre.Jigiosidade não é menor do que 
na França e no Brasil, a •conclusão nào Póde ser outra se.não a que 
ficou apontruda, isto é, que ·o:s movi.mentos de •crença. 01\l os tlllfõ·es de 
incredulidade inde.pendem ·ela intervenção do Es•tado. 

Tudo isto ·como preliminares, á lamenta:bili.s:sima luta ll'eliglosa 
que se visa deflagrar no Brasi:. enfeiando uma das nossas mai·ores, 
mais bellas e mais honrosas conquistas de consciencia .que é a de po-
der cacla individuo, sem. nenlhlll11 constrang-imento, 011Í11ar livre e so-
beraríaanfmte em ma.teria de fé. 

Quanto ao merito elas en1.endas -o que unicamente 1carece de exa-
m.í) é se ellas ofJ'·endem ou não a liberdade de conscie111C!ia. 

A sua simples a,presentaçã<a .iá _é indi·cio sgnificativo. Com ·effeito, 
se no espírito dos .seus a.utores não e:-Listisse parti-prls em fwvor de 
determi.nado cUJUo, <LS emendas seriam, evidentemente, ino.ouas OiU 

1nesmo contraproducentes. Li-berdade de •crêr, sem favores nem de-
pen·dendas ofüciaes, já .existe na nossa ConstitUJlçãJo, e não ha, coino 
opina o parecer do eminente .Sr. Heroulano de Freitas, o es.pkito de 
combate á religião ·nas nossas instituições, "'ma.s nellas existe, ao ICOn-
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traria disso, a g·arantia do respei,to aos sentimentos ·e ao culto reli-
gioso do •povo" . 

No que, data ven·ia, la,b·ora em e·quivoeo o eminente leadCT da re-
visão é na ·Conclusão de que as emendas, por não aprégoarem novida,.. 
de, são pratica.mente inocuas. Aliás, ao meu moela de ver, bastaria a 
eonstatação da sua inocuidade para ficar implicitamente estabelecida a 
necessidade da sua rejeição. Que contas daremos nós •da nossa ·cultura 
política, se de!Lberaclamente, 'em :plena convicção de que fazemos, nos 
dispuzermos a .enxertar .no texto da nossa lei princip'al ·emendas que, 
.pela sua superfLuidade, redundam1 en1 um •COnfess<Ddo non-sense? Es-
taria tal 1pracedJimento de accôrdo ·C!Om as responsabilidades nHmtaes 
do Congresso Nacional? ·:mu, que sou seguramente aquelle dos sems 
membros que nwnos •ten1 a lhe pesar taes responsa.bilidades, confessO 
que não quere1'ia, nem ac1mittirei .para mim, tão dol·ol·osa situação. 

'Mas eu faço jusU~a aos canweões das emendas religiosas e aos· 
seus ,propugnadores: eUes sabem e .nã.o escondem que a sua inieia-

tJ]va não é ilnocua, •Como a)ensa o :Sr. Herculano de Freitas. EUes, 
agem, em pJ•ena deliberaçã'O a favor, th€oricaanente e praticamente 
a favo.r de 'MJl.a relig·ião, que é a cat.holica. As emencla,s estão redigi-

' das com um cuida<1o e uma •ha,biJidade .que já .si:'w uma ·confissão de 
extraordinario valor moral contra o retrocesso que se 'tem em. vista. 
O que •C0111 ellas se Q}retende e ocolliilna, embora 'não se o ocon·fesse, é 
o restabelecimento de um favor a uma só religião. 

Ahi está o .seu f1m unico e eX!clusivo, ahi o seu alcance antipa-
thico, ahi a sua tendencla de retrogradação, como offensa á liberdade 
de cons'Ciencia. 

Com effeito, as duas emendas precisam ser lidas e entendidas em 
conjuncto. A de n . 9, se limita a não eXJCLuir das escolas do Estado 
o ensino religioso .facultativo, e a de n. 10 proclama a religião catho-
HJca ocàm,o a dr~ maioria do povq br14sileiro. 

Qual 0 ens·ino r el-igioso a q(ue se re'f<Jre a emenda de n. 9? A de 
.qualquer sei:ta, a do atheismo inclusive? Si assim fosse, ninguem ca-
beria em si de espanto, á vista de tal attitude, assumida .pelos defen-
sores sui-gene1·i-s, <Jm tal 1]1ypothese, dü catholicismo. Gollocar a .reli-
gião catho1ica expressamente em .pé :de igualdade nas esDolas publlicas 
com o protestantismo, o espiritismo, o atheismo só poderia ser obra, 
de facto, de verdadeiros · advogados do diabo. 

Não vivemos nós em uma democraci-a? e nas democracias não é 
a maioria quem governa e dita as leis? Pois, o arg·umento dos catho-
lioo.s, argumento que se.rá •c,onstitucioná.l, não invocará para a ex'Clu-
são dos demais ensinos religiosos nas escolas c1o Estado, outro raicio-
cinio senão este: - A Constituição ,proclama que a religião cathoJica 
é a da ma:ioria do povo brasileiro: e1·go, ,para não transfonn'ar as esco-
las leigas e1n terreno de c·ompetiçã0 religiosa, o uni'co ensino es:piri-
tual admittido nas esc:o.Jas .será ·o catholrcor 



-573-

E' isto o .que se 'int"nta fazer na RepubUca Brasileira, em um 
doloroso, constrangedor movimento ·de retr.ocesso es·ph·itual. 

Na mesma hora em que :nós proouram1os, assim, destruir a obra 
admirave1 da Constituinte, dt 97, a Argentina discute, levada por mo-
tivos cada vez mais imper1oso:;, a con1pleta. sepa1·ação da Igreja d'o 
Estado; e o Chile •que tem soffrido os marores .preJuizos com a exis-
tel11cia de uma religião ofJ"icial, ruoruba de instituir, com a sua reforma 
constitucional, a cmnpleta indepe.ndencia dos dous ;poderes. 

Os outros avançam: nós procuramos retrog,radar. 
Lamentave1 e aJcabrunhaclora constatação! 
Subsiste a ·espera.nça, q.ue üresoe de dia .para dia, cre q•ue o Con-

gresso Nacional a1ão 'honlolog,ue e.l'Jse retrocesso. Si assim não !ôr, 
·não tenha nin,g1ue1n a n1enor duvida: - ou nós somos um paiz de 
•Cünsciencia adormecida, o que não é verc1ade; ou nós, com o termos 
dado :um passo que nos reconduzirá aos tempos da religião privilegia-
da, Bntraremos em plena 1uta t·eligioQsa, que virá aggnuvar as noSS!aS 
já enormes difficu1dades opoliticas. - Lindolpho Gollo1'." 

iSr. Presidente, fiz a leitura desses artigos .para que el!es constem dos 
Annaes da Crunara, ,como implicita de'Clara ção do meu voto hontBrn dado. 

o SR. J oAQUI}',Í DE iS·ALLES: - S1·. Presidente, pa.ra res;ponder ao S•·. Lin-
dolpho Co1lor, peço a V. Ex. a palavra. 

O SR. ALBERICo DE MoRAES: - V . . Ex. :Póde encaminhar e votação. 
O ·SR. JoAQUIM DE ,SALLEs: -Peço a .palavra para ·encaminhar a vota;;ão e 

ter occasião de respo.nder ao .Sr. Lindolpho Collor. 
O SR. LINDOLPHO COLLOR: - ®m nome das duzentas mil pessoas Que ·no 

Rio Grande do Sul me dirLgem a palav.ra, por intm·medio do grandioso Con. 
gresso reunido .em Porto Alegre, co.ngl'Rtulo-me <nom a Nação brasileira pela 
admiravel victoria q.ue a ,consciencia Uvre do Brasil obteve hontem, neste 
plenario, e ·cyue fiJcará na •lliistorl.a. opoJitica da Nação, como uma das sua s maio-
res, mais brilhantes e mais gloriosas jornadas. (Mui.to be1n; Vt~bito bem.. O 

orado?' é v·ivamente cump1'irnentado). 

O Sr. Joaquim de Salles: -Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente . 
para encaminhar a votação. 

O Sr. Presidente: - Não posso dar a palavra ao nobre Deputado por-
que, antes de <S. Ex., já a havia pedido o Sr. Plinio Marques. 

O ISR. JoAQUIM DE SALLES: -Pergunto a V. Ex.: Ha sobre a mesa livro, 
onde se inscreva= os Deputados que desejem fallar para encaminha mento 
de votação? 

O SR. PRESIDENTE: - Não ha livro, mas a Mesa annota o nome dos 
Deputados que pedem a palavra, para encaminhamento de votação. 

O ISR. JoAQUIM ·nm <SALLES: - Desejo saber se consta, publicam\mte, qua 
o Sr. Plinio Marques tenha ,pedido a palavra. 



-574-

O ,SR. PrJrNro MARQUES: - Pedi daqui e em voz alta. Chegou a vez de 
V. Ex. tambem pôr em duvida a palavra alheia? 

O' •SR. PRESIDElKrm: - Já informei ao nobr'e Deputado que o Sr . Plínio 
Marques pedia anteriormente a palavra . A .não ser que esse Sr. De.putado 
desista de sua inscripçã.o, feita perante a ::.\fesa, não posso dar a palavra 
agora a B. Ex. 

Tem a palavra o :Sr. Plínio Marques. 

O Sr. Plinio Marques (*) (pam encaminhar. a votação): - Sr. Presi-
dente, lamento não poder ceder a pa1avra ao Sr. Joaquim de Salles, dada 
a urgencia que tenho de occupar a tribuna da Camara . 

O assumpto me .parece de tanta rel'evancia que não posso, •por minU'to·'l 
que seja, retanlal-o, na exposição que pretendo fazer . 

Como é natural, mal foram apresentadas, e antes mesmo que o fossem, 
as emendas que me coube .su'bscrever em primeiro lugar, de todos os lados 0 

de todos os que ~studam ma teria dessa naturEza, . vieran1 demonstrações, de 
certo mui•to mais numerosa:;: a favor do que nellas se continha, em compara-
ção 'ás dos que impugnavam, en1 absoluto, sua adopção. 

Era natural, assim, .que, prevendo hypotheses a se verificar, .preestabe-
le>cendo soluções accommocladoras, podessem slJrgir; e foram suggeridos al-
vitres varias para ajustar os espíritos, por um lado, dentro das razoav'eis 
pretenções da maioria dos brasileiros, quanto aos seus senümentos catholi-
cos, e por outro lado, dentro dos desejos da minoria, que nem por s'er mi-
noria deve deixar de ser attemdicla nas suas aspirações, nas suas suggestõe,s. 

Dado o embat'e de hontem, verificado positivamente que o sentir da maio-
ria dos brasileiros, pelos seus representantes, lambem de catholic-os, era pelas 
emendas apresentadas, eu, que mantive inf!exiYelJ:nente a emenda n . 10 ·até 
este ·momento, com relação á de n. n, a-té bontem, não pude sentir dimi-
nuição, ou sensação de recuo, na ac'eitação de uma suggestào perfeita-
mente intelligente e que deve satisfazet·, no meu entender, o s'entimento 
catholico da maioria do povo brasileiro. 

Assim, Sr. President'e , dada-s, da maneira que julguei a mais convenlen .e 
para o momento as r azões do m eu acto e colhidas as assignaturas que o 
Regín1ento estabelece, venho declarar Qlle retiro a Bn1encla n. lU ... 

O iSR. SA FILHo: - Contra meu voto. 
O Sn. JoAQUIM DE SAL!..ICS : -Contra o meu ta-mner.H. 
O :SR. PWNro Jl\llAHQUliJS; - .. . embora não me seja possivel harmonizar 

·ele modo absoluto todos os que, n este como em outro qualquer assumpto, 
por feitio, por temperamento, por talvez mal-entendido radicalismo, eru 
questões de n a tureza tão delicada 0 bjectam ainda, e eu lamento que do 
meu laà,o, contra aquillo que venho propôr e pedir . 

O :SR. !8.<1. FILHo: - Mas a emenda nfto d-evia ser retirada, pelos w eno" 

(*) Não foi revis,to pelo orador . 
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-em homenagem ã.queHes que a assignararn, a •pedido de V. Iilx., e que não 
subscreveram a retirada. 

0 SR. LINDoLPHO PFA3SôA: Acho que os que a assignaram não o f.i ze-
ram a pedido do nobre orador. 

O SR .. AzEJVEDo LIMA: - O illustre Deputado pela Bahia, pará ser cv· 
he1·ente, deYia então queixar-·se da retil·ada das demais em'enc!::ts, feita a 
despeito da vontade de muitos que as assignaram. 

O •SR. ANNíiBAr, DE ToLEIDo: -Mas a maio1:ia dos que as,;ignaram a eml:m-
da de que se trruk't querem a sua retirada. (T?"occtvt-se apa?"tes ent1·e os 
Srs. Joaquim de Snlles e Annibal de 'l'oledo). 

0 •SR. PLINIO MARQUES: - Vê V. Ex., Sr. Presidente, que bem razão 
·eu tinha, quando dizia que muito difficil. . . 

O SR. SÁ FILHo: -Se ba uma for·mula, um accôrdo que levou V. ·Ex. á 
retirada da emenda, é precizo que se esclareça esse 1Jonto. (S1tssun·o). 

O SR. PLrNio MARQUES: - Espe1·o que s0 faça silencio, para responder 
a V. Ex. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que bem razão tinha eu, quaudo dizia, ha 
momentos, das c1ifficulc1ades de accommodar, em assumptos desta ordem, to-
dos os espíritos, todas as iàéas, que são, pela sua natur'eza, delicadíssimas. 

Lasti.mo não ~eja do meu parecer o esforça:do companheirv, que fol meu 
·nobre collega Sr . .Joaquim de 1Salles; mas S. Ex. se extrema tanto, ern 
todos os deba tes qu·e aqui se travam ... 

6 SR. JoAQUIM DE SALLES: - Nã:o me extremo tal. Então, porque nego a 
minha assignatura â retirada de uma emenda, V. Ex. diz QUe essa é uma 
attituc1e de extr·emista?! 

O Sn. PLINio J\IIARQlmS: -V. Ex. não pôde dirigir-se a mim, insinuanao 
.que na rninha attitude ha um recúo, porque mantive, a todo custo, a emen-
da, até \?~te momento ... 

0 SR. ANNIBAL DE ']'oLBDo: Com muita galhardia . (A.poiadOS). 
0 SR. PLINIO MARQUES: - com muita dignidade .. . 
0 SR. ANNIBAL DEl ToLEDO: - Com muioto esforço. 
O :Sn. PLINio MARQUES: - ... com muito esf.orço, com os mais alto, 

intuitos. 
Assim, não, admitto a insinuação de que na retirada rla emenda haja 

o menor recúo . 
0 SR FRANCISCO CAMPOS: - 0 Sr. Joaquim de S~\lles não fez insinuação 

alguma. 

O Sn. JoAQUIJ\1 DE 1SALI,b:S: - 'Trata-se de uma questão de principio.,. 
Não fiz insinuação alguma ao nolJre Deputado. Tenho, porém, o dire.ito, e 
sobretudo o dever, de m[l~ter e sustent;J.r as minhas attitudes pessoaes. 

0 SR. :fLINio MARQUES: -V. Ex. póde fazel-o ... 
O .SR. JoAQUIM DEl :SA.LLES: - :Só sou intolerante contra a intolerancla, e 

nada mais. 
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o SR. P!JlNIO ·MARQUES: porque ningu'em censm·ará a sua attituds 
nesta Casa. d 

Aliás, a Gamara, com relação a V. Ex., já se habituou mesmo a ter 
olhar mais sympruthico, a maneira mais ~arinhosa de vêr, attendendo ás 
suas qualidades moraes, de tão grande relevo. 

O SR. Azl'lVEDo LIMA: - \E á exaltação mystica. . . (Risos). 
O SR. PLINio 1\fcARQUES: - Mas, •St·. Presidente, pedi o o meu nobre co1-

lega, •Sr. •Sá Filho, que eu, que pretendia, pretendo, e o farei, limitar a 
minha intervenção, neste instante, á retirada da emenda diga A S. Ex., d.~ 

publico e raso ... 

0 SR. SÁ FILHo: -A mim só, não: a toda a Camara. 
O SR .. PLlil\lio MARQUES: - a maneira por que desejo que, dada essa 

retirada, compensações de identica natureza possam vir attender ás jus-
tas aspirações dos catholicos brasileiros. 

Assim, devo deciarar que entrou na cogitação de orgãos da maior auto-
ridade da Camara, alguns, até, com responsabilidade do seu mandato e de 
Úma investidura todo l!special, que lhes é dada pela Casa, como da pat·te 
dos oppositores mais brilhantes e tenazes das emendas religiosas, em cujo 
numero, como . leade1·, tenho o prazer ele consignar meu nobre e illustre 
collega Sr. Linclolpho Colo r ... 

a 'SR. LINDoLPHo CoLLoR: - Se V. Ex . . permitte um aparte, direi, que 
não me cabe, absolutamente, tal responsabilidade, conforme affirmei ha 
pouco; nem a mim nem a nenhum dos m embros de minha bancada. Toda-
via, se isto acontecesse, não seria, apenas, a responsabilidade que reclama-
riamos para nós, mas a gloria da jornada civica. 

O Sn. PLINio J\IT...ARQUEJS: - ... São pontos de vista, que não perturbarão a 
grata sympathia que nos ap·proxima. S. Ex sente-se g lorioso pelo resultado 
da votação de hontem, como eu, igualmente, me sinto glorioso pela manifes-
tação ela Camara ..• 

O SR. VICENTE PIRAGIBEJ: - A victoria foi nossa porque a emenda teve 
maioria. 

O ·•SR. PLLl\IIO MARQUES: - Dadas essas declarações de mutua satisfação 
entre os adversarios de hontem, mais facil se torna, para mim, a missã.o . que 
me trouxe á tribuna, de retirar a emenda n. 10, visando que do accõrdo 
desses elementos, a que ha ]:louco alludi, resulte para o sentimento caitho-
lico dos brasHeiros uma demonstração tão eloquente como a que pretendia-
mos, (muito be1n) e que importará, positivamente, no redimir de uma vida 
de alguns decennios para com a religião cathollca. 

Não m e alongo, >Sr. Presidente, •porque os ·s'Cl1ismatkos, de um lado e 
de outro, podem ainda. agitar os debates a ponto desnecessario. 

O :SR. SÃ FILHo:- V. Ex. não respondeu á minha pergunta . 
O •SR. PLINio MARQUES: - Tenho a honra, por issf', de apresentar A 

Mesa o meu requerimento. CM~uito bem.; •rnuito be·rn. O oraào1· é cumpri-
mentado). 
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·vGm á Mesa e é lido o -seguinte 

REQUERIMEN'l'O 

Requeremos a retirada da emenda n . 10, offerecida em plenario ao 
projecw da reforma da Constituição . 

Sala elas Bessões, em 1 ele Outubro de 1925. - Plinío Ma1·ques . - Rjo-
rHigves dcL CoSta. - Armando Bwrlanwqwi. - A. Konder. - Ant1mes .Ma-

ciel. - A1·t1wr Collares M:oreh·a. - P'i11lwíro Jtmior . - Garibalcli de Mello . 
- Josi' Bon'i/t~oio. - J. J. Bande'ira éte llfello. - Domingos Ba?-bosa. -
Ephigenio ele Salles . - Th .. Accioly. - A!]ame1nnon . ~ TVanderley Pinho. 
- Can;alho Netto. ·-Rego Bwrros. -Fiel Ji'ontes. - Bcr,ptista BUtencottrt. 
- -· Rod?"i!)ttes ]!![achado. José Lino . -- Georg·ino .Avelino. - Ferre·inr, 
Lima . -Homero Pires. - Anniba-1 de Toledo. -Alcides Bah,ia. Pessôa 
de Que·iroz. - .A:lves ele Castro. -Emílio Jard·im. - W. Escobar. He·itor 
Penteado. -Raul ele Souza . -Martins li'-ranco. - Do?"val Porto. - Per.ei·;·a 
Leite. - Valois de Castro. - Euclycles _71-falta. ~ Lindolpho Pessôa. - Gen~ 

til Ta1.'a?·es. - Plínio Casaclo. - F. Pe·ixoto. - Tavn1·es Cctvnlcanti . - Be-r-
be?·t dt· Ccwtro. ·- Eunico Valle. -V-iCente Q . Pirag·ibe. -C' . ele llfello . 
Vba-ldino de Ass·is . - Olegn?·io Pinto. - A.y1·es clCL S-ilva . - N. Cct?nboim. 
Btanor ele 1\Iedeiros . -- Gonçalves Ferrei1·a . - AlbeTto 1J![aranhã!o. 

O Sr. Joaquim de Salles: ·- P eço a palavra pela ordem Sr. P r esi-
d,,nte . 

O Sr. Presidente: - A Mesa niio pôde conceder a palavra ao nobre 
D< ·putaclo. 

Foi apresentado um requerimento ele retirada de uma .proposição, reqLte -
i-imento que não tem discussão . Consequentemente, não dá Jogar a encanu-
nh2.mento da votação, unico fim pa ra o qual poderia a Mesa conceder a pa.la.-
vra pE:la ordem ao nobre Deputado, neste momento. 

O SR . JoAQUIM DE SALLES: - Quero levantar uma questão de ordem: 
'sabH· si V. Ex. póde au não submt·tter o requerimento á votação . 'l'al~cz 
<1e1 oi~ ele levantada esta questão V. Ex . verifique que não é caso de pOr _., 
vc·t::>s o requerhnento. 

O SH. PRElSIDEN'l'E: - A 'J\I]esa examinou o requerimento. EUe estú, no:> 
teru:.of.:: do Regilnento: tc1n 1nais de 53 assignatu.ras, íoi apresentado e:m nlo-
mer!to op·portuno; ainda não se iniciou a votação da emenda, ella está a pena" 
"annunciada". O requerimento, portanto, é perfeJtamente regimental e op-
portuno . 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - E a negação da palavra qüe solicitei m~ 
parec·.e anti-regimental (rwotes-tos), porque o Deputado Plinio Marques não a 
P:ediu do recinto -como eu fiz. 
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O ,SR. PRESIDENTE: - Attenção! O Sr. Deputado Plinio Marques, -pi"iJmeiN 
autor da emenda, ;pediu a -palavra e se inscreveu em. uma lista que se acha. 
sobre a. mesa. O rSr. Deputado Joaquim de Salles .não -pôde fallar r>orque não 
obteve a palavra. 

O SR,. JoAQUIM DE SALLEs: -Peço a V. Ex. que ap.plíque .o mesmo rigor 
!tos m(·mbros da minor.ia. (No~:os protestos). 

O SR. PRESITDENTE: - A Mesa não tem preferenc!<:> por nenhum dos ·sr'> . 
Deputados! (M~~ito be1n; 1nuito bem.) Tem procedido sempre ·com a maxima 
imparcialidade. (Muito 1Jerru. Palmas). 

Tenho me esforçado ·por honrar este ·CaQ:go, e no dia ·em que o não possa 
fazer, abandonarei a cadeira! (Muito bem; 1nuito bem. Palmas). 

O iS!I. NELSoN DE SENNA: -V. Ex. é :prestigiado pela. Camara unanime. 
(A.poiados [}e1·aes., 

O rSR. PRESIDENTE: - A emenda n. 10 não teve :parecer da Co;mmlssão. 
Si o parecer fosse contraria, a Mesa, -por si, despacharia o. requerimento. El1!; 
vista, p.orém, de não existir parecer contrario, nem favora.vel, julgo de meu 

,dever submetter o requerimento ao voto· da Camara. (jjfuito bem). 
IFeço aos nobres Deputados o obsequio ·de occupareni suas cadeiras. 

(Pausa). 
Em seguida., é posto a votos e approvado o refer1do requerLmento do Sr. 

J>íinio Marques e outros, pedindo a retirada da emenda n . 10. 

O Sr. Azevedo Lima (pela orden~) requer a verificação da votação do re-
querimento de retirada, 

Procedendo-se á verificação de votação, reco·nhece-se ter.em votado a. 
fe.vor 143 S.rs. Deputados e contra 7; total, 150, 

I 
O Sr. Presidente: - o requerimento do Sr. Plínio Marques e outros foi 

approva.do e declaro retirada a emenda n. 10. 
Veem á Mesa e ·são successivamente lidas as seguintes 

DECLA~~ÇÕES DE VOTO 

N. 1 

Deoclaro ·que votel contra o requerimento de retirada da emenda -do ple-
na't~o n. 10, por entender que o mesm-o é anti-regimental. 

Sala das sessões, 1 de Outubro de ·1925 . ....., Leopoldtno de 0Zive$ra, 

N. 2 

iN. 10 - Su'bstitua-se o § 7•, do art. 72, velo seguinte; 
'§ 7. • Co,mquanto recoi::iheça·,··QU;e a da -Igr.eja Catholica é a religlãô· dn 

'IJOY.o ·brasileiro, em sua quasi totalidade, nen'hum culto ou igreja gosai'â de 



-579 ~ 

subvenção offlcial, nem terá relações de dependencia ou alliança com o Go-
·verno da União, ou os dos Estados. 

Não !fosse retirada pelos seus signatarios, e teria o meu voto favorav el 
essa emenda, ·Cuja redacção será naturalmente modificada afinal. 

Não é materia que offenda á Constituição a declaração do legisiador con· 
.stituinte -- de que "a da Igreja Catholica seja a religião da quasi totalidacL 
d ·JS ·brasileiros". 

O legislador com essa declaração e o f,mal da emenda, que reproduz 0 

texto actual da Constituição· de 24 de F .evereiro de 1891, accentúa que, embor~ 
assii!l'.• entenda ,quer entretanto conservar o antigo liberalismo, .o respeito pel:. 
minoria catho!ica, o desejo de vel-a viver e agir sem peia official, dentro d~>. 

g:ranãeza admiravel do Bras-il republicano. 

Mas seria extranhavel que se negas·se a confissão de uma verdade, qUal a 
declaração de ser catholica a q uasi totalidade do povo brasileiro. 

Pedro Lessa, o incomparavel juiz que o Brasil respeita e cuja morte la.· 
Inenta com justiça e razão de sobra, escreveu no D·iSsertações e Pole?niccts,-
pag~o. 33 .e 34: 

"•Si ·todas as confissões I'eligoosas fundadas nos princípios funda· 
mentaes do christianismo teem direito a Uill1:1- u;>rotecção iguaJ, nunca 
se poderá ·Censurar o legislador que, respeitando o principio da igual-
dade, proponha entre nós .o desenvolvimento do catholicismo, porqlltl 
podemos dizer delle o que do christianismo em geral repetem fre" 
.quentemente todos os bons publicistas norte americanos: "si não i" · 

a nossa religião of.ficial ou legal, é incontestavelmente a religião na~ 
cional do Brasil, " 

.A 1111aioria dos brasileiros .J}rofessa a religião catholica, e pede, como . 
temoB visto, pelos ·innumeros t elegrammas e cartas dos dignatarios da Igreja, 
aasoclações .religiosas, particulares, etc., que a emenda seja ap,provada para 
que da Constituição ·conste esse reconhecimento . 

• 'Por ·que não attende1-a? Por ·qÍ.1e não lha de o Jegis1ador ad'astar-se da 
opinião nacional, elle que é do povo um delegado no \Parlamento? 

E' claro e é 'certo que, si a minha convicção :fosse .outra, eu; votaria de · 
;J.<;côrdo com ·O meu modo de pensar, porque é ·esse o dictame a que primeiro 
cbeoeço. 

Mas a emenda está com o meu sentir, está com a verdade dos factos~ 
si já fosse Deputado na occasião da sua ·apresentação, não lhe negaria a mi· 
nha assignatura e por isso lhe daria em plenario, sem receio, meu voto fa·· 
voravel, .si não tivesse sido retirada. 

lsQUa das sessões da Camara, 1 de Outubro de 1925. - Albertina Drum. -
rr~cnã. 
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N. 3 

-Sobre o requerimento de retirada da emenda n. 10: 
Declaro ter votado contra o requer'mento de ,·e tirada da em en da n. 10 

á rroposta de reforma constitucional, pelos seguintes motivos : 
EsEa emenda, bem como a de n. ~ . que hontem mereceu a m a ior ia ;le 

votos da Camara, constituem, s em a n'lenor du•vida, no actual debate da re-
f01·ma da Constituição, a materia de maior interesse nacional e c1a m&is alta 
!'ignificação esJ}iritual, 

D.e facto, ao revern10~ a nossa gnlnde le!, deveríamos visar, não só um 
esJ'or~o de Teconstrucçâo politica, S1não e principaln1ente Un'la obra de rena .. 
vação moral, tão n ecessa r ia n esta hora incerta da civilização. 

Demais, no Brasil, como em toda parte, os problemas sociaes são fun-
damentalmente problemas moraes. E para só citar alguns exemplos tirado& 
do nosso momento político, notaremos que a crise de disciplina e de civismo 
os surtos revolucionarias e n'lilitaristas, os col!apsos da probidade adminis-
'trativa, a falta de 'homens, no bello sentido do termo, a deslealdade para com 
a prO!pria consciencia, a mais grave de todas, o secpticismo político, que t;'S-

teriliza o sentimento mesmo da patria, todos esses males funestos se resu-
m em nesta velha e terrível crise, a crise de caracter e moralidade. Pois 

.b em.: e·ssa crise, ];}ar ·certo, resulta essencialmente do espírito de irreligiosi-
.dede, que se pretende tornar synonynlo de Republica. Mas, si assim fõr, ou 
a Republica se tornará de!l'initivamente incom];}ativel com a Nação, ou a Na-
ç ão acaba rá i rremediavelmente corrom•Pida ];}ela Republi<::a. l\'Las, assim não 
·será, e para que o não seja, é urgente e indispensavel que a Republica re-
Qonheça a existencia do catholicismo e admitta, desenvolva, estimule a edu-
ca ção moral, isto é, a educação religiosa. 

Ninguem, aliás, viu mais claramente o mal, e a];}Ontou-lhe o remedio 
salvador, do que o eminente .81· . Presidente da H.epublica na sua mensagem 

. c1e 3 de Maio ultimo. 
nevo, aliás, declarar que, apezar de governista, mas por se tratar de re-

visão constitucional, materia em que, mais do que em outra qualquer, deve 
haver a maior liberdade de o];}inião, invuco o testemunho do Sr. Presidente 
Arthur Bernarües, menos ·como o do mais alto magistrado da RepubLca, do 
,que como uma das mais eminentes figuras moraes do Brasil de hoje. 

Vejamos, porém, qual o remedio indicado por S. Ex. E' elle à que se 
encontra na .Constituição allemã de 1919, cuja citação é tanto mais ne::!essa-
ria, quanto responde ãs obj.ecgões mais ou menos romanticas, de que as 

.. ·em .endas numeras 9 ·e 10, representam um retrocesso na nossa evolução ju-
rídica . 

A Constituição allemã, em capitulo esPecial que -corresponc1e ao !tssum-
pto da seguncla das emendas, depois de assegurar a liberda.de de consc:iencia 
e de cultos e dec-larar a inexistencia da Igreja do E 'stado, reconhece as com,-
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munidades reLgiosas, dá-lhes o caracter de lmtidades de direito •PUblico e par-
mitte até que continuem a arrecadar impostos, man,tendo-Ihes mesmo as sub-
venções ·anteriores, embora ·em carê\Jcter provisorio. 

' Em capitulá seguinte, que corresponde á materia da primeil·a emenda, 
consagra a UbeDdade do ensino religioso, como queria a emenda, e · muito 
mais do que isto, manda que, á ·req·uisição das pessoas que teem o direito de 
educação, o E ·stado · institua escolas pubUcas, religiosas nas communas para· 
as quaes haja a:quelle pedido. :Sem parar ahi; a 'Constituição manda aindi 
manter as escolas de theologia nas universidades . 

.São estes, e m resumo imp•eril'eito, os principios ode uma Constituição, qut: 
é o maiór monumento juridico da actualida;de, d()stinada a ·reger os destinos 
da r>atr;a dos jurisconsultos, suc·cessora . de Roma, documento ·ciue q·ua:nto 
mais .•se lê e medita, mais se respeita e admi.ra. 

·Si se não •quer seguir o exeniplo da pro,pria A:;:nerica do Norte, a maior 
das · democracias christãs, onde o ensino da Biblia é adm~ttido 'em todas as 
escolas; si se repelle a lição de f"~ussolini; politico da moda, que salvou a 
Ita..lia, mas que poderá perdel-a na ·permanencia da sua ' drctadura e instituio 
o ensino cb cathecismo nas escolas ·públicas, não· hesitemos em imitar pa]ll-
damente a Carta da Allemanha, á ultima e mais J;t;diantada das deinocra;cias. 

Assim, a pnotex1:o de faze.r um p1·otes'to contra a retirada da emendR- nu-
mero 10, vimos fazer esta ·declaração de voto, convencido, co·mo estamos, de 
que o espírito religioso é a mais necessaria e a mais alta aspiração moral 
das ciemocra'C.ias modernas. 

Sala das Sessões, l ele Outubro d e 1•925. ·- Sá Filho. 

O Sr. Presidente: - Vou 'submetter a voto's', pelo 1n'ocesso nominal, " 
seg uinte emenda do •p.Jenario: 

N. 11 

:Substitua-se o § 29 do a;rt. 72 da Constituição, pelo seguinte: 
§ 29 . Os que allegar:em motivo de crença r cligi.osa CQm o fim de ~ isen-

tarem de quaJ.quer onus que as leis da Republica imponrham aos cidadãos .e 
os que acceitarem titulas de. nobreza perderão todos 'OS direitos politicos . 

:sala das Sessões, 12 ele Agosto ele 192·5. - Gilberto Anw.ào. - Etwico 
' ' 

Vnlle. - Tavares Cavalcant·i. - Dom .. ingos Barbosa. - . P erlro 8orge.~. -- · 
Lyra Gast?·o. - Do1·val Porto . - Annando Bu .. rlMnaqui. - ll1ei1·a Junior . ... 
Anniba.Z de Toledo . - Wences?áo Escobar. - El'J,·Selt Gwilhernw. - Olegart.> 
>into. - · A_y?·es ela Silva .. - :S'ever·iano Afa.rgttes_ - . João Santos.- Wawl:•:-

ley de Pinho. - Honwro Pi.res . - Albe1·ico de _Moraes .. · - .iclolp,lw Konde1'. 
- Thomaz Accioly . - Gaspar de Vermteiro. - J. Lamartine. ·- Jo"ía Man-
gabeira. - Franc·isco Cam1JOS .. - .. A dolpho . Bergaminí., .. para oe effeit!:H do 
art. &0

, § 1 o. - Baptista BUtencou1·t . - Pinto ela .Rocha. U7,aldüw ãe· 
Assis. ~,Baptista LuJsa1·do. - I(er·reira L i?'lj..a . -João Li:~boa . -·· Pe.'!soa de 
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(Ju.eiroz. -· Honorato Alves. Gaói·los .Pessôa. - Oeraldo Y.ianna. - A.ga-Jne-

1nnon ele McLgalhães. -· .PN.nio llfarques. - E'abio B(l?-reto . ··- Bethenco.lbrt da 
Silva F'Uho. - Bernarcles Sovrinho. -Augusto de ;.ima. - Oa·rva.ihu Neto. 
-- Vicente Piragibe . - Paulo M ·a1·an.hão. - Rego de Ban·os. - JlicLrcoJ.i-no 
de Barros. - G-onçalves Fe,·reiTa, -:- P.i1·es do Rio. - liiario Do?n1n[/1te.,. -
Ba;silio ele Magalhães. -José B1·az. - Joaqu.f;m de Sal les . - Bennenegildo 
rle . $.aZ.Zes. - Hermenegildo Finneza. - Nelson Oattmda. -- A.t!Jerf;o Mant-
'~hão. - Gesario de Mello, - Si1nõea Filho. 

O Sr. Joaquim SaUes (jicwa encaminhar a votaç:.ilJo): - Sr. :Pre si·d-ente, 
ape:<ar <·le sc-r um ·deputado não muito antigo nesta Casa, todavia ha móii1 
de ,:vinte a nnos nella tra!balho e nella ex-erço a minha profissão de jo1·naJista 

!Devo dizer. a V . IEtx. que como deputado e f .unecionario da Gam&ra. nií.o 
conheço livro de inscripção ·para o ·encaminhrunento de votações. 

A ·praxe oé que ü Presiclenüi dê a palavra a cada um dos Srs. Deputados, 
á medida que a soHcitem á Mesa. 

Si. o Presidente toma parti·cularmente alguma nota, é para ev~tar btLl-
ourdia, quando diversos •Srs. D.epútados pediram a palav.ra ao mesmo t~;m·pü. 

e esta ·hypotheae está pr-evista · no Regimento .. 
/Não poderia su·ppõr, portanto, que houv.essa uma inscrilJção •partir.~!:ar 

para aquelle-s Srs. De•putados que quizessem encanünhar a votação. 
O SR . PP.]JSIDElNTEl: - 'P-eço liçença .para interorom})er o nobre Deputa clü. 

c . Ex. veio á Mlesa e .ped:u a palavra, depois que já a soliCiitá1'a para o mes• 
mo rfim o :Sr. cPlinio ·Mm·.ques. Mostrei até ao nobre Dep·utado a lista em 
que estava inscrip-to o .s ·r. PJinio Marques. 

10 .Sn . . JoAQUIM n:m ·SALLF..s: - Pedi a palavra justamente porque o 8r. 
Plinio Marques ia retirm· a sua emenda ·e eu tinha o direito ele encarninhar· a 
votação antes desse requerimento do Sr. Plinio Marques. 

O SR . PLINro MARQUJ<Js : - A precedenc'a me pertencJa. 
!O .SR. IGEW'IL T ,wAr:ms: - Houve cerül intolerancia por pa rte .elo S1·. Pll:1 io 

Marques. 
·o ·Sil. AllBEliUCO ntl 1\'[on.ms: - A remessa ·do re·1uerimento á Mesa inter-

rompeu a 'nscdpção ·para o encáminha1nento. 
O SR. JoAQUIM iDEl SALLEJS: - Em todo caso, parti·eularme·nte ou não, ca-

bia-me o dkeio de .pedir a palavra pela orclBm para encaminhar a votação; o 
Regimento c0n;ferla-me esse direito, ao passo que não dá a M1esa o ele ter 
uma Usta para inscrever o no:me dos Srs. Deputados •q ue q uel.ram encarn:-
nhar a 'votação, aos quaes só é Ucito inserever-se para isso, quando o so-
licitem de seu •logar, dentro do recinto. 

O 'SR. GENTIL. 'l'AVAR!FJS: - O Sr . . Deputado Plinio Marques podia ter evi-
tado tudo isso. 

O ;SR . >PLINIO MARQÜms: -De maneira que V . Ex. a eha que não cumvrt 
o meu <'iever. 

G Sn . GffiN1'IL TAV'AREJS: - il!eho .que V. Éx. foi um tanto intolerante. 
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Pareéeu-me ser conveniente pa •·a a Camar~ 

O SR. ~GENTIL ·']~AVAREs: -Para ·acceúâr tuna Soluç[Lo que anterior1nenté 
foi . proposta e ·v. E~: nfto a:cceitou! 

O Sn. JoAQUThi DEl SALLEJS: - .S.eja como fô1·, Si·. Preside nt·2, dou pm:ab-ô.:Js 
á Mesa pelo apoio qu.e 1he presta a mi.rioria. 

O Sn. AzEJVEIDo LnviA: - Darei a V. Ex. o seguinte e,selm' e.cimento : 
essa questão de ordem ·que o Sr. !Presidente da. Gamara resolveu agora já 
foi ·resolvi-da en1 solução ú n1.inoria, no n1on1ent-o 'em q.ue ia iniciár a vota-
ç~o . g~ reforma, e a minoria, ainda q·ue vencida, confo,rmou-se con1 a res,1-
l'llção da Presidencia da Camata.' 

O Sn. LEJoPoLDINo DEl OLrvmrnA: - A minoria não tem sido beneficin.àa · 
·pelo Presidente . da Çamara; te.m sido tratada càn;o o orado'r está sendo 
agora~ 

O Sn. PLÍNIO MARQUES: - O Presidente ela Camara deve sentir-se hon-
rado ·com esse depoimento da minoria. 

O 'SH . .JoAQUIM DEl SALLES: - O que . pretendo dizer é que a situação Clà 
minoria, em relação a mim, é inteiramente differente. O 'que a minoria 
desejava. pela or<1em, era encaminhar a votação de um requerimento de 
1·etirada de emenda, ao passo ·que o ·que eu 'pretendia era .encaminhrur a vota-
çào de emenda que ·estava sujeita á deliberação da Camara. 

O Sn. PREJSIDEJNTEJ: - Depois de apresentado o requerimento de retirada. 
O ·SR. JoAQUIM DE SALLms: - Perdão, Sr. Presidente . Quando pe<li 'l 

pala v r a, esta v a na tribuna o ~sr. Lindol'pho Collor. 
O SR. PREJSIDENTEJ: - O Sr-. Plinio Marques já se havia inscripto na 

Mesa, em .uma lista que mostrei ao nobre Deputado·. 
O Sn JoAQUIM DE SALLES: - lMas, exactamente contra isso é que ')ro-

testo, poliq.ue não existe um livro espe.cial ele iricripção para o encaminha-
mento de votações, e a lista a ·que V. Ex . se refere é ou só .põde ser uma 
annotação de oradores que tenham pedido a palavra do recito e não pnr .. 
tfcularmente, o que ·não é regimental. 

· O SR. PLINIO MARQUES: - l\1as, a Mesa tem interesse em ·cons·ei·var a 
boa ordem nos trruhalhos. 

O SR PREsiDENTE: - Nesse caso, o nobre orador entende que O· Presi-
::~ente il·eve se1· grosseirO con1 _os cpllegas que vêem pedir lrhes seja conser-
vada ·ce·eta ordem no encaminhamento da votação, e não permittir que ess:1 
·mscripção se faça, ainda que em cara·cter particular '? ! 

O SR. SALLJõlS .JUNIOR: - Quando o proprio orador q.uiz preva!ecel'-ot' 
cJ.e.ssa inscripção ! 

O SR. JoAQUIM DE• SALLJ;Js: ,---- Si V. Ex., Sr. Presidente, tiver a bon-
dade de .ouvil·-me, verá afinal ,que não tem razão ele se exaltar contra mim. 

Si reclamo com alg·um ardoe - é o me·u direito - eu o faço p·ela fiel 
cxecuç;ão do ·Reg·imento, no meu entender. :Mall não me insurgi contra a 
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resolução de V. Ex., que considerar·ei errada; e sobi·etudo, Sr. Presidente, 
não faltei ao devido respeito a V. Ex., pessoalmente o.u como Presidenv~ 
da Camara. 

O SR. PRESIDEJN'l'El: - Nem eu faltei a consideração ao nobre Deputado 
como Presidente da Can'lara. 

O •SR . .JoAQUIM DEl SALLEJS: - Po1· isso 1nesmo, Sr. 'Presidente, me ma~ 
goei com os ·apaTtes e com os àpplausos, app'lausos' ·dados·· a V. Ex. ' não 
por ter V. Ex. cumprido o ·Regimento, mas·]JOr ·um mal-:entendido de. àlguns 
Deputados da esq·uerda, no sentido topographico em que· me encontro, que 
bateram palmas a V. Ex. ·como si essas palmas fossem em desaggravo · d.e 
;:t;lguma offensa que não· pratiquei, nem proferi · contra V. Ex. 

O SR . SA FILHO: .:.___ Foi unia injustiça que Úzeram a V. Ex. 
O SR. JoAQUIM DEl iSALLEJS: - Agora, queria dar, sobretudo, uma exp~i

eação a V. Ex., a . quem. nunca faltei ao r·espeito - e V. Ex. mesmo · pó de 
dar disso depoimento. !Desde quando o eonheci . eomo Deputado, habituei-me 
a acatai-o, pelas suas qualidades moraes e · pela sua grande integridad·e po .. 
. _ , , . , I 

ptica e pessoal. (Balmas. M ·Úito bem; muito be-m.) 
O SR. PRillSIDEN~E: - AÚadeço ·ao nobre D&putado a justiça q_ue me fa:~. 

O Sr. Azevedo Lim!l (*) (para ' encaminhar a votação): - Sr. Presidente; 
a .emenda n. 1J. do J)lenario é mais ou menos vasada nos moldes da emenda 
ao mesri1o arti.go do texto constitucional vigente, apresentada pelos autores 
cia proposta. 

Diz a emenda do projecto inicial:. 

"Os que ailegarem motivo de crença 1•eligiosa ·com o fim de se 
isentarem de qua·lquer onus que as leis da Republica im];}on'ha.m 
aos cidadãos e os que acceitarem títulos de nobreza ou condecora-
. ções esh·angeiras perderfw todos os direitos políticos ." 

Esta emenda modifica o texto aJctuaJ 1)ara supprimir o adje;:tivo nobi.-
liarchico, substituindo-o pelar'; palavras àe nobreza, conservando todos oe 
rlemai.s termos do texto vigente. 

A emenda do plenario, cuja primeira assignatura colllbe ao Sr. Gilberto 
Amado, determina o seguinte: 

"Os que allegarem motivo de crença religiosa com o fim dP 
se isentarem de quallquer onus que as leis da Re:[Jublica imponlÍn.m 
aos cidadã os e os que acceitarem titulas de noberza perde1·ão todos 
os direitqs politicos." 

O Sr. GHb·erto Am~do, como se vê, após a leitura da S·Ua emenda, sup-
primiu os vocabulos conàeco1·ações estra.ngeira;s . 

. Ha ma.is, não só fez . isso, como ainda substituiu o improprio adjectivo 

(") Não foi revisto pelo orador. 



n;oliiliardhidos que qualifica 
"-de nob?'eza';. 

585 
o vocabUlo títulos pela exact a de~ I g n a ç<lo 

·Si rne ·não falha a m e1norla , o e1ninente e saudoso tribu n o ·q·ue fo"i Ruy 
Barbosa, em conferenc.ia que realizou no Instituto da 0Tdem dos Advo;·a·· 
dos, longamente explanou o s(m ponto de vista sobre a notav·el imp.roprié-
dade do adjectivo noblliaTchi.cos, encaixado no acto da redacção finaJl dft 
Gonstitúirite, o rque se não verifica nas emendas apresentadas em plenal'io 
(ruando se votou a nossa actual !Carta Constitucional . 

·Ni'i.o sei em que f-undamento os membros da Commissão de Redacção 
Fina] da Constituinte de 1891 se estribaram para se arrogarem o direito de 
introduzir vncabulo novo e inexistente, o ' qual não só deixára de ser obje-
do de cogitaçã o dos constituintes de então, mas ainda vinha modificar 
,·adicalmente o sentido da disposição. 

O grande Ruy Bar,bosa demonstrou que o àdjectivo nobilia1·chico cem-
cerne á genealogia da' nobreza, concerne á heraldica, ao ·posso que o qm: 
acudiu ao espírito dos -constituintes de 91 foi determinar que seria defes.~ 

ao ' ·cidadão que quizesse ficar no goso de seus direitos políticos, fazer uso 
'de titulo de nobreza, digamos, de titulas nobi!iarios. 

Não ha, etymologicamente, nenhuma ·paridade entre o adjectivo "nobi-
liario" que devia tíor assis tido á ·mente dos constituintes de 9·1, e o quall-
ficativo espurio e estranho aos tra;balhos parlamentares de então e que 
só surgiu no acto da ·reda cção e veio a ser "nol)ilim,chico". 

Este phenomeno de transmissão · .de um vocrubulo, fruto da inadverten-
cia dos ·constituintes de n, enxertado no texto constitucional vigente, tot·-
·nou-se ·um elemento de querella e disc-ussão, agitada no plenario desta e 
da outra Casa do Congresso, sobretudo na outra, onde,- não 'ha muitos 

annos, no momento em ;que se ~rocedia ao reconhecimento de um Sena-
dor' pelo E-stado do Pianhy, hoje · detentor da pasta das Relações ExterioreEl, 
Sr. · Felix Pacheco, foi largamente debatido o assumpto e foram expendi-
dos os mais disparatados parecer-es para a €'laboração dos quaes se invo-
cou a suprema autoridade do saudoso representante do Estado da Bahia; 

E' razoavel, • .portanto, é justa e procedente, a emenda da 1avra do Sr. 
Gilberto Amado, como procedente é; egualmente, a q_ue foi apresentada 
de par com a proposta in1cial da reforma. 

O .que :ha a considerar, entretanto, Sr. ;presidente, é que o trabalho 
dep-urador, a obra saneadora desses constituintes eventwies, parou na 1m-
propriedade vocabular do § 9° do art. 72 da Constituição e esqueceu-se que, 
em disposição anterior da mesma Constituição, a incorrer no mesmo vicio 
vo.cahular e na mesma 1mpropriedade linguistica, existe, exactamente, o 
referido vocabulo. 

Nã.o. me occorre agora, á m·emoria, Sr. Presidente, qual o lagar da 
ConJ?tituição onde o adjectivo "nobiliar-chico", q.ue essa emenda pro·cur::t 
acer tadamente, substituir p ela expressão "titu10s de nobreza" ou "tit·ulos 
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nobiliarios ", se encontra, mas .posso af.firmar a V. Ex. que, ao di-scutir, 
no curso das duas •horas regimentaes, a materia a cuja votaçào agora pr o-
cedemos, assignalei o passo do texto constitucional em que se encontra, . e 
.o fiz para tornar •bem ·Claro o desmazelo que presidiu á obra de revisão 
constitUJcional . 

Estamos no fim do primeiro dos tres turnos, através dos quaes terá 
de •passar a proposta revisionista .. Si é certo •que lVqui se pretende tomar 
em consideração a série de objecções razoaveis e -procec1entes que nós, da 
minoria, adduzimos, t e1·á de ser Ievado mais longe, trabalho de concerto e 
polimento no nosso texto ·constitucional. Para esse ponto tonw a chamar 
desde já a attenção da Camara. 

Outros erros ·de technica juridi1ca,. sinão de teC:hntca verbal, sobre os 
quaes longamente dissertou, em memoravel trabal-ho, o genio magnífico rio 
nosso saudoso .Patrício Ruy Ba11bosa, a acerca Llos quaes ainda ha pouco, 
quasi nas vesperas do seu transito, tambem disdeteou um outro ibahiana 
eminente, que falleceu no momento em que abrilhantava, corn a sua pt·e-

sença, esta Casa, o Sr . Aurelino Lea:l, e bem assim outros ·erros crassos 
e palmares •que já a Camara este anno approvou na obra atabalhoada da 
revisão ·constitucional, hão de ser passados no crivo de uma critica mais 
serena e impassível, quando o tem·po houver exercido no animo dos consti-
tuintes a.ctuaes a acção sec1ativa., em conse1quencia da qual, sob a egide de 
sentünentos mais pacíficos e . menos parciaes, se deve reaHzar a consecuc;ã.'J 
de tarefa tão tl"anscendente e extraordinaria. 

Ainda .ha puuco, Sr. ·Presidente, foi obje·cto de largas considerações do 
.,.·epresentante mineiro a segunda emenda religiosa, ·que seu autor teve a 
boa inspiraçãO' de retirar. Verificou-se, após as considerações aqui exa-
radas, que essa emenda, como .quasi todas as outras que fnrmn approva-
das, registram deslizes de fôrma que não abonam o saber de seus lVUtores. 

No caso concreto, uma vez que se consultem as lições· da vernaculi-
dade, vem a pello dar parabens á Camara, pois já que não se faz obra 
com1pleta de r ectificaÇão, ao menos adopta o patrioti'co e judicioso alvitre de 
faze1· alg9 em benefi·ci-o ela fôrma. C!Jiuito bem; mwito 'Qem.) 

O Sr. Adolpbp Bergamini (jJa.Ta encaminha?' a. votação): - Sr. Presi-
àerlte, a . emenda n. 11, manda substituir o § 2'9 do art. ·72, pe'lo seguinte: 

"Os que allegarem motivo de crença religiosa com o fim de se 
isentarem de qualquer onus que as leis da lR.epubUica imponham 
aos cidadãos e os que acceitarem titulas de nobreza ou condecora .. 
ç:ões estrangeiras perderão todos os direitos políticos. " 

·ve.iamoo como está aJctualmente redigido o dispositivo constitucional: 
"Os que a llegarem motivo de crença religiosa cmn o fim de ss 

isenta1·em de qualquer onus q'Lle as leis da RepuQJlica imponham 
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aos cidadão~ e os que acceitarem titulas nobiliarchicos ou conde-
corações estrangeiras perderão todos os .direitos politicos . " 

A modificação nasceu, naturalmente, da controversia suscitada ~m 
torno do que se deveria entender por titulo nobiliarchtco, a.liás nobiliario, e 
condecorações estrangeira:> . 

.Conheço a questão •levantada em torno deste assumpto e é uma das 
po·ucas em q·ue a palavra sempre acatada. e estupenda do genial brasilei,:o 
Ruy Barbosa não logrou convencer-me de que a razão estivesse com S. Ex. 
Será, Naturalmente, uma audacia minha em fazer, de publico, essa declanL-
c;ão; porém, Fespeitando sem·pre os estudiosos ·e os me~tres, reservo-me o 
úireito de divergir delles, povq1.1e não aicceito a •rnegister cUxit . 

O SR. LEJOPOLDINO DE OLIVEJIM: -V. Ex . é, intellectualmente, tambem um 
em9.ncipado. Tem as 'SUas opin iões, as 1suas .convi-cções )Jro.prias. 

O tSR. AnoLPHo BERGAMINI: - E não as subordino á de quem quer que 
seja . Felicito-me quando ellas coincidem e ·estou em boa companhia, mas, 
quando só, tenho a coragem de defender as minhas idéas. 

Não me convenceu, Sr. Presidente, a argumentaçào Iapidarmente desen-
volvida pelo egregio mestre, que concluía pela affirmaçào de que não infringe 
o § 29, elo art. 72, da Constituiçào a acceitaçfLO de titulas e condecorações .ex·-
trangeiras. 

Não obstante ·O texto claro da nossa carta constitucional, os vultos mais 
em:nentes e que detêm as posiçõ.es mais elevadas no nosso ·paiz orgulhrum-se 
até em ostentar •commendas e condecorações, crachás e ".pendui·icalhos'; 
que, Er. Presi·dente,, aher.ram a noss-a indole simples e democrata. ·Só a vai-
dada individual de uns tq'uantos explica o tfacto. 

Daria 1neu voto á emenda ·se ella mantivesse a .p-rohibição exi·stente na 
Con~-tituição da ·Republi-ca. Esse, porém, não m e .parece o .objecti<vo dos auto-
res da emenda. 

Emprestaram-lhe uma. redacçào que permitte erigisse a .favor ela accei-
tação de commenclas e ti tu los honorificas. Só · os de nobreza ficam vedados .. 

Entendo, Sr. Presidente, que no regimen clemocratico, organizado nos 
moldes elo nosso, essas clistincções devem ser banidas por completo, conten-
tando-se cada um com a respeitabilidade e consideração que lhe aclvenham 
do dever bem cumprido, elas virtudes pessoaes, da actuaçào que tenha nos 
m eios onde exercite a sua actividade, em pró! da communhão. 

Crurecemos apenas de .que, na 'conformidade elo art. 34, fonnulemos leis 
.organicas , por meio das quaes a acceitação elos titulas a que a llude o § 29 do 
art. 7'2, e consequente 'Pel,cla dos direitos ·politicos seriam ·reguladas. 

Nesta conformidade, prefiro manter o texto ·constitucional . Dou o meu 
voto contrario á emenda. 

O Sr. Baptista Luzardo (para enca'YninhaT a vota.çüo): - Pretendia , Sr. 
Prasiclente, tomar parte no importante debate que hontem se feria nesta Casa 
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acerca de assumpto relevantissimo, qual o que se achava consubstanciado 
nas emend<ts h oje chrismadas de religiosas. 

Foram tantos, porém, os oradores, cada qual mais enthusi.asta, mais cheio 
de ardor e de fé em suas convicções, q·ue se pronunciaxarn sobre a n1ate-
ri::L, que me não sobrou tempo para dizer as ra.zões da minha negativa á 
approvação das emendas ns. 9 e 10 ao projecto de . Reforma Constitucional. 

O bel! o e majestoso espectaculo que a Cam.ara presenciou hontem, Sr . 
Presidente, enche de contentamento e, quiçá, . do. orgulho áquelles que sup -
punhp,m adormecid-o .o vigor dos representantes da Nação, na Camara, ainda 
mesmo quando se debatem questões · da mais transcendente magnitude e do 
mais significativo interesse para o bem da conectividade e que não raro dizem 
respeito aos proprios destinos da nacionalidade ! (li1.'uito bem.) 

O espectaculo de hontem foi maravilhoso no seu conjunto. Todos tive-
mos a impressão de que se manifestava a propria Nação brasileira, resolveu~. 
do de plena consciencia. Era a nação que aqui se espelhava, através dos 150 
Deputados, que emltUram seu voto, acel'Ca de um dos mais graves .problerna;s 
que podiam surgir no tablado d·a revisão constitucional. 

O .Sn. LINDOI.Pifo P:mssoA: - ·Se era a Nação !brasiloiTa, esta se 1nanifes tou 
favoravelmente á emenda. 

O .SR. BAPTIS1'A LUZAROO:. - Quem, como o humilde orador, vem assistin-
do, ha mez e meio, á mais completa apathia, ao mais significativ o alheia-
~nento por parte da maioria, relativamente á discussão da reforma constitu-
cional, deve naturalmente ter-se impresc;ionado, diante do soberbo quadro que 
h ontem nesta Casa tivemos a ventura de contemplar e de sentir. 

O SR. LINDOLPHO CoLLoR: -Que orgulharia qua}[Jcuer paizeivilizado. 
O Sn. BAPTISTA LUZARDO: - Agora, pergunto: porventtu~a1 o assun1p to, 

hontem aqui versado, envolvia maior somma de responsabilidade do que os 
outros que têm sido objecto das nossas deliberações ? Absolutamente, não. 

O que se deu foi tão sómente o seguinte: Os dirigentes politicos desta Casa 
do Parlan1.ento tiveran1 o gesto, assás louvavel, de pern1ittir que cada repre-
sentante da Nação aqui expendesse suas idéas de accôrdo com sua conscien-
cia; auscultando seus sentimentos íntimos em defesa de um patrimonio moral 
e intellectual da communic1ac1e brasileira. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Infelizmente, a porta está novamente 
trancada. 

O SR. BAP1'1STA LUZARDO: - Na sessão ele h ontem, desejava, co1n o mesn1o 
calor que me anima neste momento, justificando o meu voto, dar parabens á 
Nação, á Camara, pelo desfecho feliz e opportuno que teve o caso da emen-
da n. 9. Feliz e opportuno digo bem, sentindo grande prazer agora em ser 
ouvido pelo honrado e dignissimo representante do Paraná, autor daquella 
emenda, o Sr . Plínio l\l[arques. 

0 SR. PLINIO ]\![ARQUES: - Obrigado a V. Ex. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Acertada e prudente foi a solução que a Ca-

mara, em sua alta sabedoria, veio a tomar porque assim permanecerá illalte-
ravel a situaçilo de absoluta tranquillidade que, em relação á materia reli-
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.giosa, tem existido nestes 35 annos ele viela republicana, o que tem permittido, 
entre nós, a mais vasta propaganda de todas as doutrinas e de todos os cultos, 
sem que tivesse surgido o mais leve attricto entre o .poder temporal e o espi-
ritual no Brasil. 

O Sn. LrNDOLPHO LPESSOA: - Mas, ap.provac1as essas emendas, a Uherda-
de ·continuaria. 

O Sn BAPTISTA LuZARDO: - Não entendo assim . Estou certo de que, 
approvadas essas emendas, de futuro appareceriam complicações, 'divergen-
cias que, seguramente, cavariam profundos sulcos entre os brasileiros. A. 
sábia. experiencia do passado estava a aconselhar aos constituintes de hoje 
que não trouxessem para o tapete da discussão problema tão delicado. 

Senhores, diante de sessões ·como .essas com que saudades volto m;:,us 
olhos para -os dias felizes do passado ! 

Revive em minha mente aquella memoravel campanha travada por volta 
de l i873, da chamada qmostão religiosa, em que a •palavra do g rande tribuno 
Gaspar da :Silveira Martins, :foi da:s mais ·elolquentes e a ella · se deve, em 
grande .parte, o desenlace exemplar que teve. 

Tenho em mãos e vou ler as palavras do inolvidavél riograndense, a 
respeit.a da separação da Igreja do Estado. 

Bem se recorda a Ca.mara do ruidoso conflicto em que se achou envolvido 
D. Vital, illustre Bisp.o de Olinc1a, que teve a rupoial-o outro não menos dig!1C· 
prelado brasileiro, o Bispo do Pará, D. Antonio de Macedo Costa. 

Feri-o-se, naquella. occasião, no Parlamento Nacional, a questão . mais 
suggestiva que, em materia. de religiosa, registra. a histocria do segundo 
reinado. 

Gaspar da Silveira Martins, no discm'so de interpellação, que dirigia na 
Cama.ra. ao Presidente do Conselho, Visconde do Rio Branco, em 31 de Julho 
de i ·873, discurso nota.vel ·corno trabalho ,('[e •j,urisl~rudencia. e do rpoliüca liberal, 
acerca. da. famosa. questão chamada religiosa,' teve estes lances: 

" ~Eu, ele dogn1a.s não trato, dogn1as não se descuten1 ; ·consJc1ero a 
questão debaixo do ponto de vista pratico em relaç;ilo á segurança 
publica, ás convenienc:ias do Estado, á execução das leis, ás quaes os 
bispos devem obediencia., nií.o só como cidadãos sujeitos ás disposi-
ções do Codigo Cr iminal, mas como sacerdotes da doutrina dos Evan-
gelhos, que manda obedecer ao poder ternpm·al. Este conflicto, que 
se levanta. a.ctualmente entre o espir itual e o temporal, tem origem 
naquelle principio fatal, que espero ver um dia supprimido da Con.sti -
tuição do Imperio, o casamento da I greja e do Estado. 

Nos paizes onde a Igreja é livre é livre o l~stado, não se vêem 
esses ·Con:f:Uctos, ·CJLle .O.e momento perturbam a sociedade e a a,ba.iam em 
seus alicerces; e se alguma religião tem interesse em condemna.r a 
protecç.ão do Estado aos ' cultos e aeceitacr ampla. discussão e livre 
concurrencia., é a. catholica, cuja. doutrina pretende conseguir trium-
p.hos promettidos pelo pnJprio Deus, contra quem não p.oc1em prevalece!' 
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ás portas do . inferno . ~'o do o bom catholico deve, pois, pedir a. neu-
~rálidade e não a intervenção do Estado nos cultos." 

Mais adiante, tratando da liberdade de consciencia e de cultos, continúa 
o inesquecivel tribuno: 

"Se o nobre amigo, Sr. Presidente, tiver a coragem de promover 
estas reformas, reclamadas pela justiça devida a toctos os. cidadãos, 
e pelos mais vitaes interesses do nosso paiz, tão rico· de tertitorio 
quanto pobt·e de gente, resgatará os erros que tem commettido nas 
muitas vezes que tem dirigido os negocias l)Ublicos; e o futuro h isto-
riador da nussa Patria, esquecendo-se dos males causados-, pode]:á, 
com satisfação, repousar os olhos fatigados nos be ns que o nobre Mi-
nistro houver legado ao seu paiz ! 

E pôde ficar certo o nobre Presidente do Conselho que não será 
mais glorioso para o seu nome haver eman cipado o ventre, do que 
haver emancipado a consciencia . 

O nobre Presidente do Conselho está duplamente obrigado a pro-
mover as reformas que ~·eclamo, como r,l[inistl-o a quem não pôde ser 
indifferente o bem de seu paiz e por ter· sido S . Ex . qu em teve a 
honra, e porque não direi mesn10 a gloria, de emancipar o ventre para 
que ninguem mais nascesse escravo no sôlo brasileiro ! 

S. Ex., n1ais do que ninguen1, está obrigado a restituir á lavoui .. a 
os braços de que a privou e a completar a grande reforma a que 
ligou seu nome, franqueando os portos do Brasil á immigração ex-
trangeira. 

As leis avaras de direitos e de tolerancia são injustas e offensi-
vas do amor proprio dos extrangeiros, não dig·o bem, sfw . offensiv2s 
da dignidade huma na. Sou adversario politico do nobre Ministro e 
S. 'Ex . não tem tido occasião de lisonjear-se com os meus louvores; 
mas serei o primeiro a a.pplaudir os seus patrioticos feitos, se S. Ex . 
tiver a coragem de srucri<fica1· os preconceitos de seus colYeligionar·ios 
em 'honra ela rPatria, em 'homenagem á eterna justiça e em proveito 
de todos os ·Cidadãos desse ')Jaiz." 

O SR. ARTHUR CAET.~No: - Essa é a tradiQão do liberali smo riograndens•3. 
O SR. LrNDOLPHO COLLOrt: -Era assim que fallava o Rio Grande do Sul no 

tempo do Imperio. 
O SR. BAPé<ISTA LUZARDO: - Era esse o pensar de Silveira Martins em 

t873; usava dessa linguag·em cal orosa, ao referir-se ao gra nde Presidente do 
Conselho, Sr. Visconde do Rio Branco. 

' O SR: LINDOLPHO Cm,LOR: - Honra mos nosso passado na jornada de hoje. 
O SR. BA1'TIS'rA LUZARDO: - Mantêm-se ainda boje firmes as idéas de Sil-

veira Martins: a separação completa da Ig reja do Estado, isto é, a liberdade 
de consciencia e de cultos. 

Não admira, porta nto, que, hontem, assistissemos ao espectaculo gran-
dioso, a que ha pouco m e referi, vendo os membros ela ba ncada sul-riogra n-
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dense, quer situacionistas, quer da opposição, enfileirados no mesmo combate, 
·marchando juntos na defesa elas mesmas icléas ... 

O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Sem que houvesse qua lquer leacle1'ançd polí-
tica no caso. 

ü SR. BAP1'IS1'A LUZARDO: - ... sem que houvesse qualquer leallerança po-
litica, diz V. Ex. muito bem, e sem que nos submettesse1nos a quaesquer 
preoccupações de ordem regional. 

Naquelle momento, defendíamos icléas, salvaguardavamos um patrimonio 
não sómcnte do Rio Grande do Sul, mas acariciadas aquellas e zelado este 

,pelo Bra:oil inteiro. 

Poderia eu, ainda, Sr. Presidente, justificar o meu voto contrario á 
approvação elas emendas religiosas, apoiando a minha negativa em factos· ele 
ordem r<1oral, social e jurídica. 

Poderia mesmo citar, em nwu auxilio, as opmwes insuspeitas ele Barba-
lho, Aristides Milton, Ruy Barbosa, Aurelino Leal e Carlos 1\•Ià.ximiliano, que, 
todos elles commencando o art. 72, §§ 6° e 7°, desaconselhava m o ensino ela 
religião nas escolas do Estado. 

E não se veja nesta attitude de rejeiçào ás emendas Plinio Marques qual-
quer golpe desfechado contra a religião, cuja ma.jestade e florescencia se tol·-
naram, sem duvida, maiores com a québra dos laços que a suborclinav::un ao 
Estado, como ainda hontem nos demonstrou fulgurantemente· o illustre par-
lanwntar Sr. Fonseca Hermes. 

O r egimen da completa separação nào é sómente o que melhor se coaduna 
côm a dignidade da Igreja; ê, 'como diz E ·smein, .o regimen dictado por Christo 
na sua celebre sentença: "Dae a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que c 
de D eus ." 

V. :liJx., Sr. Presidente, já me está fazendo ·O acce.no symbolico ele que o 
1neu tempo se acha terminado. 

Pois bem, vou concu!r, cmn a satisfaçào maxima de, com, o meu voto con· 
traria e baseado na experiencia serena do passado; ter concorrido para a per-
m.anen:Cia de 'llln "statu-q·uo" á son~bra do qual te1n sido possível a :livre ex-
pansão de todos os credos, o engrandecimento ela Igreja catholica, afastadas 
dissenções e ·contendas, .que só <poderiam ser nocivas ao Brasil, patria grande 
e generosa, capaz de abrigar em seu seio todas as raças, todas as convições, 
~rxnanadas em um ideal de pro-gresso material e de elevação .moral. 

E é ·po,,· isso, Sr. Presidente, que experimento verdaJde]ro jubBo pa:trio-
tico , ao deixn.r· as&igna..lado, .que, üon1 a votação de :honte.n1, salvún1os o p.a.-
trimonio de gra.ncles ri-grandense'l, vuLtos do limperio, e do nosso passado re-
publiearw, os quae.s 'se bateram .con~ heroismo, co1" verdadeiro amor pela 
Pa.tria eTn que nasoc<ram na .defesa dAssas idéas, na defesa desses principi':os, 
(Mui:lo . bem; 11vwito bem. O onulor é vi,.vam.ente cnrnzwim.entaclo e abraçaclo 

ílO'f' to(/ o~ os Dqmtados presentes.) 



• 
-592-

O Sr. LeopoMino de Oliveira (1Jarc< encam inhm· a ·votar;ã,o): - •Sr. 
Presidente, venho á tribuna apenas para assignalar a nrud.ança do scenario 
da Camara, onde hontenJ,, dec1dindo uma questão a bot>ta pelo Governo, a 
Jnaioria pm,lrumenta.r of.fereceu á Nação -o espeoüve-ul-o q-ue ·deveria s er pre-
senciado toclos os dias no recinto deste .ramo do Parla-mento Brasileiro. 

0 SR. •'\..DOLPHO BERGAMINI: - Mlüto bem. 
O SR. LEOPOLDINO DEl .ÜLIVJ]IflA: - ·Hoje,. as liberdrud'es estão t·ntnca clas sob 

se te -chaves . 
O 'Su. ALBEJRICO DEl 'll1oRAEs: - !Então V. Ex . quer dizer. q·ue só se sus-

pEndeu o esta d·o ·de si1tio dentro da Ca.mara }}or 24 :horas?·! . .. 
O .SR. LEOPDLDINO DE ÜLIVJJJIRA : - As que stões igualrnente importante.; , 

em üe-bate já não p-odem se~· resolvidas de ac-cordo •com as ·conVI'·cções àos 
Srs. Deputados, porque, acima das suas ,consciencias, está a v ont ade im-
perio-sa e .ÜH'-on:trastavel •do Governo . 

Veja V. Ex. S.r. Presidente, e sai,ba a Naçã;o iBreosileira que a Camara 
dos Srs. Dep,utados, .q-uando niLo l1a pr-essão do E'léeoutivo, vota d.e a cco.rdo 
con1 os in1tet~esse::, do pa iz. In.fcl.izn1.en.te, essa liher;dade .não dura s enão mo-
mentos .rapidos . 

I'lra quanto. desejava d'zeT, encaminhando a vo!Ucção da emenda n. J.l 
contra .a qual voto. (.M·uito bem,· 1nuito bent . ) 

O Sr. B.oclrigues Machado (pw·a encaminha?· a votação): - Sr. Pre-
siJ.eiite;; no momento em que se pretende amedalha.r .o meu ,'!]]staclo e facultar 
c amcdal hamcnto do pa.iz, eu; em -homenagem ao es•p.irito brilha-nte que rul 
Luiz Dominguos, venho proceder á leitura do discurso 'POIT elle p.ronunciado 
nesta Casa contra o proj0cto -que ·per:mit:tiu condecorações em Agos to de 
19~0. (Lê): 

O 'Srr . Lurz rno,MINGUJJJS: -Se.·. ·P ·res,·,del1!te, .vo·u d a r hoje a V. El:x. 
mais um te-stemunho de .. quanto pôde mn mim GJ. conscien cia do 
dever: 

ID' autoor do Pi'ojecto que vamos ·dentro em p•ouco vob:Jr, cr·ea ndó 
a -ordem ou ·eousa que o valha do Ceu?.eiro, o. muito illus tre Sr. 
Celso Bay:Jna, e ore1a1to~: do {[Ja:recer a elle f a vorave.l .o 1:ambE'm muito 
mu.~l:r,. rSJ Cunha Machat1<), ambos da minha maio•r aff.e.ição }}elo 
seu granrle valor pessoal, e pelas ,circumstancias, de trazermos os 
tres o sang-ue na mesma abençoada terra que tod-os os dous tanlto 
ennobr·ec-em pelos talentos e pelas via·.tudes. 

Orla, Sr. Presidente, este projeoto a qrdeJTI d-o Cruze,' ro (desti-
nada á rec-ompensa ·,de serviç-os re leva.ntes ou actos de patr iotismo 
ou de amizade ao B!"asil, sem -carecer de 11ohreza e sem aHribu.ir 
quaesq11Jer prerogativas, a·egalias ou vantagens -contrarias á Cons.ti-
tnição Fe-deral). 



' -593-

Eu ·tenho · 1)a1·a .mi.m que -com esta ou sem. aqucll'a preroga:tiv'd 
toda ordem no.bil,:ar·chtca, nobHiaria,. honoo:-ifl.ca, ou de me.JJhor quali-
fi.cutivo, contradi:,~ a pleno a Consütuiçf:Lo da 'RepubHca . (lliuito be1n; 
1nuito bem . ) · 

O iSR. MARÇAL EsconAR: - @sta é que é a "Verdade. 
O 1SR. 'Lurz Don!fiNGUES: - Ella assim· tpr'es!ca~eve . •no a;rtigo 72, 

paragra.pho 2°: · "A Re.publica · extingue •as o.rdens l'WDO['lfi.cas exl:>-
tentes e todaS as suas ·prerogUJU:vas e ·regalias, be1n ·con1o os tituloiS 
nobilirur.chkos . " 

iE mais expressamente, se possível, no mesmo a.rt~o 72, para-
.;·~·ap.Jlo 28: "Os que aocoitarem ·condec-oraçõ·es ou htúlos nobi11ar-
dücos extrangeiros percle·rão todos os direitos ·poli ti c os . " 

Dentro e fóra do paiz.; p;:;:· 'Consequenci!<!., a Constituiç)ão veda a,:, 

conderocações. .Seja qual 'fôr a Ol'dem a que sejam inherentes pela 
nossa Co;~stituição. não ha regalias, nào ha pQ'i\·Hegios; · não ha iJ'f·t.: .. 

rogativas. oãe ·cara:cter ·horwrifico, nobiliarchi.c0 ou nobiliarlo. 
O SR. COS'I'A Rmao: - Não tem s·'.quer as medidas do oU'lru. 
O ~SR . Lurz Dol\HNGU.Eis : ____: Lá dsso tem, V. lEx. verá um pouco 

n1a.is adian1te ~que .as ·t e:rn . 

'Ma.s que fosse simplesmente Jnuti! ;· 'póde chegar a ser · un, Jn,-
.pecHho, e faz o ·Caso J.ecrnbr.ar-rne de outro· oaconii:do tam,'be'ln ··na. nlinha 
terra. Um homem dist.inc.tissimo, l'eoomméndavel á maio·r estima, ile 
rouito ·cruthot;co mereceu naquelle tempo a ; justa reco.mpensa de uma 
•commenda de Ghristo. Em peito nenhum ·ella a.ssenta v a melhor. !VIas 
era uan ho-men1 pübr·e, vivia d(~ seu tra;balho e p11ec·isava n1uitas ve-
zes de ~·econer 'á pesca '))ara. sustento da familia . !E 1-á ia quasi todo 
o -dia procurat· a subsis.tencia no mar. O ·companheiro., depois de al-
iruns diâ.s, observo-u ·que o cornnTe-udador não tomaVa o reill.o á sa:hjêa 
do perto e ,de regreSSO, . O d·epun)'la no ulÜmo .]a,n.c'e ·dO rrio, á . visJta, da. 
c· idade. De u.n1a feita peTguntou-lhe a. l!.~azã.o· desse ct:act·o, ·e, tBndo 
·em resposta q'ue não ficava beni a um eom.men.c1ador ent r ar na ci-
dade remando . (risos), por ,si.Ja vez· deixou o remo . 

Ve a r~amara que não é só inutil . p6c1e muitas veze.s s0r preju .. 
r1\ciaJ · ao agra:ci'ado a gTaça, O ver.dadeiro, portanto, ·é deixarmos a 
cada um, na pro·pda ·co·nsciencia do. dever cump<ri.clo a ·•:ecompensa 
dos ·Serviços prc.'O'f.aclos {L Pa:tria ·e ·á Republiea . (.M·uito be1n.) Isso 
é .que é re}'}ublicano. 

Mas -o pocigo in8.ior, a · meú ver,, 1Sr. Presicrente, está na facul-
·rhc1e que se dá ao !Pcesic1e.nte ,é1a: ·Repwhlica pa1·a distinguir quem é 
patr<'·ota e CJUem o nã,o é. (A_poiáàos.) 

Eu não individuáli2lo, ·não 'personalizo. O meu ·disÜnctó· collega 
c dilecto amigo S1·. Co! lares M.oreira, aqui a meu ·.J:iido, ·sabe a 'Con-
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.:'iaJ1Ça que nos inspira o btasileir·o .IJenemerLto ·que. p1·e.-; >de '' H ep-u-
:bhea. l\1i1.s n ãio se leg·isJa para determ<ina;do !Presidente, e me a temorisa 
u. :faculda de co.n J'erida a :qualquer de .distl'ilruir diplomas de P'Ltrio-
üsmo. .Den1ais, tenho .para 1nim •que acto de .patriotismo é obriga-
..,,i.o, m<Ls obrigaçilo -indecHnavel de todo br·asileiro. 011-u.ito bem .) 

'l'odos nós,, na esp•he•!·a· . . de nossa activldade devemos c onsagrax-
·'10'-' ao serviço d a :patria d.edlcando-lhe todos. n ossos :occtos. Nào l1a 
uor ·con.seq·uenc.ia distinguirmos -como a.cto de beneme·rencia um acto 
rle patri-ot·c,..,nlo,, um acto .de dever ci vi co. 

Póde s;üisfaze r a :vaiJdad'e e mesmo desobrigar a consciencia da 
. burguezia ou da a;r:i:stoora;cia ... 

0 >SR. MARÇAL ESOO'BAR: -IDe fam.caria . 
O :S!t. Lurz DoMINGUEs : - ... mas não assenta em p-eito de 

ninguen1 pela mào ·da H epubliea, porque .conrt;rad!z a Constituição. 
Faz-me o caso leJnb.ra:r OUJb!.'o occorrido em um municipio àe n1.inha 
terra. Um ma.ranhen:,~, ca;:;.ado e aliás aré en tão d-o i r re p•r ehercs:vel 
>Conducta, CDI!nmette·u, uma vez na vkla, a infamia de ü·air a fé con-
.coujugal. (R_isos) . E ta;! vez p01'que, :Sr. !P.res1deTIJte, não rfosse expe-

·. •·imentado na a:rte .elo p eocad-o., •teve a desgraça de .oontaminar o p-ru-• 
prio lar. CathoJi.co, na agonia do remo·rs-o, r ec-o·r reu aos santos da sua 
-devoção, :prome Lte ndo-lhes o ·que nós chaJnam·os de milagre, . se a vi-

. cttrna sara.sse. E o rnilagre ·C0118·:stia em offere.c-e-r e lev= e.lie m esmo 
q. Igreja em figur:t de . cêra a p wrte contam tna da . 

!Procurou o ·C<'l'ieiro e e>ste, pcl,ls medi-das, fez a ·obr,q, a conü~ntu. 

De tão grato en:tii.o ·p:retencleu desobriga.r-se ela J}r-omossa, eon-il-uzinclo 
em procissã.o, nendeiJJte elo pescoço, a figura de ·cêra. (Hilaridacle) . 

O v.igario lhe louvou mui·to a prete·nção, signal de ,]J.rC>funclo a.rTe -
pend:':m en to do pece<Udo ·commettido, mas advertiu que não assentltva 
bem no ·ca.thohc-o cons·eTvar-se na p:rocissão c-om semelha.nte· c>·o.châ 
à m o-stra. (]Iilaridade.) 

P arB·ce-me que á semelhança. -desse crachá de eêra na IgTc ja não 
a.ssenta :bem em J}eito re])'uhlieano o -do Onnei-r-o ou qualquer outro 
nenduricalho (Riso.) 

-E, St· . P residen te, é o j)'l"O•)J,rio nosso distincto eoi.lega, Sr. Cunha 
Ma;chado, c u:io tale nto tod a a Camara admi-ra, ·quem no sew partcer 
pondera: " ·A o·rdem do Oruzo';ro não vai oonstltuir privileg io ele uma. 
dasse, poiB ·é a;ocess,ivel a ·1:!o:<1os, e -o-s que por ella forem agraciados 

nenhnun :p;ni-vile.glió 'Co<l•herã.o, nem QJrerog-aJtivas, n em rega·lia.s. nem 
isenções · de especie alguma. " 

Como vê a Camara, para ser cons•titu c.i-on a l; o · pat'ecer faz a 
condecoraç.ã-o inutil, reduzindo-a a uma f'ita, uma verdadeira fita, 
nada mai,s . 
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Se a ConsUtuiçào abol,iu a:s ordens honoriJ'icas, ,con< todas as 
pt·e,·o.gdtivas, .regalias e isenções existentes, e estas já eram as nn-
nimas poss:veis, .segundo consigna cn1 ou tJ.:·o pe ríodo o paret...~r, ao 
ora•clui não poderá. estar presa .pret'ogativa nenhuma, nenhuma re -
guJia, ~nenhuma 1senção .. 

Passa o gdío-cnwh<Í, ·e ninguem lhe <:lá <!:é. 

Nenhuma .co.ntinencia militar, nenlmma outra t·egalia, n e nhum" 
!HP.nçft.o; u1na 1nsjgnia as·sin1. vã . .. 

"Todo.s os of}ias dou 111uitas graças a .Deus do acell'Jto cpm que os 
i}c'esiclentes da Repubüca têm composto o Supremo Tribunal l!;~ederal. 

Como V. Ex. sabe Sr. PQ·es:Klente, lJE."ia nossa Constituição, só têm en-
trad ::t alli rlJi,.asiléros de notav:el saber, e, f elizmente - graças demos 
.todo·s a J):eus - a india ~~1U ·não .e ntro-u ·u1n que n ã.o ·se assignalasse po:r 
esse .p1·edkado. 

·O rSR. MAURICIO DE LA.CERDA: -Não entrou, ne·rn sahi·u. 
O .Sr'. Lurz DoMINOUES: - :Fiquemos, po•rém, a hi. Não arrisque-

mos esüender a prerogativa a o que autoriza o pirojecw os iPresidentes 
rtu. 11epub!iell. 

Depois , qual o ,cdteTio para distingui•r esses actos de patrio-
tismo? 

.Tii. uma vez - veja V. !Ex ., Sr. Presidente, do que esteve an1ea-
ça da a ]:1{;]}ublica! fui .consultado se aoce: '!tava a pasta d e Ministro 
do Interi o~·. V. Ex . . !m do fazer jus•tiça á minha consciencia, afflr-
m anclo paTa logo a ntinha l'epu.lsa. Tenho que fo i un1 acto, um g·rande 
'e ex:trnorclinaüo >teto de pa:t~· iot-ismo q u e pratiq·uel. 

O .srr. E 'LOY CnAYE>s :' - Não apcú:tdo, no,ste ponto, V. Ex. dignl-
fical~la Inuito esse p-osto. 

O <Srr. IJUiz J]rOM INGUEJs: - Vê V. E:c. como o ,ct·iterio varla n" 
n1odo de .j,ulg·ar um a c to . E u pela r ecusa me j>ulgava com direito a 
um c1·a.chá. {lo Oruzeiro, e eon1 cee:·•teza seda e lla mortivo ·para me ser 
"lHe dene.gado. 

Autoriza o projecto o rPresWente -da Republica a determinar, no 
r egulamento a expedir, a fôrma das insignhs, as ca~gorias e o nu -
l11ero d"O:s d.ig,natftl'ios . 

A8 ·cat egorias. . . Ahi está V. ,Ex. v endo, está vendo a Cam a ra, 
que, d entro da propTia ordem, va-i haver d esi.gualcla de . . . Ulpotac:os; 

mu.Uo bem .) 

0 SR. GONZAGA M.A&ANHÃO: - Cla!:!ses .. 
O ,SI,. Lurz DoMIN,OUEJS : - C lass-es dtf'f.erentes: uns agraciados 

valendo m ais, outros menos, pois que .são dist·K•buida.s :por gi'U·po,s, ca.-. 
·(egorias; patriotas de primeiro classe, de segunda e de ter<ceira 
,cl as~e . . . (Riso.) 
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O SR. MARÇAL EscoBAR: Regalias e rrrivi1egros . 

Ü 'SR. LUIZ DoMINGUES: . . . aJ1inal -de •cünta, nenhum vale nada, 
porque todos tem as mesmas r.egali3:s e pret·oga1úvas e nen11uni tem 
•·ousa aJ.g•uma segunclo o 1H'011ol'iü projecto e a Cons-tit·u·i·~ão. 

O nu1nero dos digna:k<trios·. . . ora veja V. Ex ., BT. IJ?resiaenrte, a 
Ordem •tem doterJnÜ1aodo num e!:' o de membros. Mas si e lia é para 
premiar wctos -de JJaJ1l<'iO•Íiismo, •como •lünitar o nru1·nerü de patriotas? 
Com este l'tmit&, -dar-·se-ha· que de muitos praUca1'"m o mesmo acw, 
uns serão agraciados, · ourt~os n ão , po-r · e~"travasaren1 do q·uadro. 

:B,in.ahnente., e para. •Concl uir, o pPojecto autoriza .tan1-bc1n o Pjre-
sidente da Jlepublica a estabelec-er a !1'6rma das insl'.gnHt" . . 

A fúrma! Naturalme·rute o Poder Execu•tivo dirá se devem te!' 
a fôrma üval ou trlangulw:·. 

O SR. MARÇAL FJscoBAR: - Ou :pyrami•dal. (Riso.) 

·o SR . I.;urz Do MINGUES: - No caso -do Maran•hã o, seria triang'tt· 
:ar. · (Riso.) 

Mas, nessa composição, nessa fôrma a dar á conde.coração, 0 
precno tGr 111111to e.m ~'ls.ta:, te11" em grande -cuidado a situação do 
Cruzei-ro; porque bem me lembr·o .de ter lido interessante deobate, 
em começ-os do regh11en republicano entre esse hrasiieiro estUJ)endo 
qÜe é ·o n1a'ranhense Br . Teixeira Mendes e .o 81~·. A·ntão de Vas-

·r·.oncellos. 

Affi-rmava o •Sr. Antão ele Vasc-oncellos q•ue, no nosso es-cudo, 
não tinha a prec.isa posiçã o a ;oJtTonomica a ·co-nstel!açào do Cruzeiro , 
por •'•sso que na época e1n que fôra alli deternlinada,, era invisível a 
"Espiga da Virgen1." que, ·entretànto, nelle figurava . 0 1R'a, tratando-

se da -condecoração do Cruzeiro, é a11uito necess-a.1··io que J1aja todo u 
cuid ad-o .quan, t.o á posição a..<.;1tronon1ica ela Espiga ·da V:lrg em, para 

que esta fique na situação propTiii e bc1Tl vislvel . (lUso.) 

~E faç.o a aclvertc"!nc{a -'COln {n.n to n1a i.G e~1penho, quantoo 18r. Pre--

.siclente,- · perrni tta-n1e ~... . . Ex. a franqueza - sou tamben1 pTeten-

dente a mn crachâ do Cruz-eir-o. (Hilari-clade.) 

-Assim tenho j'ustifi·cado -o meu vo.to contrario á emenda, á qual já hav1a 
-recusado a minha assignatura. (Mv.lito bem>· m:u-ito bem. 1 

O Sr .. João de Fa;rla (pela orcle'IJ7,): - Sr . ~Presiden te, pedi a palavra para 
-d-ecl~rnT · ; a; ·.V. :Ex. ·que·i·s-e ·i·esrtivess·e presente na ·se s-são de honte1n te·ria v o-
tado contra a emenda n. '9. 
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O Sr. Presidente: - De accôrdo com a Resolução da Camara n. 1 B. 
<le 1D::i4, VúU submette~ a volo,s, pelo p.rocesso nominal, a seguinte emenda 
n. 11,, do plenario: 

Substitua-se o § 29 do art. 72 da Consti tu ição pelo seguinte: 
"§ 29. Os que allegr.rem moLivo de crença religiosa com o fim 

Ge se h;entarem de qualquer onus que as leis da HepuJJ:ica ;n1Pl•nl'lar, 
aos cicladãc.~ "' os que acceitarem titulos de nobreza perderão todos 
'ls direitos pollticos''. 

Os Senhoces quE: appi·ovarem a emenda n. 11, do plenario, respondera o 
s1tn -·- e os qlJe r·ejeitarem, responderão - não. 
Vai proceder a .chamada. 

O Sr. Domhngos Barbosa (3° Secretaxio·, .wwvinrlo ele 1") procede â cha-
mada dos Srs . Deputados, para a votação noml!hd. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 141 Srs. Deputados. 
O Sr. P Secretario vai proceder a leitu<·a dos nomes rlos Srs. Deputados 

(lUe re!::lnoncle raln - s !1n. 

O ~h·. Donú ngos Bal'!Josa (3° Secretario, se1·vinclo de 1 ") procede á lei-
t ura dos nomes c1os seguintes Srs. Deputados que responde ram - 8J.?n. 

Ao!"th ur Lemos, Dorningues Barbosa, I-Iennenegi;rlo r~,irn1ezal> Gonçalves 
Ferreii·n, Mario Dülningues, Rego Bai·Tos, Gen til Tavares, Gi:h8rto .... 1\.mado, 
Alfredo Huy, Wanderley Pinho, Bithencourt da Silva Filho,, F'~·ancisco Valla-
tbr?s, Basilio Magalhães, He :tor ,Pentea<'lo, Fabio Barreto. Meira Junior ., 
An:unes Maciel. 

O Sr. Presidente: -Responderam- sim- 17 Srs. Deputados. 
O Sr. 2" Secretado vai proceder á leitura dos nomes dos Srs. JJe THLtaaos 

Q,ue l'8SlJOnrlerain - nô.o. 

O Sr. Baptista BiHe~court (snpp!ente, ser'VincZo ele 2" Fienretario) procede 
á l\·itura dos non1es elos seguintes Srs. D·eputnclos que respo ncl era1n - nd.o. 

:i\1onteiro de Souza., A1cides Bahia, Paulo lVIaranhfio, Encico Va~~c, Ptado 
J,cpes, Lyra Castro, Raul Machaclo, Artl11Jr Collnres Moreira, }{r;drigues Ma-
~J,,cv1o, P edro Borges, Armando Buclamaqui, , H.ibe'ro (.;nnc;alves, NPlsou Ca-
cuncla., Mo1·eira da Rocha, José Lino, José Accioly, Thomaz A.c.cioly, Leiria 
de- Andr~cle, Juvenal Lamadine, Georgino Avellno, A l!Je tto Maranhão, 'I'a-
va res Cavalcanti, Oscar Soa~·es, Walfredo Leal, Bianor de Medeiros, .Toão 
EI:vsio. l<' . So'ano da Cunha, Costa Hibeiro, Agamennon de JVIagalhã.es. Aus-
trcges,'io, Daniel de Mello, Rocha Cavalcanti, Luiz •Silveira, Euclydes Malta, 
NaUJ.licio Camboim, Carvalho N e tto,, Baptista. Bittencourt, .João Santos, 
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Ottavió Mang<Vbeíc:-a, Afran'o Peixóto, •Berbe~r.t de Castró, tJbahlino de Assis•. 
Pa·c•heco Mendes, Braz do Amac·aJ, Virgilio de Lemo~';, ·PeTeira Moa•cyr, Sã 
Filho, Homero Pires, Geraldo Vianna, HeHor de Souza, Bernardes Sobrinho, 
Nogueira Penido, Niéanor do Nas·cimento,, Azevedo Lima, Cesario de Mello, 
Vkente Pi'ragibe, Alberico de Mo<"aes, Horacio Magalhães, Norival de Freitas,. 
Ju lio dos Santos, Ga ldino FY.lho, Fonse·ca Hermes, Cesar Magalhães, Luiz· 
Guaraná, Americo Peixoto, José de Moraes, Joaquim de Mello, Bocayuva 
Cunha, Alvaro Rocha , Oliveira Botel·ho, Gudesteu •Pires, Albert 'no D;.·ummond,. 
Joaquim Sal'!es, José Alves, Vianna do Cas>te!.lo, José Bonifacio, Bias Fortes, 
Ft·a.ncis.co Peixoto, Vaz de Mello, Eugenio de Mello, Ribeiro .1unqueira, l!Jmilio 
Jardim, Raul 'Sá, Zo1·oastro Alvarenga, Bueno Brandã o Filho. Theodomiro 
Santiago,. Ed·uardo do Amaral, Waldomiro de Magalhães, Garibaldi de Mello, 
Francisco Campos, Fide.Us Reis , Camillo Pratos, Honorato Alv8s, Julio P<·es-
tes, Cardoso de Almeida, Salles Juni•O•r, Pires ·do Rio, Cesar Verguei•~·o, Mar-· 
colino Barreto, Hercul ano de F\r:-eitas, Joã o de Faria, Valois ele Castro, Pedro 
CoSJta, Alves .de Ca.stro, Olega rio Pinto, Ayres da Silva, Annibal Toledo, Seve-
rino l\!IarquP.s, Pereira Leite, Martins Franco, Plínio Marques , Lindolpho P es-
soa., Feneira lima,, Celso Bayma, 'l!Jlyseu Guilherme, Lafaye-tce Cr u z, Lin-
dolpho Collor, João Simplicio, Firmino Paim, Pinto da Rocha, Domingos Mas-
<'nr-cnhas, 'Simões Lopes e Barbosa Gonçalve" . 

O Sr. Presidente : - Respondera m - não - 124 Srs. De putados. 
A emenda n. 11 foi r ejeH[l)da por 124 votos contra li. 

Votação da .seguinte 

EMENDA 

N. 12 

Ao art. 72, accres.centa-se ü seguinte paragrapho: 

§ 37. Será obriga to1'io o ens.,no primaria, compe,tindo quer a U n ião quer 
aos Estados a decretação de m,edJ.das ·compulso<"ias. 

Sala d:>ts Sessões, J2 ·de Ae:ost.o de 1925. - Tava1·es Cavalcn.nti. - J . 
. Lam.artine. - Cm·los Pessoa. - J1oca.y1wa C1tnha. - Roà?'igues JJfachaão. 
Ra1ll Mrwhaclo. - EuT-ico 'Valle. - Paulo "1fa.1·à.nhfío. - Nelsnn de Senna. 
-- João Santos. - ()legarie P into. - Nelson Cahmàa. - Ayq·es àa 8-ilva. 

- Al·t>es ele Ca,stro . - JV. Cam'bom;. - Pean Borges - Bentanles So-
?•rinho . -José Bon'facio. - Annanào Bur!amaqui. - Rego Barros. _ Fran-
cisco Pei.Toto. - Bc1·1Je1't àt> Castro. - Plínio 1Jfarq1tes. - Alcides Bahia .. 



~Home1·o Pir·~s . "7'"" F-i-el Fonte.~. - Gentil Tava1·es. - G-ílbeTto Amado. -
Octavio Mangabeira. - Raul Faria. ~ Olivei?'a Botelho . -Fran-cisco Rocha .. 
- DMningbs Barbosa. --- BTaz do .'lmaral . ..... Geraldo Vianna. ·-- .IJ.fanoel 
]!'ulgencio, - Costa Rebei-ro. - Heitor de Souza. -- .João Lisboa . -- Pinto-
do. Rocha. - lllario Do-mingues. - .Aug'lLsto Glor·ia. ~ .A. Konder. -
Ah·anio Peixoto. ~Emílio Jard·im. - Austregesilo. - Wencesláo Escobar. 
- Baptista Bittencourt. - A1·thu'l' Collares llío1·ei1·a. ~ Sevm·iano Marques• 
·- JNdelis Reis. - Joaquim. Salles. - .tim.eTico Peixoto. - Vicente P i?·a-
pibe. -- Bethencourt cW Silva Filho. - Ly1·a CatdTo. "-- Cesar ele Ma.ga.lhcies. 
- JJ:vhigcnio Salles. - Oscar I,ou1·ei1·o. - Joaq1t;m de M ello. - Can;alho 
Netto. - Annival de Toledo. - Fonsecn He1·m.es. ~ Ubaldino ele Assis . 
Pessoa de Q-ueiroz. -João 'Mangabeira. -PiTes do Rio. - Agamemnon de 
Magalhães. - · Honorato Alves. 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos a ·retirada da emencla n. 12, apresen:tada no 1-,ren:u-io á pro -
p osta de R eforma da Constituição . 

. Sala das•Sessões, 1 d e Outubro de l'J25. - Manoel F1tlgencio . -.Oscar· 
LouH;iro. -· Baptista Bittencou1't. - João Santos . - F . Peia-otr,, - Ilo -

merc; Pires. - Plínio Ma1'ques. - Ma1·io Domingues. - ..(!. Konder . -
Ubaldino àe Assis.. - Aust1·egesilo. - A11te1'ico Peixoto. - C.osta Ribeiro . -
Ca1·1;alho Netto. - Rego Ba1'ros. - RoclTignes llfachado . - Ficlelis Alve .... 

- Annibal Toledo. - Joiio L i sboa . - Ilonc;rat'> .Alve8 . ~- J . I ,amartine. 

Afranio Peixoto. - Braz do A11wral. - Geraldo Vianna . - Joaqní11~ de· 

f!nlles. - Seve1'iano JJ.larques . - Alcides Bahia· - Emil-i0 Ja1·di1n. - Pessoa 
de Quei1'oz. - Pinto ela Rocha. - Ay1·es 'la Silva . - Arthur Oollan~s Mo-
reira. - Cesar Magalhães. - Pires do Ri.o. - A1'11Wnào Bu1'lama.qui. -
PedTo Borge~. -Nelson Catttncla. - Gilberto A mado. - Joaqu.i1n ae :i}Iello. 

Bocayuva dunha . - BeTbert de Castro. - Ett?·ico Valle. - Ly1·a Castro. 

- Pa1tlo Ma1·anhão . - HeUor de Souza. - Oli'veira Botelho . - Fonseca 
Hermes. - Olega1·io Pinto. - N. Camboim. - Qctavio Mangabei1·a. - J. 
Bonijrwio . - J. J. Be1'na1'des Sob1·.'nho. ·- Doming os Ba1·bosa. - Ephigen io· 
de Salles. - Agamemnon ele JJiagalhães. 

O Sr. Presidente: 
missão. 

A emenda n. 12 tem párécer faV'oravel da Com--

Vou submetter a votos o requerimento pedindo a süa . retirâ<:1a. 
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·Em seg-uida ê approvado o referido requerimento do Sr. Ayres da Silva. 
e outros pedindo a retirada da emenda n. 12. 

O Sr. Adolpho Bergam ini (pela orde·m) requer a verificação da votação 
do requerimento de retirada da emenda numero 12. 

ProcP.dendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem votado a 
favor 125 Srs. Deputados e contra 1-l; to ta\ 139. 

O Sr. Presidente : - O . requerimento foi approvado e declaro retirada o, 
emenda n . . 12. 

Vem ã Mesa e ê lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Dedaramos que votamos contra a retirada da emenda numero 12. 
Sala das sessões, 1 de Outubro de 1025 . - Domingos Barbosa. - Mm·tin.~ 

:Franco. - Alcides Bahia • 

._, Sr. Tavares Cavalcanti (p ela orrlem) envia á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE -VOTO 

Declaro que votei contra a retirada da emenda n. 12, da reforma. con-
stitucional. 

Sala das sessões, 1 de Outubro de 1n25. -Tavares CavalcanH. 

O Sr. Adorpho Bergamini (tJela on1cm) manda á Mes~ a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declnramos que votamos conh·a a retirada da emenda numero 12, d.:. 
'Plenm·io. snhre ensino nhrig~torio . 

Snla rla~ ses~õ<>s. 1 de Outnhro ile 1D25. - Leopolclino de Oliveira . 
.Azeverlo Dimn. - L1 rinl7Jho Be1·gamini. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 13 

Art. Os funccionarios civis e militares de t erra e mar que exercerem 
mandatos legislativos não poderão set· promoviàos, ou te!' ac~esso nos r es pe 
~tivos cargos, contar tempo e accumular vencimentos emquahto durar o 
.tnandato. 
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Sala das sessões, 12 de Agosto de 1925. - F'idelis Re-is. · - J. Lamar-
Une. - Gonçalves Ferreira. - Georgino Avelino. - Euclides Malta. -
Garibalcli de Mello. - Valdo?niro de JJiagalhães. -- Chennont de Miranda. 
- Am·es da Silva. - Thomaz Accioly . - Aelolpho Konek1·. - Cesario de 
Mello, - Annibal de Toledo. - Eu?·ico Valle. - Ferreira Lima. - Albu-
querquer Liborio. - Paulo Ma1·anhão. - Raul de Faria. - Dorval Porto. 
- JiJpllygenin de Salles. - Pe?'eira Leite. - Francisco Peixoto. - Antunes 
.llfaniel. - Nelson Catunda. - TavaTes Cavalcanti. - Biano?' ele Medeiros. 
-Daniel de Mello. - Gentil Ta-w?·es. - Ernilio Jardim. - João ele Faria. 
- Ma?·tins Franco. - Basilio de lliagalhcies . - A .• P -into ela Rocha. - FieJ 
Fontes. - Vicente Pi?'ag-ibe· - A.lberico de 1lforaes. - Car'&alho Neto. -
Olegario Pinto. -José Lino. - Wenceláo E scapar. -Rego Barros. - llif. 
Roel?'igues Machado. - Sá Filho. - Ped1·o Costa. - Solano da Cunha. -
Gilberto Amaelo. -Plínio lliarques. - Osccw Lou?'e'i?'o. - ll!faTio Domingues. 
- Simões Filho. - Natalicio Camboin~. - José Bon-ifacio. - Ubalelino de 
Assis. - Plinio Casaclo. -- Bethencou1·t da Si.l'&a I!'i.lho ', - Alves de Cast1·o. 
- Homero PiTes. - Wanderley Pinho. - Baeta Ne'&es. -Pires elo Rio. 
Pedro Borges. -Nelson de Senna. -João Lisboa. - Honorato Alves. 

O Sr. P1•esidente: - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos a retirada da emenda n. 13, offereci(1a em plenario ao pro-
jecto da Refonna da Constituição. 

Sala das sessões, 1 de Outubro de 1925. - F icZe lis Reis. - Nelson de 
Senna. - Jocio Lisbôa. - J. Lama·rtine. - Konder. - Fiel Fontes. -
FerreiTa Linw. - Ta.'IXtres Cava.lcanti. - P-ires do R io. - Ubalel'ino de Assis. 
- CheTmont de M ·iranela. - Cesario de M ello. - Vicente PiTagibe. - Geor-
gino Avelino. - A.nttmes 111aciel. - Pz.inio Marques. - Homero PiTes. -
Annibal ele Toleclo. - R.oelJ·imtes J1[ac haclo. - ValdomiTo li!Iagalhães. -Dor-
-pal Porto. - Gonçal'ües Fe1-reha. - Hono?·ato Alves. - Francisco Peixo~ 
to. - Emílio Janlim. - Pecl?'o Borges. - Euclides Malta. - Jo c:é Lino. -
Nelson Catuncla. - Gilbe?'to Amado. -- E ·ur·ico Valle. - Paulo lliaTanhcio. 
·- 07euario Pi1ito. - NataliC'io Camboi1n . - Pereira Leite . - José Bonita-
cio. - Gari'baleU de Mello. - Ephvoen·io ele Salles. - Thomaz Cavalcanti. 
- Dan-iel de Lima. - lifa?'io D omingues. - Bas-ilio de Magalhães . - \Van-
der~ev ele Pinho. - Can;alho Neto. - Rego, Barros. - .tllt'es ele Cas·tro. -
Bianor de Medeiros. - Gentil Ta'üares. - JJ![a?'Uns Franco. - Ayres da 
Sih:a, -Oscar Loureiro. - Bethencou?'t da S-ilva Filho. - Pl·in1o d-e Codoy. 

O Sr. President e: - Tendo a emenda n. 13 parecer contrario da Commis-
são, defiro o requerimento e declaro retirada a emenda n. '13. (Pattsa). 
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Tendo varias Srs. Deputados e om.municado á 'Mesa que s'e retiravam, não 
ha mais numero para proseguir-se nas votações. 

SElS.SAO DE 2 D E: OU'l'UBR O 

ExPEDIENTE - Telegrammas: 

Penedo, 1 de Out ubro ,.-- .Exmo. Dr. Anolpho Azevedo, P r esid-ente Ca-
m ara Deputa dos - R io - I greja Baptista local representada dil·ectoria abai-
ro appella vosso aHo patriotismo, razão em nome evang'e lhos,. convencer di-
gnos pares porem entrave emenda absurda Plinio 'M•a rques que visa asphy-
xiar consciencia cidadãos. Cordiaes saudações. - Modirador, secretario-the-
som·eiro. - A ' Commissfío Especial de Reforma Constitucional. 

Araguay, 1 de Outubro .- Dr. Presidente Camara Deputados - Rio -
Baptis tas Tria ngulo Minei.ro Etpoia m campa n ha contra emenda Constituição 
referentes quest ão religiosa solicitam dos representantes Nação toda vigilan-
cia contra malfadado uÚramontarismo. Dr. Salomão Ginsdurg Portal. - A' 
Commissão Especial de Reforrma Constitucional. 

Correio, Rio 1 de Outubro - Camara Deputados - R io - Peço não 
sejam approvadas emendas chama das r e ligiosas. -JaeZ Antonio Menezes. -
A' Commissão Especial .de R efor ma Constitu'Clonal. 

Correio, Rio, 1 de Outubr o - Camara dos Deputados - Rio - Peço 
i!lâO sejam approvadas emendas cha m adas religiosas. - Jo ão F ernandes A n-
tunes . - A' Com missão E special de Reforma Constitucional. 

Rio , 1 de Outubro - Camara dos D eputados - Rio - A familia brasi-· 
leira será em paz r eligiosa, approvadas as emendas não poderão elementos 
extra nhos provocar a d iscorc1ia ? Peço a sua re jeiçã o a b em da paz que t1e-
mos goza do. - Francisco TPixeira. - A' Com missão Especial de Reforma 
Constitucional. 

De S . Garibaldi, 1. de Outubro - Exmo. Presidente Camara Deputados 
- Rio - Paro chia São Pedro Garibaldi com 1. 500 famílias app!aude emen-
das Plinio Marques, relativas Ensino R eligioso Escolas, hypothecar solida-
riedade solicitando a poio Camara para religioso soldado fiel. - P. Gentil, vi-
gario ! -A' Commissão Espe'Cial de Reforma Constitucional. 

Pelotas, 1 de Outubro - Exmo. 1Sr. Presidente Camara De-puta dos -
Rio - Filhas Maria Matriz Sagrado Coração ,intermedio V. E x ., pedem 
.congresso Nacional approvação emenda Plinio i:Marq.ues. - Directoria, E r-
nestina Mendes, Ther eza Padula, Ayda Maino . - A' Commissão Especial 
ne Reforma Constitucional. 

Pelotas, 1 de Outubro - Exmo. ·Sr. Presidente Camara Deputad'os -
Rio - 250 socios confraria Rozario intermedi'o V. Ex. pedem Congresso Na-
danai appt·ovação eme nda ·Plinio Marques. - Direotor!a, Catharina Mendes 
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~i toca, RoÇ!rigues Adolpho Reinich. - A' Çommissão Especial de Refor-
ma Constitucional. 

De Pelotas, 2 de Outubro - Exmo. ·Sr. Presidente da 'Gamara dos Depu-
. tados - Rio - Os abaixo assi~nados por intermedio de V. !Ex. pedem res-
Jl'eitosamente ao Congressso Nacional a app,rovação (',as duas emendas . Plinio 
;!\[arques, Francisco Brusque. Presidente, Corina ·l\foreira Leivas; vi•ce, Mal'ia 
Abadie Faria Rosa; secretaria, .Maria do Carmo Padhado; 2° secretaria, Lav-
ra Auge; thesoureira, !Maria Antonia M·endonc;a, Florinda J . Mendonça, Fra,n-
·cisca Machado, Percilia Mecheref, Anna Luiza Peixoto, Diva Caputo, Con-

. ceição Leivas, Anilza Caneta, Lady Soares Conceição, Garcia. Amelia B . P<l-
reira, Francisca A. Corrêa, Conceiçã.o Madruga, Venancia Carvalho, Custo-
·dio Cruz c Otl1ilia rMaciel Barros. -A' Commissão Especia1 de Reforma Con-
stitucional. 

D'e Pelotas, 2 de Outubro- Exmo. Sr. Presidente Camam. Deputados --
Rio - Intermedio V. ·Ex., pedimos Congresso Nacional, approvação C!uas 
emendas Plinio Marques, pelos 550 associados apostolado Matriz Sagradn 
Coração. Directoria, Alice Netto Moreira, Ataliba Rodrigues i.Dlisabeth Pires 
e Felisberto Machado_ - A' Commissão Especial de Reforma Consti-tucional. 

S. Paulo, 1 d<J Outubro - Exmo. Pi·esic1ente Camara Deputados - R.io 
- Da Parochia Belém, 30· mil pessoas a favor emenda Plinio Marques, vi-
gario . - A' Commissão EJs.pecial de Reforma Constitucional; 

Pelotas, 2 de Outubro - Exmo. rSr. Presidente Camara Deputados -
Rio - Intermedio V. Ex., pedimos Congresso Nacional approvação duas 
t:mendas Plínio Marques, pelos 420 associados Liga Menino J esus, Matri3 
Sagrado Coração. Directoria, LoJa Anselmi, A:ice Borges e Antonieta Men-
des. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

De Pelotas, 2 de Outubro - .Exmo . .Sr. Presidente Cama1·a Deputado~ 
- Rio Doutrina Christã Matriz Sagrado Coração, intermedio V_ Ex. pedem 
Congresso Nacional approvação emenda Plinio Marques. 'Directoria, Izabei 
·Cruz Mattos, Christina Ri•beiro, Carminha Ma.chado. - A' C'ommis·sã o Es-
pecial de Refortna Constitucional. 

Rio, 1 de Outubro - Camara dos Deputados - Rio - Pedimos r ejeição 
·emendas que favorecem determinada religião evitando assim lutas religiosas, 
cujos resultados funestos a Historia registra. - José Luiz Fenwndes B-ragn 
J·unio1·. - A: Commissão de Reforma Conmitucional. 

De Pelotas, 2 c! e Outubro - Exmo. Sr _ Presidente da C amara doi! Depu-
tado;; - Rio - Os abaixo a~slgnados, pur intermedio de V. Ex., pedem 
respei·tosamente Congresso Na'Cional a approvação das duas <Jmendas, Plinio 
Marques. Edda Mendonça, Odette Auge, Lança Auge, Judith Detroyth Lour-
des, Naserminho Dyca Auge, Cypriana Faria Rosa. - A' Commissão Es-
pecial de Reforma Constitucional_ 

Correio, Rio, 2 de Outubl'O - Presidente Camara Deputados - Rio ·~ 
Loja União Escosseza, ·Congratula-se Deputados mantiveram independen.cia 
espiritual gloriosa .conquista .Brasil ·Eem ·derrame sangue, revez outros ]J:)_i-
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zes, faz votos ,prosigam acção benemerita. - Ricardo Giato VeneraveZ. 
A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Representações: 
Da Associação Commercial do Rio de Janeiro, pedindo a decretaçao de 

uma lei que transfira para o primeiro dia util, o vendmento dos titulas de 
credito que se verificar nos dias em que o Governo decretar ponto faculta· 
tivo e nos dias feriados municipaes. - A' Gommissão de Constituição e 
Justiça. 

De José Justino Gama e outros çatholicos do Districto de Alvinopolis, 
Minas, sobre a questão religiosa. - A' Commissão Especial de Reformas 
Constitucional. 

De Haul T. de Castro e outros catholicos da Paro chia . de Mattosinhos, 
em Minas Geraes, sobre questão religiosa , - A' Commissão Especial de Re-
forma Constitucional. 

De •Sebastião 'l'homaz de Paula e outros ~eatholicos, de Pedra Branca, Mi-
·nas Geraes, sobre questão religiosa. - A' Commi><são !Especial de Reforma 
Constitucional, 

De Luiz Guimarães e outros catholicos, de Caxambú, Minas Geraes, so-
bre questão religiosa. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

De Mario Velloso, Prefeito, e outros catho!icos de Itambé, sobre a ques-
tão religiosa . - A' Commissão Especial de Reformas Constitucional. 

De Joaquim Caetano da Costa e outros catholicos de Lavras , Minas, 
sobre quesU1u religiosa. - A' Commissào Especial de Reforma Constitu-
cional. 

De Themistocles .Eutropio e outros 'Catholicos de Bôa Familia, Minas. 
s obre questão religio~a . - A' Commissão E special de Reforma Constitu-
cional. 

De Francisco Ferreira da .Silva e outros catholicos de Divinopolls, so-
bre questão religiosa. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

De Sebastião Goncalves e outros, catholicos de J apão de Oliveira, Minas, 
sobre questão religiosa. - A' Commissfto E special de Reforma Com;ti t u-
cional, 

D(> João Justino de Lima e outros catholicos de L avras, Minas Geraes, 
sobre questão religiosa. - A' Commissão Espe•cial de Reforma Constitu-
cional. 

D<j Leopoldo de Paula, Minas e outro:; Presbyterianos de Conceição a o 
Monte Alegre, S . .Paulo, sobre questão r eligiosa. - A' Commissão Especial 
de Refor·ma Constitucional. 

De Jovelino de Souza Pereira e outros catholicos da Paroch!a de Santa 
Cruz, sobre questão religiosa. - A' Commissào Especial de Reforma Con-
stitucional. 

De Antonietta Augusto de Lima e mu1to~o; outros catholicos de Sete La-
gôas, (cinco representações ), fl\'linas Geraes, sobre questão religiosa . - Á' 
Commissão :Especial de Reforma Constitucional. 
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DlliCLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro ter votado contra a emenda numero 9, do rplenario, á Revisão 
Constitucional. Reconheço o quanto o ensino religioso é util ao aperfeiçoa-
mento moral da humanidade. Mas ·para o tornar effectivamente realiza v e! em 
nosso paiz, julgo desacertado emendar-se a nossa Constituição Federal no 
dispositivo em que consagra o ensino leigo n a s escolas oHiciaes. Trata-se 
de uma conquista liberal, que honra a nossa cultura, e que nada aconse-
lha seja modificada. Como diz o eminente mestre relator do parecer da Con1· 
missão de Revisfw, Sr. Dr. Herculano de Freitas: "nada imp'ede, actual-
mente, que nas es colas se rninistre o ensino religioso facultativo. A emen-
da não ve1n, por cons:equencia, creai· un1a ·possibilidade inexis ten te " . Diantt 
dos proprios termos do parecer, conclue-se pala desnecessidade da emenda. 
Em algum" Estados, nos respectivos regulamentos sobt··e instt·ucção primaria, 
o ensino religioso ê permittido, com o consentin.ento elos pais, nas horas não 
destinadas aos trabalhos escolares. Não ha, pois, uma grande causa que 
determine a approvação da ernenda, uma vez que o seu objectivo póde 1i;er 
collimado independentemente deo modifi cação no texto vigente da Constitui-

-1" -1} ção. Depois ê de se tem:er .com a amplitude da sua r edacçã o, e a pouca 
dureza dos seus t erntos, que ventlot de t er mlll'-'-'' corJf uss::to, desordens e pu;:,-
siveis lutas religiosas em um ambiente, que para .preencher o seu fim do:J 
apm·feiçoamento moral e de u tilidade pa ra a vida, preciza de se r evestir de s e-
renidade e paz. Sen1 e1nbarg o, da n1inha crenç:a 'Catholica, ahcb ei·a da no be:-·-
ço e mantitta através de todas as vicissitudes do pensamento e m face do pro-
blema da vida, entendo ser do m·eu de<;er dE.· rep ublicano votat· con t ra a 
emenda . 

....-\ssim procedendo julgo prestar u1n serviço a o 1neu paiz. I\J"ão 1n e anil110 
assun1ir a res vonsabilida c1e de, ·Cmn o n1eu voto, contl'ibuir para que de f utt:.ro 
tenhamos de assisti>· lutas religiosas em n ossa P atria . Não contribuo para 
que se toque em um principio basilar do noss o estatuto politieo. Por ess:m 
succintas razões votei 'Contra a emenda. 

Sala aas sessões, 30 de .Setembro de 1925. ValàMniro de jJfagaZhãe:;. 

O St•. Augu~ s!o de Lima (''): - Sr. Presidente, term inada a pha se a guda 
~read:a pelo ·deJJate em torno das duas emendas constitucionaes da autor ia. 
du illustre r epresentante do Parani1, e encerr<trlo o episoc1io regimental qm; 
se resolveu pela retirada da ultima daquellas emenda s, o espírito publ ico in-
quire qual a significa ç:ão dessa solução pm·lam8ntar. 

A Camara não attingio os dous terços da votaçã o que faria victoriosa 
a primeira das emendas e o seu autor assim cDm o seus consigna tarios retira-
ram a segunda, desistindo de pleit:eal-a, por haverem notado c1ivergencia na 

(*) Proferido na hor a do expedjente . 
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:maioria de dous terços da Gamara, resultando dahi o apparente fracasso das 
i1éas contidas em uma e em outra . 

O SR. PLINio MARQUElS: - Absolutamente não attendi nem a objecções 
nem a esse intuito; ao contrario. 

O SR. AUGUSTo DE LIMA: - O' espírito publico inquire, e não é inoppor-
tuno q ue a Camara, pelo pronunciamento expresso ou virtual não só do3 
que votaram pela emenda numero 9 como daquelles que divergü·am, d'eixe fi-
xada nos .Annaes, uma interpretação h istorica e, ao mesmo tempo, uma rcs·· 
posta ás interrogações ou protestos de que foi eloquente exemplar um te-
Iegramma enviado á Mesa por illustr2 senhora residente em Petropolis que 
vio no pronunciamento dest.a Casa uma derrota drts idé8S ca tbolicas, a.ssi'rn 
repellidas da Constituiçã o ... 

O SR. PLINio ,MARQVgs: - Não tem fundanwnto pa ra pensar assim. 
O .SR. LEoPoLDINo Dg QLIVEliR.~: · - Os que votaram contra a emenda não 

sã.o contra o ca:tholicismo. 
O SR. AUGUSTo DEl LIMA: não é inopportuno, repito, que fique es-

clarecido nã.o ter havido tal derrot!t, 
.Segundo o pronun•ciamento de quasi todos que divergiram das emendas, 

ellas eram desnecPs~arias, porquanto, vinham sus]Jerfectad8menl:e, na opi-
niã o d esses 'i ll u s ~res pre ophantes , exprimir .um pensamento que estava vir-
tua l na Constitu içiio. 

All€gavam, supponclo-se baseados em disposição de lei existente em mais 
de um Estado, que a emenda não viria alterar o regim:e n em vigor quanto ao 
enslno religioso na s escola s publicas, vis to já ser ministrado este ensino nas 
escolas de Minas. 

O Sn. NELSoN DE SENNA: - Como acontece em P ermunbuc''· 
Ú Sn. ELYSJW GUILHRIUI'lE: Em Santa Ca tha rina. 
0 SR. AUGUSTo DE LIMA: O que pret"'ncleu o autor ela emenda, com 

o seu alto patriotismo e, ao mesmo tempo, segunc'to a elevada concepção que 
exige a moral cluis tã, como base primordial da civilização, foi assegurar, na 
lettra da Carta. Ma gna, aos 'E s tados que ainda não tivessem adop·taclo ess·e 
regim(en, a faculdade ele instit uir a inst rucção r eligiosa , n ã o obriga toria, nas 
escolas prima rias, a exemplo de Minas Gera es, P~rnambu co, Santa Catha-
rina e outros. 

O rSrt. BA~JTLio Dlt ;J\1AGALHÃIL1l: - V. Ex., me permitte interrompel-o: o 
que lamento é que a Igreja aceite isto, quando dispõem da,s sachristias e 
templos pm·a ministrar esse ensino. 

O SR. FRANCISCo pgrxoTo: - Não importa. 
O SR . .SÃ FILHo: - O ensino religioso é de. interesse da Nação. 
0 SR. BASILIO DE ,MAGALHÃES; - Não ha duvida e especialmente da fa-

milia; é um.a questão de consciencia. 
O SR. DoMINa os BARBoSA: - rSe é de inter esse da familia é, por tan t o, da 

Nação. 
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O .SR. NELSoN DE ·SENNA; - E' profundamente nacional o escopo alme-
Jll.do 

0 SR. BASILIO DEl MAGALHÃES; - Com isto nada tem O Estado. 
O •SR Auaus~·o DE LIMA: - 'Segundo a de'Claração do todos os hlCmbros 

que com;;tituiram a minoria numerica ·dos votantes, mas a maioria victoriosa 
por s~.r mai3 de un. ter~;v d'os DeputadO!, presentes então, a quéda da pri-
.meira emenda e a r'etirada ·da segunda significavam, ou que as emendas vi-
nham prejudicar o livre sur·to do catholicismo, - intenção que, aliás, não 
tiveram os que as apoiaram ·e o que as iniciou - ou que taes medidas eram 
superfectantes, inuteis ou, como dizia o meu illustrado collega pelo Estado 
do Rio de Janeiro, :S r. Luiz Guaraná, 'in'nocuas, dando a este termo a si-
gnificação de inuteis. 

O SR. DoRVAL PoRTo: - De ociosas, desnecessarias, inoperantes. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Assim, apurando-se bem o resultado da vo-

tação •colhida por oecasião de deliberar a Camara sobre essas e mendas, che-
:ga-se á, conclusã0, bem evidente, de que a Cons-tit uiç flo de 24 de Fevereiro 
não contraria as idéas consubstan ciadas en1 taes en1endas e ainda, de ri.ccôr.-
<Io com as inter pretaçõGs já oHerecidas pela competGncia altíssima de Ruy 
Barbosa e pela não mGnos illumminada de Pedro LGs;m, offerece livres ensan-
chas á a.dopçãr;, ~.:: orno base da <:duca~~~to na•cional, do e nsin o religioso facul-
tativo nas escolas publicas. 

O SR. FABIO BARRE~·o: - Nfw fornecida pelo Estado . . Este é o nosso pon-
to de vista. 

O •SR. N ELSoN DE .SENNA: - A emenda nflo pec1ia o ensino religioso mi-
nistrado pelo Estado. V. Ex . é profun damente injus to. 

O SR. LEoPoLoiNo DE OLIVEIRA: - Nflo desejo. que o ensino re!ig;ioso seja 
dado em d·etrimento do en~ino JE'igo, nem com exc' usii.o de qualquer seita , 
"Creio, aliá-s, que a Cons tituição nflo prohibe o ensino a ssim feito . 

O SR. NELSo N D!il SENNA : - O ora dor faz b em em accentuar aos olhos da 
Nação que a quéda elas emendas, po1· uma questi'w numerica ... 

0 SR. PLINIO MARQUES; -Puramente regimentaL 
O •SR. NELSoN DE .Sii:NNA: não implica no repudio dos id·eaes Cft-

tholicos c1a nacionalidade. 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA : - Nem a(!uelles que votaram contra a 

emenda üvera m esse pensamento. 
O SR. PAIM l!~ILHo: - Sou ca-tholico apostolico romano, mas particlario 

fervoroso da absoiuta separação entr e o pocle1· tempora l e a espiritual. Sendo 
a Constituiçflo da Republica o orgão .r.egulador das funcções do poder t em-
poral, n ã o deve tra zer disposições que se relacionem com as funcções do IlO"· 
der esperitual. 

O SR. BAsruo DE 1\IAaALHl. ru;:; : - :Muito lJe.m. E ste é o meu ponto· de vista 
tambem. 

O SR. Auaus·ro DEl LIMA : - Folgo muito, .Sr. Pres idente, em ter dado 
-opportunidade a que sejam colhidas essa s explicações, que ficarfto nos A.n-
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naes. EllRs demonstrRm que nem a separação da Igreja do Estado importa, 
!para alguns cathoLcos, em incompatib.Iidade com esse reglmen ·de absoluta. 
independencia, n em, para outros, a admissão facultativa do ensino religioso 
nas escolas, salvo o ensino custeado pelo Estado, que deixa de ser permittido 
pela Constituição. 

0 Sll . ELYSEU GUILHElllM:E: - Perfeitamente. E' isto mesmo. 
O Sa. AuGUSTo DEl Lil\iA: - O illustre D êputaclo por São Paulo está neste 

ponto de vista ... 
0 SR. li'ABIO BAP.RETO: - Perfeitamente. 
O Sa. AUGUSTo Dl'l LIMA: - •. • contra o qual se manifesta o digno re-

(presentRnte de lVHnas, meu collega de bancada em relação ao ensino facul-
tativo nas escolas 1mblicas. 

0 SR. LEoPOLDINo Dl'J OLIVEIRA: - Não apoiado. Acho - e o disse em 
meu discurso - que a Constituição actual não prohibe o ensino reLgioso nas 
escolas, uma VGZ que não seja em detrimento do ensino Je;go nem cmn ex-
clusão de qua lquer· religião. 

O SR. E'nANcrsco PErxoTo: - Neste sentido, V. Ex. fez até uma con-
ferencia. 

O SR. N ENSON Dl" SENNA: - E' assim que se pratica em nosso Estado. 
Fúra das horas do programma escolar, sem que o professor official seja 
obrigado a isso, m inistra-se o ensino da doutrina catholica aos alumnos q'.le 
o querem, ou o de outras ·seit a s religiosas, ·Si o desejam os .paes dos d :sci-
pulos. 

O SR. ·SÁ FILHo: - O principio da lei mineira devia ser a daptado pela 
Constituição Federal. 

O SR. AuGUSTo DJ:iJ LIMA: - D ou p a mbens, portanto, Sr. Pre sidente, á 
m inha fortuna, p or ter provocado essa interpretõlÇão: a de que não houve 

I 

propriamente a quéda das ic1éas Propugnadas n a s emendas numel'OS 9 e 10, 
do plenal'io. Da part e de alguns, o que houve foi a consideraç;ilo de que S<J-
riam inuteis .. . 

0 SR. BASILIO DEl MAGALHÃES ; IE·u as cons ider ei perigosas. 
O SR . . N ELSON DEl SENNA: - A esse r espeito, V. Ex. está em m inoria 

absoluta. 
O SR. B ASILIO DEl. MAGALHÃES: - Posso ficar s6zinho, com a m inha opi-

nião, que continuar ei a sus tentai-a. 

O Sa. AUGUSTO DEl LIMA: - ... pensando outros que essas viria m de-
' termina r a influição do E stado em ma t eria religiosa. 

~o .SR. L INDOLPI-Io CoLLOR: - A deelaraçüo ,-c~e :que e1·am in cc:uas pa1·tiu do 
Sr. H e1··culano de Freitas, relator do parecer. Os demais Deputados que Jgso 
allegaram nada mais fizeram que repetir as pa lavras contidas no parecer ela 
Commissão dos 21. 



ü SR. _. ~ANOR NASCIMENTO: - Esses Deputados affirmaram que con-
demnavam a emenda, nào por ser inutil, mas porque a consideravam pe-
rigosa. 

O SR. Aucusro DF. LIMA: - Ac·ceito, com prazer, a asseveração do digno 
representante c1o Estado do Rio de Janeiro, em referenc:a ao discurso do 
Sr. Fonseca Hermes, pelo qual, S. Ex., debaixo do ponto de vista de suas 
crenças catholicas, declarou que esse regimen apenas era incompat ível com 
o da sepa1·ação da Egreja do Estado. 

Assim, que se p6c1e apurar? Que a maioria, dous terços, talvez sete oita-
vos, ta~vez nove aecimos - é bom que fique isto bem claro - da Camara. 
é de crencas religio~as que não são infensas á saturação, no ambiente ào 
Estado, da administração publica, do influxo do catho!icismo. Esta , parece 
ser a c.onclusão a tirar-se. 

Ha, entretanto, raclicaes, ele opinião muito r espeitavel, entre estes os que 
adaptam simplesmente a religião ela Human:dade. 

O SR . LJNDOLPHo CoLLOR: - Aliús, v : Ex. ha ele convir commigo em 
que o positivismo não veio á baila nesse debate. O Sr. Teixeira Mendes não 
interveiu na discussão, nem houve quem tomasse a palavra em nome da re-
Lgião positiva. 

Não S<' fa1Jou siquer em positivismo. A demonstração é esta: todos aquel-
les que suppunham que o espir·ito a favor ela separação da I g1·eja do Estado, 
fosse apenas uma aspiração elo positiv:smo estavam l'aclicalmente enganados. 
O que existe no Bmsil é a crystalização de um sent:mento libe1·a1, do qual o 
pos~tivismo é parte mínima, na minha opinião. 

iÜ SR AucusTo DE LIMA: - Tomo, com mu:to prazer, em consideração o 
aparte do illustre renresen tante do Rio Grande elo Sul, que tambem, repre-
sentando, embora, uma parte radical dos que se pt·onunciararn contra a 
€'1n encla ... 

0 Sn. LINDOLPHO COLLOR: Não em obediencia á escola positivista, á 
qual não estnu fi! in elo. 

O SR. A ucus•ro DE LIMA: não em ubec1iencia a escola positiva, á 
qual S. Ex. não está fi:'aclo , todavia, entende que essas emendas eram d·~s

n ecessarías. 
O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - Não apoiado. En entendo e c1eclarei que eram 

prejudiciacs. Desnecessarias ~;llas eram na opinião do Sr. Herculano d~ 

Freitas . Eu, a t é, commentei pela ;mprensa a opinião de S. Ex . , della dls-
corda ndo, data venia. 

O SR. GILBERTO AMADO: - Prejud'ciaes ao regimen e á Egreja C:ltholica, 
u1n grande erro politico para a proprla Egreja, e eu, dese~aria verificar si 
os directores centraes da Egre.ia Catholica realmente apoiam essa campanha 
que se faz. 

0 SR. LINDOLPHO COLLOR: -· Tudo indica .que não seja apoiado . 
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O ISR. AUGUSTO DEl LIMA: - Quero é que fique ibem fixada a interpreta-
·ção que deve ter o pronunciamento da Oamara nas ultimas sessões. (ll1uito 
bem.) 

O SR. NELsoN DEl SANNA : -Faz V. Ex. muito bem em provocar o P·rc-
nunciamento que está fazendo, porque assim fica evidenciado que o facto. 
de não ter reunido a emenda n. 9, o numero de votos regimentalmente exi-
gido pa.ra ser aq·ui t r iump·hante, não implica no repudio dos ideaes catholicos• 
pela nos!la nacionalidade . (A poi.fid.os.) 

0 ISR. ADOLPHO BERGAMINI: - Quer O regimen da completa liberdade. 
O SR. ÀuausTo DEl LIMA: - Meu discurso não tem outro f:m senão o de 

apaziguar o alvoroço em que p6de ter estado o espirito Publico, em conse-
quencia da deliberação da Camara. 

Agora, não acredito que, debaixo dessas manifestações, digamos, do fer-
vor religioso, se possa occultar qualquer intuito de ordem polit:ca · e sub-
versiva do regimen. Si ·houvesse esse intuito, está claro que todos os repu. 
blicanos se revoltariam contra elle e o repelliriam. 

O SR. LINDOLPI-Io CoLLOR: - A bandeira subversiva póde ser levantach 
sem intenção. 

0 SR. ADOLPHO BBRGAMINl : - Apoiado; e a subvenção vir depois. 
O SR . AUGUSTO DE L IMA: - Mas não está nos precedentes do catho-

licos do Brasil levantar bandeiras subversivas contra a ordem politica. Nem 
ha razã,o para que o catholicismo, o Brasil, tenha saudades do regimen de-
posto, no qual, soffreu, pelo regalismo exaggeraclo ela Corôa, todas as con-
sequencias oppressivas elo vad1·oado; soffreu a pr:são dos seus bispos, soffreà 
a perseguição, ele modo· a que, logo nos albores da Repub!ica, os príncipes 
da Egreja vieram a se conformar com a lib erdade que lhes trouxe o Governo· 
Provisr:>rio. Esta é que é a verdade. (Apoiad.os.) 

Não posso acreditar , r epito, que se occulte q~1alquer germen àe paixões 
sebastianistas e hostilidade. a o regimen creado Pela Constituição ele Feverei-
ro, debaixo dessa corrente de espírito r eligioso . .. 

O SR . PLINio MARQUES: - E' uma accusaçi'io que cabe vor si . 
.O S.n . AuGusTo DE LIMA: - ... corrente que, si tem qualquer intuito de 

guerra, parece que é contra o relaxamento elos ·costumes publicas, contra a 
dissolução social. 

Ü SP.. NICANOR NASCIMENTO: - Não apoiado. Nem ha corrente alguma 
de d1~~olução soc'al do nosso lado. 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Não denunciei o lado da ,corrente, denunciei 
a corrente que está ao alcance de todos os observadores. 

Tiesconnecer que a nossa época ê uma época de dissolução ê resconhecel' 
a verdade. 

O SR. NrcANOR N ASCIMEN'ro: - E' uma .épo,ca de progresso, .de sciencia. 
O SR . LINDOLPHo CoLLoR: - Si a dissolução existe, ella se verifica tam· 

bem nos Estados que manteem a religião cathollca em caracter official. 
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0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - S:erá uma dissolução mundial. 
{~ual é a reacção? A reacção é pela moral e, em um paiz em que a ca• 

tholicidade quasi comprehende o total dos seus habitantes, qual é o meio de · 
combater a dissolução? 

O SR. LINDOLPHo CoLLoR: -V. tElx. o1he para os paizes julgados abso-
lutamente cat.holicos, para os Estados que teem o catholicismo como rel:gião 
officiai, e vel"á que a dissolução dos costumes, nelles, não é menor que no 
Brasil . Essa é que deve •ser a analyse social do facto. Si V. Ex. chegar ã 
conclusão de que as nações catholicas não soffrem da dissolução de cos-
tumes, que V . Ex. contasta no Brasil, terá proveitosamente defendido as · 
emendas reLglosas. Mas, V. Ex., de bõa fé, não chegarfl a essa conclusão. 

O SR. AuGUSTO DEl Lnva: - Estou apenas procurando achar uma ·expli-
cação muito mais razoavel do que aquella que se está insinuando - ;to ela-
propaganda monarchista. 

O SR. LINDOLPHo CoLLOR: --: Perdoe, mas V. Ex. não explicou o que · 
disse; affirmoll apenas que ha uma reacção contra a dissolução elos costu-
mes, e eu respondi, com a observação contida nos meus ultimas apartes. 
Mesmo porque fazer confusão entre o poder temporal e o espir;tual é um re-
trocesso. 

O 3R. AuGUSTo DE LIMA: - Esta questão de poder espiritual e podm: 
temporal é uma idéa romantica, é uma nova Escholastica do seculo XIX -
a Escholatisca comteana . 

0 SR. LINDOLPHO COLLOR: - Não apoiado, V, iEx. labora em perfeito 
equivoco. 

O S-R. AUGUSTo DE LIMA: - Hoje, não se faz essa distincção entre tem-
poral e espiritual. 

Emquanto a observação e a experiencia rião puderem abrir o espírito 
!humano e devassar-J,he todo o fundo das verdades, já não digo metaphysicas, 
mas naturaes, ha ele ficar no espír ito humano, como uma tendencia cada vez 
mais accentuada, esse idealismo, que não permitte categorias entre tempo-
ral e espiritual, 

O 81,. LINDOLPHO CoLLOR: - E .ssa these, na bocca de V. Ex., é verc1a .. 
dei:ramcnte lamentavel. V. Ex. chegará, assim, á conclusão de que o po!!er 
tem}Jor:ü pôde ser exercido perfeitamente dentro elas egrejas. Era ·como se 
governava o mundo antigamente; hoje não é assim. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Em summa, o que eu quero que fique bem 
patente é que a votação dada J:}ela Camara á primeira emenda e o seu as8en-
timento á retirada üa segunda não -signifi-ca que, na Constituição, deixe de 
existir o mesmo espírito liberal, e seja excluída a faculdade do ensino reli-
gioso nas escolas, onde os Estados, onde os municípios entendam de abrir-
lhe as portas. 

0 SR. LINDOTPHO COLLOR: - Q1toà probanà1t'ln. E' uma these a ser dis-
cutida. 
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'Ü Sn. GALDINo FrLHo: - Devo declarar ao nobre orador que a signifi · 
cação do voto da bancada fluminense, conforme o accentuou, em seus dous 
discursos, o Deputado Fonseca HPnnes, é a de não concorrer para figurarem 
na nossa Carta Constitucional dispos .ções restrictivas da l:berdade de cren-
ças; não teve, absolutamente, preoccup-aç;ões sertaristas ou outras que lhe 
queiram attribuir. A escola publica déve ser um terreno neutro. 

0 . SR. LINDOLPHO Cor,Lon; - No Rio Grande do Sul, é permittido O en· 
sino religioso. Depo:s da hora escolar, todos os cultos que o quizerem podem 
a})roveitar-se dos edificjos das escolas publicas, para ensinar re:igião a quen1 
o quizer. Assim é que S<;l entende v,Rrda de"ramente a Lberdade espiritual 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Reg 'stro com satisfação o aparte de V. Ex .. 
o Sr. Linclolpho Collor approva o regimen do Rio Gra nele do Sul, onde o en-
sino religioso é ministrado mesmo nos ed "fi cios publicos. 

O SR. L[NnoLPHo CoLLoR: - Não fazendo pa-r te, entretanto, do regilnen 
escolar e sem a menor preferencia por qualquer culto. 

O Sn. AUGUSTo DE Lnu: - Fique registrado o aparte de v •. Ex. 
O SR. LILDOLPHo · CoLLoR: - Aliás isso foi por mim dito e redito na dis-

cussão. Não é agora que apparece esse depoimento meu. 
Nem v·mos aqui fazer outra cousa senão procurar fixar a interpt·eta-

ção dos que er8mos contrarias ús emendas, afim ele que no espi!'ito publico 
não paimsse a menor duvida sobre o intuito parlamentar dos votos q:re arJul 
foram dados. (A poiaclos ; muito llem.) 

O SR. DoJYIINaos M AscARENHAS: 

houve controversia de doutrinas. 
O que não se póde negar é que 

O Sn. JoÃo SANTos: -- O que .cumpre é preparar o caracter, os paes 
transmittinclo aos filhos a educa<;ão mora. I e c;vica. Aliás, el evo dizet· ao nobre 
orador que eu, catholico , votaria a emenda n. 10, como uma mnni(estação 
do meu sentimento religioso. 

O Sn. LF.oPoLDJNo DE OLIVEIRA: -A emenda era a mais per!gosa elas <'!Úas. 
0 S!l. BASILIO DE MAGALHÃES; - Muito bem. 
O SR. LINDOLPHO CoLLOR; - Ninguem ignora que a questão religiosa ~. 

necessariamente, uma ques tão moral. 

O Sn. AuousTo DE LIMA: - Acho que é uma questão soc·al. 
O Sn. Lrr.DoLPHo CoLr.on: - Si V. Ex. permittir, direi que na classifi-

cação das sciencias que eu aprendi, toda questão mora~ é necessariamenL• 
uma questão social. As questões sociaes são ou economic<ts, ou políticas ou 
ethicas. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Si é uma questão social por que se ·ha d-3 
afastar clella o Estado, que é a sociedade politicamente organizada? Então, 
só comprehendemos a crença nos recessos do lar, como que envergonhado3 
de Praticarmos o culto religioso, de modo a f!car esse culto banido comp:e-
tamente das manifestações politicas, da educação, das escolas? 
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No dia em que se puder descobrir a moral que prescinda do sobrenatural 
em que o processo de Comte puder ser adaptado de maneira que esse gran"!e 
set• mysterioso, com a respecbva Virgem-Mãe, possa substituir o ensino do 
Christianismo ... 

O SR. JoÃo SANTos: ~ V. Ex. está levando a questão para um ponto 
muito perigoso. 

tO :SR. LINDOLPHO Cor.r.oR: - Quereria que o nobre orador me dissesse a 
que vem a citação de Comte e da Virgem-Mãe, nesta que8tão?! A reacçáG 
contra as emendas relig iosas não foi, como já disse, uma reacção positivist<t, 
por mu :to que o orador queira insistir no assumpto. 

O St1. BASILio DE MAGALHÃEs: - Foi uma reacçiio republicana. (Apoiados.) 
O SR. AuGus·ro DB LIMA: - A concepção de :Salâan·ha Marinho, o Gan· 

ganelli, tE·ve a bençiio positivista de Benjamin Constant e, principalmente, de 
Teixeira Mendes, que ninda está vivo ... 

O SR. BASILIO DEl MAGALHÃEs: Não ha maiores veneradores do catho-
lic:smo do que . os positivis tas. 

O SR. LTNDOLPHO CoLLOR: - Os positivistas até contribuem monetm·i'l.-
mente pm·a a sust entaç9.o da Igreja Catholica. Entretanto, insisto em affir-
mar que os positivistas não estão em causa. 

O SR. AuousTo DE LTMA: - Não se póde contesta r que os positivistas in-
flu:ram rnuito no princi pio da Repnblica, e até a explicação astronomica da 
bandeira lh es é atf.rihuida. 

O Sn. LTLDOLPHo CoLLor:: - E' um eiemento historico esse que V. Ex. 
traz ao c1eb::ct8. Fico na minha affirmação: na rejeição da emenda n. 9, não 
houve, da parte da C' amara, manifestação de esp'rito sectario. (Mu·ito bern.) 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: -A Cama ra quiz apenas manter o estado da 
neutralidade, em face da questão. 

O Sn. GILBERTO AMADo: - A Republica encontrou no Bras:! duas quest ões 
a militar e a r eligiosa. A R epublica extinguiu, com a separação da Igreja 
do Estad o, a questão religiosa, que VV. ·EExs. querem reviver. 

O Sn. AUGUSTO DE LlMA: -A questão religiosa já. está ext:ncta. 
t O SR. LnmoLPHO CoLLOR: - Felizmente, deve estm· extincta, depois deSS't 

tentaLva frustrada de VV. EEx. 
O Sn. AuGUSTo DE LIMA: -A monarchia de um lado, foi hostil á Igrej<J. ... 
0 Stl. LINDOLPHO COLLOR: :E a Republica nunca o foi. 
O SR. AuousTo . DE L i lVIA: . . . e -do outro la do., para evitar a Teacção 

rel!giosa, nos seus ultimas dias, aquelle Tegimen já apregoava a separação 
da Igreja do Estado. 

Não quei ramos attribuir á Republica o priy:Iegio dessa idéa, que jâ veio 
do ultimo gabinete que o novo regimen depoz. (Muito be?n.) A separação da 
Igreja do Estado, a secularização dos cemiterios, o casamento civil, o regis-
tra civil, todos esses pontos faziam parte do prcgramma .do .gabinete de 7" de 
Junho. 



O. SR.. LmoPoLpiJ':IO DEl OLI.VEIRA: - Eram exigencias da Nação Brasileira. 
O .SR. LILDOLPHo Coi"LOR: - Quer diz·er que eram as]?irações m.aduras I).U 

conscien.cia do povo. 
' O SR. ·JoÃo SANTos: - A meu ver, o fundamento da conscierucia leiga 

está na liberdade de critica sobre .os dog mas, o :que. a I g reja n ã o adm ittia é 
que Ca lvino e Zwinglio est2:beleceram. E' a Qrigem do sentimento democra-
tico, que def.endemüs aqu.i: a liberdade leiga da consóencia. 

O SR. SA FILHO: - V. Ex. confunde democra cia com protestantismo? 
:0 SR. JoÃo SANTos: - Não; digo que, a meu ver, a consciencia leiga 

democralica t em como ponto de partida essa liberdade de exame. 
O S.R. LINDOLPHO COLLoR: - O ponto de vista do nobre representante pela 

Bahia é r igorosamente exa;cto'. Duas correntes da razão critica , coincidentes 
no . tempo, Produziram uma, o protestantismo, outra a deinocracia. 

O SR. Auou s·r o DE LIMA: - ·Sr. Presidente, .o que desejo fique consi-
gnado é que o orador, re];}ublicano insuspeito (apoiados), assim como ent.,il· 
de que são insus]?eitos r epublicanos todos os que na Camara votaram pró e· 
contra a emen da n. 9, cada um sob os seus pontos de vista ... 

O SR. FRANCISCO PEIXOTo: - E de accõrdo com a sua conscien c·a. 
O SR. A UGUS1'0 DEl· LIMA: - ... todos nós não tivemos outro intuito se-. 

n ã o o de m eH1orax o espírito da Constituição, tornando explicito o que erFJ. 
implícito ];}ara a lg uns , corrigir o q ue era erro para outros, todos debaixo do 
pallio do patriotismo, inspiração comm um dos bons republica n os . (Muito 
bem; 1111lito bern. O o1·aàor é t'ivam.ente c1t1np1·imentaào.) 

PRoPoSTA DE EMENDA~ A CoNTITUIÇkO FElDERAL 

Continua .ção da votaçã o tia r>r oposta de emendas e das ·emenda;s á Cons ti-
tuiçlo (emenda n. l4 do pJ.ena.rio e seguintés, 1" ·discussão). 

O Sr. Presidenie : - V ou submetter a votos a seg uin t e e men da do 
1l !e na.ri o. 

N. 14 • 
Art. Os funceiona.rios ou empregados p-nblicos, eíifectiv os, que con-

tar~m dez ou m a is annos de se1·viço publico federal, só poderão ser destitui-
do:l dos seus cargos, em v iTtucle de sentença judic:iaJ ou mediante processo 
administrativo. 

A emenda re)Jroduz a legisia·~âo or~>. em vigor (a:rt. 125 d a Jei n . 2. 824. 
de 5 c1e J a n eiro ·ele 191.5). - .. Noqu.eira, Peni.ào. - Bette·nCOIM"t da Silv a F'ilho. > 

Paulc J,fn.ran h r'i o, - Nfcan.o1· Nascimento. - Oscn.r Lonrei1·o. - A. B er-
gomlini. - "1lbe1·ico à<? }11 oraes. - E-lbCliâes ]',falta. - Ghennont de llfiranàa. 

A.lcides 'Ri!.lda . - .. .Don; a.l Po~w. - Costa .Ribei?"o. - Plinio Marques. -· 
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Thomaz .Accioti. -Wanderley Pinho. - Pe1·eü·a Leite. - Sola.no dct C1tnhn. 
-Alfredo l'luy. - Gentil Tavares. - Jonq·nim. BandP-!.1'a, - JYa.rUns Franco. 
- Ayre.~ da Silvrz. ·- ,11ario Domingues. - Oleom··io Pinho. - Nelson CahMt-
da. -- Pedro Bo1·ges . . - -· 'f'M,arcs Oa.vo.rca.nt:i. - A. lbnquerque Libo1·io. - N ·. 
Can~bovrn. S:imõe,s Filho. PUnia Casa ao. Ann~bal de 
Tolcdo. - João Sa.ntos. -- 'YV . Escobar. - Pinto da Rocha. - Lafayetk 
Crttz. - Alberto JJ.faranhão. -· Pacheco ]fendes. - Rego .Bnrros. - Ho-
m€ro Pires. - Vicente Pimgibe. - Sá F'ilho. - Valois de Castro. - M. Ro-
d1'igues Macha.do. - Montei1·o âe .So11za . - Ephigenio de Salles. - A.franio 
Pt:ixot:o. Gonçah>es F'cwreira. - Daniel de 21-fello. - .Bianor de Medeiros. 

Alves de Castro. -- Carn·,r.lho Neto. -E. C1tnha . 

O Sr. Pliinio Marques (*) (para enca1ninhar a votação): - Sr. Presi-
dente á primeira vlsta. :pare.ce:á. que o assump.to que n1·e traz á tribuna nii0 
terrJ. a l'elaçlo que cleve~:a existir 1'.}Gm a e111.enda, cuja votação se va·i proceder~ 
Mas, as emendfl.s que tive a honra ·d·e a presentar á Constitutição estiio, de fa-
cto, ligada:..~ ::.1.1 t.""~das as ela~sses sociaes -do Brasil; de n1aneira que, trata ndo Bsta 
emenda 11. 14, ch classe dos funcdonarios publtcos, nada contrarüi o :propo-
sito, em que estou, de referir-me a var·ios pontos do d iscumo do meu illustre 
antee:c·~sor na tribuna, i.> meu prezad-o amigo, Sr. Augusto de Lima•. 

Com,, tive Ft ·honra de dizer ao encaminhar a votação da emenda n . • 9, " 
quando requfn·i 2.~ reitrada da emenda n. 10, a votação da Ca1nara., re1ativa-
rnenta á votaQ1io ela em·enda numer-o 9, foi de tal eloquencia que, de f.orrn:.~ . 

alguma, p·cde u; lJairar n.o espírito de quem quer que seja duvidas sobre o > 
sentimentos catho!icos, quer dos ·representantes desta casa•, que1· da população· 
do .paiz. 

O SR. LINDoLPHO CoLLoR: ·- V. Ex. J>e·rmitte um aparte? Isso não sue-
()ede po>:- causa da votação . Essa duv-ida não existe. Acreditamos pia.m ente 
haja um gn·nde sentimento religioso na população bras ileira . Mas nã-o foi a 
votação da Camara que veiu revelal-•o. 

O .SR. PLlNio MJ\RQUES: - Sr. ·Presidente, tenho necessidade de me cingi!· 
ao prazo estrictamente estabelecido pelo !regimento. 

t O SR. ADoLPHo l3ERG'AMINI: - E ' exig uo esse prazo . Estou de accõrdo 
oom V. Ex. 

O .sn. PLINio MARQUES: -São p-razos exiguos . · lA\nH~nto f11Je ·v. Ex . Bs-
teja de accõrc1o -commigo sómente em cousa tão insignifi cante .. (.Riso) . 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI - Cousa insignificante, a questfiu elo prazo r e. 
gjmental par.w a discussão de theses -de tal relevancia.! ? 

G sn. PLINJo MARQUES: - Afcentuei que &J votação, que aqui se pro•ceden:, 
relativa á emenda 11. 9, era positivamente d e alta significação para o espi -
rit0 .cathol'co do Brasil. 

.,, 
(*) Não f.oi revisto pele oraclor. 
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o sn. ADoLPHo BERGAMlNI: -Acredito; qual a de -querer o Congresso Na-
êional que ·:;, liberdade -de consciencia permaneça eomo se acha n a Con stituição. 

O Sn. P .nno 111ARQJ!ES: - O uni co obstaculo que se oppoz á incor poração 
idessa en1enda ao nosso Pac.to Constitucional, foi ·un1a pe-quena nuga regimen-
'tàl, que em nooa pode diminuir, e não diminuiu, a victoria morá-] que essa 
emi'Ldn alcançou e a alta signif icação de que ella se revestiu. 

O sn. LTNDoLPHo Ccr.Lon: - Não insisto nos apartes, pm·a que n5.o pareça 
tf>nl:a e u e proposito ele contrar:ar o meu prezado coUega que e stá na tribuna. 
;1\I<lS, rmra que falar em victoria, qua-ndo a emenda foi derrotada? 

0 SR. DoMINGOS BAHBOSA: - Obteve maior ia. 

C SR. Ln:Doi.PHo CoLT,on: - I s so é intolerancia arithmetica . 
O SR. DoMINr-:os B AHDoSA: - V. Ex. ])r ecisa provar que, em a ri thmetica, 

60 é um numero maior do que 89. 
O sn . LINDoLPI-IO cor.r.on: --V. V. Exs. não a-presenta r a m a emen da para 

te·re n1 un1a victoria n1oral, n1as·. sin1, victoria positiva , n1aterial, real. 
O SH. PLINTo lV!ARQrRs : - J)epois, Sr. Presidente , dessa victor:a inora1, d9 

cuja. f'i g-njfica (;ão é inl ]}oss ivei duvidar, entendia Cl..1, co1no prin1e1ro signa ta.-
~t·lo das c,mencla s sub m0ttichs a-o voto ela Cam ara, que, como uma s atis fnçiio 
à;:.da· á população cntho!ica do B1·asil , essa victoria bastava; n1a.s, co1no a 
ol:stinaçi'lc• elos oppositores não me a ssegurava a victoria pratica, que era 3. 

que ' priTJcipalm"nte BU visava... "'"' 
O 2r-:. LINDoLPHo CoLLon: - Obstinação, ahi , quer dizer convicção in-

abalavel. 
não pude ent ã o oppor-me a que a ic1éa da 

rE'1 ,r,éda ãn emenda n. 10 fosse levada a effeito. E assim, Sr. P r esidente, 
encabecei con1 a rninha as~lgnatur a.. o rec1u erim·ento da sua retü·ada. 

Pnr que o fi z ? 
J8 th~e occasjão ele ac.centuar peranté a Can1ara que o n1eu gesto não s t--

gni fi C'ava un1 recúo, por isso que não recua hon1en1 que tenha arnvigndas a:.; 
-conyic ·,_~ões . corno as tenhc. eu e todos cs sig natarios desta e1nenda. 

0 Sn . LTWPOLDT NO DE OLIVEIRA: - A Cam ara faz ;i l13i<Çn. a V. Ex . 
O Sn. Purno M ARQUEs : - Abs olu tament e não pócle s e r interpretado como 

um re0D0 esse 'g·esto. Elle s ig-nif'cou apenas a e s pe r a nça ela conquis~a ~qu" 

rea1izaren1C'S, qual :t.. (~e con~agrar em nosso Pacto Fundan1 entaJ un1a• holna-
llê ge1n (ligna, Ulnrt horrJenn g 8n1 honrosa, u1na hon1enagen1 á altura à a egreja. 
calholica brnsiki•:a. 

O SR . LErlPoLDINo DE or,n·rrr.:~A: - Então, j á ha compromisso assentado a 
re~p-eito. • o sr:. J'I,INIO MAflQt:ES: - Nas ]1alavra-s que proferi hontem, Sr. Presi-
·de_r.te. ao fm.rru~.1mhar a retirnr1a ua emenda n. 1.0, deixei p a tente, o qua nto 
me era per mitticlo o ontendimento perfeito, a harmonia.· de vistas com p-leta, es-
tabel-eeidos entre os respcnsavEds, quet· pela apresentação das emendas a qÜe me 
ref.iro, quer com os seus oppos itores, quer -com o s que aqui, além da respon-
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sabilldade do !<eu .n,a:H1r.to. iêm a da orienta;ãu dos trabalhos da Camara dos 
Deputados. 

E8trl. a •parte do di~c·urso do meu illustre, nobra e querido collega, senhor 
At:gt:stü de Lima, a .que primeiramente me reporto. 

Quanto a intuitos outros a[1.n buidos ao movimento iniciado na Camara; •. 
em favor da c·on5rv;raç:ilo do <ens·z,o relighs-:>. da religião catholica no Bra.sil. 
nã0 sei se foi articulaclu ·a. accm·~·<:;ãc que S. Ex poxece t·.-:r cu v: do ... 

0 SR. AUGUSTo DE LIMA;- Em aparte, aqui na Camara . 

O SR. Pl-IXro MARQUES; -- ... e, segundo a qual, haveda, no c&•so, 1.1 ma 
questão de outra ordem política, visando fim diverso daquelle que tivemos, 
ao debate1· o assuúl'pto. 

O Sll. ArousTo DE LIJ\1A: - :!'Jão foi claramente articulado, mas foi in-
sinuado. 

O SR. P'-I~Io MARQUES: -Esta insinuação, Sr. Presidente, é forçoso co.n-· 
'~r., se · tivess~a sido articulada, cahiria ·lJOft si, por isso que viria esbarrnT na 
attitudn just.uneJ:te de resi .stenda q_ue o sentimento eatholico no BrasU ha de 
oppõr, como tambem tinh:::. em vi sta aquella emenda, a. toda a perturbação; 
a to~1a a subven(~ão da. orcie:r..1 estal1~?1eck1a no regimen l~epublicano. 

Su~poitar, de leve que ~! ... ia. da elevaç:ão dos i11 tultos, da· elevação dos sen-
tinwntos, da elevação dos objectivop desta emenda, 0 commetter injustiça quq 
mal se classifica.. 

O SR. GAI,DIKo Fii Ho: - l:ktoi"a lêr a 11s:tct dcs que voü\Xam contra a P.men . .' 
da., para ·veri f icar quf! a p(i]iti. r·. :::~ .. .1 ·lo e.stÇ'~va e1n ca usa . 

O SR. PLI~Io IviARQf.TES: -- Os signatarios dessas e1n\enc1as são r>or Uln Ia.J.o 
{le certo, catholicos fHvoro s os e praticantes, mas brasEeiros e republicanos: 
são moços cheios de fé, C1Ur~ proreu ram, curprehender na vida publica os sym-
ptomas dos males que nos aff!igem. pnrw r emedia1-DH . para debellal-os, para 
removei-os do caminho do paiz e da Republica. 

Mas, Sr. Pres!dontE', a.s emendas religiosas, ·como forarn formuladas e apre-
sent&...das, são regh.n0ntaln1entp materia vencioeia, c a ·n1inha presença na tri ... 
buna conesponde apenas á neces~ida·de uc corrclJorar o que vem de dizer, com 
tanto lJrilllantismo, o meu nobre colleg:t, Sr. Augusto de Lima. 

·E' preciso que eu renove, como já fiz por d·uas vezes, d esta tribuna, a• ar~ 
firmaç::lo {1e ·C1Ue a. retirada ·c1a emenda, n. 10 não significu, absolutamente, 
um •recúo . não significa ahs.olutam.?I1te qu.,., a quasi totalidade da D"pu:ação 
do Bn13il e dos meml.Jn;s d :t Carr.ara 'dos D eput:\·dos não 1seja constituid•t y0r 
catholicos. 

O SR. LINDOLFHO CoL'LoR: - A quasi totalidade? Nem dous terços, 
.O S~<. PL!NI~ MARQUES : - Os votos que divergi ram e que crearam o im-

passe regimental á ap.J}l"OVação da emenda n. 9 não podem exprimir o con~ 
trario do quf" ven:to d<' affirmar. 

O SR. ADoLPHo BF.RGAMINI: O irnpa.sse, aliás, é constitucional; não é 
regimental. E f•l'SSO lPmlJrar a V. l<"Jx. que a Constituir·ão é rr:t;;; sevara, por 

• . 
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exiglr dous tE'.r<;GS fln totalidade elos Dep-uta1os. quanc!. _. G fPgimento Se COD-

t~ntf .. , t'0D1 os dou~ t-.?t ~r: s do q1t.nT?Mn,. 

O SR. PLINIO MARQUES:- O que vem em ·valor da minha a1·gmnentação. 
Terminando, Sr. Pn:>s irlente, como já disse, eu affirrno qu e 0 objectivo do:;; 
que retiraram a emenda n. 10 se l"á tal v·ez, revelado de geito a que o senti-
.mento f'atholico, no Brctsil, fitl ue pel'J'eita e completamente satisfeito. 

Tenho dito . c Mui.tn bem; ~ntti/.o bem). 

O SI'. Leopoldirw ele OHveii·a (*) (para . enca1ninhar a votação): - Sr. 
Presidente, a emenda n. .14 elo pienario dispõe o seguinte : 

"Os funccionados o.u empregados publicas; effectivos, que conta-
ren< dez ou mais .annos de serviço pub1ico rederàl, só poderão ser des-
tituídos dos 5;eus cargos, em virtude de sentença judicial ou mediante 
processo adn1inistrativo. ': 

A emE·nda reproduz a legislação ora em vigor (o art . 125 dai lei n. 2.82'4, 
lle 5 de Janeiro de 1325). 

O mesmo assumpto é objecto· da emenda. do projecto •de reforma consti-
tp:ciona1 n. 71. onde se lê: 

"Suhstitua-se o art. H da Constituição pelo seguinte: 

Art. 7L Respeitados os direitos a·dquiridos e a eJCpectativa legal 
dos funcci.ona•rios em exercíci-o na data da promulgação desta lei, não 
m.a:verá carg os v itali.cios , alén1 dos -de n1a.gistratura, magisterio, ser-
·ventuarios cia .Tustica, e as patentes miJ.itares; sendo os demais f.un-
•cclonorios do livre ne>mea·ção e demissão." 

O art. 74 é do seguinte teôr: 

"As patentes, os postos e os cargos inamovi veis são garantido~ 
em tod:t a sua plenitude. " 

Dou c• meu voto á emenda n. 14, assim votarei ·contra· o di>spositivo qu0 
aca·bo de Jer, si com as m esmas; ou outras palavras voltar â consideração do 
,plenario un segunda ou t el'ceira discussão. O que a ·emenda n. 14 p.leiteia é. 
•nada mais, nada 1ncnos, do que o reconhecimento de U!n direito do funcci-ona-
Iismo pul.Jlico, que -J projeC'to de Teforma constitucional ,;por força. da emend:t 
71 .• pretende collocar em .situação deplora.v-el, de vez que os servidores do Es-
tado, de futuro nom·:eac1os, por maJor que seja a sua. dedicação no cumprimen · 
to do dever e quae~quer .que sejam as .condições dSJ sua existencia, ;poderão 
se. livr·emente domittid-os pelo Governo. A emenda n. 14 estabelece um prazo 
depois do qual a d•cmissiio dos !l'unc-cionarios publicos só se poderá dar em vir-
tl:de de sentençe, judi•cial ou mediante •pmcesso a:dministrativo. Nwda mais 
razoavel e justo. 

(*) Não foi revisto pEle orador. 
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O funccionario publico que l];lrestasse seu s serviços dedkadamente á aa~ 

ministração nacional, dura•ntt;; o lnngo p-eríodo de 10 annos, não poderia ser. 
ieY-onerado do seu em.pr-ego p-or uma sim.t)les delioeração do Governo, que con-
Stitu'cionvJmente ificarja co·1n uma facu1-da·de irrc·fitri·cta de exererer a SUã..1 po-
litica poi- meio das compressões sobre o funccionalismo, c-omposto de cidauão., 
·qUI'! ~entem .pela ·patria•, como nós outros, e que, por isso mesmo, n em sempr8 
estfic de accorc1o CO'm os ·detentores elo ·poder, quando estes exorbitam da es-
p•hera que lhes traça a lei, -qu<? deveria ser o guia unico dos homens publicas 
il'.:t R<?r>'J·bli-ca. 

Supressos dru Constituição os direitos que üra •cabem aos funccionarios 
pub:icos, ·como o da vitaliciec1r,.de, voltaremos ao regimen das derrubadas, e 
tpe:·mal1'onte ameaça á dasse dos dedicados e ineansaveis servddores do Es-
tado. 

A &menda n. 14, em votação. é uma garantia .que a Camara .defende, em 
favor rlo funccionalismo p:J•blico, ~.ra que este, certo das ·recompensas á sua 
tledicaç:ã.o e ao fervor no cmnprimento dos ·deveres, encontee a hi o estimulo 
necessari-o ao bom ·desempenho dos repetidos cargO!s, preoccu.pa{to .com o bem 
publico, disposto a rea.Jiza.r a. sua tareofs, visando o desenvo.Jvim·ent0 natura. 
tia vida administrativa do paiz. 

A livre non1eação e demissão dos funccionaei.os, ao contrarw, ê uma amea-
ça penn<.·nente, po.rque colloca esses incansa\•eis s-ervidores -do Estado na 
contingencia de uma submissão incondi-cio:1al aos poderosos do dia, premid'Os 
.p<:lo ·•·eeeio das demissões que podem ser da.das immotivadamente, de accordo 
com -o ,projecto da reforma da Constituição. 

Taes a-rgumentos, Sr. Presidente, deven1 bastar á Camara dos 8rs. De-· 
'PL tados vara que ella, no exerci cio das suas f-uncções constitucion aes, '[}rati-
que acto de h1teira justiça, conservando sobre o amparo da lei a.quelles aos 
.quat:'s, mais ilo que ·l!Os senhol'es do poder deve a Nação b.rrusileira ~ de:;;en-
volvimento na :;ua vida• administrativa. Muito bem; mttito bem). 

O Sr. Adolpho Berg:u:a2ni ('') (para enca1ninhaT a votação): - Sr. Pre-
·sidente, a emenda n. 71, ora retira:da, dispõe: "Respeitados apenas os direi toa 
adquirdios e a espe:ctativa lega-I dos fuúccionarios em exercido 11ft• data da 
promulgação de-st:"t lei, não haverá cargos V·ital icios, além dos da magistra-
tura, m(;..gisterio, s"rventuar'ios da justiça, e as patentes militares; sendo o.;; 

dema;.s . funccionarios de livre nomeação e demissão. " 
Ora ·PE·nso que o fjue se devia não era adaptar essa dis·poslção, mas ou~ 

-tra asseguran<lt; a establdidade do f unccionalismo publico. Foi o que visaram 
os autores da, nnen<l~, 14, do plenario, cujo primeiro signatario é o n1eu pre-
z.ati•JS eollega e companheiro de bancada, Sr. Nogueira Penido. 

-8. Ex. naturalmente não d;'lixará os funccionarios •publlcos ao desamparo 
·Sem urna :pn1avra de ds-fesz., ás ldéas .consubstanciaclas na e1nenc1a 14. 
r---:------

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Seria 'Cleplm·avel quo no momento em q·ue a Camara vai decidir da sorte· 
desta einenda, D seu 1H'incipal autor .a, abandonasse. 

Dou men voto favoravel ' a es>'e dispositivo afim de que os funcciona1ios 
ou empregados IJUblicos, dfeC'tivos, que contarem dez ou mais annos de ser-
viço publicl) federal, poosam ser destituídos dos seus ·cargos, em virtude de 
senten<:a. judicial ou mE·diarüe processo a•à ministrntivo. 

O facto que se tem observado na nossa adrninistração da frequente de-
missão em massa dos funccional'ios publicas que incorrem no desagrado dos 
governantes, estes muitas vezes conduzidos por motivos politicos, não · póde 
ser desprezado inteira·mente 1pclos poderes constituídos, .com o Congresso Na-
cional á frente. 

A modificação, port:i.nto, do nosso estatuto fundam·entar no sentido de dar 
garantias segura~ e e;f.Gcazes aos servidores que prestem realmente o contin-
gente de sen esforç;o, da, sua actividade e da sua intelligencia para o bom an-
damento da administração, é, de todo ponto de vista, Iuuvavel e merecedor dos 
applausos daquelles que se interessam pela boa marcha dos negocws publicos . 

Dou, portanto meu voto favora vel á emenda não me deterei na tribUilaJ 
.para que me' hor do que eu o nobre deputado, Sr. Nogueira Penido, seu prin-
cipal autcr, ·como já d;ssc ~ use da palavra em defesa, dos interesses dos mo-
destos servidm·es do Estado. 

(Muito b(:m; nwit(J bent.) 

O Sr. Presidente: -IDe accôrdo com a Reso1ução da Camara sob n. I B, 
de 1924, vou submetter a v otos, ,pelo processo nominal, a seguinte emenda nu-
mero 14, do r,J enar·iO; 

"Art. Os fun ccionarios ou empregados publ icos effectivos, qu ~ 

contal'Eml dez on m a-is annos de serviço pubEco rfedera l, só poderão 
ser ,destitu idos dos seus cargos em virtude de sentença judicial Olt 

1necliante processo administrativo". 

Os senhor·% que apr;.rovarem a emenda n. 14, do .plena1·io, responderão -
sint - e os que rejeitar<Jm, res]}Onderão néio. 

Vae se .prc•ccder a <·'::w m a da. 

O Sr. Domingos Barbosa ( 3° Secreta1·io, se1·vinão de 1 °) ; procede á cha-
mada dos srs. Devutados, para votação nominal., 

O Sr. Presidente: - Responderam á chama da 107 Srs. D eputados . 
O Sr. 1" Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos .Srs. Deputados 

que 1·espondf'ram - sim. \ 

O Sr. DQm:lngos B arbosa (3° Secreta1·i~, servindo de 1 °) p rocede á lei-
tura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que responderam - sim -
Dorval Porto, Monteiro de Souza, Alcides ·Bahia, Domingos Barbosa, Juve-
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nal Lamartine, Bianor de Medeiros, João Elysio, Gonçalves Ferreira, Mario· 
Domingues, Reg-o Barros, Pessoa de Queiroz, Dani,el de Mello, Afranio Pei-
xoto, Sá Filho, Homero Pires, Oscar Loureiro e Nelson de 'Senna. 

O Sr. Presidente: -Responderam- sim- 17 Srs. Deputados. 

O Sr. 2• ,secretario vae proceder á •leitura dos nomes dos 1Srs . Depu-
tados que responderam - não. 

O Sr. B a ptista lllliuencourt (S1tpz;lente, sez··vindo de 2• SecTetar'io) procede 
a leitura dos nomes dos s eguintes Srs. Deputados que 1·esponderam - ·11~ 

- ·- Ephigenio de Salles, Paulo Maranhão, Eurico Valle, Raul MaC!hado, Ar"' 
thur Co !lares Moreira, ·Rodrigues Mwchado, . Armando Burlamaqui, Ribeiro 
Gonçalves, · Nelson Catunda, Moreira da Rocha, José . Accioly, Thomaz 
Accioly, Tavares Cava lcanti, Walfredo Leal, Costa Ribeiro, Agamennon ·de 
Magalhães, Solidonio Leite, H ocha Cavalcanti, Luiz ·Silveira, Euclides Malt~, 
N, .talicio Camboim, Gilberto Amado, Carvalho Neto, Baptista Bittenco~rt, 

J ,·ão Santos, vVande r ley Pinho, B edJert de Castro, UbaJdino de A ssis, Pa-
checo Mendes, Fiel ·Fontes, ·Braz do A m a ra l , V irgilio de L emos, Pinheiw 
J unior, Geraldo Via nna , Heitor de Souza, Nicanor N ascimento, Horacio 
Magalhães, Julio dos Santos, Galdino Filho, Fonseca Hermes, Cesar Maga-
lhães, Luiz Guaraná, Amel'ico Peixot o, José de Moraes, Bocayuva Currha, 
G udesteu Pires, José G onça lves, A lbertino •Drummond, José Alves, Vianna. 
óo Caste!lo, Bias Fol'tes, Fra n cisco P eix oto, Vaz d e Mello, Eugenio de Mello, 
R ibeiro J·unqueira, B asilio M:agalhií.es, R a ul Sá , Aug-usto de Lima, Zoroa\l-
tJ:o Alvarenga, Bueno B ra n dão· F ilho, R aul Jl'aTia, W aldomiro Magalhães, 
Camillo Prates, Honora to Alves, Olavo Egydio, Julio Prestes, Cardoso de 
Almeida, Salles Junio1·, Pir es do .Rio, Cesar Vergueiro, Ma rcollino Ba rrelo, 
He1tor P e n teado, Herculano de Freitas, F ab io Barr eto, Joã o de Faria , Va-
íc.ls de Castro, P edr o Costa, Olegario Pinto, Ayres da Silva, Perei-ra Leite, 
Plinio Marques, Lindolp:ho Pessoa , Ely seu Guilherme, Lindolpho Collor, 
J'ó il•mino Paim, Getulio Vargas, Antunes · Maci.el, Domingos Ma sca::-enhas, 
Simões Lopes e Barbosa Gonçwl ve8. 

O Sr . Presicl!en!e : - Resp onder a m não - 90 Srs. Deputados. 
A en1en ua n. 14 f oi r ejeitada por ·90 votos contra. 17. 
Veem á Mesa, são successivamente lidas, as seguintes 

DECLARAÇÕES DEl VOTO 

.Declarw qu0, si estivesse p1·esen te por occa sião da votação da emenda 
1.4, teria votado a favor de sua approvação. 

Sala das sessões , 2 de outubro de 1925. - B ethencourt da Silva F-ilho . 
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Declaro que teria votado a favor da emenda n. 14, si estivesse présente 
··quando · a rfwsni a foi submettida á votação. 

Sala· das sessões, 2 de outubro de 1'92·5. - Nogueira Penido. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos, pelo processo nominal, a 
·tlegulnte emenda do plenario: 

N. 15 

Substitua-se o art . 7•5 pelo seguinte: 
Art. A aposentadoria só pode rá ser dada aos funccionarios publict•» 

·que, tendo m a is de dez annos de serviços á Uniã o, se tornarcm"l invalido':; 
. ou tenham completa;do s ettmta annos .de idade. 

Para.grapho unico. Ncmhuma a1~o~en taaul'ia o..:. refoü11a s<orlí. coucediàn. 
-eo:tn vencimentos superiores aos do cargo ou pos to effectivo. 

A emenda mantém o statu quo em materia de aposentadoria, que s<o: 
a,cha perfeitamente regulada no art. 7,5 da Constituição Federal e 1eis 
ns . 11'1, de 4 de novembro de ·1892, e 2.919, de · 3·1 de dezembro de 1924, 
..:.rt. 24. - Nogue·i1'a Penido .• - Bet hen cow·t da Silv a Filho. - Nicanor do 
1'/asciraentu. - Gentil :cavares. - Oscar· LoureiTo. - Ohennont de M·-i-
randa. - Alcides B ahi a. - Dorval Po1·to. - Gosta RibeiTo. - Solano da 
Cunha. - 'l'homaz Accioly . - P ereh·a Lei te . - Martins Franco. - Nel-
son Cat ttnda . - A yres da Si lva. - 'l'avares Owvalcanti. - Pedro Bo1·ges . 
- N. Oamboi rn. - Alberico dé Moraes. - Olegario P ·into. - Eucli<les 
Malta. - Fer r eü ·a Lima. - Ad. Bergamini. - Paulo Ma1·anhão. - Rego 
B a1-ros - Latayette Ontz. - 'Vicente Piragibe. - WandeTley Pinho. -
U baldino de A ss·is. - Plinio Ma_rques. - Bianor: de JJ!edeiros. - Homero 
Pires. - Sá F i l ho, com r t's t rkções. - CesMio de Mello. - MaTio Do-
mingues. - Joaqui m B ande'i1·a . - Albm·to Ma1·anhão. - W . _Escobar . ---
'V'alois de Oast1·o . - Fiel .Fontes. - 'Baptista Bittencattrt. - Rodrfgue:J. 
lf/lachaao. - E p higenío de Salles . - Monteiro de Souza. ~ Daniel de 
Mello . - Afran io P e·ix oto. - Gonçalves F en·ei1'a, - A. Kondc:r. - Joií& 
,"!ant as. - OaT·val ho N eto . - Alves de Castro. - Annibal 1.'oledo. - PU-
nia Casado. - P i nhe-iro J u nioT. - Antunes MaC'ie'l. - Pacheco Menàet~ ,. 

Pinto da Rocha. - Eurides Cunha. 

O Sr. H ercu lano cle F1·eitas (para enca-ntinhar a vo t ação): Sr. Presi-
dente, a presente e m enda t em parecer contrario da Commissão Espe-
cJ.a:i da Camara dos S rs. Deputa dos. Julgo, entre tanto, que, em vista de 
t er sido !'etirada outra, que regulava a materia visada por esta, e q.ue é 
-es sen cial .seja .con:;iclerada na re f orma 1mp.r escin-c1ivel,, se tor.n a a app/!'o-
vação da emenda cuja votação V. Ex . a caba de annunciar. (MuUo bem. ) 
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O Sr. Azevedo Lima ('') (pa1·a encam.-inha>· a votação)•: - Sr. President,;,', 
-eu desejaria que V. Ex. me honrasse com informação acerca da emenda 
a rque acaba de referi·r-se o sr·. Het·culano de Freitas, isto é, se dignasse 
illzer-me .qual a emenda retirada da discussão a que alludiu o honrado repre-
sentante de São Paulo. 

O SR. PRESIDBNTE: - A emenda a que acaba de r€ferir -se o Sr. HeL"-
culano de Freitas é a que constava do conjuncto de emendas apresentadas 
peÜt maioria · da Camara e que deram inicio ao debate sobre a rBforma 
constitucional. 

O SH. AzEVEDo LilV!A: - V. Ex. poderá informar-me q,ual se,ja o nu-
mero dessa em•c nda '! 

0 SH. PIUDSIDEN'l'E; E' a de n. 72. 
0 SR . AzEVEDO LIMA: Obrigado a V. Ex. 
Sr. Presidente, não comt:J•rehendi bem até agora quaes as razões qu~ 

<!ictaram a retirada, em globo, de todas as emendas, a partir do n. 9, apre-
sentadas pelos autores da proposta de revisão constitucional. 

Diz-se que o intuit o em que se inspiraram elles, foi, simulando un•.a 
tontramarc•ha, preparar a ref.orma do Regimento da Caxnara no sentido 
·de serem encurtados os prazos, ali!ás exíguos, mas que a maioria consi-
der;J, dilatados, para o encaminhmnento da votação de emenda por entenda, 
de per si, quando teen1 um arti.go só, ou c1e artigo por artig-o, o que não 
occorr8 na especie, qua ndo são constituídas por mais de mn artigo. 

Uma vez que pretende o Sr. Herculano renovar, em substitutivo ·pro-
ximo, as proposições parc-ella:das, cuja retirada estrategica sé obteve, pare-
ce-me que, em conse•quencia do regimento ·especial, a rejeição, como se 
acaba de allegar, da emenda ora em votação, tornará impossivoel a ar:irE'-
sentação de qualque1· medida relativa ás garantias cbnstituciones de que 
gosa o funccionalismo. Ora, assim sendo, não se poderá prestar melhor 
serviço ao funccionwlismo do que rejeitar a emenda da autoria do Sr. No-
g ueira Pc•1ido, a qual importa reducção de um direit o consagrado da nos:s'l 
magna carta. 

Não é atôa que o •Sr. Herculano re.commenda a approvação da p::-e-
sente emenda., e1n'bora a houvesse condemnado no parecer escripto. 

E', porque continúa a pairar sobre a cabeça dos servidores do Estado 
a espa'da de Damocles da emenda suppressiva da vitaliciedade e da aposen-
tadoria am.pla, nos termos humanos e liberaes do art. 75, da nossa C'on-
l.:t1tuição. 

O SR . AN1'UNES MAcmL: - Ma~ a intenção é favorecel-os no substi-
tutivo. 

O SR. AzEVJWo LIMA: - Não creia nisso o nobre aparteante. De qual--

(*) Não foi Tevisto pelo orador. 
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quer maneira, o que ha é o intuito de restringir regalias hoje assegurada<~ 
aos funccionarios publicas. 

Basta confrontar os termos da emenda em votação com os do texto 
constitucional, no art. 75, para verificar-se ·que não ha nenhuma vant!l.· 
gem, nenhum provento para o funccionalismo publico, caso logre appro-
vação immediata a emenda n. 15 . 

Si se tivesse, ao contrario, em mira beneficiar o funccionalismo publico, 
appt·ovando-se desde já essa emenda para que de futuro fosse ella mod'fi-
cada, afim de se •lhe ampliarem as vantagens, melhor seria, Sr. President~. 

fnincamente, mel·hor seria que acceitassemos os termos do art. 75, e não 
permittissemos que ~et·durasse um motivo de suspeição, que se .pôde trans-
tormar em palpavel realidade contra as prerogativas e regalias actualmente 
conferidas pelo referido artigo 75 aos serventuarios publicas. 

O SR. Jo.Ao ELYSio; - Si et in quantum. 
O SR. AzEVEDDo LIMA; - Si dfectivamente o regimento additivo, isto é, 

a !'esolução 1 B, estabelece que nenhuma proposição póde ser renovada 
uma vez rejeitada, melhor será, si queremos de facto servir aos interes~'"~ 

do func.cionalismo. publico, que .rejeitemos desde já essa emenda .•• 
O SR. JoÃo ELYSIO: - Pôde apparecer uma emenda melhor. 
O SR. A zEVEDo LIMA: - ..• de geito que fiquem mantidos os termo:s 

du art. 7.5 da Constituição, assim redigido: 

"A aposentadoria só pod.erá ser dada ao.3 funccionarios puba-
cos em caso de invalidez no serviço da Naçiio." 

Qum· isto dizer que, actualmente, não ha restric~ão de tempo; o funt:-
clonario, uma vez n omeado, invalidando-se annos ou m~zes, apó'! a sua 
nomeação, no exercício das f uncções publicas, poderá ser aposen!'!J.do cor.1 
t odos os proventos do seu cargo. A ·emenda Penido, cuja app:·ovaçào ê eu-
t husiasticamente solicitada, da tribuna, pelo leader paulista virá compro-
metter a liberalidade da redacção constitucional. 

0 SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA: - A Camara não p6de appi'·JVar Uma. 
emenda como essa. 

O SR. AzEVEDo LIMA: - Si a Ca mani approvat· a emenda n. 15, o 
funccionario, mesmo attingiélo ·em sua saude, em sua integl'idade physica, 
nove annos depois ou a té nas vesperas de completar o primeiro deccenio 
de suas funcções publicas, não poderá ser aposentado. 

0 Sn . J_,INDOLPHO PESSoA : - E' uma crueldade. 
O Sn. LEoPoLDINo DEl OLIVEliRA; - A lei de accidentes no trabalho oft.e-

!'ece ao proletaria do garantias que a r evisão quer sonegar aos funccionario;;. 
O SR. AzEVEDo LIMA: - \Gomo V . Ex. vê, Sr. Presidente, quando v. 

legislação social mO'derna, quando as leis municipaes, quando, como acaba. 
de dize:· o meu ·eminente amigo r epresentante de Minas Geraes, Sr. 1-"'lo-
:poldino de Oliveira, a nossa propria lei de accidentes no trabal<ho, impe:~ 

• 
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feita e incompleta, ·que está exigindo do Poder Legislativo remodelação, j!í. 

concer1e, no momento actual, a aposentadoria aos operarias e aos pro1e-
1arios, desde que se invalidem no exercício elas sua s funcções, ainda f[U'3 

·não tenham dez annos de serviço, como é que o Estado vae collocar em 
!'é de infel'ioricla cle, em plano subalter no, os seus serventuarios, que se expo-
nham ao saerificio em· serviço ela Patria no exerciolo das runcções publici!.s? 

Evidentemente, o que se procu ra é perpetrp,r uma diminuição de re-ga-
:ias actuae,; , o que se pretende é cercear a prerogativa consubstanciada no 
a~t. 75, ela Constituição . 

Approvar essa emenda como o solicita o eminente Relator da Com1nls .. 
~<ão dos Vinte e Um ... 

O SR . ALBERICO DB Mon;,n:s : - Para vir outr a ainda p eor. 
O SR . AzEVEDO LIMA : - . .. como acabo de explicar, n ã o é fazet· obrr.t 

de benef:cio ao funccionario publi-co; muito pelo contrario: res ultarii, cl::~. 

approvação ({ essa eme nda, Luna pen11anente ameaça contra os func cionarios 
·publicas , que não t er ão os seus s erviços r ecompen sados ·pe'a sua declicaç1"éo 
ao bem publico, com a aposen taclori:J. que j á os particula. res, em virtude d~ 

óispositivo legislativo, conc-edem aos seus empregados, trabalhadores ou 
proJetarias. 

A proposta de revisão constitucional, Sr . Presidente, continha ai:lda 
- e infelizmente vi:·ã ,contei-a, porque a emenda apenas f oi p r ovisot•!a -
mente retirada ela discussão - conti nha ainda, Sr. Presidente, u ma g~a

vissima clioposiçiio, com relação ao flmccionalismo pltblico, qu a l a de oer -
mittir que o livre alvitre elos funccionarios superiores dispensasse dos :;;er-
Vioos t odos os f unccionados publicas, suppr im:ndo de maneira defin itiva a 
<' stabi'iclade no cargo, qualquer q,ue fosse o tempo ele serviço. 

O Sn. SA Jj.,rLHO : - Isso é que é un1 retrocesso. E' uma espe·cie dr~ 

r1er~~ubac1a do hnperio. 

O SR. AzmvEno L IM A: - E' incrivel. Sr . Presidente, que não h ouves'~"! 
~cud1c1o á inte11igrnc:a elo elaboraclor de~ta emenda, que· clesgraça c1an12ni.P 
·va8 se 1~ reproduzida. a. n oqão do grave p erigo que della decorre . t:)JTI un1 n.õi;r. 
f'om CJlle a politicagem e os ca pri c·hcs do · partidarism o de campanar!o já 
exercen1 sobre os fu nccio:1arios v ita1icios as 1na:ores e in corrig·iveis p erFn-
guicões. Su nrH·hn i.r o direito de vjtaHctedade será relegar o funccon ali.srno 
r ·ubli co ele qua.Jquer n atm:eza, pa ra o futuro, ao pl a no ele ilotn.s insuff ici0n-
·~C::-n1_e nte garantidos ·Contra as represalias, persegui ções e vindictas dos chP.-
:i'etes políticos . 

Iremos presencim· muito breve, si se transformar em r ealic1a cle o -'l iP·· 

posi tivo de que tenho a certeza que será renova do; iremos presenciar m~ito 
l'reve, repito, ao triste espectaculo das derruhadas, tão communs no tempo 
éici Imperio, quando os ministerios se ;;uccecliam, acarretando comsigo em 
massa, os funcc ionarios publicas. Ai do.s funccionarios e da a dministr :1-
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ção publica 'que não estiverem abro:Quela.dos contra o fanatismo parti-
dario ! (Mttito bem; mulito bem.) 

O· Sr. Alberico de I\'Ioraes (pnm enca1ninhar a votação): - Sr. Presi-
dente, par:a melhor argumentar, vou fazer constat· do meu discurso a dis-
posição constituciona l vigente sobre a aposentadoria. 

Depois, farei tam;bern constar a emenda n. 71, e a en11enãa 11. 15, óra 
em votação. 

Artigo n. 75, da Constituição: 

"A aposentadoria só poderá ser dada aos fuuccionarios publ!-
cos que, tendo mais de dez annos de serviço á União, se tor nat·em 
invalidas, ou tenham completado seten ta annos de ida.de. '· 

Emenda apresentada pela Commissão e retirada em virtude de rertlk 
x·ln,ento apresentado á Mesa: 

Artigo n. 74: 
".Respeit a dos os direitos adquiridos e a esp ectativa legal do;; 

funcciona rios, em exer cício na data da promulgaçã o desta lei, não 
·ha verâ cargos vitalicios, além dos da magistratura, n1agisterio, ·:;er-
ventuarios da justiça, e as patentes militares; sendo os dema :s 
funccionarios · de livre nomeação e demissão . " 

0 8><. SÃ FILHO:. Isso é que é odioso. Os militares depois de uu, 
a nno de serviço ficam com os cargos g-aranti'dos. 

0 SR. ALBERICO DEl MORAES: - A emenda n . 72 diz O seguinte: 

"-.Respeitados os direitos e a espectativa legal dos funcéionarlo::; 
em ex-ercicio, na data da promulgaçã.o ·desta lei, a aposentadoria !!é 
·poderá se-r concedida aos invali:dos, depois de trinta annos de ser-
viço á União, ou depois de dez annos, aos que se invalidarem er11 
acto de serviço . " 

Na Constituição vi gente, temos esta expressiio "no serviço da Nação'·. 
que já tem sido interp.retada em diversos accordams do Supremo Tribunal, 
como significando não ser no acto do serviç o. A emenda proposta e que foi 
retirada manda que a · aposentadoria, com menos de dez annos, só seja dadrt 
quando a ·invalidez provier (emenda n. 72), "no acto do serviço" . 

Ha uma grande differença: é preciso, por exemplo, que esteja o func-· 
c.ionario, trabalha ndo, por -exemplo, e que lhe succeda um acc1dente que o 
invalide, para .que a invalid·ez seja "no acto elo serviço". 

O ·SR. ,SA FILHO: - E ' um albsurdo; é· a mesma differença que existe 
entre "accldente no traba·lho" e "accidente do trabalho". 

O SR. ALBERICo DE MoRAES: - Nós temos d·e ·estudar a e~~ell'da_, nos seus 
termos littera es; niio devemos interpretai -a dentro da dubiedade da língua~ 
gem. Na Constituição vigente a forma é "no serviço da Nação", e na 
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emenda da proposta,. já retirada, para reapparecêr- depois, está "no ·acto \lo · 
Sel'Viço'', 

Agora, Sr. 'Presidente, vamos VêJ:' o que diz a emenda n. 15•, em 
votação: 

"A aposentadoria só pó de ser dada aos funccionarios publicc.s . 
•que tendo mais de dez annos de serviço á União, se tornarem inva· 
Udos, ou tenJham completado setenta annos de idade. " 

Estabelece-se, aq1.ü, portanto, a aposentadoria para o fun ccionario que 
tenha mais de dez annos de serviço, não se admi.ttindo os casos espec'lae:l 
de invalidez ao serviço da Nação ou no acto, antes do t empo, t endo mais 
de uma especie de compulsoria, chegado a idade de setenta annos. 

O .SR. ·Luiz GUARANA : - Não é compulsoria, p orque é a re•querirnento 
da parte. 

O SR . ALBERICo DE MoRAEJS: - Por isso mesmo eu disse "uma especie" 
de compulso1•!a . Assim, temos examinado aqui as tres mnenda s. O l eizder ... 

0 SR . AzillVEDo LIMA: -Preferia a peor. 
O SR. A.LBEmco DE MoRAEs : - Não prefel'io, propriam ente, a peor. A 

melhor é a que está na Constituição vigente, assim como todas as suas 
demais disposições. O leader retirou a emenda n. 72 e aconse!·hou a adopção 
da emenda n. 15, não p ara que esta pennaneC·Esse de modo definitivo, como 
resolução da Ca1nara, 1nas para não ilnpedir :que a Con1n1-lssão trate el e 
assumpto de qualquer 11atureza, e, por cons eguinte, apresente novamente a 
emenda retirada. ! :11 , ' 

!Creio que a Cama ra··comprehende.u o meu argume nto, e é para o seguint e · 
ponto que chamo a ·sua attenção: o péqE~no d iscurso de encr.minhamEnto 
de votação do Sr. Hercu1an0 de Freitas não foi com o fim de p.edir á Ca-
mara que approvasse a emenda 1•5, por ser conveniente isso á Nação e ao 
funccionar io publico; fdi para que a Cornmissão, de que S. Ex. faz parte, 
pudesse ainda trata1· do assumpto. Ora , trata.r .de um assumpto 
sobre ·o qual n ós já •conhecemos a opinião da Commissão, contid<t na emen-
da 72, é mesmo que dizer: a emenda 72 reapparecerá. 

0 SR. LEoPOLDINO DE OLIVEIRA: ,--; Mas O Sr, Herculano de Freitas não 
declarou isso. 

ü SR. ·SÃ F ILHO: - Nesse ponto, não acredito que o nobre D eputado 
tenha razão, pois nada impede que se trate elo ass um·pt o, a peza1· de r ejGi· 
tada a eme,nda . 

O SR. AzEvEDo Lr:MA - O Sr . Herculano de F eitas disse que retirada 
a emenda ela Com missão e.ra melhor ap,provar esta. :Por que ,s. Ex. i-e-
tirou a outra 1 

O SR. ALBERICo nE !Mon.A.ES: - A emenda não póde ser renovada uma 
vez regeitada e ·'é ,por isso qLie .0 leacler ·pede a approvação da emei1c1a 15. 
Não é para que permaneça a disposição, e, sim, para que se·ja substituída 
opportunamente pela emenda 72, retirad:;t por conveniencias poliüca,;. De · 
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.modo que desde já eu antecipo . o m eu ataque, não á emenda, que deve ser 
approvacla, mas áquella que vier, que rerá muito mais lesiva aos .direitos 
dos funccionarios. 

Analysemos a emenda (Lê): 
"Respeitados os direitos adquiridos e a expectativa legal dos 

funccionar ios em exercício na data ela promulgação desta lei." 
".t'odo rriunc1 0 sabe como é controverso esse ponto de direito. 
O SR. SA FILHo: - Sobretudo em materia constitucional. 
O SR. ALEEmco DEl MoRAES: - Sobretudo em materia constitucional, 

como bem accen tua o ·nobre Deputado. 
O direito adquil·ico, neste caso, seria o direito em face d:u: leis ordi·-

narias existentes, em face das decisões do Supremo Tribunal, em materi&. 
de recursos dos funccionarios publicos, quando teem os seus direitos fer :âo:> 
pela autoridade. 

Toma -se. pois, muito diffici! a analyse de uma disposição constitucional 
.que comec:a dizendo: "Respeitados os ctreitos adquiridos e a expectativa le-
gal dos funccionarios €m exerci cio na data da promulgação desta lei . " 

O SR. S;t FrLr.Jo: - Admittil·-se a expressão "direito ac1q,liridos" em 
ma teria constitucional, é um absurdo ..• 

0 SR. ALBEI1TCO LE MORAES: - E xactamente. 
O Sn. SA FJLHo: - ... porque a Constitu:ção p6de revogar todos, os 

, direitos adquiridos. 
O SR. AZEVEDO LIMA: - Como se pretendeu fazer pnmitJVamente. 
o SR. ALBEruco vm MoRAEs: - Mesmo dizendo "respeitados os direitos 

a dqu iridos " Póde S€r burlada a idéa elo autor da emenda porque o c1 ·.reito 
adqu :rido tem de ser discutido; e como c1iscutil-o? E' uma phra.oe tão vaga; 
e os professores, que me ouvem sabem !'JJUitc. bem o que- ~eja, principa l-
mente, a "ex pectativa de clirE'ito", a que se refere a emenda , Poderia ler 
aqui a op'nião de R eynaldo Porcha t , sobre ·o direito adqui:·Wo . e a expectati-
va de direito, para mostrar a grande q:fficu1daC!e em se reconhecet· a cac1<1 

·pas'>o, de um modo concreto, o que seja esse direito. Mas 0 que desde já 
·COndemno formalmente ê o que, virá na emenda que se vai tornar a apre-
sentar: pede-se a avprovaçiio ela emenda do Sr, Nogueira Penido, pa ra que 
a Commissiio não fique inhibida c1~ trr..ze r novamente o seu pensamento 
ao plenario. 

A emenda 72 diz que a aposentadoria será por inval:dez, no acto do 
serviQo, quando, na Constituição vigente, se estabelece: "ao serviço 
da Nação". 

O SR . SA FILHo: - O inconveniente mais grave da emenda é outro: 
ameaça aos operarias da União, sobretucÍo aos que tiverem menos de dez 
annos de servi·ço, aos quaes, se lhes occorrer uma desgraça no serviço, s e-
rã0 demitt:dos livremente, sem nenhuma garantia, quando toda a . legislação 
soeial c1o mundo inteiro procura amparar os O)}erarios particulares, a velhice, 
qualquer qu'l seja o tempo de trabalho. 
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O SR. ALBEJRICo DEl MORAES: - Perfeitamente. Desde que haja uma or-
ganização intl:llligente, appiicada com criter;o e sensatez, por parte da ad-
ministração, pelo Estado a cada caso de per si. 

Na emenda 71, que ta,mbem foi retirada, e que naturalmente voltará ao 
conhecimento do plenario, se estabelece que os demais funccionarios serão 
de livre nomeação e demissão. 

Até hoje, Sr. Presidente, em qualquer compendio de dü·eitG administra-
tivo, encontramos as garantias dadas ao funccionalismo, garantias que não 
foram estabelecidas em defesa do proprio funccionario, mas tambem em 
beneficio do Estado, que, amparando os seus servidores, terá üelles toda a 
sua dedicação, toda a sua actividade, toda a sua. intelligencia evitando d'esta 
arte que ãs applique em serviços extranhos. Esse é 0 princi·pio, e não um 
favor que se faz aos funccionar:ios. 

O SR. SA FlLHo: - E' medida de inte resse publ.ico. 
O SR. ALBmRICo Dill MoRAES: - Não é um f<J.vor, mas o reconhecimento 

do direito, do qual emanam ta,mbem beneficios para o Estado. 
Estabelecer-se-ha nomeação e a livre demissão é, como disse o nobre 

Deputado que me precedeu na tribuna, Sr. Azevedo Lima, renovar o que 
aconteceu já em certo tem·po, no nosso paiz e em outros, isto é, as g:·andes 
derrubada~ depois das campanhas eleitoraes, como da succes são pres:clencial, 
por exemplo. 
llóill'i:~. 

Assim, Sr. Presidi"nte, confesso que não sei mesmo como votar a emen-
da n. li5, da autoria do Sr. Nogueira Penido. Se me fosse permittido con-
servar o que está nà Constituição, eu votaria contra , desde já, e pediria á 
Camara que a recusasse, porque o que temos na nossa lei fundamental vi-
gente, desde o art. 1" até o 91°, é muito melhor do que as innovações que 
se pr etende fazer. 

E, Sr. Presidente, se eu tivesse a certeza de que a emenda seria re-
cusada, fazendo prevalecer a Constituição e impedi·nd0 que a Comrnissiio 
legislasse novamente sobre o assumpto, aconselharia, ainda uma vez, a Ca-

·mara, a reje!taJ-a. O seu ill:ustre autor não compareceu par~ defendei-a, jlh· 
gando que ella estava, como todas as demais, •condemnada, por ter tambem 
·parecer contrario. 

O SR .. ANTUNES MAcrillL: -Que agradaveJ s011Jreza vai t er o Sr. lPenido! 
O SR. SA FILHo: -Toda a argumentação br·ilhante de V. Ex. foi feita 

·contra a emenda. Estou de per.feito accôrdo com a primeira r•arte da sua 
argumentação. 

O -·SR. ALBERico DEl MoRAEs: - Acceitando o aparte d0 ·nobre Deputado, 
.e reflectindo ·bem, ouso pedir á Camara que a rejeite, afim de que se man-
'tenha o que está na Constituição, e não ·possa a Comrnissão renovar a emen-
.da, tratando de assumpto de Igual natureza, com o que julgo haver defen-
.. mdo o funccionaJi.smo. (M~tito bem; muito be1n.) 
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O Sr. Wencesláo Escobar (pai·a encaminhar a votação): - Sr. ·Presi-
dent8, ante:; de propr<iamente encaminhar a votaçà!J de emen·da n . 15, vou 
a-venturar algumas considerações sobre a materia dais emendas 12 e 13, que 
foram retiradas quando eu aqui não estava e as quaes eu tambem subscrevi. 

Nã0 podia, mesmo, deixar de fazer a lgumas ponderações sobre a emen-
(ia ·n. 12, que mandava accrescentar ao art. 72 da Constituição o seguinte 
pa ragrapoho: 

"Será obrigatorio o ensino prirriario, competindo, quer á ún:ão, 
quer aos Estados, a decreta ção de medidas compulsorias." 
Como dis:se, Sr. Presidentu, nüo podia deixar de bordar algumas consi-

derações sobre a materia, porque desde o verdor do.s meus annos fill um 
apaixonado propagandista do ensino primario obrigatorio, tanto que, quando 
Deputado provincial, ainda no tempo da Monar.chia, apresentei um proj.ecto 
torna;ndo a instrucção primaria obrigatoria para todas as crfanças que vi-
vessem dentro de um ·cert0 raio de distancia da escola publ:ca. 

Assim, quando dei a minha assignatura á emenda , foi com a ·m aior sa-
tisfação; senti um refrigerio, ao ter .conhecimento, neste ambiente de re-
trocesso de liberdade e · garantia dos direitos mais sagrados do homem, que 
·a illustre Commissão dos 21 tinha dado parecer favoravel a essa erriimda. 

Vi ness.e gesto que os legisladores 'de minha terra, de minha 'p3:tria, 
mostravam empenho, ~nteresse pela cultura litteraria d0 povo. Experimen-
tei, ainda mais, o sentimento de que esses legisladores Unham a comprehen-
são ampla de não poder ·haver democracia · com um povo profundamente 
ignorante. 

Quando, 'IJ-Orém, soube que os mesmos homens, em sua maioria, que 
tinham apresentado aquella emenda, requereram sua retirada, a minha ·De-
cepção foi maior do que o 'Prazer de ver a Commissão dar varecer favora-
vel a el!a. 

Não posso comprehender como a;quelles que, tend0 se manifestado a lta-
mente cultos e interessados pela educação popular, voltassem atraz, dessem• 
suas assignaturas ao r equer:mento solicitando a sua retirada. 

Ta1vez, melhor reflectindo, considerassem ser preferível o povo perma-, 
necer na ignorancia, que illuminado pela luz ·da Instrucção. Foi uma tre-

. menda d-rcepção que soffri, . porque este facto reprecutirá fóra de nosso paiz, 
onde seremos julgados de maneira excessivamente desfavoravel. Dirão, com 
toda razão, que os legisladores brasileiros não Estão na altura da sua missão . 

Se retiraram rd emenda que propugnava pela instrucção primaria ·obri-
gatoria, foi porque, reconsiderando-a, entenderam que o povo de sua patria 
melhor viveria na ignorancia, do que banhado pela .luz da instrucçãb . 

Ca-hio-me, verdadeiramente, a alma aos p és e conf.esso que vejo razão 
e não ha motivo para nos sentirmos feridos em nosso amor proprio, quando 
extrangeiros que visitam n'osso paiz, americanos, 'e depois vão á RepÚblica 
Argentina, de lá' proclamam que estamos at'raZa.dos i::rinta annos dessa ':Rep'u-
blica; não. ha razão, tão pouco, para sentimi.os f erido o nosso amo'r proprio. 
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quando Bryce, rep<O tindo a phrase proferida por um ·francez, ha muitos 
annos, declara que tudo no BrasH é grande, excepto os <homens; não vejo 
mesmo motivo para nos sentiJ?mos, Sr. Presidente, quando os nosso8 vro-
pdos -compatriotas dizem que são manifestas as tendencias de 110ssa raça 3. 
subserviench e ao servilismo. 

Por que é que foi retirada esta emenda? Foi, acaso, um sentimento G:e 
espontan€idade man·ifestada por aquelles que a assignaram 'I Nã0 foi. .Foi 
uma satisfação ao homem que, sem o devido patriotismo, dirige os destinos 
do ·nosso paiz. (Não apoiados ela 1naioria e apoiados ela 1nin01'ia). De outrv 
modo, esta emenda não :podia ser .retirada, o que não póde deiixar, bem 
áquelles que a subscreveram, apresentando-a, e, posteriormenta, subscreve-
ram o requerimento retirando-a. 

Sr. Presidente, antes úe começar a tratar da emenda cuja votação vou 
encaminhar, não JYDdia deixar de fazer essas .considerações a respeito da 
ma teria .da emenda n. 12. 

Assim, tambem hão posso deixa,· de fazer algumas observações sobre a 
emenlla n. 13, que encerrava assurnl)to altamente importante. 

Diz essa emenda: 

".Os funccionarlos >CIVIS e militare~ de terra e mar que exerce .. 
rem mandatos leglslativos não poderão ser promovidos, ou ter a;c-
cesso nos respectivos cargos, contar tempo e accummular vencimen-
tos, !'mqminto durar o mandato." 

A ma teria dessa emenda, como se vê, Sr. Presidente, era de alta lm .. 
portancià ... 

0 SR. SÁ FILHO; - Muito bem. 
0 SR. Vi'ENCJiJsLAO EscoBAR: 
cial, politica e até morai. 

encerrava uma medida. !'!e ordem so-

Quando, JYCla primeira vez, fui Deputado á Camara brasileira e quando 
ainda 0 preúominio do espírito militar era mais intenso sobre 0 civilismo, 
tive a coragem de apresentar lima emenda mais ou n1enos nesse 
mesmo senti.do. Essa emenda levantou um verC:adeiro temJ}oral na 
Camara, porque, então, havia ·uma pleiade -de illustres officiaes que eram. 
Deputados; protestaram quando eu d isse que esses militares estavam em 
·uma situação altamente privilegiada. 

Sustentei com firmeza que esses militares estavam em situação al-
tamente privilegiada, que auferiam o soldo de sua patente, se eram lentes, 
os vencimentos das respectivas cadeiras, as gratifi cações audicionaes e, por· 
sobre tudo isto, ainda o subsidio; que "isso concorria para o affrouxamento -
dos laços da disciplina. 

Affirmei, ·então, que semelhante situação constituía pessimo precedente, 
porque estimulava as classes armadas, os seus offiociaes a se envolverem 
nas lutas politicas, porque os que tinham assento nas Camaras federaes, 
estaduaes e, até, municlpaes, eram muito mais beneficiados do que a;queJles . 
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que prestavam duros serviços nas fileiras do Exercito, longe dos centros po-
puiosos, onde mais difficilmente se pócle dar educação aos filhos e onde a 
vida ê m ais dura. 

Mostrei que e ra. inconveniente os milita res tomarmn pa rte n a política 
visto como occorria a anomalia ele permanecer em longas temporadas no 
Congresso e, apezar cllsso, irem se elevando, gradativamente, ele Capitão 
a General. 

O SR. SA F rLHo: ~ V. Ex. se esquece ele que foram elles que fize r am 
a Republica. 

0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Foi a N ação Brasileira. 
O SR . WEJNCESLÃo EscoBAR: - Acredit0 que não fosse esse o pensamento 

dos milita res quando fizeram a Republica; mas a verdade é que melhorara.n1 
consideravelmente sua situação deJ,les; os ·pronunciamentos que frequente-
m:ente p~·es encimno.s são resultados ele podennn os milita res se envolver 
em política. 

O SR. SÃ FILHo: - V. Ex. reprova esses pronunciamentos. Bravos! 
O SR. WENCEsLAo EscoBAR: - Tal não mai? succeclE>ria si se realizasse 

o programma elo rneu partido, CUJa these pertlnente ao caso tive o trabalho 
de copiar textualm ente. '11 

EJ' a seguinte 

"Oi:< militares em actividacle não poderão votar. No caso du 
serem eleitos, só poderão exercer a funcçã,0 llolitica mediante prévia 
reforma ou demissão do serviç0 elo Exercito. " 

Este é programma do meu partido, o qual, uma vez observado, faria 
desapparecer os tristes pronunchúnentos que, por mais de uma vez, assisti-
mos no Govern0 do Sr. Arthur Bernarcles, e que elle, inhabilmente, nã.o 
tem s abido conjurar. 

O SR. SA Fu,Ho: - T e em se da clo en1 q uasi t odos os Governos da 
:fl.ep ubUca . 

0 SR. ADOLPHO BERGAl\1INI; Quem tem immiscuiclo os militares na 
política é 0 proprio Governo. 

O SR. SÃ FII.Ho: - Isso é n a tural; o regimen foi instituído ·por elles. 
O Sn. WEJNCFJsr.Ao E scoBAR: - O facto dos militares terem participaçao 

na pollüca apres' nta grande inconveniente. 
0 SR . L EOPOLDINO DE 0 LIVNIRA: - Ainda agcr a o Cea rá a•;uba ele man-

dar um m ilitar pa r.a a política, o General Potyguara. 
O SR. EPHIGENIO DE Sc•r.r.ms: ,- Aliás com esta escolha o Ceará sô ii<e 

póde sentir honrado. (llfuito bem,.) 

O SR. JoÃo ELYSIO: -~],leito péJ 0 povo cearense. 
0 SR. LEOPOLDINO DE Orv:m.IRA. - Imposto pelO governo centraL 
0 SR. MOREIRA DA RoQHA : - NãP apoiado: não é verdade. 
O SR. LEoPoLDINu DE OLIVEIRA: - Foi assim qu<; o Governo do Sr. Ar- · 

tlhur Bernardes conseguia resolver uma crise no Estado de V. Ex. 
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O SR. MoHEIRA DA RocHA: - Não ê exacto. A indicação partiu, atê, 
de mim. 

O Sn. WIDNCJ!JSLÁO EScoBAR: - V. Ex . fez então muito mal em ter 
essa l;:,mbrança. 

O SR. MoREIHA DA RoCHA: - E' um cearense illustre. (Apo-iaclos.) 
IÜ SR. LEO!POLDINO DE OLIVEIRA: - E' um milita,r digno e iÍlustre um dOS 

mais ·brilhantes do Exercito Brasileiro; devia, por isso mesmo, p;:,rmanecer 
·no quartel e não ser arrasta.do para a politi-ca, onde o:; offi.ciael! perdem 

· as qualidades militares. 
O SR. JoÃo ELYSIO: - O f acto é que foi eleito pelo Cearâ. 
ü ISR WENCESLÁO lESCOBAR: - Os meus nobres 'C01legas Srs. •l\foreira 

da Rocha e JÓã0 Elysio confirmam que é o elemento civil o mais culpado 
de envolver os mHitares na politica, culpa que lhe cabp desde a. proclama-
ção da Republica, tanto que na Constituição se estabeleceu 11. these de que 
as praças de pret não .poderiam votar, com exclusão das que frequentas-
sem a Escolar Militar d0 Exercito. A estas e aos o!-ficiaes se reservou o 
direito de voto. creando, assim, a Constituição um privilegio em favor delles, 
quando ê certo que as praças de ·pret tambem sã& cidadãos brasikiros. 

O SR. JoÃo ELYSro: - Esta·beleceu restricção e mais nada. 
0 SR. WENCEJLÁO ESCOBAR: - Se isto se fez por Um prÍI\Cipio de disci-

plina, esta tambEm so:ffrerã, com a permissão de voto dada aos officiaes. 
Não se -póde negar ser esta a doutrina verdadeira. Entretanto, os re-

puhlica:nTos, para lisongear a -classe annac1a, crearun1 ess·3 prlvilegjo e1n favor 
dos officiaes e alumnos da Escola .Superior de Guerra, onde havia praças 
de pret. 

O SR. SA FILHo: - Devia, ser uma grande obra, a da pro.phylaxia das 
revoluções · mmtares . 

O 'SR. WENCESLAo EscoBAR: -V. Ex. me perdoará. Sr. Presidente, ter 
fei:to considerações sobre as duas emendas que, - a;pezar de conterem materia 
de a:lta relevancia, passa:ram completamente em si-lencio, aqui, nã o tendo eu 
podido furtar-me ao desejo ele sobre cllas dizer duas palavras. (lli7t-ito bem; 
mnito beTn) . 

O Sr. Adolpho Bergamini (*) (vara encaminhar a votação): - Sr. Pre-
:side_nte, no project0 de reforma á ·constituição, foi offere-,cida a emenda n. 72, 
concebdda nos seguintes rtermos: 

"Respeitados os direitos adquiridos e a •espectativa legal dos 
funcci-onari-os em exe.r-c.icio na da:ta da promulgação desta lei, a apü-
sentadoria só poderá ser corucedida aos invalidas, depois de trinta 
annos de serviço á União, ou depüis de dez a.nnos, aos que se inva-
lidarem em acto do serviço. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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~ 1o O mag,1stra{lO ou 'fun;ccionario maior de 75 annos de jdade 
sená com.r:mlsortimnente aposentado CO·m os vencime·ntos correspon-
dentes ao tempo de serviço. 

2° Nenhuma aposentadoria ou reforma será concedida c.om 
•ve111cim.entos SlliP,e•riores q,os da activiclade" . 

Como V. · Ex. vê, Sr. Presidente, a modifi.c.ação proposta é çontrarla 
aos interesses elos fl.ll'l!Ccilonarios publicos, v<isto como só adm~ttirá a apo-
sentadori<!, >tqueHes que, tendo mais ele dez annos, se invalidarem em .açto 
de serviço, o· que quer dizer .que, .si fôr em consequepcia dos al'cluos traba-
lhos ·que venha desempenhando, nij:o poderá obter do JQstado essa. rega.Ua. 
~~~ neeessario ·que en1 "acto ele serviço" o funccion~rio se invalide . 

Q ·SR. ALmmrco DE 'Mp!!AEs: - O que é bem cliffer.ente. 

O SR. A.JloLPHo J3ERGAMDli: - ... o que é ben1 diffe.rente, ·c\Om·o, com 
g.rand<J propriedade, ajunta o meu nobre collega. 

Essa pmenda foi retirada. E eu feJi.citaria a Camara si nã.o soubesse 
que a retirada o,b ecleceu a uma manobra pOlitiJca, com o objectiv:o de re-
novarem-se as emendas suppl' im·idas, a o -c.-o.nhecin1ento do .p-lenario em segun-
do turno, ;nâo ·gTado iss:o infl'inja., viole .e offencla de frente os ;preceitos 
da lei Interna da Casa. 

O SR. á.LBll:ruco DE MoRAES: - Porgue a retil·a.da equiva~e a uma t•ejeiçã.o. 
O S:R. ADoLPH,0 BrmoAMTNI: - E' uma emenda SUP·.]Jressiva. 
A emenda n. 15 manda substituir o art. 75, da Constituição !por esse 

o.uü•o: 
"A aposentadoria só poderá ser dada aos funcoionarios publi.c0a, 

.que , tendo mais de dez ·a nnos de serviços á União, se t CJir nareru 
ln validos ou tenham completado setenta annos ele idade. 

Paragrapho uni co. N enhuma aposewtaclo.ria ou ref.orm,a ser a 
concedida com vencim e ntos supe-riores aos do carg o ou pos to e.fte-
ctivo." 

I 
O paragra.p·ho unico encerra, realmente, uma medida rno·ralizadora. 
Para isso, porém, não precisamos reforma r· a Constituição. 
181 passar a em•enila n . 15, só os funccionarios que tiverem m a is ele ele~ 

annos de serviç o poderão aposentar-se. 
E' evidente a injustiça gravíssima -que se va:e fazer ao f·uncdonaliRmo. 

Si um servidor dia Estado co111tar nove annos, 11 mez·es e 29 dias. ele bon11 
serviços e, e m :consequencia do seu trabalho, se invalidar e tiver necessidade 
de apose.nto.r-se, ni':'o o conseguir, e, dado que o Estado q ue.ira amparaT scut 
miseria só o poderá fazer por via ele lei especial, concedendo pensã.o. 

Prefi·ro, Sr. Presidente, que se n~antenba a Co-nstituição tal como nelJu 
se ·contém. 

O ISR. áLHEJJUco DE l\lrOR·IES: - M·uito bem. 
O ·SR. ADoLPHo J3ERGAMINI: - O art. 75 ela Constituição permitte a aJJO-

sentadoria aos ·funccionarios publicos em Cc'l.So .de invalidez no serviço da 
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Nação. Parece-me q,ue é muilto mais liben1,1 o texto vigente e a 1hy;p9these 
lJÓde ser perfeitamente, .como tem sido, regulada por. via de lei orÇtinaria,. 

Nessa •cond;onnidade, a em.enda nã<o vem favoreve1· aos f-unnciO·IlJil.rlos; ao 
contrario, ven1 prejucUcal-os e ·eu, se1npr-e procurando, quanto possível, s~r 

justo e equitativo, não posso dar n•eu votio, a f~vor. 

O SR. ArAlERrco ID.El M:oRAElS: - Tanto mais quanto ha amea.ça dfi a!'H:esS>n,-
tação, de novo, da emenda. n. 72 . 

.O SR. AnoLI'I-J;o :BEI;tGA~INI: - P.enfe itam_ente. 
Mesm!o, porém, que não existis:;;e essa .an1eaça, eu. negari<t m.e.u y.oto 

á emenda n. 15. 
Manlen'ho a Cons,t11tuição, porque ella não véda, de n11vdo algum, qq!>, 

por meio de lei ordi_naria, .se ~·egule o ass_umpto.; al~ás, assirq. tem sido atê 
hoje, a j'urisprudenci.a tem •confirmado a inter.pret.açã1o e já, estabelece_u '" 
regimen normal que deve reger a situação dos servidores do Estat;lv. 

Voto con,tJ;a a emend~a. (Jlfuito bem; mu:ito bem), 

O Sr. Augusto de Lima (para encct,minhar a votação) faz consideraçõe.:o 
em torno cb. emenda n. 15, á .qual cl:á seu v-oto. 

O Sr. Leopold·ino de Oliveira (*) (para. enca1ninhar a ·vota.ção): - Sr. 
Presidente, está penfei-tamen-te elucidado o assum,pto contido .na em-end!'l. 
em votação. Pelos motivos -expostos. por meus nobres co-mpanheiros de op-
posição, voto contra a proposição relativa á apose:t;ttàdori~ ~os f un;ccionrurioiO 
publicas. Prefiro a c1ispos1ição .çonstitudona_l vigente, qu,e a,tt<mdé melhor aJO;j 
interesses e incontestaveis Çureito/3 da:quelles que collaboram com os hom:en10 
de •g-overno na administração. dios n.-egoci·os pu:b)icos elo Paiz. 

Certo é que o Sr. Herculano ele JJ'rei.ta,s, Relato).· da, Comrq.issã,o dos 21, 
veio á tribuna para dec-larar ser uma neces.siclade a approvação da er9-enda 
actual, a fim de q_ue possa o assumpto v-o)_ta.r ao :co:nhedr_nento do P)e.nf.!:l'i<;>, 
e):n segunda discussão, uma vez q1ue ,s. E;.ç., corn:o lecyler da r(;ncisã,<;>,, fez 
que se retirasse' elo proje.ct0 ele refon11a a di_sposd-ç.ão rela~iva a esse. ma-
g>no assumpto. 

Nãlo me presto, Sr. Presidente, aos manejos da maioria, e não 1;1;1e fio 
nas promessas que nos são feitas, por .que e_llas. não se. cumpr-em. 

O SR. JoÃo l:DLYSio: - V. Ex. não tem razão. 
O SR. GALDINo FILHo: Os entendimentos . ha vielas teem sido t·odog 

<JUJnpridos. 
0 SR. LEoP-oLDTNO DEl OLIVEIRA: - Ainda agora, Sr, Presidente, posso fal-

lar assim, po,t•que a retirada ela malor parte da,s émenc1as que 'consti-tuíam 
o projecto da ref-orwa i.mPol:ta no ron1pimen-to dos <lDmprornissos assumidos 
com a Camara, que é composta tambem !POr aquelles que se oppõem á polí-
tica situacionista. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Por que, Sr. Presidente, .quasi todas as emendas foram retiradas dO· 
projecto? Para attend•er melhor aos interesses da Nação? Niio, por certo •. 

O 8-n, GALDINo FILHO: - E' um recurso tão legitimo •como a ob ~?tr·uoçâl() 

· que VV. EExs. da minorJoa fazem. 
tO Sn. LEoPoLDINO DEl OLIVEIRA: - Vão depois reformar ta,mbem OS Regt. 

mentcis da C amara e do Senado ... 
O Sn. GALDrNo FILHo: - Provavelmente é por que é preciso. 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - ... para apressar a approvação, pelo 

Cong.resso Nacional, de um projecto que se refere á questãio de mai-or vulta 
na Republica brasileira - a reorganização do seu Codig-o Político Funda-
mntal! 

A propria Camara, dentro dos .limites traçados ;pelo Regimento ;;wtua.'l, 
não tem podido debater o assum.pto, larga e amplamente. 

O SR. GALDINo FILHo: - Exhaustivamente tem sido debatido. 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEJIRA: - Varios dos .Srs. Deputados da, ma ioria 

teem vindo á tribuna e lastimado a agonia de tempo pat·a o debate das nu. 
nierosas e complexas questões envolvidas na proposta da ref-nrma. l\fas, a 
politi<ca da situação tem um amor exqu1sito pelo silencio ·e qu&r restringir 
ma1s esta sombra de liberdade que ainda se projecta por sobre o Prurlamento 
Nacional, unico reducto donde são ditas as •p.-"Llavras que a Nação desej.'.l pro-
n>Unciar, como um protesto Dontra desmandos que se 'Praticam e que assi-

. gnalarão ·para todo io sempre esta época. 

Vae se>r reformado o RegimtEmto da Camara., como .0 será o do Senado, 
não .porque assim ü exijam os interesses mwionaes, mas .pela vontade da· 
quelle que ponttfi.ca do Cattete, que de seu elevado posto deveria. fa.Uar à 
Nação, c.omo director supremo de .seus destinos ..• 

0 811. GALDINo FILHO: - •E P il'az, felizmente. 
O SR. LEoPoLDINo DE OLIVEJrRA: - . .. mas que, ao .contrario não o faz. O 

Governo brasileiro é isso que a:hi está, e si 'O historiador do futuro quizer 
qualif.ical-o .com justiça, •poderá encontrar valiosos subl;lidios na marcha. do 
projecto da reforma co,ns.titucional, que revela a impatriiotlca orientação im-
pressa á politica nacio·nal por aquel!es que se apoderavam dos altos postos 
do Governo . 

. Está, ·Sr. Presidente, a Nação brasileira s-ob essa verdadeira. poliU· 
cagem ... 

tO SR. GALDINo FIL·Ho : PolitLca que elevou o cambio a 7, tendo-o re• 
cebido a 5. 

O SR. LEloPoiJDINo DE OLIVEJIRA: - . .. que sacode o paiz de norte a sul, 
afastando dos governant'es o :povo brasile]ro. 

Queremos a .política da paz e da tolerancia, ·ao lado da justiça., sem o 
que é impossível thav·er ordem dentro do paiz. 

O .SR. AnoLPHo '-BERGA:r..nNr: - M:'uito ·bem. 
O SR. LmoPoLDINo DE OLIVEJIRA: - Justiça não é isto tque se préga na& 

altas espheras do poder: perseg.uições áquelles que se rebellam contra a ort-
entação situacionista. 
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O SR. JoÃo ELYSro·: - Oontra a ordem publ\ca .. 
O SR. :LEoPoLDINo DE OLIVEIRA: - O g-ovbrnante não pôde ter odios vara'· 

não ·dividir a população que governa. A.o .chefe do poder cabe tomar a lni-
ciativa das provlidencias .. . 

O SR. JoÃo ELYSIO: - Para· a manutenção da ordem. 
0 SR. LI!JOPOLDINO DE OLIVEIRA: - . .. que salvem a Nação das pertur-

bações que a CJOnvulsionam. 
O .SR. GAI·DINo FILHo: - A primeira providenci3. é Teprimil-as . . 
O SR. FoNSECA HEJRMES: - E que ha ·de fazer o Governo deante dos odi'oe 

de alguns governados? 
O Sn. LEoPoLDINo m' ouvEmA: - A '!\!ação inteira, responclo a V. Ex., 

por uma parte sua im.prensa, pela voz do. opposição T>arlamentar, pelas ma. 
nifestações de alguns de seus maiores homens tem declarado, Por vezes, que 
dependr-. talvez do Governo Federal o restabelecimento Deral da paz dos espi-
ritos, 

O :Sn. GALnrNo FILHo: - Não apoiado. Depende da cessação dos movt-
menrtos subversivos. 

O SR. Lr~oPoLDINo DEl Or.rVErRA: - J.VIas o Governo está amarrado aos St:u.s 
precoil!ceitofl e á sua vaidade. 

O ·SH. GALDINo FILHo: -Ao seu programma. 
O Sn. FoNSECA HElRMES: - E os inimigos do Gov·erno estão amrurrad;é>S 

âs armas eontra o Governo. , 
O SR. LI!JOPoLDINo DE OLIVEIRA: - O Governo não iJomou a. iniciativa· da 

pacificação, porque quer dar á Nação brasileira a impressão de uma for·ç.a. 
que na . realidade não tem. 

O SR. GALIDINo FILHO: - A prova do 1contrario é CJ:Ue está .pruo.Hicando. 
O S<R. LI!JOPo.r.DrNo DE OLIVEIRA: - Illude-se V. Itx .. Não haverá socego 

. no paiz emq;uanto perdurar essa política de violencias. 
A Nação não se deixa enganar; o povo hra;sileiro sabe .que o IPOdtlr pu-

blico só é forte, ·S6 é grande e .capaz de realizdr aquillo que pretende quando 
tem o apoio da vontade nacional. 

Este inexiste no momento. (A.poiados e protestos). 

O Sr. Presidente: - De accôrdo com a resolução da Camara sob n. 1: B, 
de 1924, vou submetter a votos, pelo processo nominal, a segu'nte emenda do 
plenario. 

Substitua-se o art. 75 pelo seguinte; 
Art. A aposentadoria só · poderá;' ser dada aos 1'unccionarios 

.publicas .que, tendo mais de dez annos de serviço á União, se tor" 
narem invalides ou te.nham completado setenta annos de idade. 

;Paragrap'11o ·ull\~Co. ·Nenhuma rup.osentadoria ou jl'eforma :serâ. 
,concedida com vencimentos superiores aos do cargo ou posto effe-
divo. 

A emenda tem parecer contrario; mas · o Sr . Relator, da tr1buna. decla·· 
rou-se favoravel á suá approvação, pelos motivos que e:'Opoz. 
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Os senhores que approvarem a emenda n. 15, de- plenaric,, rc:spon,c1erão 
sim e os que rej eitarem. l'esponderão. não 

Vae-se prO•C'eder á iClTamacla. 

O Sr. Domingos Barbosa (3• Sec1·etario, se1·vmclo ele 1 °): procecl,e tt- cna-' 

O St•. Presidente: - Responderam á char:nada 111 Srff. Deputados. 
mada dos .Srs. .D~putados, pa.ra a votação nominal. 

O Sr. 1 o Secretario vai proceder á leitura dos nom:es dos Srs. Deputados 
que responderam - sim. 

O SI'. DomiJ~gos B~rbos;1 (3• Sec1·eta,rio, servin~lo ele 1 °) ·.IJrooede á lei-
tura dos nomes dos s:Cg.uintes Srs .. l)e.put:;~,dos, que. responderam - silp. 

Q 
Dorval Porto, ·Ep.hyge.nio de :Salles, !\'Ponteiro de Souza, Paulo Mara-

nhão, •Eurico Valle, Prado Lopes, Lyra Castro, Raul Machado, Domingos 
Barbosa, A.rthur Collares Moreira, Rodrigues Machado, Pedro Borges, Ar,-
mando Bur!amaqui, Ribeiro Gonç,tlves, José Accioly, Thoma,z Accioly, Ta-
vares Cava!.canti, "YValfredo Léal, Bianor de Medeiros, Gonçalves Ferreira, 
Mario 'Do mingues, l!,. ·Solano. da Cunha, Costa Ribeiro, A.gamennon de Ma-
galhães, Daniel de Mello, Solidonio Leite, Euclides Malta, Natalício Cam-
boim, Gentil Tavares, Gilbertq Amado, Cm·valho Neto, Baptista Bittencourt, 
WanderJey Pinho, Afranio Peixoto, Berbert de .Casü·o, Ubaldino de Assis, Pa-
c.heco Mendes, Fiel Fontes, Braz do Amaral, Virgilio de Lemos, Pereira a.v.roa-
cyr, Homero Pires, Pinheiro ,Junior, Geraldo Vianna, Heitor de Souza, No-
g-tleira Penido, Bettericom·t ela Silva Filho, Nicanor do . Nascimento, Oscar 
Loureiro, C'esario de Mello, Horacio Magalhães, Galdino Filho, Fonseca Her-
mes, Cesar Magalhães, Luiz Gua.ran'á, Americo Peixoto, José de Moraes, 
Bocaetuva Cunha, Alvm·o. Rocha, Gudesteu . Pires, José Gonçalves, Albertina 
Drummoncl, Joa quim SaJles, .José .Alves, Vi<mna do Castello, Francisco VaHada-
res. Bia.s Fortes, F1·ancisco P e ixoto, Vaz de Mello, Eugenio de :M!ello, Rrbeiro 
.Junqueira, Basilio ·Magalhães, Raul Sá, Augusto de Lima, Zormvstro Alvm·en-
ga, Bueno Brand:'í.o Filho, 'l'heodomil·o Santiago, Raul Faria, Waldomiro Ma-
galhães, Ficlelis Reis, Nelson ele Senna., CamiJ.!o P1·ates, Honorato Alves, ;Ju-
lio Prestes, Cardoso ele Almeida, Salles .Junior, ,Marcolino Barreto, Heitor 
Penteado, Herculano de Ji'reitas, l<'abio Barreto, João ele F aria, Valois de Cas-
tro, Pedro Costa, Olegario Pinbo, Ayres da !Silva, Severia.no Marques, Perei-
ra Leite, Plinio Marques, telso Bayma, Lindolpho Collor, Joã>O Simplicio, 
Get.ulio Vargas, Antune.s ::vracieJ, Domingos Mascarenhas e Barbosa Gon --
çalves. 

O Sr. Presidente: -Responderam - shn- 105 Srs. Deputados. 
O S. 2• Secretario vai proceder á leitura elos nomes dos Srs. Deputados 

{[Ue responderam - não. 
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O Sr. Baplisl.a Biuencourt (sH.ppiente, serv·inâo cl.e 2° Secretario) proce.de 
:á leitura rlos nom es .elos seguintes ,s ,enhores Deputados " que r esponderam 

n ã o. 
11-Ioreira ela Hocha, João Elysio, Rego Barros, Hocha Cavalcanti, Luu. 

Silveira e Linclolpho PE:ssô.a. 

O St•. Presidente: -- Hesponder a m - nüo - 6 Srs, Deputados. 
_.\.. emenda n. 15, elo plenario, foi ap-provada por 105 votos ~eontra 6. 
'f'enclo varias Srs. Deputados comn1unicac1o á :Mesa que se re tiravam do 

·edifieio da Camara, não h a mais numero para proseguir nas votaç;õe ~. 

Fica adiada a votaçào. 

SESSAO DE DE OU'l'UBHO 

P::u·ahyba, 2 de Outubro - Preside nte Camara Deputados -. Hi6 , -·. 
Tenho h onra commmunicar vossencia inslallaçào hoje trabalhos Assembléa 
i~egislaUva deste Esta{lo en1 sua segunda reunião da nova legislativa perarJ 
te l11éli'CJria D eputados li mensa gem governamental nos termos Constituir,ãJJ .. 
Aproveito-me ensejo para renovar V. Elx . protestos de elevado apreço atLcn-
ciosas saudações. - João S nnssu.nct, Presidente Estado. - Inteirada. 

Pe1otas, 8 de Outubro -- Presidente Camara Deputados - Rio. - Con-
fere~Lcia Vicentina São Franeisco PaÚla intermedio V. Ex. pede respeitos<J, · 
mente Con g resso Nacional approvaçào duas emendas Plinio Marque:;. -- A' 
Commissão lGspecial de Reformas Cons'titucional. 

G11a poré, 3 de Outubro - Presidente Camara Deputado~ - Rio - ,'q, 
plau climos ~ealoros:ctnlente emendas .Plinio Marques 1·eferentes ensino religiu--
110 facu Hativo escolas p edimos V. Ex. apoiae súa approvação. Respeitos a :-J 
saudações .. - Mocülctde G'!W-JjOreenu. -- ·"·' Commí,;~fio Especial de Tiefonn :t 
{:1onstitu cional. 

Representações; 
De Manoel •Rüdrig-ues de Lorena e outros, catholicos da cidade do CunhG•. 

S. Paulo (3 listas), sobre questão religiosa. - A' Commissào Especial <J.; 
Reforma Constitucional. 

De llogerio Moraes e outros catholicos de ,sylvestre F erra?., Minas (2 li~

tas), sc•bre questão relig·íosa. - A' Commissão l1Jspecial de Hefonna Cons-l.i ·· 
tucional. 

De Maria de Paula Maciel e outros cath0lico!'> ele Sào Sebastião da Jfln 
cruzilhada, Minas (2 listas ), sobre questào religiosa. -- A' Commissào Es-
pecial de lleforma Constitucional. 

De Francisco Lopes de Ban;-os e mais 15lJ catholicos de Itavera.va, lVrur •• 
<:i pio de Queluz, enviada ao Sl' . D eputado José Bonifa~io, para, ser preger. · 
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te á tCamara, em favo1· das emendas religio:la~ . -- A' Con1missão EspecLl 
de Reforma Conshtucional. 

PROPOS'l'A DE El\XENDAS Á C~N&'l'I'.rUIÇÃü 

O St·. Presidente: - Vou submetter a v otos 'pelo processo nominal a 
seguinte emenda do ·p.Jenario: 

N. 16 .. 
Onde convier, accrescentem-se. 011 seguintes artigos: 
Art. Fica creado o Supremo Conselho àa Nac:ã&, constituído peiv Pre 

sidente da Republica, Vi ·~e -:Presidente da Republica, Vice-Presidente do Se·· 
nado, :Presidente da. Camara dos Deputados, Presidente elo Supr'-orno Tribunal 
Federal e po1· mais tres membros eleitos annual e respectivamente, por escru-
tínio secreto e maioria absoluta de votos, entre seus pares, pelo Senado, 
Camara dos Deputados e ·Supremo 'l'ribunal Federal. 

Paragt·a.pho - A eleição des tes se procederá annual e símLtltanea.mente 
com as do Více -Pr·eSíde n te do Senado, Presíder:te ds. Camar~ dos D eputadoft 
e Presidente do SUJH'emo •.rribunal F ederal. 

Parag ra pho - Por impedimento t emporario de qualquer dos referidos 
mem'bros do Supremo {'o.nsdho da N1:.çüo, fun ccionará um substitut1'l , eleito 
por escrutínio secreto e maioria absoll1ta de voto~ dos mem:bros presentes do 
proprio Supremo Conselho, deve ndo a escolh[1 recahir indistinctamente ·em 
qualquer dos Sena dores , Depu-tados ou Ministros do Supremo T r ibuna l l!,e-
deral, de accôrclo com as funcções do substituído. 

Paragra.pho - .Se o impedimento fôr do Vice-Presidente da Republica, 
2. escolha poderá recahir indistinctamente e·m rtualquer dos membros do 
Senado, Camara dos Deputados v!l S~fpremo Tribunal Federal. 

Art. 1Se1 ão considerados m embros honoraríos do Supremo ConsGiho da 
Nação, podendo assistü· ás suas reuniões, quando x:onvocados pelo se u Pre-
sidente, dar sua opiniiio, sem direito ele voto, todos os cicladãos que tiverem 
exercido as funcções de Presidente e Vice--Presidente da Republica . 

Art. O Supremo Conselho da Nação se r e unirá por convocação do Pre-
sidente da Republica ou por solicitação de q ua< qu er dos seus membros effe-
ctivos, sob a presidencia daquelle, toda vez que se torne necessa rio deliberar, 
quando não estiver reunido o Congresso Nacional, nos seguintes casos: 

a) ·para con'Ceder lice nça. ao Presidente e Vice-Presidente da R epublica 
qua.ndo qua;quer delles precizar sahir do territorio nacional; 

b) para autorizar o Presidente da Republica a inte1·vir nos Estados, nos 
casos em que a Const ituição o permitte; 

c). para autorizar o Presidente c1a R epublica a declarar ímmediatamen-
te a guerra no caso do art. 48, ns. 7 e 8 da Constituição; 

d) para autorizar o Presidente da Republica a de('retar o estado de sitio1 
na hypothese do art. 48, n . 15, da ,C'onstituiçi'lo. 
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Art. E', porém, da exclusiva competencia do 'Supremo Conselho da 
Nação: 

a) decretar a in'Constitucionalidade de qualquer lei; 
1J) suspender por tempo que determina1·, com privação de todas ou de 

parte das vantagens do cargo, aposentar ou reformar com as vantagens, 
quanto ao tempo de serviço, a todo e qualquer funcci.onario publico, civil ou 
militar, inclusive vitalicio e inamovível, ou magisüado, cuja permanencia 
no cargo se torne prejudicial á ordem e segurança publica; 

c) suspend<?r do e~"rcicb, por tempo determinado ou pelo do mandato, 
com perda de vantagens e privilegias, a qualquer dos mem.bros dos Poderes 
Legislativo ou ,Executivo que, directamente, concorrer para a .perturbação 
da ordem e segurança publica; 

tl) suspender pelo tempo que determinar, no todo ou parte, quaesquer 
vantagens percebidas dos cofres publicas p.elo aposentado ou reformado que 
directamente concorrer para a perturbação da ordem e segurança publica. 

Ar-t. As medidas a que se refere o m·tigo anterior, serão applicadas por 
maioria absoluta dos votos dos membros effectivos do Supremo Conselho da 
Nação e sómente poderão ser por este revogadas, com a mesma maioria de vo-
tos, depois de decorrido um anno de sua a.pplicação e independente de quel'qu,er 
acção civil ou criminal a que 'estiver sujeito aquelle em que fôr applicada . 

Arf. O Presidente do Supremo Conselho da Nação tambem terá voto 
de desem pa te e poclerá convocar o Consel-ho toda a vez que o julgue conveniente 
ouvir-lhe a opinião sobre assumpto que interesse á boa marcha dos negocias 
publicos. 

Sala das sessões, 12 de Agosto de 1925. - A·rthur Collares llf01·eíra . -
PUni.o J.farqnes. - Ephyçrenio de Snlles. - Alberto Maranhão. - Do1·val 
Porto. - Alcides Bahi(~. - Domingos Ba1·bosa. - Tava1·es Ca.vnlcanti. -
Bethencou1·t dn Snva F'ilho. - 11-1. Rodrigues j}Jachado. - Pereira Leite. -'-
José Idno. - Hennenerrildo F ·i.rmeza. - Nelson Catunda . - Severíano Ma·r· 
ques. - Mario Dom.ingnes . ~ Bapt·ista Bittencou1·t. -Pedro Costa. - Ho-

. florato Alves. - Fen~eira Lima. - Daniel ele llfello. - Marcolino Ban·eto. 
- Raul Machado, - A.t~g1tsto ele Lima .. - Raul cic li'ariá. - Olega1·io Pin-
to.· - Plinio Casado, · para os eff.eitos regimentaes. - Baptista Luzardo. -
Wences lau .. Escoba1·, para os ef.fe itos do § 1° do artigo 8°. - A.nt1mes llfac•iel. 
- Lafayette Cruz. - BasW.o de Magalh<ies. - - Albe1·ico de :iYioraes, para os 
effeitos r'égimentaes. - Juvenc~l La?nm·tine, para os effeitos regimentaes. 
·- Al'V(;S ele Cast1·o. - Paulo Ma1··anhão. - V ·icente Pi·ragibe, para os effeitos 
regimentaes. - Wanderley Pinho. - Georgvno Aveli'no, para os effeitos ·re-
gimentaes. - A. Pinto da Rocha. - Can,alho -Neto. -Bento Mira.nda, para 
os effeitos regimentaes. - Gentil Tavares . -- Solano ela Cunha, para os ef-
feirtos regimentaes. - .ticJ.oltJho B~rgamini, para os e.ffeitos do art. 8°, §· 1" 
do Regimento. - Pinheiro Juni01'. - Fiel Fontes. - .Annibal de Toleclo, 
para apoiamento. - Pedro Bo1·ges. - Fraiwisco Rooha. Costa Rfbeiro. 
- JJJsclides llfa.lta. - Nelson ele Senna. - Jo<io Disbôa. - R . Be?·bert de 



Cast?'O. - j}[agalhãcs de rilme·ida. - Llyres da I'Wva. - (Jhernwnt ãe Mi-
?'andrf' - Elyseu GuUhenne. -.,. Ge1·aldo Vianna. 

O Sr. Adolpbo Berg;amini (ZJam encarninhaT a votnção): - Sr. Presi-
dente, a ·honracl•a Comnüssão dos 21, tratando desta em~mda, assim se mn.ni• 
festou: 

"A emenda n. 16 propõe · a creação do Conselho :Superior da 
Nação. Adoptal-a, d'ôra modific::tr o systema de .governo instituidJo 
.pela Constituição, substituind!o competencias tssenclas á caracteris~ 
tica do regi.riJ.en, e fôra trazer para um corpo, em que se acham 
conf undidos os tres rpoderes .publicas, attribuições indts·pensaveis ao 
dese.mpenho da missã;o de cada. um delles." 

O assumpto, Sr. Presidente, nào ·pôde deixar de SGr interessante, por -
que dmporta em saber se é possive1, dentr.o do · regimen democratico insti• 
tuido pela íConstituiç:Lo de 24 de Fevereir·O, crear um outro poder com qual~ 
quer outro nome, que se immiscúa nas attribuições dos estabele·cidbs no 
art. 15 ,...- ~gislativo, Executivo e J ·udiciario. 

A divisão dos poderes, tão defendida ·Por iMontesquieu, não ê isenta de 
critica. Montlos·ier il•he fez reparos .entendendo que, si independentes e sobera-
nos, -os tres poderes constituiriam tres Estados distinctos. Ern vez dos pode-
res, as f uncções é que são independentes e soberánamente exercidas, como 
pensa Raboisson: "os chamados t res poden~s. são funcções do mesmo poder 
soberano". Dos autores · m~;c1onaes que con'heço foi Alfredo Varella o mais 
ca:ustico. Inspilu-se, em sua obra "Direito Constituc1onal Brasileiro, entre 
outros, em BonaJ!id, que sustenta que "a divisão e o equilíbrio dos poderes, 
ou o go•verno representativo, acaba necessariamente na anarchia". 

Varella arremata esse cap·itulo ·da sua obra adaptando o systema de 
composiçã.o do "conse1Jho su'isso, o mais liberal e conforme ao regirnen tre-
dera!ista. " 

\Parece-me, iS!l'. Presidente, que os autores da emenda inspiraram-se nos 
estudos feitos, JJOr · eBses tratadistas, e pelo inolvldavru Ail·berto Torres que, 
acompanhand-o a cr itica rdesenvoJ.vida (pelos .publicistas, combateu a divisãO 
ora predomina nte, .reputando necessario 0 equiJi.brio entre ·OS tres. 

Alberto Torres ima ginou a .creação do poder eoordenador, defendeu 
essa idéa no seu bem ela!borado trabalho Intitulado "A organização Nacional" 
e em um projecto de red'orma da Constituição, que ffihe vem annexo, inclu.iu-a 
com a especificação dos poderes e attribuíções na secção III, art. ·57 . 

A emenda , Sr. Presidente, mais ·se app_roxima dos es•tudos feitos pelo no" 
tavel autor a que acabo de referir"me . 

O BR. COLLARES MoREiiRA: A min·ha emenda ê o resumo do projecto 
ArnaJ.p•ho Azevedo, e da id-éa de Alberto Torres. 

O SR. ADoLPHO B:EJRGA:MINr: - A idéa de Alfredo Varela, creio que fot 
anterior. 
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O Su. CoLLÁ.REs MoUEmA: - Foi posterior. O projecto Arnolfo Azeved o 
foi proposto em 1910; o substitutivo, em 1912; e o trabalho ele Alberto 'l'or-
-res, em 1914. 

0 iSR. ADOLPHO BERGAMINI: -, Mas o livro ele Varela data de 1901 OU 
1902. 

O nosso eminente collega e m -eu illustre amLgo, •Sr. Cotlares Moreira, 
primeiro signatario da emenda n. 16, imaginou uma -organização com-po;;;ta 
-dos antigos PresLdente~ e Vice-Presidentes da Republica •• , , 

O SR. COLLARES il\foREIRA: - Estes membr-os eram ihonorarios. Podiam _ 
manifestar-se, mas não tinham voto. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - ... e os demais membros tirados dos Pod·e~ 

res Executivo, Legislativo e Juc1iciario, afim ele decidirem sobre assumptos 
que a emenda enumera. 

O ·SR. COLLARES MOREIRA: - O <Consell~o era -de caracter consultivo, mas 
tambem deliberativo. Participava -effectivamente das duas hypotheses. 

O ·SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Uma da.s attribuições do Conse·lho seria, 
põde-se dizer, de substituir o Congresso Naciona:l em determinado:; casos 
dura-nte o interregno -parlamentar ••• 

O SR. ICOLLARES MOREIRA: - Tirava .do Presidente da Republica .certas 
attribuições que passariam para o rSu'premo Conselho da Nação. 

0 SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - ... e na vigencia meSJ;nO do Congresso, 
iso ê, quando -os tres poder€s estivessem funccionando, determinact'l.S attrii-
buições passariam a ser da competencia exclusiva do ·Supremo Consel1ho da 
Nação. 

O SR. COLLARES MOREJIRA: - De accôrdo com Alberto Torres, tirava 0 

direito de declarar a inconstitucionalida;de das -leis ao Juclidario, passando-o 
ab ·poder que imaginei. -Essa idêa, aliás, foi tdefendida por Allberto 'Torres, 
ex-ministro do -Supremo Tribunal Fe&eral e tum .dos homens mais ililiustres 
de nossa patria. 

0 SR. ADüLPHO RERGAMINI : - Diz a en1enda: 
, "E', Jioré-m, od'a exclusiva com-petencia do !Supremo Conselho da Nação: 

"a) decretar q, inconstitucionalidade de qualquer lei; 
b) suspender por tempo que determinar, com .privação de todos 

ou de parte das vantagens do cargo, ap-osentar ou reformar com 
as vanta gens , qua nto- ao tempo de serviço, a todo e qualquer func-

ICionario publico, civil ou militar, inclusive vitalicio e inamovlvel, ou 
magistrado, cuja permanencia no •Carg·o 'se torne prejudicial â ordem 
e segurança .publicas." 

Atê aqui, ISr. Presidente, encontrei no estudo que fiz restricções serias 
-llo me-u voto - a decre tação da inccnstituêionalidade -de qua!lquer lei é atotri-
bulção do 'Poder Judiciario. 
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O ·SR. CoLLARES Mol-.EIRA: - P ela ·Constituição a ctual, nã o h a duv ida a l-
-gu:ma. 

O Sn . A DOLPHo BErtGAMINr: - Não só p·ela actua l constituiçfuo, mas pela 
·;propria organizaçã o politica ·que a daptamos. 

O 'SR. C:OLLARES MOREliRA: - Eu propunha, justamente, uma .nova orga~ 
· nização po'litica. 

O HR. AnüLiPHO BERGAMINI: - Não pó:d·e, a ;meu vêr, ser ·feita essa mod:!~ 
ficação na or·ganização politica sómente por via .de uma •emenda. ·Fôra ne~ 
.eessario es tabelecer-se uma unida de de vista, uma obra de conjuncto·, um 
systema que -permittisse essa .deslocaçã;o de attribuições em assumpto que ê 
da .·essencia mesma do ['o<ler Judiciarlo. 

O SR. COLLARES MOREIRA: - Pe~:ovei, citando o nome •de um antigo membro 
do Pocle r Judiciario, que ess·a Jnodificação. era necessaria, justarrnente •para 
evitar que u1n poder se sobreponha aos dema is. E sse o ob}ectiv o. 

0 'S~:. ADOLPHO BERGAMINI: ~ E' exacto. R espeito não SÓ a opinião do 
meu saudoso a mi.go A1berto 'l'orre s com o a do ·meu querido collega, .Sr. Gol~ 

lares Moreira . 
O .SR. Cor,LARES MoREIM: - A sympathia é reciproca, 
0 .SR. ADOLPHO BERGAMINI: --, E muito me honra. 
lPeço, porém, venia para não partilhar essa opinião, para nãõ os acom-

pa,nhar, porque t e nho motivos m eu s para divergir. Num. m ecan ismo sys tema -
tisado, como o ·e:sboçou Alberto T·orres, ,póde-se admiUir a innovaç:ão', mas 

num retoque constituciona;J, reputo uma temeridade. 
Uu 'SR. DEPUTADO: - E' uma peça extranha em nosso mecantsmo 1n.stl~ 

tucional. 

.. () •Sn. AuOLPHO B ERGAMINI: - IE' como diz o meu i1lus tre colle.ga, uma 
pega extran11a em nosso ·mecanismo institucional. Avalie-s 'e que no airl. 15 

' da .Constituiçã o proclamar-se-ia a indeperndecia doo tres :poderes e... "onde 
convrrer " ,diz a emenda - se daria ao coneellhõ a faculdaJàJe de a;nnu1Jar 
aquelil'e s . Os tres .poderes do art. 15 passariam a s.er quatro . .. 

O :s~ COLLARES M.oREIRA: - V. mx. rpóde me dizer: a Huissa e os Esta-
·dos Unidos não são ::uiJ.;bas republic&s !federativas? .E o meca.nismo das duas 
duas é egua!·? 

o SR . LF.OPOLDINO DE OLIVEIIlA: A cho que o o<·a do r tem toda a razão; 
a ·emenda é Inconveniente. 

O !Su. AnoLPHO BERGA:MINI: - Mas obed,eceram :á organisação de conjun~ 
to .. . ·Outra attr,:buição, •Sr. Presidente, é a que se ·encontra na le ttra c, a 

- sabe.r: 
"Suspe'nde r do exercido, por tempo determinado, ou pe1o man-

dato, com .perda -de vantag<ens e privtlegios, a qua:lquer doá membros 
dos poderes legislativo ou executivo (lue directamente, concON!el" 
!Para ·PeJ·turbaçã.o da ordem e segura nça pubJi.ca" . 
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LEste conselho, pôde assim annullar ·por completo o Poder Legislativo, 
-sobrepondo-se aos Interesses nacionaes e á vonta;CJ!e !('!!a :população que elegeu 
livremente os seus crepresentantes ao 'Parlamento. 

O SR. ARMANJ)Q BuRLAMAQUI: ,...- Muito <>mbora não seja este o pensa-
mento de seu iL!lustre autor. 

O :SR. AnoDPHO BEJRGAMINI: - ·E' cla!'o. :São attri.bulções, •portanto, Sr. 
P ·residente, que, no meu fraco entender, vão <tornar este "conselho" um 
or.gão aberra.tivo do regimen po:Utico que adoprtamüs, republicano demo-
cra.tico. 

Em ta:l conformidade, juiTigo. suf.ficiente estas restr1cções para, em UI!Ila 

reforma constitucionail, não se e:flfectivar, com o meu voto, modificação desta 
natureza e de tanta relevancia, ·e pe(}o venia 8Jo primeiro signataria da 
·emenda, a .quem muito :prezo ..• 

O ·Sn. CoLL.ARES MOREIRA: - Já dec1a1·e·i que ia re.t'irar a emenéia, o que 
·só não fiz por não t·er sido conseguido o num·ero necessario de a·ssignaturas. 

O •SR. ÁDOLPHO :BERGAMINr: - .. .. para lhe negar o meu voto. 
Ü ISR. LEOPOLDINO DEl ÜLIVEliRA: - Tam·bem voto contra. 
O SR. ADOLP'HO BmRG.AMINI:'- Penso que seria prejudicial e exotico esse 

poder ... 
O .Sn. CoLLAR.ES :MoR.ErRA: - Fe-lizmente, venho em muito bôa com.panhia, 

ao trazer este ap·parelho, .que V. Ex. chama de exotico. 
10 'SR. AnOLPHo BERGAMINI: - ... com taes attribuições, ·aibsOllutamente 

· extran~o no !'egimen .em que vivemos ·ha 34 annos. (ltftbito bem; m ·1Uto bem) . 

O Sr. Pt·esicllente: -[[)e accôrdo com a resolução da Camara sob n . 1 B . 
·de 1924, vou submetter a votos, p.elo processo nominal, a seguinte e rn enda. 
n. 16, do plenario ~ 

Onde convier accrescentem-se os seguintes artigos : 
Art. ·Fica iCreado o Su•p.remo Conselho da Nação, constituído 

pelo Presidente da Repu~J1i.ca, Vice-Presià.ente da Repl.tblica, Vi~e 

Pre,;ide.nte do 8-enado, P res.ident·e do Supremo '.rribunal Fede1~1 e 
por n1ais tres membros eleitos annual e respectivame n t e, por es-
~rutinio secreto e maior',a absoiuta de votos, entre seu s pa r es, pelo se .. 
n a do, Camara dos Deputados e Supremo Trihunal Federal. 

P a ragrapho - A eleição destes se 'P·roce derá annual e simul-
t a neamente com as do Vice-Pre si-dente do Sena do, Presidente da 
Camara dos Deputados e Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

P a ragraJpiho - Por impedimento temporario de qual-quer dos re-
feriüos m embros do Suopremo Conselho da Naçãio, funccionará um 
substituto, e leito por escrutínio secreto e mai·oria absoluta de votos 
dos membros presentes do pro.pr.io Supremo ConseLho, devendo r, e;,-
ICOlha recahir indistinctamente em qualquer dos Sena dores, Depu·· 
·tados ou Ministros do .Supremo Tribunal Fed·er a l, de ruccõr do com 
as f uncções do substituído. 
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Paragra.}lho - 'Se o impedimento fõr do Vice-Preside11te da Re-
.. , publica, a escolha poderá recahir indistictamente em . qualquer dos-. 

membr os elo Senado, Camara dos Deputados -ou Supremo Tribunal 
:JJ:ederal. 

Art. Serão considerac1o5 membros ·honorarios do Supremo Con-
selho da Nação, podendo assistir .as suas reuniões, quando con-
vocados ·pelo seu P1··esidente, da;· sua op-i·nião, sem direito de v•oto, 
todos os cidadãos que tiverem eX'ercidoo as fun c·ções de Pr·esidente· 
e Vice-Presidente da Republica . 

Art. O Supremo Conselho da Naçã.o se reunirá por {!OnVioca-· 
ç:ão do Presidente da Republi;ca ou por solicitação de qualquer dos 
seus membros affectivos, sob a prosidencia· daquelle, toda vez que se 
torne necess.ario deliberaí·, 'quando não esttiYer l'ennido o CongTesso· 
~"Jrucdonal, aos seguintes casos: 

a) para conceder licença ao IJresidente e Vice-Preside-nte da !Re-
IlUblka quando qualquer delles ,P'l'ecisar sahir do territorio nrucional; 

li) 11ara a.utorizar o Presid-ente da Rel>UbJi.ca a intervir nos Es~ 
t a rJas, nos casos · em que a Constituição o pet·mitte. 

·e) va r a autorümr o Presid~nte da R-e-publica a. declarar i.mme-
diatamente a guerra no caso c1o art. 48, ns. 7 e 8 da Constituição; 

d) para autorizar o Presidente da RepubHca a decretar o estado 
de si tio, na hypothese c1o art. 48, numero 15 da Constituição. 

Art. ID', porém, da exclusiva ·Competencia do Supremo Con-
S•!lho da Naçã o: 

a) de-ureta l' a inc:om;tituc:ionalidade de qua1quer lei: 
b) suspendet• por tempo que det-erminar, com pl'ivagão de t odas 

ou de j)at·te das vantagens dia cargo, aposenta-r ou ref-ormar .com as-
vantagens, quanto a-o tempo de serviço, a todo e qualquer func-
cionario publico, c.ivil ou 1p ilita r, inelusive vitalicio e inamovd•vcl, ü •U 

m agistrado, cuja verrnanencia no cargo se t'orne pt·e,iudi-~íal á ordem 
e segurança r)uhacas; 

c) suspende1· do cx ercicio, por tempo determinado ou ·pelo do 
m a ndato, com perda de vanta gens e ,privilegias, a qualquer dos 
membros dos •POderes Legislativo ou Executivo que, directamente, 
concorrer para. a parturbação da ordem ·e segurança pubJi.cas; 

d) sus.pender pelo tempo que detcnnlinar, no •todo ou parte, 
quaesque-r vantagens a:>erccibidaz do3 cofl'es publicas pelo a,posentadü· 
ou reformado .qu o directamente conoorrer ·para a perturbação ela or-
dem e segurança .publicas . 

Art. As medidas a q u e se refere o artigo anterior serão ap-
plicadas por m a.J,oria a:bsoluta dos votos cíos membros effecti vos do 
.Supremo Consr=U10 da Nação e s6mente poderão ,ser por este I'CVo · 

gad~ts, •com a m·esma n1aioria de votos, depois de dec.orrido urr, 
anno de sua ap,plicaçàio e independem de qualquer acção civil ow 
-criminal a que estiver sujeito aquelle ·em que íôr applicada . 
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Arrt:. O Pre.siüente da. S tl![Jremo Conselho da. NaçãQ tam'b_en>. 
teri1 voto de .desempate e poderá conv ocar -o Conselho toda a vez que 
j·ulgue convm1iente ouvir-lhe a o,p.inifw sobre assumpto que interesse 
á. boa. marcha dos negados publi:cos, 

o.s senhores que approvarem a emenda n. 16, do plem-~,rio, r esponderão -
sim - e os q.ue reje itarem , responderão - não. 

Vae se pro.ceder á c.hrtmada. 

O Sr. Domingos Barbo§a (3° Secretcwio, servindo de 1 °): procede á cha-
mada dos Srs. Deputados, para a votação nominal. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 133 Srs. Deputados. 
O Sit'. 1 • Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos .S·rs. Deputados 

q.ue respondera m -- sim. 

O Sr. Dmningos Bar bosa (3° Secretario, servinclo de 1°) procede á lel-
tura dos nmnes dos seguintes Srs. Deputn.dos que responderam - sim, -
Alcides Bahia, Raul M<cchado, Domingos Ba1·bosa, Arthur Colla;res MorF>ir>ot. 
Aggrino Azevedo, Georgin o A velino, 'l'avares Cavaleranti, ,Bethencou.n da. 
Silva Filho, N icano-r Nasctmento, Azevedo Limh , Marcolino Barrete;, Pedrü 
Costa, Olegario Pinto e 1\ntunes M'aciel. 

O SE.'. Presidente : -Responderam - sim- 14 Srs. Deputados. 
O Sr . 2o .Secretar.i:o vae proceder á Ieit ura dos nomes dos .Srs. D epufado.:o 

que resp.ondera.m - não. 

O Sr. Baptista Rit~encou;rt (snp plente, servindo ele 2• Secretario) procede 
á leitU1·a dos nomes dos seguintes Srs. D eputados que responderam - não 
- Dorval Port o, Monteiro de Souza, Paulo Maranhão, Eur ico Valle, Pra d;ú 
Lopes, Lyra Castro, Chernwnt de .Miranda , Rodrig ues Ma,chado, Pedro Bor-
ges, Armando Burla m a qui, Rib eir o Gonça1vt,s Nelson Catu nda, Moreira d21. 
Rocha, J osé Accioly, H er n1enegikLo F irmeza, Thomaz ,Accioly, Leiria de An-
drade,. Juve nal :L a ma r tine, A lberto Maranhão, Walfre·do Leal, Bianor de 
Med'e~ros, J.oão E !ysio, Gonçalves Ferreira F . Solano da Cunha, Costa Ri-
beir o, Agamennon de M1<galhães, Austreges iJoo, Daniel ele .Mellv, Bolic1onio 
Leite, Ro·c;ha Cava lcanti, Luiz .S•ilveira, Natalício Gamboim, Gentil Tavares, 
Gilberto -Ama d o, Car valho Neto, Ba];}tista Bittencourt, R odrig ues da Gos t a , 
Wander ley Pinh o, A:fr a n io Peixoto, B erbert de ICa stro, Uba ldino ele Assis, 
Braz do Amaral, V!rgilio c1e Lem os, Sá J!1ilho, I-Iomer.o Pires, Pinheiro Junior , 
Geraldo. Vianna, Heitor c1e Souza, Hernardes Sobr inho, Nog-.ueü·a Penido. 
Oscar Loureiro, A àolp1w Bergarnin i, Casado de Mell-o, Vicente Piragi·be, Al-
'ber1co de MD'caes, Gal.dino FHho, FürL'ilec;,.. Hermes, :Luiz Guaraná, Ameri co 
Peixoto. José de Mlo·raes , Joaquim de .Me!.lo, Bocayuva Cunha, AJvaro Rocha, 
Paulino de Souza Cudeste.u Pire"', Joasé Gonçalv;es Albertino DrummoTtd, 
J'osé Alves, 'VIanna d o Cast ello , J osé Bonifftdo, Francisco Valladares, Fran-
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cisco Peixoto, Vaz de Meno, Olintho de Magalhães, Eugenio de Mello, Ri-
beiro .Tunq·ueira, Basilio Magalhães, João Lislboa, Raul Sá, Augusto de Lima, 
Zoroastro Alvru·enga, Bueno Brandão Filho, Theodomh·o .Santiago, Edua.rà;o 
do Amaral, Ra~l Faria, Wald:om:iro Magalhães, Garibaldi de MellG, Fidelis 
Reis, Nelson de Senna, Gam:illo Prates, Julio Prestes, Cardoso de Almeida, 
Salles Junim·, Pires do 'Rio, Cesar Vergueiro, Heitor Penteado, Herculano 
de Freitas, Fa;bio Barreto, João de •Faria, Valois de Castro, Manoel Villabo!m, 
Alves de Castro, A.yres da Silva, Severiano Marques, Pereira Leite, Ma:rtins. 
Franco, Plin'.o Marques, Ferreira Lima, Adolpho Konder, Celso Bayma, Ely-
seu Guilherme, Lafayet!e Cruz, Lindolpho Collor, João Simplicio, Firmino 
Paim, Getulio VRrga.s, Domingues Mas.ca.r•enhas, ·Simões Lopes e Barbosa 
Gonçalves. 

O Sr. Presidente: - Hesponderam - não - 119 Srs. Dt>putado~:, 

A emenda n. 16 'foi re.ieltadá JlOr 119 votos, coP-tra 14 . 

Votação da si>guinte 

EMENDA 

N. 17 

(Disposições tnmsitoria.s) 

APt. A União .indemnizará o Estado· do Amazonas pelo· de~nlemhra

mento do TerritGrin du Ac::-e, que constituirá uma unidade federativa. 

<Sala das sessões, ~ de Agosto de 1D25. - Ephigenio de Salles. -- Jfcn-
tei1·o ile Souza. - Do1·>üal Porto. - Alcides Bahia . - Bethencourt ela Sil-
va F ·ilho. - P.ranciaco T'ol,aàa?·es, .....,. F iel Fontes. - Plínio Mat·q~tes. -
Domingos Baroosn. - Alfredo Ruy. - Martins Fmnco. - Ra,ul Machado. 
- Tavares Cavalcanti. - Rocl?"ig-ues Machado.- Alberico de 1l!Ioraes. -
Ge?·a.ldo Vianna. - Homero Pires. - Afranio Peixoto. - Antunes Maciel. 
- Elyseu Gttilherme. - Ghennont de Mi1·anila. - A . Btwlamaqui . . - Eu-
rico Valle - Euclydes Malta, - Joaquim de Salles. - Bento de M'iranda. 
-Alves de Castro . - .;lclolpho Berga1nini. - Baptista Bittencourt. - Ole-
gario Pinto. - Carvalho Neto. - Pinheiro Junior, para os fins regimen-
taes. -Augusto de Lima. -Paulo Maranhão. - .Ay1·es da Silva. - Fer1·ei .. 
ra Lima. - Vicente Pimgibe. - Nelson Catunda . - Baptista Luzardo. · -
Plínio Casado. - Pereira Leite. - Set;eriano Marqtws. - J. Lanwrtine . 
....., Pinto da Rocha. - Ar'thu1· Gollar·es Moreira. _- José Lino. -Gentil Ta-
vares. - Honora'to .Alves, para os effeitos regimentaes. - João de Faria . 
- Basilio de Magalhães. - Latayette Cruz, para os effeitos regimentaes. 
- Georgino Avelino. - Marcolino Barreto. - Annibal Toledo. - Wander-
·Zey Pinho. - Emílio Jardim • .....,. Pires do Rio . - Lindolpho Pessôa. - Pe-
c/.ro Costa. -'l'homaz Accioly . - Mc!noel Satyro. - H ermene:gildo 1i''irnú;za. 
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R. Be1·bert de Oast1·o . - So!ano da. Cunha. - Mei1·a J1~n'ior. Nata-
liclo OC'-m.boim. Nog?tei?'a Pe'fl.·ído,. 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

Requeremos a ret irada da emenda n. 17 offere'Cida em plenar!o ao pro-
jecto de Reforma da Constituição . 

Sa la das sessões, em 2 de Outubro ele 1925 . - .Ayres da Silve~. - Gen. 
til Tavares . - Vi'!.-ente Fü•a.gibe. - Bapt-ista Bittenco·nrt. - H. Pi·nneza. 

Do1·val Po1 .. to. - A.lves de Castro. - E ·rnilio JarcUm. - Nog-ue·ira Pen·ido . 
- _,.-.,.·cctres CCt?Jalcant-l. - F . Vallaélares. - JWa1·tgues Macmuw . - .'l.·r~-<:u

nes :Maciel . - Pinto da Rocha. - J . Lan'tartine. - Afran·io P eixoto. 
--: Ferreira Li-ma. - Honornto .tll·ves. - Se•>erinno JJ1arqueg, - B e1·bert cre 
Oast·ro. - Pires do Rio. - Ohennont 1le Jl:H,·a,~da. - Georgino .!-l·velino. ,..... 
"Jeraldo Vianna . Pereira. Le·ite. J oaq·ui1n de Salles . - .ru.Uo Prestes . 
jjJcides Bahia, - Plínio Jlfa1·ques. Arth111r Oolla1·es More-ira. - A nn·ibal. 

B. Toledo . - HonwTo Pires . - A1··m-ando .Bu1·lamaqui. - EucUàes llfalta· 
José Lino. - Nelson Oat?~ndc~ . - Eu1·ico Valle. - Paulo Maranhão. -

Pinheiro Jwnio1·. - Olega·rio Pinto. - N . Oami-oi-rn . - Domingos Barbosa. 
Rphigenio de Salles . -- 'l'honta.'l! A.ccioly. - Elysmt G·nilhenne. - Bas-ilio 

de lfagalhães . - ./Y[onte·iro etc So·uza. -Alfredo Ruy. - Wanclerle.Y Pinho. 
- J. ll:[ eira. Jtm-i.o1·. - OnrvaJho N6·to. - Maroolino Ba·1Teto . - Lin!lo/.f>lw 
Pess·ôa. 

O Sr. Presidente: - Tendo a emenda n. 17, do plenario, parecer contra-
rio, defiro o requerimento do Sr . Ayres da Si.lva e ouú·os. 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela o1·dern): - Pedi a palavra, Sr. Presi-
dente, para enviar á Mesa a seguin te 

DECLARAÇÃO DE Vo'ro 

Declaro ter votado contra a retirada, pol' mefo de requerimento, de 
em endas ;proposta~ á: Constituição, por -constituir um expediente condemna-
do .pelo Regimento e 1pela Resolução n. 1-'B, de 1924. 

•E' exacto que o 'Regim-ento commum permitte aos autores das proposi-
ções retiral-as por via de requerimento, que póde ser formulado por esc1·ipto 
ou oralmente. Mas o Regimenrto não pócle ser applicado Integralmente á hy-
pothese regida pela Resolução n. 1-B, ele 1924. 

\ 
O jmrecer da C<>mmissão dos Vinte e Um C'onsa.grou que "não ha emen-

das ao projecto e sim emendas á Gonstituiçâo " . 
Ora, apresentada emenda á Constituição .por mais de 53 Deputados, a 

autoria é conectiva, todos os signatarios da emenda são autores . Dado que 
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pu-desse ser retirada só seria ·toleravel se todos - todos - os que firmaram 
a emenda subscrevessent o requerimento de. ratirada . 

A~iás, clpois de offerecida a emenda á Constituição ella não pertence 
mais aos seus autores mas á 'Cainara, tanto que a citada Resoluçã.o n. 1-B, 
de 1924, determina que, com ou sem parecer, virá a plenario, seguil"'".l ao 
debate e votação. 

Não se concebe como a retirada de um<< assignatura possa annullar 
todo o trabalho reformista. E' absurdo deix.u· á deliberação impessoal tão 

'' importante materia.[ . t. 
O que se tem feito por meio de requerim<ontos assignados por 53 Depu-

tados para retirarem: emendas equivale indu1Jilave1mente, a emendas sup .. 
-pressivas, que ·deveriam ser, p0lo 1nenos, votauas nominalmente, . ex-vi do 
art. :9° da mencionada Resolução n. 1 ~!8 . · 

'Mas .. . o regimen ê ele manobras e artifícios para se arrancar à o·•tt-rance 
a deformação da Carta de 24 de Fevereiro. 

Sua alma, sua paima. 
Sala da:s sessões, 3 de Outubro de 1925. - -'\ dolpho Be-rgam.ini. 

O Sr. Presidente: - •.rendo terminado hoje a votação, em 1• discussão, 
da proposta de reformá constitucional, · commun\co .aos Srs . Deputados que. 
de accôrdo com o § 4°, do art~ 6o do Reg-imeato Especial, ficará a materia 
approvada sobre a inesa, a partir de terça-feira, 6 do corrente, durante o 
prazo regimental, afim de receber enl'endas de 2' discussão. 

A Mesa tem communicação que varios Srs. Deputados se retiraram do 
edifiocio da Gamara, não havendo mais numero para proseguir-.se nas vo-
tações. 

O Sr. Luiz Guaraná (paTa _ uma explicação): - Sr. Presidente: poucas, 
muitos poucas palavras desejo ·pronunciar para, corroborando o que vem de 
aHirmar o meu eminente collega da bancada flurninense, Sr. Fonseca· Hel'-
mes, explicar alguns motivos que me levaram a . votar contra a emenda 
religiosa. (") 

Quero que fiqu_e bem patente que a minha attitude não ,poderia repre-
sentar, de forma alguma, um acto de hostilidade ou de combate á moral ehris-
tã ou ao culto catholico . . . 

O SR. NoRIVAL DEl FREITAs: - Não .houve essa intenção em nenhum de nós. 
O SR. Lurz GuARANA: - .. .. 'POis que bem conheço que, á sua sombra 

nasceram, tem florecido e prosperado as mais respeitaveis e queridas tradi-
ções ' nacionaes . 

O SR . TAVARE-S CAVALCAN1.'I: - E , mesmo, bastaria o respeito devido á re-
ligião da maioria dos habitantes ·do Brasil. 

O SR. Luiz GUAR.'\NA: ..:_ Uma simples evocação ao meu passado, Sr . 

(*) Antes do orador fallou o ·Sr. Fonseca Hermes sobre uma moção ' votada 
na Assemh1éa Legislativa do Estado do Rio 'd'e Janeiro . 

.. 
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Presidente, educado que fui em grande 'Parte, em collegi o~ religiosos, clepois 
·de .convenientemente iniciado na moeal christã pelo zelo dos meus maiores, 
bastarme-hia para que sangrante sentisse a propri::t alma ao ter ãe votar 
'contra os princípios esta.bele.cidos naquella emenda; tre obrig·atoriedade, entro 
nós, ele ensino religioso. 

0 SR. PLINIO l'/(AHQUI!JS: - ALás, facultativo . 
O SR. LUIZ GuARANA: - Era essa a inter-r-.retaçào que nós outl'o:;;, el a 

bancada fluminense, davamos, de boa · fé, á em.enda. 
JY~as, Sr. Presidente, co: locado na situação de legislador republicano, 

senti a necessidacle de abafar· a s possíveis vozes do meu proprio c01·ação, para 
atrai(:oar os meus devm·es e os meus ideaes democraticos, (1nu.ito bem), dei-
·xando á margem· toda a grandeza dos sentimentos que me: recordavam o 
contacto d:recto que sempre mantive com a religião que rne embalou o berço 
e·squecendo o balsamo suavíssimo dessa moral a que devo raros momentoil 
·de conforto espiritual, para com Jll11 ·. jlliz, forçado a combater as pretenções 
de seus mais íntimos e affectuosos amigos, defendei' sem terg;i versações a 
tnais ampla liberdade de pensamento dos meus concidadãos. (M~tito vem), 

Isto sob o ponto de vista de legislador. 
Encarado o problema por sua face propriamente reLgiosa, ac1·eclito o 

acredito firme e convl.ctamente, que além elos males decorrentes da: fatal di-
visão da opinião publica brasileira, em dous verdadeü·os e agueaidos exerci-
tos capazes de todas as vlolencias, ele todos os excessos, em nome e em d•J-
fesa da fé religiosa, aquellas emendas representavam, no momento, para 
mim, o mais grave e o m ·ais impertinente de todos os attentados contra o 
ed~ficante idealismo do meigo Na'zareno que se deixou c1·ucificar no Golgotha 
em prol da salvação ela humanidade, indicando, ass:m, aos continuadores àa 
sua obra immorrec1oura qual o caminho de sacrificios que devm:iarn trilhar, 
para a salvaçào dos entes humanos que .~;onsiclerassem transviados . do .bem , 

Não me parece que outra pudesse ser a interpretação dos verdaaelros 
·ieligiosos, dos verdadeiros catholicos ao sacrifício elo Galvario, ,pois que não 
·acredito que ao espidto de um crente acuciisse jámais o mão pen&'tmento de 
recusar a Jesus o poder de salvar a humanidade sem a i:tuelle doloroso marty-
r io." Seria nuvidar da, sua essencia divina. 

E foi esta convicção, Sr. Pres;dente, que me fez desejar como catholico, 
que as conquistas re ligiosas não se Jizessem ,á sombra ele um texto constitu-
elona l to1·nado attentatorio elo principio de · igualdade ele todos os cidadãos 
·perante a lei. 

O SR. TAVARES 'CAVALcANTI: - >Si fosse assim, todos nós teriamos votado 
contra a emenda. 

:0 Sr:. ,Luiz GuARANA: Declarei que era meu ponto de vista, urna 
.questão de interpretação, de fôro intimo de que ninguem tem o direito C\~ 

duvidar. 
Como dizia,. Sr. Presidente, preferia, ao contrario, que as conquistas re-

Jigiosas se fizessem ao amparo dos exeinplo's do trabalho, de honestidade, de 
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tolerancia, de cordura, unicos veios cai)azes de levar . o e nternecimento r. 
alma humana, tornada scel}tica a pouco e pouco, · ante a · visão constante da 
lntolerarrci-a, da hypocrisia~ da mentira e da P·repotencia. 

Nã.o, Sr. Pr-esidente, a lei não crêa a fê, a lei apenas submette a vonta-
de e eu prefiro, certamente, que os santos missionarios da excelsa Egreja 
CathoHca continuem a fundar esco1as e templos, a disseminar pelo nosso in-· 
rior esses collegios não O'frf'iciaes, po1·tadores da instrucção de que tanto ne-
cessitam as nossas populações analp;ha;betas, em nome da solidariedade . hurp.a-
na: eu prefiro, certamente, que esses miss;onarios insistam em levar á ·Cabe-
ceira dos enfermos e desampanidos .palavras de consolo e de .conforto; pre·· 
fire , sobretudo, que continue1n a amparar as creanças e as mulheres atira-
das á sargeta. ela miseria e ela cles'honra pela brutalização do mais · sublime des· 
sentimentos - o amor; pt'efÜ'O todas as manifestações da caridade, a que se· 
transforme o texto constitucional, conio a·ccentuci, em um attentado contra 
o principio de igualdade de todos os cidaCiães perante a lei, com o evidente· 
perigo de se transformar a lei . no motivo de grav·es e lamentaveis lutas fra· 
t ri-cidas. 

'Ü SR. 'l'AVAREJS CAVALCANTI: - Ainda nJhi, perdõe V. Ex., mas devo re-
petir que, si fosse esse o •pensamento, todos votm·iamos contra. 

O SR. PLINIO MARQUEls: - O discurso está brilhantissimo, mas não lm 
meio iio orauor justificai· o voto contrario que deu ás emendas. 

O SR. Lurz GuARANÁ: -.São pontos de vis'ta. V. Ex. não acceita a mi-
nha justificação. Concedo-lhe esse direito, porque não tenho a mesma into-· 
lerancia na apreciação da sinceridade com que me honra . com o seu aparte . 

O .SR. TAVAREls CAVALCANTI: - Todos n6s acceita.mos. com muito prazer; 
a penas pedimos que não nos attri·buam esse pensamento. 

O SR. Luiz IGuARANA: - Sr. P residente, foi levado por estas idéas, foi 
em nome dessas convicções que, como religioso, proferi o meu voto, certo de· 
que só assim a •Egreja .Catholica sem anterá cada V"ez 1nais forte e mais tri-
umphante, surgindo robusteciCia onde .quer que pulse um coração vibrante do· 
desejo ele manter inattingivel a nossa nacionalidade, onde quer que pulse um 
cora\::ãO que deseje, de facto, o engrandecimento do Brasil . 

Eram Sr. Presidente, as decla>·aqões que tinha a faZE':'. Ulfu.if;n bem; 
1M<1to l:c111 O ora.do1· é. C%mprimentaào.) 

REFORMiA CONST.ITUC]ON'.A!L 

EMENDAS APPROVADAS EM 1" DISCUSSÃO 

lt11wnda. n . 1 

Substitua-se o n. 2 elo art. G0 da Constituição pelo seguint~: 
"2.0 Para assegurar a integridade nacional e manter o l:espeito aos prin .. 

cJpios constitucionaes da União." 
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Enwnaa n. 2 

!SUbstitua-se o n. 3° do .art. 6° da Constituição pelo seguinte: 
" ·3. 0 Para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes publicas es-

tadoaes, quando seus legítimos r~presenta,ntes solicitarem o auxilio federal,. 
e para, independente de soUcitação, respeitada a existencia delles, debellar 
a guerra civil. " 

E·mencla n. 3 

Substitua-se o n. 4° do art. 6° da C01:1stituição pelo s eguinte: 
"4." Pa1·a assegura1· a execução das le',s e sentenças federaes, e parare -

organizar financeiramente o Estado, cuja incapacidade para a viela autonoma 
se demonstrar pela cessaçã.o de pagam!'nto de sua divida funda da, por m ais· 
de <lous annos." 

Emenda n. 4 

(6a da proposta) 

·Sttbstítua-se o art. 12 da Constituição pelo s a.guinte: 
"iA.rt. 12. Al•éiT\ c1as 'fontes .de Receitn, discriminadas nos arts . 7° e 9~ , é 

licito á União e n,os Estados, comulativamente ou não, crear qu aesquer outras, 
inDlusive impostos sobre a r enda, nã.o contravinclo nenhum dis.positivo destl't 
Constituição . 

1P.aragrapho unte o. O im.pos to federal de renda não incidirá sobre OS· 

vencimentos dos funccionarios estaduaes e municipaes, nem o estadual sobr'l· 
os venc~mentos dos fu·ncclonarios da União " . 

Em.encla n. 5 

(9 • da proposta) 

,substitua-se a ultima alinea do paragrrupho unico do artig·o 18 da Consti-
tuição pelo seguinte: 

'' Nomea r os em,pregad os de sua secretaria, fixados por lei, o numero e os 
vencimentos respectivos." 

E mencla n. 6 

(15• da 1)roposta) 

Substitua-se o n. 1 do art. 34 da Cons tituição pelo seguinte: 
"1.0 Orçar annualmente a Receita e fixar annualmente a Despeza , e tp., 

mar as contas de ambas, relativas a cada exer·cici.o financeiro, prorogado o 
otçamento anterio1·, quando a tê 15 ele já nelto não estiver o novo em vigor. ~ 
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l!imencla n. 7 

(16a da proposta) 

Substitua-se o n. 5° do art. 34 da Constituição pelo seguinte: 
"5 .0 Legislar sobre o commercio exterior e interior, podendo auto1·:zar a>J 

'limitações exigidas pelo bem publico, e sobre o alfandega mento de portos e 
a creação, ou s uppress~LO, de entrepostos." 

· l!imenda. n . 8 

(17" do plen:wio) 

Substitua-se o art. 75 pelo segu:nte: 
Art. A aposentadoria só poderá ser dada aos funccionarios publicas qun, 

tendo mais de dez annos de serviços á . União, se tornarem invalidas ou te-
nham completado setenta annos de idade. 

·hu·agrapho un:co . Nenhuma ap(noentadol·ia, ou r eforma, será concedidc> 
com vencimentos superiores aos do cargo ou posto effectivo. 

SIDS<SÃO D".ill 5 DE OUTUBRO 

:ElxPEDIJiiNTE - Telegrammas: t. 

N!tharoy, 5 de Outubro - Presidente Camara Deputados - Rio Nvme 
egrejas presbyterianas ·protesta1·am meu intermedio contra emendas rdiglo-

·sas env;o, reconhecidas. congratulações nobre attitude Garoara mantendo dis-
positivos asseguratorios plena liber-dade cultos saudando paladinos defen-
derem patrioticamente .causa liberdade, certo rece·berão bençãos patria li-
·vre e posteridade agr-adecida. - Jtdio Nogue·ira, 1 o pasto1· presbyteriano ,. 
1:'1-ictheroy. 
Nictheroy. -A' Cornmissão Especial de R eforma Constitucional. 

Josino Brito, 3 Outubro - Presidente Gamara Deputados - Rio - O 
Apostolado da Oração Campos Geraes secundando justas aspirações povo ca-
tbolico brasileiro pede unanime e instantemente Deputados mineiros apoiem 
emendas religiosas projecto reforma constitucional brasileira. Respeitosas 
saudações. --Maria FYancisca de Araujo, Presidente. - · Josephina Prospori, 
Thesoureira. - FmnceÜna Vser, Secretaria. - A' Commissão Bspecial de 
R eforma Constitucional. 

Palhoça, 5 . Outubro - Presidente Camara . Deputados. - Rio - Pedi~ 

mos ap;)rovação duas emendas Plinio Mart,tues. - Dh·ectoria Moços Catho-
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.Iicos: José llictt:tOs. - Salim JJiig·ztel. - João HcwaeT. - A' Commissão Es-
pecia1 de Reforma Sonstitucional. 

Palhoça, 3 Outubrn - Presidente Camara Deputados - Rio - Pedimos 
a J;Fprov.tção duas emendas reforma Constitucional Plinio Marques. - Directo-
ria Apostolado : Febronio Olivei1·a. - Ge·rmano Berkenbrock. - José Mattos . 
-- liim·ciano Bon·lfcwio. - Jocio Pamplona. -- Hent'{que Herin[!. -João Ha·'r -
JJe·r. - Laudelino SiZve·ira. - A' Comroissão Especial de Reforma Constitu-
clor-al. 

Palhoça , 5 Outub1·o - Presidente Camm·a Deputados - Rio - Pedimos 
approvação duas emendas Piinio Nliarques . - Directoria Christaes: :i'heodora 
Haem·ins. - OttiZia Plâll1JPe. - Lyd·ia SiÍve·ira. - .cl' Gom11~issão Especial de 
Bef vnrLa G onst'-it·u,c·ional. 

Palhoça, 5 O,utubro - l-'1·esidente C-amara Deputados - Rio - Pedimo.~ 

Congresso Nadonal app·rovar duas emendas Plinio Marques . - Director;a 
Filhas de Maria: Jzoleta Pisan-i. - llerondina OZ·iveira .. - Mm·ia Haeming . 

Leon'tina Tancredo. - A' Commissão Especial dç Reforma Constitucional. 
Palhoça, 5 Outubro - Presidente Camara Deputados - Rio - Pedimos 

approvação duas emenda s Plínio Mar.ques. - Directoria A;postolado: The1·eza 
OZ·iveira. - Ottilia Berkefúroic. - .Mar·la Lopes. - EmiUa 8ilveim . - A ' 

Commissão Especial de Reforma Constitucional. 
Represen tações : 
!De Frei Roberto Cornelisse, e mais 632 catholicos de Pll'apóra, Minas 

Geraes, sobre questão religiosa. - A' Cornmissão Especial de Reforma Con-
stitucional . 

1De Manoel Gameu e mais 99 catholicos de Lavras, lYHnas Geraes,_ sobre 
.q uestão religiosa. - A' Commissão Especial de Refor·ma Constitucional. 

'De Anton:o Cordeiro da Fonseca e outros catholicos da Conferencia Vi-
centina de S. Luiz Gonzaga da Matriz de N. S. da Luz, sobre questão reli-
giosa. - A 'Comrnissão Especial de Reforma Constitucional. 

IDe Bellarmino Coelho e outros catholicos de Mello do Desü:rro, Minas 
Geraes, sobre questão r eligiosa. - A' Commissã o Especial de' R3;forma Con·· 
stit ucional. 

De Aris tides Benevides Diniz e muitos outros cat·holicos da Parochia da 
Villa ele Santa Quiteria, Minas Geraes, sobre questão religiosa.. -- A' Com-
missão Especial de Reforma Con:stitucional. 

De Joaquhn Pinto de Moraes e mais 112 catholicos de Campinas, S. 
!Pwulo, sobre a ques-tào religiosa. - A' Commissão Es-pecial de Reform'a 
Constitucional. 

:De Antonio da Cruz Junior e outros catholicos de Lapa de Sabará, sobt·e 
questão relig;osa. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

(De Ambrosina de Moraes JI.[Jattos e mais 499 cathol!cos de .São João Ne-
Pornuceno, :Minas Geraes, sobl'e questão reltgiosa. - A' !Commissão Especial 
de 'Reforma Constitucional. 
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Do Padre .Manoel Gonçalves Costa e mais .501 catholicos de Paulista, so-
br·e questão religiosa. - A' Commissão Espec:al de Heforma Constitucional. 

De Monsel·ho Raymunda Francisco da Cunha Pedr.osa, eliviando listas 
com 200 assignaturas de catholicos de Escada, Pe1·narnbuco, sobre questão· 
religiosa. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

De José Hodrigues de lVLirandct Junior e mais 1•52 catholi:cos da Villa Rio 
Espera, 1\'f:inas Ger·aes, sobre questão religiosa. - A' Commissão Especial . d'é· 
Reforma Constitucional . 

cDe :Mcu·ia Senhorinha Bananeira e mais 50 catholicos do Apostolado da 
Oração da F'reguezia de Prados, sobre questão r elig .osa. 
Especial de Re1'orma Constitucional. 

A' Commissão 

De José Luiz e mais }50 catholicos (3 listas) de Cül'deiro, São Paulo, ·so-
bre questào religiosa. - A ' Commissão Especial de R efgrm a Constitucional. 

lDo vigar;o João P. Freire e mais 120 catholicos da freguezia de Bom 
J ardim, Pernambuco, sobre assumpto religioso. - A' Commissão 'Espe·cia.! 
de R E'.forma, Constitucional. 

1Do padre José Antonio Henriques e mais 1a0 catholicos (2 listas) de Ca-
p-ella Nova das Dores, Minas Geraes, s obre assumpto religioso. - A' Commis-
sã.o Espec.al de Heforma Constituciona l . 

De Juscelino de Mello e mais 100 catholicos de Indahyá de Hapecirica, 
sobre a ssumpto religioso. - A' Commissão Especial de Reforma Constitu-
cional. 

De José Pereh'a Catholico e mais GOO CH,bholicos da paroch.ia'-cte LN .~~~~c..Jd~ 
Piedade elo Pará, Minas Geraes, so1Jr c assumpto relig·ioso. - ·'A' Commissão 
JDEpeóal ele Reforma Constitucional. 

De Joaquim Carvalho ele Sant'Anna e outros espü·itas de Gabo Frio, Es-
tado do Rio ele Janeiro, so-bre assumpto religioso, - A' Commissão E·special 
de R efonna Constitucional. 

De Carlos Francisco P ereira e mais 99 catholicos (2 listas) da paro-chia 
de santa Cruz, de LO. Silverio, lVHnas Geraes, so-bre assmnpto religioso. 
A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

1De Pedro C. Gouvêa e 127 methodistas ele Rosario do •Sul, sobre assum-
pto religioso . - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

De D. Maria T. Jaco e outros catholico-s (3 listas) de !São Caetano, 
Minas .Geraes, sobre assurr.pto religioso. - A' Commiss·ão Especia!l de IRe-
forma Co;nstituciona!l. 

De D. •Sebastiana Alves dos Santos e outras catholicas de Natividade, 
sobre assumpto religi·oso. :- A' Commiissão Espé cia.J ,de R eforma Constitu-
cional. 

·De João !R. de Almeida e outros oatJholicos de 'Lagôa. .Secoa, sobre as-
sumpto ·reJigiosp. - A' Commissão :ID&peciaJl de Refornm :Constiotuciona.I. 

Do .padre ~Eugenio ViJila iNova e mais 896 catholicos de Caruaru, Per-
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·n.ambuco, sobre ass•mnpto reildgioso ( 4 ~listas) . - A' .Com1r.dssão E spec ial de 
Reforma ·Constitucional. 

[)o Dr. Antonio O. de Alvareng-a e mais ·306 catholicos da VH!a de 
··Corintho, Minas Gerae.s, sobre ·questão re.Ji.glosa (4 Jis~as). - A' CommJssão 
EspP-cial de Reforma Constitucional. 

Do Padt·e .José Borges de ,çarvailho e mais 202 caibho!iocos de Esrperança, 
Prurabyba, sobre assumpt-o religioso. - A' Oommissão !Especial de Reforma 
Comstituciona~· . 

De Monseruhor Antonio \Co·sta Rego ·e mais 805 cathol'icos de Petrolina, 
Pernan~buco, sobre assumpto relig ioso. - A Oommissão ·Especial de Re-
forma Constitucional. 

!E' Jdda e vae a imprimir, em outro lugar da a cta da sessão clD •hoje, 
de accôrdo com o § '3°, do a -rt . 248, do Regimento, o proj ecto de (Resolução 
da Gmnara, sob n. •5, de 1925. 

DillCLARAÇÃO DO VOTO 

Declaro ·qu e, tendo deixado de comparecer ás ultimas sessões, p or ·motivo 
-de força ma'i-or, decorr.ente de ]uto -recente, como um dos signatarios .das 
.emendas religiosas, se estivesse ·presente á sessão de ·30 do n:.ez L}rox im:o 
rpassado, manteria, no plena1~io, o meu voto fa'Voravel á emenda referente ao 
ensino ·religioso . 

.Sala d <~~s ;Sessões, 5 de Outub-ro die 1925 . - Thié1·s Oaràoso. 

O Sr. Tavares Cavalcanti (''): - Sr. Presidente, em 12 de Outubro de 
1921, reuniu-se nesta cidade, sob -os auspícios do Governo da RepubJica, e 
:por convocação do •Sr. Mini-stro do Interior, uma conferel \cia internacional 
do ·ensino ·t>rimarlo. 

Nesta conferencia, que, funccionou cerca de trinta dias, foram mscutl-
das as m ais im-portantes questões, e debatidos os mais relevantes assmn-
ptos pedagogicos. 

C-oUJbe-me a honra de plfo.duzir o discurso em sua sessão inaug-ural e 
a'hi, Sr. Pres·idente, eu declarei e ntender que se a Constituição actua.l n ão 
perlilittisse in t ervenção da União no ensino primaria , se .fosse necessario 
i'eformal-a para que tal intervenção se desse, eu, pelo menos neste ponto 
seria revisionista. Mas, accentuava e u: J)enso que, dentro da prot>ria C-ons-
stituição vigente, esta intervenção tem lugar, para bem elos dest inos ela. 
nacionalidade ·brasile ira. 

{) BR. HEJNRIQ1m D-oDsWOR'fH: - Ali:á:s, nesse l}onto, .h.a. o parecer b-ri -
lhante de Araripe .Junior. 

('') IP~'ofericLo na hora do Expediente. 
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O S·R. '.rAvARES C AVALCANTI: - Agradeço o • aparte ·do meu nobre collega· 
pe~o Districto Federal. Fui, desde então, dos que sustentaram como •possiv~l. 

a intervenção da Un:lão ne!;lte · a:ss.um:Pto; mas Isto, porque a idéa da revisão 
constitucional ainda não ti~ha en.trado na esphera das cogitações; ella 
ainda se delinee~va, apenas, no rd!ominio das aispirações e das ideolo·gias. 

Desde .porém, .Sr. Presidente, que se rpatenteo~ a idéa de' uma reforma 
constitucional, não podJa e·scapar ao pensamento daque.Jues que a iarr::, levar 
por cleail1te, esta im:portantissima questão do ensino. 

Convidado a · toma·r parte nas deliberações :Preliminares, de {J.Ue sa;hiu 
o :projecto ·de reforma con.':'t!t'ucionwl, eu verifiquei quaes os p·ropositos que 
a reforma trazia sob esse ·ponto de vista. 

®staboelecia-se a competenda da União pa;ra crear esta;beuecimentos de 
ensino SBcunda·rio, super~or e profi.ssionaJl, e pa;ra auxl:liar, ·mediante accôr-
do com os Governos dos !Estados, a diffusão do ensino primarlo. 

Fui dos que impugna.ra m essa disposição conforrr::e ·es·tava redigida. Re-
conhecia que ella melhorava muito a situação actua l, desde que torna;va 
bem clara a competencia da União para .crear estabelecimentos de ensino 
profissi-onal e J}ara auxiliar a di,f.fusão do ensino ,primaria. Mas, ponderei que 
essa ciausrula - mediante accôrdu co·m ·.os Estados - importava em urr.a 
offensa á soberania da União e não ·era com:Pre·hensive1 em um pa.iz onde 
vigorav·a o re.gimen da JJ.berdade -de ensino, applicada com ta;nta amplitude 
que até ·OS paizes extra.11geiros podem subvencionar ou crear escolas :pri-
marias dentro do territorio brasl~eiro. 

Ouvi, com ·satisfação, do nosso .eminente rr::estre e digno •Col!ega, cujo 
nome cito s·emp•re com o m aior respeito e apreço S·r. Herculano de Freitas, 
que o pensamento da Consbituinte não ·podia ser o de subordinar a esse ac-
cõrdo ·a acção do Governo ou da União, mas apenas o de mediante esse 
accôrd.o, abrir .mais 'Uma po·rta, .proporcionm· mais 'Um ensejo a que a in-

' tervenção da União se ·pu,a·esse dar. Essa formula foi, de·pois, modificada, e 
s ubstituída m ais ou m enos nestas .palavras, pela · seguinte: "Com}}ete ao 
Congresso Nacional crea1· quaesquer estwbel•eci111entos de ens·ino e, media nte 
a'ccôrdo com os Estados, auxiliar a diffusã,o do ensino p.rlma.rio". Essa a 
proposta que foi submettilda á :Camara e, depois, retirada jl\lntamente com 
outras emendas. 

Essa d'.orm·ula tinha vantagens sobre a primeira. Deixava clara a :facul-
dade ·da União crear estrubelecimentos de ensino de qualquer .g-ráo, pondo 
termo á vel·lla interpretaçã,o, segundo a 1quail a União não podia crear esta-
belecimentos d.:o ensino prhnario. Mas;, ailnda nãó :satisfazia ·plenam·ente, não 
direi o m ·eu ,ponto de v ista, mas o . daquelles que se interessam pelo pro-
gresso moral e menta;] deste .paiz. !EJ.ra ·preciso f·icar a.ssentaidü que a União· 
não tinha uma simples faculdade nesse ponto de vista. ElJ.a não tinha mes~ 
rr::.o simpolesmente o direito; mais do que isso, devia ter, co111o todas as 
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demais p€rs onalidades jurídicas do direito publico a obrigação irrefragavel 
de concorrer .para a formaçào 'd·a mentalidade nacional. (Muito bem.) 

Hei de demonstrar, .Sr. Presidente, que essa obrigação é, hoje, mais do-
que qua,lquer -outra, uma necessicla,cle indeclinavel da ,Republica. 

O 'SR. HENRIQUE DonsWORTH: - A V. Ex. não se afigura que a ques-
tão ·esta v a em TJarte resolvida com os dispositivos da ultima reforma do . 
ensino, em relação ao C<'l.S.o? ... 

O .SR. TAVARES CAVALCANTI: - A u ltima refo1'ma do ensino, sob esse · 
ponto de .vista, é, não . direi uma •burla, porque não . quero . atüibuir esse 
pensa.mento a quem a elaborou, naturalmente com os mais elevados intuitos, 
mas ·uma simples !llusão, com a qual se ·procurou fazer crêr á Nação Bra-
sileira que essa q.uestão entrava em · vias de realização. E .se tiver tempo, 
mostrarei a V. Ex, qne, por essa formula, nunca chegariam os a ter a in-
tervenção <'to Go•verno Federal na dlffusão do ensino prirr:ario. 

O .Sa. HENRIQUE DunswoaTH: - A intervenção não se dará ,da maneira 
como o mus·tre orador deseja, e sim mediante um accôrdo com os Estados. 
E, pelo que posso deprehencler das palavras de S. Ex., o nobre ,Deputado 
quer a iniciativa ,de Governo nessa questão, sua acção decisiva, in(lepen-
dente de qualquer a.ccôrdo. 

O HR. 'l'AVARES CAVALCANTI: · - Iniciativa ,que pr-ocurarei demonstrar ã 
Camara como uma necessidade premente do nosso momento ihistorico. Mes-
mo, porém, meclia.nte a c1ausula de accôrdo com os Est~.dos, não seria com 
o credito · de 500 contos de réis .para toda a Republica que poderíamos che-
gar a sol ver tão importante assumpto. (A1JOiados.) 

Voltando, Sr, Presidente, ao desenvolvimento das idéas que âa seguin-
do, direi até -que nas reuniões preliminares demon~trel, . ou ·Pelo menos pro-
curei faze!-o, que era de toda necessida~de se firmar na Constituição o prin-
cipio 1da obrigatoriedade c1o •ensino 1}rimario. 

1Devo dizer, antes de tudo, que uso dessa expressão "ensino·. ·prlmarto ' 
apenas em homen agem ao sentido tradicional .que a ~lla se en:.presta, ttn· 

' ' 
hora reconheça .que e·ssa divisão que se ;fez do ensino em ·primaria, ·secun-
daria e su1>erior é o que ha de mais anachronico e ·de mais Incompativel 
com o espirito da época. (Mttito bem.) 

Actualmente, a instruc~;ão s6 pôde ·ser dividida em lfundamenta1 €· te-
chnica. A instrucção fundamental ·corr:.prehend.e o que a~'tigamente era cha-
mado "primaria e ·secundaria"; a technica abrange o ensino 1}rofiss.ional e- · 
o super;ior. (Muito bem.) 

Em todo o caso, ·Sr. iPresidente. em homenagem á tra dição e por . ser 
essa ainda a teClhnologia dominante em nosso meio, eu me referlrf>i apenas 
á obrigatoriedade do ensino ,primaria, em vez ·,de obrigatoriedade do , ensino 
lfundan~ental, como me · exJ;rressaria se quizesse estar .J'igorosamente de a c-· 
côr.:'lo com as minhas idéas. 
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Levantei a questão da obrigwtori,edade escolar .porque, para mim, essa 
i:hese tem a dupla face de tornar o emsino como obrigação daquelJes que 
têm de apt·ender e daquelles que o têm de pt·oporciomu. Eu disse que 
na Constituição vigente, como, alifus, nas legislações anteriores. esse prable-
ma se collocou sempre no ponto de 'V'ista das Jlacullda;des ou das prerogaU-
va:s dos governos geral ou provincial, na Monarchia, federal ou estadoa!, 
na RepubJi.ca, quamdo deveria ser coUocada sempre no ponto de vista das 
obrigações do Esta&o. 

Deixarei de encarar o que foi o ens!no nos tempos col.oniaes, [)Orque 
isso é P'' renamente sabido. Nessa época, Q que tiverr:oos, foi o cns!no aado 
peJlas C'OI·:porações reUgLo-sas, sobretudo pelos Jesultas. A:pf>s a expulsão 
dessa .poderosa e importante companhia religiosa do Brasil, tivemos, por 
assim dizer, as escolas fechada~, e pó de-se affirmar mesmo que não se· 
reabriram até que o Brasil attingisse a .plena autoridade ilc:; seus destLnos. 

Ko imperio, a ·principio, essa questão foi devidamente indicada. As-
sim é que todos os actos do primeiro Im·perio den:.,onstravam como que o 
interesse grande pela causa da inst rucç:ão. Cogitava- se da creaçüo ·ele cs -
co1as e até da fu111dação de um subsidi.o litterario, Idéa que infe-lizmente foi 
abandonada, depois. 

ó">'Ias, quando se discutia o acto adclicio21al á Constituição imperial, 
-quando se fez sentir a pressão do espírito federalista, que então, se alç:cu, 
entre os legisladores nacionaes, o 'Pensamento de alarba.r as ·franclU~as, as 
faculrd'ades outorgadas ás [}rovincias, fez com que o ensin•) p.rimario lhes 
·ficasse reservado . 

Posso d'zer, ·Sr. •J'1·esidenet, sem offensa ás intençõ<e s da q uelles sabios 
e :profundos legisladores do tempo, que O'bedeceram, aliá~. a uma· elevada 
tendencia do espírito naciona~ que evo~via para a Fef1eraçào. vosso dizer, 
repito, sem offensa a esses que, desde então, b ·probi~ms. do ensine ficou 
condemnado no Brasil, porque eram !bem ·cra.cos os recursos das provin-
cias para que cogitassem do assumpto com a extensão que as necessidades 
sociaes requeriam. 

Annos depois isto era recon1J.ecido IP'Or todos a;quelles que se preoccu-
pavam cO'ln o as.sumpto. 

A propaganda repubHcana, S.r. Presildiente, se fe?l sempre ohedecendo 
ao allto pensance nto de se ampliarem e de se extendel'em as prerogativas 
das· ~)rovincias, que de·viam constituir Estados. Não era. em semelhante 
meio que se podia cogitar, 'que se podia ter -o pensamP.·n'o, siquer, de retlr~r 
dos Estados uma P•rerogativa de que já as provinci3 s se achavam de possre. 
E eu sou dlos que entendem que a •prüpaganda era multo bem in.•pir•.J.da, 
a penas o seu ·errü, s·e erro 'houvesse e que não .foi sómente da propaganda, 
mas principalmente da constituinte r epublicana, foi terem serr::.pr-e cogltadv 
deste assum.pto como uma ;prerogativa , e assim terem deixado em aberto 
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-a uiscussão sobrB SB p•oderia ou nã;o a Un;iã.o ter tambem a necessaria in-
gerencla na materia. 

Era justo, .era n:ecessarlo que os ·Estados ficassem muni•dos de todcs os 
di•reitos quanto a este problerr.a fundamental, ·que era essencial, mesmo, á 
sua formaç:ão e ao seu desenvolvimento; mas não se comp.rehende quB a 
concessão desses direitos imJ?ortasse tambem em se prBtender cercear es-
sas mesmas attribuições á União que, como sabemos, ê a personald:dade ju-
rídica soberana e ê aquelJa cujo·s interesses não podem ser menores rPlati-
varr.ente á formação da m•enta:lidade nacional. 

<Chegámos, portanto, a:pós a ela·boração do nosso pacto constitucional 
a este pol1ito: os que p1Biteavam a intervenção do .Estado federal, nesta ma-
teria, encontravam a prim·eira ba<rreil·a .no texto constitucional, interpretado 

·de accõrdo com as tradições legislativas do paiz e com o pensam~nto de 
am•p.Ja federaçã-o. 

Mas, ao .mesmo .tempo as idéias peelagogicas se desenvolviam; chegava 
· se .á .comprehensão elo alcance max'n1o que tem a questão escola.r para a 
·formação do ;homem, .para a formação do eiela;clã.o, ·eleme·nto maximo, .ele-
mento essencia1 nos regimBns democraUcos, e, de todo nwdo, se via quanto 
·esta questão interessava . . tanto á União co1no aos Esta;clos, ou, se possível, 
xnais a União do que aos Estados. 

1'1Iais a União do que aos Estados, por que, 1Sr. Presidente? Por un) 
.motivo simpltes; a União é um rBgimen- dB ampla !descentralização adminis-
trativa e aH' de certa descentralização política; precisava '' efcncl.e!"-Se tam-
bem, contra os pruridos regionalistas, contra o pensamento menos eonfor 
me ao seu interesse vi-tal que se poderia traduzir na seccessão dos Estados 

-e, o meio para escapar a este. mal não era outro SBnão a formação da men-
tal~dade nacional; .pensa;mento que se tem feito sentir com a mesma ou maior 
força nos paizBs europeus, O"ncle o remedio Bncontrado tem sido com-o · füi 
accentuaelo aqui pelo meu nobre col!Bga, Sr. Afranio P-ei::mto, o da escola 
•Unlca, 

.Ora, si nós vinhan1os tratar da reforma constitucional, norteados por 
·essa experien'Cia, que posso chamar secular, por que vem dos primordioil 

· do Imperio, e ta;mbem inspirados pelas lições elos ,povos cultos, não se com-
.pllelhende que p~dess·e escapar ela reforma ,constitucional o ·problema do 

.-ensino. EHe :1101 lançado, com muita felicicTa.cle, a.Uás, porque, como vimo c;, 

a fórmula proposta no proj,ecto trazido a deb:üe, satisfazia, quanto ás attri-
··buições da União, para crear quaesquer estabelecimentos de ensino. 

Afim de ·que ficassem ·bem patente a ,feição da obrigatoriedade, tive a 
honra de .apresentar uma emenda que ,foi muito bem acolhida, dentro e 
fói'a desta .Casa ·e que logr;ou par:ecer favoravel da digna .Gommissã.o de~ 

Vinte e Um, B que as eontingBncias ela necessidade ele rapida discussão 
.-fizeram com 'que fosse retirada. 
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Respeito, Sr. Presidente, os ;elevados intuitos daJquel1es que pe·nsaram: 

prestar um serviço á causa da reforma, ,fazendo quanto ás attribuições du 
União, para crear quaes'quer estabelecin;tc:mto 

O SR. HEJNRIQUEJ DoDswoRTH: - 1De algumas, outras. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Como, porém, eu me oppuz até O ultimo 

inomento e fiz declaração de voto contrario a essa retirada, sinto-i:ne n~ 

necessidade de explanae mais algumas iàéas no intuito de mostrar que ·O-

legislador constituinte, na Qlora presenbe, não póde cerrar OS OUVidos áH 
exigencias dai actualidade e tem de enfrentar a questão do ensino, ::10b 

!pena de não attender ás mais · urgentes reclamações da opinião publica e 
dos interesses nacionaes. 

A emenda que tive a honra de apeesentar estava assim formulada: 

" •Será obrigatorio o ensino primario, competindo, quer á União, 
quer aos \Estados, a decretação das medidas compulsorias." 

Nesta these, primeiramente se consagrava o principio da obrigatorie-
d<..de esco•lar, principio que, desde 1882, Ruy Barbosa ao lado de outros espí-
ritos de escol, pleiteava para o Brasil, .princip·ios que fez a grandeza d::o. 
Allemanha e dos Estados Unidos e que os outros povos cultos . teem ~iào 

forçados a admittir e a a:doptar, mesmo aquelles a quem elle mais repugna-
va, como a Inglaterra, sob .pena de fi-carem atrazados na marcha dos pro-
gressos .humanos. 

O SR. HElNRIQUEJ DoDSWORTH: - E' inacreditavel que ainda nàJo tenha 
sido applicado no Brasil. 

0 SR. TAVARES GAVANCANTI: Perfeitamente, potcque propaganda não. 
tem faltado, nesse sentido. 

O SR. HElNRIQUEJ DoDSWORTH: - V. Ex. pó de até accrescentar: !lã<} 
só propaganda, como ITJoa acceitação da idéa. 'o que tem faltado é a inicia-
tiva de execução. 

o .SR. TAVARES CAVA•LCANTI: V. Ex. diz uma verdade. 
O SR. SALLES JUNIOR: - Em São Paulo vae se executanc1o muito ben;1. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Não pl'eciso do exemplo dos paizes extran-

geiros. Tenho a liçào e o exemplo dos Estados mais adeantados do Bra;riL 
T.odos elles teem vindo consagrando o principio, estabelecendo as primeiras 
medidas necessarias para que .elle vigore e triumphe. Poderei ·citar São 
Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Goyaz, Santa Catharina, Pall1aná e diversos 
outros, o que prova que tal regimen vem sendo :victorioso. 

Atalhar-me-hão, pol'ém, alguns dos meus no'bres .'collegas: por isso 
mesmo, torna-se dispensável a sua inscripção na Carta Constitucional. 

Mostrarei, Sr. Presidente, que, ao invés disso, a pratica dos . Estados 
demonstra, mais do que tudo, a necessidade patente de que tal disposiçã!>•· 
seja inserta em a nossa Constituição. 

Temos, prim•eiramente, a .questão de direito puhlico, a da competencia. 
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A quem compete a decretação da obrigatoriedade do ensino? A' União,-
como aos Estados? 

Ora, si encararmos a questão com todo o rigor das normas jtü'idi·cas·, 
ch,egaremos á conclusão de que a decretação da obrigatoriedade co'mp éte 
á União e não aos Estados. E cabe á União, por<que tal materia tem de ser 
resolvida perante o direito civil .e o direito penal e só a União póde legü;-· 
lar sobre o direito ·Civil e o direito penal. Por conseguinte, afim de . que 
tenham a devida efficacia as disposições votadas pelos ·Estados, é precis<J 
que o .texto constitucionflll consagre, expressamente, o principio, · e dê, tan'1bern 
expressamente, aos Estados attribuições d:e legislar sobre o assümpto. E 
foi por :esse motivo que, na emenda, inclui tambem a compete:Úcia áos Jil3-
tados para a decretação das medidas compulsorias, pois era mister que as 
sanccionasse o que, com muito patriotismo e empenho pelo bem publico.' os 
Estados a que me acabei de referir, e õ.utros que porventura eu tenha omit-
tidfJ, veem fazendo essas Iutas contra o analphabetismo. 

0 SR. SA FILHO: Não se encontra no art. ·34, que trata da com·pe-
tencia do Congresso, referencia alguma ao assumpto, o que constitue v~r
gonhosa omissão da !Constituição Federal. Não se allude ao esino p·rimario, 
que é a base da democracia, omissão que não teve correctivo algwn na 
actua1 pro.posta de reforma. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Já me referi ao assumpto. 
O SR. SALLES JuNIOR: Estou de accõrdo com o nobre collega pela 

Bahia, de que se trata de omissão grave, niLo vergonhosa, porque, segundb 
o pensamento dos constituintes de 91, assim como os Estados ficaram, na 
partilha das rendas, com· mais largos recursos, era acredita'Vel que todos 
provessem a instrucção primaria . 

O rSR. TAVARES ÜAVALCANTI: - Vou responder ao aparte com .que' me 
honrou o nobre representante da Ba·hia. 

Realmente, o art. 3•4 nada diz a respeito e, segundo o meu modo de 
ver, andou ·bem a Constituinte não incluindo disposição alguma, a respeita · 
da , instrucção ·primaria, no art. :3•4, porque· este se refere ás attribuições · 
privativas do Congresso, e eu penso que nã.o devia ser attribuiÇão priva-
tiva do Congresso, mas cumulativa com as dos Estados, essa relativa ao 
ensino primaria. Isso deveria fircar .con-signado no art. 35. 

O rSR. SALLES JuNIOR: - Nas attribuições precípuas dos Estados. 
0 SR. TAVAREJS CAVALCANTI: - ... juntamente com a attribuição de 

crear estabe-lecimentos de instrucção secundaria e superior. 
O SR. rSA FILHO: - ·Estimular as lettras. 

O SR. TAVARES ICAVAIJCANTI: - E' justamente por isso que os interpretes 
da Constituição chegam a concluir pela incompetencia da União. 

No art . 3'5, onde se diz "compete á União, mas não privativamente'' .. 
·declara-se tambem . "crear estabelecimentos de instrucção secundaria E:'r 
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superior, legislar sobr.e o ensino secundaria no .Districto Federal e animar 
" o desenvolvimento das lettras, artes e industrias". 

VV. EEx. vêem que estou citando a Constituição de cór; é possível, 
por isso, que haja algum lapso ou omissão nas minhas palavras. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Não se explicaria, de modo algum, que os Es-
tados fossem aquinhoados com tantas rendas e não cuidassem da instrucção 
primaria. 

O .SR. TAVARES CAVALCANTI: - A emenda, portanto, não seria ao-.art. ·3·1, 
e, sin1, ao 3-5 . 

E foi justamente a este artigo que se a,presentou a emenda. 
O SR. SA FILHo: - Aliás V. Ex. não ignora o sophisma que existe 

:t respeito do art. ·3•5, que dá competencia, cumulativamente, para estimular 
as letras. 

0 SR . . TAVARES CAVALCANTI: - Devo dizer a V. ffilx. que não consid'!-
r(f um sophisma o argumento ·dos •que invouan1 ess-e arUgo . Acho que a 
intervenção dos Estados, nas questões de ensino primaria, podia encon-
trar solido apoio nesse artig0, Interpretando, de a,ccôrdo com as necessiCia-
des sociaes. 

O .SR . . SA FILHo: - Quando elle se refere ás letras, quer alludir tanl-
bem ás primeiras letras ? 

0 SR. LINDOLPHO PESSOA: E' preciso saber, primeiro, si a União póde·· 
decr-etar o ensino obrigatorio. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não podemos obrigar ao que não pode-
mos nós mesmos cumprir. 

O .SR. LlNDOLPHo PEssoA: - Ninguem deve ter libflrdade para ser anal-
pha:beto para constituir peso morto. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Deslocando a questão "de jure consti-
tuto" rpara "de jure constituendo", desejo tratar da questão do ensino 0m 
face da reforma constitucional. 

Continuo, porém, a encarar a emenda que tive a honra de apresentar-, 
consagranilo o principio da obrigatoriedade .escolar; ella estabelecia uma 
dupla obrigação ás gerações. novas: a de se instruir, aos paes de menores 
de mandar seus filhos ás escolás; por outro lado, obrigaç:.ão aos poderes 
publicas de proporcionar os meios para que as crianças se possam instruir. 

Este é o alcance pratico da questão. 
0 SR. PRADO LOPES: Ainda ha um alcance grande nesse problema: 

ê que o disp{)sitiYo que V. Ex. ;estabelecia, obrigava os filhos de extran-
geiros, nascidos no .paiz, a fre{Iuentar escolas publicas nacionaes. 

O .SR. TAVARES CAVALCAN'l'I: - O nobre J)eputado, com muita felicidade, 
antecipou um ponto de geande importancia, que talvez me viesse a Bscapar, 
no decorrer da explanação ãe minhas idéas. 

Tem grande importancia os fiJ.hos de estrangeiros frequentarem esca-
las brasileiras, de accordo com o pensamento nacional. 
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0 SR. SA FILHO: E' problema que não póde escapar em uma reforma 
•constitucional. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Agradeço O aparte do nobr.e DeputaCio. 
O SR. SALLES JUNIOR: - Influirá a medida nas escolas allemãs de 

Santa Catharina. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Minha emenda é aconselhada por uma 

experiencia de 3•5 annos do regimen repub1icano, além dos anteriores, en1 
que· tivemos vida autonoma, durante o primeiro e o segundo Imi:;erio. 

O SR. J o.Ão· DE FAru:A: - A emenda de V. Ex. não obriga os filhos de 
estrangeiros a frequentare1n escolas nacionaes. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI; - 0 nobre Deputado comprehende qU•3 a 
emenda não podia aJbranger todas as faces. A obrigatoriedade do ensino 
seria regulamentada em lei, onde se esta;beieceriam as isenções . Entre estas, 
naturalmente, figuraria a dos que se educassem em esta;belecimentos par-
ticulares, que não deveriam ser estrangeiros. E' ponto que seria encaraào 
na lei. 

, O SR. JoÃo DE FAmA: - Aliás, seria mel·hor que a Constituição firmasse 
esse aspecto . 

O SR. TAVARES CAVALCAN~'I: - E' uma suggestão que V. ·EX. aprese!lta 
e que pôde ser tomada-. na devida eonsid·eração, si, como espero do patrio-
tismo do Congresso, minha eménda voltar á discussão e merecer o apoio, 
que deve ter, de toda a Camara. 

0 SR. NICANOR DO NASCIMENTO: 1Si V. Ex, renoval-a de accôrdo com 
as contingencias nacionaes, não terei duvida em subscrev·el-a. Entendo. 
porém, que não poderemos tornar obrigatorio o ensino desde que não po·de-
remos dar escolas em numero sufiiciente. 

O SR. LINDOLPHO PESSOA: - Não tinha tido a honra de subscrever a 
eme:nda; mas, si o orador renoval-a, desde já lhe hypotheco o meu voto. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Muito agradeço aos nobres Deputados o 
apoio que me dão. 

Vou desde já, pois o tempo é escasso, responder á objecção levantada 
pelo eminente Deputado, cujo nome declino com o devido acatamento, o. 
S1·. Nicanor Nascilnento. 

0 SR. NICANOR NASCIMEN'ro: - Muito obrigado. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: Diz S. Ex. que SÓ se tem O direito de 

'impôr a obrigatoriedade, dando os meios para que se -cumpra o dispositivo 
constitucionrul. 

Estou de pleno accôrdo. 
O SR. JoÃo DE FARIA: - Dando os meios, tanto quanto possível. 
O SR. TAVARES GAVALCANn: - De facto, essa obrigatoriedade esco-

lar impõe ao Governo, que decreta as medidas .cmnpulsorias, o dever de dar, 
tambem as escolas e a assistencia precisa aos necessitados para que com-
pareçam áquelles estabelecimentos. 
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O SR. JoÃo DEl FAIDA: - Onde não ha escolas, não pôde ser e:x'eoutada a 
obrigatoriedade . 

. O SR. ~'AVAREJS CAVALCANTI: - As isenções serão em. grande numero, no 
cpmeço. 

A obrigatoriedade só pôde ser imposta para os Jogares onde , haja 
escolas. 

O 'SR. HENRIQUEJ DoDSWORTH: ~ Uma cousa presU,P·põe a outra. 
Ô SR. TAVARES CAVALCANTI: - 0 Brasil é grande. :rem centros populo-

SOS ·e grandes latifundios desrhabitados. E' claro que nos centros populo-
sos, onde ha grande numero de escolas, a instrucção poderá ser, desde logo; 
obrigatoria. A olbrigatoriedade irá con1quistando novos terrenos, á medida 
que escolas forem f undadas. 

0 SR. JoÃo DEl FARIA: - A obrigatoriedade será dentro de um determi-
nado raio. 

O SR. LINDoLPHo PmssoA: - Não ê possível, no Brasil, dar immediata-
mente escolas a toc1a a população escolar. O principio da obrigatoriedilde 
é que p-recisa ser desde já instituído. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Diz muito bem O nobre Deputado. 0 es-
sencial ê que fique consagra,da a vontade nacional no sentido da 'obrigato-
riedade do ensino. Opportunamente, irão sendo creados os o.rgãos essenciaes, 
:para a effectivação do preceito instituido. 

I 
0 SR. LINDOLPHO PESSOA: - A emenda de V. Ex. collima dOUS fins: 

primeiro, tornar obrigatorio o ensino; segundo, .permittir ti União intervir 
em ma teria de ensino primaria. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Diz V. Ex. muito bem: são dous pontos· 
sempre incandescentes quando se discute o a'ssumpto. 

Como, Sr. Presidente, podemos deixar de recimhecer que a questão d•) 
ensino é sobre todas nacional? Como poc1emos admittir que uma questão 
nacional deixa ele ser da com·Petencia ela União para ser exclusivamente da 
dos Estados ou dos Municípios? 

E' uma >q uestão, SQ·. Presidente, que 
de soberanias ·est·ranhas,_ porque nunca ê 
existem ou existiram esco.Jas mantidas e 
estrangeiros. 

tem dado Jogar até á inte1'venção 
demais lembrar que nas colonias 

subvencionadas pelos governo.'! 

Questão desta ordem p r;ecisa ser collocacla não no ponto de vista da 
. interesse local, mas no dos gl·andes interesses da communhão brasileira. 

O SR. PRADO LoPms: - A guerra nos revelou isso. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Realmente, a guerra veiu pat-entear esta 
necessidade que era latente, por'que nós não tiveramos o ensejo de verifi· 
cal-a 'em toda a sua · :premencia. 

De facto os sociologos brasileiros já. a tinham visto e já a tinham pre-
visto, mas esse grande cataclysma que agitou o mundo velu advertir o 
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Brasil que não podia permanecer indifferente ao ponto de vista da forma-
!)ão da mentalidade brasileira. 

•Sr . Presidente, vejo que me resta apenas um minuto da hora do expe-
diente e isto quer dizer q·ue terei de finalizar minhas considerações; ia fazer 
mais a•Igumas e concluir pela justificativa do meu voto em relação as cha~ 
madas "emendas religiosas", mas como não m!'l resta mais tempo, terei de 
voltar á. tribuna e, por isso, péço a V. Ex. •que mantenha a miniha inscrl-
pção . 

Por emquanto, limitar-me-ei a concluir dizendo que a Ca;mara com o 
seu pat·riotismo, a sua elevação de. vistas •e o alto criterio com que ella 
está .disposta a encarar esse problema nacional, ·confio que não ultimará a 
reforma constitucional em elwboração, sem que tenha de tomar na devida 
conta as •exigencias do espírito -pubiico, as necessidade da sociedade brs.si-
1-eira, relativamente á formação de sua mentwlidade. 

(M'Itito bem; mwito be1n ,· o orador é v-iva1nente cu1nprimentaao.) 

SBS.ShO DE 6 DE OUTUBRO 

E~PEDmNTE - Telegrammas . 
Campos, 1 de Outubro - Presidente Cama.ra !Deputados - Rio - Tendo . 

dado minha asstgnatura emendas Plínio Marques votadas •hontem e deixado 
comparecer ultimas sessões motivo força- maior, dou conhecimento Camara 
por intermedio deste que se ·estivesse presente manteria meu voto ·favoravel 
referidas emendas. QueiPa V. '.E.x. aceitar protestos minha alta consideração. 

Thiers Oarcloso, Deputado Federal. - Inteiracda. 

Central - -Rio - !S!t". Presidente da Camara dos •Deputados - Incommo-
dos .saude que continuam me tem privado ·comp·arecimento sessões Camara . 
Mfectuosas . saudações . - Manoel Fulgencio, Deputa.do Federal. 

' Inteirada. 
,Úysé Pedro, 28- ·Dr. cArnol'!l·ho Azevedo M . D . Presidente Camara Depu-

tados - Em nome evangelícos ba'!ltistas domLcilia•dos municípios José Pedro, 
CaraUnga, Manhuassú, São a.\fanoel do Mutrum, AymOl'éS, ·Peçanha, E 'stado 
Minas, ALfonso Glaudio no EsJJ-irito rSanto, protesto respeitosamente contra 
emenda constituição J)eputado Plínio ·M~rques. - Alves Drummond, minis-
tro evangelico. 

A' Commissão de Reforma Constitucional. 
Caldeirão, '7 - Exmo. 'Sr. iDr. •ArnoJpho Azevedo, D . :D. Presidente Ca -

mara Deputados - Rio - Igreja Evangelica CBaoptista Rio Preto, Bahia, vem 
perante esta assembléa IJrotestar respeitosamente contra emendas 'Plínio Mar-
ques na Constituição ·paiz, tendentes Jiberd'ade consciencia gloria :povos cultos 
'Pastor Igreja. - Felia: Moraes. 
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A:' Comniissão de Reforma Gonstitu:cional. 
Recife - Presidente Camara - Rio - Ufano galh<ü'da attHude repre~ 

sentantes NaÇão re·p·en1ram attenta:d·os laicismo ·c-on·stitucional sendo n-ome 
mil:hares ev:in'geliéos rep·res·entei insignes parlamentares solidariól'r corrénte 
liberal vicforia• confio· mesmu criterio' repellirão novàs tentativas· amoliga:r· 
constituição intuitos p·repotencia sectaria. - Jeronynvo G·ueii'o'S, 111óc1eradol' 
Presbyterio. Pernambuco. 

A' Commíssão de R e-forma Constitucional. 
Espé.ra, 5 - Exnio. rS•. Presidente .camara Deputados - Ri'o - Sauda-

ções -"-' Apóstolad'o Coração solicita V. Ex. a]:)provaçãó no sénüd'o emendá 
á'Prese'ritada Deputado Pliúio l\Ta'rq'ues. - ]l!iarian?ia. - Bi:ggito Maria Appá-' 
i·eéioo. - .waZdomiJ'o Ará·ujo. 

A' Cornmí'ssão de Refol'lúa Constitucional. 
Pal:hoça, 5 - P -residente Camara De·putados - Rio - Membros directoria 

Ordem Terceira Franciscana pa-rochia .Santo Amaro pedem V. Ex. interceder 
Camat·a voto favoravel emendas numeras 9 e 10 Deputado Plínio MarqP.es 
que figuram reforma Constituição. •Saudações. O secretado, Augusto Schntidt •. 
- A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

!Espera, 5 - Exmo. •Sr. Presidente Camara •Deputados - Rio - Sauda-
ções :PJP. União Filhas de ·Maria, desejando api}rovação emenda Plin.io Mar-
ques, eRJ,era a·poio >'ussa excellencia. - LOirectora, Helena Bi,(Jgiato Co.?iclida 
Maria Conceição . - B1·um Alzi1·a Rc~bello Mesq~t.ita. - A' C'ommi'ssão Espe-
cial de Reform·a IGonstif.uCiohal. 

[>aJhoça, 5 - Presidente rCamara Deputados - Rio - Directoria Irma'n-
da:d'e 'Saúto Amaro, ·parocllia IS;anto Amaro, solicita V. Ex. interceder repre"' 
sentantés povo brasileiro Camara votar· favor' emendas Deputado Pli:ri.io 'Jii.rar-" 
ques, figuram re'forma Constitucional, eshi:belébe:ri.do ensino religi-oso faculta-.. 
tivo escolas. - Sosolincllna Sallotti Kehring, :Secretaria. - A' •Commissão· 
Especial de Reforma Constitucional. 

Pelotas, 3 - Exmo. :Sr. Presidente Camara Deputad-os - Rio - Confe-
rencia Vicentina rSagrado Coração de Jesus, intermedio V. Ex. pede respeitosa 
mente Congresso Nacional ap,provação duas emendas Plínio Marques, 
Felisberto llfaahaclo., Presidente. - F1·ancisco dos S·antos, Secretario. - A' 
Commissão Especial de Reforma Constitucional . 

.Cuyabá, 2 - IDr. Arnolfo Azevedo, Presidente Camara dos Deputados -
Rio - Representantes I.grejas Evange!icas Presbyterianas Estado Matto· 
Grosso, venho perante V. Ex. trazer res·peitoso protesto contra qualquer mó·"' 
dificação textos Gonstitucionaes que garantern laicidad·e Estado e absol11ta. 
igualdade credos :perante lei_ - Phili1Jpe Landes, pastor Igreja Presbyteriana.. 
Cuyabá. - A' rGommissão Especial d'e Reforma Constitucional. 

Recife, 4 - ·Presid'ente Camara - Rio - .Salve •batal:hadnre·s intimora:tiJ .~ 

conscienci'a livre rep·eliram emeridas Plínio .Marques. - Cecilia Q~wi1·oz. - · 
A' Commissão Especial de Re'forma Constitucional. 
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Garan'huns, 2 - .Presidente Gamara ·De;p•utados - Rio - Associação ào 
Apostolado da Ot·a;ção de Guaranhuns espera do .patriotismo do Congress<J 
Nacional a a1"provação emendas Dr. Plínio Marqúes. - Narcisa Goeiho. -
Candida Pires da ·Silva. - J.\!l!aTia E de Almeida iLeite. Amelia Barros 

· 'Pessoa. - IS.ermila Villa Nova. - Maria Adelaide· Souza. - J.oana Galvã:CI 
Santos. - 1.Jos'eJYha O. Galvão. - Maria da ISJ!Va. - ·Franci'sca Leite Get-
tru'des. -Maria Gom:es IEtnani. - Germina Soares V. - Antonia Almeki:l 
Torres. - ArHnda V . .Severina de Lemos. - Ceci·lia Cardeal Rego, Fran-
cisca Calloux. - Celina Lima Almeida. - SteUa B. Ahnerinda M. Maria 
Augusta M. - Jl:l[aria.nna J\IJ!ell o. - .A:polonia; ,:Lyra. - Mariâ C. Rezende. -
Antonio N. "- ,Julia B. - OttHia B. Dourado. - Alice Souto D. - Zezé 
Dourado. - A' {::ommissão Especial de .Reforma Constitucional. 

IS. José, 5 - Exmo. Sr. Presidente Camara Deputados - Rio -Pedem 
ap]Yrovação emenda 1Plinio Mrarques Directoria Ir'rna:ndade Rosario ·S. Jds;;. 
- Joéío Rosas Rugero Santos. - Elpiàio Sou~a. -A' Commissão Especial de 
Reforma Constitucional. 

Curityba, 6 de Outubro - Exmo. Presi.dente Camara - Rio - Exmo. 
Pres:dente Camara .congratulamo-nos victoria liberdade espiritual brwsileira 
apôs renhidas memoravel pugnas Jornadas -trinta Setembro '])rimeiro Outubro, 
quando que-bradas muralhas conveniencias separam m a iol'ia m inor ia ambas 
cornmungaram altar ·lPatria, fazendo renascer grandioso republicano giga-nte.s 
foram constituintes 1890 - verbos •fogo vieram das cochi1has até Amazonas 
derruindo muros jericós ultramontana através genio oratorio !Collor, CardoS() 
Almeida, Basilio, Getulio, Simões Lopes, João Simpàcio, Ni-canor, Alberico, 
Bergamini, Azevedo iL·ima, Escobar, Leopoldino 'Oliveira, Joaquim Mello e 
outros patriotas feli-citando todos felicitamos sobretudo Nação Brasileira cujll 
g<lverno manteve honestamente, apezar graves injuncções estado-maior cle-
rical ambos Se:xéos neutralidade modelar respeito liberdade consciencia, assim 
como protestamos anteriormente contra emendas religiosas felizmente rejei-
tadas, pedimos venia .para protestar contra goJ.pe trouxe deba:xo capa accor-
do humilh:o~.r Brasil dando exdruxulas saUsfações Pa:pado ,p.retexto constitu-
cionalizar absoluta feudalida:de legação junto Vaticano, esse ficha consolaçã·J 
suggerida além m a nchm· decoro magna carta abre excepção ridícula f avor po-
tencia a·bstracta sem subditos juridi·cos lançado cap·itis cl·iminuto maxima to-
das Nações representada·s cortes Haya .G-enebra, caso creou éonflícto leis 
Brasil Santa IS·é si governo precisa reformar novamente antes r etirar embai-
xada este mesmo podendo impetrar "habeas-corpus" garantir permittir n1al 
venddos pelo bom •senso 'Congresso que r e tornou funcção 'historica frénte 
desUno nacionaJi.dade. 'Jesuítas ensaiatn novo 'bote sentido cavalgar d.otso 
Nação quando Chile ainda pouco seccionou cordão umbelical xip.ho.p.a ga uniço 
illtramontana ·com esmagadora votação notaveJ p1esbisc;to tanto mais grave 
bote que ·para infelicidade imprensa carioca assumiu chefia censura Jacltson 
Figueire·do, energumeno propugnador Congresso Eucharistico Gentenario, 
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formula sediciosa, Ghristo ou morte, appeJlamos mais uma vez consciencia 
juritlica patriotismo supremo directores política nacional, sobretudo Deputado 
Mangabeira contiúuwd-or Ruy Barbosa, que confessou autoria operação tera-
toma Esta·do Igre'ja quando nasceu Republica. 1Basta para nossa desgraça 
existir inocuo munda·no luxo ·embaixa·dor junto ·potencJ.a meta,physica. Urge 
patrioticas Congresso nã.o descansem eomo Annibal debaixo louros victoria, 
porquanto jesuítas ingratos a;pezar constantes provas deferencia cortezia po-
deres publicas voltarão ·carga mais .ferozes ainda, embora se proclamem hypo-
critamente satisfeitos vi·ctoria moral Pyrrho consoante apparentosa declara-
ção arcebispo L€me, chefe temporal clericaes, hoje accrescÚio •Centenas [la-
dres extrangeiros a·drede iinlJOrtados para garrotear alma ingenua boa nossos 
caboclos soldados marinheiros contra sensata opinião varias illustres tole-
rantes sacerdotes b-rasileiros. ·Ma·s .avulta nosso temos deante .propalada vinda 
príncipe ·her,deiro ·capazes alliados clero monarchia golpe surpreza contra pre-
sidencia Republica allegando possiv·elmente -representa1.· isso vonta.de m-aioria 
catholica analpha;betos sertões fulminados incapacidade jurídica voto !POlltieo 
officializar legação ofd'iciosa Papado importa coarctar livre propaga.nda outraa 
religiões, pois qualquer critica incorrerá le i imprensa delicto lesa magestade 
Vaticano pacto fundamental Republica deve pairar espheras elevadíssimas 
afim merecer culto todos brasileiros letrados sem distincçKo crenças reJ.igi-osas 
ou partidos •políticos como dorso espinhal estado neutro agra;decendo p enho· 
rados acol·hlmento merecermos eminentes patricos somos respeitosamente -
iProfessor DaTio Velloso, pelo Instituto Pythag.orico e .Jojas maçonicas Paranâ. 
- Reverendo Luiz Cesa1·, pelas Ig-re•jas Presbyterianas Protestantes. - Ba-
charel Lins VaJscon.cellos, pela Federação Espírita. - Dr. J1tlio Cesar Hauer, 
pelo Gremío Livre-pensador e Loja TheosDlJh,Jca. . - Bacharel Flwrio Luiz, 
pela revista "Es·piritualismo " . - A ' Commissão Especial de Reforma Consti-
tucional. 

Rio Piracicaba, 6 de Outubr-o - Illmo. 'Sr. Presidente Camara Dep.utados 
Rio - Povo viUa Rio P iracicaba remettendo Coneio em C'inco corren:e 

:.t.aixo ~ynthetizando opin .. üo geral pedE V. ®x . demais legisla:dore:, tr<Lba-
Jharam approvaçfí.o emendas 9 e ·10 reforma constitucional, contando pro-
t ecção V. Ex. junto mais este acto grande acervo ·beneficio pre~tado causa 
publica e ,que será mais um motivo de nossa sy.npathia por ·v. Ex. -Com-
l:!lissionado Annibal de Vasconcellos. - A' Commissão Especia1 de Reforma 
Constitucional. 

•S. Paulo, 6 de Outubro - C amara Deputados --.., Rio - Associação Es· 
tu dos Philosophicos Scientid'icos Kolaoni, composta · juventude feHcita compa· 
triotas impediram passagem emendas reHgiosas prejudicando uma dt!termi.· 
nando retirada outra, prova de que nem tudo no Brasil está perdido. - Ni· 
coláo Dua.Tte, presidente. "'-- A' Commissão Especial de Reforma ConstitU• · 
cional. 

Friburgo, 6 de Outubro - Presidente Camara •Deputados - Rj:J - Di-
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rectoria Loja M:açon•ica Industria e Caridade a.baixo assignada q•.te poe inter-
mf)dio . illustre "leader" reforma Constituição enviara telegramma p.ro~esto 

contra emendas religiosas sem ter satisfação vel-as lidas .pl·enaric, vem' hoje 
pedir V. Ex. motivo queda das mesmas interpretar seu intenso jubilo x:e-
rante in:clytos pionei.ros lilberda;de pensamento consciencia ·e ensino, .ns ses-
senta illustres representantes nação . atalaias gloriosas liberahsmo prineipios 
estatuídos nossa magna -carta -cujos nomes ([;caram illuminando acta nossos 
ruJ.timos trabalhos e dos ·quaes esperamos ainda constante vigilanoia contra 
~nsidiosas tentativas ocfficialização embaixada :Vaticano. Af.feotuosas sauda-
ções. - Piro Ribbei1·o, veneravel. - Julio Martins Coelho, primeiro vigila;nte. 
- ~Manoel Pinto Figuei1·a, segundo vigilante. - Albe1·to Meyer:, orador. -
He1·aclito Protta, secretario. - A'. Commissão Especial de Reforma Consti-
tucional. 

Representações: 
iDe .J-osé da Silva Rosend-o e -outros catholicos residentes em Rio do Peixe, 

sobre assumptos religiosos. - A' Commissão Especial de Reforma Consti-
tu-cional. 

De Arthur da C'Osta 1Lanna e outros cathoHcos residentes em Santa Cruz 
do Descalvado, sobre assumpto religioso. - A' Gommissão Especial de Re-
forma Constitucional. 

iDe Fra-nklin Pinto Lara e outros catholicos residentes em Hio do Peixe 
de Jilnb·e Rios, Minas, sobre assumpto religioso. - A' Commissão Especial de 
Reforma Co·nstitucional. 

<De Paulo Talle outros membros das Igrejas Eva;ngelicas Presbyteriana 
In·dependente Brasileira e Baptista, sobre assumpto religioso . 
são Especial de Reforma Constitucional. 

A' Commis-

De Claro Martins Barbosa e outros catholicos r esidentes em ·Monte Ale-
.gre, S. Paul-o, sobre a;ssumptos religiosos. - A' Com missão Es.pecial de Re-
i'orma Constitucional. 

LDe Elias Martins Barbosa e outros catholicos residentes em ·Natividade, 
sobre assumpto religi-oso. - A' C'ommissão Es·pecial de Reforma Consti-
tucional. 

O Sr. Joa({Uim de Salles: (*) - .Sr. :Presidente, a proposito das emendas 
•eligiosas têm corrido alguns boatos. &presso-me em desfazer um delles, que 
é o que se rect'ere á attitude que. teria as:;;umido no decorrer da ·discussão e 
votação dessas emendas o illustre "leader" da maioria, cujo nome pronuncio 
·sempre com muita .estima, o .Sr. Vianna do Castello. 

Tal boato, .Sr. iPresidente, provei-o, pessoalmente, de um "qui p·ro quó " 
em que nos achamos envolvidos, ;S,. Ex . e eu, e vem a ser que o Sr. Vianna: 
ão Castello trabalharia á socapa contra as referidas emendas, apezar de já 
ih

1
a ver empenhado o seu voto a favor de !las. 

(* ) Discurso <prof·er.',do .no expediente. 
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[sso não é verdade, ,sr. ·Presidente, e ser-ia preciso que Rão se reconhe-· 
cesse o caracter do iSr. Vianna do Càste!lo, cuja amizade cultivo com cari-
nho ha mais de vlnte annos, Para sup·pô·r que, sab a capa dessa rudeza ·ser-
taneja que accentua o traço predominante do seu caracter - a franqueza .•. 

O SR. Azl!lVEDo .LIMA: - ·Isso é verdade. 
O SR . JOAQUIM DE 'SALLEs: - . . . S. Ex. fosse capaz de taes attitudes •. 

(Apoiádos·; muito bem·. ) 
S': Erx., de facto, traba1hou, e muito, para a retirada dessas emendas, comO' 

das demaiir apresentadas no ·plenari:o, mas nunca 1S, Ex. trabalhou contra 
taes emendas . (.Apoiados.) 

Ha, portanto, nisso uma profunda dif·ferença. O equivoco terá provindo· 
talvez de que quando fui solicitado a dar a minha assignatura á retirada não 
só das outras emendas ·como das religiosas, ao ohegar ao grubinete de V. Ex., 
ond·e se encontrava o requerimento feito neste sentido, com surpreza verifiquei 
que muitos daquelles que a meu pedido as haviam subscripto tinham a sua 
firma no requerimento que visava retirar justamente as ·de numeros 9 e 10. 
Perguntando ao ISr. Vianna do Castello •por que esses nomes figuravam na-
.quelle requerimento, S. Ex. declarou-me que as emendas r·eligiosas eram as 
de numeros 11 a 12. ' • 

Extranhei isso e mostrei a S. Ex. o seu engano, dizendo que as emendas 
alludidas tinham os numeros 9 e 10. 

Posteriormente, varios ,srs. Deputados, entre outros o meu 1prezado amigo 
.Sr. Natalício !Camboim, que havia subscr·:,pto o requerimento de retirada das 
emendas 9 e 10, a pedido do "leader" da maioria, declararam, que asshn ha-
viam procedido pensando que as emendas religiosas eram as de numer-os 11 " 
12, .conforme informação .Prestada pelo .Sr. iF'linio Mar.q,ues, primeiro subscri-
ptor dellas. 

·Tenho, assim, 18r. Presidente, desfeito, o boato corrente a respeito de uma 
attitude .que, como já. disse, está em inteiro desaccôrdo com o austero caractei' 
do ·Sr . Vianna do :Castello. (Muito be1n; nwito be1n.) 

O Sr. Paulino de Souza: (*) - Sr. Presidente, sejam as minhas primeiras 
palavras de agr·adecimento ao meu nobre amtgo e companheiro de bancada, 
cujo nome declino com a devida venia, sr·. ·Fonseca IIermes, pelas referencias 
repassadas de benevolencia .. • 

O 1SR. FoNSECA lHERMEs: -A-o contrario: muito justas. 
0 SR. PAULINü DE iS'OUZA : - ... ·e de amizade, que S . •EDC. fez em uma 

das ultimas sessões, não sómente aos saudosos Viscond·e do Uruguay e Con-
selheiro Paulino de Souza, meus antepassados, senão tambem á miiJJha humil-
de •pessoa ... 

0 SR. FoNSECA HERMES: -Muito distincto collega. (Apota.dos.) 
0 SR. PAULINO DE 1S.OUZA: - ... e ao filho, Paulino de .Souza Netto, Depu-

tad'o á Assembléa do Estado do Rio. :são provas de amizade de S. IIDx. 
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O SR .. FoNSECA 1HERMEJS: - ·Justiça, apenas. Accentuei o merecimento de 
-cada um com a maior im·parcial'idade. (ll!f~~ito bem.) 

O SR. PAULINO DE 1SouzA: - E' uma prova de mnizade, reflexo da grande 
estima que m~tre nós existe, <le ha longos annos, desde aquelles tmnpos · sau-
dosos- já lá vão quasi 30 annos- em que juntos, na redacção ·do O Debate, 
defendemos a causa e o Governo do grande Presidente Prudente de Moraes. 

0 SI~, VICENT!D PIRAGIBE: - ,J'.'('llito bem, 
O SR. PAULINO DEl !SouzA: - Agradeço a S. Ex . e presto tam·bem home-

nagen~·. na sua pessoa e no seu nome, a essa familia heroica .q•ue deu mais de 
um sooldado valoroso na guerra do P a raguay (apoiados), que em 18 . Ex. deu 
um parlamentar eximio (m~~to bem) e um vigoroso jornalista, e que na gran-
·de figura, na inolvidavel figura do •Mareühal Deodoro, deu incontestavelmente 
-o fundador d este regimen. (Muito bem.) 

Ditas essas palavras, que eu devia a mim mesmo .Pelo reconhecimento .. . 
0 SR . :b~ONSECA HERMES : - Bondade de V. Ex .. 
·o SR . PAULINo Dlll SouzA : - . . . á generosidtede do nobre collega de l'e-

,presentação, seja-me permittido, Sr. Presidente, no meio dos graves e soe 
1emnes debates, ·que a reforma da Constituiçilo tem suscitado e que tão .in-
tenso brilho ten:1 dado a esta tribuna, seja-me permitt>ido esperar da bondade 
de V. Ex., da incluigencia e da benevolencia da Camara, a lg'llns momentos de 

~ . .attenção. 
Quero deixar consignado o voto com que suffra.go a reforma constitucio-

nal em muitos dos sel!ls ·pontos e bem assim as razões que jusUficam o meu 
modo de pensar. 

Sr. Presidente, sem modi-ficação no seu texto, a Constituição de 24 de 
Fevereiro de '118H já atravessou o largo perioclo de 34 a,nnos. Largo, em 
qua!<quer lé·poca o seria, e mais ainda dada a instabilidaàe das instituições -e 
das organizações .politi-cas, que é, .por assim. dizer, a nota caracteristica da 
nossa época . 

:i\éfodelada pelo ty·po das instituições americanas, -q•ue -se teem tornado a 
f6rma ,poUtica preferida pelas .democracias moàernas, especialmente na Ame-
-rica, ·em substituição da •monarühia parlamentar unitaria, uJ.tima fórma de 
gov.ei'no das nações da ·Europa, ella se foi affaz&ndo ao riósso m eio com as 
.interpretações, com as adaptações, com os accresciomos, com os desenvol'Vi-
mentos mesmo que os usos -e os costumes accrescentam sempre a esses ·mo-
numentos escrilptos ... 

0 SR. PLtNIIO CASADO: - Muito hem. 
O IS'R . !PAULINO DE .S·ou zA: - .. . . . formando ao lado, .ás vezes sobrepondo-se-

'lhes a s constituições não escrtp.tas, m·odificações lentas, mas c0.nsta.ntes e irre-
·sistiveis, como todas as manifestações da vi·ih. 

!Dadas, J,)0rém, as vantagens do direito escri_pto, cumpre- e esta é a missã.o 
peru:nanente co legislador - cumP1'e ·cons0lidar ·essas hcansformações que a 
-d'Üutrina e a .iurispruclencia determinam, e 'preparar novas, que o estudo das 

• 
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circumstancias indica, delineando-se no texto constitucional e nelle se con so-
lidando as novas lformas que as institu;ções vão revestindo na sua evoluçã•) , 
constante. 

Deste modo desapparece ou se attenua . a rigidez •prop·ria das Constltui-
ções escriptas ·e por meio ela revisão, a todo tempo permittida, mediante f o::-- . 
m~lidade.s e garantias especiaes, adquirem a flexibilidade necessaria, para se. 
adaptarem ás circumstancias, que se modificam com, .o tem~o. E' força reco-
nhecer que as modificações, que a c.Jarividencia e o patriotismo do Go••e r no 
actual e do Congresso •P·rocuram com as emendas apresentadas levar a te rmo 
teem sido objecto de aspiraÇões e de estudo durante todo esse largo periodo ele 
m:ais ·de um quarto de seculo, que se seguia á implantação do regimen rc-. 
publicano. 

Em justificação do meu voto, devo dizer que, acceitando o principio da . 
necessidade da reforma constitucional e as modificações, que forem propostas, 
no ·Sentido de fortalecer-se a autoridade e a acção do poder federal, de serem 
mais nltidamente discriminadas as rendas federaes das estadoaes e mm;:üci-
paes, de pôr-se termo a duv{das . e a controversias, que a 'P·ratica da Consti-
tuição tem suscitado, quanto á interpretação de alguns dos seus textos, obe-
deç-o a uma .convicção :Profunda e antiga, que tenho semp·re externado e de-
fendido, em mais de uma occasião, desde os primeiros 1passos da minha obscura 
mas já longa carreira politica. 

Trinta e dous annos ha, na Assembléa Constituinte do meu Estado, na 
sessão ele 1892 (14 de março), dizia eu: "O acto addicional f.oi uma lei liberal, 
liberrima, mais livre do que quasi todas as Constituições, que os E •stados 
teem decretado - uma lei, fillha do movimento ou das tendencias if'ederalistas, 
que se deram ·durante a regencia, naquelle 'periodo agitado, porém, brilhante, 
da nossa historia politica. Era uma lei tão livre, tão ·antecipada q:ue náu qua-
drava áquella época; mais parecia feitá, parf\. os nossos tempos do que para 
0.'3 de então; tanto que o partido ·COnservador ap.resentou a .Jei da interpre-
taçã.o, para restringir muitos 'Pontos, muitas Ji.berdades, que o acto addicional 
tinha consagrado. . . A' vista · das novas attribuiç;ões conferidas aos Estados, 
pensa que o acto aclcHcional podia ·perfeitamente servir de Constituição, de lei 
fundamental aos ·Estados, ·que se ligaram para formar a Repub!ica Bra-
sileira". 

!Sem chegar ao unitarismo, antes conservando a fórma federativa, via a. 
necessidade ele fortalecer-se o pGcler federal, o que, •,ncontestavelmente, nã') 
póde deixar ele ser o ponto central de ·qualquer reforma constitu-cional. 

Em 1898, referindo-me á faculdade, que teem os E-stados, de contrahir em-
prestimos no exterior, .direito q·ue The foi deixado pela Constituição de 24 de 
Fevereiro, indicava a necessidade urgente de reforma constitucional neste 
ponto, afim ele evitar-se a ruína dos Estados, pelo abuso do credito no e:X:te-
rior, e bem assim, a responsabilidade da União e possíveis complicações de 'ca-· 
·racter internacional. Em 1908 (sessão de 23 de Novembro 'da Camara) , na 
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discussão da valorização do ·Café e do emprestimo ·pai.Ilista formulei nestas pa-
lavras a :ininha convicção quanto á necessidade de reformar-se a lei d'unda-
mental, em ordem a pôr-se .um correctivo ao abuso dos emprestimos esta-
duaes externos . "A v~rdade, dizia eu nessa occasião, ·é que a União não St! 

• póde desinteressar da situação financeira, em que se acham os Estados. E' 
um dos mais graves problemas politicos do momento. A Constituição deu ao;; 
Estados plena Hberdade para fazerem emprestimos in ternos ou externos. De-
term1nou que os Esta·dos teriam todas as attribuições e faculda:c1es, que lhes 
não fossem expressamente vedadas. Ora, esta não o foi. As.siste- l;hes, poi·.s, 
esse direito. Não tem a Uniã,o o poder de fiscalizar os ·empres timos porque 
as attr.buições dos :poderes· fede.:aes foiram taxativamente decJarados na 
Constituição e entre estas nenhuma vejo que autorize a fiscalização, de em-
prestimos. I sto perante o direito constituído; .perante o direit o a constituir, tol' -
nar-se-hão necessarias medidas que entendam ·com a advirão sem duvid:>, 
trazidas pelas circumstancias e pelos factos que são os geradores do direito. 
A principio sur.gem os casos isoladamente: o ·Caso do Espírito Santo ·r,or 
exemplo; o caso de São Paulo, que aliás é muito differente do primeiro . ·O 
Poder L egislativo irá attendendo, .conforme as circumstancias permittirem, 
mas chegará o . momento, ·em que tornar-se-'hão necessarias 1nedidas que en-
tendam, com a administração dos Estados, com a gestão do seu patrimonio, 
com a ap:pJicação das suas rendas, etc., no sentido de garantir a União dos 
contribuintes •terceiros. Então, só ü legislador constituinte. O facto é que a 
União responde perante o estrangeiro por todos os emprestimos contra:hidos 
pelos Estados e pelas municipalidades. Em nosso direito interno nacional, 
cada um, é responsavel por seus emprestimos externos ou internos sejam; não 
assim nas relações internacionaes. Perante o extrangeiro só existe a União e 
esta é que tem de responder effectivamente. No dia, em que vier á cobrança 
coercitiva, a execução, no di·a em que a cobrança de certos impostos dados em 
,garantia tiver de ser rfeita pelo extrangeiro, no dia em que houver perigo de 
occupação ou qua lqum· medida de ·força, a União terá forçosamente de inter-
vir. (O :Sr. lBarbosa Lima dá um aparte) . Estou expondo o direito constitui-
do. :No ·dire,ito a constituir terei muita honra em ccilJoca r o meu nome abaixo 
do do illustre representante da .capital Federal, no sentido de se modificar a 
Constituição neste ponto. (0 S·r. Barbosa :Lima: -A mim é que cumpriria 
collocar meu nome a baixo do · de V. Ex ., mas por ora, continuo conservador, 
deante do mais conservador desta Assembléa. ) O ,FJr. PauMno ele S01~.~a: -
Cl'eio estar raciocinando logicamente. Os Estados podem, não ha duvida; ·con-
trahir emprestimos externos. Os perigos, porém, são granrles e pa ipaveis. E' 
tempo dos nossos homens politicos se preoccupa,rem seriamente com os reme-
dias 3Jdequado·s a corrigir uma situação tão grave. Esses remedios só ·pódem 
ser de ordem constitucional. (·0 Sr. Barbosa Lima: - Foi esLe o ponto pt:. ra 
o qual chamei a attenção dos que não são revisionistas. O problema fica, co~o 
eu o queria, entre revisionistas e não revisionistas. E agradeço ao nobre 



- 676 --,---

:Deputado a clareza con1 ,que ,collocou a questão, o que certamente eu ,não 
poderia ,fazer.) O E r. PawZino de Souza: - iPenso que a Consti,tuição .deve set· 
,mantida em suas linhas geraes; acho, entretanto, ,que não i! ,um "noli me tan· 
gere", uma arca santa, em que se não 'Possa tocar. ToL1as as leis ev-oluem 
naturalmente e ella, po,r força, ,ha de se modific:u com o tempo . EntendO' 
que de:~·e ser conigida, mas em pontos ppéviamente determinados e estudados 
com muita meditação. E esta idéa, é força reconhecer, domina os espírito~ 

'hoje em dia". A rproposito da intervenção nos Estados, que defendi e propuz, 
em projectos n1ais de uma vez, em 'Sergipe, projecto n. ,226, de 1895, em <Matto 
Grosso, em 1895, a proposito de uma melhor e mais precisa discr iminação de 
rendas entre a Federação e os Estados, .sustentei muitas vezes a conveniencia 
de recorrer-se ao poder constituinte para a solução cleifinitiva de tão grave 
iJroblema. A proposito do Territorio do Acre sustentei em 1909, voto em sepa-
rado ao parecer 322, de 1909, da Commissão de Legislação e Justiça e projecto da 
.administ,ração do Territorio do Acre, que só o legislador constitucional poderia 
,estabelecer essa organização, !)Ois na Constituição de 24 de :F'evereiro não ae 
reconhecia, a entidade política e administrativa - te?Ti-toTio. "Resalvo a mi-
nha opiniào sobre a constitucionalidade do Projecto. ,A nossa Constituição, 
,dizia eu, não reconhece territorios e, quanto a Estados, só os que foram con-
stituídos pelas anügas províncias. 'Só o legislador constitucional, pelo modo 
estabelecido nos arts. 90 e 9l, póde dar remedio ao caso da definitiva orga-
nização politica e administrativa do Acre". 

(E' ,força veconhecer que muito se tem andado fóra da Constituição, mas 
·não é menos exacto que as leis quando não correspondem ás necessidades do 
·momento são destinadas ao desuso, a não serem cumpridas. 

,Fui sempre uma voz a clamar ,pela reforma da Constituição, a proposito 
da intervenção nos Estados, que sempre pleiteei e de fendi muitas vezes. 

IE:m 1895, deante dos facto,s gravíssimos que se desenrolaram no Estado 
,de Sergipe, a Camara nomeou ,uma commissào mixta. Fui relator do parecer, 
,e propuz francamente a intervenção naquelle 'Estado. A Cama r a rejeitou, 
diante de injuncções, que surgiram. Nomeou-se uma outra Commissão e esta 
suggeriu um projecto para regular a intervenção. Todas essas medidas, po--
•rém, !foram rejeitadas deante do pensamento radical que havia naquelle tem-
,po ,de intervir nos •Estados era violar, era lançar por terra a Constituição Fe-
deral. 

O SR FoNSEJCA HERMEs: - O coração da Republica, na phrase de Campos 
,Salles. 

10 SR. 'PAULINo DE SouzA: - 'Em projecto que apresentei em 1895 propuz 
a intervenção em <Matto Grosso, onde se tinham desenrolado acontecimentos 
gravissimos. A Commissão de Constituição e Justiça recusou-o preliminar-
mente, baseando-se em prlncipios não intervencionistas. 

A proposito de va1'ios outros assumptos ohamei sempre a attenção da 
_. Camara para a necessidade premente da intervenção do poder constituinte. 
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.Já me referi á organização do Territorio do Acre, hypothese inteiramente não 
prevista. na nossa Constit>Uição, differentemente do que succedeu nos Estados 
Unidos. A Constituição federal estabeleceu, ·COmo presupposto, para a federa-
ção o numero limitado das ·províncias então existentes e ás quaes foram re-
conhecidos a autonomia e os ct'óros de Estado. 

Não cogitou absolutamente dessa entidade •politiéo-administrativa-territo-
.rio·. De modo que quando surgiu a primeira hypothese e appareceu o Terri-
torio do Acre, como 'Uma entidade polít ica e administrativa, que não era Es-
tado, a Constituição não regulava a materia; ao caso nenhuma disposição 
constitucional quadrava; o assum.pto J'õra .regulado por lei ordinaria, fóra in-
teira:mente dos moldes ·constitucionaes . 

O 'SR. DoiWAL PoR'l'O: ,.--- Si V. ·Ex. permitte um a].}arte, direi, com o aca-
.tamento que V. Ex. me merece por todos os titulas, .que, desde a Carta 
R-egia que deu a Xavier de Mendonça Furtado os necessarios poderes para 
traçar limites á iCap\tania do Alto Amazonas, ella comprehend'ia o Acre, as-
sim como a JH'ovincia, nos termos da Constituição do ·Im.perio, e o Estado na 
·fôrma dos arts. 1 o e 2° da Constituição. 

O SR. PAULINo DE SouzA: - O aparte do nobre Deputado não é uma obje-
cção ao que estou dizendo, ·porque,' dado o pensamento, que prevaleceu, de 
organizar-se o Territorio do Acre, independentemente do Estado do Amazonas, 
a Constituição não prévia a hypothese, e era, portanto, necessario recorrer 
ao poder constituinte federal. 

A matería d'oi discutida largamente na CommiBsão de Constituição e Jus-
tiça, de que tive a honra de fazer parte, e, em, um voto que externei, sustentei 
que só o poder constituinte poderia dar-lihe organização definitiva. 

\Seria de vantagem que se tornasse claro o proprio texto constitucional, 
com adopção da emenda que foi proposta. 

!Não sei se esta emenda foi retirada. 
0 SR. CEZAR MAGALHÃES; - Foi retirada . 
O SR. PAULINo ,DE SouzA: - Esta emenda vem resolver um ponto duvi-

õoso sem alterar o .conteúdo do art. 30, tornando apenas a sua redacção mais 
clara . No texto do art. 30 da Constituição, diz-se': Jore1n 1·eservadas, na. 
emenda ap·resentada diz-se reservados em lei. Torna claro que a discrimina-
ção entre a esphera federa] e a local é determinada em simples lei ordinaria, 
não sendo pois materia constitucional. Entendo que no regimen do citado ar-
tigo 30 da Oonstituição já é esta a verdaéleira doutrina. A,ssim o sustentei no 
parecer n. 3-B, de 189·8, e no .projecto que juntamente com este parecer apre-
sentei em 8 de Outubro de 189.S, projecto substitutivo ao 'ele n. 3 A, de 1898. 
Apezar de ser materia simplesmente legislativa e não constitucional á vista do 
art. ·ao da Constituição é à:e vantagem tornar mais claro o referido texto 
com a adopção da emenda proposta. E' força reconhecer que a emenda apre-
senta lacunas na parte em que não determina quaes as rendas municipaes 
.,que deverão passar á União. 
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.:\. en1enda chan1a para o Governo Federal .a·Jguns serv~ços n1unic1_l')aes1 

mas não cbama re'r!da e'quivalente ou antes nenhuma para com ellas p::ide r 
fazer face á esses serviços. 

iill' um defeito que se encontra na organização do J)istricto Federa,l. 
•Sr. Presidente, uma das emendas apresentadas, a de nume1·o 30, tem em 

vista consagrar definitivamente, dando-lhe autoridade de preceito eoils'titu-
cional, um dos principias, a meu ver, funclarnentaes em mater·ia de co nfecção. 
ou elaboração ·do orçamento. 

Os termos da emenda são os seguintes: "Accrescen te-se ao art. 36 da 
Constituição, o seguinte: § 1. 0 As leis de orçamento não podem conter dispo-
sições estranhas ao calculo da receita e á fixação da despezet com os serviços 
antertmm1ente creados. (Cita tan1'bem a emenda n. 59). "Referindo-me ao im-
posto de consumo de fumo e bebidas alcoolicas, dizia eu, no parecer da Com-
missão de Orçamento, n. 61 A, de 1896, ele que fui Relator: "Qun.nto a este 
.ponto (revogação ou permanencia dos alludidos impostos) ·a Gommissão não 
concorda em que deva elle ser tratado por occasião da discussão do ll ''Djecto. 
da receita para o proximo exerC'icio, ·Como d·ispõe o projecto n. 61. 

üs impostos novos devem ser decretados em 1eis especiaes que, precedidas 
dé' estudos e inqueritos m:nuciosos, soffram a mais larga discussão e me· 
1·eçam a sancção do Poder Executivo, em condições -de poder ser recusada, o 
que nem sempre .succede quando incluídos na lei da receita. Assim dev,e ser 
si não •quizermos ver reproduzidos factos como os que se estão dando com a 
cobrança ·dos impostos sobre o fumo e as bebidas alcoolicas e sacrificados os 
mais justos 'interesses das industrias e dos contribuintes. J ·á em 1887, o emi-
nente Conselheiro Francisco Beiisario di:&ia estas palavras : "No inter·esse do 
melhor estudo e apreciação ·Conviria qúe na lei de serviços ·e meios do 'arirro 
!financeiro a Assembléa Geral apenas diminuisse ou augmentasse as consi- · 
gnações das já existei)tes e determinasse po·r outra lfórma, si assim entend'esse, 
a receita üos meios estabelecidos, reforçando-o ou allivia'nüo-a, sem crear, 
porém, outros serviços. As contribuições novas só deveriam por J.e;s espe-
ciaes ser decretadas, para que sanccionadas á parte, sejam taes se'rviços in· 
Cluidos na lei annua e fique o Governo autor.izado para a percepção dós· ':iin-
postos votados. E' mais uma garan'ua de exame e ponderação antes de to-
mar o Thesouro o efi.cargo e de exigirem-se do contr;,bufnte os meios ile des· 
empenhaJ-o." (Pags . .16 'e l7 'da Proposta ·e Relatorio do Ministerio da Fa· 
zen da - 188>7). O ;projecto n. 61 não resolve, pois, convenientemente a ·ques-
tão, propondo a suspensão dos citados regulamentos, até que o Congr'essb, ·na 
discussão da lei da receita para o proximo e·xercicio, resol'va sobre a sti.b-
pressão ou permanencia dos à.llúdidos impostos. ·convém que o faça, isto é , 
que resolva sobre os imposteis, mas 'nij\o na lei da receita ... " 

'Em 1897, era toda or.ganização da repi·es.en'taÇão extérior do Brasil que 
se pretendia modificar por emendas ao orçamento do Exterior. 
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Na sessão de 30 de Junho de 1897, como Rela to r , intervindo, na discuss§.o 
do orçamento do !Exterior, dizi-a: "E' inacceitavel que, a proposito de leis or-
çamentarias se ponha em questão todos os annos a orga ni::mc;ão adm inis tr a -
tiva e diplomatica de um paiz . E' n ecessario que esta seja organizada em 
leis especin,es, -para que possa existir um caracter de ·pennanencia ind:spen-
savel aos llervjços ·publicas. 

A representação dé uma nação no exterior, de uma nação que quer e 
deve ser Pespeitada, não pócle .mudar de anno para anno. 

E' pr<·cizo assentar en1 alguma cousa, sinão de definitiva, ao menos de 
duradvnra.. Eff·ectivamente, depois de brilhantes debates, foi ;·rJta da, -c m 
1895, uma lei de organização diplomatica; como vamos modificai-a em uina 
~ei or('amentaria? Ao menos trate-se do assumpto em un1a lei e3pecia!. su-
jeita ao n1esmo .estudo e aos •mesmos processos, que a que se quer modificar ." 

·E ·com tenacidade, deante {!e um uso tão inveterado, a indn na sessão de 
de J•ulho de 1897, mantinha-me ·na defesa ela mesma these, d izendo : 

"Ka ~essão do anno passado ainda fui mais longe; sustentei Que nem os 
im;~ost<>s devem ser creados em leis de orçamento, mas em leis es{leciaes, , • 
Nos orçamentos da rlespeza n ã o s e deve tocar nas verbas destina das a serviços 
vrgaD\zados por leis especiae>;, isto é, não se devem alterar as leis ohmnarlas 
de oq·anização; quanto ás outras verbas, que não são poucas e <>6 no orçã-
mento do Exterior o orador appnta varias exemplos, of.ferecem margem para 
a reel.ucção, ,que se queira fazer nas despezas publicas. No orçamento da re-
ceit<>. nilo i!e .. crêam impostos novos; ·para igualar este orçamento ao-s da des-
peza teiL-se o recurso de augmentar os impostos já existentes. Quando isto 
nã'J baste para estabelecer o equihbrio, eutão a s ituação é · anormal, porque 
e~sas margens não são pequenas. Torna-se necessaria a d€cretação de leis 
especiaes, umas creando novos impostos, outras reor.ganizando os serviços 
publicas, de modo mais compatível com a s.h~uação e com os recursos do mo-
mento. Mas isto em pro•jectos especiaes, com estudos minuciosos, com tudas 
as garantias necessarias a tão graves reformas e com a sancção do Poder 
!IDxeoutivo . Os que teem a responsabilidade da direcção dos trabalhos legisia-
tivos, isto · é, no regimen ·parlamentar o gabinete e no 11osso as Commlss<)es ·do 
Congresso são os que teen1 mais rigorosamente o dever de tomar a in iciat·iva 
dessas medidas. Não sei ·como se pó de dizer que isto é restringir as attr~bui
ções da Camara. E' apenas uma questão de methodo IJUe se pó.ls reduzir 
ao s eguinte: ConV'ém ql'e a l<egislttçã.o relativa aos serviJos publi• ... ,., seja todos 
os <li z.os modificada r . .as leis annua~ on é _::}referivel qbl~ i s .-·es s~rviços revis-
tam caracter permanente :e duradouro, não •devendo ser modificado sinão 
mediante leis ·especiaes, sujeitos a estudo ·esp.ecial e sanccionado á parte peló 
Poder Executivo? Cita o Regimento do Senado, que consagra disposição ana-
Ioga â da Camara . Mais d3 uma vez o Senado tem cl0.>rolvido Ieit; orçamentarias 
pelp factc· ele haver a Car.'ara supprimido verbas de 5tlna<das a se,·viços organi-
zad-os, ter crea.rlo novos ·Ca rgos -ou restabelecido, pelo processo de restabel"eC:er 
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as verbas. Em França o mesmo tem acontecido. O Senado ten;, ma\;;o de uma 
vez lembrado á C'amara que nas leis annuaes não se fazem moclificações na 
organização administrativa. Cita palavras ·de Renê .Stourn, na sua obra so-
bre o orçamento. Não menos claro é Cohen no seu livro - " ;Le b'Udget" -
Ahi, á pag. 42 -2 seguintes, lê-se que -o orçamento não é mais do que o ba-
lanço de uma situação adquirida e a applicação exacta e rigorosa das leis em 
.vigor que, emquanto as leis especiaes não são revoga das, assim como produ-
zem o effeito jurídico e social, devem continuar a produzir o seu .effeito fi-
na;nceiro nas leis annuaes. Este effeito é a consignação das verbas. O orça-
mento deve limitar-se á estricta observancia das leis existentes. O Thesouro 
é uma caiwa, diz, tem de recebe1· e de pagar o que leis especiaes obr~gam e 
autorizam e nada mais deve figurar nas suas contas. O orçamento, é, pois, 
o resumo de uma situação creada pelas leis especiaes. " 

Estes pi'inc 'pios que a sciencia e 0 exemplo dos paizes onde existem bôas 
finanças recommendan1 foram cada dia mais abandonados, não con-
correndo ·pouco para a nossa crescente desordem financeira, E :' de applaudir-
se ü correctivo proposto por meio de claro e terminante .preceito consti-
tucional. 

Cumpre observar que o systema usado na Inglaterra poderá mais tarde 
ser adOJ,Ytado ou pelo menos como complemento do nosso systema financeiro, 
ensaiado. Consiste em retirar das ve1'ificações annuaes, isto é, da discussão e 
votação annuaes o que se denomina fundo consolidado. São despezas e receitas 
que não :figuram nas leis annuas nos annualmente sujeitos ao Parlamento. 

Trata-se de mat·elias .que não podem soffrer discussão. Te em caracter 
·permanente e -c-onstam de leis es.peciaes a lista civil, os juros da divida pu· 
blica, escri'pta ou f.Juctuante, despezas com ' o corpo dipolmatico, vencimentos 
dos tribunaes superiores, etc. Certo numero de impostos tambem fazem parte 
do fundo consolidado e depois de estabelecidos em lei especial, não p1·ecizam 
figurar no .orçamento annualmente. Isto cumpre notar, na Inglaterra, o palz 
onde nasc·eu e mais tem .florescido o systema representativo. 

Na mesma o1·dem de idéas, não posso deixar de applaudir a emenda nu-
mero 69, estl!)belecendo a mesma disposição em relação á creação de impQstos,-~ 
os quaes só pódem ser Cl'eados em leis ordinarias, e não em caudas de orça-
mentos. 

0 SR. AUGUS~'O DE LIMA: - Muito bem. 
O SR. PAULINO DEl iSouzA: - Jll' um principio fundamental, pe·l o qual, peço 

licença para dizer - sempre me bati. Foi para mim uma: constante "Delenda· 
Carthago ", que o orçamento da receita e da despeza deve ser feito á vista 
das leis que já tenham creado impostos, nã.o se instituindo em .Jei annua qual-
quer tributação nova; da mesma fó·rma que o da despeza deve ser o resul-
tado, o resumo ou a somma das despezas que já tenham sido decretadas em 
lei. Não posso, pois, deixar de a.pP.Jaudir tambem essa emenda ·que prescreve 
principio tão sal·utar. 
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·Peço licença para, deixando essas considerações, que são mais de ordem 
geral, entrar na apr eciação de algumas emendas, e dar as razões .por que votei 
ou não algumas e , quanto á;quellas que ainda não foram vota das, os motivos 
que ·determinarão o m eu voto. 

Não posso deixar, embora seja materia vencida, de dar - s em intuito pro· 
priamente de discutir, mas .el e consignar o meu voto, - de dar os •motivos 
que, em rela ção ás emendas chamadas religiosas, detenninaram meu modo 
de sentir. 

cA emenda n. 9, dizia respeito ao ensino e estabelecia o prinClplü geral do 
ensino leigo, accrescentando que não excluia o ensino religioso m inistrado 
nas escolas. A emenda n. 10, P·roclamava a Igreja Catholica religião da 
maioria do povo brasileiro. 

Votei contra essas emendas. 
O ensino publico deve ser leigo. 
Dizer-se que o ensino leigo não exclue o religioso é , evidentemente, cahir 

em contradicção, porq·ue ensino le igo significa aquelle que se abstem de re-
ligião, ensino que, sem hosti-lidade embora, não tenha .. a r eligião ·Como parte 
integrante do seu programma. 

rO SR. •J oAQUIM DEl .SALLElS: - V. Ex. leu toda a emenda. Que diz e lia? 
o .SR . PAuLrNo DE SouzA: -Não a tenho aqui, mas é este seu pensamento. 
O SR. JoAQUIM DEl .SALLEJS : -O pensame nto da emenda é o seguinte: o en-

sino d'ornecido pelo Estado, o ensino officlal, é leigo; este, porém, não exclúe 
o ensino religioso facultativo. 

0 SR. PAULINO DEl SOUZA: - Mas na escola publica? 
O SR. JoAQUIM DE SALLFJs: - ,seria o mesmo que dizer: o ensino que o 

Estado forn ece na Escola de Medicina é !llllopatha, mas este não exclúe o en-
sino da homreopa thia, facultativo . Onde a contradicção? 

rO) .SR. PAULINO DEl SouzA: - Mas si fosse approvada a emenda ~ e re~pE:>i· 

ta da a 10? Demais, não eluci-da um a1'<tigo de lei outro, que lhe é contradictorio. 
O SR. CmzAR DEl ,~AGALHÃms: - O que a emenda <!Ueria ~orsigna .. \' era que 

o ens:.no foss e religioso. 
O 1SR.· PAULINO DEl SouzA: -V. Ex. já não interp.reta do mesmo mc:do o 

texto da emenda .. 
A expressão f a cultativa, observa7l- e ·t. c,ouer dize" que n ensino religioso 

será cla11ci. mas não de modo obrlga.to·:lo ... 
O SR. PHEJSIDENTID: - Observa ao orador que está terminada a hora do 

sxp<>·óiente. 
O SR. iPAULINo DE >SouzA: -Agradecendo a benevolencia de V . ,Ex., Sr .. 

'!"·residente, e a dos meus illustrados collegas, peço a V. Ex., que me reserve a 
palavra, para na proxima sessão continuar as minbas observações. (Muito 
bmn; 1JMIÜO bem. O o1·ador é cu1nprimentado.) 



- 682 --

SESSÃO DE 7 DE OUTUBHO 

EXPEDiE>NTEJ - Telegra1n1nas: 
Cm·ityba, 6 Outubro - Presidente Camara Deputados - Rio - Felicito 

·caso quéda retirada em endas religiosas. - Cm·los Vieir·a, professor Colleglo 
Baptista. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Pelotas, 6 - :B.Jxmo. Sr. Presidente Camara Deputados - Rio - Confe-
rencia Vicentina São Pedro, interrnedio V. Ex . pede respeitosamente Con-
gresso · Nacional approvação duas emendas Plinio Marques. - Aclolpho Rei-
nisch, Presidente. - Fn'n cisco ScaravagHone, Secretario. - A' Commissão 
,Especial de Reforma Constitucional, 

Correntes, 6 - Exmo. •Sr . Presid0nte Ca.m.ara DeputaJdos - Rio - Pia 
União das Filhas de Ma.r.ia ele Correntes deseja do patr·iotismo do CongrBsso 
Nacional a approvação das emendas Dr. Plinio JVüuques. - Vice-directora, 
JYiaria OUnela, JJ:fcUo. - Secretaria, 1J;fa1"ia elo Carmo 1Tellez. Thesoureira, 
E1tlalia Santos. - A' Commissão Especial de Reforma Constitucional. 

Xapury, 10 - Sr. Presidente Camara - Hio - 'L'odo povo Xapury por 
seus elementos sociaes mais representativos, por sua Justiça, l\1unicipaliclade, 
Conselho Municipalidade, Conselho Mun.icipal, alto commercio, Maçonaria, 
funccionalismo, sedngal estes proprietarios industriaes , artistas e operarias, 
reunidos no salão nobre do Paço Municipal foi comrnemorar glor.iosa data in-
dependencia patria, resolveu sem a menor distincção dirigir seu appello jus-
tiça esclarecido €levado patriotismo V. Ex. fim ser apresentado Congresso 
Nacional na revisão constitllcional uma emenda que beneficie o nosso Acre, 
dando aos seus habitantes plenos direitos politicos, uma rBpresentação no 
Congresso Nacional. O Acre confiado espera de V. Ex . valioso apoio essa 
idéa nobre que representa sentimento unamime toda população acrBana. In-
tensos autonomia que representante reputamos profundamente prejudicial 
propagamos todavia com fervor confiado na ju:stiça magnanima dos poderes 
Executivo e Legislativo do Brasil pelo direito de representação do Acre, que 
embora perdido aqui nestas distancias sem fim e mais efficiente aos seus in-
teresses e todas as smts necessidades inaclia veis. Appellando pm·a V. Ex. fi-
cq,mos tranqt)illos, certos de que muito em breve aspiração suprema do Acre 
será maravilhosa realidade . Deus guarde a V . Ex. Atts. pelo povo de Xa-
PllTY·- Dr . José ele lnpjpsa 1Tm·ejrlo, juiz de direito. ~ Dr. João Tm·res 
Mello, promotor publico. - Dr. 'L'heocloro Vc'z e .tibno'U A.sswn~pção, juiz mu-
nicipal. - Cla1,elino Vieirn Lima, intendente . - Lintonio Cnn1ei1·o .~:feirn, vo-
gal. - Igncwio de Loyola Passa1·inho, vogal. - J. Nolnsco, vogal. - kTnrio de 
Moraes Torres, delegado de .policia, commerciantes. - J. O. Bastos Dond.nç;os 
Antonio, enc·. - llfig1wl Fonsecc,, enc. 7 Vielra lgnacio, enc. irmão commer-
ciantes Abmo e commerciantes Abud, enc. - Cia, l<'arez Za ire. - Alf1·eclo 
Zai1·e. - Belchior elos Santos Costa-. - Ernesto Ci?no,fonte. - Da1;'irl PulJO. -

.Manoel Thomaz Baneto. - Maçonaria, - Lom·enço Luci.belU. - Pedro Go-
mes de Olivei:ra. - _4.deTbnt,ham Boelahan.. - Funccilonalismo: Nelson M·o-
1'eü·a JJ:fcliia. - Luiz MoreiTa. - Raymnnclo Nomtei1·a 1lfaia. - . . Alfredo Duarte 
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. .Amorim, agente postal. - Alt1·edo Viei1·a Barbosa, escrivão do civel. - JJ!fa-
noel Ram.alho de Figu.eireclo, tabellião. - EucUdes Napol.eá;o. - Dr. Siqueira 
B1·ito. ~ Anthero Soares Bezerra. - Jo.ão Felippe ele jvJerZeiros, secretario da 
Intendencia. JuUe Ma,ia . - NçttlwUno Jii~r,Vo, the:>oureiro, I :çlteJ;J.den.cia. -
FranG'isco de Pa~tla Ismael, agente arrecadad9r nlm:licipal. - M;c;.noel aonde, 
auxiliar de hygiene. - Pahio JYiai.a, collector, prüprietario. - Joaqui1n d!;! Oli-
vei1:a. - Francisco Dantas So.brinho. -- TJtlio Ka1,1re. - A 'JHo.n·io Ro,sa,s, se-
rin.oalistas. - JJ'f. J. Lopes Filho . - Rose•rniro J?ontes àe Mecleir0s. -:-- Am,aury 
de Oast1·o. - HenriQ7te J?·ig7tCiTeào. - Theo:phi!o iLe 9Urveira. - OM!dft.i .co 
Ma.ciel. - Domingos Mello, commanclante. - Sansão Vqlle. - Jo.sé 4e J.r;;s.1,1s 
Paes. - A1·mando Alves. -José Barbosa Vianna. - Anto1J,io 1J{{eàeir0s Ji?,oclo-
vaZho. - Jttstiano Noguei1·a. - li:fwnoeZ FerTe·ira L.i~J.ta. - Jonatç,s Fa,r:ia. -
·Gaspar Mascct1·enlws. - A' Co1~1missão Especial de Reforma Cons~itl\cional. 

PJ.o, 7 - Exmo. ~r. Presidente Cama,ra Deput~é\os - Con~ederaç~o Ca-
tholi,ca Rio de Janeiro, sessào a11te-hon tem realizada, delil;lero.u prote:!;tar 
j ,unto V. Ex. contra terl;\los offensivos com que ultimamente se eJ):primiÇJ ~r. 

Deputado Cardoso Almeida ao declarar que o clero brasileiiro não. sab.\0 Cl,lJ;ll-
prir seus ('\e veres. A.o invés <],isso o clero nacional seJ;llpr·e se tem I)Sfprçado 
cooperar com altos pod,\Op3s nação em tuclq qna11to inter13ssa cqu~a publi~a 

como bem reconheceu Sr. General l\'[enna f3arre to, r~ce11:t10mente iiWoçanÇI.O: 
:\'1,\'!Jã.o. clero para bom exito exl)cução lei serviço Ijlilitar. Aproveito e\lS\"jo rei-
ter::t,r V. Ex. s()guran,ça l'lJ.ais alta estima co.nsicleração. - MÇI,fnt J;,aet, secre-
tario .. - A' Commissi'í.o E:;;pecial ele Hefor111a Co,nstitucional. 

Rio, 7 - Exmo. Sr. Dr. JC',.rnolfo Azevedo, M. D. President\0 --,- Rio --
Em nome das 42 Igre jas que ço~npõ,efU Uniào Evangelica Congregaciomtl do 
Brasil e Portugal, peço V . Ex. e demais illqstres nares vo taram ~p,ntra 

emendas religiosas, dignarem-se acceitar reconhecida gratidão seus 12.000 
jurisdiccionad os e a clherentes nobre serviço prestado causa liberdade espiri-
tual, defendendo assim sagrados dir.eitos .gTande minoria brasileiros não pro-
fe~m •ca~hol!icismo romano. Igrejas União Con&'regacional sentem-se felizes 
rogar ao aJ.tissimo inspirar e illuminar V. Ex. <demais membro$ Oamara luz 
divina sabedoria momento revisão constitucional. R espeitosas sal!daçj'\es. -
Antonio ll{lwrques, ·pres'iderite União Eva.p;gelistfl, Congre'Cional no Brasil e 
Portugal. - A' rCommissão Especial de Reforma Constitucional. 

O Sr. Tavures Cavalcanti: (*) - Sr. Presiqente, V!"nho proseguir :ra;; con-
siqerações que iniciei, çm UJ11a qas ultip.m~ sessões cl1=sta Casa, relittivan~l'nte 
ao proble~a de ensino na reform:J, constitucion:J,l. conforme, Sr . :Preside:qte, 
penso ter demonstrado, era ele toda a opportunidade qu e ficassem desde logo 
definidas as attl'ibuições mais amplas que não pode!ll deix~r ç[e comv,etir á 
União q1.1anto á satisfação dessa i:qgente n ecessidade nfJ.c;}onal, que Jp)go de 
todas a :m.aior, porque é um elemento essenci-al :para que a nossa lPatrda <J,tti•p:ja 
aos seus altos destinos. 

Sr . Presidente, não ha enumeração dOs males do Brasil que não deva co-
meçar pelo analphabetismo. 

("') Proferido na hora do expediente. 
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O analphabetismo é, realmente, o maior de nossos flag-ellos, é o ])rimeiro 
dos obices que se antolham ao nosso progresso, é a causa primaria ele todos 
os nossos diE<sabores. e de todos os desastres que, acaso, nos 'POSsam sobr.evir. 

Esta observação era feita com a maior clarividencia, com o maior saber 
por esse g-rande brasileiro, cujo nome não será lembrado sem admiração e 
sem saudade - Ruy Barbosa. No seu monumental parecer, elaborado em 82, 
já o então Deputado pela Bahia assim o conceituava. O analphabetismo, 
p6de-se dizer, é a synthese de todos os males do Brasil. E sobre essa obser-
vação, Sr. 'Presidente, pesam mais de quarenta annos, m a is de quarenta 
annos, é verdade, que os têm vindo confirmar com a longa caudal de factos 
e de 'experiencias ao alcance de quem quizer fazer o estudo attente> e mi-
nucioso da vida nacional. 

0 SR. COLLARES MOREIRA: - E' a pura verdade. 
O ISR. TAVARES CAVALCAN'l'I: - Sou muito grato ao a parte do nob·re De-

putado pelo Maranhão que, como todos nós sal)emos, é um dos espíritos que 
com maior elevação, con1 maior capacidade e maior apreço costumam exami-
nar os problemas brasileiros. 

O SR. COLLARBS MommRA: - Ag-radecido a V. Ex. Innegavelmente, no 
analphabetismo reside o maior mal do paiz. Emquanto tivermos a percenta-
gem actual de analphabetos não poderemos caminhar com regularidade. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Do analphabeti'smo decorrem todos os nos-
sos males, a começar pela nossa pessima situação economica e financeira; e 
eu o accentuo porque, quando se trata de intervenção da União no ensino, a 
primeira objecção que surge é de caracter economico e financeiro. Diz-se 
que sim, fôra bom que a União pudesse encarar esse problema, mas não o 
p6de fazer porque lhe fallecem os meios. 

' Ruy Barbosa já mostrava que sobre este ponto vivemos em um verda-
deiro circulo vicioso: diz-se que não podemos combater o analphabetismo por-
que as difficuldades financeiras não o permittem, mas tambem não poderemos 
vencer jámais as difficuldades financeiras, porque o analphabetismo 11ão o 
permitte. Esta é que é a verdade. 

O nosso engrandecimento economico e f inanceiro deve repousar, sobre-
tudo, e antes de tudo, na valorização dos elementos que constituem a rique-
za nacional. 

Ora, Sr. Presidente, o primeiro desses elementos, o originaria e prin-
cipal é o capital humano. Sem a valorização deste não podemos ter a valo-
rização de outro capital que resulta apenas do trabalho e da actividade 'do· 
homem. 

0 SR. COLLARES MOREIRA: - E' isso exactamente. 
0 SR. DOMINGOS MASCARENHAS: - E' preciso dar efficiencia ao capital 

humano. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Registro, com prazer; o aparte do nobre 

Deputado pelo Rio Grande do Sul; incontestavelmente, é preciso dar efficien-
cia ao capital humano . 
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Que pó de produzir, Sr. Presidente, uma população cujas 314 partes são · 
constituídas de analphabetos ? 

O SR. CoLLARES MoREIRA: - Acho ,pouco 3!4. Julgo que o numero de 
analphabetos atUnge a mais, porque ha •muitas pessoas que figuram como 
sabendo ler e escrever e mal sabem assignar o proprio nome. 

O :SR. TAVAREs CAVALCANTI: -V. Ex. diz muito loem; mas, por um pouco 
de pudor que devemos ter na tribuna, avalio em 314 partes a nossa população 
analphabeta e pergunto: que póde produzir uma população cujas 314 partes 
são constituídas de analphabetos que não seja apenas a quarta parte do que 
naturalmente ella. deveria produzir ? 

O nosso capital humano é , portanto, desvalorizado, porque não se deu ao 
povo a instrucção para que elle adquira a cultura necessaria, porque não lhe 
ministraram o saber profissional, sem o qual nenhum individuo é uma capa-
cidade p1·oduc tora. 

O SR. NrcANOR NASCIMI!lNTO: - Acho esta verdade maior do que a que de-
clara que a simples alphabetização basta para ser cultura. 

0 SR. TAVARES CAVALCANn: -Agradeço O aparte de V. Ex. e, opportuna-
mente, tocarei nesse .ponto. 

Mas, dizia eu: se o Brasil, pela sua população, pelas suas riquezas natu-
raes, poderia produzir cem, é claro que por lhe faltar o princ.<,pal elemento de 
.producção não produzirá mais do que vi.nte e cinco, .numero -que correspond~ 
á validade da ·sua população productora. 

Eis. portanto, Sr. Presidente, a demonstração (i-esta verdade. 
Não poderemos, jámais debellar, vencer as nossas crises, principalmente 

as de caracter economico e financeiro, sem ter acabado co1n esse flagello tão 
pung-ente, tão doloroso, que, além do mais, é uma vergonha nacional ! 

O seculo · XIX nos encontrou com uma nocloa - a do captiveiro m aterial. 
Felizmente ao attingirmos o seculo XX, esta mancha havia clesapparecido. 
Mas o seculo XX nos surprehendeu com a nodoa do captiveiro moral de que 
fallava um dos grandes luminares da Igreja Catholica . E é profundamente 
doloroso não tenhamos conseguido resg-atar-nos desse mal, antes de chegar-
mos ao final da primeira metade deste seculo ! 

Sei que o problema da educação nacional não póde ser resolvido senão á 
custa de grandes sacrifícios. E estes devem ser feitos por mais de uma ge-
ração. O necessario, entretanto, é darmos os primeiros J)assos; é estudarmos o 
problema t a l como elle deve ser encarado, afim de que as gerações que se 
succe-derem ]}ossam continuar o trabalho desta. Isso o que nos cumpre fazel' 
no n~ornento. E' o problema que deve ser estudado por occasião desta refor-
ma constitucional e que a emenda, que tive a honra de apresentar, convidava 
a r esolver. 

0 SR. FONSECA HERMES: - Apoiado. 
O SR. TAVARES CAVALCAITI: - l<'olgo com o aparte do meu nobre collega 

pelo Estado do Rio, a quem aproveito a opportunidade para agradecer as re-
ferencias que a essa emenda teve a bondade de fazer em um dos seus br.i-
lhantes discursos sobre a reforma constitucional. 
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O SR. F1oNS!ECA HERMEs: -Essa emenda concretiza um dos pontos do pro-
gramma do Partido Republicano Fluminense, razão pela qual muito me in-
teressava. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - E' uma honra para O Partido Republicano 
Fluminense, que demonstra, assim, que tem verdadeiramente a impressão 
exacta do nosso momento historico e o anhelo muito sincero de preparar me-
lhOl'eS dias não só para o Estado do Rio, como para toda a nacionalidade bJ:a-
sileira . 

O SR. FONSECA HERMES: -Devo dizer a V . Ex. que esta idéa já está em 
inicio de execução no Estado do Rio. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Sendo esse problema de magna importancia 
t' de facil solução, é claro que só será resolvido com a collaboração de todas 
as forças nllicionaes e estlls forças não são outras senão, em primeiro lugar, a 
União, em segundo os Estados, em terceiro os municípios, em quarto a ini-
ciativa particula r. São as quatro forças de um systema e todas 'unidas podem 
conduzir á solução desse problema. Más, infelizmente, a cadeia está truncáda 
desde seu primeko élo, porque até hoje se tem contestado a iniciativa da União 
nesse important íssimo assumpto. 

Era, portanto, oceasião de resolvennos de uma vez p or todas esse ponto. 
O SR. NICANOR N ASCil\mNTO: -Neste particular, V. li;x . conte completa-

ntente con1n:1igo. 
O SR. 'J'AVARES CAVALCANTI: - Agradeço, ainda uma vez, o co.ncurso que 

V. Ex. me offerece nesse sentido, nfw obs tante ter manifestado alg1,1ma diver-
g·eneia quanto á emenda r eferente a o ensino obrigatorio. 

O SR. NICANOR NASCi l\1ENTD : - Só q1,1anto á obrigatoriedade, pela ineffica-
cia da disposição. 

O .SR. TH!Eill.S CARnoso: - Deve declarar ao illustre oxado.r que P·Or minha 
iniciativa, •ha annos, -os jomalistas campistas soUcitaram á 1\'funicipaliclade 
ele Campos a decretação elo ensino primaria obrigatorio ·nn,quelle muni-cipio. 

O Sn. 'l'AVAHES CAVALGANTI : - Estimo muito que fiquem r egistrados esses 
apartes. Elles demonstra.m o que verdadeiros espíritos de escol, como o nobre 
Deputado pelo seg undo dis t1·ieto do Estado c\o Ilio, vêm faz endo., desde lo.ngo 
tem.po, em p ról desse grande 11I'Oblema. 

O SR. FONSECA HERMES: - Isso prova que a idéa caminha e ha de vencer. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Healmente, o que nos anima é essa con-

fiança. 
Sr. Presidente, uma vez estabelecida essa preliminar da necessidade in-

decJinavel elo con curso de todo.s esses elernentos pa.t·a vencer e~se mal que 
ven1 de seculos, devemos agora encarar o assumpto sob outra face. 

incontestavelmente - e aqui tomo na devida consideração um dos apar-
tes com que ha pouco fui honrado por um do.s meus dignos collegas - incon-
testavelmente, lJ _,stará diminuirmos o numero ele analphabetos, ou, antes, 
bastará augmentarmos o numero de escolas, de maneira que seja augmentaclo 
o numero daquelles que saibam ler e escrever? E' claro que não; o p·robleuna 
elo ensino no Brasil, por isso que é o seu problema maximo e fundamental, 
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-deve ser encarado sob outros pontos de vista; d eve obedecer a um programma 
·de acção decisiva em que se collime um determinado fim e se empreguem os 
meios adequados. 

Qual é o fim? 
Naturalmente, não pôde ser simplesmente o de augmentar-se o numel'o 

elos que poderão, sem a necessaria consciencia claquil!o que fa~em, assjgnar 
·o nome e, como tal, d:w o.s ·seus votos. 

O SR. COLARES 1\l[ormmA: - E depois figura r no recenseam,ento como saben-
do ler e escrever. 

O SR. FONSECA HERMES: -Aprendem sómente a desenhar o nome. 
O SR. CoLLARES 1\'lOREIIl.A: - "Ferrar" o nome - dizem no norte. 
O Sn. TAVARES CAVALCANTI: - E' necessario que elas escolas não saiam 

indivíduos apparentemente alphabetizaclos, mas, sim, o que as escolas devem 
realmente formar, isto é, cidadãos completos ou, por outros termos, bons 
cidadãos brasileiros. 

Essa deve ser a finalidade elas escolas: formar bons cic1adãos, e não es-
queçamos o principal - bons cidadãos brasileiros. 

A educação, por conseguinte, deve obec1ecer a um programma que .:e 
inspire nesse ideal: E esse l'>rogramma não pôde ser feito exclusivamente 
para determinadas regiões. Deve ser um programma nacional para formar 
cidadãos com unidade de vistas, unidade de pensamento, unidade de ideaes c 
de aspirações. 

No meu discurso anterior, disse, é certo, que esse problema interessa 
muito aos Estados, mas é indiscutivel que, ainda. mais do que aos Estados, 
esse problema interessa á União. Porque, Sr. Presidente, a escola. unica deve 
ser un1 dos princípios conservadores da unidade nacional. Não nos illudamos 
a es'le respeito. 

T emos, é verdade, affinidades de origem, affinidacles de crença, affinida-
·des de. tradição, que de alguma. sorte asseguram a nossa unic1ade nacional. 
l\ias c on1 o clesenvo"lvin1ento do regionalisn1'0; conl. 'J p:·o,gTesso dos E;-:;ta.dus; 
con1 a activiclade - posso dizer - desta,cadé' 1 1)arcoEztda, de C[.tda u1n d e11es -
(!.On1. a introducção dos el21nenios alienigel1r:ts e.ss·:ls n.Jfinld:.ulns vão-se di-
luindo e esses laços se irão dissolvendo. 

Conseguintemente, é preciso que em algum lugar, em alguma parte, haja 
os germens desses princípios que devem assegurar a nossa cohesão e nossa 
·COnvicção dos destinos communs da n acionalidade . (]11'-ltito benL ) Esse lugar 
lugar não pôde ser outro senão a. escola. (JJ{·u.ito bem.) 

Se desse modo considerarmos a. escola, não como uma simples fabrica de 
n1a.l alphabetizaçlos, mas principalmente como -o seminario dos ibons cida-
df::os e - não esqueça:mos - do.) bons cich!.d<.lo.s brasiJüiros. C01nprehenderen1os 
.que na escola., effectiva.mente, é que se encontram os ger:çpens do futuro da 
nacionalidade. Assim sempre o entencle1·am os grandes pensadores do mundo. 

'for isso, é uma phrase corrente ha muitos annos: Quem tem o professor, 
ten1 o governo dos povos. 
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E se attentarmos na experiencia dos povos que primeiro do que nós ven-
ceram as difficuldades e resolveram o problema, verific.aremos que outro não 
foi o sentimento delles proprios. 

E' bem sabido que após a guerra fulminante de 70, os allemães não attri-
buiram a sua vic.toria aos seus generaes, mas aos seus mestre-escolas. (M~ti

to bem.) 
O SR, COLLARES MOHEIRA: - Nos mestre-escolas é que estava a grande força. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Dahi, a phrase: "0 mestre-escola é que 

venceu em •Sedan" . 
O SR. FoNsECA HEJlMES: - Era a disciplina da experiencia, era o ensino 

do civismo, do amor patriotico. 
O SR. TAVARES CAvAJ"CANTI: - Perfeitamente, e tambem pela dissemina-

ção dos conhecimentos nec.essarios a que cada soldado, no campo de batalha, 
pudesse cumprir o seu dever. Sabemos, com effeito, que, hoje, as operações 
apparentemente as mais simples se resolvem em uma série de actos a que a 
sciencia não pócle ser extranha. 

Tinha-se, por exemplo, a vida rural, ha muitos annos, como a mais sim-
ples de todas, e, .portanto, a profissão agr.icola como a dos desherdados, que 
não preeisam de maior somma de eonhecimentos para ganhar a vida. Sabe-
mos, entreta.nto, que, presentemente, o proprio agricultor, sem grande somma 
de conhecimentos .entre os quaes avultam os da mecanica e· da chimica , não 
poderá absolutamente estar apparelhado para fazer pedir ao sólo o que este 
lhe póde dar. 

Eis ahi a razão por que, com todo o ardOt', tenho dado os meus app la u-
/sos, a minha ·Collaboração, aos esforços do nosso di.gno collega Sr. Fidelis 
Reis, em pró! da diffusão e da obrigatoriedade do ensino profissional. 

O SR. FmEr"IS REIS: - Muito valiosos, dados o seu talento e capacida de. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Agradecido a V. Ex. Ora, ha pouco tempo 

voltando ao caso da Allemanha - ninguem ignora que, se não fossem os 
thesouros de saJber armazenados na sua menta:Iidade poderosa, esse paiz não 
teria resistido, como resistia, durante mais de quatro annos á alliança de quasi 
todas as potencias contra e!! e. 

O SR. COLLARES MOHEinA: - F oi um verdadeiro cerco mundial. 
O SR. TAVAilES C'AVALCANTI: - E foi nessa crise tremenda que se viu 

quanto a sciencia ali havia progredido. Dos laboratori.os dessa grande na-
cionalidaá.e surgiram para o mundo verdadeiras sorpr·esas, ás vezes applicadas 
infelizmente ao poder de destruição (Apoiados), mas .quantas vezes tambem 
applicadas a sanar a fome e a miseria dos seus habitantes? 

Não é possível haver paiz forte sem ser paiz essencialmente instruido; 
mais .do que instruido - educaã'ü, formado para todas as vicissitudes da 
vida, :habilitado, portanto, a todas as lutas e a todas as victorias. 

0 SR. BASILIO DE MiAGALHÃES: -V. Ex. me permitte um parte? Reunia-
se, ha annos, em Roma, o primeiro congresso Montessoriano para divulgar 
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rnethodos de ensino e de educação. Pois o Brasil foi o unico paiz amer:can·) 
que não se fez representar nesse Congresso. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: -- O aparte do meu illus tre co'l·lega demonstra. 
o descaso com que temos encarado essas questões ... 

I() SR. Luiz ·SILVEIRA: -E muitas outras. 
O SR. TAVARES CAvALCANTI: - ... e muitas outras, como diz o nobre r epre-

sentante de Alagõas. 
Essa ·questão do analphabetismo, entretanto, tem para nós a intimativa 

da esrthinge. E.Jla nos diz: Decifra-me oú te devoro. Realmente, é a sorte 
que está reservada ao Brasil: ou elle resolve essa questão do ensino ou é de-
vorado pelo ana·lphabetísmo. 

•]l,fus, quando nós encaramos o exemp'lo de todos os povos, os que nos estão 
mais proximos e os que nos estão mais dis tantes, vemos o ·poder da educação 
popular. •Bem perto de nós, ·Sr. Presidente, está essa nação que hoje honra 
mais do que a America do .sul, honra o mundo, o Uruguay. Dizia, em uma 
das sessões passadas o nosso .distincto co!Iega e brilhante ornamento desta 
Casa, o Sr. Basili-o de Magal·hães, que a f.onnaçào do Uruguay 
Brasil, é um motivo de desvanecimento para nós. 

honra o 

O Uruguay, porém, de posse dos seus destinos , procurou resolvei-os, 
acautelai -os; e de que modo o t em conseguido? Principalmente com as gran-
des reformas pedagoglcas, com o se-u grande esforço educativo, a que se liga 
o nome immortwl de José Pedro Varella. 

rS.r. Presidente, o caudilhismo, pode-se· dizer, está vencido no Uruguay; 
nãú .l!'e::;l.u·gir'ft n1a,js; rr1as :q uen1 o sup:prin1iu de vez não- foi s enão a. sã 
Peda g og;a, a sã eclucaçã:o nacional, clif.fu·nclida com todo o esforço, com to-
do o carinho por aquelle po>'ó irmão. 

O SR . CoLLA!lES JVIoREJIRA: A prova mais evidente elas vantagens 
da inst.rucção aca;ba de nos ser dada pelo grande escri'Ptor hespanhol Blasco 
illian ez, que, tendo ultimamente visitado as Phili ppinas, declara haver ficado 
esmagado deante do extraorclínarío progresso dessa antiga colonia do seu paiz, 
devido á diffusão do ensino, em comparação ao atrazo em que se encontrava, 
quando eHa se a·0hava ainda sob o domínio hespanhol. 

O !Sn. TAVARES CAVALCANTI: - Eu agradeço o aparte com que me honra o 
ndbre collega., que vem em apoio 'á minha argumentaç.<io. 

O SR. GILBERTO AMADo: - Ha m ais de cíncoenta annos que se diz a mesma 
causa - que a instrucção é inclispensavel, que não devemos demorar mais ,:-, 
solução do problema ... Este, porém, não se resolverá com a constr·ucção d'e 
'bellos edificios para escolas nas ca;pitaes e cidades. O problema da ínstrucção 
precisa S€r resolvido em mangas de camisa; é desses em que se deve pensar 
e agir ao mosmo tempo: de manhã â noite, a todo o instan<te. Devem todas as 
íntelJi.gencías se congregar para· ·esse fim, de modo seria . . E' preciso que os 
"leaders" da nação adoptem os met·hodos convenientes. E' preciso agarrar 
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o rproblema pelos chilfres e derrubai-o, e assim, todos os· outros problemas, 
senão o Paiz perde a unidade, perde a futura independencia. Eu não rePito 
estas verdades todos os dias, porque não me ·quero cançar e adormecer com 
pala v r as o assumpto . 

10 SR. CoLLAREs 1\l(oREJIRA: - Isso é um problBma a ser tratado como uma 
questão nacional por exceHencia . 

O SR. GILBERTO A1vÜno: -E' um problema que tem de ser resolvido pra-
ticamente, con1o de resto, todos os problemas do Brasil. Agora, eu que sou 
um homem estudioso, quando digo que o problema da instrucção publica 
.prPrisa ser resolvido ·praticamente, respondem que sou um philosopho, um 
;];Jensador o que é, no sentido, que dão a estas palavras, um grande insulto. ao 
qual a'iiás respondo no fundo th alma, sabe De-us com quiJ violencia. 

O Sn. TAVM>F.S (;AvAICANTI: - Sr. Presidente, o aparte <:!om que me a ·.,tba 
de honrar o eminente "lead'er" da bancada de Ser,gipe, Sr. G ilberto A mado, 
resumiu em sy.nthese brilhante as considerações que eu venho, desde uma 
das sessões passadas, externando sobre o assumpto. 

Como eu disse, 1Sr. Presidente, deve s er ·um p roblema para todos os ·mo-
mentos, para todos, os que teem responsabilidade nos destinos nacionaes, e, 
sobretudo, não esqueçamos que é o problema ·para diversas gerações. Ape-
·nas, o facto de ser um problema para diversas gerações, não deve ser um 
rrwth>o para que a nossa esqueça que esse dever a ·ella incumbe, primot·dial-
mente, porque .Jhe incumbe no momento actual. 

O SR. GrLBERl'O AMADO: - Nos Estados, por exemplo, que é que fa.-;em 
os presidentes de E\Stado chamados progressistas? Vão .para ~á e começam a 
mandar construir grandes •edifícios, os chama.dos grupos escolares, que custam 
muito ·dinheiro. O que se devia era ir para o manto, para as aldeias, a':mar 
barr&cões ... 

O 'SR. JoÃo DEl FA-'UA: - Mas nas cidades não se p6de fazer isso. Só em 
.São Paulo ha um gr upo Bscolar com oitocentos alumnos. 

O ISR. GILBERTO AMADo: - Não me estou referindo a São Paulo ... ·'Ha 
Estados que consignam .pequenas verbas .para a instrucção, e que no emtanto 
a empregam a levantar palacios, predios bonitos nas capitaes e nas cidadell, 
de -custo mais elevado. Esse dinheiro poderia ser empregado mais immediata 
e utilmente na di.ffusão de escolas provisorias, instaJlladas ás pressas has pe-
quenas localidades, nos peq.uenos nucleos, nas aldeias, como se faz hbs Es-
tados Unidos, na Australia, na Nova Zeiandia. Aonde chega a estrada, deve 
-chegar o professor, com as 'Providencias consectarias, hygiene, etc. Mas tudo 
isso ·sem .burocracia, sem com.pJi.eações •. 

Que adeantam grupos esco~ares, edificios bonitos, no deserto? O P·roblema 
d'eve ser resolvido como faz o europeu nos pa!zes que coloniza; onde ha um 
grupo humano ha escolas, tos·cas, primitivas, mas emfim escola.s; mas para S'il 
fazer isto no Bra11il, 'é rn·eciso congregação ele energias, resolução clirigid9. 
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de modo directo e formidavelmente ra,pida para um fim claro; -é preciso em-
iim tra;balhar, em mangas de camisa, como disse ..•. 

O ·SR. AuSTREGEsiLo - P -ermitta-me tambem o nobre Deputado um aparte; 
aotualmente se es·tá fazendo o ensino por meio cinematographico. Ensina-se-
nas grandes cidades a cinco, seis, pito mil .pessoas reunidas em um ponto. 
Proje-ctam-se no "écran" cinematograp•hico as lições que são ap-roveitadas por 
cinco, seis e ·a t é o ito mil pessoas de urna só vez. • 

O SR. TAVAREs CAVALCAWl'l : - Eu recebo com o m aximo apreço, e nleSlllO 
com a maior gratidão, os apai'tes dos m e·us nobres coHegas, t anto o de Ser-
gipe, .Sr. Gi1berto Amado, como o de Pernambuco, Sr . Aus-tregesilo, cujos no-
mes declino -com a maim· estima e· ap~·eço, os quaes n1anifestaoram idéas muito 
justas e ás quaes e u naturalmente chegaria, quando tratasse do programma 
da luta contra o anal'phabetismo. 

Como disse, era precis o ao.centuar antes de tudo o fin1 da escola e os 
meios. O fin1 é !fol·mar bons cidadãos brasileir os; os meios são todos os J_}ro-
cessos educativos que hoje vão sen do postos em :pratica nos paiz8s adeanta-
dos e .que veem dando os melhores resultados, entre os cruaes s e encontra o 
ensino ambulante, trazido tão a proposito á tona da discussão pelo nobre 
Deputado por !Sergipe . E - a inda: si o f im da escola não é simplesmente en--
sinar a ·ler e escrever, mas incutir conhecimentos uteis, e si se começa poí: 
ensinar a ler porque a l eitura ré, de facto, o meio mais proprio para se con-
seguir esses conhecimentos, é claro que o c:n ematograp-ho, sendo mn instru-
mento admiravel para a diffusão dessas lições tão uteis e tão necessarias , 
não pó de ser condemnado nem_ despr ezado. 

•Naturalmente os p-rofessores ambulantes estariam m_unidos de todos esses 
apparelhos com os quaes iriam incutindo no espírito das populações as no· 
ções essem::iaes e com el!as iriam co1nple-ta ndo este ideal do desbravaxnento 
da mentalidade 'brasileira. 

!N'ós tivem os, Sr. Presidente, rha dous secu los, e ainda, vamos tendo em 
alguns lo>gares, o desbravmnento das selvas, o desbravamento do meio phy-
sico. Não esqueçamos, porém, o desb-ravamento da m en talidade que é um 
complem ento -essencial do desbra vamento •do meio physico, .para -que o Br::ts il 
seja realmente o que deve se1', e queremos -que elle seja . 

E' certo, porém, que não p odemos considerar o ensino m inistrado conve-
nientemente si delle não resultou f icar aqu elle que o r ecebeu apto pa-ra ser 
ruma energ-ia na-cional, e, ao mesmo tempo, uma força produ ctora, por conse-
guinte. um homem uül ao meio em que vive. 

Ao lado, pois, dessa feição naciona l, que deve ter o ensino, feição que 
será dada pe lo ensino scientifico, •pelo conhecimento quando nã.o aprofundado, 
:Pelo menos suflficiente, das neccessidades n acionaes, toda escola deve, mesmo 
as que não são propriamente profissionaes, dar ao seu ensino um cer-to cunho -
profiss ional, de modo a -habilitar o alumno a escolher e 'adoptar uma profissão. _ 
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O SR. BASIL.!o DE MAGALÃES: - Permitta-me que lhe diga que a essas 
escolas se da hoje na A>merlca do Nm·te o nome de vocacionaes. 

iO SR. TAVARIDs CAVALcANTI: - E' a denominação propria. Agradeço a 
'V. Ex. o apm,te com que me honra. 

O SR. BAsiLio nrn ,MJAGALHÃES: - iE além disso, cada escola deve ser um 
,centro de a ssimHação, sobretudo em um paiz onde estão entrando a cada 
passo corrent es immig!·atorias de toda parte. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: V. Ex. diz isso com muito pt·e'Cisão e acer-
to. 'Realmente, a escola deve ser um 'Centro de assimilação. Dahi é que re-
sulta a gat·antia, a defesa n acional, porque, de outro modo, das correntes 
·immigratorias nunca poderíamos formar, no laboratorio da nacionalidade, 
cidadãos de nossa pa tria. 

O SR. BASILIO DE 'MAGALHÃES: - Ainda peço licença para um novo apar-
, te: si a União não tomar cuidado ,com a solução desse problema, do e·nsino, 
realizar-se-ha a 'Pro·phecia de Sylvio Romero: haverá o brasileiro do norte 
radicalmente distincto do brasileiro do sul. 

0 ISR. TAVARES CAVALCANTI : - Perfeitamente. Eu, sem ter citado Sylvlo 
"Romero, no -pr-incipio das minhas consic1erações externei esse mes·mo pensa-
mento: que os laços de cohesão nacional vão se af rouxando sensivelmente, as 
affinidades da raça, e as tradições vão se diluindo, e .ê necessario que a es-
cola ve nha como um con·ectivo, sem o qual poderemos t er , 1nuito breve, as 
"luta.s de secessão nos proprios Estados. Mas, sem um certo cunho profismo-
nal, nenhuma escola , hoje, será completa. 

O ensino do desentlo, o ensino das artes manuaes, nas escolas ruraes, o 
ensino de ruciimentos de agricultura e de pecuaria; nas escolas urbanas as 
noções essenciaes de artes e o"fficios, tudo isso, constitue elementos indispen-
saveis a um progrmnma de escola moderna. Por isso mesmo, a escola mo-
à.erna tem que ser forçosamente mais dispendiosa do que a antiga, o que 

·demonstra ainà.a a necessidade de convergencia, de união de todos os recursos 
e !forças para a solução do problema. 

Como sinto, 'Sr . Presidente, que a hora se vae adeantando, vou passar 
,desde já a outra ordem de considerações. Além do cunho nacional e civico 
e do cunho profissional, o ensino ministrado na escola deve ter tambem o 
cunho morai, ,porque, como disse, a escola deve formar bons cidadãos, e no 

-qualificativo "bons" está demonstrada a necessidade do cun·ho moral qu<:~ 

deve t er todo o ensino. 
Chego 'á questão trazida a debate a •proposito das emendas denominadas 

-"religiosas". 
Uma declaração preliminar devo fazer: ninguem mais do que eu tem 

sincera v eneração e apreço pelas conquistas liberaes da Constituição de 24 
. de Fevereiro. Si houver a idéa de voltar a traz em qualquer dessas con-
.quistas, de certo, não só o meu voto, como o meu esforço e a minha energia, 
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.se encontrarão no ·campo adverso. Portanto, vamos considerar essa questão 
do ensino tal como se enconúa na Constituição vigente. 

·Em primeiro lagar, já patenteei, na sessão passada, que a nossa consti-
tuinte republicana, segundo, aliás, uma tradição das mais respeitaveis, porque 
é a tradição federalista demonstrada até no acto addi'cional, andou, a meu 
ver, com menos acerto deixando implicitamente a questão do. ensino primarlo 
quasi que exclusivamente a cargo dos Estados. E' .uma restricção que não 
·posso deixar de ter, a respeito, embora folgue em_ r\"onhecer que a Consti-
tuição de 24 de Fevers iro fo i tão sabia e ·previdente que, de alguma sorte, 
deixou no seu art. 3-5, um apoio a qualquer acção do Governo Federal no 
tocante a, esse problema. 'l'ratemos, porém, sob out ro ponto de vista, qual o 
da li-berdade espiritual. Tenho para nlim que a Constituição de 2·4 de Feve-
reiro resolveu definitivamente o assumr}tO para o Brasil. Qualquer reforma 
que attentasse ou visaSS8 attentzu· contra essa liberda de, ou contra a liber-
Ciade de ensino ou contra outros principias, seria v erdacleiran1ente criminosa. 
(Miti'to bem.) 

!Con sider emos, porém, a questão sob uma outra face: a nossa lei funda• .. 
mental dec-larou leigo o ensino ministrac1o nos estabelecim entos 1publicos, o 
que julg-o mais uma conquista, na qual se não deve tocar. '):'odo o ensino 
official não deve ser sinão leigo, e não se comprehende absolutamente que aJ 

União, ou os Estados ou os municípios, se converta e1n ministro de quaesque1· 
religiões para impôl-as n o seu tcrritm·io. 

0 Sr:. A . AUSTREC:ESILO: - V, Ex. tem muita razão. 
O SR. TAVAREs CAVALCANTI: -Por conseguinte, a verdade é esta: o ensino 

official não pôde nem deve ser religioso. 
O St<. A. Au sTREGESILo: - Perfeitamente, não deve ser tendencioso a uma 

religião. 

0 iSR. 'TAVARES CAVALCANTI: - Mas, O ensino official pôde prescindir da 
moral? De certo .que não, porque a moralidade é o fim supremo, pôde-se dh 
zer, das nossas acçõe~. 

O SR. A. AUSTREGESILo: -Da. civilização. 
10 -SR. TAVARES CAVALCANTI: - Lembrando, e essa recordação deve ser 

grata ao .meu no·bre coll-ega, IS·r. B-asilio de Mag-alhães, que Augusto Com te 
considerava como coroamento de todas as scierrcias a moral. . . 

O SR . BASILIO .D-E MAGALH'ÃEs: - Era a sciencia por excellencia: as de-
mais são degráos. 

0 SR. TAVARES CAVALcANTl: · - . , . e portanto, IC01110 a uJt<ma na esCd. ~a 

das sciencias, mostra que nenhum pensador póde deixar de ter a m8ral, ·:omG 
·.ndispensavel na educaçã o. 

Assim, na escQl anão .se póde deixar de Enslnar- a moral. 
!Chegamos agora, iSr. Presidente, a uma outra .questão. 'Si <1. moral tem 

(lEO ~er ensinada, 'Póde sel-o sem o auxilio das religiõ~s·r 



•rambem respondo affirmativamente, porque a moral é scientifi.ca, obe-
{lece a bases e preceitos da sciencia, e, por conseguinte, nós podemos ousc<~.r 

~t<> sua;; fontes fóra das idêas religiosa;;. Mar;, esta ê a moral para os espíritos· 
€leva dos, para aq·uelles que já. chegaram a um certo grá.o de desenvolvimento· 
·l!cienti.fico. 

Será a moral propria par a as massas, para a generalidade dos habltd.n-
te:;, r1 r incipalmente em um paiz como o nosso? Penso que não. 'l'emos uma 
m e n talkla cle e m f orm açft o, a inda n ã o r ealizam os o ideal el a pr a tica do be m. 
:Simplesmente por amor do bem. 

'Si nós temos o ensino .Jeigo, s e reconhecemos a moral scientifica,. nern 
por isto podemos chegar a ponto de ensina1· a morai sem. o auxilio, sem ·o · 
apoio da .relig ião : 

Esta moi!i muito long e dest e ponto. A verdade é que temos, não a moral 
scíentifica, m as a moral do no;;so melo que é a moral christã, a moral ca-
tholica, a que r ecebe mos de nossos paes e dos nossps primeJros educadores. 

O Sn. BASILio Dl!l M~WALHÃEJss - Qual é a moral que ensinam as admira- · 
v eis · p1·ofessoras catholicas do Brasil nas suas escola s? Não é essa moral 
universa l elevada, emanada, em grande parte, 'do catholicismo? 

Agora, a moral nascida directa mente do catholicismo deve ser enslnaaa. 
p eJo padre na~ sacristlas . 

O SR. TAVARES CAVALCl· l'r.rr : - -v. E::.c. ha àe ver qus nós, fundaxn ental-
m ente, não estamos em desacclirao. 

0 'SR. BASILIO DEl MAGALHÃES: - Folgo mu <to. 
O S11. 'l'AVARES CAVALCAN1'I: - Mas, dizia eu, talvez- se ·Possa ensina1· a 

m oral sem a religião. A inda n ão chegamos, porém, a es te pon to. 
R ealmente, a moral ensinada nas escolas é a moral christii, ccm•J V. Ji:x. 

mesmo di7., r, é- certo que os prof essor es podem er.sinal-a nas s:;;as esc0las , 
s em f a zer propriamente -o ensino do catholicismo. 

0 SR. B AS!!.TO DE ·MAGALHÃES; - Perfeitamente. 
O SR. 'l'AVARES CAv.u.cANTI: -- Neste ponto es tou de accôl' do. 
Ma s, o problem a a·presentado por occasião da r ef or m a Dã o foi propria- · 

rnen te este. 
Si se tratasse, franca mente o digo, de fazer os professores ensinarem nag 

escolas o cathecismo desta ou daqu el!a religião de preferencia a qualque.t-
outra; si se tratasse de fazer do professor um mestre de cathecismo, eu teria· 
votado contra a emenda que fa cultava o ensino religioso. 'Mas não foi assim .. 
'C(Ue eu a interprete!. 

A verdade, Sr . Presidente, ·é que para nós que nqs honramos das nossa" 
tradições catholicas; para nós que presamos a unidade da nossa fé e a 
unidade da nossa mora l, não póde ser reconhecido como digna de ser ensi-
nada em uma escola , senão aquella mora l que emana da cultura que OS · 

n ossos maiores receberam na occasião em que se formou a nossa nacionall-
dade. E é por isso, ISr. P r esidente, que não me repug nou acceitar o ensino · 
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religioso facultativo. Pelo contrar.lo, fiz leituras sobre esse assumpto; vi 
manifestações de espíritos, os mais elevados, G nenhum delles era refractario 
ao ensino religioso. 

Ruy Barbosa, no seu celebre parecer de 82, já dava uma solução qu"l 
servia para aquella época de religião do Estado e sec;e para nossa época 
de religião separada do Estado. Mandava no seu projecto q.ue o ensino fo'!se 
dado fóra das horas das aulas, fóra do programma offic ia l, pelos ministros de 
qualquer religião. 

Ora, Sr. Presidente, admittir o ensino religioso dessa maneira, importa 
nada menos do que em f acilitar o conhecimento dessa materia relig'osa. 
que não póde vir em contrario a essa moral que devemos e precisamos en-
sinar nas escülas. Importa" apenas em darmos o conhecimento da fonte de 
onde esses ·principias de moral irradiaram, em darmos uma sancção ma.Is 
forte qU·ól póde ~er acceita pelos espíritos, mas que uma vez acceita, concor-
rerá para que esses ])rlncipios sejam ob~ervados com maior energia e com 
xnaior vigor. 

O SR. BASILio DEl MAGALHÃEls: - O Sr. Ruy Barbosa defendeu essas idéas 
desde o seu livro O Papa e o Concilio, mas esqueceu-se de dizer que a \gre.ia 
aão devia acceitar isso, dispondo de seus templos. 

O SR. 'TAVARES ·CAVAr.CAN~ri: - Considerado sob este ponto de vista, accei-
tei a emenda e dei-lhe o meu voto. 

Faço a minha pro:Hssão de fé; declaro que sou sinceramente catholico, 
mas não sou cla.quelles catholicos que pretendem. absolutamente o predomínio 
de um;t classe qualquer rellgiosa sobre os altos interesses n acionaes. 

0 ISR. BEHNARDES SoBHINHO ; 1\1as V. Ex. tem O desejo ela preclominan-
da ela religião catholica. 

0 SR. TAVAHES CAVALCAN'l'I: Certamente, desde que ê a que sincera-
mente abraço. 

O SR PRESIDEN'rE: - Advirto ao orador que está terminada a hora desti-
nada ao expediente. 

0 SR. TAVARElS CAVALCANTI; - Sr. Presidente, V . Ex . me adv€rte que a 
bora está terminada e eu vou terminar tamben1. 

[)evo dizer que além de meus sentimentos catholicos foi o meu voto inspi-
rado pelo meu sentimento patriotico. 

Lembrei-me de que esta metropole deveu a sua fundação a um movi-
mento contra os protestantes . O nordeste, onde nasci, Pernambuco, Parahyba 
do Norte, Rio Grande do Norte e Ceará se agigantaram nas lutas contra og 
berejEs hollandezes. 

Dando assim o me.u voto, rendi tambem um tributo, uma homenagem, 
um culto aos princípios da unidade moral e rellgiosa do Brasil . (Muito bem.: 
·O oraào1· é v·i·vamente C1tm.pri?nentado.) 

FIM DO ,2° VOLUME 
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